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קרב גדוד  410ו'כוח רומאי' נגד הקומנדו
חטיבה  600לא השתתפה ב־ 14באוקטובר בקרב הטנקים הגדול עם דיוויזיה  ,21אתרכז במשימותיה
בהיותה בשעה זו עתודה פיקודית על ציר מבדיל.
דווקא משום היותה עתודה ,השתתף כוח מגדוד  410בהשמדת כוח הקומנדו המצרי שהתייצב מדרום
ליוקון על מתחם אלתרן בלילה שבין ה־ 13ל־ 14באוקטובר .לו הצליח כוח הקומנדו המצרי במשימתו,
הוא היה מסוגל לפגוע במרחב העורפי הלוגיסטי של אוגדה  ,143שם היה מרוכז ציוד הגישור לצליחה,
וכך לפגוע פגיעה אנושה ביכולת הצליחה של צה"ל ולמנוע את השינוי האסטרטגי במלחמה .סימנים
ראשונים למעורבות קומנדו בלחימה נחשפו עם איתור שלושה מסוקי קומנדו מצריים שהונחתו באזור
1
אלתרן‑טסה .הנושא הועבר לטיפולה של אוגדה .143
בשעה  09:10מגיעות ידיעות מעודדות מגזרת אוגדה  143ולפיהן מדווחת חטיבה  14כי השמידה כ־60
טנקים .ידיעה זו משחררת אנחת רווחה אצל אלוף הפיקוד ואת הדאגה המיידית לפריצה בגזרה המרכזית.
שעה מאוחר יותר גאה האלוף שרון לדווח' :דפקנו יחידה בסדר גודל של  80טנקים 25 .בטליסמן ,חמוטל
וציונה ,השאר בטלוויזיה ,טרטור ,מכשיר .פצי הרג למעלה מ־ 60לוחמי קומנדו' 2.המספרים שמוסר מפקד
1
2

יומן מבצעים חיל אוויר 13.10.1973 ,שעה  ,19:00דיווח' :שלושה הליקופטרים נחתו ליד טסה בכביש הדרומי [אצבע  3עכביש]
ופנו מערבה .יש אימות שלנו' .ארכיון צה"ל  ,747/686/1982דף .1840/28
הקלטות פיקוד הדרום ,שעה .10:10
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האוגדה התקבלו בחוסר אמון בחמ"ל ולוו בחילופי דברים עוקצניים בין מפקד החזית למפקד אוגדה .143
סגן מפקד האוגדה מבקש מגונן לשחרר את חטיבה  600מייעודה כעתודה ולשלבה במתקפה אוגדתית
לכיוון כישוף .גונן תוהה לשם מה ונגד מי? אל"מ אבן מבהיר' :נגד אמיר וטלוויזיה בהתקפת נגד אוגדתית'.
גונן מבהיר שאין בכוונת הפיקוד לתקוף עכשיו את ראש הגשר ,אלא להשמיד את שריון האויב ,ולא לפתח
התקפת נגד בשלב הזה מחוץ לגזרה .גם בר־לב משוחח עם שרון ומבהיר לו את ראיית הקרב של הפיקוד,
שנוגדת מאוד את ראיית הקרב שלו כמפקד אוגדה  .143בר־לב אינו מאשר להשתמש בחטיבה  600בקרב
האוגדתי 4.בכל אופן ,בעקבות הצלחת המגננה של האוגדה מאשר האלוף גונן לאלוף שרון בשעה 10:45
להזיז את חטיבה  ,600העתודה ,לציר כספי (ציר חת"ם) ,אל תוך המערך האוגדתי.
הבעיה המרכזית ששטחו מפקדי הפיקוד באוזני שר הביטחון והאלוף טל הייתה ,כיצד לנצל את
מתקפת המצרים לשם השמדה מרבית של כוחות בכלל ,וכיצד להסב לדיוויזיה  21אבדות רבות ככל
האפשר בפרט .לשם כך נדרשה ,למשל ,אוגדה  143למשוך אותה לעומק המערך של האוגדה .ואולם
נראה לקברניטים שהאלוף שרון פועל בניגוד למגמה זו .מפקד אוגדה  143נשאר איתן בדעתו שיש
ָ
לנסות ליצור בהקדם ראש גשר בגדה המזרחית ולצלוח כבר ב־ 14בחודש .בשעה  11:10התקשר גונן
אל האלוף שרון כדי להורות לו שלא לתקוף ,אלא למשוך את הכוח המצרי פנימה .אבל שיבושי
התקשורת — הטכנית והאישית — שמו לאל את הניסיון לגבש מהלכים מתואמים .לפי הרישום
במחברות הרל"שים התעלם האלוף שרון מהפקודה ,לא ענה ברשתות הקשר והורה להמשיך לקיים לחץ
על המצרים ,וכל זה בשל השקפת עולמו העקרונית שלפיה יש לקיים לחץ מתמיד על האויב 5,תפיסה
שבאה כאמור לידי ביטוי בתרגיל 'איל ברזל' ,ואותה שרון לא זנח 6.אם נוסיף על כך את להיטותו
המתמדת של שרון לצלוח ואת חוסר אמונו העמוק בשיקולי הפיקוד ובראיית הקרב שלו 7,אפשר להבין
את מהלכיו הנוגדים את הראייה המערכתית של הפיקוד והמטכ"ל.
הפורום של מטה הפיקוד הבין שאת הסוגיות הללו יש ללבן עם מפקד אוגדה  143פנים אל פנים,
ובשעה  11:36טסה הפמליה כולה לחמ"ל מפקד אוגדה  143בטסה 8.אלוף הפיקוד ביקש גם ממפקד
9
אוגדה  162להגיע לדיון.
הדיון בחמ"ל בטסה החל בסקירת האלוף שרון .הוא סיפר שכוחותיו פגעו בכוחות קומנדו שנחתו
לפני אור ראשון ו־ 70‑60מצרים נהרגו .לכוחותינו הרוג אחד ושני פצועים 10.מטוסי האויב תקפו סוללת
ארטילריה ואת אזור טסה .לאחר מכן תקפו שתי חטיבות שריון — האחת באזור חמדיה‑מכשיר ,והאחת,
 3גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,עמ' .869‑867
 4יומן מבצעים פיקוד הדרום ,שעה  ,08:30ארכיון צה"ל .383/413/1975
 5ברשימות אילון ,ארכיון צה"ל  ,238/2073/1999נכתב — 11:10' :שמוליק מציע לאריק לעצור תנועה כדי לאפשר להם להיכנס'.
ביומן רל"ש הפיקוד ,נכתב — 11:13' :אריק לא ענה בקשר ,לא ברשת הפנימית ולא בחיצונית .התעלם מהפקודה לא לתקוף ונתן
הוראות לתקוף .התעקש לתקוף ,וחיים אמר לאלוף שלא לתקוף ,וג'קי לא ענה לו .חיים אמר להודיע לו שאנחנו לא צריכים את
ההתקפה על טלוויזיה ומכשיר ,היא לא דרושה לנו' .ועל הכל ראו גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,עמ' .869‑867
 6ראו בסיכומיו של עמנואל סקל לקרב ההגנה.
 7אבן ומעוז ,בנקודת הכובד ,עמ'  ,68‑64ובמיוחד עמ'  ,65וכן הדיון שלנו.
 8בדיון שהחל בשעה  11:50השתתפו ,נוסף על מפקד אוגדה  ,162גם שר הביטחון ,סגן הרמטכ"ל ואלוף גונן.
 9גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,עמ'  .869‑868רמ"ח היסטוריה נשאר בדבלה ולא יצא להתייעצות המפקדים.
 10האלוף מתייחס רק לכוח האוגדתי — כוח רומאי של פצי ,ובכוח זה נהרגו שניים ,ולא אחד .האלוף לא התייחס לשני הפצועים
של גדוד .410
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באזור חמוטל .מול חטיבה  1עמדה חטיבה  14שלנו ,והיא תקפה את האויב מלפנים ומהאגף והשמידה
כמה עשרות טנקים 11.החטיבה המצרית שתקפה מול חמוטל איבדה  25טנקים ,ובסך הכול איבדו שתי
החטיבות המצריות כ־ 80טנקים .הן נסוגו ,והחטיבה השלישית הממוכנת התקדמה .המודיעין שמע את
בקשותיה לסיוע אווירי .האוגדה הפילה את אחד המטוסים התוקפים .ברגע זה ניצבת האוגדה במקומה,
אולם הוא קיבל אישור לקדם את חטיבה  600למערכיו שלו .שרון חוזר על השקפת עולמו וגורס' :הנכון
ביותר היה לרוץ אחריהם ,אבל לא היה לנו אישור .אבל עוד היום גדול .מה שחסר זה להביא את המצרים
למצבם הקודם ,כי אז הם אותם הערבים'.
שרון טען שאפשר להשמיד את הכוח המצרי ולצלוח את התעלה מיד .שר הביטחון שאל אותו אם
לא עדיף להשמיד את הכוח המצרי בשטחנו ,ואלוף שרון ענה ,שהחטיבה הממוכנת של דיוויזיה 21
נשארה ללא כוחות .כאן באו לידי ביטוי חילוקי הדעות המבצעיים בין הדרג המטכ"לי והפיקודי לבין
מפקד אוגדה  .143סגן הרמטכ"ל טען שיש לתת לכוחות המצריים לצלוח ולהמשיך להתקדם ,שכן אם
כוחותינו יצלחו מערבה יימנעו כוחות המצרים שממערב לתעלה לצלוח לשטחנו .שרון התרעם על דברים
אלה והתריס בפני האלוף טל' :אתה מתערב לי בקרב כמו שמג"ד מתערב בניהול הקרב של המ"פים'.
ואולם האלוף טל עמד על דעתו ,שהמגמה היא שהכוחות המצריים ימשיכו להתקדם ואז יושמדו .האלוף
שרון טען שאותם כוחות שתקפו ונהדפו לא יחזרו להתקדם .סגן הרמטכ"ל הגיב באומרו' :התוכנית היא
לאכול להם מקסימום טנקים ומחר אחרי הצהריים צולחים' .הזיקה בין תוצאות המגננה לבין המעבר
למתקפה היוותה את לוז הדברים שבהמשך .האלוף טל קבע שהצליחה לא תתבצע לפני ליל 16‑15
בחודש .הנחת המטכ"ל הייתה ,שדיוויזיה  21תיפגע עד כדי כך שלא תהווה גורם משמעותי במצבת
הכוחות של הצבא המצרי .ראשי המטכ"ל גרסו ,שגם אם דיוויזיה  4תתקוף היום או מחר ,אסור לגשת
לאזור המיועד לצליחה כדי שלא לחשוף כוונות.
בספר חטיבה  600נכתב:
ביום א' לפנות בוקר התפרץ אריק שרון ,מפקד האוגדה ,לרשת הקשר 12והודיע על חדירת
אנשי קומנדו מצרים באזור אלתרן .את כוח הקומנדו גילה כוח פצי [רומאי בקשר] ,הוא
כוח הסיוע האוגדתי .המח"ט החליט לשגר נגד אנשי הקומנדו את פלוגת מוקדון בפיקודו
של המג"ד יהודה גלר.
וכך נאמר ביומן המבצעים של גדוד  410ליום  ,14.10שעה :05:00
קומנדו של האויב נחת בלילה על ציר רביכה כ־ 20ק"מ מהתעלה .הכוונה לעזור לפצי
לחסל את הקומנדו .המג"ד ופלוגת מוקדון יוצאים על ציר רביכה .מגלים את הקומנדו
קילומטר מערבית לאלתרן .הפלוגה משמידה את חיילי הקומנדו .יתרת הגדוד בינתיים
בהמתנה בציר רביכה .מח' הסיור המורכבת מג'יפ וקומנדקר עוזרת בניווט ובפינוי נפגעים.
13
פצועים :דוד ִחיה; ודניאל שטרן.
 11רשף ,לא נחדל! ,עמ' .244‑239
 12עדיין לא מצויות ,או אינן נגישות לחוקרים בארכיון צה"ל ,רשת האוגדה לתאריך  14.10.1973ורשת החטיבה.
 13יומן משוחזר של הגדוד ,עמ' .10
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הנה כי כן מתחילה להתממש בגזרת אוגדה  143התוכנית המצרית להעברת דיוויזיות השריון מערבה.
הצעד הראשון של המצרים הוא אפוא הנחתת כוחות קומנדו בעומק השטח שבשליטת ישראל 14.מכאן
ואילך נלווה את סדר האירועים הן מנקודת הראות של כוח פצי והן מנקודת הראות של אנשי גדוד 410
שהשתתפו בקרב .תחילה נדון בהתהוות כוח פצי ובתובנות הקרביות של הקמתו ככוח יוזם ועצמאי
במרחב אוגדה  ,143ובעקיפין ,ב'תרבות הצבאית' מבית מדרשה של סיירת שקד במרחב פיקוד דרום,
שהביאה חשיבה 'מחוץ לקופסה'.
עדות אמציה חן ,פצי ,בביתו בכרמי יוסף ,קיץ .2007
הכרתי את פצי ואת שלומיק גרונר היכרות אינטימית כאשר שירתי כקצין צעיר בסיירת שקד
במלחמת ההתשה בסיני .פצי הצטייר בעיני כ'שובב צעיר' ואיש אמיץ ,וכמפקד 'הפצי בויס' אחרי
שפיקד על פלוגה ב' ונטע בה את רוחו ,החדורה במוטיבציה והמתוחכמת .הייתה לפצי בלורית בלונדינית
נפלאה ,וקולו לחש תמיד .אחר כך ,כשפצי היה סמג"ד שקד היו לנו יחסים מצוינים .פצי מדליק סיגריה
ושואף את העשן עמוק לריאותיו ומשתעל שיעול של מעשנים .הוא בן חולדה ,יליד ( 1941לדברי שי
חולדאי הוא היה ילד ונער תקיף ,מן 'פרא אדם' במובן החיובי ,ואולי גם קצת השלילי של המושג) ,ויש
לו עדיין משפחה בחולדה .הוא התגייס לצנחנים במחזור נובמבר  .1959והנה דבריו:
עד סיום קורס מכי"ם גמרתי בצנחנים .אבל חיפשתי כמו כל הדור שלי 'אקשן' כי
ההיתקלויות היחידות שהיו לצנחנים אז ,היו עם משטרה צבאית .אחד החיילים בקורס
קצינים שנצמד אלי כדי שאסביר לו ואתמוך בו בנושאים הצבאיים ,היה סלח אלהיב
משקד .והוא ,כתוצאה מהקרבה שנוצרה ,סיפר לי על סיירת שקד .בסופו של עניין בא
ממנֹו
עמוס ירקוני לבקר בבה"ד  ,1והוא היה נראה לי כתואם ללורנס איש ערב וביקשתי ָ
(עמנואל) שקד ,מח"ט הצנחנים אז ,לעבור לסיירת שקד וכך עברתי.
בתור מ"מ צעיר קיבלתי משימות של סיירת שקד בגבול מצרים או בחולות עג'ור .בששת
הימים הייתי איש מילואים בשקד .בשנת  1964עזבתי את המשק .עשיתי עבודות עפר
וסחר בירקות ,ואחרי ששת הימים התגייסתי לקבע ,קיבלתי את פלוגה ב' והנחנו את
היסוד לארץ המרדפים .הקמתי את כוח שפיפון ,ושם ביצענו פעולת תגמול במשטרת
ביר מדכור .ניהלנו את הקרב והשארנו שם  33נפגעים .המשימה הייתה להניח בחשאי
מוקשים על דרך הפטרולים הירדנית .לנוע בשקט ללא סימנים מזהים על ג'יפים ,להניח
את המוקשים ולהסתלק .נסענו בלילה חשוך לגמרי .כדי להימנע מטעות נבחר מפגש
בין ואדי קנטרה לדרך הפטרולים הירדנית ,שהיום הוא כביש ,דבר שהיה טעות אווילית,
ואני הוא שתכננתי והצגתי ,והכל עבר בסדר .מדובר בשנת  .1968צה"ל לא ביצע פעולה
רכובה לעומק השטח ללא אמצעים ,וזאת לא לזכותי .כבר ידעתי שטעיתי .אז הודעתי
לחבר'ה שטעינו והסברתי לחבר'ה איפה .אבל מתוך סקרנות החלטתי להתקדם קצת ואני
מוצא את עצמי בתוך המשטרה ,מנהלים קרב ונהנים .החפ"ק היה באזור פארן .אלוף
הפיקוד רואה את התאורה ,הזיקוקים ,ושואל אותי אם אני יכול לצאת ואני אומר לו כן,
 14ושוב החוסר ברשתות הקשר מחייב להסתמך על עדויות המשתתפים באירועים ,שמטבען הן סלקטיביות יותר ומדויקות פחות.
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והוא צועק תצא! יצאתי ,הגעתי כמעט לגבול אני ממש ליד פארן הוא שואל אותי אם
אני יכול לבצע את המשימה לפי התוכנית? אמרתי לו שכן ,מיד עליתי על דרך הערבה
הירדנית בלי שום חוכמות ,נסעתי עליה צפונה ,פניתי לפי התוכנית צפונה־מזרחה ,ירדתי
מהדרך .הנחנו את המוקשים בצורה יוצאת מהכלל והירדנים עלו עליהם .צריך לציין
שפרט לכדורים ודלק ,לא נשרט חייל אחד מכוחותינו .זה דבר שאפיין את רוב הפעולות
שלנו .הפעולה השקטה לא צלחה בגלל כישלון בניווט .ובכלל ,הערבה הירדנית לא הייתה
רוויה בכוחות אויב .אתה רואה [אומר פצי] :דבקות במשימה אין חוכמות ,וזה חוזר על
עצמו גם פה בקרב עם הקומנדו.
מתיאור המשימה מפי פצי עצמו עולה ,שלמרות ה'דבקות במשימה' ,המשימה לא בוצעה כנדרש בתכנון
ובפקודה ,כפי שהוגדרו על ידי הפיקוד ,בשל הטעות בניווט .המשימה שהייתה אמורה להיות שקטה
וחשאית נכשלה והכוח לא עמד בה .דלילות הכוח הירדני בערבה ואיכותו הירודה מנעה הסתבכות
מיותרת .מיומנותו הטכנית של כוח פצי הביאה לביצוע לא שלם של המשימה .ועובדה היא שפיקוד
הדרום לא קיים את הכוח יותר מחודשים מספר .עיקר הישגו היה בפיתוח שיטות לחימה ובהעמדת
סטנדרטים טכניים גבוהים של לחימה כגון :פיתוח טכניקת 'רד חפה' בדילוג חוליות בשטח חשוף .ירי
מהיר בבודדת (לעולם לא אוטומטי) ,דרך כוונות ומעל לכוונות .נהיגת שטח בדיונות ובמדבר ,השימוש
בקלצ'ניקוב בכל תנאי השטח הקשים ועוד .וכמובן ומעל הכול :שכלול מירבי של 'סיירות־גששות' ,תורת
המרדף ,החיתוכים ,המסגרים ,צירי הטשטוש ,המארבים לסוגיהם ,הסיורים באש בתעלה במלחמת
ההתשה על שלל הטכניקות שלהם .את כל הידע הזה הנחילו בוגרי ה'פצי בויס' (כוח שפיפון) ,ואיתם
עוד רבים מיוצאי שקד במשך שנים מספר ,לצה"ל בכלל ,וליחידות המיוחדות בפרט .וכך גם בארץ
המרדפים בבקעה .וכאן אני חוזר לפצי ולעדותו הנוגעת ליצירת 'כוח רומאי' ,שנשען על אותה 'תרבות
צבאית' שנוצרה בסיירת שקד מאמצע שנות החמישים ואילך:
הייתי מג"ד סיירת שקד .סיימתי באוגוסט את תפקידי ,וכחניך בפו"ם הייתי עסוק
בלימודים ,וכך פורצת המלחמה .מוקם כוח של חניכי פו"ם ,אבל אני צלצלתי לאריק
ודאגתי שאני ,מאיר דגן והמדריך שלנו דני וולף נגיע לאריק .למעשה באותה קבוצה קטנה,
על ה'דוכס כרמל' הגענו לשדה תימן ,ואחר כך ירדנו לביר־גפגפה ביום ראשון בבוקר ,עם
מפקדת האוגדה .קיבלנו שני ג'יפים ואיתם הכנסנו את כוחות האוגדה לגזרותיהם.
למחרת ב־ 8באוקטובר ,אנחנו ,הקבוצה הקטנה הזאת ,משתעממים על יד חפ"ק האוגדה.
אנחנו נתקלים על ציר עכביש בחמישה קציני תצפית מצרים .מפקדת האוגדה הייתה
תחת ארטילריה .אנחנו פרשנו להכנת אוכל וספגנו ארטילריה .ואז ,באקראי הובלתי על
עקבות אל אותם קציני ארטילריה .הרגנו אותם ומצאנו עליהם את מפות סיריוס ,מפות
הצליחה ומשקפות שהיו המשקפות הראשונות של האוגדה .זה עדיין לא היה כוח פצי .זה
היה הקרב הראשון של אותו כוח קטן .גם ביום השלישי למעשה חיפשנו את המלחמה,
ופרט לבזבוז דלק לא עשינו הרבה ,סיכנו את עצמנו ללא אירוע מיוחד .מה שאפיין את
היום היה טפטוף של חבר'ה מסיירת שקד ,קצינים וחיילים שהגיעו אלי .באותו יום
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החרמנו־אימצנו לעצמנו נגמ"ש .הגיע בחור מבולבל שאימצנו אותו ,וכך התחיל הכוח
שנקרא כוח פצי־'רומאי' ברשת האוגדה .היום במבט לאחור על התופעה הזאת של 'כוח
רומאי' ,אני יכול לבסס את האירועים על תובנות שהיו לנו ,ושנשענו על הבנת השטח
והבנת הצרכים של האוגדה ומפקדה ,כתוצאה מעבודה משותפת שלי ושל מפקד האוגדה
בשנה שלפני פרוץ המלחמה .למעשה הדבר הראשון שקלטתי היה הצורך באבטחת העורף
והאגפים של האוגדה.
מחצית סיירת שקד הייתה בגזרה ומחצית הייתה בראס סודר .היחידה הייתה כצאן ללא
רועה ,וכך גם פלוגות הסיור .וההחלטה הראשונה שלי היה לפרוס מערכת תצפיות במרחב
האוגדה ומתן דיווח מהיר על טייסים שנפלו או כל אירוע אחר שקורה ,כאשר הרעיון
המרכזי שלי היה ,כוח יירוט על בסיס הג'יפ ונגמ"ש ,ותצפיות שמפוזרות בשטח .במהלך
קרב הבלימה נתפסו טייסים ,קת"קים ופורעי חוק 15.כשהפעילות היא פעילות נשלטת
אבל לא מכוונת .הייתי יזם חופשי לפי ההתפתחויות .הצטרף אלינו ג'יפ נוסף של שמוליק
ארד והקמב"ץ שלו חרמוני .מפקד שקד ,ספקטור ,הגיע.
אז ,לקראת אור ב־ ,14.10אני מקבל ידיעה על שלושה מסוקים מצריים שנחתו מדרום
ליוקון .שם היו מרוכזים כל אמצעי הצליחה .יום קודם כבר הוזנקנו .בדרך כלל ,על כל
בעיה הזניקו אותנו .צירפו לנו פלוגת נגמ"שים מחטיבה  421ופלוגת טנקים של רפי בר־
לב .הזנקתי את הצוות ,שני ג'יפים ונגמ"ש ,ומגיעים לתצפית על עכביש  ,62והם סימנו
לנו בערך את מיקום הנחיתה ,כיוון כללי ,לא אזימוט .נענו מקו רכס לקו רכס .הייתה לי
הערכה על  120אנשי קומנדו ,ואנחנו היינו  12או  14חבר'ה בכוח היירוט .ואז התקשרתי
למפקדת האוגדה וביקשתי סיוע ושלחו לי מחלקת טנקים (ודרך אגב הטנקים שלכם
תקפו את אחת התצפיות שלי וכמעט קרה אסון) .ואני מכוון את יהודה גלר .לחובתי
יֵ אמר ,על אף הזהירות והדרישה לתגבורת לא היה לי קצין ארטילריה .ואנחנו נעים תנועה
מאובטחת מגבעה לגבעה תוך תצפית ,עולים צופים ,וכשלא רואים ממשיכים הלאה.
בפעם הרביעית ראיתי חייל מצרי הולך כפוף מוסווה ונעלם ,כנראה על גבעה מרשימה
נ.ג  .129כמובן אני נותן התראה ופורס אותם ,נגמ"ש משמאלי ,הג'יפ של שמוליק ארד
מימיני ,מרחקים של  200מ' מכלי לכלי ,וכך נעים בפריסה ,מתקדמים לאותה גבעה מלאה
בשיחים (לימים ערב עזיבת סיני לקחתי למקום את המשפחה של ניר איתן ,שנהרג שם.
נחתנו ברפידים לקחנו ג'יפ ונסענו לשדה הקרב על אותה גבעה .הכל נשאר כמו שהיה.
הגוויות שלא נקברו ,מים במימיות) .אני שומע בקשר על ההיתקלות שלכם עם תצפית
של שקד .אני רואה את דני שדה מסמן לי ככה עם האצבעות ,אני אומר לו' :דני לך
עליהם' .הג'יפ של הצנחנים היה מימיננו  200מ' בתחתית המדרון ,ולפתע אני מוצא
 15פורעי חוק — זה המינוח שבו מכנה פצי את חיילי האויב שהרי הם האויב .אבל בניגוד למינוח של פצי ,חיילי אויב פועלים
בהתאם לחוק של ארצם ובכפוף לו ולאמנות בינלאומיות.
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את עצמי בתוך מתחם ,השיחים זזים הצידה ,המצרים פותחים באש ממרחק של מטרים
ופחות ממטרים .הצלחנו לפגוע בכל מי שהיה בסביבה ,כולל בעיטות .נתתי לשלומי
פקודה לנסוע אחורה ,וירדנו למדרון .לקחתי את הג'יפ של הצנחנים ועקפתי את הגבעה
משמאל .ואז פגשתי שלושה טנקים בפיקוד גלר ,תדרכתי את הכוח ,ובהתקפת פרשים
שאפיינה את הלחימה במאה ה־ 17נכנסנו ללחימה בהתקפה חזיתית.
מה שאני רואה בעיני זה כך :טנק חוטף  ,RPGשני טנקים חותכים את המערך כמה מאות
מטרים ,ומתייצבים בקצהו הדרומי .אני רואה בזווית העין את הנגמ"ש מעלה עשן וצפירה
לא נגמרת .אני רואה את דני שדה ורפי שאול יורים .אני רואה את התנועה של שני
הג'יפים בתוך המתחם במשך משהו כמו שש ,או שבע דקות ,ומה שאני עוד רואה ,קבוצה
של חיילים מצרים שמנתקת מגע ונעה לכיוון התעלה .לפי מה שאני ראיתי בעיניים (ואני
אומר לך במלוא האחריות ואני לא רוצה לקלקל תהילה לאף אחד בשטח) ,במתחם הזה
פעלו שני ג'יפים .אני לא חושב שהטנקים עמדו וירו .על דריסה אין ויכוח .ירי מקלעים?
אני אגיד לך את האמת ,העניין הזה של טנקים שחותכים את המתחם ומתייצבים בצד
השני .שני טנקים ,אחד היה גלר וטנק שלישי שנפגע מ־[ RPGכלומר ,לדעת פצי רק
שלושה טנקים הסתערו בפועל על אנשי הקומנדו] .עוד סריקה ,וכאן אני רץ לכיוון
הנגמ"ש .עוסקים בפינוי הנפגעים .הזמנתי מסוק לפינוי .מפקדת האוגדה לא הסכימה,
אבל אריק התערב ואמר מסוק ינחת ,ובזכות זה כצל'ה בחיים.
השלב הבא היה לפנות את המתים לתאג"ד .נסענו לטסה ,ניקינו את הנגמ"ש ,לקחנו
פלוגת ג'יפים טרייה ,חזרנו לנקודת ההיתקלות והתחלנו במרדף אחרי המצרים שברחו,
בין  29ל־ 30איש .כל אחד מאלה שהיו שם נפגע .הראשונים היו שלושה קת"קים ,כי
כשחזרנו טיפלנו קודם כל בשלושה קת"קים .לא היו שם אנשים שנכנעו לנו [אני שואל:
האם היו אנשים שנכנעו ונורו? כאן פצי משהה קצת את תשובתו לפני שהוא עונה,
מבטו מהורהר ומופנה לאיזה אופק רחוק ,האם היה עובר כאן פוליגרף? ופצי עונה] :אלה
שברחו ,ברחו ונורו .אני לא זוכר שמישהו נכנע .זה מה שאפיין את סיירת שקד זה לא
שני חלקים של הקרב ,זה אותו הקרב .אתה צריך להבין [אומר פצי] ,אתה מנהל קרב,
קרב עקוב מדם ,והיו לנו פצועים ושני הרוגים .אתה מסיים את הקרב ומטפל בפצועים.
יש כאן נסיעה של מעל  30ק"מ לטסה וחזרה ,אתה חוזר ,לא משאיר דבר לא גמור ולא
פחות מזה .זה מוסר ורמה מקצועית ,ודבקות במטרה ,בלי הסברים .אחרים מסבירים .הרי
איש לא היה בא בטענות אל הכוח אם לא היו רצים אחרי כל הבורחים .בזכות הפעולה
כל אמצעי הצליחה נשארו שלמים ואתה חוזר עטור תהילה .בסדר ,לא בסדר ,אתה חוזר,
לוקח כוח רענן כי יש לך משימה לבצע שעוד לא גמרת .הפעם עשינו את זה רק עם
הג'יפ .אני ושלומי ,אנחנו חוזרים חזרה ,זה מרחקים אדירים .וכך פוגעים במרדף אחד
לאחד .בעניין שבויים אני יכול לספר לך מעבר לתעלה .בצד הזה? לא זוכר דבר כזה ,גם
לא נתקלתי ,גם לא יכול היה להיווצר מצב כזה .הברחנים לא נכנעו ,כמובן כולם מזוינים.
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אני לא יכול לתאר לך את רמת המיומנות ,הקרב היה ממטרים .הנקודה החשובה בעיני
היא דווקא החלק השני.
יש לנו ימי זיכרון לעמוס ירקוני ,ובשיחות בין חברים אתה בוחן את המסד שלך כאדם
צעיר שמעמיס את האחריות לכל הגבול המזרחי והמערבי של דרום הארץ ,ואתה
קומנדקר בודד ,ואתה דבק במשימה לעיתים ללא קשר ,וכל האחריות לביטחון בגבול
הדרומי מונחת על כתפיך .כי זה החינוך האמיתי ללא סיסמאות .והנה מעמיד לך השם
מבחן של אנשים שהיו יכולים להישאר בטסה ולאכול את מנות הקרב שלהם ,וגם כבר
השתתפו בקרב אחד ויותר ,ואולי עשרות דומים מהסוג הזה.
הקטע הזה בתוך מלחמה כשאתה ללא מסגרת ,יש לך את כל הסיבות וכל האמתלות אולי
להתחמק ,ואתה מחפש את המלחמה .מה לעשות עוד ,שלא עשינו .אל תשכח שכשאתה
מבצע מהלך בתוך גדוד או חטיבה ,ואתה מקבל פקודה ,אתה בתוואי הזה נע ומבצע
את הדברים .כשאתה מתנדב פעם אחת או פעמיים או פעם שלישית ,תמיד אתה יכול
להרפות .אם אינך מרפה זה משום שחונכת לדבוק במשימה בכל מחיר ולהיות עצמאי.
יש קטע של סיום הקרב הזה .מי שהחליט על סיום הקרב היה אני ,כי הבנתי שהקרב
הסתיים .מהרגע שתדרכתי את הטנקים ,לא הייתה לי איתם בעיה של תיאום ,כי כלל
לא הייתי במגע איתם ,לא 'תעזור לי' ,לא 'תחלץ אותי' ,לא 'תביא לי' ,לא 'תיתן לי' ,לא
שום דבר .בכלל לא דיברנו .הם התנתקו לגמרי .נכון שהטנקיסטים עבדו ,אבל הם לא
היו שותפים בטיהור .מי שטיהר היה גם אני וגם הג'יפ של שמוליק ארד ,כי הייתי עסוק
16
בקרב באופן אישי .אמנם גנרל גדול ,אבל הייתי עסוק בקרב באופן אישי כמו בויקטוריה
בשלב מסוים ,שכסגן מפקד גדוד הפכתי לחייל חוד .ואני לא רוצה להמעיט בערכם של
הטנקיסטים .אתה יודע מה? אם אתה כבר שואל? אחרי הסיום הטנקים הלכו ונסעו.
אין ספק שעצם הגעתם תרם בצורה בלתי רגילה ,היה חשוב בצורה בלתי רגילה .וצריך
לומר :מתחם יוקון היה באותה התקופה אולי המתחם האסטרטגי החשוב ביותר ,אם חס
וחלילה החבורה הזאת הייתה יורדת לאזור המתחם ,פני מלחמת יום הכיפורים היו שונים
לחלוטין — צה"ל לא היה צולח ,לא היו לו כלים לצלוח .ועוד משהו לומר לך :גם לא היו
לו כוחות .כשאתה חושב על הקרב המשולב ,המצרים עבדו נכון.
קח למשל את פלוגות הסיור של חטיבות הטנקים .אני הוא שאספתי את הפלוגות האלה,
ואני הוא שהפעלתי אותן ולא המח"טים .ופה יורדים  120אנשי קומנדו לאזור הצליחה,
מי היה מטפל בהם? אם מח"ט שריון היה מקבל את הפקודה יכול להיות שהיו משמידים
אותם ,אבל אחרי שכל מערך הצליחה והאמצעים היו מושמדים ,וכך הייתה אובדת
האופציה לביצוע הצליחה .לסיכום :שאל אותי אלישיב שמשי ,מי נתן לך פקודות? אמרתי
 16פשיטה בגדה המערבית של התעלה שביצע גדוד שקד בסוף מאי  1970בתגובה על התקפה של המצרים על כוח צנחנים ישראלי
שנע למוצב טמפו.
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לו ,אני .אריק בכלל לא התעסק איתי .אני לקחתי יוזמה על כל הביטחון השוטף .בעצם
פה במוח שלי הכל מבוסס ,בלי חפ"ק בלי מבצעים ,בלי יומן .אני מדבר על האי־סדר
שבסדר ,אין כלום .מי יגיד לי? התמונה הזאת שמגיעים מסוקים ,זה מגיע אלי ,זו יוזמה
אישית פרטית שלי .לי אין מערך מסודר אלא בקשר .וכך היה לאורך כל המלחמה.
תוספת של מידע חשוב על הקרב עם אנשי הקומנדו מחד גיסא ,ועל אותה 'תרבות צבאית' מיוחדת
שנוצרה ועוצבה בסיירת שקד מאידך גיסא ,ועמדה בבסיס תובנות ההפעלה של 'כוח רומאי' ,מובאת
בעדותו של שלומי גרונר:
עדות שלומי גרונר ,תל אביב קיץ :2007
שלומי בן קיבוץ מסילות ,פנים צעירות באופן יוצא דופן .מזכיר לי את אבא שלו שהכרתי במרסיי
בשנות השישים .שלומי עומד בראש עמותת סיירת שקד .סיפורו של שלומי מציג חשיבה יצירתית מלאת
דמיון כפי שצריכה להיות חשיבה צבאית הנשענת על בסיס התובנות שעליהן נבנה 'כוח רומאי' .חשיבה
שנגדה שבלוניות:
בזמן מלחמת יום כיפור הייתי מאבטח מטוסים .מאבטח מטוסים לא עושה מילואים.
הרבה מאוד שקדניקים היו מאבטחי מטוסים .הייתי משובץ לגדוד סיור .בא אלי יהודה
גלר עד מסילות ושכנע אותי להיות אצלו מ"פ סיור.
התקבלתי לקורס מאבטחים והתחלתי לעסוק באבטחה .מאבטחים היו לפעמים נוסעים
לאיזה מקום ושוהים בו איזה תקופה .ובתקופה ההיא הייתי בדיוק שבועיים בלונדון.
באותו היום (שבת יום כיפור) ,נסעתי עם חבר שבא לבקר אותי ועם החברה שלו לטייל.
היה שש אחר הצהריים חזרנו למלון .יושבות שם כל הדיילות ,כל הטייסים ,וצופים
בטלוויזיה (זה היה הווי של מאבטחים — תל אביב רמת גן עוזבי הקיבוצים השקדניקים).
ומה אני רואה בטלוויזיה (שמצולמת מהצד המצרי) — טנקים שחוצים את התעלה ,ואנחנו
שנינו הכרנו את כל תוכניות 'שובך יונים' (קטן וגדול) ,מרפקנו אחד את השני וצחקנו,
מה אתם צוחקים? ודאי ניתן להם לעבור ואחר כך ננקנק אותם .ידפקו אותם מאחור ,יש
שובך יונים .בקיצור באותו לילה בשדה הגיעו מכל אירופה ללונדון והיו רשימות של סדרי
עדיפויות ,קודם כל טנקיסטים ואחר כך אחיות חדרי ניתוח .סטולר [טל] נעלב כשאמרו
לו אתה נשאר פה (הוא היה מ"פ בצנחנים) ,וחברה שלך תעלה (היא הייתה אחות חדר
ניתוח) .אנחנו התלוצצנו' :כשחוטבים עצים עפים שבבים' .ונתנו כל מיני הערות לצפייה
בטלוויזיה של הטייסים והדיילות ,שהיו להן חברים בקרבי ,והם נורא התרגזו עלינו ועל
הנימה המבודחת.
החברה של טל טסה .השדה היה מפוצץ .וקיבלנו ידיעה (ראינו את המברקים של השב"כ),
שהמחבלים בכל העולם קיבלו הוראה שכל מי שיכול ישמיד מטרות של ישראל ,ובייחוד
ינסה לפגוע במטוסים .והיה פחד היסטרי שיתנפלו על שדה התעופה .היינו בסך הכול
שלושה–ארבעה מאבטחים בשדה ועבדנו כמו מטורפים .היו שם אלפי ישראלים .ביום
הראשון החזקתי מעמד .ביום השני החזקתי מעמד .ביום השלישי הייתי צריך לקחת
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מטוס מלונדון לניו יורק וחזרה .ואני יושב בשדה כשמחליפים מטוסים .מטוס קטן יטוס
לניו יורק ,ואני הייתי ברשימות על הג'מבו שחוזר לארץ .הייתה לי הברקה של רגע.
ארנון היה במלון ,קפצתי לשם ,אמרתי לו :בוא נעשה צ'ק אין ,ונחזור לישראל .נשארה
לי ווקסהול מהטיול .הגענו ללונדון ,הוא פנה ימינה .לקחנו הכול במהירות .חזרנו לשדה.
בכניסה נתתי למישהו את המפתחות של הווקסהול .נכנסנו למטוס ,התיישבתי על כיסא
שלי (כיסא המאבטח) ,המטוס מתמלא ,ואז הקב"ט עולה למעלה לבדיקה סופית של כל
הרשימות ורואה אותי יושב :מה אתה עושה פה ,הוא שואל .אמרתי לו ,אני רשום על
הג'מבו .והוא אומר לי מה אתה מטומטם? הג'מבו טס לארץ ואתה נוסע לניו יורק .אמרתי
לו אני לא זז מכאן .מהומה ,צעקות ,דחיפות ,לא ממריאים ,והשעה הייתה כבר  12בלילה.
הקברניט אורי יפה לוחץ :צריך להגיע לפני אור ,למה לא סוגרים את הדלתות? (שהרי
אסור לנחות ביום אלא רק בלילה) .והקב"ט עונה לו יש איזושהי בעיה .פתאום רואים
את הקפטן יורד מהקוקפיט בג'מבו ,הוא מלמעלה עם כל כובד גופו ואישיותו יורד למטה
דוחף את הקב"ט מהמדרגות החוצה וסוגר לבד את הדלתות ,וממריאים.
הגעתי ארצה ביום שלישי ה־ 9.10בבוקר .דאגתי עוד יום קודם לשלוח להורים מכתב
שאני בלונדון ,ושלא ידאגו לי .ידעתי שהמכתב ייסע שבוע ,ואז הם יהיו בשקט .הכל
בסדר והם יהיו רגועים .ירדתי מהמטוס .הראשונה שאני פוגש הייתה זהבה — ידידה
טובה — ואני אומר לה :זהבה את לא מספרת לאף אחד שראית אותי .יצאתי עם החליפה
והתיק מהשדה לעבר האוטובוסים לג'וליס .כשהפקדתי את האקדח במשרד ,כולם אמרו
לי שהקב"ט בלונדון יתבע אותי לאחר המלחמה על בגידה ובריחה לנוכח פני האויב []...
אמרתי בסדר ,ונסעתי לג'וליס .הגעתי לג'וליס ,על הדשא היו איזה  400קצינים .פגשתי
את דני שדה ,כולם מחכים .אני מתפוצץ ,טס ישר מהמטוס בלי לעבור את הבית ,וכאן
אנשים ישנים ,קצינים כולם .אמרו לי ,מארגנים גדוד קצינים — אתה מצוות ואתה לא זז
מכאן .קפצתי מעל הגדר ,נסעתי הביתה לרמת גן לקחת ציוד ,אבל מיכאל סקל כבר לקח
אותו .היה לי שם כל הציוד ,נעליים וקסדה ואפוד ,כל הציוד שהיה לחיילים ,מחסן שלם
מהסדיר (זה היה מקובל אז במיוחד אצל יוצאי שקד) .מיכאל לקח את הכל כי ידע שאני
נמצא בלונדון .הורדתי את החליפה .שמתי ג'ינס ,ויצאתי לדרך .הייתה האפלה .המכוניות
נסעו עם אורות כחולים .היה יום שלישי בלילה .הייתה אווירה הזויה ,באתי מעולם אחר.
בסביבות אשקלון תפסתי טרמפ עם אוטובוס של להקה צבאית (אני חושב שלהקת
הנח"ל) ,אוטובוס שהיה יורד לכיוון בלוזה .בלוזה הייתה הבסיס העורפי שלנו (מרכז
הארץ) ,לשם חזרנו אחרי הפעולות והמבצעים .להגיע לבלוזה זה כמו להגיע הביתה.
מקלחות ואוכל ובנות ,אחרי ציר טמפו .עשרה ק"מ לפני בלוזה צועקים :לצאת החוצה
ולעמוד על יד הגדרות ולהשיב אש ,מארבים בדרך .והבנות בכו .אחר כך נהיה שקט.
הגענו לבלוזה .איך שהגענו שמענו ברשת הכריזה :כל החיילים לצאת החוצה ולעמוד על
יד הגדרות ולהשיב אש .היסטריה גמורה בלגן ,הטבחים יורים אחד על השני ,ואני בהלם
גמור .אם המצרים בבלוזה ,אז עוד מעט הם יהיו בתל אביב.
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ירדתי לבור וראיתי על לוח איכון היחידות[ 424 :שקד] .אמרתי ,יש כבר משהו מוכר.
אנחנו מתקדמים .יש כאן איזושהי נקודת ציון שאני יכול להיתפס בה .בקיצור ,מסתובב
מחפש ,אומרים לי שם בקצה ,אני מגיע ופוגש את רפי סעיד .רפי סעיד היה חייל שלי.
מה נשמע וזה וזה ,סיפר לי את סיפור המארב המצרי בדרך לטמפו .אמר לי' ,אריק
בטסה' .אמרתי לעצמי ,אם אריק בטסה כבר אפשר להסתדר .האיר הבוקר ,יום רביעי,
היה שם איזה ג'יפ סיור .קפצתי על הג'יפ מאחור והגעתי עם הג'יפ לטסה .ראיתי שם
את דני וולף ופצי יושבים על יד מדורה קטנה ומחממים בקופסת שימורים פתוחה תה,
ודני מעשן בהתענגות סיגריה .אתה יודע מה זה? זה כמו ששבוי חוזר מהשבי ומתחבק
עם קרובי משפחתו ומספר את כל הדרך ותלאותיה כמו אודיסאה ,כל הנסיעה מלונדון
והירידה מתל אביב החשוכה ויריות בבלוזה .היו שם כבר ארבעה או חמישה חבר'ה:
גולומב ודני שדה .פצי ודני היו מדריכים בפו"ם ולא היה להם תפקיד .אז הם אמרו' :בואו
נברח לאריק' .ומעניין שהחשיבה של כולם הייתה אותו הדבר' :בואו נברח ונגיע לאריק,
שם כבר נמצא מה לעשות' .זאת הייתה ההתחלה של כוח פצי שנקרא בקשר 'רומאי'.
הבנתי שבהגעה לאריק כבר אמצא אנשים ומעגלים בהם אוכל להשתלב .זאת הסביבה
התרבותית הטבעית לאנשי שקד שחוו את מורשת היחידה במלחמת ההתשה .שכחתי
לספר שבדרך ירדתי ברפיח ,שם היה ימ"ח הגדוד שלי .אמרו לי שם שהגדוד כבר ירד
למטה ונתנו לי עוזי ומחסנית .שם נרשמתי והתחיילתי .הייתה שם פקידה אחת ,והיא
אמרה לי' :הגדוד הזה כולו הושמד ביום הראשון .אין גדוד .תיסע לתעלה ותראה'.
סיפורו של שלומי גרונר מצטרף לסיפורם של מנדי פייביש ,שמוליק פריימן ,רוני גלבוע 17,שמואל אבי־
שאול 18ועוד רבים אחרים ,כל הרצים למלחמה ,שמא יפסידו .הסיפור מלמד עד כמה היו השבים חדורי
מוטיבציה ודבקים במשימה על יסודותיה של תרבות כור ההיתוך ,דימוייה והסולידריות שהייתה גלומה בה.
לדני ופצי היה רק ג'יפ אחד .התאספו עוד שניים‑שלושה חבר'ה ,אז החלטנו לארגן כלים.
נסעתי למחרת (יום חמישי )11.10 ,עם פצי והגענו למפקדה של גורודיש .שיא הקרבות,
אין כלים ,ושם עומדת שורה מצוחצחת של כלים עם גלגלי בלון .אמרתי לו' :פצי אתה
תמשיך' .קפצתי על הג'יפ נתתי סטרטר — מניע .רוורס — נוסע .חוזרים .לוקחים נגמ"ש.
היה שם מישהו מהשריון שפצי הכיר ,הוא איבד את הגדוד שלו .נכנס ל'זלדה' הניע ונסע.
וכך כבר היו לנו זלדה ושני ג'יפים ,מזוודים טיפ טופ עם כלי נשק לעילא ולעילא .מאותו
רגע התחלנו לתפקד כ'כוח רומאי' .ירדנו לבור וביקשנו משימות .התחלנו לעבוד בכל דבר
שיש .עקבות ,תצפית .הצטרף אלינו עזריאל עינב (מבוני השומרון) ,עם הבטן — רב סרן
ממלחמת השחרור.
בשבת בבוקר הגיע מודיעין שהולכים לתקוף את מפקדת האוגדה .לקחנו כמשימה את
ההגנה על מפקדת האוגדה .פרסנו תצפיות במרחב האוגדה ,והתחלנו לבצע חיתוכי
 17איש המוסד באיטליה שהגיע למלחמה ב־ 12.10.1973והצטרף לפלוגה ל' ,להלן בסיפור ה־ 21בחודש.
 18מ"פ אהבה שחזר למלחמה ,צּוות לגדוד חוזרים מחו"ל ,עלה לרמת הגולן ונהרג שם.
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עקבות .ביוקון  55היה מרוכז ציוד הגישור וכל הבטן הרכה של האוגדה .היה חשש גדול
מאוד ,ואז אריק אמר ,טפלו בנושא .ישבנו עם פצי ותכננו את מערכת התצפיות עם קווי
ראייה ,וג'יפ הפיקוד שייסע לבדוק כל התראה .בלילה הראשון (יום שישי .)12.10 ,היו
המון התראות שווא .בלילה השני קיבלנו התראה מתצפית חיל אוויר או תותחנים ,שהם
זיהו בוודאות הליקופטרים ,והם סימנו לנו את הנ.צ נוסעים לשם בכוננות קרבית .רואים
נצנוצי פנסים .אצבע על ההדק ,עולים עליהם .ברגע האחרון מזהים יחידה מכוחותינו,
ונמנעת תקרית .המון דיווחים הגיעו ,המון דיווחים.
לבסוף הגיע דיווח אחד ,עם אור ראשון .עם האינטואיציה שלנו החלטנו לבדוק את זה.
נסענו לכיוון ,ירדנו מהכביש ,תפסנו איזה אזימוט כזה וחתכנו בחולות לכיוון האזור
המשוער .היה כבר אור יום .נגמ"ש וג'יפ מאחורינו .היינו בג'יפ ,פצי מפקד .במושב
האחורי ספקטור ,מג"ד שקד .ואני על ההגה .מאחורינו דני מפקד הג'יפ השני ,והנגמ"ש
עם כצל'ה ,איתן ניר ,רפי שאול ,דני שדה .ואז ראינו פתאום עקבות .נסענו לפני הנגמ"ש.
והקדמנו אותו קצת .ואיך שאנחנו עולים על הדיונה אנחנו רואים (אני לא אשכח את
התמונה הזאת) ,כ־ 100או  120אנשי קומנדו שוכבים על הדיונה בחצי עיגול ,כל הגבעה
הייתה שחורה .איך שהרמנו את האף של הג'יפ מיד חטפנו מכת אש ,צרורות ובזוקות
 RPGשעפו מכל עבר .נתתי מיד רוורס וירדנו למטה עשינו רגע חושבים ,ופצי אומר
מיד נסתער .ואני אומר לו ,פצי ,רגע ,בוא נחשוב .אולי מטוסים ,אולי ארטילריה ,אולי
טנקים [שלומי מעיר שהקומנדו לא נהגו בחוכמה וירו בטרם עת ,כי אם היו מחכים
עוד כמה שניות היו יכולים לחסל את הג'יפ .ואני חושב לעצמי שהמון ניסיון מארבים
משוקע בשלומי ,וניסיון חיים וסוג של ערמומיות מפוכחת] .לא מסתערים ככה סתם עם
ג'יפ ונגמ"ש .לפצי הייתה תמיד סיסמה' :יורים עליך? אז מה אתה לחוץ'? אז הפעם אני
השתמשתי בסיסמה .אפשר לחשוב רגע .ירדנו למדרון אחורי ואז הגיעו הטנקים .מחלקה
עם המג"ד .קיבלנו טנק (של דני שטרן) ,שעלה איתנו ועלינו למעלה .הטנק היה מימין
19
הנגמ"ש באמצע ואנחנו באיגוף שמאלי והטנקים האחרים עוד יותר משמאל (כנראה).
וכך עלינו למעלה .ולהפתעתי הטנק נפגע ראשון ,חטף ונעצר ,והוא הראשון שהפסיק
לירות .ואחר כך גם הנגמ"ש חטף .הנהג [איתן ניר] נהרג ונשכב על הצופר ,והנגמ"ש
צפר כל הזמן .אני זוכר את התמונה שדני שדה עלה על הסיפון של הנגמ"ש הפגוע
השתופף על המקלע וירה עם המאג .יורה ומחפה ,ואני עושה שמיניות עם הג'יפ עולה
ויורד כאשר בסיבוב לאחור ספקטור אמור לירות לאחור כמו בתרגולות .אבל באיזשהו
שלב ,כשפצי הבחין שהוא לא יורה ,אז הוא נתן לו סטירה ,ומאוחר יותר ראינו שבאמת
הגלגל האחורי (הרזרווי) היה מנוקב מכדורים .כשהיינו עולים למעלה היינו פותחים
זווית למאג הקדמי ,ופצי יורה ומרסס ,וכשהיינו מסתובבים ואתה יורד למטה צריך
 19כאן שלומי טועה ,משום שלפי מיקום הטנק והנגמ"ש הפגועים לעומת הטנק של יהודה ושני הטנקים הנוספים של המחלקה של
דני שטרן ,היה כוח פצי מדרום־דרום־מערב לכוח הטנקים .כלומר ,כוח הטנקים היה מצפון־מערב לכוח פצי.
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לירות מהמושב האחורי .עשינו הרבה מאוד לופים ,ופצי החליף ארגזים ,ואחר כך כיוונו
את הטנק ,וכשחלק מהמצרים התחילו לברוח (הטנקים גם דרסו אותם שם) ,ראינו את
הבורחים על הגבעה ממול .הטנקים ירו גם לטווח רחוק יותר אחרי הבורחים ,ופצי גם
דלק בעקבותיהם .ואז ירדנו אחורה לטפל בפצועי הנגמ"ש .הנגמ"ש היה ספוג בסולר.
איתן ניר עדיין קצת פרפר וגם כצל'ה הלך ודעך .לכצל'ה היה חור מעל הירך .דחפנו
חולצה לחור .לחצנו להנחית הליקופטר .אבל חיל האוויר אמר שזה לא שטח שמנחיתים
בו הליקופטרים .אבל היות שהיינו בקשר ברשת האוגדה ומי שהאזין ושמע היה אריק,
ואז פצי אומר לו :זה כצל'ה ,ואז אריק נתן הוראה להנחית הליקופטר בכל מחיר .מישהו
פתח רימון עשן אפור וההליקופטר נחת.
טוב שהיו שם טנקים [הוא לא יודע איך הופיעו פתאום] ,אפשר היה אולי לנהל את
הקרב הזה בצורה אחרת — להמתין לטנקים ,ליצור סגר ורק אחר כך להסתער .סך הכול
ב'כוח רומאי' באו לידי ביטוי הנחישות והחכמה .בסופו של דבר היו כאן תיאום נכון
ותזמון של הכוחות בשטח .מקרה טיפוסי של תכנון מקומי .פצי אמר לטנק מהיכן לעלות
וזיהינו לו היכן שוכבים המצרים .ההסתערות הייתה מתואמת .אחר כך עליתי על הזלדה,
משכתי את הנהג ההרוג ,שראשו היה מונח על צופר הזלדה .חזרנו לכביש כשאני נוהג
את הזלדה .ביציאה פגשנו את יהודה מלמד שהיה רופא ביחידה .חזרנו לתאג"ד והורדנו
שם את הפצועים .אני זוכר שהטנקים דרסו .אני זוכר שהגבעה הייתה מלאה בפצועים
מצרים ששכבו עם נשק ,וגם כאלה שהסתתרו ועשו את עצמם מתים .מדי פעם מישהו
מהם ירה .אני זוכר שרפי שאול חטף רסיסים ,והידיים ,הן בערו .ראיתי את דני שדה
עומד על הגבעה ויורה במצרים שהרימו את הראש .בשלב הזה עסקתי בפינוי הפצועים
בנגמ"ש .אני זוכר שדחפתי את החולצה לכצל'ה ,ופצי אמר לו' :כצלה בעזרת השם תהיה
בריא' ,וכצל'ה פתח את העיניים ואמר לו' :פצי ממך לשמוע בעזרת השם'? היה שם לחץ
אדיר .לאחר פינוי הפצועים החלטנו לחזור וללכת על העקבות ונסענו שני ג'יפים .מצאנו
את העקבות ,ואז גילינו שני קת"קים והרגנו אותם .היה ברור שיש קת"קים בשטח .בגלל
ההיתקלות עזבנו את העקבות המקוריים ,ולפי התורה שחושלה בשקד לא עוזבים עקבות
באמצע .אני עוד חונכתי בתדר של עמוס ,שהגששות הייתה חלק חשוב מלחימת השדה.
תמיד הטפתי לזה — שמי שיורה צרורות הוא היסטרי ,כך גם לימד אותנו דייב [בקרמן]
באבטחת מטוסים' :בצרורות מוציאים אגרסיות מתוך פחדנות ,אבל לא פוגעים'.
כל הסיפור מתחיל בהתאמת הרעיון המבצעי ודרכי הביצוע לנסיבות המשתנות ,שאותן יש ללמוד
מניתוח המודיעין .אנחנו נשענים תמיד על תובנות מוצקות שמפריעות לנו בתהליכי ניתוח נכונים של
הנסיבות ,ומערפלות אצלנו את ידע המציאות .שלומי ,מבלי לדעת ,סיפק כאן את כל קשת השאלות
וחלק מהתשובות הנעוצות בתרבות של 'שקד' .ושלומי ממשיך בעדות:
השטח יכול תמיד להיות ידידו של האדם והתזה של 'קדימה הסתער' לפני שחושבים לא
עובדת .קרבות טובים לא מתפרסמים .הם פשוט מצליחים .אינטואיציה באה עם מטען,
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ניסיון ,וכושר סינתזה .אתה משתמש בשפה שאותה רכשת .בשקד היה משהו ייחודי
ביצירת תורת לחימה מיוחדת .עמוס ירקוני לקח מקצוע של רעיית צאן ועשה לו הסבה
צבאית .לידיעת השטח האינטימית של רועה הצאן עשה עמוס הסבה למקצוע הצבאי.
גם בשקד היו כל מיני סגנונות .אני הייתי ברדקיסט ושיפמן מרובע .אני תמיד טענתי
שביחידה כמו שקד ,כדי להביא אנשים לידי ביטוי ,אתה צריך לפרוץ להם דרכים להרבה
חופש ויוזמה ולתת להם להתבטא ולא לדכא אותם ,וכך לפתח את היצירתיות .כך למדתי
מצייד זרזירים את התרגיל של צפי 20,וכך את התאמת ה'קשת' 21לפעולה המבצעית של
שרשרת מארבים.
בקיבוץ משכנו קווים בכותנה .כשהייתי ילד קראתי איזה ספר על קולחוז ברוסיה (את
זה לא סיפרתי אף פעם ,אפילו לא לאשתי) .היה שם סיפור על טרקטוריסט שחסך
בכוח אדם על ידי שימוש במראה של הטרקטור .הלכתי ותקעתי יתדות ,בלי צורך בשני
אנשים .וכך גם הלכתי וסימנתי את הקטעים בכביש שעליהם מזיזה ה'קשת' את שרשרת
המארבים אל מול תנועות אנשים שהיא מזהה .הבאנו לידי ביטוי את כל האסוציאציות
שהיו לנו כדי להפכן לצרכים הצבאיים שהעמידה בפנינו המציאות .כשנתקלנו במארב
הגדול [ינואר  1970במיתלה] המצרים היו בהלם ,הם לא הבינו איך אנחנו מאתרים אותם
ופוגעים בהם .עמוס ירקוני פיתח את נושא העקבות ,החיתוכים והדילוגים לנקודות
חיתוך .פעולתנו במסגרת 'כוח רומאי' הייתה מורשת פלוגה ב' בשקד.
ושלומי מסיים בסיפור הבא:
אריק היה נותן כל לילה (כשהיינו כבר בגדה המערבית) ללילי (אשתו) רשימת טלפונים
הביתה מאנשים שהיו בסביבתו בחזית .גם אני מסרתי דרישת שלום להורים במסילות.
ואז אני מקבל מכתב מאבא שלי ,אותו אני שומר עד היום ,וכך כתב אבא' :על דבר אחד
לא אסלח לך ,על כך שלא אמרת לי את האמת כשכתבת שאתה בלונדון והיית כאן
בחזית' .היה באריק משהו אנושי ואמוציונלי ביחס לאנשיו הנאמנים לו .אהבתו לדני
וולף הייתה אהבת נפש .כאשר דני כתב לאריק משהו ברוח השקפת עולמו היֹונית ,אריק
אמר לדני' :אני בז לך' ,ושנים הם לא דיברו .לפני שנתיים הטלפון מצלצל אצלי ומהצד
השני דני' :אני רוצה שתסדר לי פגישה עם אריק' .הדבר האחרון שנשאר לו לפני מותו
היה להתפייס עם אריק.
בנקודות אחדות משלימות העדויות של אנשי חטיבה  600מגדוד  410את תמונת הקרב .בנקודות אחדות
מציבות עדויות אנשי הטנקים זווית התבוננות שונה במקצת על האירועים ועל העובדות הקשורות
להשפעה המכרעת שיש להסתערות הטנקים על תוצאת הקרב.

 20תרגילי ההסתוות וההטעיה שביצעה פלוגה ב' בעת החדירות שלה לכפר ספי (צפי) בדרום־מזרח ים המלח בעת מלחמת
המרדפים בערבה הירדנית ,במלחמת ההתשה בגבול המזרחי.
 21מכ"ם יבשתי שנועד לאתר הולכי רגל וגם כלי רכב.
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עדות מנחם בן שלום ,מ"מ הסיור :410
בסביבות השעה  2205:15הייתה הקפצה .מחלקת הסיור נ"נ וג'יפ ישנה על יד הכלים כמו
הטנקיסטים .כרגיל לא נעלתי נעליים ,אבל הייתי לבוש והחגור היה מונח מוכן על הכיסא
של הג'יפ .בג'יפ לא היה מקלע מפקד .תוך דקות נעמדתי בכניסה לציר רביכה .אמרתי
לנ"נ שיבוא אחרי .הטנקים הנעים פנו בקוליסים לכיוון צפון .אפילו יהודה שהיה נווט
מעולה איבד את הכניסה לציר עם סיבוב הצריח .קראתי לו לשוב על עקבותיו ונכנסתי
ראשון לציר .הפלוגה נכנסה לתבנית של שניים לפנים משני עברי הציר והתחלנו בתנועה.
הבוקר החל להזריח ,דווקא לא היה ערפל .עשן הטנקים נתעלה לאוויר כעשן קטורת
קליל ,והשתרג בתוכו .קול נהמת הדיזלים השקטה נטמע בחלל הבוקר השקט .בוקר
מדברי עדיין שורץ רחשים ,אפילו ציפורים מעופפות פתאום ,והחול הרך חמים ,ועליו
מונחת שכבת הטל של הלילה הקריר .יש רק הרף עין להרגיש ,כי האדרנלין הופך להיות
שליט הגוף .מבחינת הסייר ,לא האויב הוא שיוצק את האדרנלין אלא הפחד להיכשל
בניווט .נסענו על הציר ,ובקשר יש דיבורים על אנשים חשודים שנראים באופק .יהודה
חשד שאלה כוחותינו וביחד עם ההתקרבות הקרבית בתל"מ [תנועה לקראת מגע] הורה
יהודה לנצור את האש ולברר מי הם.
23

התחקיר בגדוד  410שנעשה ב־ 12.12.1973מוסיף ומחדד מספר נתונים ,וכך כתוב שם:
מנחם בן שלום:

אחר כך היה מקרה שכמעט דפקנו חלק מכוח פצי שהיה שם בתצפית .ניגשנו עם הרכבים
(ג'יפ הסיור והנ"נ) ,בגישה מאובטחת ,וזיהינו שאלה אנשים שלנו ,קראנו להם ודיברנו
איתם .השעה לא ברורה בדיוק ,אבל כבר היה אור.
ירון חמל ,הקמב"ץ בטנק המג"ד:
הכוח הראשון שזיהינו היה הכוח ששכב בעמדה מצפון לרביכה .אנחנו היינו בקשר עם
פצי שהיה אחראי על הנושא מבחינת האוגדה .הוא אמר שאין שום כוח שלנו בשטח ,וכל
כוח שמזהים — לירות עליו .לאחר שהמחלקה האחורית שלנו זיהתה את התצפית של פצי
מצפון (אנחנו היינו יותר צפונה) .הורינו להם לגשת בתנועה מאובטחת לעבר הכוח הזה
[ ]...השארנו את המ"פ להמשיך לסרוק עם הקומנדקר של הסיור ,וראינו שמדי האנשים
ירוקים .הם עמדו על הרכס ונפנפו ידיים .דיווחנו לפצי ואמרנו לו שזה כוח שלנו .הוא
אמר שזה לא ייתכן כי אין כוחות שלנו בשטח [ ]...ועד שהתחלנו לדבר ,פצי גילה עשרות
אנשי קומנדו מדרום.
 22באין תמליל השיחות ברשת האוגדה או החטיבה קשה לקבוע מתי הופעלה החטיבה .הידיעה על ההנחתה כבר הגיעה בלילה
לכל המפקדות .על פי עדויות שלומי ופצי ,צוות המרדף והתצפיות כבר עבדו מהשעות האחרונות של הלילה בהליכה על עקבות
בניסיון לאתר את אנשי הקומנדו המצרי.
 23ארכיון צה"ל  ,342/1041/1984תחקיר ענף היסטוריה ,חש"ן ,עמ'  .11ברוב הפרטים הולמות העדויות המאוחרות את העדויות
הקרובות לאירועים בזמן ובמקום.
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כאמור ,בעדותו המאוחרת אמר לי פצי' :ודרך אגב ,הטנקים שלכם תקפו את אחת התצפיות שלי וכמעט
קרה אסון' .בעדות זו פצי לא היה מודע לכך שמיקום התצפיות שפרס לא היה מתואם כנראה בין כל
הגורמים באוגדה ,וודאי שלא ירד ממטה האוגדה או מפצי ישירות לכוח הטנקים מגדוד  .410החושים
המחודדים של יהודה גלר הם שמנעו את האסון .תיתכן גם האפשרות שהתצפיות טעו בניווט ,ופצי חשב
שהן אמורות להימצא במקום אחר.
מ"מ הסיור ,מנחם בן שלום:
כמעט מיד עם סיום האירוע הזה ,שמעתי ירי מקלעים והתפוצצות רקטות  RPGבתשעים
מעלות מדרום לנו .הפניתי את הג'יפ במהירות לעבר רעשי הירי ונסעתי במהירות אל
עבר הגבעה שממנה באו קולות הירי .בשני שליש הרכס עצרתי וסימנתי לטנקים לחלוף
על פני .בראש הסתער יהודה גלר ואיתו מחלקת טנקים של דני שטרן ,מחלקה  2בפלוגה
מ' .נראה היה שיהודה מפצל את הכוח כשדני שטרן פותח שמאלה לכיוון דרום־מזרח
ועולה על הרכס ממזרח או מדרום־מזרח ,ואילו יהודה עולה ישר דרומה על קו הרכס.
ומוסיף יהודה גלר' :המצרים נערכו בשטח רבוע בהסתוות יפה .ואנחנו רואים שני נגמ"שים בוערים
24
[בפועל נגמ"ש וטנק] .פצי ברוגזו כי רב הרג את כולם ,כולל אלו שהרימו ידיים'.
עדות דני שטרן:
מיד עם תחילת הסריקה על הציר עברתי לפי פקודה של המג"ד לרשת הגדודית .עם
התחלת ההסתערות עצר אותי פצי ותדרך אותי והתחלתי לעלות בהסתערות ממזרח
למערב כשמצדי נגמ"ש .דרסתי כמה אנשים ויריתי בעוזי .היה הבהק עז מולי .ראיתי את
הבזוקה שנורתה לעברי .הטנק חטף פגיעה בצריח .לרגע לא ראיתי .היה עשן בצריח אבל
וחיה דוד .לאחר טיפול שקיבלנו
מיד הפעלנו מטפים וכיבינו את האש .נפצענו קל אני ִ
בשטח והנחתת הליקופטר לפצועי הנגמ"ש התפנינו עם הטנק בהולכת הסיור חזרה
לשטח היציאה [מבדיל  .]76קיבלנו טיפול מהדוקטור ומשם פוניתי לרפידים .היו לי
פגיעות בעיניים .הועברתי לבילינסון ואחרי כמה ימים יצאתי הביתה ולא חזרתי יותר
למלחמה .אחר כך הדרכתי איזושהי תקופה בבית ספר לשריון והשתחררתי .בקיבוץ
הכרתי מתנדבת קנדית ,ובשנת  1979נסעתי איתה לקנדה .בני חי בארץ.
עדות מאיר שמש ,צוות הטנק של דני שטרן:
אני זוכר את הקיפול אחורה .אני זוכר שהמג"ד לקח את פלוגה מ' איתו כאשר הוא פיצל
את הכוח לשניים ,המג"ד ושני הטנקים ממחלקה  1ו־1ב 25.שאר הפלוגה הייתה בצד אחר.
היחידה של המג"ד גילתה את הקומנדו בשטח ,והמג"ד בלי לחשוב הרבה אמר' :תחנות 1
כאן עשר ,קומנדו לפנים קדימה הסתער' .הם ישבו על מקום גבוה ואנחנו היינו צריכים
לעלות והוא היה בטנק שלי .חטפנו כנראה בזוקה ,יריתי על החוליה ,אבל אחרי שנייה
 24בפועל היו בכוח רומאי שני ג'יפים ונגמ"ש .מאש המצרים נפגע הנגמ"ש של כוח רומאי והטנק של דני שטרן .עדויותיהם של
יהודה גלר וירון חמל סותרות את עדותו של פצי ,שטען שלא הרג שבויים.
1 25ב — זלוטניק.
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הטנק נעשה שחור מבפנים ,למזלנו הרב הוא לא התפוצץ .על הפגזים היו סימנים של
(חיה דוד) את שם הנהג אינני זוכר .שטרן
רסיסים .הטנק התגלגל לאחור .הטען נפצע ִ
קיבל רסיס בעיניים .אני חבשתי את ִחיה דוד ,שידו נחתכה חתך עמוק ,אבל לא יצא דם,
עד עכשיו אני לא מבין את הדבר הזה .נסענו חזרה לגדוד ,שמעתי ששני חיילים של פצי
נהרגו .למה כשיש רק שלושה טנקים מתקיפים ,למה לא לחכות לכל שאר הטנקים? למה
להסתער ישר? הרי כבר אין להם איך לברוח .זו שאלה שאין לי עליה תשובה ,שאלתי
רק במבט לאחור .במקרה יצאנו בנזק יחסית קטן .שלושה טנקים מסתערים זה מיותר.
חזרנו לגדוד ,חוליה טכנית באה לטפל בטנק .נשארנו אני והנהג ,ואז בא נדמה לי זלוטניק
26
והצטרפתי לצוות שלו.
מעיד ניסים שלום:
לפנות בוקר צעקות 'חדירת קומנדו' .אני בתור טנק קש"א צמוד ליהודה גלר 27.אני מזהה
על קו רכס דמויות ,ופתאום אחד החיילים מרים פאנל .נוסעים ואין קומנדו ,ואז פתאום
נפתחת מכת אש ,וטנק אחד נפגע .מזהים את הקומנדו ,ואני מסתער עם המקלע ועם
הזחלים ודורס ומאבד צלם אנוש .אני זוכר שהמצלמה הייתה על הצריח ,וצילמתי הרבה,
את הרגעים האלה לא רציתי לצלם .כל מה שצילמתי ונכנס לספר החטיבה היה :הטנקים
שעומדים לאחר הקרב ועקבותיהם בחול .לא אדם ,לא חיילים מצרים ,רק עקבות בחול
וטנקים עומדים .אני לא ראיתי הריגת שבויים ,ומסוכן גם לומר את הדברים האלה .אני
רק זוכר שהחבר'ה האלה נלחמו כמו גברים .אני זוכר שרדפנו אחריהם ,חיסלנו גם את
מי שברח .אני רואה על ה־ RPGשל החיילים המצרים היו מותקנים מכשירי ראיית לילה
 .SLSעל קלצ'ניקובים גם כן .כל אחד מהחיילים המצרים היה גובה שני מ' ,יחידה נבחרת,
והם נלחמו כמו גברים ,אבל מה לעשות ,במלחמה אין פייר פליי ,אם אתה לא הורג אותו,
הוא הורג אותך .אני זוכר ארבעה טנקים על היעד .יותר מאוחר הצטרפו אלינו שאר
הטנקים של מוקדון.
מוסיף אנדרי פרידמן ז"ל ,בטנק של ניסים שלום:
מה שאני זוכר בקרב עם אנשי הקומנדו ,שירינו מטווחים של  .0הייתי טען והסתערנו
עליהם מקרוב .אני זוכר שמטווח מאוד קצר עומד מולי איש עם  ,RPGוניתנה הפקודה
לדרוס ,ואני זוכר את תמונת הזוועה של החייל המצרי שמבין שדורסים אותו ,ואני רואה
את תמונת הזוועה של פניו בשעה שאנחנו דורסים אותו .אני זוכר שניסים הרים את
כלי הנשק של המצרי ,ואני זוכר איך כשגמרנו את הקרב ,והטנקים התייצבו למעלה במין
 26עדות מאיר שמש אצלי .מהעדות לפי תומה עולה כי בצוות הראשוני הוא היה תותחן בצוות של דני שטרן ,ומחלקה מס' 1
נבנתה מדני שטרן  ,1וזלוטניק 1ב .לאחר הקרב עובר מאיר שמש לטנק של זלוטניק כתותחן ,וניסים שלום יושב על טנק 17ג
כטנק עצמאי בפלוגה מ' על טנק קש"א .בצוות שלו אנדרי פרידמן טען (?) משה דויטשר תותחן (?) ואריה בשן נהג .ראו תצלום
מס'  ,5עמ' .456
 27טנק קש"א נלקח מהקש"א והפך להיות טנק רגיל במצבת הטנקים של הגדוד ,אולם בכך נפגעה מאוד יכולתו של הקש"א לכוון
ארטילריה בקדמת הכוח ולצרכיו.
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דריכות כזאת .אני זוכר שירי די מסיבי הלך שם .את עצמנו אני זוכר [שזה היה] בטווחים
בלתי אפשריים .אחרי סיפור הדריסה התפתח דיון בצוות ,ואני זוכר שאמרתי לצוות:
'חבר'ה תקשיבו ,אם מפקד אומר ,אין זמן להפעיל שיקול דעת' .אני זוכר שיחה כזאת
באחד מחניוני הלילה .ואני זוכר את עצמי תמיד שחיי אדם היו תמיד מקודשים לי ,בכל
השלבים .אבל אם למות זה אני או הוא ,אז זה הוא.
מעיד יצחק יצחק:
לדעתי בטנק שלי היה אריה בשן 28.אמרתי' :אני רואה עקבות' .אחרי המקרה הראשון
(של ה־ 9בחודש ואובדן יוסי כחלון) ,הוא לא תפקד יותר .אני רואה בפריטלסקופ
עקבות .אני אומר לחבר ,זה עקבות טריות .אם היו ישנות ,אם היה רוח ,כבר לא היו
רואים ,אבל כאן בגלל שיש טל זה ממש חדש .נוסעים עוד קצת ,ופתאום הגענו למצב
שנתקלנו בהם .היינו יותר מדי קרובים אליהם .כשאני בא לירות במצרי שמחזיק RPG
או קלץ' אני לא יכול לירות בו כי זה יותר מדי קרוב .אז אני צועק למפקד תהרוג אותם
ב־ ,03והוא לא מגיב .אחרי כמה שניות שהטנק עובר אני צועק' :תדרוס אותו' .ואז
אני נותן צעקה לנהג' :עכשיו אתה זז ודורס אותו' .הוא נסע במהירות לחץ על הברקס
הסתובב  180מעלות ואני שומע את הפיק — זהו .הוא גמר אותו .ראיתי את פצי ,הוא
היה גבר גבר .מה שקרה שם אחרי שהרגנו את האנשים ,מה שאני רוצה להגיד לך זה
דבר כזה :אחרי שגמרנו את העבודה ביקש מאיתנו הפצי הזה' :חבר'ה חכו כאן ,אני
רוצה לעבור אחד אחד' .היו שם נדמה לי תשעה חיים ,שעשו את עצמם מתים .הוא
פשוט קרב אליהם והרג אותם .אחרי זה הוא תפס שלושה שבויים והרג אותם ,לפי מה
שאני זוכר במעורפל.
29

עדות עופר עידן ,נהג הטנק של יהודה גלר:

לאחר התברברות בין 'צמות' החול גילינו על אחת הדיונות שני ג'יפים ולידם חיילים.
היינו שלושה טנקים בראשות הטנק של יהודה ,וכולנו צודדנו תותחים אל הכוח על
ה'פיסטין' כאשר היינו מוכנים לפתוח באש עם צלב על המטרה זיהה הוגו ,התותחן,
כי על אחד הג'יפים היה פאנל צהוב לסימון כוחותינו [ ]...יהודה נתן פקודה לנצור את
האש [ ]...על הגבעה היה פצי עם אנשי הסיור שלו [ ]...עד היום מחרידה אותי המחשבה
שאנחנו כמעט חיסלנו אותו [ ]...לאחר שהתבררה הטעות קיבלנו הדרכה מפצי לגבי
מקומו של הקומנדו [ ]...הזיכרון היחיד שלי [ ]...היה הרגע בו הסתערנו לכיוון החיילים
 28במקרה זה יצחק יצחק טועה .בקרב עם הקומנדו הוא כנראה היה בטנק של זלוטניק [הוא עצמו אינו זוכר] ,כי לטנק של זמיר
הוא הגיע לאחר התקפת ההטעיה .ייתכן אולי שיצחק יצחק ראה כיצד נורו אלה שהרימו ידיים ,על פי עדויות יהודה גלר וירון
חמל .ייתכן גם שבמקרה של עדות יצחק יצחק יש כאן הבניָ ה של פרטים ,שמשלבת מראה עיניים מיד לאחר הקרב ואולי אף
מעט לפני סיומו עם סיפורים שנשמעו ,וכך נבנה הזיכרון .ודאי שאריה בשן לא היה בטנק עם יצחק יצחק .העדויות של אריה
בשן ושל יצחק יצחק סותרות ,אולם התמונה שצילם ניסים שלום מוכיחה שאריה בשן היה בצוותו .במקרה זה התמונה מוכיחה
שעדותו של אריה בשן מהימנה ,ויצחק יצחק טועה.
 29עידן ,פשוט שריונר ,עמ' .76‑74

יום ראשון 14 ,באוקטובר 449

האורבים [ ]...חייל אמיץ אחד שלהם הזדקף לפתע במרחק של עשרה מ' לפני הטנק שלנו
ובידו  RPGכשהוא מכוון ישירות אלינו ,בדיוק לכיוון הפריסקופים שלי [ ]...באותן שניות
לחשתי לעצמי 'שמע ישראל' והמתנתי לרע מכל [ ]...ממש באותה שנייה ירה יהודה גלר
אל החייל מן הצריח צרורות מהעוזי [ ]...צעקתו של יהודה' :שבור שמאלה ,עלה עליו',
הוציאה אותי מקיפאוני .סובבתי את ההגה שמאלה ודהרתי אל החייל האמיץ.
30

מעיד אהרון ימין ,שהיה נהג בטנק של דורון גרינוולד:

פיגרתי בנסיעה ושני טנקים מהפלוגה שעברו אותנו כדי לעזור לשני הנגמ"שים שחטפו
 RPGחזרו לאחור .הטנק שלי בא מהצד מבלי שיבחינו בו .צעקתי למט"ק שלי דורון
גרינוולד' :לעצור או להמשיך'? והוא אמר לי 'תמשיך' .המשכתי לנסוע .לפנינו היו שלוש
חוליות בזוקה .נסענו על החוליה מימין ודרסנו אותם .הטען והמט"ק ירו בעוזים .חיסלנו
גם את חוליות הבזוקה האחרות.
מהעדות עולה שהטנק של דורון גרינוולד בא כבר כגל שני ,ועדיין השתתף בשיירי הלחימה ובהשמדת
חוליות בזוקה .ובעניין השבויים מוסיף ירון חמל ,הקמב"ץ שהיה בטנק של יהודה גלר:
הדבר העיקרי שאני זוכר מהקרב של הקומנדו הוא ,שאדון פצי הרג חלק מהחבר'ה אחרי
שהם נכנעו 31.בשלב מסוים הסתערנו עליהם עם הטנקים .לאחר הקרב באנו והתייצבנו
על יד המ"פ והסמ"פ ,מפקדי הכוח המצרי ,שני אנשים מרשימים שבאו ונכנעו לפני הטנק.
ופצי בא והרג אותם .הוא היה באמוק ,בטרנס ,כי נהרגו לו אנשים .לא עשיתי עם זה
כלום ,וגם יהודה שראה את זה טוב מאוד לא עשה עם זה כלום .הוא לא אמר שום דבר,
ועד היום זה אוכל אותי .הקטע שמישהו עד עכשיו נלחם ,ופתאום הקרב נגמר ומישהו
בא ומרים ידיים זה קטע מאוד קשה .יהודה כמעט לא התייחס לזה ,לא יודע למה ,כנראה
שזה כתוצאה של המעבר ממצב למצב ברגע עמום ולא מוגדר ,בין הקרב לרגע אחרי .מה
שמטריד אותי שהרגו כמה שבויים.
מעיד אריה בשן:
מתישהו ,אולי בהתארגנות ,עליתי על הטנק של ניסים שלום והפכתי נהג אצלו .בתקרית
של הקומנדו הייתי נהג .נסענו ופגשנו את כוח התצפית ,ורק במקרה לא הרגנו אותם.
ואז פתאום מצאנו אותם (את המצרים) .והיו בעיות במקלעים שלא ירו .הייתי אז נהג.
זוכר שדרסתי כמו משוגע .אני חושב שדרסתי לפחות עשרה .כשהכל הסתיים מצאתי
קלצ'ניקובים עם מאך  ,4פשוט זרקתי לסל צריח מחזיר אור כוכבים ,שעזר בפעילות
32
אחר כך.
 30עדות אהרון ימין בספר חטיבה  ,600שניתנה בקיץ  .1974בעדותו המאוחרת אצלי אהרון כבר לא זכר את האירוע .לכן ,ועל פי
העדויות שבידי ,השתתפו בקרב בביטחון הטנקים של יהודה גלר ,דני שטרן ,ניסים שלום ,יעקב זלוטניק ודורון גרינוולד בגל שני.
 31עדות שנתמכת בעדותו של יצחק יצחק ,ויהודה גלר.
 32עדותו של יצחק יצחק סותרת את עדותו של אריה בשן .אבל יצחק יצחק טועה כאמור כפי שמוכיחה התמונה של ניסים שלום,
שם משובץ אריה בשן בטנק של ניסים.
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שאר הפלוגה הגיעה לאחר ההסתערות שהכריעה את הכוח המצרי ,כפי שמספר אריאל ויינר ביומנו:
יום א'14.10 ,
הבוקר השכמה חפוזה לפני אור ראשון ,ויציאה מהירה .נסיעה די ממושכת במגמת סריקה
כשרק לאחר זמן מתברר שזהו מרדף אחרי יחידת צנחנים שנכנסה .הרכב שלנו איטי,
מתעכב ומעכב אחרים .בתצפית גילינו חבר'ה שלנו (צנחנים) [כוח פצי] שהיה חשש
שאלה שלהם [מצרים] .לאחר שזיהו עצמם בפאנל ,המשכנו ,מחלקה  2עם  10הצטרפנו
אליהם ,ואז התברר שהתפתח כבר קרב .הצטרפנו יתר הפלוגה מאוחר יותר ,והיה קצת
מאוחר ,בעיקר לנו בגלל האיטיות של הטנק .באמצע הסתערות — 'אחורה פנה' לפינוי
נפגעים .התברברות קלה למציאת המסוק .חזרה לפלוגה אחרי  ,17:00והתמקמות בתוך
גיא הריגה .כמו בסרטים ,חסרי ארגון וצירי נסיגה .המשך התקדמות בתנ"מ 33לכיוון
התעלה ,המתנה עצומה בהפגזה .חזרה לחמדיה ואיבוד הפלוגה בגלל האיטיות .חשכה לא
נורמלית .עייפות המחץ.
עדות מנחם בן שלום ,מ"מ הסיור:
כרבע שעה ואולי עשר דקות לאחר שהטנקים פתחו בהסתערות ,לאחר שסימנתי לטנקים
הנוספים של פלוגה מ' מהיכן לעלות ,עלינו גם אנחנו ,מחלקת הסיור 34,אל הגבעה שעליה
היה הקומנדו ,בעקבות הטנקים .מדי פעם עוד נשמעו פרצי אש קצרים .בקצה היעד לכיוון
מערב במרחק כ־ 200מ' מתחילת היעד עמדו שני טנקים צופים לכיוון מערב 35.בתחילת
היעד עמד הטנק של יהודה גלר צופה לכיוון צפון־מערב .וכ־ 100מ' מפסגת הגבעה לכיוון
מזרח בשני שליש רכס הגבעה עמד הטנק של דני שטרן ,וכ־ 30‑20מ' מדרום לו ,כמעט
בקו אחד איתו ,עמד הנגמ"ש וצפר צפירה לא נפסקת כאשר גופת הנהג ,שאול אפריק,
נשענת קדימה נופלת על הצופר .הנגמ"ש מעשן קלות לאחר שכובתה בו האש .ושלומי
ופצי מתרוצצים ומטפלים בכצל'ה ובפצועים אחרים .אני מביט סביבי ורואה עשרות
מצרים שוכבים בשטח .אני מתקרב ורואה אותם והם כבר אינם חיים ,גופות חיילים,
ופניהם בצבע צהוב חיוור .כל דמם נזל מגופם .כולם הרוגים .ואני רואה את ג' ומ' מאנשי
צוות הנ"נ שלי עוברים מעל הגופות ,ופתאום אני רואה את ג' יורה בראש אחת הגופות.
ואחר כך הוא מוריד מן הגופה את השעון .עמדתי לרגע משותק .ושאלתי את ג'' :מה זה'?
והוא אמר לי' :וידאתי שהוא מת וגאלתי אותו מייסוריו' .אבל אני על השעון לא אמרתי
לו כלום .לא קלטתי .עברו אולי חמש דקות ועליתי על טנק המג"ד ואמרתי ליהודה' :אני
מבקש שתזהיר את כל אנשי היחידה מן הביזה' .וירדתי למטה ואמרתי לג' שאני אוסר
לקחת ביזה .אבל לא דרשתי שיחזיר את השעון .ממרחק השנים אני אומר לעצמי שלא
 33ראשי תיבות :לתנועה מבצעית=תל"מ תנועה לקראת מגע.
 34לאחר שצוות הנ"נ חבר אלינו.
 35אין לי עדות לתמונת הפריסה המדויקת מהטנקים עצמם למעט מה שראיתי .סביר אולי להניח שאלה הטנקים של ניסים שלום
וזלוטניק היות שעל היעד היו הטנק של יהודה ,של ניסים שלום והמחלקה של שטרן ,ושטרן נפגע פחות או יותר במקום שנפגע
הנגמ"ש.
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הייתי נחוש באותו רגע .ההתפעמות מכל ההרוגים המצרים שנהרגו ונשק בידם הפעימה
אותי ושיתקה אותי .היה ריח שרוף באוויר ופני ההרוגים היו צהובים חיוורים ,ואני
אמרתי לעצמי ,כך נראה אדם שכל הדם נתרוקן מגופו כי הדם הוא הנפש .על ה־RPG
היו מורכבים מכשירי ראיית לילה ,וכך גם על הקלצ'ניקובים .כתמי דם גדולים וטריים
נראו על הפאוצ'ים החגורים על הגופות במדים המנומרים .היה שקט גדול וצועק ,ורק
קול צופר הנגמ"ש הפר את הדממה.
במרחק השנים עולים לנגד עיני דבריו של יזהר סמילנסקי ממקום אחר באותה מלחמה:
במורד הגבעה בדרך שבין גדרות הבקר נופל עלינו פתאום בשדה מראה מעכב מבט כאילו
שכבו שם בשדה הפתוח והישר כמה גופות מוטלות ,ועובר זמן עד שאתה מבין וקושר
שאלה באמת ,ועדיין אינך מאמין שאלה הם מתים מן הקרב הזה שאך הנה זה נפלו
באמצע הריצה שלהם ,אחדים על אפם והרובה בידם המושטת ואחדים כפופי רגל אחת
גם הם באמצע הריצה ,ואחדים היו ששכבו על גבם ופניהם לשמים בזרועות פשוטות,
ונעשה צורך דחוף גם להסב ראש מהם ולא לראות עוד כלום ולא להכניס לראש כלום,
ושלא יהיה לך בראש זיכרון המראה הזה ,ושלא ייחלץ פתאום בכל לילה ויביט בך ללא
מנוס [ ]...מתקרבים קצת לקצה הגדר הנופלת לראות שוב ,ורואים שם כעת מישהו
מסתובב בין הגופות .לא אחד אלא אחדים ,מתהלכים שם והרובה שלהם מכותף על גבם,
הולכים בין ההרוגים ועושים משהו שבתחילה לא מבינים מה הדבר ,ואחר כך רואים שזו
בעיטה שהם בועטים בחוד נעליהם ובועטים ישר ובכוח אל סנטרו של המת ופתאום גם
מבינים שהם בועטים כדי שתעופנה שיני הזהב שלו ,וכך גם הסביר החייל שעמד והשתין
36
פה בגדר ,שומעים ולא קולטים ולא מאמינים.
מנחם בן שלום' :ואז נאמר לנו שמגיע מסוק ואני נתתי פקודה ומני פתח עשן והמסוק נחת' .בתחקיר
 410מדצמבר  37 1973אומר ירון חמל הקמב"ץ דברים קצת שונים ממה שאני זוכר ,או שמא הדברים
משתלבים זה בזה:
שלב הפינוי היה בעייתי [ ]...היו שני תהליכי פינוי .כשפצי הודיע שהוא נתקל — כיוונו
גם את אבי [המ"פ] לכיוון ההסתערות של  2ו־2א 2 38,כבר חטף את הבזוקות והיו להם
שני פצועים ]...[ 39המסוק שהוזמן לאנשי פצי שהיו פצועים יותר קשה — לא הצליח
למצוא אותם ,והצטרכנו לעשות איזו חבירה ביניהם לאחר שאיתרנו בערך את המקום
לפי העשן [ ]...המסוק מצא אותם לאחר שהורידו עשן [ ]...אני הייתי בהאזנה לכל השלב
36
37
38

39

סמילנסקי ,גילוי אליהו ,עמ' .27‑25
ארכיון צה"ל .341/1041/1984
לפי דברי ירון כאן ,נראה שדני שטרן היה מפקד מחלקה  2ולא מחלקה  1כפי שמעיד אצלי מאיר שמש .עדותו של ירון נתמכת
בעדותו של אריאל ויינר .מכל מקום ,ברור משתי העדויות שהיו במחלקה שני טנקים .מכאן עולה שניסים שלום שהיה בטנק
קש"א לא היה שייך למחלקה ,ודורון גרינוולד ,על פי עדותו של אהרון ימין ,בא בגל שני ועוד הספיק להילחם בשארית הכוח
המצרי.
רק הטנק של דני שטרן נפגע ,ונפצעו רק הוא ודוד ִחיה הטען.
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הזה ,שלב החבירה עם המסוק .המסוק עבר מעל האנשים ונתן הוראה לזרוק רימוני עשן.
בכל הטנקים לא היה אף רימון עשן ,והחלה היסטריה בקשר למי יש רימון עשן .ולא ניתן
היה להנחית את המסוק כי לא היו רימוני עשן [ ]...לאחר שמצאנו את הנגמ"ש אמרנו
לאנשי פצי והיה להם רימון אחד .הוא פתח אותו ,והמסוק נחת ]...[ 40בסוף הקרב הפלוגה
נעמדה והיה המשך פקודות חטיבתי לנוע מערבה על רביכה ולתפוס דרומה מכישוף על
כספי .הגדוד ביצע יציאה חפוזה ממבדיל  ]...[ 76זה החל בין .11:00‑10:30
ומכאן שוב עדות מנחם בן שלום:
אחר כך אספנו לנ"נ את כל הנשק של החיילים המצרים ואת הציוד לראיית לילה .בדיעבד
אני חושב שהייתי טיפש שלא לקחתי לעצמי קלצ'ניקוב .סימני הדם על החגור הרתיעו
אותי .נשארתי עם העוזי .איזה מעשה לא חיילי .הגופות נשארו בשטח למאכל חיית
השדה 41.עטויות במדים המנומרים ,עזובות בחום היום ובצינת הלילה המדברי ,מרוקנות
מדם הנפש ,מופקרות לעוף השמיים ולתהליכי הריקבון (את גופות הישראלים הנעדרים
המצרים דווקא קברו) .שיירה בראשה ג'יפ ואחריו טנק נוסע ,שנפגע ,ואיתו שני פצועים
קל ונ"נ סוגר אותה ,חזרה בסביבות השעה  12:00או קצת מאוחר יותר למחנה בציר
מבדיל  ,76פורקת את הנשק המצרי .מיד אחרי זה נעתי חזרה לעבר המג"ד על ציר רביכה,
כשבעקבותיי נעו גם פלוגות כ' ו־ל' ,ועצרתי קרוב לציר כספי  ,54מול הכניסה לכישוף,
שם חברתי למג"ד .לידו עמד פצי שסיים לרדוף ולהשמיד את כל ה'ברחנים' המצרים,
ולידו דני וולף 42.בלוריתו הסמיכה השופעת הבלונדינית של פצי הזהירה בשמש הנוטה
נראה קליל ,בגדי הדגמ"ח עטויים על גופו ללא דופי,
מערבה בסוף יום לחימה .פצי ָ
משווים לו יופי וגמישות של אידול .ברק היה בעיניו הכחולות כתכלת השמיים לטוהר,
ואולי אף הבזיק בעיניו כמין ניצוץ חד של אכזריות וטמטום הלב כשל מי שנתנסה כראוי
במלאכת ההריגה שהיא כה חיונית במלחמה ,גופו היה קפיצי וקולו לוחש .פצי שמח אלי
כשותף לחוויה שעבר.

סיכום פעולת גדוד  410וכוח פצי נגד הקומנדו המצרי באלתרן
כבר עם מתן ההתראה על העברת דיוויזיות השריון המצרי לגדה המזרחית ב־ 12באוקטובר נערך
הפיקוד ואיתו אוגדה  143לנחיתת קומנדו מצרי בהתאם לדפ"א המקובלת' .כוח רומאי' בפיקוד פצי,
שנבנה בעיקר מיוצאי סיירת שקד ,פרס תצפיות עומק במרחב העורפי של האוגדה לאיתור נחיתה
 40כאן סותרת עדותו של ירון את עדותי ,ומאחר שעדותו קרובה יותר לזמן ההתרחשות חזקה עליה שהיא מדויקת יותר .ושמא
מני פתח את הרימון שהיה אצל אנשי פצי? לפי עדותו של שלומי גרונר הוא זה שהיה אחראי להנחתת המסוק.
 41לפי עדותו של פצי ,גם כמעט שנתיים אחרי הקרב ,לאחר שלקח את הוריו השכולים של איתן ניר למקום האירוע.
 42אלוף משנה דני וולף היה מפקד סיירת שקד ( )424בשנים  ,1971‑1970לפני פצי .קצין צנחנים וקומנדו ,ייסד את 'כוח רומאי'
עם פצי באוגדת שרון .איש אמיץ בצורה יוצאת דופן ואציל נפש.
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אפשרית של אנשי קומנדו ומניעת פעילות קת"קים .הרעיון המבצעי של 'כוח רומאי' התבסס על תובנות
ועל ניסיון לחימה רב־שנים שנבנו בסיירת שקד ,ויצרו את 'תרבות לחימת המארב והמרדף' ,והותאמו
למציאות שנוצרה בשטח בימי הלחימה הראשונים 43.על חטיבה  ,600שהייתה בהתארגנות על ציר
מבדיל ושימשה גם עתודה פיקודית ,הוטלה המשימה להפריש כוח עתודה ללחימה בכוחות מונחתים
במרחב האוגדה ,לקראת הקרב עם דיוויזיות השריון .החטיבה הטילה את המשימה על גדוד  ,410והמג"ד
בחר בפלוגה מ' לביצוע המשימה.
בלילה שבין ה־ 13ל־( 14כנראה בסביבות השעה  )03:00נחת כוח קומנדו מצרי של  100–70אנשי
קומנדו 44במתחם אלתרן על ציר רביכה .הנחיתה אוכנה פחות או יותר בידי תצפית חיל האוויר ותצפיות
אחרות במרחב ,תוך מתן דיווחים על נ.צ הללו נבדקו בידי 'כוח רומאי' ולא נמצאו אמינים .עוד לפני
נחיתת כוח הקומנדו ביצע מג"ד גדוד  410עם קצין הסיור של הגדוד סיור מקדים על ציר רביכה לשם
הכרת הציר .כבר בפריסת התצפיות נוצר כשל בעבודת המטה באוגדה ,כאשר לא נעשה תיאום לגבי
מיקומן המדויק של התצפיות בקרב הכוחות החבירים למבצע ,ולא הייתה במטה האוגדה מפה אמינה
של פריסת התצפיות 45.כשל זה גרם כמעט להיתקלות בין כוחותינו ,כאשר כוח הטנקים יצא לסייע
ל'כוח רומאי' במרדף אחרי אנשי הקומנדו ,וכמעט ירה על תצפית כוחותינו .כשל נוסף שעולה מעדותו
של פצי היה חסרונו של קצין סיוע ארטילרי בכוח הסורק.
בשעה  05:00בבוקר ,עם אור ראשון ,הוזנקו הכוחות למרדף' .כוח רומאי' יצא מאזור עכביש
46
 62לכיוון דרום־מזרח וגילה עקבות טריות .מהעדויות שבידי לא ברור היכן בדיוק נתגלו העקבות,
והעקבות הראשונות היו כנראה של קת"קים שהסתוו מתחת לאזור סגול ( 6330מזרח־דרום־מזרח),
שם נתגלה הכוח המצרי 47,כך שהכוח עקף כנראה את הגבעה ממזרח ,גילה את העקבות ונע עליהן
מערבה 48.הכוח המצרי נתגלה ל'כוח רומאי' הסורק בטווח של מטרים ספורים ,אבל המצרים פתחו
שאפשר ל'כוח רומאי' לגלוש למדרון אחורי תוך מכת אש ,ולשוב
באש קצת מוקדם מדי מבחינתם ,מה ִ
ולהסתער מיד עם מלוא כוח האש 49.כוח הטנקים שהיה בתנועה על ציר רביכה וכמעט נתקל בתצפיות
כוחותינו ,פונה מציר רביכה דרומה ,בניווט מ"מ הסיור מנחם בן שלום ,אל הגבעה שעליה נמצא
הקומנדו המצרי .בכוח שנע במהירות קדימה נמצאים טנק המג"ד ,טנק קש"א בפיקוד ניסים שלום,
שמשובץ כרגע בפלוגה מ' מחלקה  1בפיקוד דני שטרן ,ואיתו טנק 1ב של יעקב זלוטניק .טנק נוסף
בפיקוד דורון גרינוולד מפגר קצת ,אבל מספיק להגיע אל סוף הקרב 50.שאר הטנקים של הפלוגה שנעו
על הציר ונתקלו בתצפיות שהציב פצי לא הספיקו להגיע לקרב .בקרב השתתפו אפוא חמישה טנקים.
43
44
45
46
47
48
49
50

עדויות פצי ושלומי גרונר.
בעדויות השונות הובאו מספרים שונים .אין לנו מקור מצרי לאימות מדויק של מספר האנשים בכוח שנחת.
עדויות פצי עצמו ויהודה גלר.
אין התאמה מדויקת בין עדות פצי לעדות שלומי גרונר.
וזאת אני יודע מהניווט האישי שלי ,שנשען על אזימוט ומרחק על בסיס ציר רביכה ,שם ניווטתי את כוח הטנקים .הכוח המצרי
ישב סביב נ.ג  ,141קצת ממערב לסגול .6330
מפה מס'  ,1עמ'  80ותרשימים מס'  15ו־ ,16עמ' .455
עדות שלומי גרונר.
עדות אהרון ימין .הצוות בטנק הזה נשאר שלם עד הפגיעה בטנק ב־ ,19.10.1973ואנשיו הם :דורון גרינוולד מפקד ,חיים כרמי
תותחן ,ישראל דעוס טען ,אהרון ימין נהג .לא ברור אם הטנק הזה הוא 1ב במחלקה של דני שטרן או שהוא שייך למחלקה אחרת.
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51

כשהגיע כוח הטנקים לאתר הקומנדו לאחר שהחל הקרב ,קיבל אותו פצי במדרון אחורי ותדרך אותו.
שני טנקים מהמחלקה של דני שטרן נפרסו במדרון אחורי מימין ל'כוח רומאי' — כלומר מצפון לו —
וטנק המג"ד וטנק הקש"א בפיקוד ניסים שלום נפרסו באגף הימני של הכוח ,על קו הרכס מצפון־מערב
ל'כוח רומאי' .עם תחילת ההסתערות בכוח המשולב נפגעו הטנק של דני שטרן ונגמ"ש של 'כוח רומאי'
מ־ .RPGהטנקים של יהודה גלר וניסים שלום ,שבאים מהשטח הגבוה מכיוון צפון־מזרח לדרום־מערב,
מסתערים על היעד בערך כ־ 200–150מ' ,תוך שהם יורים מעיכים ונק"ל ,זורקים רימונים ,דורסים את
אנשי הקומנדו ,שנלחמו כמעט עד האיש האחרון ,ורק אז מתחילים הנשארים לנסות ולברוח .בשלב
זה ,בשטח האפור שבין התנהלות הקרב לסיומו ,מרימים שלושה קצינים ידיים ונכנעים .אפשר שהיו
53
אלה מפקדי הכוח המצרי .על פי שלוש עדויות פצי יורה בהם 52.פצי בעדותו אינו זוכר שמישהו נכנע.
שלומי גרונר היה עסוק בפינוי הנפגעים ולא ראה את המקרה 54.זהו אותו שטח אפור במעבר שבין
הקרב לרגע שאחריו ,שבו נתון האדם הלוחם לשיפוטו המוסרי כאדם יחיד ובודד .ושמא במצב שנוצר
באה לידי ביטוי התרבות שהונחלה בידי עמוס ירקוני בסיירת שקד ,ולפיה בהיתקלות אסור להשאיר
בחיים איש מאנשי האויב ,ואין להבדיל כלל בין שלבי ההיתקלות (תוך כדי קרב או לאחריו) — האויב
דינו מוות בכל תנאי.
בסיום הקרב חולצו אנשי הנגמ"ש .מסוק הונחת בשטח בניגוד לנוהלי חיל האוויר בפקודה ישירה
של מפקד האוגדה בשל קשריו עם פצי ,וכך ניצלו חייהם של הפצועים קשה .לכוח פצי שני הרוגים ושני
פצועים 55.בטנק של דני שטרן שני פצועים .הטנק מתפנה בנסיעה לאחור אל התאג"ד בציר מבדיל .צוות
הסיור אוסף את כלי הנשק של הקומנדו המצרי.
המסקנה המרכזית של הלחימה כנגד הקומנדו המצרי נוגעת לקרב המשולב .בלי שהקרב תוכנן מראש
כקרב עם אנשי קומנדו ,נוצר דפוס כמעט מושלם של עבודת כוח יבשתי נייד ,המשלב כוח חי"ר נייד עם
טנקים .דפוס זה הוכיח את יעילות הלחימה היבשתית המשולבת כנגד לחימת החי"ר המצרי המעולה.
אמנם כוח הקומנדו לא נשען על גיבוי של טילי נ"ט ,שהתקיים בכל מתחמי החי"ר של המצרים ,אך בכל
שאר מרכיבי הלחימה (הסתוות ,תפיסת עמדות הרובאי ,הפעלת נ"ט מטווחים קצרים ונחישות בלחימה
מטווח  )0הוא קיים ברמה הגבוהה ביותר את יסודות הקרב של הצבא המצרי במלחמת יום הכיפורים,
תוך כדי לחימה נחושה .כוח ישראלי קטן ,נחוש ,דבק במשימה ויצירתי ,הוכיח את יעילותו בלחימה
על יעד חי"ר .מעניין שבהמשך לחימתה של חטיבה  600בגדה המזרחית לא שולבו לקחי הלחימה מול
הקומנדו המצרי ,ולא הותאמו ליצירת כוחות משולבים של צג"מים 56.כנראה שמה שנוצר במציאות
הריאלית בקרב הצריך עוד זמן עד שיעובד לשיטת לחימה קבועה.
51
52
53
54
55
56

עדות שלומי גרונר.
של ירון חמל ושל יצחק יצחק ,ובאופן פחות נחרץ גם עדותו של יהודה גלר ,שהעדיף לחמוק מהנושא.
עדות פצי.
עדות שלומי גרונר.
בנגמ"ש ההרוגים הם :שאול אפריק הנהג ,ואיתן ניר ,קצין משוחרר משקד שהצטרף כחייל לכוח .נפצע קשה יעקב כץ (כצל'ה),
ופצוע קל הוא רפי שאול מפקד הנגמ"ש .בטנק נפצע בעיניו דני שטרן ,מפקד מחלקה  1בפלוגה מ' ודוד ִחיה התותחן נשרף
בידיים ובפנים.
צג"מ = צוות גדודי משוריין משלב שריון עם חי"ר.
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תרשים מס'  — 15אזור נחיתת הקומנדו המצרי

התרשים ממחיש עד כמה קרוב הקומנדו המצרי לצירים הלוגיסטיים המרכזיים שבהם תלויה הצליחה
ולאזור יוקון בו עומד גשר הגלילים וחלק גדול מציוד הצליחה .פגיעה אפשרית ביוקון ובעורף הלוגיסטי
של אוגדה  143הייתה פוגעת אנושות במאמץ הצליחה.

תרשים מס'  — 16תרשים הקרב מול הקומנדו המצרי של 'כוח רומאי' (כוח פצי) ופלוגה מ' מגדוד 410

'כוח רומאי' בפיקוד פצי יצא מעכביש  ,62ביצע חיתוכים ועלה על עקבות הקת"קים המצרים שהובילו
אל כוח הקומנדו המצרי .כוח הטנקים של גדוד  410יצא מציר מבדיל  76נע על ציר רביכה פגש בתצפיות
של פצי וחזר ותקף את כוח הקומנדו על מתחם אלתרן בתיאום עם פצי.
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מימין אנדרי פרידמן טען ,אריה בשן נהג,
ניסים שלום מפקד ומשה דויטשר תותחן.
התצלום מיום ה־ 16.10.73אחרי התקפת
ההטעיה ,כשהצוות נשאר בלי טנק .הצוות
נבנה בהתארגנות ( )12-13.10והיה יחד
עד לקרב על המיסורי ב־ .21.10.73התצלום
מוכיח שבהתקפה על הקומנדו ,אריה בשן
ואנדרי פרידמן כבר לא שימשו כמפקדים,
בניגוד לגרסת יצחק יצחק .התצלומים
באדיבות ניסים שלום.

תצלום מס'  — 5צוות 17ג
בפיקוד ניסים שלום

בתצלום  7נראים  3טנקים ונגמ"ש
(כנראה של החוליה הטכנית)
והג'יפ של מחלקת הסיור הגדודית.
ציטוט מעדותו של ניסים שלום:
'ואז פתאום נפתחת מכת אש,
וטנק אחד נפגע .מזהים את
הקומנדו ,ואני מסתער עם המקלע
ועם הזחלים ודורס ומאבד צלם
אנוש .אני זוכר שהמצלמה הייתה
על הצריח ,וצילמתי הרבה ,את
הרגעים האלה לא רציתי לצלם.
כל מה שצילמתי ונכנס לספר
החטיבה היה :הטנקים שעומדים
לאחר הקרב ועקבותיהם בחול.
לא אדם ,לא חיילים מצרים ,רק
עקבות בחול וטנקים עומדים'.

תצלום מס'  — 6תנועת גדוד  410על ציר רביכה לקראת מגע עם אנשי הקומנדו

תצלום מס'  — 7כוח  410על אלתרן כ־ 30‑15דקות מסיום הקרב עם הקומנדו המצרי
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תצלום מס'  — 8תצלום נוסף של כוח  410על אלתרן כ־ 30‑15דקות אחרי הקרב

בתמונה כאן נראים ארבעה טנקים .הטנק החמישי של דני שטרן נשאר פגוע במורד השטח בצמוד
לנגמ"ש הפגוע של כוח פצי ,ולכן אינו נראה בתמונה .מכאן ההוכחה שבקרב השתתפו  5טנקים .ליד
הטנקים נמצא הנגמ"ש של החוליה הטכנית.

דפוסי לחימתו של הכוח המצרי הלמו את קווי המתאר ששרטט אברהם ארנן בחקירת פעולות הקומנדו
המצרי במלחמת יום הכיפורים ,ולהלן לקחיו העיקריים:
הקומנדו המצרי :לאירוע הקומנדו ב־ 14באוקטובר ,על פי דו"ח אברהם ארנן
יחידות הקומנדו המצרי מיועדות היו לפעול בעת מלחמה להשגת המטרות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אבטחת אזור המערכה על ידי בידוד האויב בחזית מהעורף ומניעת הגעת עתודותיו .פעילות זו
אמורה הייתה להתבצע בעומק של  50‑40ק"מ.
אבטחת כוחות היבשה המצריים על ידי פעולה מקדימה של תפיסת שטחי מפתח.
לשמש עתודה למשימות בלתי צפויות בדרג האופרטיבי כגון הגנה על צירים.
משימות מיוחדות בתוך יחידות החי"ר — תקיפת מעוזים ,פשיטות על סוללות ארטילריה ,מארבי
נ"ט.
57
אבטחת אגפים ותפרים בין עוצבות שכנות.

סיכום פעולות הקומנדו המצרי מלמד ,שלהוציא את המארבים בבלוזה ובציר לבודפשט ,היה שיעור
ההצלחה נמוך יחסית .בכל הפעולות המונחתות ממסוקים סבלו גדודי הקומנדו אבדות קשות,
 57זו תמצית מתוך דו"ח ארנן ,פעילות קומנדו מצרי ,עמ'  ;82‑78אשר ,הקונספציה ושברה ,עמ'  ;164‑160אלדד ,נחום וצבי,
לחימה בקומנדו המצרי ,עמ' .25‑20
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והפעולות הסתיימו בכישלון בלי שהשיגו את ביצוע המשימה ,או שהשיגו ביצוע חלקי בלבד .ברוב
ההנחתות נפגעו חלק מהמסוקים בדרכם ליעד ובעת הנחיתה מידי חיל האוויר הישראלי .כוחות
הקומנדו המצרי גילו כושר ניווט והתמצאות נמוכים .בעת המפגש עם כוחות צה"ל גילו חלק מהכוחות
נחישות ,בעיקר במפגשים בגזרה הצפונית (אבל גם במקרה שלנו) ,אולם במקרים אחרים לא גילה
הקומנדו המצרי כושר לחימה גבוה ,בעיקר כאשר חלה סטייה כלשהי מהתכנון המקורי .מנקודת ראות
מקצועית לקה הקומנדו המצרי ברמת השת"פ עם מסוקים ,כושר ניווט חסר וחוסר הסתגלות למצבים
חדשים .הקומנדו המצרי סבל אבדות כבדות 540 :הרוגים ו־ 330שבויים מתוך כוח של  1,700לוחמים
שהוטל לשדה הקרב.
במקביל לאירוע הקומנדו מתנהלת חטיבה  600כחלק ממערך אוגדה  143מחד גיסא וכיחידת עתודה
פיקודית מאידך גיסא ,ומכאן שעליי לשוב ולסקור ולו בקצרה את פעולות גדוד  409וגדוד .407

גדוד 409
כך כותב שוקה בר־און ז"ל במחברתו:
יום א' 14 ,באוקטובר
בבוקר התפזרנו לחניון יום מחדש כשאנחנו יודעים שצריך לצאת לקו אבל לא היה
ברור מתי .בסביבות  09:30קיבלנו פקודה ליציאה חפוזה .יצאנו במבנה גדודי (שדרה
גדודית) ,כשאנחנו מתפרסים במקומות הנכונים .נענו על ציר רביכה בכיוון מערב .בדרך
עברנו ליד גוף של מטוס גדול (מטוס בוכנה) ולפי הסימנים נראה לי שזה הסטרטו
[מטוס הסטקטוקרוזר] שהופל לפני שחרורי .פתאום ,בשעה  ,11:50מתקבלת פקודה
בקשר' :התקפת מטוסים ,סוף' .נתתי פקודה לפלוגה ,כולם ִצדדו קנים והמשיכו בתנועה.
המטוסים הטילו פצצות באזור פלוגה ו' והתחילו בנסיקה וכשעברו מעל הפלוגה שלי
פתחנו באש .סוחוי  7אחד היה בהתחלת משיכה למעלה פתאום הוריד את האף ,צלל
לכיוון הדיונה הקרובה והתפוצץ ברעם אדיר .מכיוון שהמקלע שלי ירה במקוטע בלבד
שאלתי בקשר' :מי פגע בו'? לא קיבלתי תשובה ,אבל שמעתי שהמקלע של גיורא ירה
הרבה .באמת היה קשה להחליט מי הוריד אותו ,אבל ברור היה שזה מהפלוגה .אמרתי
לגיורא בקשר' :אל תהיה צנוע כל כך' ,והוא ענה' :אני לא בטוח שזה אני' .אמרתי לו:
'זה תמיד קשה לזהות אם זה אתה ,אז קבל אותו לזכותך באופן רשמי' .מיד התקשרתי
לעוזי המג"ד ואמרתי לו' :הפלתי מטוס בגזרה שלי' .עמוס נכנס לקשר ואמר שהוא חושב
שהמטוס נכנס לרסיסים של הפצצות שלו .מאוד התרגזתי על זה ואמרתי לו שזו הייתה
טעות של הטייס שהוא רצה לנחות על הדיונה כי חשב שהגיע הביתה.
אז קיבלתי הודעה שאני מקבל ת"פ (תחת פיקוד) מחלקה מגדוד  .407הקמתי קשר איתו
ונתתי לו הוראות לגבי כיוון תנועה .מאוד חששתי שלא יגיע .בקשר שאלתי אותו' :האם
אני מכיר אותך'? קולו נשמע מוכר והוא אמר' :חיובי ,היית מפקד שלי ,אני קטן ומצחיק'.
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אז אמרתי' :מרקו ,מה שלומך'? אחר כך דיווח שהגיע לציר טרטור ,ואמרתי לו שהוא
בדרך הנכונה.
הגענו לציר כספי ,נענו עליו דרומה ועלינו על גבעה שולטת מדרום לחוצפה וכישוף
(הגבעה שעליה מגדל ח"א) ואני עמדתי צפוני ביותר .ירדנו לפי הוראות המג"ד לשטח
למטה .הבנתי שהגענו לשם כדי לבצע מארב אבל המקום לא נראה לי ,כי הטווחים היו
גדולים מדי .המחלקה של מרקו הצטרפה אלי ועמדה מצפון .חזרתי לטנק מהתצפית והנה
מאחורינו התפוצצות ,ועשן אדמדם יוצא ממקום הפיצוץ ונסחף ברוח אלינו .הודעתי
לפלוגה בקשר' :להיות מוכנים להתקפת גזים' ,ולמג"ד הודעתי שראיתי עשן אדום אחרי
פיצוץ .הוא אמר שיברר .לאחר כ־ 15דקות התקשר חזרה ואמר' :אל תבהיל את האנשים,
זה לא גזים' .עניתי לו' :אני מעדיף שיהיו חיים ומבוהלים מאשר מתים ורגועים' ,ועברתי
לרשת שלי .גיורא אמר לי בקשר' :חרדון ,אני איתך' .יותר מאוחר שלח אותי המג"ד
לתפוס עמדות במורדות הדרומיים של חוצפה וכישוף .לא היו שם עמדות ,כך שהעמדתי
את המחלקות של מרקו ופרץ בשדרה מאחורי הדיונה ואני עליתי עם טנק לעמדה.
שלחתי את גיורא לעמדות מדרום .ירדתי ברגל ועליתי לתצפית ,לא ראיתי דבר מיוחד
בשטח .לפתע הגיעו מאחורי שלושה נגמ"שים עם הרבה אנטנות ,עלו לתצפית לידי ואחר
כך במקום אחר (אחר כך הסתבר שזה היה אריאל שרון בתכנון הפריצה) .חזרתי לטנק
והנה מודיע לי מרקו שאיש קומנדו מצרי ירד מהדיונה והם לקחו אותו בשבי .שלחתי
אותו עם השבוי למח"ט כיוון שהוא ביקש שיביאו לו אותו .לאחר מכן תפסנו מיד שני
שבויים 58באותה צורה .לאחר שקיבלנו ידיעה שהאיום של גדוד טנקים שהיה צריך לתקוף
אותנו מדרום הוסר ,נענו במהירות לחמדיה .עברנו בין הדיונות שמדרום לכביש כשעוזי
המג"ד מוביל ואני עם הפלוגה צמודים אחריו .חיים כץ מ"פ ז' הודיע שיואל בן יהודה
59
נהרג ופונה.
אני תפסתי את העמדות הצפוניות של חמדיה והמ"פ שהוחלף אמר שהם נאלצו לנטוש
את מורדות מכשיר (מקומו של הטנק הפגוע של שמאי) .הוא אמר שהייתה להם מלחמה
קשה מאוד והם השמידו  20טנקים ,אבל זה לא ניחם אותי על איבוד מכשיר .עמדנו
בעמדות ודיווחנו על תנועות האויב .בערב צופפתי את הכלים ועברתי בין הטנקים לראות
מה שלום החבר'ה .דיברתי קצת עם מרקו ואחר כך חזרתי לטנק.

 58האם אפשר שאנשי קומנדו אלה שנפלו בשבי היו משאריות כוח הקומנדו שנרדפו בידי פצי וניצלו בזכות נפילתם בשבי אנשיו
של שוקה בר־און?
 59כך לחמנו ,עמ'  .6יואל בן יהודה היה לוחם בפלוגה ז' והוא נהרג בתאונה ביציאה החפוזה של גדוד  409מהחניון על ציר מבדיל
לעבר קו חמדיה‑כישוף ,כאשר ראשו נערף מקנה של טנק שכן שסובב את הצריח.

