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"אנחנו ירוקי .איזו עבודה יכולי כבר לתת לנו? חשבנו שיתנו לנו
שמירה על איזה מתק בעור ,אבל שיתנו ,היינו מתי לעשות משהו.
ידענו שלא ישלחו אותנו לחזית ,אבל רצינו שלפחות לא ישאירו אותנו
בבסיס" .כ דברו חיילי נח"ל חו ] [908בימיה הראשוני של המערכה.
לאחר הפסקת האש ה דיברו אחרת .אז נשמעו דברי בסגנו" :היינו
בקו הראשו ,וביצענו משימות קרביות" ,או "נטלתי חלק במערכה ,ואני
מרגיש עכשיו שאני יכול לזקו את הראש ,כחייל".
במחנה נח"ל ,דצמבר 1973

חוליית מרד אווירי ,כוח נפתול בשדה התעופה פאיד.
ראשו מימי  ,מ"פ ו' ,סג ראוב קד.
)ארכיו צה"ל/אוס במחנה נח"ל(

מחקר ,כתיבה ,עריכה ועימוד :מאיר אמיתי
עוזר מחקר :יהודה ויז
עיצוב עטיפה ומפות :אילנה אגברה.
© כל הזכויות שמורות .2009
אי לשכפל ,להעתיק ,לצל ,לתרג ,לאחס במאגר מידע,
לשדר או לקלוט בכל דר +או בכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי,
או מכני אחר ,כל חלק שהוא מהחומר במחקר זה.
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הקדמת המחבר
בקי 1973 .התגייס לצה"ל מחזור נח"ל ס' .בנות ובני המחזור )למעט בני המשקי
לפיקוד( החלו אימו בסיסי ,טירונות ,בגדוד נח"ל חו  908במחנה  80הסמו+
לפרדס חנה .משימות נוספות של הגדוד היו :הכשרת מפקדות הכיתה )מ"כיות( של
הנח"ל ,הפעלת מדרשה ללימודי חקלאות ,ניהול משק בית ומדריכי הווי; אימו
בסיסי לטירוניות וטירוני מכלל חילות צה"ל; ובשלוחת היחידה במחנה דות
בשומרו הכנת "נוער שוליי" לשירות רגיל בצה"ל.
חודש לפני המועד שמחזור ס' אמור היה על פי התכנו לסיי את הכשרתו ,פרצה
מלחמת יו הכיפורי ) 24 6באוקטובר  .(1973פעילות הגדוד במהל +המלחמה
התחלקה לשני סוגי .הראשו  ,משימות "קלאסיות" שטירוני וטירוניות
מבצעי בעיתות חירו ומלחמה :העמסה ופריקת תחמושת ,סיוע בזיווד וציוד
כלי לחימה ,עבודות במרכזי הספקה ,אחזקה ושיקו ואבטחת מתקני .השני,
משימות קרביות שבצעו המפקדי והטירוני במסלול ההכשרה ללוחמי חי"ר
ביחידות שהוקמו במסגרת  :908גדוד/כוח נפתול בשדות התעופה רפידי ופאיד
ומסביב לה ,גדוד  9400באזור אבו זנימה ,פלגת נ"ט ופלוגת חי"ר לאור +הגבול
ע ירד ; ואנשי סגל כמפקדי ולוחמי בגדוד נח"ל  902ובגדוד  ,9200שהוק
במהל +המלחמה ואשר גדוד  908הופקד על ארגונו ,ציודו ואימונו.
במהל +ימי המלחמה מפקדי וטירוני היו תחת אש מטוסי קרב ,רקטות קרקע
קרקע ,טילי אוויר קרקע וארטילריה .ששה טירוני ,שצורפו לחטיבת הצנחני
מילואי  247סייעו ללוחמי בחצר המוות באזור ראש הגשר בדוור סואר .לאחר
מכ  ,השישה וטירוני שאבטחו זחל"מי חצו את תעלת סוא ..מפקדי וטירוני
טסו במסוקי ככוח אבטחה בגיחות חילו .פצועי ,פטרול חילו .לוחמי צוות
אוויר נוטשי ומרד אחרי חיילי קומנדו מצרי; וטיהרו מבני בשדה התעופה
פאיד והחי .חקלאי בסביבתו .מפקדי וטירוני אחרי נערכו לבלו ממש בגופ
כוחות שריו  ,א היו פולשי ממזרח ,מירד .
פעילות יחידות  908במלחמת יו הכיפורי טר באה לידי ביטוי במחקר
ההיסטורי .התיעוד הגלוי מסתכ במאמרי של כתבי במחנה נח"ל ,שהתפרסמו
בימי המלחמה בדפי הקרב ,במחנה נח"ל

גיליו מיוחד ללוח מספר  1ומספר ;2

והופצו לציבור הרחב ,בצירו כתבות עדכו  ,בגיליו במחנה נח"ל ,דצמבר .1973

1

1

במחנה נח"ל ,מס'  ,(264 263) 3 2דצמבר  ,1973ע"ע .7 4
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מאז כמעט לא נוספו מקורות ,או התייחסויות לפעילות הגדוד ויחידות שהוקמו
במלחמה .בכר +נח"ל ,אינציקלופדיה צה"ל וחילו ,שיצא לאור בשנת  21981גדוד
 908ויחידותיו אינ מוזכרי .למשל ,כשהמחבר ,מנח מיכלסו  ,ד בטיהור שדה
אי זכר לפעילות כוח נפתול במקו .ראש אג הנוער והנח"ל

התעופה פאיד

לשעבר ,דוד קור  ,במחקרו משנת  ,1997הנח"ל צבא ע ער +מוס ,הסתפק
בשמונה מילי" :הצטר ג כוח עורפי של טירוני ממחנה  ;80והוסי:
"הטירוניות הכינו מנות קרב" 12 3.שורות מוקדשות אצל קור להקמת גדוד נח"ל
 .9200המחבר מציי ששרתו בו אנשי סגל מ  ,908א +איננו מאזכר כלל את חלקו
המרכזי של הגדוד בהקמתו המהירה.

4

ג אצל שניי מבכירי הפרשני

הביטחוניי לדורותיה ,זאב שי ז"ל ואית הבר ,בחיבור משנת  ,2003לקסיקו
מלחמת יו הכיפורי ,ההתייחסות לגדוד  908מסתכמת במשפט לא מדויק:
"גדוד הטירוני  908שולב בהיערכות הכוחות להגנה בחזית הירדנית במרכזה של
בקעת הירד ".

5

במחקרי ההיסטוריי בצה"ל ,גלויי ומסווגי ,מוקדשי לגדוד  908ויחידותיו
שלושה אזכורי קצרי בלבד .כול במחקרו של סא"ל )מיל'( ד"ר אלחנ אור
ז"ל ממחלקת היסטוריה במטכ"ל ,תולדות מלחמת יו הכיפורי :הצבת גדוד
/908כוח נפתול בשדה התעופה רפידי 6,הצבת גדוד  9400באבו זנימה 7והעברת
כוח נפתול מרפידי לשדה התעופה פאיד 8.בסקירה של חיל האוויר ,על כיבוש
שדה התעופה פאיד והפעלתו ,אי זכר לפעילות כוח נפתול .היא מיוחסת בטעות
לגדוד נח"ל מוצנח ,שאחת מפלוגותיו פעלה בשדה כיממה.
חשיבותו של מחקר זה היא אפוא בעובדה ,שלראשונה נעשה ניסיו שיטתי לתעד
באופ מסודר וכרונולוגי את קורותיו של גדוד  908ויחידותיו השונות במלחמת יו
הכיפורי .בנוס ,באמצעות המחקר נית

ללמוד :כיצד נבנו כוחות תו +כדי

לחימה ארוכה ורבת נפגעי ומה הייתה תרומת למאמ .המלחמתי הכולל .כרקע

2

מנח מיכלסו  ,נח"ל )נוער חלוצי לוח( ,צה"ל בחילו אינציקלופדיה לבא וביטחו  ,רביבי

וספריית מעריב ,1981 ,עמ' .153
 3דוד קור  ,הנח"ל צבא ע ער +מוס ,משרד הביטחו /ההוצאה לאור ויד טבנקי  ,1977 ,עמ' .117
 4ש ,עמ' .118
5

אית הבר וזאב שי ,לקסיקו מלחמת יו הכיפורי ,זמורה בית דביר ,אור יהודה ,2003 ,עמ'

.292
6

סא"ל )מיל'( ד"ר אלחנ אור  ,תולדות מלחמת יו הכיפורי )מהדורה לא מסווגת( ,צה"ל

אמ"/.תוה"ד /מחלקת היסטוריה ,דצמבר  ,2004עמ' .183
 7ש ,עמ' .235
 8ש ,עמ' .258
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מובא בפתיחת הדיו תיאור כרונולוגי קצר של תולדות גדוד נח"ל  908מיו
הקמתו .לאחר מכ מוצג הרכבו האנושי של מחזור נח"ל ס' וההכשרות שעברו
הפלוגות השונות עד פרו .המלחמה.
המחקר מתבסס על תיעוד ראשוני .בנוס ,הסתייענו בעשרות אנשי סגל וטירוני
לשעבר ,שנענו לפניותינו והעלו את זיכרונותיה על הכתב באמצעות תשובות
לשאלוני שהפצנו .באמצעות הרשת המקוונת ,התאפשר לנו לתחקר בו זמנית
מספר רב של מעורבי באירועי ,שהשלימו לנו פרטי חיוניי שלא נזכרו
בתיעוד הראשוני .חלק מה היו שותפי לתחקירי משותפי ו/או רואיינו באופ
אישי .תודתנו לכול על שיתו הפעולה ועל נכונות להעמיד לרשותנו מסמכי
ותמונות נדירות שנאצרו אצל מאות הימי .אחדות מהתמונות שימשו אותנו
כמקור היסטורי לכל דבר; והראו שאכ " ,תמונה אחת שווה אל מילי".
במהל +המחקר קבלנו סיוע רב מחברי ועמיתי למקצוע באיתור מקורות,
התלבטויות מחקריות ,קריאה ביקורתית והערות וברצוננו להודות לה :שושי
לויוס ,ד"ר שמעו גול  ,אילנה אגברה ,יפעת ארנו  ,ד"ר דני נדב ,אל" )מיל'(
אמנו ביר  ,גיא אביעד ,אבי כה  ,זאב לכיש ,זאב אלרו ופרופסור אלו קדיש.
מפקדי ולוחמי בסיירת מטכ"ל ,חטיבה  164וחיל האוויר ,שהיו שותפי
לכיבוש והפעלת שדה התעופה פאיד ,סייעו לנו רבות .ברצוננו להודות לה :ח"כ
אברה )אבי( דיכטר ,ח"כ לשעבר ואל" בדימוס אליעזר כה )צ'יטה( ,רס"ר
בדימוס עדי ניר ,אל" )מיל'( עודד רפופורט ,אל" )מיל'( עומר בר לב ,אבנר שור,
סא"ל בדימוס יובל אפרת ,סא"ל בדימוס דוד פורת ,סא"ל בדימוס חיי מור.
כ ברצוננו להודות לאנשי נח"ל בעבר ובהווה שסייעו לנו :מזכיר עמותת הנח"ל
ומי שמזוהה אולי יותר מכל אד אחר ע  ,908סא"ל )בדימוס( יוס )יוסי( גנ,.
מג"ד  104וסמח"ט  164במלחמת יו הכיפורי ולימי מפקד פיקוד הנח"ל,
)תא"ל( בדימוס אמנו אשכול ,מג"ד נח"ל מוצנח  50במלחמת יו הכיפורי ,אלו
)מיל'( יור יאיר )יה יה( ,סג ראש האג הביטחוני חברתי וראש יחידת הנח"ל
במשרד הביטחו עד יוני  ,2009יצחק )איציק( אנגלובי .ועוזר בכיר לגיוס ביחידת
הנח"ל ,אודי דרור.
קבוצה של מפקדי לשעבר ששרתה בגדוד  908ויחידותיו במלחמת יו הכיפורי
ליוותה את המחקר מיומו הראשו  ,סייעה במידע חיוני ,בקריאה ובהערות.
תודתנו לה מקרב לב :הסמג"ד ,סא"ל )בדימוס( יוסי הראל; מנהל אתר ההנצחה
7
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לחללי הנח"ל ורס"ר  908במלחמת יו הכיפורי ,סא"ל )מיל'( דני שטרנפלד;
המד"ר וסמג"ד כוח נפתול ,סא"ל )בדימוס( אלי שני; השליש ,סא"ל )בדימוס(
אפרי )אפי( שרו ; מ"פ ד' בכוח נפתול ,סא"ל )בדימוס( אהרו חזק; וקמב" .כוח
נפתול ,סג )מיל'( יהודה ויז  ,שתפקד בפועל כעוזר מחקר נאמ  ,יעיל ומסור.
המחקר לא היה בא לעול אלמלא יוזמת הברוכה של מפקד גדוד  908במלחמת
יו הכיפורי והכוח הקרוי על שמו ,אל"מ )בדימוס( נפתלי )נפתול( שגיא ושליש
הגדוד בפאיד ,אלו )מיל'( יהודה )יודקה( שגב .השניי סחפו את כול בהכרה,
שאכ הגיע הזמ לתעד את קורותיו של הגדוד ויחידותיו .תודתנו על הסיוע הרב
שקיבלנו ,ובמיוחד פתיחות הרבה לאפשר לנו לתעד את קורותיו של הגדוד על פי
קני המידה הנהוגי במחקר ההיסטורי – ללא פניות וללא התערבות בכתיבה.
ברגע האחרו בוטלה ההחלטה ,שהטירוני ישתתפו ב  24באוקטובר בקרב העקוב
מד בעיר סוא ..בדר +לחילו .נפגעי מהקרב ,הופל מסוק וכל יושביו נהרגו .אחד
מה היה חובש בכוח נפתול ,סמל יחזקאל )חזי( אושינסקי ז"ל .למרות שהיה
פטור משירות קרבי ,סירב להישאר בעור והתנדב לצאת לטיסה ממנה לא שב.
מחקר זה מוקדש לזכרו ולזכר של אנשי הסגל והטירוני ששרתו במלחמת יו
הכיפורי בגדוד נח"ל  908ואינ עימנו עוד.
מאיר אמיתי
אוגוסט 2009
מחקר זה רואה אור בזכות הטיפול הרפואי המסור שהעניק לי צוות מבית החולי
שיבא בתל השומר בראשות ד"ר גריגורי טרודלר והאחות האחראית חיה יוס.
מעומק ליבי – תודתי והוקרתי לכל אנשי הצוות הרפואי והפרא רפואי.
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פרק א'

 908מהקמה לקי1973 .
גדוד/יחידה 908
גדוד  908הוק בג'וערה ביוני  1950כמפקדת שליטה על מחלקות משק של בני
ובנות גרעיני התיישבות נוער חלוצי לוח )נח"ל( .במרס  1953שונה מעמד 908
מגדוד ליחידה ומפקדתו הועברה למחנה טירה ליד חיפה .בדצמבר  1953הוקמו
במפקדת היחידה פלוגות לאימו בסיסי ,טירונות ,לבני ובנות .ב  2באוגוסט
 1955בחצות עברו מפקדת היחידה ופלוגות הטירוני למחנה  ,80ליד פרדס חנה.
בשנת  1957הפכה  908ברגיעה ליחידת הדרכה והאחראית הבלעדית לאימו
הבסיסי של המשרתי במסלולי השירות הייחודיי בנח"ל; גרעיני התיישבות,
מתנדבי חו .לאר) .מח"ל( ,בני ובנות משקי לפיקוד וה"הסדר" )ששילב שירות
צבאי ע לימודי גבוהי בישיבה וחייל ראשו התגייס למסלול באותה שנה(.
בעקבות שינוי הייעוד החלה היחידה להכשיר בנוס טירוני וטירוניות עבור כלל
יחידות צה"ל ולעומת זאת מחלקות המשק וההאחזויות ,שהיו תחת שליטתה,
הועברו לשליטת יחידת נח"ל  .902מאז נודעה היחידה בציבור הרחב בכינוי נח"ל
חו ,כיוו שבעיד של צנזורה קפדנית נאסר להזכיר את המספר .908

טירוניות מתאמנות במחנה .80
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בשנת  1959נוספו ליחידה שתי משימות הדרכה ,שעד אותה עת היו באחריות גדוד
נח"ל  :906הכשרת המ"כיות של הנח"ל והפעלת המדרשה החקלאית ,שהקנתה
השכלה חקלאית

)עיונית

ומעשית( והכשירה מנהלות משק

בית קיבוצי

)אקונומיות( ומדריכי הווי.
ערב מלחמת ששת הימי שבה יחידה  908והייתה לגדוד .ממחזור נח"ל נ' ,שהחל
להתגייס ביולי  ,1968חדל הגדוד לקלוט את טירוני בני המשקי לפיקוד לאחר
שפרק האימו

הבסיסי אוחד ע קורס המ"כי שהתקיי בגדוד נח"ל .906

מאוגוסט  1971פעלה שלוחה של גדוד  908במחנה דות ליד ג'ני בשומרו  .בשלוחה
הוכשר לשירות רגיל בצה"ל נוער מתחת לס הדרישות המינימאלי לגיוס ,אשר
כונה ברשומות צה"ל רשימה מקובצת )ר"( 4ד' ובציבור נקרא "נוער שוליי".
ההכשרה נעשתה בטירונות שנמשכה חצי שנה וכללה אימו צבאי משולב בלימודי
קרוא וכתוב וחשבו .

ראשי המדינה הרבו לבקר במחנה דות .
ביקור ראש הממשלה גולדה מאיר 28 ,בנובמבר .1972
ראשו מימי  :מפקד מחנה דות  ,רס" יהודה נווה.
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במלחמה ובבט"ש
כיחידה שרוב אוכלוסייתה מורכבת מטירוני וטירוניות היו שתי אפשרויות
להפעלתה בעת מלחמה .הראשונה ,ככוח חי"ר מאויש בסגל המדריכי בלבד
ושליחת הטירוניות והטירוני למשימות אבטחה ועבודות סיוע ביחידות הספקה
וחימוש .השנייה ,כגדוד חי"ר בהרכב הסגל בתפקידי הפיקוד והטירוני בעלי
הכושר הקרבי )כ"ק( כרובאי ,א סיימו לפחות אימו כיתה; ופיזור הטירוני
בעלי הכושר הלקוי )כ"ל( והמוגבל )כ"מ( והטירוניות למשימות אבטחה וסיוע.
בתחילת

מאי

1967

סיי

מחזור

נח"ל

מ" ז

את

הטירונות.
חודש
שקדמה

א+

עוד

באותו

כשהחלה הכוננות
למלחמת

ששת

הימי ) 10 5ביוני (1967
הוחזרו למחנה  80החיילי
כ"ק של המחזור ,כדי לשמש
רובאי

בגדוד

חי"ר

908

שהוק בבסיס הטירוני.
תדרי +אחרו
דקות מספר לפני ההפגזה הקטלנית.
ראשו מימי המג"ד ,סא"ל שלמה חלמיש,
שלישי מימי המד"ר קמב" ,.סר זאב לבנה

ב  9ביוני  1967הוטל על הגדוד לקחת חלק במבצע
ההסחה נגד הסורי בדרו רמת הגול  .אול ,כבר
בתחילת תנועת הגדוד ,מצומת צמח לתל קציר ,החלה
הארטילריה הסורית להפגיז את החפ"ק ושני טורי
הלוחמי .האש הייתה מדויקת ופגיעתה בחפ"ק
שנאל .לדלג בעקבות פציעת המדרי +הראשי )מד"ר(
וקצי המבצעי )קמב" ,(.סר זאב לבנה )ויסבליט(
הייתה קטלנית :קצי הקשר ,סג אשר )אשי( אלעד
נהרג והמג"ד ,סא"ל שלמה חלמיש )שטיי ( ,נפצע קשה
ונפטר בדר +לבית החולי .בטורי הצועדי נפצעו
ארבעה .ההפגזה נמשכה והתעצמה וממפקדת פיקוד
צפו להורות לגדוד לנוע חזרה לצמח.
בהפגזה ,טנק שרמ כמחסה.
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ממחזור נח"ל מ"ח
1970

שהתגייס ביולי  1967ועד לאחר סיו מלחמת ההתשה בקי.

הטירוני כ"ק סיימו את הכשרת בפרק תעסוקה מבצעית )תע"(.

ראשיתה של פעילות זו גבתה אבידות בנפש .ב  25באוקטובר  1967בשעה 01:30
הופתע מארב ,שהורכב ממפקד וחמישה "הסדרניקי" והוצב בחרבת א צלח ,כ
 11ק"מ מצפו לגשר דמיה ,על ידי חוליית מחבלי .בחילופי האש שהתפתחו
נהרגו טוראי יעקב דסקל ,וטוראי יצחק צבי לוינשטיי ושלושה מחיילי המארב
נפצעו .אחד מה ,טוראי חיי שרעבי ,נפטר מפצעיו ב  29באוקטובר.

מחזור נח"ל ס' מתגייס
בקי 1973 .הגיע שעתו של מחזור נח"ל ס' להתגייס
לצה"ל .על גדוד  908פיקד באות ימי סא"ל נפתלי
)נפתול( שגיא ,שהחל את שירותו בצה"ל כחבר גרעי
במחזור נח"ל ט' .למחנה  80הגיע בספטמבר ,1972
לאחר שירות כמ"פ בחטיבת גולני ,מג"ד ומדרי+
ראשי )מד"ר( בבה"ד  1ומג"ד חי"ר מילואי .ממלאי
התפקידי הבכירי תחתיו היו :סמג"ד ,רס" יוס
)יוסי( הראל ,מפקד בסיס דות  ,רס" יהודה נווה,
מד"ר ,סר

אליהו )אלי( שני ,מ"פ מפקדה ,סר

גבריאל )גבי( אגוזי ,שליש ,סג אפרי )אפי( שרו ,
קצינת ח"  ,סג שרה אביהו )לימי פריאל( ומ"פ
בכירה בנות ,סג זהר זמירי )לימי רנרט(.
המג"ד,
סא"ל נפתלי )נפתול( שגיא.

ב  31 25ביולי התגייסו הבני כ"ק ,חברי גרעיני ו"הסדרניקי" ,והוצבו
בפלוגות ד' ,ה' ,ו' וח' .בפלוגה ד' היו חמש מחלקות ובשאר הפלוגות ארבע ,כאשר
ה"הסדרניקי מרוכזי בשתי מחלקות בפלוגה ח' .בתחילת חודש אוגוסט נקלטו
במחנה  80הבני כ"ל וכ"מ ,והוצבו בפלוגה ט' .בשבוע השני של חודש ספטמבר
הושל גיוס המחזור ,ע קליטת של בנות הגרעיני ומחלקת בנות המשקי
לפיקוד ,שהוצבו בפלוגות א' ,ב' וג' .הטירוני הוותיקי ביותר בגדוד שרתו
במחנה דות  ,בפלוגה כ' ,שחייליה התגייסו במאי .באוגוסט נקלט מחזור נוס
בדות והוצב בפלוגה י'.
עוד קוד לכ  ,ב  29באוגוסט ,נקלטו בגדוד טירוני כלל צה"ל והוצבו בשתי
פלוגות ,ל' מאולתרת ומ' מאולתרת .בעיצומה של מלחמת יו הכיפורי ,ב 9
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באוקטובר  ,1973נקלטו טירוניות כלל צה"ל והוצבו בפלוגה ת' .מבחינה ארגונית
 908נחשב למסגרת גדודית .בפועל ,עקב מספר המשרתי ביחידה ,מדובר היה
במסגרת ארגונית הדומה לחטיבה .על פי התכנו טירוני כלל צה"ל אמורי היו
לסיי את הטירונות ב  16באוקטובר ושאר הפלוגות ,למעט פלוגה י' ,בטקס חגיגי
ומשות ב  8בנובמבר .1973

במאהל הפלוגות.
)אוס אריה בורוכוב(

הטירוני והטירוניות זכו בבוא למחנה  80לקבלת הפני המסורתית ,כפי
ששחזר לימי חבר גרעי גינת וטירו לשעבר בפלוגה ח' ,שמעו גינת:
מורידי אותנו באמפי]תיאטרו [ של הבסיס ומתחילי להרי .מסביב
לבמה .כול רצי בכבדות המומי ,ע הקיטבגי הכבדי ,תרי אחר
האחיזה הנוחה ביותר...
לדבריו לימי של טירו אחר לשעבר בפלוגה ד' ,רס" )מיל'( ד"ר דני לנדסמ ,
הטירונות הייתה כמיטב המסורת .מחד חוויה ,מאיד +רווית טרטורי
ממשיי עד כדי תלונה של אחד הטירוני ...נגד אחד הרס"רי ...שהרי.
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אותנו הלו +וחזור ,בעוד לילה ללא שינה ,על אלומת אור הפנס שלו .רצנו
בימי ובלילות 'ע כל הבית' ,ע קיטבג ועשינו זאת ב  20שניות זוז',
למרות שהזמ דר +קבע היה לא ריאלי .לאיטיי מביננו תמיד ניתנה
'הזדמנות נוספת'...
כמקובל ,טקס ההשבעה לצה"ל התקיי לאחר שירד הלילה .לכל אחד מטירוני
מחזור ס' הוענק ספר תנ" +ונשק אישי ,רובה מטע )רומ"ט( מסוג  FALבקוטר
 7.62מ"מ; שפותח על ידי החברה הבלגית א א ) (FNויוצר בישראל על ידי
התעשייה הצבאית .אחד הדוברי בטקס היה הסמג"ד ,רס" יוסי הראל ,שאמר:
היו נשבעת לצה"ל ,וכחניכי תנועות הנוער
אשר בחרו בדר +ההגשמה ההתיישבותית,
צפויה לכ תקופה קשה א +מגוונת .האתגרי
שתעמדו בפניה יהיו אישיי וקבוצתיי ,וככל
שתהיו מגובשי ומלוכדי ,כ +יקל עליכ עבור
את תקופת השירות ,ולמצוא בה עניי

הסמג"ד,
רס" הראל

סיומו של טקס ההשבעה היה בלתי צפוי
ומפתיע" :מישהו ירה צרור ארו +אל תו+
הלילה והבהיל אותנו" ,נזכר לימי שמעו
נעמת .למחרת הטקס הלילי המרגש ,החל
"המסע

הממוש+

להכרת

הנשק".

פירוק

והרכבה ביו ובלילה ,על שמיכה ליד הנשקייה.
הידיי היו משומנות תדיר משמ
שהטירוני

"שפכו"

בשפע

על

הרובי

הרומ"טי

מחשש" ,שמא יתגלה כת קט של חלודה";
והרבו לשנ את הסיסמא" :ווסת פתוח מוות
בטוח" ,על מנת שיטפלו בו כראוי.
אני והרומ"ט.
)אוס אריה בורוכוב(
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האימוני נמשכו וכללו מסעות בקצב הליכה "רצחני" שהכתיבו מפקדי הפלוגות
והטירוני לא היו רגילי לו .מי ש"פתח רווחי" והשתר +מאחור ,נאל .לתרגל
שוב ושוב .המסע הראשו היה בלילה חשו +ונועד להכיר את החגור "המצ'וקמק";
שהטירוני הרכיבו בעצמ ולא כל כ +בהצלחה וכתוצאה מכ" +העיק על
המותניי ועל הגב" .הרומ"ט הארו +היווה א הוא בעיה ,כיוו שהיה נחבט בענפי
העצי ,בברכיי ובראש" .זוועה" ,סיכ לימי ד"ר לנדסמ .
במטווח הגדודי בחו גבעת אולגה

"שהסריח מפירות עצי שיקמה ושאריות

שהותירו אחריה אלפי חיילי שהתאמנו לפניה"

התייצבו הפלוגות בסבב

לאימו ירי ראשו  .למקו הגיעו במסע רגלי מזורז .מי שהעלה את המוראל היה
"רק אל תקראו לי גזל " ,בוכריס זכאי ,בעליו של הקיוסק הנייד והנצחי שהיה
לחלק בלתי נפרד ממחנה .80
אימוני הפרט התקיימו בשטחי האש  112סינדיאנה ,ליד מושב אביאל ,כששה ק"מ
מצפו לבנימינה .אימוני הכיתה והמחלקה התקיימו בשטחי האש  105ליד קיבו.
גלעד ו  109ממזרח לקיבו .רגבי .כדי למנוע תאונות ירי ופגיעות בנפש ,כתוצאה
מחוסר הניסיו של הטירוני ,ננקטו על ידי המפקדי אמצעי בטיחות קפדניי.
פלוגה ה' זכתה לאתנחתא מהאימוני הקרביי בימי  20 14בספטמבר ,לטובת
אימוני והשתתפות )כחלק מנבחרת  (908בצעדת שלושת הימי בירושלי.
טירוני הפלוגה זכו להיות שותפי למסורת נח"לאית ארוכת שני שהייתה
מסימני הייחוד של הנח"ל :השתתפות בצעידה צבאית תחרותית באר .ובהולנד.
אול ,כשיוקמו הכוחות המבצעיי שלושה שבועות מאוחר יותר ,יהיה ביטול
האימוני בעוכריה.
פלוגה ט' סיימה את אימוניה והכשרתה לדרגת רובאי  2במחצית ספטמבר .עד
לטקס הסיו המשות של הטירונות נשלחו חברי הגרעיני ששרתו בפלוגה
לאבטח בפיקוד מרכז את רחבת הכותל המערבי ,בעל חצור ומחנה עופר;
וה"הסדרניקי" סופחו לקצי

הדת הגדודי .בבקרי הועסקו בעבודות רס"ר

ואחרי הצהריי למדו לימודי תורניי בבית הכנסת .לקראת חגי ראשית השנה
העברית ,סופחו ה"הסדרניקי" לרבנות הצבאית הראשית ונשלחו לשמש בעלי
תפילה ביחידות של צה"ל .עד מהרה התברר ,שמדובר בראשית שנה עברית
הסוערת ביותר בתולדות מדינת ישראל.
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פלוגה ט'
בחזרה ממטווח בסדרת הפרט.
)אוס אלי קיטאי(
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פרק ב'

מ"כחול לב " למלחמה היו
"כחול לב "
ב  16באפריל  1973הוכרזה בצה"ל כוננות סודית ,שנקראה "כחול לב " ,עקב
ידיעה מודיעינית שמצרי וסוריה מתכוננות לפתוח במלחמה .ג לאחר ביטול
הכוננות ב  12באוגוסט  .1973לא רפתה המתיחות .הביטוי המעשי לכ +ב  908היה
לעדכ בספטמבר את פקודת הכוננות הגדודית ,שלא עודכנה מאז אותו חודש
בשנת .1972
צעדי נוספי היו קשורי לחגי ראשית השנה שעמדו בפתח ולכאורה נחשבו
שגרתיי ,כיוו שננקטו דר +קבע לפני החגי :תדריכי למפקדי בנושא אזעקת
טירוני הפלוגות מבתיה ותדרו +נוס ואישי לכל מ"פ בטר יציאת פקודיו
לחופשה; עדכו ורענו נוהל הקריאה השקטה; תדרו +הטירוני לגבי סיסמאות
בתוק וחובת להאזי לתחזית מזג האוויר במהדורות החדשות ברדיו ,למקרה
ותכלול קריאה סמויה לשוב למחנה; הקפדה על תדרי +למפקד התור ולמחלקת
השמירה במחנה  80ולכוח הכוננות המטכ"לית הקבועה של הטירוני כ"ק
למשימות אבטחה וסיוע" ,אוקסיד" ו"ניצ " .בכל עת שתי פלוגות כ"ק במחנה ,80
או בשניי משטחי האימו  109 ,105 ,ו  ,112היו בכוננות לטובת אות משימות.
המג"ד ,סא"ל נפתול ,סבר שהמצב הביטחוני איננו כתמול שלשו .בעצרת
התעוררות ,שכונסה במחנה  80בסמו +לערב ראש השנה תשל"ד ,בחר המפקד
להקדיש את דבריו להתרעה .המפקד הזהיר מפני השאננות שפשתה לדעתו בצה"ל
והמחיר הכבד שמדינת ישראל יתכ ותידרש לשל בעקבות כ.+
טירוני במחנה  80חשו לראשונה באופ ממשי את המתח הביטחוני הגובר בערב
ראש השנה תשל"ד ,ב  26בספטמבר .טירוני פלוגות ד' וח' חזרו בבוקר משטחי אש
והתבשרו ,שיתכ ועקב הגברת כוננות לא יצאו לחופשת החג והשבת הצמודה
אליה .כעבור מספר שעות נשמעה בקרב אנחת רווחה ,לאחר שהתבשרו שבכל
זאת יצאו לחופשה לה ציפו .במהל +החג אבטחו טירוני מפלוגות ה' וו' את שדה
התעופה מגידו ,שנשמר דר +קבע על ידי הגדוד; ומתקני ובסיסי של חיל
האוויר ,חיל הי ,אג האפסנאות )אג"א( ואתר אזרחי במקו חיילי מילואי
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ששמרו עליה בכל ימות השנה .שאר טירוני שתי הפלוגות נשארו במחנה ,80
ככונני ל"אוקסיד" ו"ניצ ".
למחרת ראש השנה ,ביו ראשו  30בספטמבר  ,1973החל שבוע אימוני נוס.
ארבע פלוגות הכ"ק יצאו לאימוני בשטחי אש :ד'

אימו מחלקה בש"א  ;109ה'

אימו מחלקה ביעד מבוצר )יע"( בש"א  911בנעימה ,ליד יריחו; ו' – אימו
בש"א  321ליד בה"ד  ;1וח' – יע" כיתה ומחלקה בש"א  .105פלוגות כלל צה"ל
המאולתרות התאמנו במחנה  :80ל' – התגוננות נגד נשק אטומי ,ביולוגי וכימי
)אב"כ( ,תרגילי סדר חמושי )תס"ח( ואימו גופני )א"ג(; ומ' – חבלה ,עזרה
ראשונה )ע"ר( ותס"ח .אימוני הטירוניות התקיימו במחנה  80ובמטווח בחו הי
במכמורת .התלמידי טירוני בפלוגות מחנה דות למדו עברית והתאמנו בירי
בנשק קל )נק"ל(.
ערב יו הכיפורי תשל"ד ,ב  5באוקטובר  ,1973חזרו פלוגות ד' וח' למחנה .80
פלוגות ה' וו' נשארו בשטחי האש המרוחקי ואמורות היו להמשי +ולהתאמ
בה לאחר יו הכיפורי .עד לסיו הטירונות נותר לפלוגות הכ"ק להשלי סבב
אימוני בשטחי האש ליד בה"ד  1ויריחו ,אימו לש"ב במחנה ברוש בבקעת
הירד  ,אימו צליחה חד יומי ,אימו משימתי ובשבוע האחרו לטירונות אימוני
תס"ח וכושר גופני .אלא שהמציאות כפתה שינוי רדיקאלי בתכנו  .במקו ,למשל,
אימו צליחה בשפ +עמק הירד  ,היו טירוני שצלחו את תעלת סוא .רכובי על
גבי זחל"מי.

כוננות ג'
ב  5באוקטובר לפנות בוקר ,נודעו תוצאות פענוח גיחת הצילו בגזרת תעלת סוא.
ביו הקוד והגיעו ידיעות על יציאה בהולה של היועצי הצבאיי מברית
המועצות ממצרי וסוריה בחזרה לארצ .בעקבות כ +הוכרזה בצה"ל סמו+
לשעה  11:00כוננות ג' ,רמת הכוננות הגבוהה ביותר לפני מצב מלחמה .בפע
הקודמת הוכרזה ערב מלחמת ששת הימי.
הכוננות לא השפיעה על יציאת המתוכננת לחופשה של שתי פלוגות טירוניות,
שני שליש מטירוני דות ופלוגת כלל צה"ל ל' .פלוגות הנח"לאי מראש לא היו
מתוכננות לצאת לחופשת החג :ה' וו' נשארו בשטחי אימו מרוחקי ,ד' וח'
נשארו במחנה  80בתורנות לכוננות המטכ"לית הקבועה "אוקסיד" ו"ניצ " וחיילי
ט' אבטחו מתקני ושימשו בעלי תפילה .היחידי מפלוגות הכ"ק שבכל זאת
אמורי היו לצאת לחופשה היו הטירוני המצטייני באימוני אותו שבוע
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בפלוגות ד' וח' .חלק יצא לחופשה בטר הוגברה הכוננות .מי מביניה
שהשתהה ,התבקש על ידי שוטרי צבאיי שהוצבו בינתיי בטרמפיאדות
הסמוכות לבסיס לחזור למחנה .80

טוראי רו תבל
יצא לביתו בשעה
שהוכרזה כוננות ג' במחנה 80

הטירו

וה"הסדרניק" מפלוגה ח' והאלו לימי ,גרשו

הכה  ,נמנה על

המצטייני שזכו לחופשה .מאחר וראה את עתידו כלוח בסיירת מטכ"ל ולא
במסלול ה"הסדר ,ולא סבל מגעגועי לביתו ,פנה למפקדו וביקש להישאר ע
חבריו הכונני .תגובת מפקדו הייתה" :עזוב לא יהיה כלו "...והורה לו לצאת
לביתו .הטירו מפלוגה ד' וחבר גרעי צורי לקיבו .סעד ,זאב שקד )שקולניק( לא
הספיק לצאת לביתו והתבשר שחופשתו בוטלה .אול ,מפקדו הישיר סבר,
שהכוננות איננה סיבה מספקת לביטול חופשת הצ'ופר לטירו המצטיי ; והבריח
אותו דר +הפרצה בגדר המחנה ,שהייתה מוכרת היטב לאנשי סגל וטירוני
לדורותיה ששרתו בבסיס...
בי האחרוני לצאת לחופשת החג היה המג"ד סא"ל נפתול .למרות רמת הכוננות
מאחר ומדובר ביחידת הדרכה

נדרשה נוכחות פיסית בגדוד של אחד

הגבוהה

משני המפקדי הבכירי בלבד .על כ

הראל,

נשאר במחנה הסמג"ד ,רס"

בהתא לתכנו המקורי בטר הוכרזה הכוננות .אורח הכבוד ומוביל תפילות החג
בבית הכנסת הבסיסי היה הרב הראשי לצה"ל ,תא"ל הרב מרדכי פירו  .רס"
הראל קיד את הרב בבואו והביע בפניו את צערו ,ש"רבי מה"הסדרניקי"
יעדרו מהתפילות ,כיוו שהוקפצו לצפו .
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ימ"ח פילו
ב  5באוקטובר בשעה  12:00נתנה פקודה לתגבר את גזרת רמת הגול בטנקי
מסוג שוט קל ,מימ"ח חטיבת הטנקי מילואי המהירה לגיוס של פיקוד צפו
 179במחנה פילו ליד ראש פינה; ולאייש בטנקיסטי מגדוד  82של חטיבה 7
וגדוד  71של בית הספר לשריו )ביסל"ש( .בהמש +נתנה הוראה לתגבר את הכוחות
ברמת הגול ג בתותחי מתנייעי )תומ"תי( ,שהיו מאוחסני א ה בסיס
ולאייש בצוותי מבית הספר לתותחנות בה"ד  .9צוותי הטנקי והתותחי
הוטסו מבסיסי חיל האוויר חצור וחצרי לשדה התעופה מחניי הסמו +למחנה
פילו  .חיילי הימ"ח ,שיצאו לחופשה בטר נודע על הכוננות ,נקראו לחזור ועד
הערב הגיעו כול .כדי לקצר את מש +הזמ שנדרש ,כדי לצייד ולזווד את הכלי
ולהעלות תחמושת לרמת הגול  ,היה צור +בעזרה של חיילי שיתפקדו בימ"ח
בעיקר כסבלי ,כיוו שמלגזות לא היו בנמצא באות ימי בימ"חי.
בשעה  12:55התקשרו בטלפו מאג" פיקוד צפו והודיעו למד"ר ,סר אלי שני:
"כוננות מיידית שתי פלוגות" .בשעה  13:10התקשר סר שני ישירות לאג" פיקוד
צפו וביקש לקבל הבהרות להודעה .התשובה שנתנה לא הותירה ספק" :הפעלה
למחנה ]ימ"ח[ פילו  90חייל ".הוחלט שהמשימה תבוצע על ידי שתי מחלקות
ה"הסדר" מפלוגה ח' בפיקודו של סג

רפאל )רפי( רוטר .המשמעות עבור

ה"הסדרניקי"" ,שהוקפצו ע כל הציוד למלחמה" :בפע הראשונה בחייה,
אומנ עקב פיקוח נפש ,יאלצו לחלל את הקדוש בחגי ישראל.
על אחת המחלקות פיקד סג" עוזי ב שמואל .לדבריו לימי ,המידע שנמסר לו
היה מועט ביותר" :הוכרז מצב של כוננות גבוהה המחייב הוצאת תחמושת וציוד
מהמחסני לטנקי ]ולכ [ יש לבצע את המשימה ביו הכיפורי" .לאור לוח
הזמני ,הוקדמה הסעודה המפסקת של היוצאי לפילו  .בפיקוד צפו החליטו
לחסו +מהטירוני את הנסיעה הלא נוחה במשאיות הכוננות הצבאיות מתוצרת
חברת ליילנד אשדוד ושלחו במקומ אוטובוסי .בשעה  15:42יצא הכוח לדרכו.
בשעה  16:43נכנס לתוקפו יו הכיפורי תשל"ד .באוטובוסי ,שהמשיכו
בנסיעת ,החלה להישמע תפילת קול נדרי.
העבודה בפילו הייתה "עבודת ידיי מפרכת" ,נזכר לימי ה"הסדרניק" לשעבר
יואל קט  .פע אחר פע טיפסו זוגות זוגות של טירוני על מערו התחמושת
וירדו ממנו במהירות ע ארגז ,שהכיל פגזי לתותחי טנקי ,או לקני ארטילריה
והעמיסו אותו על משאית שחנתה בפתח המחס  .בשלב שני פרקו הטירוני
מהמשאיות ארגזי ,שהעמיסו קוד לכ  ,והכניסו את תכולת לבטני הטנקי
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והתומ"תי .מיד לאחר שהושל ציוד וזיווד של הטנקי והתותחי ה
הועלו בליל  6 5באוקטובר על מובילי והוסעו לרמת הגול .

טנק שוט קל.
)עמותת יד לשריו (

כמקובל ,בכל מחזור "הסדר" אחד הטירוני היה מבוגר יותר ומוסמ +לרבנות.
לאחר שסג" ב שמואל הפעיל עליו "הרבה לח ,".כדי שיתיר לפחות שתיית מי,
נית האישור המבוקש .אול היו טירוני שסירבו לשתות ושברו את הצו רק
במוצאי יו הכיפורי .בזמ שאחרוני הטנקי והתותחי עזבו את הימ"ח ,הגיעה
ידיעה חשובה מאירופה.

היו תפרו .מלחמה
ב  6באוקטובר בשעה  04:30הגיעו פרטי ראשוני מפגישה בהולה שהתקיימה
באירופה בערב הקוד .ראש המוסד ,אלו )מיל'( צבי זמיר ,נפגש ע המקור
המצרי ,שבעקבות דיווחיו הקודמי הוכרזה כוננות "כחול לב " .המקור דיווח לו,
שמצרי וסוריה יפתחו במלחמה ב  6באוקטובר לקראת ערב .צה"ל נדרש לבלו
את האויב

עד שיגיעו ראשוני כוחות המילואי שהוחל לגייס באיחור –

באמצעות כוחו היבשתי הסדיר וחיל האוויר בלבד.
שבע וחצי שעות מאוחר יותר" ,ניעור מחדש לחיי" יומ המבצעי של גדוד 908
במחנה  ,80שלא נרשמה בו ולו מילה אחת מאז יציאת הכוח לפילו  .אול ,מ 6
באוקטובר בשעה 12:00

כשאג" פיקוד מרכז הורה להפעיל פקודת "חרסית"
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 ,28לשלוח  50חיילי לעבודות בימ"ח אגד ארטילרי ליד שכונת נווה יעקב
בירושלי – לא פסקו הרישומי ביומ  .למרות הדחיפות שתל +ותגבר בשעות
הבאות

נוהל ההפעלה של כוחות הסיוע היה מסורבל ,כאילו מדובר בכוננות

שגרתית .לכל הקפצה של כוח נדרשו לפחות שני אישורי ,של הפיקוד המרחבי בו
שכ הימ"ח ואג" פיקוד הנח"ל .במקרי רבי נדרש אישור ג של פיקוד צפו
שבמרחבו שכ מחנה  80ו/או מחלקת המבצעי במטכ"ל אג".
המעשה הראשו

של הסמג"ד ,רס"

הראל ,בהגיע הידיעה בשעה  12:00היה

להתקשר לאג" פיקוד צפו " ,לברור אימות ידיעה" .לאחר מכ ניגש לבית הכנסת
ועדכ במתרחש את הרב תא"ל פירו והתנצל ,שעליו להוציא מהתפילה חלק
מהטירוני .המשימה הוטלה על פלוגת כלל צה"ל מ' .הכוח התארג על ציודו
במהירות .אול "עקב אכילס" היה הקושי להשיג כלי רכב להסעת הכוח וכתוצאה
מכ +התעכבה יציאתו ,דבר שישוב ויחזור ג בשעות הבאות.
בשעה  13:15התקשר מפקד גדוד השריו הפיקודי )גש"פ( מרכז  182והודיע לעוזר
המד"ר ,סג אלדד שלינגר ,שהופעלה פקודת "חרסית"  29ויש לשלוח לימ"ח בבית
ליד  40חיילי שיסייעו לצייד ולזווד את טנקי הגדוד מסוג שרמ
כעבור רבע שעה,

 M-50ו .M-51

בשעה  13:30התקשר קמב" .גדוד נח"ל  902והודיע לסג

שלינגר ,שהופעלה פקודת החירו "כנרת" ועל גדוד  908להכי

סגל )קציני

ומש"קי( שישלחו אליה .בחירו גדוד  902אמור היה להפו +לגדוד חי"ר ,כאשר
אנשי סגל מגדוד  908מאיישי חלק מתקני המפקדי בפלוגות.
בשעה  ,13:55לאחר קבלת האישורי מאג" פיקוד צפו ואג" פיקוד הנח"ל,
הודיע סג שלינגר למ"פ ד' ,סג אליהו )אדי( רוזנבלט ,שעליו לארג במהירות כוח
לביצוע פקודת "חרסית"  .29באותו זמ כבר נשמעו מפרדס חנה הסמוכה קולות
עולי ויורדי של צופרי אזעקה ,שהתריעו מפני התקפת אויב מהאוויר .מלחמת
יו הכיפורי החלה.
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פרק ג'

אש בצפו ובדרו
 18ימי של לחימה
המלחמה החלה ,כאשר צה"ל נאל .לבלו את כוחות הצבא של מצרי וסוריה
בסדר כוחות )סד"כ( קרקעי קט בהרבה מזה שנקבע בפקודת המגננה "סלע".
לוחמי הצבא הסדיר בסיוע חיל האוויר התמודדו נגד כוחות אויב עדיפי בהרבה
בגודל ,שפעלו תחת "מטריה" צמודה של טילי קרקע אוויר )טק"א( ,שמנעה
מחיל האוויר לתת סיוע יעיל.
כוחות צבא סורי חדרו לרמת הגול  ,א +לא הצליחו לכבוש את מוצבי הקו )למעט
מוצב החרמו ( ועקפו אות .גדוד הנח"ל המוצנח  ,50שאייש את המוצבי
הדרומיי ,נלח קרב גבורה באזור מוצב  116ותל א סקי .ב  7באוקטובר היה
חשש לזמ מה ,שהסורי יחצו את גשרי הירד לתו +השטח שהיה בשליטת מדינת
ישראל מיו הקמתה.
בדרו חצו את תעלת סוא .ארמיה  2וארמיה  3של צבא מצרי וחדרו לעומק של
קילומטרי בודדי בסיני .בזה אחר זה כבשו המצרי את מעוזי צה"ל על שפת
התעלה ,למעט הצפוני ביותר ,בודפשט .בשלושה המעוזי הדרומיי ביותר לחמו
נח"לאי פלוגת תע" של גדוד נח"ל  .904מעוז המזח היה הקיצוני שבה .פיקד
עליו מ"פ התעסוקה ,סג שלמה ארדינס ,שבתפקידו הקוד היה מ"פ טירוני
בגדוד  .908לאחר שבוע של לחימה ,בשבת ב  13באוקטובר ,נכנעו הלוחמי
ששרדו באמצעות הצלב האדו הבינלאומי והלכו לשבי המצרי.
לרבי מאנשי הסגל בגדוד  908היו חברי אישיי שלחמו בגדוד הנח"ל המוצנח
 50ובפלוגת התע" בתעלה .הדאגה לשלומ של החברי ,מהגרעי  ,מפלוגת בני
המשקי ,או מהשירות המשות באחת מיחידות הנח"ל ,הייתה רבה .במיוחד
לאחר שנודע על הקרבות הקשי שהיו מעורבי בה .ככל שהמלחמה הלכה
והתארכה ,גבר תסכול של המשרתי ב  ,908עקב אי ההשתתפות בלחימה.
ראשוני כוחות המילואי החלו להגיע לרמת הגול ב  6באוקטובר בלילה ובדרו,
לצפו תעלת סוא .ב  7באוקטובר אחרי הצהריי .למרות האבדות הקשות ועוד
בטר הגיעו כל כוחות המילואי ,בוצעה ב  8באוקטובר מתקפת נגד שנכשלה
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בצפו תעלת סוא ..ב  9באוקטובר נהדפו אחרוני כוחות הצבא הסורי ,אל מעבר
לקו הפסקת האש שנקבע במלחמת ששת הימי; למעט מוצב החרמו שהחזיקו
בו עד לכיבושו מחדש על ידי לוחמי מחטיבת גולני ב  21באוקטובר.

כוח מחטיבת השריו הסדירה ,14
בתנועה בגזרת תעלת סוא..
)ארכיו צה"ל/אוס במחנה נח"ל(

ב  11באוקטובר החלה מתקפת נגד של כוחות צה"ל ברמת הגול ונכבש שטח
)"המובלעת"( ממזרח לקו הפסקת האש שנקבע במלחמת ששת הימי.
ההתקדמות נבלמה למחרת בשעות אחרי הצהריי ,כשהופיע מהעור הסורי כוח
משלוח עיראקי .ב  14באוקטובר נבלמה מתקפה מצרית בקרב שריו בשריו
)שב"ש( הגדול ביותר בתולדות הלחימה במדבר .למחרת החל צה"ל במתקפת נגד,
ובליל  16 15באוקטובר צלח כוח ראשו מחטיבה  247את תעלת סוא .בתפר שבי
שתי הארמיות ,באזור דוור סואר; ובעקבות כוח זה עברו ליבשת אפריקה שלוש
אוגדות משוריינות.
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הצלחותיו של צה"ל בצפו ובדרו גרמו למצרי וסוריה ולפטרו  ,ברית המועצות,
לדרוש הפסקת אש; וב  22באוקטובר בשעה  18:52אמורה הייתה להיכנס
לתוקפה הפסקת אש עליה החליטה מועצת הביטחו של האומות המאוחדות
)או"( ,א +הלחימה לא פסקה .הפסקת אש נוספת נקבעה ל  24באוקטובר בשעה
 ,07:00א +ג הפע נמשכו הקרבות עד שפסקו בלילה.

רגעי ראשוני של מלחמה בגדוד 908
בזמ שברחבי מדינת ישראל הופעלו צופרי האזעקה ,היה המג"ד ,סא"ל נפתול,
בדרכו למחנה  .80לימי שיחזר אל" בדימוס נפתול:
כל הבוקר הסתובבתי הלו +חזור ,הלו +חזור ...אשתי ]חנה[ אומרת' :אני
לא מכירה את בעלי ,חתיכת עצבני בצורה לא רגילה' ...תעשה לי טובה.
אני לא יכולה לראות אות +ככה .סע לבסיס וזהו' ...כשיצאתי מביתי
בכפר סבא ,ראיתי אנשי יוצאי מבתי כנסת וכלי רכב נוסעי ...הבי
בי סי ]תחנת הרדיו של שרות השידור הבריטי[ דיווח בשעה שתיי על
קרבות בי

הישראלי לבי

הסורי ...נסעתי בכוונה דר +הכפרי

הערביי ,כדי שלא ירגמו אותי באבני ולכ לא שמעתי את הסירנה.
המפקדי והטירוני

בפילו לא היו זקוקי לצופרי האזעקה ,כדי להתבשר

שישראל במצב מלחמה .שיחזר לימי יואל קט :
בשעה  14:00בדיוק ,כשהייתה הפסקה בתפילה ראינו פטריות עש עולות
משדה התעופה מחניי שהיה ממש מתחתינו ,והבנו ג ממכשירי הרדיו
שהיו דלוקי פתאו באמצע יו כיפור שאנו במלחמה.
מפקד מחנה דות  ,רס"

יהודה נווה ,נשאר בחג בבסיס .המ"מ מחנ +שומר

המצוות ,סג" בניה ברזילי ,שהה רוב היו בבית הכנסת .לדבריו לימי:
לא הגיעה לאוזנינו שו התרעה .אחרי תפילת מוס הלכנו לנוח .בשעה
 14:30התפר .לחדרינו ]רס" [ יהודה נווה ,מפקד בסיס דות בצעקות:
'מלחמה! ,למה א אחד לא עונה לטלפו ?' ...היינו מופתעי לחלוטי .
לאחר ההל הראשוני ניסינו לחשוב מה עושי? המורות שנשארו
בתורנות יחד ע הטבח פתחו את המטבח והתחילו להכי סנדוויצ'י.
ההוראה הייתה לאכול ולנסוע למחנה  80לשיבו ..בינתיי

הגיעו
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בטרמפי שלא יאומנו הסגלי שיצאו לחג .נסענו למחנה  80ואכלנו
רק אחרי סו הצו.
מ"פ ה' ,סג מרדכי )מוטי( ענבל )עובדי( ,יצא לחופשה לביתו בטר הוכרזה כוננות
ג' .בשבת בבוקר הוזעק לשוב לפלוגתו .בהישמע קול הצופרי היה בדרכו למאהל
הפלוגה .חלק מהמפקדי והטירוני בפלוגות ה' וו' שלא צמו ,בחרו להעביר את
הזמ

הפנוי במנוחה ובהאזנה למוסיקה שבקעה ממכשירי הרדיו טרנזיסטור

שהחזיקו ברשות .היו טירוני בפלוגה ה' ,שהסתלקו ללא ידיעת מפקדיה
למעיי עי נעמה הסמו ,+כדי להתגבר באמצעות המי הצונני על החו המעיק
של הבקעה .לעומת זאת ,אלה מה ,שהחו הכבד לא הרתיע אות ,בילו במשחק
כדורגל ,כאשר הכדור עשוי מסמרטוטי שקיבצו יחד.
באמצעות מכשירי הטרנזיסטור התבשרו הטירוני שפרצה מלחמה .לדברי אלי
כה מגרעי עמית בפלוגה ה'" :כול יצאו מהאהלי בתרועות שמחה ,מלחמה!
מסיימי את הסדרה וחוזרי לבסיס! עבורנו זה היה דבר עצו 36 ".שני לאחר
האירועי ,אנשי פלוגה ו' לשעבר חלוקי לגבי השאלה ,כיצד נודע לה שפרצה
מלחמה .ישנ טירוני ואנשי סגל לשעבר שזוכרי ,ש"רוב היו נחנו עד שמישהו
מגרעי חו"ל ר .לאוהל מ"פ ע טרנזיסטור והודיע לו" ,שיש מלחמה" .לעומת
זאת מפקד לשעבר ,סא"ל )מיל'( ראוב קד ,זוכר שהוק עימו קשר ממשרד
מד"ר בה"ד  1והוא נדרש להגיע לעדכו .

שגרת מלחמה
בראש סדר העדיפויות של פעולותיו ,העמיד המג"ד ,סא"ל נפתול ,השגת משימות
מבצעיות עבור אנשי הסגל והטירוני .הסמג"ד ,רס" הראל ,הופקד על הטיפול
בהתארגנות הכוחות שיצאו למשימות .לדברי אל" )בדימוס( נפתול לימי:
רציתי כל הזמ לצאת לפעילויות .הצעתי את הכוח שלנו ]בהרכב של
אנשי סגל וטירוני[ והצעתי ג כוח של סגלי לפעילויות מיוחדות .הדו
שיח היה ע אג" נח"ל וישירות ע אג" מבצעי.
אחת המשימות הדחופות הייתה לאתר במקו חופשת את הקציני והמש"קי
ממחנה  80ומחנה דות ולהורות לה לשוב מייד ליחידת .באות ימי ברוב
הבתי בישראל לא היה אפילו טלפו קווי .לעיתי ,למרות הפעלת האזעקה
וחידוש שידורי הרדיו והטלוויזיה ,צרי +היה לגלות יצירתיות ,כדי להצליח ליצור
קשר ע אנשי הסגל.
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מפקדה הקוד של פלוגה ח' ,סג אהרו חזק ,היה בפרו .המלחמה חני +בקורס
מפקדי פלוגות .לאחר שהתברר לו בצהריי ,שהקורס הופסק ,הוא מיהר והתייצב
ביחידתו משכבר הימי והחל לסייע באיתור אנשי סגל של  908שהיו בחופשה.
אחד מה היה סמ"פ ד' ,סג" יהודה ויז  ,שהתגורר במושב הדתי מירו  .לסג
חזק ברור היה שהסיכויי קלושי ביותר ,שמישהו ירי במירו את אפרכסת
הטלפו המצלצל ביו הקדוש ביותר לע היהודי .לפיכ +מיהר להתקשר למשטרת
צפת וביקש לשלוח שוטר ליישוב ,שאיתר את סג" ויז בבית הכנסת המקומי .מי
שלא נקראו למהר ולשוב למחנה  80ומחנה דות היו נשות הסגל .א +לדבריה
לימי של המ"פ הבכירה לשעבר ,זוהר רנרט ,כול התייצבו מיוזמת עד שעות
הערב המאוחרות.
כאמור פלוגות ה' וו' היו בשטחי אש מרוחקי וג אות צרי +היה להחזיר למחנה
 .80בשעה  18:55הורה אג" פיקוד הנח"ל לגדוד "להחזיר את הפלוגות מהשדה".
כעבור חמש דקות שוחח המג"ד ע מ"פ ו' ,סג קד ,והורה לו להכי את הפלוגה
לתזוזה .בשעה  20:00נת המג"ד פקודה דומה למ"פ ה' ,סג עובדי.
אול ,אג" פיקוד הנח"ל לא הצליח להשיג כלי רכב להחזרת הפלוגות .עוד קוד
לכ  ,כאשר התברר שקשה להשיג כלי רכב להסעת הכוחות לימ"חי )כמתואר
להל בעמוד  ,(32קיבל פיקוד הנח"ל את הצעת הגדוד להיעזר בשירותי סני חברת
אגד בחדרה ,שנהגיו היו מסיעי דר +קבע את חיילי הגדוד באימוני השוטפי.
מהסני הגיעו חמישה אוטובוסי וארבעה מה יצאו בשעה  20:30לבה"ד  .1ב 7
באוקטובר בשעה  06:35הגיעה פלוגה ו' למחנה .80
עד למועד חזרת פלוגה ו' למחנה  ,80לא נשאו פרי המאמצי להשיג כלי רכב
שיחזירו מהשטח את פלוגה ה' .לאור זאת התבקש אג" פיקוד הנח"ל לאשר
לשוב ולהשתמש בארבעת האוטובוסי שזה מקרוב חזרו למחנה  .80בשעה ,09:28
בתו מנוחה קצרה של הנהגי ,יצאו האוטובוסי ליריחו .בשעה  16:45שבה
פלוגה ה' למחנה  .80עוד קוד לכ בשעה  13:50חזר כוח האבטחה משדה התעופה
מגידו ,לאחר שהוחל על ידי חיילי מילואי מגדוד אבטחה של חיל האוויר.
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טנקי שרמ עולי לרמת הגול .
הטירוני סייעו לזווד ולצייד עשרות מה במשימות "חרסית".
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פרק ד'

טירוני במשימות סיוע "קלאסיות"
פילו נפתלי מנסורה
במחנה  80ההמולה הייתה בשיאה .כוחות יצאו למשימות סיוע "קלאסיות" וחזרו
מה ובו זמנית התארגנו בגדוד כוחות מבצעיי .כל אותו זמ  ,בפילו  ,נמשכה
העבודה במלוא הקצב .לאחר לקיחת הטנקי על ידי הטנקיסטי שהוקפצו
מהדרו ,נותרו  31טנקי בימ"ח חטיבה  .179בשעה  21:00יצאו  10טנקי
ראשוני מצוותי בטנקיסטי מחטיבה  .179היה זה כוח המילואי הראשו
שעלה לרמת הגול  .לוחמי החטיבה ,שנותרו ללא טנקי ,הוסעו בלילה לימ"ח
מחנה נפתלי ליד צומת גולני וקיבלו טנקי שוט קל של חטיבת המילואי 164
הראל ,שכוח משנה שלה ימתי שבועיי מאוחר יותר לכוח נפתול בפאיד.
בליל  7 6באוקטובר הגיעה לנפתלי ג מחלקת סג" ב שמואל וסייעה בהעמסת
משאיות התחמושת וזיווד וציוד הטנקי .העמסת ארגזי התחמושת הייתה קלה
יותר ,לאחר שביוזמה מקומית הובאו לימ"ח שתי מלגזות ,שהושאלו מקיבו.
מזרע .המחמאה הכי גדולה ,לדברי אחד ה"הסדרניקי" שנותר אלמוני הייתה
כשאחד המפקדי:
רצה לקרוא לשניי מאיתנו ,ואמר' :היי ,את ,שני הטירוני!' ,אבל
הוא תיכ תיק את עצמו :אני מבולבל ,התכוונתי לומר – שני החיילי.
התרגשתי נורא ,כי הוא זכר כמה לא נעי לו ,לטירו .
ב  8באוקטובר בשעה  13:50שבה המחלקה מנפתלי למחנה  .80מחלקת ה"הסדר"
השנייה נשלחה בסיו העבודות בפילו לימ"ח במחנה מנסורה ליד צומת יוקנע.
הטירוני סייעו בפריקה והעמסה של תחמושת וזיווד וציוד הזחל"מי של שני
גדודי חיל רגלי משוריי )חרמ"ש( של חטיבה מילואי ממוכנת  .9ב  8באוקטובר
בשעה  12:20התקשר המ"מ למד"ריה והודיע לסג שלינגר ,שעבודת המחלקה
הסתיימה וביקש אישור להתפנות .אול ,מפקד הימ"ח ,שאמור היה לאשר את
עזיבת הכוח ,סירב לעשות זאת.
הצעת הפשרה

שלמחנה  80יחזרו אנשי הסגל בלבד ,שחששו שהנה ה מפסידי

את המלחמה

לא התקבלה .הכוח נאל .להישאר במנסורה חמישה ימי נוספי,

ככל הנראה מבלי שהוטלו עליו משימות .ג לאחר שנתנה פקודה ב  13באוקטובר
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על ידי ראש ענ כוננות וגיוס באג" מבצעי ,שעל כל כוחות הסיוע לשוב
ליחידות ,סירב בתחילה אג" פיקוד צפו

לשחרר את הכוח .לבסו התרצה

והמחלקה שבה למחנה  80בשעה .11:44

ה"חרסיות"
 40דקות לאחר פקודת ההפעלה ,ב  6באוקטובר בשעה  ,14:35יצא ממחנה  80כוח
"חרסית"  29לימ"ח בבית ליד ,ש אוחסנו הטנקי של גש"פ  .182טירוני הכוח
השתייכו לגרעיני נח"ל דתיי בפלוגה ד' .לדברי אלו )מיל'( הרב פירו לימי:
"...בקשו ממני החיילי היתר לעלות על המכוניות ולנסוע לא שנשלחו .התרתי
לה ,כמוב  ".לדברי ד"ר לנדסמ לימי ,הרב ג נת אישור לאכול" ,חטפנו
משהו ,א +היו ג מספר חיילי שסירבו לאכול ומשכו את הצו ,למרות העבודה
הפיזית ,עד תו היו" .ב  7באוקטובר בשעה  05:15שב הכוח למחנה .80
לעומת זאת היציאה של כוח "חרסית"  ,28לימ"ח האגד הארטילרי בנווה יעקב,
התעכבה זמ רב ,עקב מחסור בכלי רכב להסעת  50הטירוני ומפקדיה עד
שאושרה בשעה  14:45הצעת הגדוד ,להסיע את הכוח באוטובוס הכוננות שחנה
במחנה  ,80לטובת הכוננות המטכ"לית השגרתית .בשעה  ,15:54כמעט ארבע
שעות אחרי מת פקודת ההפעלה ,יצא כוח "חרסית"  28לדרכו .בשעה  18:10הגיע
הכוח ליעדו.
כמו במנסורה ,כאשר סיי הכוח את עבודתו
אג" פיקוד מרכז ואג" פיקוד צפו

הגורמי השוני ,פיקוד הימ"ח,

סירבו לאשר את חזרתו .בתחילה ,ב 8

באוקטובר בשעה  ,15:50ביקש מפקד הכוח להחזיר  35טירוני ,כיוו שאלה
סיימו את עבודת ולהותיר בימ"ח  15טירוני .א +לא נית אישור ,למעט לשני
טירוני .השניי נמנו על קבוצה של  13חיילי מפלוגות ל' ומ' ,שאושר להפסיק
את השתתפות בטירונות ,כדי שיתחילו הכשרה מקצועית בחיל האוויר.
ג לאחר ש  15הטירוני סיימו את עבודת ,לא נית אישור להחזרת הכוח .ב 10
באוקטובר בשעה  ,16:10בתו בירור ע אג" פיקוד מרכז ,נית

האישור

המיוחל .אלא שמפקד הימ"ח לא הסתפק בכ .+הוא דרש שאג" פיקוד צפו יאשר
את עזיבת הכוח ויעשה זאת בכתב .האישור נית ובשעה  23:40שב כוח "חרסית"
 28למחנה .80
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נחל שורק וכפר סירקי
ב  6באוקטובר בשעה  16:45שוחח סג שלינגר ע אג" פיקוד מרכז וביקש
לברר" :הא יש 'חרסיות' נוספות" .הופעלו "חרסית"  27ו"חרסית"  ,30הייתה
התשובה .שתי המשימות הוטלו על פלוגה ד' .כוח "חרסית"  30יצא מהר יחסית,
בשעה  ,18:20לימ"ח במחנה כפר סירקי

של חטיבת הצנחני מילואי 247

)שנודעה בציבור מהקרב לשחרור ירושלי העתיקה במלחמת ששת הימי( .אחד
מחיילי הכוח היה הטירו זאב שקד ,ששב מחופשתו ולא נדרש לנצל בשנית את
הפרצה בגדר דרכה יצא לחופשתו ביו הקוד .שקד הצטר לכוח בעת שהיה
במסדר יציאה לימ"ח.
עד מהרה אבד הקשר ע מחלקת "חרסית"  30בכפר סירקי  .במהל 13 +ו 14
באוקטובר ,נעשו ניסיונות על ידי מפקדת  ,908אג" פיקוד הנח"ל ואג" פיקוד
מרכז לאתר את הכוח .א +ללא הצלחה .עקבותיו אבדו .האוטובוס שנשלח למחנה
סירקי  ,כדי לאסו את הכוח ,חזר למחנה  80ריק מנוסעי.

שישה טירוני מהמחלקה ש"אבדה".
ממתיני בימ"ח חטיבה  247בכפר סירקי .
)אוס זאב שקד )שקולניק(
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כמו בצמד ה"חרסיות" הראשו

שיצא לדרכו ב  6באוקטובר

ג בצמד

ה"חרסיות" השני שהופעל באותו יו – יציאת אחד הכוחות" ,חרסית" ,27
התעכבה זמ רב .אז נולד הרעיו להיעזר בשירותי סני אגד בחדרה .מכיוו
שארבעה מתו +חמישה האוטובוסי הוקצו להחזרת פלוגה ו' ,נאל .הכוח להיעזר
באוטובוס אחד .בשעה  19:50יצא כוח חלו .בפיקוד סג" שי בניהו .שאר אנשי
הכוח יצאו בשעה  21:25והצטרפו אליה אנשי סגל וטירוני שהגיעו בינתיי
מבתיה .הכוח סייע לחטיבת מילואי ממוכנת  670בהעמסת תחמושת וציוד
וזיווד טנקי השרמ  M-50ו  M-51והזחל"מי שלה .ב  7באוקטובר בשעה 15:20
חזר הכוח למחנה .80
בתחקיר חטיבה  670לאחר המלחמה הובעה ביקורת על מש +הזמ הרב שנדרש עד
שהכוח הגיע לימ"ח ,למרות שג האוטובוסי שנועדו לאסו את מפיצי צווי
הגיוס ולוחמי החטיבה התעכבו במש +שעות:
החטיבה עמדה לקבל טירוני לסייע בהעמסת תחמושת וכדומה .א+
הטירוני לא הגיעו .הדבר גר לשיבושי במהל +ההתארגנות א +לא
פגע בלוח הזמני של גמר ההכנות והכוננות לתזוזה.
הטירו  ,גרשו

הכה  ,עשה את דרכו מאלו

שבות שבגוש עציו

למחנה 80

בטרמפי ,והחמי .את האוטובוס האחרו שיצא לנחל שורק .עד מהרה התברר לו,
כדבריו לימי ,שאצל האפסנאי מלחמה איננה אילו .מספיק חשוב ,כדי לגרו
לשינוי בסדר העדיפויות .במוצאי יו הכיפורי תשל"ד החל בדיעבד מסורת:
כל המלחמות שלי ,אני תמיד יוצא בטרמפי ותמיד מאחר למלחמה...
אי לי ציוד ,כי אני את הציוד השארתי בפלוגה והוא אופס ואני לבד ויש
לי רק בגדי א' .אז אני בא לאפסנאות להצטייד .יושבי ש שני
אפסנאי משחקי שש בש אוכלי לו כי מלחמה ואומרי לי' :חכה
בחו .עד שנגמור את המשחק' .ונורא פחדתי שאני מפסיד את הכול.

פלוגת המפקדה
בפרו .המלחמה היו לפלוגת המפקדה בפיקודו של מפקדה הכריזמאטי והנער,.
סר גבי אגוזי ,שלוש משימות עיקריות :איסו ,ריכוז ומשלוח כלי נשק ,כלי רכב
וציוד אפסנאי אחר ליחידות לוחמות בנח"ל ובצה"ל בכלל .ב  6באוקטובר בשעה
 18:00הודיעו מאפסנאות פיקוד הנח"ל לסר אגוזי" :להכי נשק של עתודות
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מטכ"ל לתזוזה" .כמות כלי הנשק האישיי שהגדוד נדרש להעביר ,חייבה לקחת
מהטירוני שהיו באותו זמ במחנה  80ובמחנה דות את נשק האישי.

בשעה  20:10עדכ מ"פ המפקדה את המד"ריה ,שקצי האפסנאות הפיקודי
)קא"פ( ,רס" דוד הורובי ,.הודיע ,שכל הפלוגות יחליפו את הנשק האישי
מרומ"ט לרובה בריח מסוג מאוזר  K98בקוטר  ,7.62או  ,7.92שכונה בצה"ל
רובה צ'כי; וייפרדו מחלק ממלאי המחסניות וכלי הנשק הכיתתיי
והמחלקתיי .משמעות ההוראה הייתה

אי שיתופ של הטירוני

בפעילות מבצעית והגבלה משמעותית של האפשרות להפעיל כוחות קרביי
בהרכב של אנשי סגל בלבד.
לקיחת הנשק האישי מהטירוני כ"ק במחנה  80ומאוחר יותר מהטירוני שחזרו
מהימ"חי ומשטחי האימוני ,גרמה לאכזבה רבה .הטירוני ביקשו לתרו
למאמ .המלחמתי מעבר לעבודה החשובה בימ"חי ,שסייעה להקטי את מש+
הזמ שנדרש עד ליציאת הכלי לשדה הקרב .למרות שטר סיימו הכשרת,
ביקשו הטירוני כ"ק לבצע משימות מורכבות יותר ,רצוי קרביות .בזמ הזה,
אולי יותר מהימי לפני למלחמה ,לא יכלו הטירוני להתעל מהכיתוב על רבי
מרובי המאוזר שציי עבור מי יוצרו במקור :הוורמאכט ,צבא גרמניה הנאצית.
איסו הנשק התבצע בו זמנית במחנה  80ובמחנה דות  .משאית שנשלחה בלילה
לבסיס בשומרו חזרה ממנו עמוסה בכלי נשק .א הטירוני זכו לאחוז לפחות
בכלי נשק כלשהו ,אומנ מיוש ; הרי הטירוניות נותרו ללא נשק אישי בכלל,
מכיוו שהמאוזרי שנתנו לבני נלקחו מה  .כלי הנשק ,ברוב מסוג רומ"ט
ומיעוט מסוג תת מקלע )תמ"ק( עוזי ,מקלעו ) FALרומ"ט מצויד בדורגלי וקנה
כבד( ומקלע אחיד גדודי )מא"ג( נשלחו לפיקוד צפו ב  7באוקטובר ולאוגדת סיני
הסדירה  252ב  8באוקטובר.
ב  6באוקטובר בערב העבירה מחלקת הרכב בפלוגת המפקדה כלי רכב של הגדוד
לגדוד נח"ל  .902במקומ היה על הגדוד למשו +כלי רכב דומי ובנוס משאיות
מיחידת רכב מילואי )יר"( בקיסריה .אול גיוס כלי הרכב האזרחיי לצה"ל
התנהל בעצלתיי ,וה התקבלו לבסו ב  7באוקטובר בשעה  .20:40סיוע נוס
היה לגדוד נח"ל מ"כי  ,906אליו העבירה מחלקת האפסנאות בגדי ואהלי.
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בית הספר לצניחה ובית זית
ב  7באוקטובר הגיעו פקודות סיוע נוספות .בשעה  05:55הודיע רס" משה כה
מבסיס הקליטה והמיו )בקו"( לעוזר המד"ר ,שנתנה פקודה לשלוח לבית הספר
לצניחה שני אנשי סגל ו  120טירוני כלל צה"ל; ולצייד בחגור ,נשק ופק"ל ולא
לצייד במנות קרב .בשעה  09:05יצא כוח מפלוגה ל' ,שטירוניה שהיו בחופשה
חזרו לבסיס ב  6באוקטובר .הכוח סייע לארוז ציוד שהיה מיועד להצנחה .ב 12
באוקטובר סיי הכוח את משימתו וחזר למחנה  80בשעות הערב המוקדמות.
ב  7באוקטובר אחרי הצהריי התקבלה פקודה לשלוח  106טירוני כלל צה"ל
לימ"ח בית זית .המשימה הוטלה על פלוגה מ' .אול ,עקב האיסור הגור להפעיל
טירוני שהינ בני למשפחות שכולות ,או בני יחידי ,ג במשימות בעור,
יצאו בשעה  96 17:35טירוני בלבד ,בפיקוד קצי ושני מ"כי .הכוח חזר לגדוד
ב  10באוקטובר בשעה .22:10

פלוגה ט'
במהל +היממה הראשונה למלחמה נעשה בירור ,הא נית להחזיר למחנה  80את
חיילי פלוגה ט' שהיו במשימות אבטחה והתקבלה תשובה שלילית .בפועל מתברר,
כפי שסיפרו לימי כמה מחיילי הפלוגה לשעבר ,ה נשלחו בכל זאת לעבודה
בימ"חי :במחנה סט העמיסו תחמושת על משאיות ומאוחר יותר הועברו
לימ"ח במחנה על יד מושב בית חלקיה ,סמו +למושבה גדרה.
ג ל"הסדרניקי" של פלוגה ט' ,שחזרו מהיחידות בה שימשו ביו הכיפורי
בעלי תפילה ,נמצאה תעסוקה .ב  9באוקטובר בשעה  11:15התקשר קצי הניהול
של מחנה כורדני ליד קריית מוצקי וביקש לשלוח  20חיילי לעבודה במרכז ציוד
לחימה )מצל"ח( בסיס ו  10חיילי ליחידת התחמושת בבסיס ג'למה ליד קריית
טבעו  .המשימה ,שכונתה "חרסית"  ,67הוטלה על פלוגה ט' .בשעה  13:15יצא
הכוח לדרכו.
נראה שבתחילה הכוח לא זכה ליחס נאות ,א +בהמש +חל שינוי לטובה ,כפי
שעולה מדברי המ"כ ,רב"ט ירו סולומו  ,שהתקשר ב  13באוקטובר בשעה 02:30
וביקש להישאר "לאור שינוי היחס" .כאמור ,באותו זמ כבר הייתה בתוק פקודה
להחזיר את ה"חרסיות"; והסמג"ד ,רס" הראל ,הורה למ"כ" ,להעלות את הכוח
לאוטובוס ברגע שיגיע אליו ".בשעה  05:05חזר כוח "חרסית"  67למחנה .80
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ב  21באוקטובר נמצאה תעסוקה חדשה לחלק מה"הסדרניקי" מפלוגה ט'.
בשעה  07:15יצאו  15מה בליווי מ"כ לסייע לתושבי המושבה מטולה ב 26
באוקטובר בשעה  11:00חזר הכוח .ב  1בנובמבר בשעה  10:35יצא כוח שני
למטולה ושהה בה עד  12בנובמבר .לדברי ה"הסדרניק" לשעבר והפרופסור
לרפואה פנימית לימי ,אליעזר קיטאי" ,במטולה עבדנו קצת בבקרי ובהמש+
היו בילינו בכי במושבה ".האירוע המסעיר בשהות במטולה היה מכת אגרו
ששילח אחד החיילי לפניו של קיטאי ואשר שיברה את לסתו.
במטולה לא היה מי שיסייע לקיטאי הפצוע ,שנחל .בשלו בפרו .המלחמה
מהמחנה ברמת הגול בו שימש בעל תפילה ,והמ"כ הורה לו לנסוע לביתו .את
הנסיעה הארוכה מהצפו למרכז האר .נאל .קיטאי לעשות בעמידה באוטובוס.
כשהגיע לביתו הובהל לבית החולי תל השומר ואושפז לציד של פצועי הקרבות.

הטירוניות
מקרב סגל הבנות ,בשעות הראשונות של המלחמה היו עסוקות בעיקר חיילות
לשכת המג"ד ,משרד המד"ר ופלוגת המפקדה .הטירוניות שהיו בחופשה שבו
למחנה  80ב  7באוקטובר .בשעה  09:10התקיי ביוזמת הגדוד ברור ע אג"
פיקוד הנח"ל" ,בעניי הפעלת הבנות" .בשיחה נוספת בשעה  10:40נאמר מהאג"
הפיקודי" ,עניי הבנות בטיפול" .אימוני הבנות הופסקו א ה בפרו .המלחמה
ולאחר שהוקמו הכוחות המבצעיי של הבני )כמתואר להל ( בוצעו כל עבודות
הרס"ר והשמירה על מחנה  80על ידי הטירוניות.
ב  7באוקטובר בשעה  20:35אישר אג" פיקוד הנח"ל את בקשת בית החולי
הלל יפה בחדרה ,ש  10מ"כיות מתנדבות יסייעו לסגל הרפואי .למחרת ,ב 8
באוקטובר בשעה  ,07:30יצאו המ"כיות לבית החולי .מסיבה שלא נודעה חזרו
כמה מה למחנה  80כבר בשעה .13:25
חוסר התעסוקה של הטירוניות הביא להחלטה לבקש מאג" פיקוד הנח"ל בערב
חג הסוכות ,ב  9באוקטובר בשעה  ,05:35להוציא לחופשה את שלוש פלוגות
הבנות עד למחרת החג .אג" פיקוד הנח"ל נענה חלקית ,ואישר להוציא לחופשה
שתי פלוגות ,א' וב' ,שיצאו ממחנה  80בשעה  .12:40כאמור ,מערכת הגיוסי
לצה"ל לא שבתה ממלאכה במהל +המלחמה .בשעה  09:15ביקש השליש ,סג אפי
שרו  ,מהקשל"פ לאשר את קליטת פלוגת בנות כלל צה"ל ת' ולאחר השלמת הלי+
הרישו להוציא לחופשה עד יו ראשו ב  14באוקטובר .כעבור  10דקות נית
האישור המבוקש.
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במסגרת היערכות פלוגת המפקדה ב  7באוקטובר ,לאפשרות שיוקפצו כוחות
מבצעיי של הגדוד ,התקבל בשעה  09:25אישור מאפסנאות פיקוד הנח"ל למשו+
 2,000מנות קרב מבסיס המזו

במחנה טירה ובצידו התרעה" :אי

יותר נא

לצמצ ".כעבור שלושה ימי החלו בנות הגדוד לסייע להתגבר על המחסור.
ב  9באוקטובר בצהריי נתנה פקודת התרעה לגדוד ,להיער +ליציאת  100בנות
למחרת 10 ,באוקטובר" ,להכנת סנדוויצ'י" בבסיס המזו במחנה טירה .בעקבות
כ +הורה הסמג"ד לבטל את היציאה לחופשה של פלוגת הטירוניות ת' ,שזה עתה
נקלטה בגדוד .בשעה  13:12עדכ אג" הפיקוד שמדובר ב  120טירוניות ,שיופעלו
בשתי משמרות ,הראשונה בשעה  05:30והשנייה ב  14:00וכי הפעילות תסתיי
מידי ערב בשעה .23:00
בפע הזאת הגדוד לא צרי +היה לדאוג להשגת כלי התחבורה .בסיס המזו הודיע,
שידאג להסעת הבנות ממחנה  80לטירה; ובטר תוסע כל משמרת בחזרה למחנה
 ,80תוענק לבנות ארוחה דשנה .ביצוע המשימה הוטל על מחלקת טירוניות נח"ל
מפלוגה ג' ומחלקת טירוניות כלל צה"ל מפלוגה ת' .ב  10באוקטובר בשעה 05:38
יצא אוטובוס ראשו למחנה טירה.
מאחר וג לאחר קבלת המשימה במחנה טירה נותר עדיי מספר רב של טירוניות
ללא תעסוקה ,הוחלט להוציא לחופשה .בשעה  10:50אישר אג" פיקוד הנח"ל
להוציא לחופשה שתי מחלקות מפלוגה ג' ,ולא ארבע כפי שביקש הגדוד ,מבלי
שידעו שבאותו זמ הגיעה דרישה לכוח עבודה נוס מ  .908כעבור שתי דקות,
בשעה  ,10:52הודיע עוזר הקשל"פ למד"ריה" :יש להוסי משמרת שלישית לילה
לעבודה בטירה ".למרבה ההפתעה המד"ריה היא שעדכנה את אג" פיקוד הנח"ל
בדבר המשימה החדשה ולא משרד הקשל"פ ששכ בחדר סמו.+
הפיתרו לחוסר התעסוקה של חלק מהטירוניות היה לשלוח אות למשקי היעד,
לקיבוצי ששיוועו לידיי עובדות ,עקב גיוס למילואי של רבי מחבריה.
ההחלטה לא התקבלה בהתלהבות .הטירונית אורנה מגרעי גזית הסבירה:
חלק מאתנו נסעו למשקי היעד שלנו ,לעזור בעבודות המשק השונות ,כי
ידענו שיש מחסור בידיי עובדות ,כי חברי רבי גויסו .האווירה
במשקי הייתה טובה .ידענו שאנו עושות ש עבודה חשובה ,אבל מצד
שני כחיילות – הרגשנו שאנחנו לא עושות כלו .כל הזמ

קיווינו,

36

________________________________________________________________

שלמרות שאנחנו רק טירוניות ,נוכל לעזור במשהו .לכ  ,שמחנו כל כ+
כשהודיעו לנו על העבודה כא ]במרכז המזו במחנה טירה[.
בבסיס המזו בטירה עמדו לאור +כל סרט נע  10טירוניות וארזו מנות קרב .כל
אחת שמה בקופסא מוצר מזו אחר .האחרונה בשורה ,במקו מוצר מזו  ,צירפה
"מכתב אהבה" ,או "מכתב עידוד" ,שהבנות כתבו .בדר +כלל הסתפקו הבנות
בחתימה בנוסח" ,מהנח"לאיות שבעור" .כשמלאי המכתבי שהוכנו מראש היה
אוזל הסתפקו הבנות במשפט" ,מחזיקות לכ אצבעות" .לחלופי צרפו הטירוניות
מכתבי ,או ציורי ,ששלחו תלמידי כיתות נמוכות בבתי ספר יסודיי .הגיע ג
"זר לא מבוטל" של תשובות .חלק כלל הצעות להמש +התכתבות .אול ,לא כל
מכתבי התשובה לבנות היו אופטימיי .אחד הלוחמי ,למשל ,סיי את מכתבו
במילי" :תודה ,ואולי להתראות".

טירוניות ליד הסרט הנע במחנה טירה.
)צייר הקריקטוריסט זאב ,במחנה נח"ל(.

מגוו העבודות של הבנות גדל מעט ב  15באוקטובר 60 .טירוניות מפלוגה ג' סופחו
לעבודה ביחידות של חיל החימוש וחיל ההספקה 37 :למרכז תחמושת )מרת"ח(
 6400בבילו 5 ,למרכז ציוד לחימה )מצל"ח(  6800בצריפי  6 ,למרכז בקרת הדוחות
)מרב"ד( תל השומר 12 ,למרכז שיקו ואחזקה )מש"א(  7100תל השומר .בענ
ניהול כוח אד באג האפסנאות הובהר ליחידות החימוש וההספקה ,ש"החיילות
תעסוקנה בתפקידי משימתיי בלבד ".בניגוד לעבודה במחנה טירה ,הטירוניות
נשארו ללו בבסיסי ולא חזרו מידי יו למחנה .80
ובאשר לשאר הבנות בפלוגה ג' ,ב  15באוקטובר נשלחה מחלקה לחופשה עד
למחרת שמחת תורה ב  19באוקטובר .ב  17באוקטובר הוחזרו הטירוניות
ממצל"ח  ,6800כיוו שנותרו חסרות תעסוקה והוצאו ,ביחד ע טירוניות כלל
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צה"ל של פלוגה ת' ,לחופשה עד  21באוקטובר .הקשר ע הטירוניות והמפקדות
שהתלוו אליה לעבודות בבסיסי השוני נשמר באמצעות ביקורי סדירי של
המ"פ הבכירה ,סג זהר זמירי ,והרס"רית של הבנות ,סמל בלהה טובי סיני,
שלדבריה לימי" ,התחילו להגיע ידיעות משדה הקרב ,ואנחנו היינו צריכות
לעודד ]את הבנות[ ...היה לא קל".

המשימה האחרונה של בנות מחזור ס' הוטלה עליה כבר לאחר הפסקת האש30 .
טירוניות מפלוגה ב' סייעו בשלישות הראשית )של"ר( ב  26באוקטובר ב"מפקד
חיילי צה"ל – מלחמת יו הדי " :ספירת החיילי והחיילות בכל אחת מיחידות
צה"ל ,כדי לברר מהו המספר האמיתי של החיילי הנעדרי מהקרבות ובאיזו
יחידה מוצב בפועל כל חייל .זאת לאחר שאלפי החליפו יחידות תו +כדי
המלחמה ולא רק במער +הלוח

כפי שאירע ,למשל ,לכוח "חרסית" – 30

וביחידת המקורית לא היה ידוע מה עלה בגורל.

טירוני דות
חוסר התעסוקה היה בתחילה ג מנת חלק של התלמידי טירוני בפלוגות
מחנה דות  ,שפונו זמנית למחנה  80ב  9באוקטובר ,כדי לאפשר את הקמת גדוד
 9200בבסיס )כמתואר להל בפרק ו' מעמוד  45ואיל .(+ב  10באוקטובר בשעה
 18:20נתנה פקודת משימה ראשונה לכוח מדות  :לשלוח  25טירוני בליווי מ"כ,
לסייע בעבודות בהאחזות נח"ל קטורה בערבה ,לאחר שחברי הגרעיני כ"ק
ששרתו בה הועברו לפלוגות מבצעיות שהוקמו בגדוד נח"ל  904אליו הייתה כפופה.
ב  11באוקטובר בשעה  12:27יצא הכוח לדרכו.
שאר טירוני דות נשארו חסרי תעסוקה עד  16באוקטובר .בשעה  11:40הודיע
קשל"פ הנח"ל ,רס" מרדכי מיארה ,שעל הגדוד לשלוח לעבודות  120מטירוני
דות  .מאחר ומפקד דות  ,רס" נווה ,כיה באותו זמ כסמג"ד  ,9200הוטל ארגו
הכוח על סר אלי מכניק ,שסופח ל  908לאחר פרו .הקרבות והיה בפועל מפקד
דות  .בשיא הפעילות 163 ,מטירוני דות היו במשימות סיוע ביחידות בנח"ל
ומחוצה לו 10 :במפקדת גדוד )מפג"ד( נח"ל  903במחנה רמה 25 ,בהאחזות
קטורה ו  22בהאחזות נח"ל נצרי הכפופות לגדוד נח"ל  100 ,904במרכז הובלה
בבית נבאללה ,ו  6בממרכז שיקו ואחזקה )מש"א(  .7200בעקבות פיזור רוב
טירוני דות למשימות ,הוצבו המפקדי מהסגל המצומצ של הבסיס ,שהיו בעלי
הכשרה קרבית ,בכוחות מבצעיי שהוקמו בגדוד.
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פרק ה'

הכוח המבצעי :שישה ימי של אכזבות
"כנרת" – תגבור גדוד נח"ל 902
כאמור ,ב  6באוקטובר בשעה  13:30התקבלה בגדוד  908ידיעה ראשונה על
הפעלת פקודת החירו "כנרת" ,א +לא היה המש +לכ ,+אולי עקב העיסוק של
מפג"ד  902בפינוי בנות האחזות נח"ל גשור שהופגזה ללא הפסק מפרו .המלחמה,
ואולי בשל הידיעות ,שהתבדו מאוחר יותר ,שהכוח הסדיר מצליח לבלו את
האויב 10 .שעות מאוחר יותר נתנה פקודה לפנות מהאחזות גשור את הבני .כ+
קרסה לה באחת התפיסה ,שבמקרה של מתקפת פתע האחזויות הנח"ל יתפקדו
כמוצבי קדמיי לבלימה ועיכוב של האויב .לעומת זאת פלוגת נח"לאי התע"
של גדוד  902נשארה במקומה ,במורדות המערביי של הר דב ,והייתה הקרובה
ביותר למוצב החרמו הכבוש.
בשעה  18:00נתנה פקודה על ידי אג" פיקוד הנח"ל" :הפעלת כנרת" .הפעלת כוח
מבצעי ראשו מהגדוד ,בהרכב של אנשי סגל בלבד ,ששרתו במחנה  80ובמחנה
דות  .כבר בשעה  18:40היה כוח כנרת "מוכ לתזוזה" .בחלו חמש דקות יצא
לדרכו .בשעה  21:50נדרש הגדוד לשלוח אנשי סגל נוספי ל  ,902ארבעה קציני
ו  13מש"קי שיצאו לדרכ בשעה  .21:30כוח תגבור שלישי יצא לדרכו ב 7
באוקטובר בבוקר .א +כשהגיע לאחד מגשרי הירד  ,שהוכנו באותו זמ לפיצו.
מחשש שכוחות סוריי יחצו אות ,התקבלה פקודה לחזור למחנה .80
אנשי הסגל מ  908פיקדו על

חברי גרעיני ממחלקות משק של גדוד 902

ו"הסדרניקי" שהגיעו מהישיבות בה למדו .בליל  7 6באוקטובר איישו מוצבי
בגזרת חטיבה מרחבית )חטמ"ר( עמק הירד  ,612מעי גב בצפו ועד מצפו לעיירה
בית שא  .במוצבי ,שהיו ברוב נטושי מספר שני ,חוו חלק מהנח"לאי
"מתקפת עקרבי" .ניסיונ החקלאי סייע לה ,ו"האויב" הוכרע במהירות,
באמצעות אש שהובערה ובלמה אות ...היה זה "הקרב" היחיד בגזרה במלחמת
יו הכיפורי.
חלק מהכוחות קיבלו עוד באותו לילה פקודה לעזוב את המוצבי ולהיער +במטעי
הישובי הסמוכי לה כחוליות צידי טנקי ,כאשר רק חלק מצויד בנשק נגד
טנקי )נ"ט( כלשהו ,למשל ,במטולי רקטה נגד טנקי )מרנ"ט( מסוג סופר בזוקה
בקוטר  82מ"מ .על כ אי זה מפתיע שכונו מתאבדי .בנשק הדל שעמד לרשות
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היה עליה לבלו טנקי ,א ירד הייתה מצטרפת למלחמה .אנשי סגל אחרי
מ  908המתינו ע פקודיה לבוא של חיילי מילואי ,כדי שיאיישו במקומ את
המוצבי ולאחר שעזבו אות מילאו תפקידי פיקוד בפלוגה המסייעת של .902

נשק הנ"ט ה"כבד".
מרנ"ט סופר בזוקה  82מ"מ.
)אוס עזריאל שמרגד(

חלק מהזמ נוצל לאימוני .לדברי מש"ק לשעבר בכוח שהוצב במושב בית יוס,
יוסי שניאור ,התסכול הרב על אי ההשתתפות בלחימה בא לידי ביטוי באימוני.
למשל ,באחד המסעות "כול ,המפקדי והחיילי ,תפסו טרמפי "...ביקורי בני
המשפחה והחברות ,שהתאפשרו עקב השקט בגזרה ,לא הקהו את התסכול.
לאחר שהחלה הרכבת האווירית והימית של אמצעי לחימה )אמל"ח( שסיפקה
ארצות הברית ,קיבלו הכוחות מרנ"טי מתכלי מסוג לאו ) M72ש קוד זרזיר(.
חלק מה לפחות התגלה ,כדבריו לימי של המש"ק לשעבר מ  908שהוצב
באפיקי ,ד"ר אהרו עזתי" ,כטילי תרגול".
כשהוכרזה הפסקת האש השנייה ,ב  24באוקטובר ,הועבר גדוד  ,902כולל אנשי
הסגל מ  ,908לגדה המערבית של תעלת סוא ..לוחמי  902נטלו חלק במצור על
ארמייה השלישית ,היו אחראי על העברת האספקה למוצב שהוק על פסגת
ג'בל עתקה ומאוחר יותר החזיקו בו תקופת מה.
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גדוד נח"ל .902
הקמת מוצב קיסינג'ר באפריקה ,ששרתו בו אנשי סגל מ .908
)אוס יוסי שניאור(

פלוגות מוקטנות
כלפי חו ,.נראה בסיס הטירוני ביו ראשו  ,ה  7באוקטובר שליו ורגוע.
רק על פניה של הטירוני והמפקדי ניכר היה המתח ,מתח של
ציפייה' .אנחנו מוכני לעשות כל מה שיגידו לנו' ,אמרו החיילי
שהסתובב בשטח המחנה' ,אלא שבינתיי לא זקוקי לנו ,ואנו יושבי
ומחכי'.
הדברי דלעיל פורסמו בגיליו מיוחד ללוח מספר  1של עיתו במחנה נח"ל
ומתארי את ההמתנה מורטת העצבי של המפקדי והטירוני בגדוד  908לקבל
משימות ,רצוי קרביות .המג"ד ,סא"ל נפתול ,רואיי א הוא לכתבה ועדכ :
ברור שיש מתח ודריכות ...אול אנו משתדלי להמשי +את סדר היו
הרגיל ,תו +ציפייה שיקראו לנו למשימות שונות ,שאני מאמי שאנו
מסוגלי לבצע .א לא עכשיו – אולי בשלב מאוחר יותר...

כאמור ,המאמצי לקבל משימות מבצעיות ,רצוי קרביות ,החלו מהשעה
הראשונה למלחמה .ג בפיקוד הנח"ל נערכו להפעלה של הגדוד .ב  6באוקטובר
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בשעה  22:55הורה אג" פיקוד הנח"ל לארג שתי פלוגות קרביות .בשעה 23:15
הובהר מאג" הפיקוד לסמג"ד ,רס" הראל ,שהכוונה לשתי פלוגות מוקטנות
מאוישות באנשי סגל בלבד.
הפלוגה הראשונה התארגנה במהירות בפיקודו של מ"פ ח' לשעבר ,סג אהרו
חזק .בשעה  23:50הודיע סג

חזק ,שהכוח בפיקודו ממתי

לפקודה בשק"

הטירוני .ב  7באוקטובר בשעה  00:27דווח מהגדוד לאג" פיקוד הנח"ל" :שתי
פלוגות נוספות )י"ב ,י"ג( מוכנות" .להערכתנו נראה ,שמדובר בס +הכול בארגונ
של שלוש פלוגות סגל מוקטנות ,י"א בפיקוד סג חזק וי"ב וי"ג בפיקוד מ"פ ד',
סג רוזנבלט ,ומ"פ ח' ,סג רוטר.
ב  7באוקטובר בבוקר חלו שינוי בהרכב הכוח המבצעי של גדוד  .908מיד לאחר
החזרה ממצפה רמו הורה המג"ד למ"פ ו' ,סג קד ,לארג פלוגה מבצעית
מוקטנת על בסיס סגל המפקדי וטירוני הפלוגה .ראוי לציי שבאותו זמ פלוגה ו'
הייתה פלוגת הכ"ק היחידה במחנה  80בהרכב מלא של אנשי סגל וטירוני ,כיוו
שאיש מאנשי הסגל והטירוני לא נשלח לתגבר את גדוד  ,902או למשימת סיוע.
בשעה  10:40עודכ אג" פיקוד הנח"ל ,שבגדוד מפג"ד בהרכב של שלושה אנשי
סגל כולל המג"ד ופלוגה "מצוידת" אחת בהרכב של  45חייל ו  15אנשי סגל .כ
נמסר ,שתגבור הגדוד בשישה חובשי ,יאפשר "להקי עוד ארבע פלוגות כאלה".
במענה לבקשה של אג" פיקוד הנח"ל לנתוני כוח אד ,דיווח עוזר המד"ר בשעה
" :11:40בגדוד  690חיילי ...מחפש לה תעסוקה ".המחסור בחובשי לא היה
הגור היחיד שמנע להקי פלוגות נוספות בהרכב של אנשי סגל וטירוני.
המחסור בכלי נשק אישיי ,עקב ההחלטה להסיר מהטירוני ולהעביר
ליחידות שלחמו בשטח ,היה בשלב זה הגור העיקרי ,שהגביל את גודלו של הכוח
הלוח שהגדוד יכול היה להעמיד לרשות המטכ"ל.
בשעה  13:32עדכ

פיקוד הנח"ל את המג"ד ,שקצי

החימוש הפיקודי אישר

הקצאת רומ"טי ונשק אחר להקמת ארבע מחלקות מוקטנות .לא ברור מהיכ
הושג הנשק ומדוע קצי החימוש הוא שאישר את העברת הנשק ,אבל מבחינת
הגדוד נית היה להקי כעת כוח קרבי נוס .המג"ד לא הסתפק בכוח הטירוני
כ"ק שנמצא במחנה  80ודרש מאג" פיקוד הנח"ל בשעה  15:45להחזיר את
כוחות "חרסית" ,כדי לשלב בפלוגות המבצעיות.
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נכו ל  7באוקטובר בשעה  17:15פלוגות מוקטנות ו' וח' היו מוכנות לתזוזה
ופלוגות מוקטנות ד' וה' )שחזרה חצי שעה קוד לכ ( טר סיימו להתארג  .כעבור
חמש דקות גדל הפוטנציאל הקרבי של פלוגה ד' ,בעקבות שובו של כוח נחל שורק.
למחרת ,ב  8באוקטובר בבוקר נראה היה שנמצאה סו סו תעסוקה מבצעית
לפלוגות הקרביות שהוקמו .בשעה  09:45נתנה למג"ד התרעה מאג" פיקוד
הנח"ל" :כנראה הגדוד יורד לסיני ".ובשעה  10:10התקבל עדכו :
אי להוריד ]כלי[ רכב מה שיורד אתנו ירד] [.המסגרות ]הפלוגות[ לא
יותר מ  80חייל כולל סגל] [.תחמושת קלעית ,פצצות תאורה] .ה[שאר
נקבל במקו .המשימה אבטחה
בשעה  12:25נכונה אכזבה .עוזר המד"ר ,סג שלינגר ,התקשר לאג" פיקוד
הנח"ל לברר ,הא אושרה קבלת האוטובוס הנוס שנדרש להסעת הכוח לשדה
התעופה והמענה שקיבל היה ,שסג קצי חי"ר וצנחני ראשי )קצח"ר( והנח"לאי
הוותיק ,אל" אריה צידו )צימל( ,הודיע" :ההתרעה מבוטלת".
ב  9באוקטובר בשעה  03:30הודיעו מאג" פיקוד הנח"ל למד"ר ,שהגדוד נדרש
לבצע בו זמנית שתי משימות :להקי גדוד ציידי טנקי )כמתואר בפרק ו' מעמוד
 45ואיל (+ו"להפעיל את הכוח של הגדוד לכיוו מירו  ".מפרו .המלחמה הגבירו
ארגוני המחבלי בדרו לבנו

את פעילות נגד ישובי הצפו

המעטי באזור .בניגוד לתקופות בי

וכוחות צה"ל

המלחמות ,בפעילות הביטחו

השוט

)בט"ש( ,לא נית היה לתגבר את הגזרה בכוחות הקו הראשו  .על כ הוחלט לתגבר
את חטמ"ר מירו  ,האחראית לשמירת קו הגבול ע לבנו  ,בכוח של טירוני נח"ל
כ"ק .המשימה" :לחימה בחוליות פח"ע ]פעילות חבלנית עוינת[" .אול ,בשעה
 04:15התבשרו במחנה  ,80שהמשימה בוטלה.
היציאה למירו לא הייתה המשימה האחרונה שבוטלה .כ +היה ג במשימה
הבאה .ביטול שגר אולי לאכזבה הרבה ביותר ,לפחות בקרב אות אנשי סגל
מאושרי שנבחרו לבצעה .מבחינה מבצעית מדובר היה בקפיצת מדרגה איכותית,
ג עבור אנשי הסגל

השתתפות במבצע מיוחד" ,פונטיאק" .כוח של  10לוחמי,

רוב קציני ,בפיקוד המג"ד אמור היה לאבטח צוותי של שני תותחי נגררי
מסוג הוביצר  M-102בקוטר  105מ"מ במשימת "נתר " :ירי ארטילרי מעורפו של
האויב המצרי ,מפסגת ג'בל עתקה ,כדי לאלצו לרתק חלק מכוחותיו הלוחמי

43

________________________________________________________________

להגנת הקו האחורי ,במקו לקדמ לחזית הלחימה בתעלה .הכוח תוכנ להגיע
ליעדו בשני מסוקי מסוג סיקורסקי ) CH-53ש קוד יסעור(.
ב  10באוקטובר בשעה  05:00הורה המג"ד למפקדי הפלוגות ,סג מזרחי וסג
חזק ,ל"הכי

כוח למבצע" .הנשק הכבד של הכוח היה מא"ג ומרנ"ט .חלק

מהציוד ,שהכוח נזקק לו ,לא נמצא במחסני הגדוד ,כיוו שמדובר בגדוד שעיסוקו
ברגיעה הכשרת טירוני .לאג" פיקוד הנח"ל הועברה רשימת "ציודי מיוחדי
לכוח הסגל" .לאחר ברור דווח לכוח ,ש"הציוד המיוחד יסופק בשטח ]בתל נו[".

הכנות ליציאה לתל נו.
מימי לשמאל :סא"ל נפתול ,סג אדי וסג קד.
)אוס אדי רוזנבלט(.

בשעה  13:00יצא כוח אנשי הסגל בדרכו לבסיס חיל האוויר תל נו ,מקו
משכנה של טייסת מסוקי היסעור דורסי הלילה .אול ,כשהגיע הכוח לבסיס,
נכונה ללוחמי הפתעה ובעקבותיה אכזבה רבה :ה התבשרו שברגע האחרו
הוחלט ,שהמשימה תבוצע על ידי כוח מאולתר בפיקוד סא"ל עמוס ירו  ,ממפקדת
קצי צנחני וחי"ר ראשי )קצח"ר( .העובדה סא"ל ירו היה נח"לאי וותיק ,לא
ניחמה את אנשי הסגל המאוכזבי ,שמיהרו לשוב למחנה  .80הקציני ,ששרתו
במטה הגדוד ובראש המג"ד ,מיהרו להשתלב מחדש במאמ .העיקרי באותו זמ
– הקמת גדוד ציידי נ"ט.
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פרק ו'

הקמת כוח לוכדי טנקי 9200
מענה לאיו ממזרח
כישלו מתקפת הנגד של צה"ל בצפו תעלת סוא .ב  8באוקטובר ,האבידות
הכבדות בנפש ובציוד וההכרה שמדובר במלחמה שתימש +שבועות ולא במהדורה
חוזרת של מלחמת ששת הימי ,חייבו לממש את מלוא פוטנציאל כוח האד
הקרבי בצה"ל ולהיער +לאפשרות ,שבעקבות ההצלחות של צבאות מצרי
וסוריה ,ממלכת ירד תיפתח חזית שלישית ממזרח.
לאחר העלאתה לרמת הגול

של אוגדת המילואי המשוריינת  ,146שהייתה

מיועדת ללחימה בפיקוד מרכז ,הועמד מול חטיבות השריו הירדני כוח טנקי
קט

ומיוש :

שני גדודי שרמ  ,גש"פ  182וגדוד הטנקי של חטיבה ;670

שטירוני מפלוגה ד' סייעו בזיווד וציוד .כחלופה לטנקי החסרי הוחלט
להכשיר במהירות עשרות חוליות של ציידי טנקי "מתאבדי" ,בדומה לחוליות
שהוקמו בליל המלחמה הראשו בגדוד נח"ל .902
בשעה  22:15קבע סג הרמטכ"ל ,אלו ישראל טל ,שמתוק תפקידו היה אחראי
על בניי הכוח ,שלמחרת בבוקר יציג לו אלו פיקוד המרכז ,אלו יונה אפרת ,את
תוכניות הפיקוד למגננה; מפקד פיקוד הנח"ל ,אל" אשר דר )דריזי (" ,יתא
הנושא של טיפול בעודפי קציני – מ"כי כציידי טנקי"; וראש אג כוח אד
)אכ"א( ,אלו הרצל שפיר" ,יתא את מפקד הנח"ל בכל הנושא".
ב  9באוקטובר בשעה  07:50החלה פגישת סג הרמטכ"ל ואלו פיקוד מרכז,
שבאותו יו קיבל את האחריות לכל קו הגבול ע ירד  ,מגזרת חטמ"ר  612בצפו
עמק הירד ועד מדרו לאילת .אלו טל הורה :לבסס קו עצירה שני לבלימה של
השריו הירדני ,ב  12צירי "על המדרונות בחצי הדר +לגב ההר" ,כשהדגש על
דרכי המל ,+ציר יריחו – ירושלי והמשני יריחו – רמאללה )לימי כביש  (449וקו
העצירה הוא באזור מעלה אדומי; וקבע ,ש"האג השמאלי של ]אלו[ יונה
]אפרת[ בבית שא חייב להיות בלתי נית לניתוק".
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באותו זמ  ,כבר הייתה בעיצומה מלאכת ההקמה המזורזת של יחידות ציידי
הטנקי המאולתרות ,שבאותה שעה נודעו ככוח "גדעו " )מפח"ט בפיקוד סג
קצח"ר עד קי ,1973 .אל" שמואל פרסבורגר ומאוחר יותר כחטיבה  ,9100או
כוח שמוליק(; גדוד השל"ת בפיקוד סא"ל אורי ירו )שנודע מאוחר יותר כגדוד
 9300ואויש בחברי גרעיני ממחזור נ"ו ,שסיימו שירות בגדוד  50במאי 1973
והיו בפרק השל"ת(; וגדוד ציידי טנקי שהוק בשלוחת גדוד  908בשומרו ,
במחנה דות .

מקימי גדוד
ב  9באוקטובר בשעה  03:30הורה אג" פיקוד הנח"ל לגדוד  ,908בו בזמ
שהתריע על הקפצת הכוח המבצעי למירו  ,להוציא לפועל את ההחלטה שהנח"ל
יכשיר ויקי כוח ציידי הטנקי .הפקודות הראשונות באותה שעה היו :לפנות את
מחנה דות מהטירוני תלמידי ולהעביר למחנה ) 80אליו הגיעו בשעה ;(07:45
לשלוח במקומ מחלקת שמירה של טירוני כ"ק ) 28שומרי מפלוגה ו' שיצאו
לדרכ בשעה  04:05ובלילה הוחלפו על ידי  40חיילי מפלוגה י'(; ולהכי מערכי
שיעור בנושא נק"ל וחבלה.
היה זה האות להקמה מהירה של יחידה קרבית ,בתו +פחות מיומיי .מכא ואיל+
הגיעו למחנה  80זר בלתי פוסק של פקודות ,עדכוני ודיווחי .עקב מחסור
באמצעי תקשורת במחנה דות  ,האינפורמציה

מגופי המטה בפיקוד הנח"ל

ויחידות נוספות ,שהיו קשורות בהקמת הגדוד – "זרמה" לחדר מלחמה )חמ"ל( של
הגדוד ,שפעל מפרו .המלחמה במד"רייה במחנה  80וממנה הועברה למחנה דות .
המשימות של גדוד  908בהלי +הקמת יחידת ציידי הטנקי היו :לרכז את כוח
האד של היחידה המאולתרת במחנה דות  ,שיכול היה להלי מיידית  300נפשות
על מיטות ונוספי בתנאי שדה; לדאוג לאימונו; לאסו במחנה  80ובסיסי
שוני ולאחר מכ לרכז בדות את אמצעי הלחימה )אמל"ח( ,כלי הרכב והציוד
האישי והיחידתי; ולהוביל את הכוח לאתרי הפריסה שנקבעו לו בהמש.+
גדוד  908היה הגו הביצועי ,כאשר תכנו ההקמה התבצע ברובו במפקדת פיקוד
הנח"ל על ידי צוות בראשות מפקד הפיקוד ,אל" אשר דר ,סגנו ,סא"ל צבי
)צבינג'י( סטקלוב ,וקציני האג" ,האפסנאות והשלישות הפיקודיי .בסיועו
הפעיל של מטה פיקוד הנח"ל ,היה על גדוד  908להשלי במהירות את ריכוז
האנשי והציוד ,כדי שאימו הלוחמי יתחיל במועד שנקבע :לכל המאוחר ב 9
באוקטובר בשעה .11:00
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ללא פקודת ארגו
עקב הדחיפות ,הגופי המעורבי החלו במלאכת ההקמה מייד בתו קבלת
הפקודות בטלפו ולא המתינו ,כמקובל ,שתופ .תחילה פקודת ארגו על ידי גו
המטה האחראי לכ ,+מחלקת תכנו

וארגו

)תוא"ר( במטכ"ל אג" .פקודות

ועדכוני נתנו בעל פה והועלו בדיעבד לראשונה על הכתב ב  9באוקטובר בשעה
 ,10:00במסמ +שהפי .קצי אג" פיקוד הנח"ל ,רס" יור גלבוע" ,הכשרת ציידי
טנקי – פקודת ביצוע מספר  "1בצירו נספחי אפסנאות ושלישות .המשימה:
"פיקוד הנח"ל יכשיר  50חוליות ציידי טנקי"
כל חוליה הורכבה משישה לוחמי :מפקד )בדרגת קצונה( 2 ,מש"קי )אחד מה
חמוש במטול נ"ט שלל מתוצרת ברית המועצות מסוג  RPG-2והשני חמוש
במרנ"ט( ,שני חוגרי )אחד מה עוזר למרנ"טיס והשני רובאי( וצל .כוח אד
הוגדר כ"מעולה" :קציני שהיו רשומי ברוב במאגר כוח האד של מקצח"ר
ויחידות בט"ש; מש"קי וסיירי מיחידות מעולות ומסיירות בט"ש; ומדריכי
צלפי מבה"ד  .3שילוב של כוח אד בסדיר ,בקבע ובמילואי .חלקו השתחרר
משירות חובה ,או קבע ,בקי 1973 .וטר הוצב ליחידת מילואי .אחרי שבו
משהות ארוכה בחו"ל ,אותה קטעו עקב המלחמה ,והיו ללא שיבו .קרבי.
בפקודת הארגו הארעית של הכוח נמסר ,שסא"ל נפתלי שגיא מונה למפקד הכוח
והוא "רשאי לצר מפקדי וחיילי מעולי לכוח הנ"ל" מאנשי הסגל של .908
נראה ,שכדי לא לפגוע בפלוגות המבצעיות שהוקמו בגדוד ,החליט תחילה סא"ל
נפתול לצר לכוח סמל ו  10קלעי בלבד ,שיצאו לדות בשעה  .11:15על הקלעי
היה לעבור הכשרה מהירה בתחו החבלה ,ללמוד לחמש ולפרק מוקשי ,בקורס
בי מספר דקות .זאת במקו ,כמקובל ,בקורס מסודר שנמש +כחודש וחצי.
מאוחר יותר באותו יו חלו חילופי גברא בפיקוד על היחידה החדשה .לאור
האפשרות ,שגדוד  908יופעל בכל זאת
הטירוני

בהרכב של אנשי הסגל בלבד ,או ביחד ע

הגיוני היה שסא"ל נפתול ימשי +ויפקד על יחידתו וכי זו לא העת

להחלי מפקד מנוסה ,המכיר היטב את אנשיו ויכולת כפרטי וכקבוצה ,במפקד
שיצטר +להתחיל בתהלי +למידה מהיר.
במאגר כוח האד של צה"ל היו מפקדי מתאימי ללא שיבו .קרבי ולא היה
הגיוני למנות שני מפקדי חדשי ,כאשר נית להסתפק במינוי מפקד אחד .לאור
זאת הוחלט ,שסא"ל שגיא לא יעזוב את תפקידו כמפקד  ,908א +ימשי +להיות
אחראי על הקמת היחידה החדשה ולתפקיד מונה מפקד הפנימייה הצבאית שליד
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בית הספר הריאלי בחיפה ,סא"ל עודד שחר )שור .(.ב  14בספטמבר  ,1969בעת
שכיה כסמג"ד  51בחטיבת גולני ,נפצע קשה בקרב ע מחבלי ממזרח להאחזות
נח"ל גול  .לאחר חודשי רבי של אשפוז בבתי חולי ושיקו חזר לשירות.
בפיקוד הבכיר של היחידה החדשה נשארה בכל זאת נציגות לגדוד  .908לתפקיד
הסמג"ד מונה מפקד דות  ,רס" יהודה נווה ,שבבסיס הקט עליו פיקד התארגנו
צוותי הציידי .ע רס" נווה הצטרפו לגדוד ,בנוס לסמל ו  10הקלעי שהוצבו
קוד לכ  ,ארבעה קציני )מ"פ ושלושה מפקדי מחלקות( .אחד מה ,סג איל
קד ,מונה לקמ" גדוד הציידי.
הלוחמי המועמדי לשרת ביחידה החדשה רוכזו במספר בסיסי :בבית הספר
לשיריו )ביסל"ש( בג'וליס ,בבסיס טירוני )בט"ר( שריו  178ברפיח ,בבסיס
אימו

פיקודי )בא"פ( גדנ"ע ובבקו" .המועמדי מוינו על ידי מפקד פיקוד

הנח"ל ,סגנו והקשל"פ בבסיסי בה המתינו ,או לאחר הגעת למחנה דות .
רופא וחובשי הגיעו ממפקדת קצי רפואה ראשי )קרפ"ר( ,מהבקו" ומחיל
האוויר .התאג"ד הגיע א הוא מחיל האוויר ומחלקת הרפואה ב  908תגברה אותו
בציוד ממלאי הגדוד .גדוד  902תגבר את פלוגת המפקדה המאולתרת שהוקמה
בטבחי ונהגי.
במחנה דות לא חסרו רק אמצעי קשר .יחידת השלישות הקטנה במקו לא
הייתה ערוכה לרישו וקליטה של מאות הקציני והמש"קי והיא התבצעה
במחנה  .80האוטובוסי ,שנשלחו מהגדוד לאסו את הקציני והמש"קי
מהבסיסי השוני ,בטר פנו לדות  ,עצרו לחניית ביניי במחנה  .80ב 9
באוקטובר בשעה  06:40הגיע למחנה  80כוח ראשו  31 ,קציני מביסל"ש .בשעה
 19:50הגיעו למחנה  80אחרוני המצטרפי לכוח ,קציני מסגל בית הספר
להנדסה צבאית ,בה"ד  14באדוריי.
בשעה  20:10דיווח גדוד  908לאג" פיקוד הנח"ל את הרכב הכוח 17" :קבוצות
ע  18צוותי כאשר בכל צוות יש שלוש חוליות ובכל חולייה שישה אנשי".
בעקבות כ +הודיע בשעה  21:00רמ"ד מרכז באג" מבצעי ,רס" דני לביא ,על
הקמת "כוח 'לוכדי טנקי' –  "9200ושמו בצה"ל "כוח חי"ר –  .9200ההלי+
הארגוני הפורמאלי הושל ב  10באוקטובר ,כאשר אג"/תוא"ר פירס פקודת
ארגו לגדוד החדש.
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שעתה היפה של הלוגיסטיקה
כאמור ,במקביל לבניי הכוח האנושי ,באחריות גדוד  908היה לצייד את היחידה
החדשה באמצעי לחימה ,תחמושת ,ציוד קשר ותצפית ,כלי רכב ,מזו  ,אוהלי,
ציוד אפסנאי כללי וביגוד .רשימה ארוכה של עשרות פריטי ,שנמסרה אישית
למ"פ המפקדה ,סר אגוזי ,שהוזעק לתדרי +אצל הקא"פ ,רס" הורובי ,.במפקדת
פיקוד הנח"ל ביפו ,זמ קצר לאחר שבוטלה יציאת הכוח המבצעי למירו .
כדי שגדוד  908יוכל לשנע את הציוד הרב ממחנה  80ובסיסי הציוד השוני אל
מחנה דות  ,צרי +היה לתגבר בדחיפות את צי כלי הרכב של היחידה .לש כ+
הוחזרו מגדוד  902כלי הרכב של הגדוד שנשלחו אליו בפרו .המלחמה .החזרת כלי
הרכב התאפשרה ,רק לאחר שהובהר למפקדת הגדוד הצפוני ,שמדובר בפקודה
ישירה של מפקד פיקוד הנח"ל .גדוד נח"ל  903תגבר את מצבת כלי הרכב בשני
נושאות נשק )נ"נ( וממחנה כורדני ויר" איצטדיו

רמת ג

הגיעו  5נ"נ ו 4

משאיות .בנוס נמשכו ג'יפי עבור מג"ד  9200ומפקדי הפלוגות.
ללא ספק ,המשימה הלוגיסטית הקשה והמורכבת ביותר ,הייתה קבלת אמצעי
הלחימה והתחמושת לסוגיה ,שהוחלט לצייד בה את הכוח .סא"ל נפתול ,בעת
כהונתו הכפולה ,כמג"ד  908ומג"ד  ,9200דאג להמשי +ולשמר את היכולת של
גדוד הטירוני לצאת לפעילות מבצעית עצמאית .כ ,+למשל ,ב  9באוקטובר בשעה
 08:15הודיעו ממשרד המד"ר ,בשמו של סא"ל נפתול ,שהמפקד איננו רוצה לתת
לכוח בדות
)רוס"רי(

מקלעוני של גדוד  ,908א +הוא מוכ

להעביר רובי סער שלל

מסוג קלאצ'ניקוב ורקטות שלל  .RPG-2מ"פ המפקדה ,סר אגוזי,

שכאמור ,שהה באותו זמ במטה פיקוד הנח"ל ,לקח על עצמו לטפל אישית
בהשגת המקלעוני "ממקו אחר" והצעתו התקבלה .השגת המקלעוני לא
הייתה קלה .ב  11באוקטובר בשעה  ,02:05כאשר גדוד  9200כבר ערו +היה
לתזוזה ,דיווח סר אגוזי :המקלעוני בדרכ.
כשעתיי לאחר הדרישה להעברת המקלעוני ,בשעה  ,10:10שוב נדרש גדוד 908
להעביר אמצעי לכוח החדש" :להוריד מהגדוד המקצועי עוזי מכל החובשי
ומכל פלוגה  56מחסניות ".בלילה ולמחרת ,ב  10באוקטובר ,נמש +המאמ .של
פלוגת המפקדה לאתר ולאסו אמצעי לחימה וציוד אחר מיחידות חימוש
והספקה .בראש רשימת החוסרי

 150תמ"ק עוזי ומאות מחסניות.

כה עז היה הרצו בקרב סגל אפסנאות פיקוד הנח"ל להשיג תמ"קי עוזי ,שב 10
באוקטובר בשעה  10:35הורה אחד מה" :לקחת העוזי מהטירוני" .אלא,
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שהטירוני ,למעט באימוני יעודי במטווח ,לא נשאו עוזי .עד מהרה תוקנה
הטעות .א +יצרה בעיה חדשה במחנה  .80בשעה  11:05הורתה אפסנאות הפיקוד:
"לקחת את העוזי מהפלוגות המיוחדות ]המבצעיות של  [908על פי הוראת
אג"/תוא"ר ולספק לדות " .התוצאה המיידית הייתה הקטנת גודלו של הכוח
המבצעי ב .908
מאחר ומדובר היה בפריסה של חוליות קטנות ועצמאיות על פני שטח נרחב –
מפות היו עזר חיוני .ב  10באוקטובר בשעה  19:00החל מאמ .של מד"ריית 908
להשיג עבור הכוח החדש מפות של פיקוד מרכז ,סיני ורמת הגול וכלי רכב נשלחו
בדחיפות להביא מפות ממודיעי פיקוד צפו וגדוד נח"ל .906
אי זה מפתיע שביקשו לצייד את הכוח ג במפות של סיני .לפחות פעמיי דובר
שהכוח יוצב בדרו ולא בפיקוד מרכז :ב  9באוקטובר בשעה  20:10הודיע אג"
מבצעי" ,הוחלט להקי כוח לוכדי טנקי בכפיפות לפיקוד דרו; ובסמו +למת
פקודת ההפעלה של הכוח ,ב  10באוקטובר בשעה  ,21:05הודיע אג" פיקוד
הנח"ל" ,שהכוח יוצא בטיסה" ,כלומר לפיקוד דרו ,או מרש"ל שהוק בינתיי.
כעבור  35דקות החלה התמונה להתבהר.

פקודת תנועה ופריסה בפיקוד מרכז
בשעה  21:40הודיעו מלשכת מפקד הפיקוד למד"ריה" :התרעה להפעלת ."9200
עד לקבלת הפקודה לנוע נמשכו ההכנות והושלמה הקמת הגדוד .בי היתר נקלטו
נהגי ,טבחי וחובשי .זמ קצר לאחר חצות הלילה ,ב  11באוקטובר בשעה
 ,00:08הורה סג הרמטכ"ל ,שפלוגות ציידי טנקי עוברות תחת פיקודו של אלו
פיקוד המרכז.
בשעה  00:30הורה אג" פיקוד הנח"ל לסמג"ד  ,908רס" הראל ,להעביר פקודה
ל " :9200לעצור לא לזוז" .בשעה  01:50נקראו המג"ד ,הסמג"ד ומפקדי הפלוגות
להתייצב בשעה  05:50לתדרי +בחמ"ל פיקוד המרכז .בשעה  09:30כבר היה הכוח
במקומו :פלוגות ב' וג' התייצבו במפג"ד נח"ל  903במחנה רמה; ופלוגות א' וד'
התייצבו במפג"ד  906במחנה יוס בבקעת הירד  .בשעה  12:33יצאה שיירת
הדרגי למחנה רמה .שתי הפלוגות במחנה יוס נאלצו לעבוד עצמאית .גדוד 908
המשי +לתמו +בציידי הטנקי של גדוד  9200ג לאחר מכ  .למשל ,דאג לרווחת
הפלוגות במחנה רמה באמצעות אספקת מזרוני ,אוהלי ושולחנות".
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אחד הקלעי/צלפי מגדוד  908ששירתו בגדוד  9200היה סמל מאיר ישי .החוליה
בה שירת הוצבה ליד האחזות נח"ל גיתית .לדבריו לימי ,החוליות פוזרו לאור+
הדרכי ורק לחלק היה מכשיר קשר .בשטח סופקו לחוליות מטולי לאו .בניגוד
למטולי שסופקו לצוותי של גדוד נח"ל  ,902לא מדובר היה במטולי תרגול; וכ+
יכול היה הצוות ,שסמל ישי שירת בו ,להפגי את כושרו בירי לאו בפני אלו פיקוד
המרכז ,אלו אפרת ,שביקר אות.
ב  18באוקטובר פוצל גדוד  .9200חלק מהכוח בפיקוד המג"ד ,סא"ל שחר ,הפ+
למסגרת גדודית בחטיבה  ,9100שעזבה באותו יו את פיקוד מרכז .כוח סא"ל
שחר ,כולל אנשי  908ששרתו בו )למעט רס" נווה( ,נדד לגדה המערבית של תעלת
סוא .ואייש תקופת מה את פסגת ג'בל עתקה .הכוח שנשאר בפיקוד מרכז המשי+
לשאת את המספר  .9200א +מאותו יו כונה ,למשל ,בחלק מדוחות הסד"כ
היומיי יחידה  9200ולא גדוד .למפקד הגדוד/יחידה בפיקוד מרכז מונה הסמג"ד,
רס" יהודה נווה .לאחר המלחמה לא חזר רס" נווה לתפקידו כמפקד מחנה דות .
הוא נמנה על המפקדי שעברו לשרת בגייסות השריו ; ולימי פיקד על חטיבת
טנקי מילואי  ,421שבמלחמת יו הכיפורי הייתה כוח השריו הראשו שחצה
את תעלת סוא ..אל" )מיל'( יהודה נווה נפטר ב  9באפריל .2000
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זירת תעלת סוא .וצירי עיקריי
לפי מפת קוד "סיריוס"
)צה"ל/מחלקת היסטוריה(
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פרק ז'

כוח נפתול – רפידי
מברדלס לרפידי
...ישבנו בבסיס מתוסכלי מחוסר מעש ואי השתתפותנו במלחמה
באיזה תפקיד כלשהו ,עד שמספר קציני ,בוגרי גדוד  ,50קבלנו החלטה
להצטר אל החברי מגדוד  50שאיישו את המוצבי ברמת הגול
ולסייע ביד בלחימה ו'ברחנו' דר +הגדר שליד השער הדרומי .למזלנו
הרע תפס אותנו הסמג"ד ,יוסי ,ממתיני לטרמפ ליד תחנת הדלק מתחת
לשער הדרומי הנעול ונאלצנו לשוב לבסיס .

כ +שיחזר לימי סג )מיל'( יהודה ויז  ,את התסכול שאחז באנשי הסגל ,והיה ג
נחלת של הטירוני כ"ק ,שביקשו לקחת חלק בלחימה ולא להסתפק במשימות
סיוע לכוחות הלוחמי בעור הבטוח במרכז ישראל .בערב שבת ,ב  12באוקטובר
חל המפנה המיוחל.

ב  10באוקטובר בשעה 10:30
שהכוח
למבצע

בפיקוד

המג"ד

"פונטיאק"

 9200הייתה בעיצומה

בזמ
התכונ

והקמת

גדוד

התריע אג"

פיקוד הנח"ל ,ש"יבואו לקחת נהגי
לזלדות",

כינוי

החיבה

שהעניקו

החיילי בצה"ל לנושאי הגייסות
המשורייני )נגמ"שי( מסוג M-113
)ש קוד ברדלס(.
נגמ"ש ברדלס/זלדה

בשעה  12:10הבהיר קשל"פ הנח"ל ,שיש להכי לתזוזה  70טירוני כ"ק ,חברי
גרעיני המחזיקי ברישיונות נהיגה מדרג ב' ומעלה .הטירוני אמורי היו
לעבור בביסל"ש הכשרה מזורזת לנהיגה בנגמ"ש ברדלס ולאחר מכ להצטר
ליחידות לוחמות.
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ב  11באוקטובר בשעה  08:30התייצבו במחנה  80שני אוטובוסי ,כדי להסיע את
הטירוני לג'וליס ואג" פיקוד הנח"ל התבקש לאשר את תזוזת הכוח לג'וליס.
"בינתיי אי אישור להוציא" ,נאמר מהאג" .לעומת זאת בשעה  11:35שוב
התעוררה תקווה ,שאולי תוטל בכל זאת משימה מבצעית על כוח מ  .908מאג"
פיקוד הנח"ל הבהירו" :אי לשחרר א אחד מהכוח המבצעי" .כנראה התכוונו
לאנשי הסגל והטירוני שהוצבו בשלוש הפלוגות המבצעיות.
בערב ,בשעה  ,21:20ביקש סג מפקד פיקוד הנח"ל ,סא"ל צבינג'י ,להעביר אליו
בדחיפות דו"ח ,המסכ את אימוני הטירוני כ"ק ורמת הכשרת .עוזר המד"ר
החל שוקד מיד על הכנתו .ב  12באוקטובר בשעה  00:25נשאל אג" פיקוד הנח"ל
פע נוספת ,הא יש חדש לגבי היציאה לג'וליס ,ופע נוספת התקבלה תשובה
מאכזבת" :פיקוד הנח"ל לא יודע דבר בנדו  ".לקראת חצי היו ,אולי בהשפעת
הנתוני שהכיל הדו"ח שהועבר לסג מפקד הפיקוד ,נראה היה שחל שינוי לטובה,
בכל הקשור להפעלת הכוח המבצעי של הגדוד.
בשעה  11:40דיווח מ"פ המפקדה אגוזי ,שקצי התובלה בפיקוד הנח"ל הזמי
חמישה אוטובוסי להסעת הכוח לג'וליס .בשעה  13:20התברר ,מדוע הוזמנו
חמישה אוטובוסי ולא שניי .כעת מדובר היה בהסבה לחיל רגלי משוריי
)חרמ"ש( של חמש פלוגות מבצעיות מגדוד  ,908בהרכב של אנשי סגל כמפקדי
והטירוני כ"ק כרובאי .בו במקו הוסמכו הטירוני ,שסיימו אימו כיתה,
כלוחמי חי"ר בדרגת רובאי  4ובפועל היו לטירוני לוחמי .ה הצטוו להזדכות
על הציוד עליו היו חתומי באפסנאות הגדוד ולסיי את שירות בגדוד ארבעה
שבועות מוקד מהמתוכנ  .לימי שיחזר הטירו לשעבר בפלוגה ו' ,גיל בסי :
"...הודיעו לנו להתארג על החזרת כל הציוד לאפסנאות ...נוסעי לרפיח
לאימו זחל" ויוצאי למלחמה .ההתרגשות הייתה גדולה .פרקנו את
כל המחסניות ,שימנו את הרובי והכול חזר לאפסנאות ...עלינו על בגדי
א' העמסנו את הקיטבגי על האוטובוסי ...ישבנו באוטובוסי בצפייה
דרוכה .סו סו עושי משהו!!!"
בשעה  17:00לער +התקיי מסדר יציאה לג'וליס .באותו זמ במטכ"ל ובפיקוד
דרו היו עסוקי בסיכול התכנו המצרי לתקו את העור הצבאי במערב ודרו
סיני בליל  13 12באוקטובר .וכ ,+במקו לנסוע לג'וליס

נחת הכוח המבצעי של

גדוד  908בשדה התעופה רפידי בסיני.
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ידיעה מחוללת מפנה
מהדקה הראשונה למלחמה המצרי לא חדלו בניסיונותיה לתקו אתרי
אסטרטגיי ,ביניה המפקדה הקדמית של פיקוד דרו ומתק המודיעי המרכזי
בסיני על פסגת או חשיבה )"דבלה" במפת הקוד סיריוס(; מיצרי הגידי והמתלה;
ומתקני חיל האוויר במערב סיני ובמרש"ל ,שכללו שדות תעופה ,יחידות בקרה
אווירית )יב"אות( וסוללות טילי קרקע אוויר )טק"א( מסוג הוק .המצרי הפעילו
לש כ +מטוסי קרב הפצצה ,מפציצי כבדי מסוג טו  16ששיגרו טילי אוויר
קרקע מסוג קלט מתביית מכ" ) ,(ARMרקטות קרקע קרקע מסוג פרוג  7וכוחות
קומנדו ,שהונחתו ממסוקי בלילות ונבלמו בהצלחה בטר הגיעו ליעדיה.
במהל +התייעצות מדינית צבאית בראשות ראש הממשלה ,גולדה מאיר ,ב 12
באוקטובר בשעות  ,16:15 14:30שעסקה בבדיקת האפשרות לצליחת תעלת סוא.
על ידי צה"ל ,נמסרה לנוכחי ידיעה מודיעינית שהתקבלה זמ קצר קוד לכ :
בליל  13 12באוקטובר "שלוש חטיבות צנחני מצריות יירדו" לא ידוע א
בצניחה ,או ממסוקי ,בחיפוי רקטות מסוג פרוג על מיצרי המתלה והגידי,
"דבלה" ,טסה ,בלוזה ,רפידי ומקומות דומי .בשלב שני צפויה פריצת שריו
מצרי למיצרי ויתכ ג לראס ג'ונדי" ,דבלה" ,בלוזה ,טסה ,רפידי וביר תמדה.
לאור המידע ,הורה הרמטכ"ל ,רא"ל דוד אלעזר ,לשלוח בהקד האפשרי כוחות
אבטחה לעיבוי ההגנה באתרי שהוזכרו בידיעה .כדי למנוע מהמצרי לגלות
שתוכניותיה ידועות לצה"ל ,אסר הרמטכ"ל לעדכ את המפקדי הרלוונטיי
בדיבור אלחוט והורה לעשות זאת "בקשר קווי או רצי" בלבד.
בשעה  17:35הורה אלו פיקוד הדרו ,אלו שמואל גונ )גורודיש( למפקד אוגדה
משימתית

 ,440אלו מנח )מנדי( מרו להתייצב ברפידי ולפקד על העור

הצבאי .בשעה  17:40שוחח סג הרמטכ"ל ,אלו טל ,ע אלו גורודיש ,מסר לו
את "רשימת המקומות לאבטחה" וקבע שכוחות התגבור שירדו לסיני יהיו" :גדוד
נח"ל  5 4 [,]908פלוגות" ,שתי פלוגות נגמ"שי 200 ,צנחני חמושי בנשק נ"ט
מחטיבת הצנחני המילואי הראשונה של צה"ל ) 317שכונתה לפני כ  80וכיו
 (226ו  6 5טנקי מסוג שרמ

מפלוגה באילת ו"בתנאי שיגיעו לראס סודר".

בשעה  22:46נתנה פקודה לתגבור נוס ,העברת סוללת הוק ממרכז ישראל ליב"א
באו מורג'ו.

55

________________________________________________________________

כוח נפתול
ב  12באוקטובר בשעה  – 20:00בזמ שמפקדי הפלוגות ישבו מכונסי בלשכת
המג"ד והכוח לג'וליס המתי

באוטובוסי ,בצפייה דרוכה לקבלת האישור

המיוחל מאג" פיקוד הנח"ל לצאת דרומה הורה סג מפקד פיקוד הנח"ל ,סא"ל
צבינג'י ,לסא"ל נפתול" :ביטול משימה ג'וליס ,התארגנות לקראת הורדת הגדוד
לסיני ,התייצבות  23:30רמת דוד ".כעבור  20דקות ,בשעה  20:20העביר עוזר
קצי

אג" פיקוד הנח"ל ,סג אשר גופר ,לעוזר המד"ר ,את פרטי פקודת היציאה

לשדה התעופה רפידי.
מיד לאחר מת הפקודה מסא"ל צבינגי ,הורה סא"ל נפתול לקציני המטה להגיע
בדחיפות למשרדו ולהצטר לתדרי +משות ע מפקדי הפלוגות .סא"ל נפתול
הודיע :בגדוד יהיו שלוש פלוגות חי"ר ,ולא  5 4כפי שהורה אלו טל בתחילה
ולמגינת ליב של אנשי הסגל והחיילי המאוכזבי ,שנאלצו עקב כ +להישאר
בשלב זה במחנה  ;80הפלוגות יהיו הרכב מוקט של פלוגות הטירוני; על פלוגות
ד' וו' יפקדו סג רוזנבלט וסג קד ועל ח' יפקד מפקדה הקוד ,סג חזק; בכל
פלוגת חי"ר יהיו שלוש מחלקות רובאי בוגרי אימו כיתה לפחות; מפלוגה ה',
שעקב השתתפותה בצעדת ירושלי פיגרה באימוני ולכ לא הייתה ראשונה
בסדר העדיפויות ,יצורפו שלושה טירוני לוחמי; תוק פלוגת מפקדה מוקטנת
בפיקוד מ"פ המפקדה  ,908סר אגוזי; ולסיו נת הנחיות להצטיידות מהירה
והשגת כלי רכב להסעת הכוח לשדה התעופה רמת דוד.
מפקדת הגדוד הקרבי שהתגבשה הייתה מצומצמת .סמג"ד  ,908רס" הראל ,לא
יכול היה להצטר לכוח ,כיוו
שאילצה

שטר החלי מפציעה קשה בתאונה דרכי,

אותו להיעזר במקל הליכה .לאור זאת נשאר רס" הראל לפקד על

הכוחות שנותרו במחנה  80ובמחנה דות ועל והקמת היחידות המבצעיות הנוספות
של  ,908בהתא לפקודות שהתקבלו בהמש .+לתפקיד הסמג"ד מונה השלישי
בהיררכיה הפיקודית בגדוד :המד"ר ,סר אלי שני .לקמב" .הגדוד מונה סמ"פ ד',
סג" יהודה ויז  .מ"פ המפקדה ,סר אגוזי ,יצא א הוא בטיסה וכ מספר קשרי
בפיקוד קצי הקשר ,סג )מיל'( גבריאל )גבי( סמיצקובי .ומחלקת רפואה מוקטנת
בפיקוד הרופא הגדודי ,סג איל רייצס.
הגדוד המוקט

הוק ללא פקודת ארגו  ,ככל הנראה ג לא בדיעבד ,וכונה

ברישומי צה"ל :כוח נפתול ,גדוד נח"ל  908א' ,גדוד נח"ל  908רפידי ועוד .מפקדי
הפלוגות וקציני מטה הגדוד היו היחידי ע חגור ,נשק וציוד מאורג וטיפלו
אישית בהצטיידות החיילי ,כפי שהמשי +ושיחזר לימי גיל בסי :
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לפתע הופיע ראוב ]קד[ המ"פ והודיע לנו להגיע בריצה לאפסנאות
לקחת נשק ומחסניות בלבד ולחזור למגרש הכדורסל להתארגנות ומילוי
מחסניות .ראוב ר .ראשו  ,אני אחריו .מגיעי לאפסנאות היא סגורה.
ראוב לקח בזנט פר .האפסנאות נכנסנו פנימה לקחנו את כל הציוד
הנדרש ואחרי שעתיי שלוש מצאנו את עצמנו ...מתיישבי שנית
באוטובוס ע בגדי א' וציוד קרב :נשק ,חגורי ,מחסניות...
ריקו מחסני הגדוד ממחסניות תמ"ק עוזי ,עקב העברת ליחידות לוחמות וגדוד
 ,9200יצר מחסור ומנע אפשרות לצייד את המפקדי כנדרש .בשעה 22:00
אושרה הקצבה דחופה של  500מחסניות עוזי ל  908והגיעו בשיירת הדרגי.
בשעה  22:25נית האישור לו חיכו במחנה  80במש +שישה ימי :סג מפקד פיקוד
הנח"ל הודיע לרס" הראל :מאושר לכוח לצאת לרמת דוד .רס" הראל עדכ
מצידו את סא"ל צבינגי" :יהיה איחור של  30דקות" ביציאת הכוח .בפועל הסתכ
האיחור ב  17דקות ונית אישור ג לכ .+למעשה "נעשה כמעט ]ה[בלתי אפשרי
ובזמ

של שלוש שעות ו  17דקות אורג

צויד תודר +והועלה ע"ג ]על גבי[

אוטובוסי גדוד חי"ר מוכ ללחימה" ,כתב המד"ר סמג"ד ,סר שני ,בסיכו
פעילות כוח נפתול במלחמת יו הכיפורי.
עקב קוצר הזמ  ,מסדר היציאה לא דמה למסדרי שהטירוני ,שזה מקרוב הפכו
ללוחמי ,היו רגילי לה .סיפר לימי אלו הכה :
תמונה שאני לא אשכח לעול .אנחנו עומדי במסדר יציאה ולא
הספקנו אפילו לקשור את השמיכות על הפק"ל בגלגול ,כמו שצרי.+
נפתול רואה אותנו במסדר יציאה ואומר לנו' :תראו אי +את נראי'...

רמת דוד רפידי
בשעה  23:17עזב כוח נפתול את מחנה  80בדרכו לרמת דוד .עקב קוצר הזמ וכדי
למנוע עיכוב מיותר ,הוכנו רשימות השיבו .הקרבי באוטובוסי ,במהל +הנסיעה
לשדה התעופה ,על ידי צוות חיילות בפיקוד השליש ,סג שרו  .בחצות לער +הגיעו
האוטובוסי לבסיס חיל האוויר רמת דוד.
בדיוק  25שנה קוד לכ

במלחמת העצמאות ,ב  10באוקטובר 1948

החלה

באותו בסיס הפעילות המבצעית הראשונה בתולדות הנח"ל .חיילי הפלוגה
הראשונה שהוקמה אבטחו

את השדה וסייעו בחימוש

המטוסי .אז הוטל
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התפקיד על הנח"לאי ,שזה מקרוב סיימו טירונות ,כיוו שעקב גיל הצעיר ,היו
בני  ,17הובטח להוריה שישרתו בבסיסי שלא נשקפה סכנה שיהיו תחת אש
אויב .הפע שוב נדרשו טירונח"לאי ,שהפכו ב רגע לרובאי ,לאבטח בסיסי
של חיל האוויר ,א +אלה היו נתוני מדי פע להתקפות אויב .בינתיי בקרב
החיילי הצעירי שררה אי וודאות ,כפי שכתב לימי גיל בסי :
...ניסינו להבי לא אנחנו נוסעי ולא קיבלנו תשובות ,א אחד לא עדכ
אותנו .אלה היו ימי של אי ודאות .האינפורמציה היחידה שקבלנו
הייתה דר +מה הול +להיות בשעה הקרובה .זאת הייתה סיטואציה
הזויה ...היינו צמודי לטרנזיסטורי ...אמרו לנו שאנחנו נוסעי
דרומה .להפתעתי יצאנו צפונה .רק כשהגענו לרמת דוד אמרו טסי
לסיני .הביאו אותנו למסלול .לקראת חצות העלו אותנו להרקולס .ישיבה
דחוסה אחד בי הרגליי של השני ,על הרצפה .שורות שורות .אי מקו
להכניס סיכה.

כוח נפתול המריא במטוסי תובלה מסוגי שוני C-130 :הרקולס )ש קוד קרנ(
ובואניג

 C-377סטרטוקרוזר )ש קוד ענק( מטייסת התובלה הבינלאומית של

חיל האוויר ,מטוס אזרחי שגויס לצה"ל מחברת ארקיע מסוג ויקרס ווייקאונט
 800ומטוס מנהלי מתוצרת התעשייה האווירית לישראל מסוג ווסטווינד 1123
)בו טסו המג"ד ומספר חיילי( .לרבי מהמפקדי והלוחמי הייתה זו הטיסה
הראשונה בחייה והדבר הוסי להתרגשות הכללית .בניגוד לחבריה שטסו
במטוסי חיל האוויר ,נהנו הלוחמי שטסו במטוס ארקיע מישיבה נוחה על
כורסאות מרופדות וממזו

ומשקה שחולק על ידי דיילות ,כמקובל בטיסות

הסדירות של החברה.
הטיסה לרפידי התבצעה בגובה נמו ,+כדי למנוע מהמצרי לגלות את בוא של
מטוסי התובלה הגדולי והאיטיי .עקב החשש התמידי שהשדה יותק ,נשארו
מטוסי התובלה על הקרקע זמ קצר ככל האפשר ,כדי להקטי את הסיכוי שיפגעו.
הפקודה לכוח ,שהחל נוחת ב  13באוקטובר בשעה  02:00לער ,+הייתה לפנות את
המטוסי במהירות מיד לאחר עצירת ופתיחת הדלתות והרמפות ,או הצמדת
כבשי המדרגות .גיל בסי שיחזר לימי את המפגש הראשו ע רפידי:
יצאנו מהמטוס קור כלבי אנחנו בלי שקי שינה או שמיכות חלק אפילו
היו ללא מעילי .התחלנו להתחבק אחד ע השני כדי להתחמ .זזנו
מהמסלול איזה  100מטר.
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אומנ הלוחמי הצעירי בלטו ברישול במסדר היציאה ,א +עדיי

היו

ממושמעי כמו טירוני .ה יצאו ע כל הציוד שנדרש ,כולל אתי חפירה,
שהתגלו ככלי חיוני מהרגע הראשו  ,כפי שסיפר לימי אלו גרשו הכה :
אמרו לנו יש קומנדו לכ אנחנו חופרי שוחה .סמו +למסלול .לפני
שיצאנו לא ידענו מכלו .לא אמרו כלו .אתה חופר שוחה והולכי
לישו  ,ש שמיכה ,יש מבסוט .בבוקר מחכי ,מתחיל להיות יותר ח
]הטמפרטורה עולה[.

בשוחות הזוגיות שנחפרו במהירות.
)ציל דני לנדסמ (

שיירת פלוגת המפקדה )הדרגי(

שהורכבה מ  4נ"נ ע תובלת הדרג הלוח

)תד"לי( פלוגתיי ,נ"נ נושא תחמושת קלה )נתק"ל( ודלק ל  48שעות 2 ,משאיות
אזרחיות מגויסות 2 ,משאיות דודג'  ,D-400טנדר 2 ,ג'יפי ,מזו ומי ל  72שעות,
תאג"ד כבד וציוד נוס

המתינה לקבלת דיווח ,שכוח נפתול נחת ברפידי והיה

האישור להתחיל לנוע דרומה .בשעה  02:20יצא השיירה לדרכה.
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ערמה של חבר'ה ברפידי.
בשמיי תנועה של כלי טיס.
)ציל דני לנדסמ (

מקבלי משימות
בזמ שהכוח החל להתחפר מצידי המסלול ,יצאו המג"ד והסמג"ד הטרי בטרמפ
לקבל משימות בחמ"ל מפקדת אוגדה  ,440שהשתכנה במתקני אוגדה 252
ברפידי" .החמ"ל רחש "ככוורת" והיה "מלא באלופי משנה וסא"לי" .משימות
כוח נפתול פורטו במברק עוזר קצי אג" אוגדה  ,440רס" יעקב הוד:
הנדו  :אבטחת ותגבור מחנות במרחב רפידי – גדוד נח"ל
כללי:
גדוד נח"ל  908יתגבר ויאבטח מחנות ומתקני במרחב רפידי – ביר
תמדה על מנת לסכל ניסיונות פשיטה ולהיות כוח להתקפות נגד כוחות
פושטי.
שיטה:
 1פלוגה חי"ר תאבטח מתק אפרת במקו כוח ]מחטיבה[ .247
 1מחלקה ג'בל יעלק.
 1פלוגה מוקטנת במחנה מת"ק רפידי בצמוד למפקד המת"ק להתקפות
נגד על המחנות המת"ק
 1פלוגה חי"ר ועוד מפקדת גדוד בפיקוד המג"ד כוח מוטס לתקיפות נגד
במרחב לפי פקודה בבח"א .3
גמר הערכות .1309:00
מפקדי הכוחות ידווחו ישירות לחמ"ל  440גמר ביצוע במקו.
הוראות ביטחו נתנו למפקד הכוח ע"י קצי אג" .440
סיסמא אומ .לב.
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בדו"ח סד"כ עיתי של פיקוד דרו בשבת  13באוקטובר בשעה  04:00דווח
לראשונה ,ש"גדוד נח"ל  "908נכלל בכוחות אוגדה  .440ע קבלת המשימות ,ארג
מ"פ המפקדה ,סר אגוזי ,משאית טיולית ואוטובוס .הטיולית הסיעה לג'בל יעלק
מחלקה מפלוגה ח' ,כדי שתאבטח יב"א ניידת )שפרסה למקו ושימשה גיבוי
לתחנת הבקרה באו מורג'ו ,שהייתה אחד היעדי המרכזיי של התקיפות
המצריות בעומק סיני( .לדברי אלו הכה לימי:
בא ]המ"מ ,סג" עזריאל[ שמרגד .הוא ב אד שלא מדבר הרבה.
שתיי שלוש מילי .מצביע על ג'בל יעלק ,לש .אנחנו הולכי לש.
ונסענו בטיולית ,רק המחלקה ...הגענו לג'בל יעלק .ארגנו אותו להגנה.
הוא היה מאוד לא מאורג  .מילאנו שקי חול ,בנינו עמדות.
צרי קט שימש את הכוח לאפסו הציוד ולמגורי .החו המדברי העיק ,למרות
שהסתיו היה בפתח .הדגש בתדרי +היה" :להיזהר ממסוקי קומנדו מצרי וכ
מטילי שמכווני לתחנת המכ"" ,כאשר כל העת חולפי בגובה מטוסי של
חיל האוויר בדרכ אל התעלה ובחזרה ממנה ולא היה סיכוי שהשומרי בעמדות
יכלו לדעת א מדובר בידיד ,או אויב.
שתי המחלקות הנותרות בפלוגה ח' הוסעו באוטובוס למחנות )המת"ק( ברפידי
וביצעו שמירות הקפיות ומארבי כוכב מסביב לבסיס הדלק ,בונקר התחמושת
והסדנה פלוגה ו' הוסעה למתק המודיעי "אפרת" ,במעלה הדר +לג'בל יעלק.
"הסמל המסחרי" של בסיס היה "בלו ענק" )צ'פלי ( לאיסו מודיעי  ,ש"בלילה
היו מורידי אותו לקרקע" .ג ב"אפרת" האיו המרכזי היו כוחות קומנדו
מצריי מונחתי ממסוקי ,שינסו לתקו את האתר הרגיש .השמירות היו
בזוגות ,במשמרות של  12שעות כל אחת .הראשונה החלה את משמרתה בשעה
 06:00והשנייה בשעה .18:00
פלוגה ד' ומפקדת הגדוד התארגנו בבח"א  ,3ליד גפי המסוקי" ,ככוח כוננות
למרד מוטס בעקבות לוחמי קומנדו מצריי" .מחוסר מקו התמקמו הקמב",.
סג" ויז

וצוות קט

של סמלי מבצעי )סמב"צי( "בתו +בית

גנראטור.

"תפקדנו חר הרעש הנורא של הגנראטור" ,נזכר לימי ויז .
הכוחות פוזרו לאתרי האבטחה השוני ,כשלרשות מנות קרב ומי שהביאו
אית בטיסה והספיקו ל  12שעות בלבד .מ"פ המפקדה "החל להתרוצ ,".כדי
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להשיג מזו עבור הכוחות עד הגעת הדרגי .בינתיי ,החיילי אלתרו ,כפי שכתב
לימי ד"ר לנדסמ :
הוצבנו בתו +הבסיס קרוב ליחידת הקשר והבונקר המרכזי ,על גבעה של
סלעי קירטו קשה במיוחד ...פקדו עלינו לחפור שוחות זוגיות ולהקי
מעליה את אוהלי הסיירי .החפירה הייתה קשה ומורכבת ...היינו
עסוקי בסבבי שמירה על עצמינו ועל הסביבה הקרובה .כיוו שהייתה זו
גבעה נישאת יכולנו לצפות על הפעילות הרבה שהתרחשה סביבנו...
עסקנו בעיקר בהישרדות אישית ,הכוונה התארגנות על אוכל .מנות
הקרב הכילו בעיקר לו ,חלווה ,סרדיני וסוכריות .את הלו בישלנו
בשמ של הסרדיני וקינחנו בחלווה .לעיתי היה ג תירס .הלחמיות
שהתקבלו בנפרד בקופסאות הפח ,הלכו ואזלו .לא היו אמצעי אכילה
כמו סכי או מזלג והשתמשנו במכסי של קופסאות השימורי ...בית
הכנסת היה בקרבת מקו .בצמוד לבית הכנסת היה מחס ע מנות קרב
ובו היו בעיקר פחיות של לחמיות שהיו חסרות לנו ...ההליכה לבית
הכנסת אפשרה לנו ג לפגוש אנשי להתעדכ בשמועות ולצאת קצת
מהגבעה עליה ישבנו.

תחת אש פרוגי
בבוקר השני לשהות כוח נפתול ברפידי ,ב  14באוקטובר בשעה  ,06:50החלה
מתקפת רקטות פרוג  ,7בעלות ראש נפ .קונבנציונלי במשקל  450ק"ג ,על הבסיס.
בו זמנית הופצצה היב"א הסמוכה באו מורג'ו .הטירוני וחלק מהמפקדי
בכוח ברפידי חשו לראשונה מקרוב ,מהי מלחמה.

רקטה פרוג 7
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מידי פע ,ביו ,או בלילה ,שוגרו רקטות פרוג ,שכוונו לפגוע בשדה .א +עקב רמת
דיוק נמוכה ,רדיוס נפילה ) (CEPשל  700 500מטר ,ה נפלו בדר +כלל בשטח החולי
מסביב לבסיס .זאב שקד מפלוגה ד' תיאר לימי נחיתה של אחד המטחי.
באחד הלילות התחילה חגיגה של ירי .עפו לכיוו שלנו פרוגי אבל חשבנו
שה מטוסי ,או הליקופטרי ,מצריי .נכנסנו לשוחות שחפרנו
לעצמינו והפרוגי נפלו כ  2ק"מ ממערב לנו.
ב  14באוקטובר בבוקר הגיעה שיירת הדרגי ,שיצאה לדרכה כ  24שעות קוד
לכ " .הגדוד נש לרווחה" ,למרות ש"הגיעה מקוצצת ומצומצמת ".בפלוגה
המפקדה המוקטנת שרתו כ  25אנשי כולל נהגי .לאחר הגעת השיירה יצר מ"פ
המפקדה קשר ע גורמי אפסנאות ברפידי והחל להשלי את החסר :מזו  ,מי,
דלק ,תחמושת וציוד.
באותו יו ,הוחלט בפיקוד דרו להגדיל את כוח האבטחה בג'בל יעלק והמשימה
הוטלה על כוח מפלוגה ד' .הצור +להשיג כלי רכב להסעת הכוח נחס .+בזמ
שהכוח נער +להעברתו ,הופיע לפתע אוטובוס ובתוכו הכוח האבוד" ,חרסית" 30
) 2מ"כי ו  50חיילי( ,שהגיע עמוס חוויות מנדודיו ע הכוח העיקרי של חטיבה
 247שירד לסיני ב  10באוקטובר .האוטובוס הצמוד של הכוח שימש במש +היו
להעברת חיילי פלוגה ד' לג'בל יעלק .תגבורת נוספת הגיעה מפלוגת התע" של
נח"ל  .904טוראי חיי קורניו ,ששירת כחובש קרבי במעוז "מפצח" והצליח
להיחל .ממנו בשלו בטר נכבש על ידי המצרי ,ביקש להמשי +ולתרו למאמ.
המלחמתי וצור למחלקת הרפואה של הכוח.
אחד מתפקידי החפ"ק הגדודי הקט היה לשמור קשר ע המחלקות והפלוגות
המפוזרות ברפידי" ,אפרת" ופסגת ג'בל יעלק .סיפר לימי ויז :
שמרנו על קשר ע הפלוגות ובצענו ביקורי כל פע בבסיס אחר .באחד
הלילות נסעתי ע הנהג הרצל במשאית דודג' ליעלק על מנת לספק מזו
לחיילי הגדוד .נסענו ללא אורות ,מכיוו שהיה מידע על חוליות קומנדו
מצרי שמסתובבות בשטח .למרות הערפל והנסיעה בחשכת הליל הצלחתי
לנווט היטב עד לבסיס הראשו )'אפרת'( ולמחרת בבוקר המשכנו ליעלק.
השהות בסיני העלתה את המוראל של אנשי הסגל והחיילי הצעירי בכוח
נפתול .יוסי שזה מקרוב היה טירו סיפר:
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בבסיס הרגשנו לא נעי .החבר'ה נלחמי ,עושי – ואנחנו באמצע
המדינה? קיטרנו כל הזמ  ,והיינו צמודי לטרנזיסטור .למה שלא יתנו
לנו לצאת לחזית? אי הרגשה יותר מחורבנת מזו של חייל היושב בעור
כשכל חבריו ,בני גרעיני בוגרי של אותו המשק שאליו יצטר,
נלחמי .הרגשתי שכאילו נלחמי בשבילי ....זה היה ייאוש לא נורמאלי.
כשנודע לנו שאנו יוצאי – ואז לא ידענו עדיי לא – חשבנו שלכל היותר
נצא לאיזה מתק בעור ,לשמור עליו .וג לזה שמחנו :העיקר לעשות
משהו .כשהתברר לאיפה אנחנו מגיעי ומהו תפקידנו באמת – קפצנו
מרוב שמחה .סו –סו יש ג לנו חלק במערכה .אלה לא סת מילי...
אני מרגיש עכשיו שאני יכול לזקו את הראש.

נח"ל אוויר
כאמור ,לנח"ל היה קשר הדוק לחיל האוויר כמעט מיומו הראשו  ,א +קשר זה
הוגבל לשני תחומי :סיוע של הנח"ל לחיל האוויר בדר +כלל באבטחת בסיסיו,
כפי שעשו בני מחזור נח"ל ס' במהל +הטירונות; וסיוע של חיל האוויר לנח"ל,
כשהטיס את משלחותיו לצעדות בהולנד ואת מחזורי האימו

המתקד

לדורותיה בקורס הצניחה.
במחזור נח"ל א' ,שהתגייס ביוני  ,1950היה ניסיו שנכשל ,להכשיר חמישה חברי
גרעיני כטייסי סיור וקישור .הרעיו היה להציב ע מטוס קל שיוצמד אליה,
בהאחזויות נח"ל שתוכנ

להקי ועל ידי כ +לשפר את אבטחת היישובי

המבודדי .למשל ,באמצעות סיורי האוויר לגלות מסתנני בטר יחדרו
להאחזות .אול ,כשהחמישה עמדו לסיי את ההכשרה ,דרש חיל האוויר שיוצבו
לשירות רגיל בטייסת הסיור והקישור .החמישה העדיפו להמשי +ולשרת ע
חבריה לגרעיני הנח"ל ולא הוסמכו .במלחמת יו הכיפורי כמה אנשי סגל
וטירוני לוחמי בכוח נפתול ייסדו מחדש את נח"ל אוויר.
המג"ד ,סא"ל נפתול ,והסמג"ד ,סר

שני ,הפכו ביממה מאז הגיעו לרפידי

לאורחי קבועי בחמ"ל אוגדה  .440מטרת הביקורי הייתה להפעיל לח .על
המפקדי לקבל משימות ולא להסתפק במשימה החשובה כשלעצמה ,אבטחה.
פחות משתי יממות לאחר שקיבלה את הפיקוד על העור הצבאי בסיני ,ב 14
באוקטובר ,עזבה מפקדת אוגדה  440את רפידי ,כדי לפקד על יחידות צה"ל
בפיקוד מרש"ל ,ש יוכפ אליה כעבור פחות מיומיי כוח אחר מגדוד  ,908שכבר
החל באותו זמ להתארג במחנה  .80גזרת העור הצבאי ,ובמרכזה אזור רפידי,
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הוכפפה ישירות למפקדת פיקוד דרו ב"דבלה" ,שהחלה בעקבות כ +להפעיל את
החמ"ל האוגדתי ברפידי.
הסמג"ד "ניצל" את שינויי האיוש בחמ"ל ברפידי ו"העלה על מפת המבצעי
ומרש הקשר את מפקדת הגדוד כצוות מרד מוטס היושב בבח"א  3בטייסת
המסוקי ".לקציני ,ממפקדת פיקוד דרו ,שאיישו את החמ"ל ברפידי ,ברור
היה ,לדברי סר שני" ,שאנו צוות מרד מוטס וכ +התחלנו לקבל משימות פטרול
חילו .טייסי ,פצועי ואבטחת מסוקי" .אנשי כוח נפתול הפכו ל"בני בית
בחמ"ל החדש".
ראשוני לטוס כמאבטחי ,ב  15באוקטובר ,היו הקמב" ,.סג" ויז  ,וסמל צבי
)צביקה( מסינג .למרגלות חלקו הצפו מערבי של ג'בל או חשיבה נאספו שרידי
גופות של חמישה אנשי צוות מסוק יסעור מטייסת דורסי הלילה ,שהופל בטיל
מסוג  SA-2ב  12באוקטובר בסביבות השעה  10:30ושבריו התפזרו על פני שטח
ברדיוס של כ  500מטר .שניי מאנשי הצוות צנחו ונחתו בשלו .הקושי העיקרי
בגיחה היה רגשי המפגש ע שרידי הגופות על הקרקע.
בגיחה שנייה באותו יו טסו במסוק יסעור מטייסת דורסי הלילה סמל מאיר
כהנא והלוחמי טירוני דב ואלי .המשימה הייתה הנצלת מטוס ללא טייס
)מל"ט( מסוג פיירבי ) 147SDש קוד מבט( .באמצעות מערכת הידראולית מיוחדת
המותקנת במסוק" ,דגו" שני המכונאי המוטסי את המל"ט בעודו צונח אל
הקרקע ובחרטומו סרט צילו שהכיל מידע מודיעיני חיוני.
ב  17באוקטובר הצטר צוות בפיקוד הסמג"ד למסוק מסוג בל  ,205שביצע פטרול
באוויר וכוננות על הקרקע באזור בלוזה לחילו .לוחמי צוות אוויר למקרה ויאלצו
לנטוש את מטוס .במהל +הכוננות על הקרקע ,התפתח קרב אוויר בצפו התעלה
והמסוק המריא ופטרל באזור מוצב בודפשט .בתו קרב האוויר
מטוס מצרי ,שהתרסק בשטח המצרי

במהלכו הופל

חודשה הכוננות הקרקעית .כשהחשי +חזר

הצוות לבח"א .3
ב  18באוקטובר בשעה  09:30החל חיל האוויר בהשמדה שיטתית של מער+
הטק"א המצרי לאור +תעלת סוא ,.בחיסול שש הסוללות שהיוו את מער +טילי
קנטרה )מבצע "מפצח"  .(22בתקיפות הופלו שישה מטוסי ,טייס נהרג ,שבעה
לוחמי צוות אוויר נפלו בשבי וטייס חול ..לאור ההערכה במפקדת חיל האוויר,
שבתקיפה צפויות אבידות כבדות שהתאמתו במדויק

מטוס לסוללה

מספר
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של מסוקי החילו .שפטרלו באוויר והועמדו בכוננות על הקרקע במנחתי קדמיי
היה גדול יותר יחסית לימי הלחימה הקודמי בגזרה.

מסוק בל 205
)ציל ער ילו (

בשניי מהמסוקי טסו אנשי סגל מכוח נפתול .בגיחה אחת במסוק בל  205טסו
סג" ויז וסמל יור חיימובי ..בגיחה אחרת ,בפטרול באזור בלוזה במסוק בל
 205מטייסת החרב המתהפכת ,טס כמאבטח יחיד סמ"פ ח' ,סג" דני שטר  .סג
גדעו שרו

טייס מטוס מסוג

בבסיס רמת דוד

 A-4Hסקייהוק )ש קוד עיט( מטייסת העמק

נפגע בשעה  09:40ונטש מצפו מזרח לאי בלח .בעיות קשר,

שנפתרו רק לאחר שהופעל באיחור ממסר אווירי ,ושיקול דעת מוטעה של הבקר;
גרמו לכ +שהמסוק בו טס סג" שטר נשלח לחל .את סג שרו  ,במקו מסוק
אחר מאותה טייסת שהיה קרוב יותר אליו בו בזמ שעל הקרקע התנהל מרו..
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סג שרו נחת על גבעה ,בתוו +בי כוחות מצריי לכוחות צה"ל .החל מרו ,.מלווה
בחילופי אש ,מי יגיע ראשו לטייס – כוח של שני ג'יפי מגדוד שריו  ,או חיילי
מצריי .סג שרו שמע את קול ה"פק פק" ,סימלו המסחרי של מסוק הבל ,205
א +לא הצליח להבחי בו .מנגד ,צוות המסוק לא הצליח להבחי בטייס; ועקב
הקשר הלקוי לא הצליח לקלוט את שידורי החירו ממכשיר הקשר )ש קוד
"רינה"( ,שנשא עימו .אול ,כוח הג'יפי השיג את המצרי .סג שרו הובא
למפקדת הגדוד וממנה נאס על ידי צוות המסוק.

הצולחי
באותו יו שכוח "חרסית"  30חבר לכוח נפתול ,נעלמו עקבותיה של שישה
טירוני אחרי מפלוגה ד' .ג עקבותיה אבדו כאשר נשלחו לסייע לחטיבה .247
הלוחמי הצעירי "שחלב הטירונות טר יבש מעל שפתותיה ...דווקא ה
טעמו טע מלחמה ואש ,יותר מהרבה וותיקי משופשפי" ,התהדר בה עיתו
במחנה נח"ל.
ב  14באוקטובר בבוקר ,הופיע קצי מחטיבה  247וביקש מאחד מקציני פלוגה ד',
עזרה בפריקת ציוד המיועד ליחידתו ממטוס תובלה שנחת ברפידי .שישה מחיילי
הפלוגה נשלחו לסייע .בתו עבודת הסיע אות הקצי בחזרה למקו ממנו אס
אות .א +בהגיע" ,לא היה זכר לחבריה לפלוגה" ,שרוב עזבו בינתיי לג'בל
יעלק .אולי מחוסר ידיעה של החיילי הצעירי ו/או הקצי  ,שמפקדת כוח נפתול
ממשיכה לפעול ברפידי ,הודיע הקצי לשישה ,שבלית ברירה ה יצטרפו אליו
במסעו למפקדת חטיבה .247
כ +קרה שהשישה ,שיומיי קוד לכ עדיי היו טירוני וג כעת בודאי לא היו
ללוחמי מיומני ,הגיעו לפסגת השירות הצבאי הקרבי של כל נח"לאי כ"ק
השירות בצנחני ,מבלי שנדרשו לעבור תחילה שישה חודשי אימו מתקד בגדוד
הנח"ל המוצנח  .50כאשר הגיעו חלק לגדוד המוצנח במאי  ,1974ה לא זכו
להנחות באימוני ,למרות הניסיו המבצעי שצברו בחטיבה .247
את הלילה הראשו

"בלי אמא )נפתול(" ,בילו השישה "בשינה מתוחה" לצד

משאיות הציוד של הצנחני .ואז לדברי יהודה ישראל" :באה הפקודה לרדת
למיתלה" וכ +התחילה ה"הרפתקה הגדולה" .בדר +לש ,סיפר חנ " :ירדו עלינו
שמונה מיגי .הציוד שלנו והנשק נשאר על משאית אחרת ,ואז פשוט התכופפנו,
התחלנו לשקשק".
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בלילה העירו את השישה ו"ביקשו" ,הדגיש משה חייט ,ש"נבוא לעזור" בארגו
חגורי צליחה ומיו תחמושת .ב  16באוקטובר בשעה  01:00החל כוח חלו .של
חטיבה  247לצלוח את תעלת סוא ,.ב"תפר" שהתגלה בי שתי הארמיות המצריות
באזור דוור סואר.
בו בזמ שהשישה ביצעו את משימות הסיוע שהוטלו עליה ,ה עסקו בשכנוע
נמר .ועיקש ,של הרס"ר שהופקד עליה והדרי +אות ,לאפשר לה לצאת ע
הצנחני לצליחה .הרס"ר השתכנע וכ +התקדמו השישה ע טור הדרגי של
פלוגת המפקדה .כשהתקרבו לראש הגשר נקלעו לדברי מישל אבודרה "להפגזה
רצינית .היה רעש אימי .גדליה ]ברחד[ דח פלנלית לאוז  ,כנגד הרעש"...
מה הרגישו חיילי ירוקי למדי תחת הפגזה? "לא נעי ,לא נעי "...בשלב
מסוי רצו השישה להתפנות אחורה" ,לחיקו של אבא נפתול ...פשוט ,כדי לא
להפריע לצנחני...
אבל אז היה כבר מאוחר מדי" ,הסביר חייט .לא נמצא כלי רכב שיפנה אות .ה
נשארו אפוא במקו .בבוקר ע שו +ההפגזה ,עזרו בהעמסת תחמושת ,עד
ההפגזה הבאה .כעת כבר היו מתורגלי":מורידי את הראש – ונעשי אדישי",
סיפר ברחד.
בשלב מסוי הגיע "קצי בדרגת אל"" ודרש לפנות את הטירוני "בכל מחיר".
כמי שעדיי היו במנטאליות של טירוני ה ידעו שאסור להתווכח ע אל",
ופינו את עצמ  200מטר אחורה ובכ +נצלו חייה" :אי +שהתפנינו – על הדקה –
נחת פגז במקו שבו עמדנו קוד "...החלה הפגזה כבדה מאוד וה ראו את
הזחל"מי דוהרי ריקי וחוזרי עמוסי בנפגעי .בצהריי ,סיפר ברחד:
הגיעו  12מיגי :שישה מימי  ,ושישה משמאל ...הרגשנו מה זה ריסוס
ממטוס ...לא יאומ כמה שזה מפחיד ...אחד הנהגי אמר תהילי – וזה
בודאי עזר ,כי פתאו נעלמו המיגי...
לאחר כשלושה ימי באזור ראש הגשר ,שכונה "חצר המוות" ,חצו השישה את
תעלת סוא ,.על גבי הגשר השני שהוק ,הגלילי ,ונעו ע לוחמי מחטיבה 247
עד פאתי איסמעליה.
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השישה חוצי את תעלת סוא .על גבי גשר הגלילי.
)ציל וחצה מישל אבודרה(

כוח הזחל"מי
מחסור בזחל"מי כמעט וגר לדחייה במועד הצליחה של הכוח הראשו מחטיבה
 .247ברגע האחרו נמצאו זחל"מי שהיו מיועדי לאחד הכוחות ו"הוחרמו"
לטובת הגדוד הראשו שצלח .המחסור בזחל"מי נמש +ג בימי הבאי ,עקב
אובד כלי מאש אויב והגידול בכוחות החי"ר באזור ראש הגשר וממערב לתעלת
סוא ..רפידי הפכה למקו הריכוז של הנגמ"שי שאותרו ביחידות שונות,
וחלק הגיע ממרכז ישראל ברכבת אווירית של מטוסי קרנ.

בקבוצת תכנו בראשות אלו פיקוד הדרו ,שהתכנסה ב  18באוקטובר בשעה
 ,23:30הוחלט למסד את נושא העברת הזחל"מי לכוחות הלוחמי באפריקה:
למנות קצי שיהיה מופקד על העברת הזחלמ"י ,ולהעמיד לרשותו כוח שיאבטח
אות במהל +העברת לאפריקה .משימת האבטחה הוטלה על מחלקה מכוח
נפתול לדבריו לימי של הטירו לוח לשעבר ,אביתר סוקולובסקי" :המתנו
למעלה מיו של בפקק ביציאה מרפידי ...חלקנו חזרנו חזרה כי פחדנו לפספס
את המלחמה .בדיעבד התברר שטעו .דני לנדסמ  ,שנמנה א הוא על כוח
האבטחה ,שיחזר לימי את מסעו לאפריקה:
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צעדנו לאזור בית הכנסת ...לאור +צידי הכביש חנו מספר זחל"מי .כל
חייל עלה על זחל" שכבר היה בו נהג מילואימניק .זרקנו את הציוד
מאחור והתארגנו לצאת מיד לדר ...+הזחל" "שלי" ,למורת רוחי ,עשה
בעיות והנהג הסביר לי שיש תקלה ועלינו להיכנס לסדנא לתיקו  .עדכנו
את היוצאי שלא ימתינו לנו ושאנחנו נגיע אחריה.
בסדנא בדקו את הכלי והסבירו לנו כי יש בעיית מנוע/גיר ואי כרגע
חלקי חילו בסדנא .א +אלו אמורי להגיע בכל רגע מהאר ..הנהג עשה
מאמצי למצוא בעצמו חלקי חילו ,כולל לפרק מזחל"מי אחרי
שהיו ג בתיקו ואילו המשימה שלי בסדנא הייתה הקשה ביותר
לשמור על הזחל" שלא יגנבו לנו אותו ,שמישהו לא יחליט לאמ .אותו
ליחידה שלו .התארגנתי בתו +הזחל" ,השגתי ברזנט בכדי לכסות אותו
מלמעלה ,בשל הרטיבות הרבה שהייתה בלילה ,וישנתי בתוכו .לא זזתי
ממנו לרגע .בכל אותו הזמ  ,לחצנו הנהג ואני שיסיימו בו את הטיפול.
החימושניקי היו יעילי ועבדו עליו כל הלילה.
מאמצי השמירה שלי לא היו לשווא .לפנות בוקר העיר אותי איזה רס"
והורה לי 'עו' מהזחל" אני מחרי ל +אותו ,בפקודה! כטירו היו לי
היסוסי ,מי זה אותו קצי בכיר ומה סמכותו .החלטנו לא לוותר .אני
והנהג נלחמנו בו הסברנו את גודל המשימה שלנו ...וג את העובדה
ש"אנחנו חתומי עליו" ולבסו ניצחנו והוא החרי כלי אחר .באותו יו
יצאנו לדר.+
היינו צריכי להגיע לתעלה ובדחיפות ,כדי להשיג את שאר החבר'ה
שיצאו לפנינו על הזחל"מי האחרי .ביררנו מה הכיוו ונאמר לנו לנסוע
אחרי השיירות ב"ציר עכביש" ביררנו מה זה ציר עכביש...
הנסיעה בציר הייתה חוויה מורכבת .כביש צר ,משובש כולו ,דו נתיבי,
שיירות משני הצדדי ורכבי תקועי לאורכו .ההוראות שקיבלנו
מקציני בדר +היו לרדת לשוליי ולקפו .מהרכב לדיונות החול ,בכל
פע שרואי מטוס או שיש ירי ארטילרי .הזהירו אותנו שיש 'ציידי
טנקי' לאור +הצירי והנשק המפחיד הוא הסאגר .אנחנו ניצלנו את
האירועי הללו של ירידה לשוליי וקפיצת החיילי מהרכבי האחרי
לצד הדר ,+בכדי לעקו את השיירות .הכיוו היה ברור

ישר לתעלה.

מצידנו שמענו ירי וראינו תנועה על הגבעות מסביב של רכבי משורייני
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טנקי ונגמ"שי ומשאיות .מטוסי מנמיכי טוס עברו מעלינו ...היו
בדיעבד אני יכול להבי שהיינו בקרבת קרבות גדולי...
המשכנו בתנועה איטית כל אותו היו .בלילה נעצרנו בריכוז של רכבי
בקרבת התעלה .דרשו מאיתנו להתפזר בשטח ,לא להישאר על הזחל",
פקדו עלינו לחפור שוחות ולהמתי ...
כל אותו הלילה ירדה ארטילריה כבדה סביבנו .ניסיתי להתחפר א+
הקרקע הייתה קשה כל כ +שלא נית היה לחפור ואת החפירה שהיה
ברשותי פשוט נשבר .כשהייתי בצנחני בגדוד  ,50חודשי מואחר יותר,
בעת תרגיל ,לא הצלחתי לחפור שוחה כראוי בשטח שהיה סלעי ,המ"כ
צעק עלי' :מה תעשה כשירו עלי '?+עניתי לו אצמד לקרקע .זלזל בי
והחטי לי עונש.
הלילה ע"י הגשר זכור לי כלילה קשה ביותר .רעש נוראי של כלי
עובדי ,רעשי זחלי ורכבי מתמרני ,הבזקי של ארטילריה ,פגזי
נופלי סביב ...ואתה מחפש מקו להכניס את הראש ,נכנס לזחל" א+
קופ .החוצה ,מנסה לחפור שוחה ומחליט שאי טע .מחכי לבוקר.
...לאחר שעברנו את התעלה בגשר פגשנו ביחידה שחייליה השתלטו על
הזחל" והורו לי לעבור מעמדת המפקד הנוחה לפאתי הרכב .נשארתי
על הזחל" .בינתיי פנינו צפונה לכיוו

איסמעיליה ומצאתי עצמי

בתורנות שומר בלילה על חיילי מצריי שבויי ,חוויה מורכבת .לילה
קפוא וקבוצה של חיילי שנלקחו בשבי יושבת בתו +קונצרטינה של גדר
תיל .חיממנו קפה לנו וג לה וניסינו לא להירד ולהתחמ עד הבוקר.
לקבוצה של טירוני לוחמי הורו לעלות על זחל" ולאבטח קצי בדרגת סא"ל,
שהיה בדרכו ליחידה ממערב לתעלת סוא" ..כ +החל המסע הכי הזוי שלי" ,כתב
לימי יוסי תור שהמשי +ותיאר:
נסענו מערבה כשהסא"ל כל הזמ מדרב ומאי .בנהג ,ונראה מתלהב
ושש אלי קרב ...הגענו לתעלה ,לראש הגשר .במקו הייתה מהומת
אלוהי :אי ספור כלי רכב,

נגמ"שי ,זחל"מי ,משאיות ,טנקי,

מובילי טנקי בערבוביה נוראית ,במה שנראה כפקק אי סופי .הסא"ל
איבד מהר את הסבלנות שלו והורה לנהג לשבור צפונה ולנסוע לאור+
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התעלה .עד מהרה היינו לבד ...נכנסנו לשדה קרב שהתחולל במקו יו
קוד לכ  .מאות טנקי שרופי היו מפוזרי בשטח כשלא היה ברור
מה שלנו ומה שלה ,א +מה שהיה מדכא במיוחד היו מאות הגופות
המפוחמות שהיו פזורות בשטח ,על הטנקי ומסביב...
הייתי המו לגמרי ממה שראינו והתיישבתי בתו +הזחל" .אחד מחברי
לעומת זאת לקה במה שנית לכנות כאי שפיות זמנית ]הל קרב[ .התחיל
לצחוק ולצעוק ...משכנו אותו למטה וניסינו להרגיע אותו .פתאו הבחנו
וג שמענו בפגזי שמתפוצצי לימיננו .ההתפוצצויות הלכו והתקרבו
ואז הבנו שמעבר לתעלה יורי עלינו .בשלב זה ג הסג אלו תאב הקרב
איבד קצת מהאומ .שלו והוא הורה לנהג להסתובב ולנסוע דרומה.
דהרנו חזרה לראש הגשר וש ,כעבור זמ חצינו את הגשר...
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פרק ח'

גדוד נח"ל 908ב'9400/
מרש"ל
ב  9באוקטובר הורה אלו פיקוד מרש"ל ,אלו )מיל'( ישעיהו )שייקה( גביש
שהתמנה לתפקידו באותו יו ,בעקבות הפרדת המרחב בשעה  12:00מפיקוד דרו
על פינוי מסודר של כל כוחות צה"ל מרס סודר והתארגנות בהרי ,על מצוקי
אבו זנימה ,להגנה כקו עצירה אחרו ממנו "אי נסיגה" .הפינוי ,שנעשה ללא עדכו
המטכ"ל ,בוצע בחט תו +השמדת מסמכי ומתקני ,בעיקר במזח הצ של חיל
הי .כוח אחד נשאר בכל זאת במקומו

סוללת טק"א הוק ,שהתפנתה כעבור

יומיי לאבו רודס .הכוחות הקטני שהובאו לגזרה ,ובראש יחידות מחטיבת
הצנחני הסדירה  ,35לחמו נגד כוחות קומנדו מצרי ובלמו ,בסיוע מאסיבי של
חיל האוויר ,שריו מצרי בעיו מוסא .מליל  14 13לא היו ניסיונות נוספי של
המצרי לנוע דרומה; והפעילות המבצעית היתה בעיקר מרד אחרי מאות אנשי
הקומנדו שנותרו בשטח ולקיחת בשבי.
ב  15באוקטובר

בעקבות התבוסה שנחלו המצרי בקרבות השריו ביו הקוד

והתכנו  ,שכוח ראשו מחטיבה  247יצלח את התעלה בלילה – הועלתה מחדש
האפשרות לבצע את מבצע "אור ירוק" )פתיחת חזית שנייה נגד מצרי באמצעות
נחיתה מהי במפר .סוא ,(.או ליזו מבצע התקפי אחר ,כול בהובלת חטיבה
 ,35שמלכתחילה אמורה הייתה להוביל את מבצע "אור ירוק" ולכ הוטסה ב 7
באוקטובר לרס סודר .אלא שהאירועי שהתרחשו בגזרה ,הצריכו הפעלתה
תחילה נגד כוחות הקומנדו והשריו המצריי .ב  15באוקטובר הוחלט לרכז את
כוחות חטיבה  35בא טור; ולהציב על ההרי באבו זנימה ,במקו גדוד  890של
החטיבה ,את גדוד חי"ר נח"ל  ,9400שהקמתו הלכה והושלמה במחנה .80

ושוב ברדלס
התכנו להקי גדוד נח"ל ברדלס ,לאחר ירידת כוח נפתול לרפידי ,לא ירד מסדר
היו ,לפחות בפיקוד הנח"ל .בשבת ב  13באוקטובר בדק קצי

אג" פיקוד

הנח"ל ,רס" יור גלבוע ,את "אפשרויות הפעלת חיילי גדוד נח"ל  "908שנשארו
במחנה .80
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על פי נתוני הסד"כ העדכניי שהועברו לפיקוד ממחנה  80בליל  13 12באוקטובר,
הסיק רס" גלבוע ,שנית להקי גדוד ברדלס בהרכב של שלוש פלוגות; ולאייש 30
נגמ"שי בחיילי שהוסמכו לדרגת רובאי  4בוגרי אימו כיתה ויע"" .בעיית
כוח האד העיקרית הייתה מחסור בקציני .בגדוד  908לא נותרו די קציני ,כדי
לאייש את כל התקני שנקבעו עבור הגדוד המיועד ,ובראש תפקידי מג"ד
וסמג"ד .ציוד אישי ,כולל נשק יחידתי ,הובטח שיסופק ממקורות הנח"ל.
ג א היה מוק גדוד ברדלס ,עדיי היו נשארי ב  908טירוני כ"ק ,בדרגת
"רובאי  3ומעלה" ו"רובאי  2ומעלה" ואנשי סגל בני למשפחות שכולות ,או בני
יחידי )קצי ו  6מ"כי במחנה  80ושני קציני ו  6מ"כי במחנה דות ( .חיילי
פלוגה ט' לא נכללו בפוטנציאל הכוחות המבצעיי ,עקב מגבלותיה הרפואיות.
לאור זאת המלי .רס"

גלבוע ,שה"הסדרניקי" ימשיכו במשימות שביצעו

בבסיסי בה הוצבו; וחברי הגרעיני ,שאבטחו מתקני ,יועברו למפקדת קצי
הגנה קרקעית חילי )הק"ח( בחיל האוויר.
בו בזמ נבחנה ב  13באוקטובר היערכות  908במחנה  80לקליטת  1,100טירוני
כלל צה"ל בחודש נובמבר ,לשישה שבועות של אימוני בסיומ יאבטחו ביחד ע
"שאריות נח"ל  "908את מחנה השבויי שהופעל בעתלית .ברור היה ,שהסגל
הקט שיישאר במחנה  ,80א יוק גדוד הברדלס ,לא יוכל לפקד ולהדרי +לבדו
 1,100טירוני .על כ  ,הציע רס" גלבוע ,שהסגל המצומצ יהווה "גרעי לקליטת
 1,100כלל צה"ל" ,א +ג ביקש לקבל מיד ממקורות אכ"א את אנשי הסגל
הנוספי הדרושי ,על מנת להעביר לה אימו הכנה ברמה נאותה .למע הסר
ספק ,ציי רס" גלבוע ,שהישארות במחנה  80של הטירוני רובאי  2ו  3ומעלה,
ה"הסדרניקי" מפלוגה ט' ו  200טירוניות לא תמנע קליטת כל  1,100הטירוני.

מברדלס יוצא 9400
ב  13באוקטובר אחרי הצהריי נראה היה שגדוד הברדלס אכ יוק .בשעה
 14:30עדכ

רס"

הראל את השליש ועוזר המד"ר ,שנתנה "פקודת התרעה

לברדלס" והורה על קיו תדרי +למפקדי הפלוגות .בשעה  15:40העביר עוזר קצי
אג" פיקוד הנח"ל ,סג אשר גופר ,לרס" הראל רשימת ציוד לחימה ממוספר
)צל"( לפלוגת ברדלס.
במהל +השעה הבאה התקיימו בירורי ונתנו הבהרות לגבי מבנה הפלוגה ומספר
הלוחמי שישרתו בה .במחנה  80החלו להיער +בהתא .אול ,ב  14באוקטובר
בשעה  12:55הודיעו מאג" פיקוד הנח"ל לסג שלינגר" :בשלב זה ביטול ברדלס
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ותיתכ משימה אחרת ".ואכ  ,בשעה  13:30הודיעו מאג" פיקוד הנח"ל לרס"
הראל" :להכי גדוד על  4פלוגות כ"ק כגדוד כוננות מטכ"לית".
פע נוספת מחנה  80היה כמרקחה ,פע שלישית בתו +שישה ימי צרי +היה
להתחיל לארג במהירות גדוד חי"ר .העומס הוקל במעט בהמש .+בשעה 15:25
בוטלה )זמנית( הכשרת  1,100טירוני ולמחרת ,ב  15באוקטובר ,עזבו טירוני
פלוגות כלל צה"ל ל' ומ' .א +כבר בשעה  22:30התווספה מטלה חדשה :לארג כוח
של  48טירוני ליציאה לקורס נ"ט )כמתואר להל בפרק ט' מעמוד  82ואיל.(+

אוספי ציוד
עוד בטר נודעו כל הפרטי הקשורי להקמת הגדוד החדש ,החלה אפסנאות
פיקוד הנח"ל להשיג את הצל" שנדרש ליחידה החדשה ,מרצועות לתמ"קי עוזי
ועד לנשק מסייע ,דלק ,כלי רכב ,ביגוד ,תאג"ד אוהלי ומטבחי שדה ועוד .לא
תמיד הושגה הכמות שנדרשה ,עקב מחסור כללי בצה"ל.
עקב הימצאותו של מ"פ המפקדה ,סר אגוזי ,ברפידי ,הובילה אפסנאות הפיקוד
את המשימה ,שנמשכה ברצ ביו ובלילה ,ב  14וב  15באוקטובר .איסו הציוד
מבסיסי החימוש וההספקה בוצע על ידי חיילי פלוגת המפקדה של  908שנשארו
במחנה .80
מחסומי בירוקרטי לא חסרו ג הפע .למשל ,קבלת התאג"ד .מאפסנאות
פיקוד הנח"ל סיכמו ע נציג קרפ"ר במוצב הפיקוד העליו )מצפ"ה( שיסופק
תאג"ד לגדוד החדש .אול ,במקרפ"ר לא הסתפקו באישור נציג במצפ"ה ודרשו,
ש"אכ"א יפנה אליה" בטר יאשרו את משיכת התאג"ד.

מיסוד ארגוני
ב  14באוקטובר בערב החל התהלי +הארגוני המסודר להדביק את תהלי +ההקמה
המזורז שכבר היה בעיצומו .בשעה  19:35נרשמה לראשונה ביומ  908זהות הגדוד
החדש :הקשל"פ ,רס" מיארה ,מסר לשליש ,סג אפי שרו " :הודעה על הקמת
גדוד  .9400תגבורות לגדוד  .9400משיכת סגל וזרימת סגל לגדוד .גמר התארגנות
 15/10בצהריי".
בפועל ,ברישומי צה"ל כמעט ולא נעשה שימוש במספר  .9400הגדוד זוהה לרוב
כגדוד

נח"ל

908ב'.

בסמו+

להודעת

הקשל"פ,

פרסמה

מחלקת

תוא"ר

במטכ"ל/אג" פקודת ארגו ראשונית ומצומצמת להקמת הגדוד החדש:
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הנדו  :הקמת גדוד חי"ר נוס
כללי
 .1הוחלט להקי גדוד חי"ר נוס לסד"כ ,שישמש כעתודת מטכ"ל.
 .2הגדוד יאורג ויאומ באחריות פיקוד הנח"ל ובאחריות מקצועית של
מקצח"ר.
הארגו
 .3הקמת הגדוד תתבסס על כוח אד מגדוד נח"ל  908ובהרכב הבא :
א .מפקדת גדוד מצומצמת
ב .פלוגת חי"ר.
ג .פלוגת מפקדה מצומצמת.
 .4שיטת ההקמה
א .איוש – ממקורות נח"ל  ,908חיילי רובאי 3
ב .צל" יוקצה ממלאי קיי.
ג .לוח זמני – גמר הקמה –  15אוקטובר .1973
 .5פריסה – במחנה גדוד ) 908מחנה .(80
 .6כפיפות למפקד ה נח"ל.
 .7הפעלה מבצעית – בהתא להחלטת מטכ"ל/אג" ".
בשעה  21:15עדכ אג" פיקוד הנח"ל בטלפו את עוזר המד"ר לגבי תקני הגדוד
וכי ה"הפעלה כנראה באזור מרש"ל" .בעקבות העדכו נית "דיווח ותדרי +לכל
הנוגעי ,בדבר התארגנות הגדוד ".הקמת גדוד שני על בסיס אנשי סגל וטירוני
 908ובנוס שירות של אנשי סגל ביחידות אחרות ,גרמה לתחושה של עוצמה.

בשעה  22:39הודיעה המד"ריה לקשל"פ" :הקמנו את חטיבה ".908
כל אותה עת שקדו באג" פיקוד הנח"ל על כתיבת פקודת ארגו

מפורטת,

שהופצה ב  15באוקטובר בבוקר .למרות הזמ הקצר שעמד לרשות אג" פיקוד
הנח"ל ,נכתבה פקודת הקמה מפורטת ,כנהוג בימי רגיעה .מצוקת הזמ באה
לביטוי בטעויות הגהה וסתירות לא משמעותיות בנתוני המספריי .בפתח
הפקודה נכתב:
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ב  14באוקטובר  1973נית אישור על ידי אג"/תוא"ר להקמת גדוד
חי"ר

...9400

]ו"הסדרניקי"[(

חיילי

הגדוד

המשרתי

כול

בגדוד

נח"לאי

נח"ל

.908

)חברי
כמוכ

גרעיני
המש"קי

והקציני ברוב תגבור כוח אד ממקורות אכ"א .מתו +ס +הכול 297
חיילי לוחמי בגדוד  224ברמת אימו של רובאי  4ו  73ברמת אימו
של רובאי .3
במספר  297נכללו הטירוני לוחמי ואנשי הסגל במקצועות חובש וקשר .כאמור,
צרי +היה צור +לתגבר את סגל המפקדי מגדוד  ,908במפקדי נוספי והללו
הגיעו ממאגרי כוח האד של פיקוד הנח"ל ואכ"א.
למפקד הגדוד מונה ב  14באוקטובר בערב סא"ל יהודה מאירי ,ששירת כמ"פ
טירוני ב  908בשני  .1961 1959לאחר מלחמת ששת הימי כיה סא"ל מאירי
כקמב" .פיקוד דרו ,סג מפקד חטמ"ר הגול ואחר כ +סג המפקד בחטמ"ר
מירו וערב המלחמה שירת במשרד נציב קבילות חיילי )נקח"ל( .מ  6באוקטובר
סייע לראש ענ מבצעי במטכ"ל ,סא"ל אורי שגיא )איזנברג( ,עד שנקרא
להתייצב בבהילות בלשכת מפקד פיקוד הנח"ל ,אל" דר .השניי הכירו זה את
זה היטב ,מהימי שאל" דר פיקד על חטמ"ר מירו וסא"ל מאירי כיה כסגנו.
לאחר קבלת עדכו קצר נסע סא"ל מאירי למחנה  80ונטל את הפיקוד על הכוח,
שבינתיי הל +והתארג במקו.
ארבע הפלוגות הוקמו כמסגרות מוקטנות של פלוגות הכ"ק המקוריות במחנה .80
על פלוגה ה' פיקד סג מוטי ענבל ועל פלוגה ח' מפקדה בפרו .המלחמה ,סג רפי
רוטר .על פלוגות ד' וו' פקדו ,סג יגאל גור אריה וסג בצלאל ב יצחק .בפרו.
המלחמה היו השניי בקורס מפקדי פלוגות ,אליו נשלחו לאחר שמילאו תפקידי
מ"פ בגדודי נח"ל .מפרו .המלחמה חיפשו תפקיד קרבי .לבסו נשלחו על ידי
מפקדת פיקוד הנח"ל ,ביחד ע קציני נוספי ,למחנה  80והמתינו לקבלת
תפקיד פיקודי קרבי .היה זה המפגש הראשו שלה ע הטירוני ורוב אנשי
הסגל עליה פיקדו .מאחר ולא היה זמ

לאימו

הקמה ,אפילו מזורז ,רוב

המפקדי לא ידעו מה כושר הקרבי של המפקדי ו/או הלוחמי שהיו תחת
פיקוד ואת אמורי היו להילח א המצרי היו תוקפי מחדש.
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גדוד  9400בגזרת רס סודר – אבו זנימה.
)עיצוב מפה אילנה אגברה(
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אבו זנימה
ב  15באוקטובר בשעה  11:25הפי .רס" חיי אור מאג" מבצעי פקודה
ל"החלפת חטיבה  35בראס סודר בנח"ל  ",908לטובת מבצע "אור ירוק" וסייג
בצידה" :לבצע את כל ההכנות להחלפה כולל חפיפה" ולאחר מכ להמתי לקבלת
אישור סופי לביצוע ההחלפה; תו +הדגשה ,שינת על ידי "אג" מבצעי בלבד".
כדי שנית יהיה לבצע חילו מהיר בי הכוחות ,הוחלט לקד את הגדוד לשדה
התעופה רפידי ולהמתי במקו עד לקבלת האישור אג" מבצעי .בשעה 14:05
יצאו המפג"ד וארבע פלוגות החי"ר בדרכ לבסיס חיל האוויר רמת דוד .לנסיעה
לרמת דוד הצטרפו כמלוות שלוש פקידות פלוגתיות ,שלא חזרו לאחר מכ למחנה
 .80ה נענו להצעת אחד הטייסי להצטר לטיסה ולשוב כעבור שעה קלה .בפועל
שבו למחנה  80למחרת .במרחק השני האירוע נתפס כמבדח .א +באותו זמ הוא
לא נתפס כ.+
קבלת הפני ברפידי לפקידות ולחיילי הגדוד הייתה "חמה" .בזמ שנפתחו
דלתות המטוסי ,הופעלו צופרי האזעקה בשדה ,עקב התרעה על מתקפת פרוגי.
המפקדי והטירוני לוחמי מיהרו לנסות לתפוס מחסה ,בי היתר במכתשי
משני צידי המסלול ,שהותירו אחריה מטוסי התקיפה המצריי שתקפו את
השדה בפרו .המלחמה.
לאחר מספר שעות של המתנה ברפידי ,נית האישור לביצוע ההחלפה .בשעה
 21:30לער +החל הגדוד להמריא מרפידי במטוסי תובלה מסוג נוראטלס
מטייסת הפיל המעופ .לדבריו לימי של סג מפקד פלוגת גור אריה ,בנימי )בני(
קופר ,החשש הגדול של המפקדי היה שיתרחש אסו  .הטירוני שזה עתה הפכו
ללוחמי
מלאה(

עקב הלח ,.ההתרגשות והחשיכה המוחלטת )עקב ההקפדה על האפלה
יפגעו בטעות ממדחפי מנועי המטוסי שלא כובו ,כדי שאפשר יהיה

להמריא במהירות במקרה של התרעה על תקיפה מתקרבת של השדה.
אי זה מפתיע שחשבו דווקא על כ .+למפקדי ,בעיקר בוגרי גדוד  ,50היה עדיי
טרי בזיכרו האסו שהתרחש חמישה שבועות קוד לכ  ,ב  9בספטמבר ,במהל+
אימו תובלת סער במסוקי באור יו .מיד לאחר הנחיתה ר .מ"פ בגדוד  ,50סג
זלמ )זמי( רבר ,לכיוו רוטור הזנב ,כדי להגיע למסוק המוביל בו ישב הסמג"ד,
רס" מנח זטורסקי .במהל +ריצתו התנגש ברוטור הזנב ונהרג במקו.
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הגדוד נחת בשדה התעופה אבו רודס והוסע לאחר מכ באוטובוסי לאבו זנימה,
אליה הגיע כבר ב  16באוקטובר .ג כא  ,מיד לאחר שנודע בפיקוד הנח"ל ,שגדוד
 9400הגיע ליעדו ,נית אישור לשיירת הדרגי לנוע .ממחנה  80יצאו שתי שיירות,
הראשונה בשעה  01:40והשנייה בשעה  .03:20בנקודת מפגש בדר ,+התאחדו שתי
השיירות לשיירה אחת .החפיפה בי הכוחות הייתה קצרה ביותר .לדברי בצלאל ב
יצחק לימי:
"לא הייתה חפיפה מסודרת 890 .מיהרו מאוד לעזוב כדי להגיע למלחמה
ממשית 'אקש ' .בגלל היכרותי ע חלק מהקציני של  890קיבלתי
אינפורמציה חלקית על הגזרה".
הפלוגות התמקמו להגנה על הדר +המובילה מאבו זנימה לראס סודר ,על הצוקי
השולטי עליה משני צידיה) ,ראה מפה עמוד  ,(78שתי פלוגות מכול צד .המעשה
הראשו

של הטירוני לשעבר היה לשלו את אתי החפירה ,שנשאו על הגב

ולהעמיק את החפירות ,שלוחמי גדוד  890שהו בה .
באור ראשו

נתנה פקודה לגדוד  890לנוע לא טור ולהשאיר מאחוריו את

המרגמות התול"רי )שהיחידי בגדוד  9400שידעו להפעיל היו חלק
מהמפקדי( .גדוד  890לא חצה את מפר .סוא ..ב  17באוקטובר בשעה 00:30
החל הגדוד לדברי המג"ד ,סא"ל יצחק )איציק( מרדכי ,ב"תנועה סריקה" – קרב
החווה הסינית השנוי במחלוקת עד היו הזה ,שנועד למנוע מהמצרי לחסו את
תנועת שיירות צה"ל לראש הגשר הישראלי בדוור סואר.

ציר התנועה – הצוקי שולטי עליו.
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חוסר המיומנות והניסיו של החיילי הצעירי בלט בעיקר בימי הראשוני.
למשל ,בבוקר הראשו באבו זנימה ,ב  16באוקטובר ,קרא לפתע אחד מהטירוני
לוחמי לסג מפקד פלוגת ב יצחק ,סג עודד ווינר" :המפקד ,תראה יש כא
צופי ".בפועל היו אלה חיילי קומנדו מצרי רעבי וצמאי ,שביקשו להיכנע .חבר
הגרעי חסר הניסיו המבצעי ,זיהה אנשי לבושי במדי שצבע דומה למדי
אלה

המוכרי לו היטב של תנועת הצופי; והדבר ראשו שעלה במוחו היה
חברי תנועת נוער.

במקרה אחר הופיע לוח קומנדו מצרי ומלמל בערבית" ,מי ,מי" .החייל
הצעיר

בראותו את לוח הקומנדו הלא חמוש שהגיח מולו לפתע

נבהל ונטש

את עמדתו .ניסוי הכלי בבוקר הראשו על ההרי באבו זנימה היה כנראה
מרתיע" .לאחר כשעה חיילי של הקומנדו המצרי באו להיכנע" ,סיפר לימי חבר
לשעבר בגרעי עולי מצרפת ,דניאל לוי.
לפלוגה ח' בפיקוד סג רוטר הייתה משימה נוספת ,לאבטח מאור ראשו ועד אור
אחרו את המזח בחו אבו זנימה .מידי בוקר היה יוצא כוח מהפלוגה למעג וחוזר
אליה בערב .באחד הימי במזח ,סיפר לימי "ההסדרניק" לשעבר יואל קט :
רדפנו בזחל" ע תותח אבל בלי פגזי! אחרי אנשי קומנדו מצרי
שנראו כנראה מסתובבי באיזור ,אבל לא מצאנו כלו ,וחזרנו בלילה
רעבי עד מות ומותשי לגמרי...
הפעילות באבו זנימה הייתה ברובה סטטית – שהיה בשוחות .חלק מהזמ הוקדש
לאימוני ,ביוזמת מפקדי בפלוגות ,כדי להעלות את רמת החיילות של החיילי
הצעירי .במהל +השהייה במתח ,תוגבר הכוח בטילי לאו וחיילי מילואי
הדריכו את המפקדי והחיילי בהפעלת והדגימו ירי" .פעילות החו ".הייתה
מועטה יחסית

סיורי לתפיסת שרידי חוליות הקומנדו המצרי שנותרו בשטח.

הלוחמי המצריי עסקו בהישרדות אישית ,לא יזמו פעילות התקפית .המצרי
ג לא הנחיתו חוליות חדשות.
לוחמי הקומנדו שנלקחו בשבי על ידי פלוגתי ,סיפר לימי המ"פ ב

יצחק,

"הסתובבו בשטח ללא ציוד ונשק ומיובשי" .במקרה אחד היה ניסיו

לא

להיתפס" ,הפלוגה לקחה בשבי חייל מצרי ...שהסתתר בי גופות של חיילי
מצרי ".הסריקות לאיתור שרידי כוחות הקומנדו היו רגליי ורכובי ,בכלי רכב
ורק" שהשאירו לוחמי גדוד  890ויחידות אחרות שפעלו באזור.
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אבטחת מזח רס סודר
לאחר מספר ימי הוטל על הגדוד לאבטח ביו ובלילה את בסיס חיל הי ברס
סודר ,שחובל בטר ננטש בבהילות ב  9באוקטובר .המשימה הוטלה על מחלקה
בפיקודו של סג אריה לונדי מפלוגת ב יצחק ,שהגיע למחנה  80במהל +המלחמה
מהאחזות משואה ובתפקידו הקוד היה מ"מ טירוני ב  .908לימי סיפר לונדי
על המחסור בציוד והפיקוד על טירוני המתפקדי בפועל כלוחמי ,שאת
יכולת ,רמת כרובאי ,לא הכיר לפני כ :
ביצענו מסדר יציאה במחנה  80ללא תחמושת ,בלי כלו .חלק
מהחוסרי השלימו לנו באבו זנימה ...יצאנו בלי כלי רכב ובלי מכשירי
קשר

בלי כלו .הבסיס היה פרו ..מצאנו במקו טנק פגוע והוצאנו

ממנו כלי נשק ,תחמושת ורימוני.
ניצלתי את הזמ במזח להעלאת רמת החיילות של החיילי ,שלא הייתה
טובה .אימוני פרט וכיתה :תפעול נשק אישי ,כיצד מבצעי חיפוי,
הסתערות ורתק .הדיסטאנס היה כדי לשמור על המסגרת ,בכל זאת
מדובר בטירוני .אבל מצד שני קשה היה לשמור על דיסטאנס במקו
כזה קט  .זה היה 'ללכת על חבל דק' כל הזמ  .המנטאליות הייתה כפי
שחונכתי כלוח ומ"כ בגדוד  50לדאוג לחיילי ,להיות אב בית.
המחסור במכשירי קשר ותנועת כוחות של צה"ל ללא תיאו מוקד גרמו בגדוד
לחשש תמידי מהיפגעות מאש ידידותית ,או פגיעה בטעות של כוח מהגדוד בכוח
ידידותי .המשי +וסיפר לימי לונדי :
באחד הלילות הבחנו בכלי רכב שמתקרבי לעברנו .פרסתי את האנשי
פריסה היקפית .סגרנו את השערי וצודדנו לכיוו השער טנק ישראלי
פגוע שנותר במתח .הוריתי לא לירות והתקדמתי לבד לכיוו השער,
כדי לברר מי בא .הקפדתי לא להיות בקו האש .סימו הדדי הבהיר
שמדובר בכוח ישראלי.

באבו זנימה ג היו רגעי מבדחי ,כפי שסיפר לימי ה"הסדרניק" לשעבר
יוס עופר" :יו אחד הגיעה תזמורת צה"ל בהרכב מלא וערכה הופעה על
הכביש .כל מי שיכול היה להגיע מ

ההרי מסביב ,הגיע להופעה המיוחדת

והמוזרה במקצת הזאת".
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פרק ט'

כוחות  908בבקעה
פלגת נ"ט
חלק מהמאמ .לנצל את מלוא פוטנציאל כוח האד

הקרבי והאמל"ח ,היה

לעשות שימוש בתותחי נ"ט נגררי בקוטר  90מ"מ .צוותי להפעלת לא היו
והוחלט להכשיר בקורס מזורז כוח אד מתאי

להקי פלגת נ"ט בהרכב של

טירוני נח"ל ומפקדי ממקורות כוח אד בפיקוד הנח"ל ואכ"א .לא היה זה
המפגש הראשו של נח"לאי ע תותחי .ממחזור האימו המתקד ,שהחל
במאי  ,1969שרתו נח"לאי כאנשי צוות בתותחי מתנייעי ואיישו דר +קבע
שתי סוללות סדירות של חיל התותחני.
ב  13באוקטובר בשעה  22:30הודיע קשל"פ נח"ל לסמג"ד ,רס"

הראל:

"התקבלה הוראה להכי  36חיילי ו  12נהגי להכשרת צוותי נ"ט  90מ"מ",
מכוח הטירוני שלא נכלל בפלוגות  ,9400מקו ההכשרה בה"ד ) 4בהמש +שונה
לבה"ד  .(3בו זמנית טיפל הקא"פ מול המטכ"ל ואג" פיקוד מרכז בהשגת
האישורי שנדרשו ,כדי למשו +את תשעת התותחי שהפלגה תוכננה להפעיל
מהימ"ח בו נמצאו ,טרקטורי לגרירת ומשקפות .הציוד האישי שהחיילי
והמפקדי בפלגה נזקקו לו התקבלו מאפסנאות  908ויחידות פיקוד הנח"ל .ב 14
באוקטובר בשעה  08:50יצא הכוח לבה"ד .3
מיד לאחר שסיימו את ההכשרה המזורזת ,שנמשכה מספר ימי ,נפרסו הצוותי
מול ירד בגזרות של חטמ"ר  ,612חטמ"ר  ,63חטיבת מילואי  ,5מחוז הנגב
ומחוז אילת.

תותח נ"ט  90מ"מ
נגרר על ידי טרקטור בעמק הירד
)ארכיו צה"ל/אוס במחנה נח"ל(
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עד מהרה אבד הקשר של מפקדת גדוד  908ע הטירוני לשעבר .כ ,+למשל,
כאשר ביקש עוזר המד"ר מאג" פיקוד הנח"ל לאתר את פלגת הנ"ט ,כל שיכלו
לומר לו היה :החיילי "מפוזרי באר .".דניאל שטר  ,מטירוני פלוגה ה' במחנה
 80שירת בפלגה .לימי שיחזר:
...הוצבנו באזור מטעי הבננות של קיבו .שער הגול  ,בסמו +לנהר הירד  2 ,צוותי
של  8חיילי ו  2מפקדי .הפקודות שקיבלנו היו לעצור כל כוח שיחצה את הירד
מתחו הממלכה ...וכל כוח סורי משוריי שירד דר +דרו רמת הגול  ...ע
התחלת עונת הגשמי הועברנו במשאיות למחנה עמוס )בית שא (

במקו טאו פלוגת מחנה יוס
ההערכה במטכ"ל ב  16באוקטובר הייתה ,שמל +ירד יסתפק בשתי חטיבות
הטנקי ששלח למערכה ברמת הגול ולא יפתח חזית שלישית ,בגבול מדינתו ע
ישראל .בזירות הלחימה היו זקוקי בדחיפות לכוחות חי"ר ,בעדיפות חי"ר
מעולה )חיר"( ,כדי להילח בחוליות ציידי הטנקי של האויב ולטהר שטחי
ש"נשטפו" על ידי הטנקי.
כוחות החי"ר היחידי ,שנית היה להעביר לחזיתות הלחימה ,היו מוצבי לאור+
הגבול השקט ע ירד  .לאור ההערכה ,שלא תיפתח חזית במזרח ,הוחלט להעביר
בדירוג ,בעיקר לחזית המצרית ,את כוחות החיר" והחי"ר שהוצבו בפיקוד מרכז,
תהלי +שהחל ב  18באוקטובר .כ +מצאה לה את דרכה למחנה יוס בבקעת הירד
פלוגת חי"ר ממחנה 80

הכוח המבצעי האחרו שהוק על בסיס מאגר טירוני

הכ"ק בגדוד  908ומפקדי ממאגר כוח האד בפיקוד הנח"ל ואכ"א.

טאו
בתחילה תוכנ  ,שהכוח יקלוט את האמל"ח החדיש ביותר בתחו הנ"ט שהיה
בידי ארצות הברית ונשלח לישראל ברכבת הנשק ,טיל מונחה תיל ארו +טווח
מתוצרת חברת יוז מסוג  BGM-71טאו )ש קוד עורב(.
ב  16באוקטובר בשעה  12:45טלפ קצי אג" פיקוד הנח"ל לרס" הראל והודיע
לו על" :פקודת ארגו לשתי מחלקות ציידי טנקי" .בשעה  13:45עדכ רס"
גלבוע את הסמג"ד ,שהכוח הוגדל משתי מחלקות לפלוגה.
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למפקד הפלוגה מונה סר

אלי מכניק ,שכאמור ,הגיע

לגדוד לאחר שהחלה המלחמה והחלי את רס"

נווה

בפיקוד על טירוני מחנה דות  .מכניק ,שהחל דרכו בצה"ל
בפלוגת בני משקי של הנח"ל ,נפל לימי ,ב  14ביולי
 ,1981בעת מילוי תפקידו כמפקד נפת רפיח ברצועת עזה
בדרגת סא"ל.

סא"ל אלי מכניק

הפע המאמ .הלוגיסטי היה בעיקר להשיג פריטי לבוש לסוגיו ואוהלי שחסרו
במחנה  .80בנשקיית מחנה  80נותרו שמונה תמ"ק עוזי בלבד .כדי שנית יהיה
לצייד את המפקדי ,כמקובל ,בעוזי ,השלימה נשקיית גדוד נח"ל  903את הפער.
ב  17באוקטובר בשעה  02:00הגיעו למחנה  80מבא"פ גדנ"ע  29מש"קי וחמישה
חובשי .בשעה  ,10:40העביר אג" הפיקוד למד"ריה את תוכנית האימוני של
פלוגת הציידי.

אימוני מזורזי – הזדמנות להכיר היכולת
המפקדי ,חלק בוגרי סיירות ובעלי ניסיו מבצעי רב ,לא התלהבו מהצבת
לפקד על כוח מבצעי/קרבי שהורכב מטירוני שזה עתה הוסמכו לרמת רובאי 3
והשתייכו ברוב לפלוגה ה' .ב  18באוקטובר בבוקר התאמנה הפלוגה במטווח
הגדודי בגבעת אולגה .במקו למדו המפקדי לראשונה על יכולת האמיתית של
החיילי הצעירי ,כפי שסיפר משה וול מטירוני פלוגה ה':
המ"כי שבאו לאמ אותנו היו מילואמניקי ,אנשי סיירת שבאו מחו"ל
לחפש את המלחמה .היו אלה שועלי קרבות ,שכנראה לא מצאה ח
בעיניה העובדה שיצטרכו להילח בצד טירוני .המ"כי החליטו,
באמצע האימו  ,להתחיל באימו פרט ,כדי לראות ע מי יש לה עסק.
לאחר חצי יו ,הפסיקו את האימו ואחד המ"כי אמר לנו' :אתמול,
כשבאתי אליכ ,פחדתי לצאת איתכ לקרב .עכשיו אני נות בכ אמו
מלא '.זו הייתה מחמאה אמיתית .עכשיו אני כבר יודע שאני חייל.
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פלוגת חי"ר
בערב ,בשעה  20:00נכונה למפקדי והטירוני חיילי אכזבה .אג" פיקוד
הנח"ל הודיע לסמג"ד" :ביטול פלוגת  TOWוהקמת פלוגת חי"ר על פי פק"ל".
למעשה לא מדובר היה בפלוגת חי"ר רגילה ,אלא בכוח של ציידי טנקי ,דומה
במבנהו וחימושו לחוליות שהוקמו בגדוד  902ובגדוד  .9200לאור זאת הוחלט
לתגבר את הפלוגה במש"ק חבלה ושמונה פלסי .יו המחרת 19 ,באוקטובר ,עבר
על הפלוגה בהכנות לתזוזה ובאימוני אות נית היה לבצע במחנה .80
ב  20באוקטובר בשעה  08:00התקבלה פקודת התרעה מאג" פיקוד הנח"ל:
להעמיד את פלוגת מכניק בכוננות לתזוזה לפיקוד מרכז .באותה שעה טר נקבע
מקו הפריסה של הפלוגה .בשעה  ,11:30בזמ שמפקדי וחיילי הפלוגה המתינו
בקוצר רוח להגעת האוטובוסי שנשלחו למחנה  80כדי להסיע לפיקוד מרכז,
עדכ אג" פיקוד הנח"ל ,שפלוגת מכניק מיועדת ל"מחנה יוס ,תזוזה ע הגעת
האוטובוסי ".בשעה  15:45דיווח סר מכניק למד"ריה ,שהפלוגה הגיעה למחנה
יוס ו"א אחד לא יודע מה קורה אית" ,ובאג" פיקוד הנח"ל ניסו לברר ע
אג" פיקוד מרכז" ,מה קורה".
בלילה ,בשעה  ,21:40התברר מעמדה של פלוגת מכניק בפיקוד מרכז .מאג"
פיקוד הנח"ל הודיעו לעוזר המד"ר" ,הפלוגה במחנה יוס היא פלוגה עצמאית,
תחת פיקוד חטיבה ] 63הבקעה[ .יש לדאוג לה לציוד בהתא ".המשמעות הייתה,
צור +לארג במהירות במחנה  80שיירת דרגי עבור הפלוגה והיא יצאה לדרכה ב
 21באוקטובר בשעה  ,07:17כאשר מצטרפי אליה מש"ק חבלה ושמונה פלסי,
שהגיעו למחנה  80מג'וליס ב  20באוקטובר בערב.

פעילות משולבת באימוני
הפעילות במרחבי בקעת הירד

שינתה את מצב רוח של הטירוני חיילי

בפלוגה ,שכבר היו שבעי אכזבות ,לאחר שצפו בחבריה יוצאי בזה אחר זה
למקומות שוני ותורמי למאמ .המלחמתי ואילו ה נותרי לבד במחנה 80
בבטלה מאונס" .האכזבה התחלפה כעת בתחושת סיפוק" ,סיכ הטירו לוח
אלי כה .
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הסיפוק של אלי כה .
המחיר – רימו עש .
)אוס אלי כה (

חוליות מהפלוגה נפרסו ב"אזורי מפתח לבלימת שריו " ,במקומות שישבו בה
עד  18באוקטובר חוליות ציידי טנקי מחטיבה מאולתרת  .9100נשק נ"ט היה
במחסור" .התחלי" היה מא"ג .המצב השתנה כשהגיעה אספקה של מטולי לאו.
אחד התפקידי של החוליות היה לאבטח פלסי וחיילי ציוד מכני הנדסי כבד
)צמ"ה( של הנדסה קרבית ,שעסקו במיקוש ופריצת דרכי .יתרת הזמ הוקדשה
לאימו הטירוני לוחמי הפרוסי בשטח ובמחנה יוס .טירו לוח לשעבר
באחת החוליות ,גדעו ברקאי ,סיכ:
קבעו לנו כמה בורות יקוש בצירי המוליכי מהבקעה אל פני האר..
אני ועוד ארבעה חבר'ה וקצי חסמנו את הציר המולי +מוואדי פרעה
לכיוו שכ .קבענו את מושבנו בוילה של אחד הכפריי בוואדי זה.
בפיקוד מרכז היה א כ שקט .כ +היה ג באבו זנימה .לעומת זאת בכוח נפתול,
כמות המשימות הלכה וגדלה .כעת ה היו מורכבות יותר ומסוכנות יותר.
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)עיצוב מפה אילנה אגברה(
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פרק י'

כוח נפתול באפריקה
עז 77
התקדמות כוחות צה"ל ממערב לתעלת סוא .אילצה את הצבא המצרי לוותר על
מאמציו לפגוע בעור הצבאי של צה"ל במערב ודרו סיני מצד .לעומת זאת
התקדמות כוחות צה"ל בגדה המערבית של תעלת סוא ,.באפריקה ,הגבירה את
הצור +בכוחות חיר" לטיהור השטחי שנכבשו על ידי כוחות השריו  .כוח
החיר" של צה"ל בסדיר ובמילואי לא הוגדל לאחר מלחמת ששת הימי וכוח
החרמ"ש ,שנחשב פחות מיומ  ,הוקט  .כתוצאה מכ ,+כדי לתת מענה לצרכי
המידיי ,שהלכו וגדלו מיו ליו צרי +היה להפעיל כוחות חי"ר בטר סיימו
הכשרת הבסיסית .זו הייתה ההזדמנות של המפקדי והטירוני לוחמי בכוח
נפתול לבצע משימות יותר מורכבות ויותר מסוכנות ,יחסית למשימות שביצעו
מאז הגיעו לגזרת רפידי.
ב  18באוקטובר בלילה סיי כוח נפתול את משימותיו בג'בל יעלק" ,אפרת"
ומחנות רפידי .הטירוני לוחמי הוחלפו על ידי חיילי מילואי וותיקי
ומבוגרי ,ששרתו בגדודי חיל משמר )חי"( וגדודי אבטחה .כוח נפתול ,למעט
המחלקה שחיילה אבטחו זחל"מי ,התכנס ברפידי ,במחנה הקבע הריק עז של
גדוד טנקי השוט קל  77מחטיבה  .7צוותי הטנקי של הגדוד היו כוח התגבור
הראשו שעלה לרמת הגול  ,כבר בערב ראש השנה תשל"ד ,ב  26בספטמבר 1973
ולחמו בקרבות הבלימה הקשי ברמת הגול  .ב  19וב  20באוקטובר הגיעו בטיסה
לרפידי שלוש הפלוגות מגדוד  50שלחמו ברמת הגול  .למפקדי וחיילי בכוח
נפתול הייתה זו הזדמנות לפגוש לראשונה את החברי ,שכל כ +דאגו לה מאז
החלה המלחמה ולשמוע ממקור ראשו את קורותיה בקרבות הקשי.

אימוני
ב  19באוקטובר בבוקר נכנס כוח נפתול למשטר אימוני ,מנוחה והתארגנות
לקראת האפשרות שיוטלו עליו בתו +זמ קצר משימות חדשות ומאתגרות .לדברי
הסמג"ד ,סר שני:
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אנו נשמנו לרווחה ע עזיבת משימות אבטחת המתקני מאחר והדבר
יאפשר עתה אימוני והפעלת הגדוד למשימות יותר רציניות ,כאשר
מגמת המג"ד היא למשימות מעבר לתעלה.
האימוני היו שילוב של
שהטירוני

אימוני

לוחמי התנסו בה לפני
המלחמה ,כיתה ומחלקה;
ואימוני בתחומי חדשי,
תפעול מכשירי קשר ,זחל"
והפעלת
שסופקו

מטולי
לכוח

לאו,
במקו.

בניגוד לגדוד  9400לא הגיעו
ע

ביחד

המטולי

מדריכי ,כדי להכשיר את
וחיילי

מפקדי
להפעיל.

הלימוד

הכוח
היה

עצמי :סא"ל נפתול הדרי+
את

הקציני;

ולאחר

שביצעו ירי על חביות ,שהיו
מונחות מעבר לכביש ליד
מחנה עז ,הדריכו את שאר
מפקדי וחיילי הכוח.
ירי לאו.
)אוס בניה ברזילי(

אימוני הזחל" היו מעי תחלי מזורז לקורס הברדלס שבוטל .האימוני כללו
עליה וירידה מהכלי ותנועה ולחימה רכובה .לדברי אלו גרשו הכה  ,הקורס
המזורז "הכיל את התורה בשלמותה" ולימי ,כמדרי +בקורס קציני ,העביר
אותה לחניכיו.
תנאי החיי במחנה עז היו משופרי

לא עוד שינה בשוחות ,אלא באוהלי.

המג"ד ,סא"ל נפתול ,התגורר בקרו של מג"ד  ,77סא"ל אביגדור קהלני ,ש"היה
מסודר לא רע" ושימש בו זמנית כמפג"ד מאולתר .למחנה עז הגיעו מבקרי וכוח
אד ממחנה  .80בי המבקרי ,רס"ר  ,908דני שטרנפלד והטבח הראשי של
הגדוד ,שהגיעו עמוסי בצ'ופרי ומלווי בטבחי שהחליפו את טבחי הכוח.
90

________________________________________________________________

מלחמה ,או לא מלחמה,

עובדי המטבח המשיכו לעבוד על פי נוהלי העבודה

הקבועי ,שבוע ביחידה ושבוע בחופשה! ב  21באוקטובר הגיעה ממחנה 80
אספקה נוספת .הפריט החשוב היו ארבעה מא"גי ,אמל"ח שקשה היה להשיגו
והיה חיוני לפעילות החדשה שכבר הייתה בעיצומה.
הטיסות במסוקי נמשכו ג במהל +השהות במחנה עז .ב  19באוקטובר בוצעו
שתי טיסות .סמל מאיר כהנא וסמל יור חיימובי .יצאו בשעה  06:50ואבטחו
מסוק בגיחת חילו .פצועי מאזור האגמי המרי .עיקר תשומת הלב של
המאבטחי בדר +חזור לרפידי הופנתה לשמירה על שבוי מצרי שהועלה למסוק.
בלילה טסו במסוק לטסה מ"פ ו' ,סג קד ,ושבעה חיילי ,כדי לאבטח מסוק
אחר ,שנאל .לבצע נחיתת חירו ,עקב אובד

מד השמ  .לאחר תדרי +בג

המסוקי ברפידי יצא הכוח לדרכו בשעה  .20:30למחנה עז שב כוח האבטחה ב
 20באוקטובר בשעה  .10:00סיפר סג קד:
יצאנו אל החשיכה ,בעוד באופק המתקרב ,נראו ההבהקי של חילופי
האש ע המצרי .המסוק שנחת על החול ,סמו +לשפתו של כביש
המולי +לתעלה זוהה מלמעלה בקלות .נחתנו ונערכנו להגנה ,בעוד חלק
מהכוח פותח מנות קרב להשלי את ארוחת הערב שנקטעה .הלילה
שקט ,א +העיניי – דרוכות ...הפע הייתה זו פעילות 'אפורה' שלא
נסתיימה באש.

ב  20באוקטובר הוזנקו לטיסה שתי חוליות אבטחה ,לפטרול חילו .לוחמי צוות
אוויר :בבוקר ,סג" פולומבו ,סג" עמיר זרחי וסמל יור חיימובי ;.ובצהריי,
סג" עוזי ב שמואל וסמל מאיר כהנא .בטיסות הבאות כבר המריאו המאבטחי
של כוח נפתול מאפריקה.

עצמאי בשטח
סג" בניה ברזילי יצא לרפידי לאחר שפקודיו ,טירוני בדות  ,נשלחו ב 16
באוקטובר לסייע בבית נבאלה .המסע דרומה בכלי רכב ולא בטיסה אפשר לבניה
לעצור לחניות ביניי בראש צורי ולהיפרד מחברתו ולימי אשתו ,רחל" .באמצע
הלילה" הגיע סג" בניה למחנה עז .ב  20באוקטובר בשעה 14:20

עזב סג"

בנייה את כוח נפתול .בזמ שישב בחמ"ל המאולתר בקרו המג"ד ,הגיע קצי
ושאל ,הא יש בכוח קצי שמיטיב לנווט .סג" בנייה הרי את ידו וצור

91

________________________________________________________________

לחוליית מודיעי טכני ,שחיפשה מערכות אלקטרוניות בסוללות הטק"א המצריות
בשטח שצה"ל כבש .לימי סיפר בנייה:
ה לא גילו לי א פע מה חיפשנו .לא הייתי אמור לדעת ולא ידעתי.
הצוות הורכב ממפקד בדרגת

סא"ל 2 ,מהנדסי אלקטרוניקה ,לוח

סיירת מטכ"ל )לצור +איסו מודיעי ( ,אלחוטני 2 ,חבלני וחוליה
טכנית קטנה שבראשה קצי רכב כל יכול.
ע הכוח הזה )זחל" וג'יפ( חציתי את התעלה על גשר הדוברות .מייד
לאחר החצייה התחלנו לרדו אחרי הכוחות הלוחמי .נכנסנו לבסיסי
טילי חצי מטוהרי .כל כלי נטוש ע אנטנה שמצאנו בדר +בדקנו.
לוח מטכ"ל ואני היינו המאבטחי .החבלני בדקו מלכודי .והצוות
הטכני החייה את כלי הרכב .הגענו ע  5כלי רכב לפאיד...
במקו פגש סג" בניה פרצופי מוכרי .כשעה וחצי לאחר שיצא למסע
החיפושי בסוללות הטק"א המצריות אפריקה ,התקשר קצי מחמ"ל פיקוד דרו
ברפידי לסא"ל נפתול והודיע לו :התרעה ליציאה ל"סנסו "

שדה התעופה

המצרי פאיד במפת הקוד סיריוס של צה"ל.

"סנסו " – צור +מבצעי
הלחימה ממערב לתעלת סוא .גרמה להארכת קווי האספקה ליחידות הלוחמות,
שחצו את תעלת סוא .לאפריקה במעבר צר ,ראש הגשר בדוור סוואר ,שנתו היה
להפגזות כבדות ללא הפסקה ביו ובלילה ולהתקפות מהאוויר ומהקרקע.
התוצאה הייתה :פקקי ענק של כוחות ושיירות אספקה ,שהמתינו לתור לחצות
את הגשר הדוברות הבודד שהוק ב  17באוקטובר ותוגבר ב  19וב  20באוקטובר
בגשר הגלילי ובגשר הצנע בהתאמה; כמות נפגעי רבה בקרב מפעילי הגשרי
והחצר והכוחות הממתיני; ומחסור הול +וגובר במזו  ,דלק ותחמושת בקרב
הכוחות הלוחמי באפריקה.
ניסיו בליל  17 16באוקטובר להעביר לכוח באפריקה תחמושת ודלק

ברכבת

אוויריות של מסוקי תובלה נכשל ,עקב חוסר מיומנות של רוב צוותי האוויר
בטייסות המסוקי בטיסה בלילה באזור מוכה טילי )אמ"ט( .התארכות קווי
הלחימה ג חייבה למצוא חלופה לבית חולי השדה ברפידי ,כיוו שמיו ליו
הל +והתאר +הזמ שחל מרגע היפגעות לוח ועד שהובא לטיפול במסוק החילו..
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שדה התעופה הראשו שנתפס על ידי כוחות צה"ל באפריקה היה דוור סואר.
אול ,קרבתו לראש הגשר המופגז ,לא אפשרה לעשות בו שימוש מבצעי .ב 17
באוקטובר ,בדיוני בחפ"ק פיקוד דרו "בדבלה" ,שהחלו בשעות  21:10ו ,21:50
סוכמו משימות אוגדה  162שהחלה לחצות לקראת חצות את תעלת סוא ..אחת
המשימות הייתה" :השתלטות על שדה התעופה פאיד" ,שהמצרי לא הפעילו מאז
שותק במלחמת ששת הימי .בשנת  1972החלו בשיקומו המהיר ,שכלל בניית
מסלול ראשי באור +כ  3ק"מ ומסלול הסעה 22 ,דירי מטוסי ועשרות עמדות
מבוטנות לחימוש ,דלק ועוד .המלחמה קטעה את השלמת עבודת הבינוי.

שדה התעופה פאיד"/סנסו "/נחשו .
כפי שנראה בגיחת צילו של חיל האוויר.

בפועל אוגדה  162לא כבשה את שדה התעופה "סנסו " .כוחות מחטיבה  460של
האוגדה ,גדודי טנקי 198 ,ו  100וגדוד חרמ"ש  86לחמו בקרבת השדה ב  18וב
 19באוקטובר ,א +למעט "שטיפה "באש" של השדה על ידי גדוד  ,100הכוחות לא
נכנסו לשדה ולא הוטל על גדוד החרמ"ש לטהר את השטח ,ככל הנראה עקב מת
העדיפות לתנועה מהירה של הטנקי דרומה לכיוו העיר סוא ,.כדי לתפוס מירב
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שטחי בטר תוכרז הפסקת אש .אול ,המחסור בחימוש ודלק באוגדה ,162
שבינתיי הל +וגבר והרצו להקטי את כמות האבדות בראש הגשר ,שב והעלה
את סוגיית כיבוש "סנסו " והפעלתו בדיוני התכנו המבצעיי.

הדר +ל"סנסו "
כחלק מהיערכות חיל האוויר להפעיל לראשונה בתולדותיו שדה תעופה באפריקה,
התמנה אל" אליעזר כה )צ'יטה( ב  19באוקטובר למפקד המיועד של הבסיס
האווירי; ונאמר לו ,שככל הנראה יהיה זה "סנסו ".
בסמו +לקבלת המינוי פגש אל" כה את הרמטכ"ל השני של צה"ל והארכיאולוג
הנודע ,רא"ל )מיל'( פרופסור יגאל ידי  ,וסיפר לו על תפקידו המיועד".בהברקת
הרגע" הציע ידי להעניק לשדה שיופעל ש עברי" ,נחשו "; כשמו של נחשו ב
עמינדב ,שעל פי האגדה היה הראשו שקפ .למי לפני קריעת י סו ,כמתואר
בספר שמות פרק י"ד .הש אומ..
מאוחר יותר באותו יו טס אל" כה לחפ"ק פיקוד דרו ב"דבלה" ,כדי לתא
ע בכירי החפ"ק את הפעלת השדה .במקו פגש את אנשי הכוח הדרומי של
סיירת מטכ"ל ,ששיווע לקבל משימות .ברפידי המתינה שלוחת מסלול ,שהייתה
מיועדת להפעיל את השדה לאחר כיבושו ,בפיקודו של מפקד גג שלוחות המסלול
של חיל האוויר ,סא"ל )מיל'( אברה )בומה( שביט.
ב  19באוקטובר ,ביו ובלילה ,שבה ועלתה השאלה ,מהי האופציה האווירית
הטובה ביותר להעברת אספקה לאוגדה  .162בחיל האוויר תוכנ מבצע ,להצניח
אספקה לאוגדה ממטוסי נוראטלס בשעה ) 14:00מדרו לצומת "צח" )א תיכבש
לאחר הריכו +האווירי שבוצע באותו בוקר( ,או מצפו לה )א לא תיכבש( .אול,
המבצע לא הוצא לפועל בסופו של דבר ,לאחר שהתברר ,לדברי מפקד חיל האוויר,
אלו בנימי )בני( פלד,
לא היה מקו אחד שאפשר היה להעביר את המטוסי האלה בלי
שסוללת ]תותחי[ ה ] 57מ"מ[ תירה ועוד היו הרבה כוחות ]מצריי[
פזורי בי ה'אצבעות' של הכוחות שלנו ...קל מאוד לאבד ש מטוס
תובלה ולא בדיוק מה שאנו רוצי עכשיו.
בעקבות ביטול מבצע ההצנחה ,שב ועלה הרעיו לתספק את אוגדה  162באמצעות
מסוקי יסעור .בשעה  15:25שוחח שר הביטחו  ,רא"ל )מיל'( משה דיי  ,מ"דבלה"
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ע מפקד חיל האוויר ואמר לו" :לפי דעתי את יכולי להוריד אספקה
בהליקופטרי כי המצב על הגשר בלתי אפשרי ".בשעה  17:15החלה פגישה
בלשכתה של ראש הממשלה ,גולדה מאיר .שר הביטחו  ,דיי  ,עדכ את הנוכחי:
"נתתי הוראה להתחיל לתדלק ע יסעורי ,שיביאו תדלוק לכוחות
פנימה כי על הגשר זה ממש לא יתכ כאשר הגשרי מופגזי כל הזמ .
כל שלושה יסעורי זה  10טו דלק ותחמושת ,אז יעשו את זה בתובלה
האווירית הזאת ...ח"א הבטיח לעשות זאת בלילה ואולי לקראת בוקר
אפשר יהיה לעשות זאת ע מטוסי תובלה".
אול הרמטכ"ל ,רא"ל אלעזר ,נת הוראה לדברי אלו פלד" ,שהלילה לא נצניח
דלק ...אני ג מאמי שאילו בעיית הדלק הייתה ממש אקוטי אז היינו נכנסי,
אבל היא לא כזו .עובדה שהרמטכ"ל אמר שהלילה לא מוכרחי ".בקרב סגל
המפקדי הבכיר של חיל האוויר ,שהתכנס לדיו היומי בלשכתו של אלו פלד,
הייתה הסכמה ע החלטת הרמטכ"ל ,כיוו שסברו )ואלו פלד הצטר לדעת(,
ש"ג הליקופטרי" אי אפשר להכניס לשטח בגלל הנ"מ הקני .בפועל ,שני מסוקי
יסעור טסו בכל זאת בשעות הלילה ותספקו את אוגדה  162ב"שמונה טו דלק".
בינתיי ,בחפ"ק ב"דבלה" ,הועלה רעיו חדש .בשעה  19:00החל בחפ"ק דיו
הערכת מצב בראשות הרמטכ"ל ,רא"ל אלעזר .נציג הרמטכ"ל בפיקוד דרו
ובפועל מפקד החזית ,רא"ל )מיל'( בר לב ,הנחה במהל +הדיו  ,להכי מטוסי קרנ
להצנחת דלק וציוד .הרמטכ"ל לא הביע התנגדות; והציע בנוס לשלוח סיור אלי
מאוגדה  ,252שחצתה את התעלה באותו יו ,כדי שישתלט על "סנסו " ,א +עליו
"להימנע מלהיגרר לקרבות קשי".
כעבור רבע שעה הובהר ,שלא די בהאחזות פיסית ב"סנסו " .בשעה  19:15התקשר
מ"דבלה" מפקד חפ"ק חיל האוויר ,אל" שמואל )יוה ( שפר )שטופר( ועדכ את
אלו פלד ,שקיי באותו זמ את הדיו היומי ע המפקדי הבכירי )כמתואר
לעיל( ,שכדי להפעיל את השדה יש צור +לטהר אותו ואת השטח סביבו ברדיוס
שלושה ק"מ" ,א +אי מספיק כוח לביצוע המשימה ,המינימו שצרי +כדי לנסות
להנחית ש מטוסי תובלה ולעשות ש שדה משמעותי ".אל" שפר הוסי ואמר
לדברי אלו פלד:
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"שיתכ מאוד שבאזורי שבר שולט עליה בלב הזה יש אתרי שבה
אפשר להנחית קרנ ,או אפילו נורד בשטח .אבל לצור +זה מוכרח להיות
ש מישהו שיודע לסמ שטח שהוא טוב לנחיתה למטוס כזה".
מפקד חיל האוויר קיבל את הרעיו והורה ,לנסות לאתר בתצלו אוויר )תצ"א(
משטחי נחיתה פוטנציאליי; ו"להקפי ".למחרת לאוגדה  162קצי בנוי המתמחה
בבדיקת מנחתי ,כדי שיבדוק פיסית א מטוסי תובלה יכולי לנחות ולהמריא
מה ו"יהיה מוכ להנחית מטוסי שלא בפאיד" ,כי "הכוונה שלא לכבוש את
פאיד מחר ".בהערכת מצב שהחלה בראשות הרמטכ"ל בשעה  ,22:05הציע מפקד
חיל האוויר לשלוח עוד באותו לילה את קצי הבנוי ,כיוו ש"בטוח יותר להנחית
מאשר לתספק".
בשעה  23:20שוחחו בטלפו שר הביטחו  ,רא"ל )מיל'( דיי ורא"ל )מיל'( בר לב.
לאחר שעודכ על ידי מפקד החזית ,שאוגדה  162איבדה  10טנקי ודלק הובא
אליה במסוקי ,שאל השר" :מקומות כמו שדה תעופה פאיד וכיוצא באלה את
רוצי להתעסק בה?" .מפקד החזית השיב לו " :זה] ...ה[חי .החקלאי .יש ש
פלשתינאי ואלג'יראי וכל מיני .אפשר לקחת אבל זה יעלה לנו ביוקר"...
לקראת חצות הלילה ,העביר מפקד חיל האוויר לרמטכ"ל את רשימת המבצעי
והכוננויות שהחיל תכנ לבצע ב  20באוקטובר .ברשימה נכללו :הצנחה בבוקר של
דלק לאוגדות" ,א יתאפשר מבחינת האמ"ט"" ,על ידי  6מטוסי קרנ ו  12נורד
]נוראטלס["; והעמדה בכוננות של "שלוחת מסלול ויחידת הפעלת הליקופטרי"
לטובת "הפעלת שדה תעופה פאיד ".בפועל הועמדו בכוננות לטיסה לפאיד ג
מטוסי קרנ.
ב  20באוקטובר בשעה  10:07התכנסה ב"דבלה" קבוצת תכנו בראשות רא"ל
)מיל'( בר לב .לדבריו היה צור +במילוי שני תנאי כדי לבצע את המהלכי הבאי
בלחימה באפריקה .הראשו " ,הרחבת ראש הגשר" והשני:
שחיל האוויר פלוס קלמ ]אלו מג  ,מפקד אוגדה  [252יטפלו באזור
שדה התעופה וש ירדו מטוסי ויוקמו מאגרי דלק ותחמושת –
אספקה ...קוד חיל האוויר יוריד סי.בי.יו ]פצצות מצרר[ ואחר כ+
קלמ יתפוס את המחנה ושדה התעופה.
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משמעותה של תקיפה בפצצות מצרר הייתה דחייה בהפעלת השדה .היה ידוע,
שאחוז ניכר מפצצונות המצרר איננו מתפוצ .וידרשו מספר ימי ,כדי לנטרל את
מאות הנפלי בטר נית יהיה להפעיל את השדה .במהל +השעה הבאה הובהר
מספר פעמי לאלו מג  ,עד כמה חיוני לכבוש את "סנסו "; כדי לאפשר את
"תחזוקת בר " וכי "תחמושת חת"" ראשונה בסדר העדיפות להנחתה לאוגדה
 ,162שלחמה באותו זמ באזור רכס הג'ניפה.
בשעה  ,11:00לאחר שהתברר ש"האויב בורח" מאזור מנחת פאיד צפו  ,כ  10ק"מ
מצפו ל"סנסו " ו  2ק"מ ממערב לצומת "צח" )ראה מפה עמוד  ,(88הורה עוזר
אלו פיקוד הדרו ,תא"ל )מיל'( אורי ב ארי ,לאלו מג לתפוס "את משטח
הנחיתה" .הכוונה הייתה להנחית מטוסי תובלה במנחת ,א הסיור האלי יתקל
בהתנגדות ב"סנסו " .בשעה  12:15נתנה לאלו מג פע נוספת פקודה לשלוח
סיור אלי לפאיד" .רא"ל )מיל'( בר לב הורה לו:
אשר ל'סנסו ' צרי +לעשות את זה בזהירות ובשכל כי זה לא כל כ +חיוני.
תיקח בחשבו אני מבקש מאוד לא לראות את זה כמשימה חיונית.
להתקרב ולהיכנס רק א זה ריק .א זה לא ריק נכניס לש את שטופר
לריכו .+תתייחס אל זה כאל סיור אלי לבדוק א יש ש משהו ,או
מישהו .לעומת זאת ] 124פאיד צפו [ לאבטח שהוא בידינו...

כניסה כואבת ל"סנסו "
נראה ,שההשתלטות על מנחת פאיד צפו

גרמה לשינוי בתכנו  :שאת הסיור

האלי לפאיד לא יבצע כוח אורגאני מאוגדה  ;252אלא על ידי כוח משולב של
סיירת מטכ"ל ובית הספר לצניחה ,אליו הצטרפו אל" כה  ,מהנדס מסלולי
ומנחתי וחלו .משלוחת המסלול שהמתינה בשדה התעופה ברפידי.
בשעה  14:00לער +נחתו במנחת פאיד צפו שני מסוקי יסעור מטייסת דורסי
הלילה ומתוכ יצאו :אל" כה  ,מהנדס מסלולי ,כוח מסיירת מטכ"ל בפיקוד
סג מפקד היחידה ,רס" עמיר לוי  ,רכוב על שני ג'יפי וחלו .חוליית המסלול
בפיקוד סא"ל בומה רכוב על פרד מכאני ומיני כבאית .למרבה אכזבתו של אל"
כה  ,חפ"ק אוגדה  252אותו ציפה לפגוש במקו ,כדי לתא ע קציניו את
הכניסה ל"סנסו " ,כבר לא היה במקו .לעומת זאת המתי כמתוכנ כוח הנחתה
מבית הספר לצניחה ,רכוב על משאית שלל מצרית מסוג זיל.
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הכוח המשולב של הסיירת ובית הספר לצניחה ,בס +הכול כ  45לוחמי ,ואתו
אנשי חיל האוויר נע במהירות ונכנס ל"סנסו " ,שנראה נטוש .בדיקה מהירה
העלתה ,שהמסלול הראשי פגוע לאור +כ  500מטר בצידו המערבי ,כתוצאה
ממטעני נפ .שהמצרי הניחו בטר נסוגו מהשדה וכשהתפוצצו יצרו מכתשי.
למרבה המזל רוב המטעני לא פעלו ,בגלל תקלות טכניות במרעומי ,או
שהמצרי לא הספיקו לחמש אות במרעומי ,ככל הנראה בגלל שמיהרו לנטוש
את השדה .מחשש למלכודי ,הוטל על סמ"ר אברה )אבי( דיכטר מסיירת
מטכ"ל ,שהיה בעל "הכשרה בסיסית בחבלה" ולימי כיה כראש השב"כ ,כח"כ
והשר לביטחו פני לנטרל את המטעני.
כעבור למעלה משעה וחצי ,לדבריו לימי של ח"כ דיכטר ,יצא מאזור ההאנגרי
ג'יפ של הסיירת והתקד לעבר מגדל הפיקוח ,בו היו מרוכזי שאר לוחמי
היחידה ובית הספר לצניחה .כאשר הג'יפ היה במרחק של כ  200מטר מהמגדל,
אירע לפתע פיצו .אדיר והוא הפ +לאבוקת אש ועש שחור.
ככל הנראה נפגע הג'יפ מפצצת  RPGופגיעתה הייתה
קטלנית :המ"פ שנהג ,סר אמיתי נחמני נהרג .לאחר
מותו הועלה לדרגת רס"  .שאר יושבי הג'יפ נפצעו:
אל" כה נפצע באוזנו ,רס" לוי נפצע ברגליו וקצי
הקשר של הסיירת ,סג משה ביחובסקי ,נכווה בפניו.
דקות ספורות לאחר הירי ,עזב הכוח ,למעט חלו.
חוליית המסלול ,את השדה בחסות מיסו +עש
שהפעיל ,כדי למנוע מהמצרי לזנב באנשיו .הכוח
חזר לפאיד צפו

ומסוקי שהוזעקו פינו את

הפצועי מהמנחת לרפידי.
רס" אמיתי נחמני

כשנישמע קול הפיצו ,.מיהרו אנשי חלו .חוליית המסלול ,כדבריו לימי של רס"ר
בדימוס עדי ניר" ,להיכנס לאחד הדירי .הגפנו מאחורינו את דלתות הבטו
הכבדות שלו ,בתקווה שהמצרי לא יבואו אחרינו ".כוח החלו .הקט נשאר לבדו,
א כי לא לזמ רב.
מרחוק ,הבחינו בפינוי "סנסו " לוחמי כוח בפיקוד סמג"ד  106מחטיבה  ,164סר
)מיל'( חיי מור )מורנו( ,שהורכב משישה טנקי שוט קל ומחלקת חרמ"ש .לדברי
הסמג"ד ,בדר +ל"סנסו " פגש כוח של טנקי ונגמ"שי וקיבל מודיעי עדכני,
שבשדה
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בשעה  16:05עדכ אלו פיקוד הדרו ,אלו גונ  ,את עוזרו ,תא"ל )מיל'( ב ארי:
"'סנסו ' בידינו .הרגע טסתי מעליה".
כוח מורנו נכנס לשדה כחמש דקות קוד לכ ' לא נתקל בהתנגדות ונער +מיד
בהגנה היקפית בחלקו המערבי של השדה .הכוח לא החל לטהר את השדה בגלל
שנותרה כשעה עד לרדת החשיכה ,והודעתו בשעה  15:55של תא"ל )מיל'( ב ארי
לאלו מג  ,שכוח צנחני מגדוד נח"ל מוצנח  ,50יונחת בשדה על מנת לאבטחו.
בלילה נחתו נח"לאי בפאיד ,אבל מכוח נפתול.

שלו רפידי ,ברוכי הבאי לנחשו
בזמ

שכוח מורנו כבש את "סנסו " ,ב  20באוקטובר בשעה  ,16:00התברר,

שהלח .הבלתי פוסק של המג"ד לקבל משימות הצליח .מחמ"ל פיקוד דרו
ברפידי ,העבירו לסא"ל נפתול פקודת התרעה :יציאה של פלוגה ל"סנסו "
הוחלט שהטירוני לוחמי יאבטחו את השדה .בפועל לא היה מדובר באבטחה
בלבד .בשלב ראשו צרי +היה לטהר )כמתואר לעיל( את השדה )שהשתרע על פני
שטח של כ  10ק"מ רבוע לער (+ואת השטח המקי את הבסיס מכל עבריו ברדיוס
של  3ק"מ.
מיד לאחר קבלת פקודת ההתרעה כינס המג"ד את מפקדי וחיילי הכוח לתדרי+
באמפיתיאטרו

מחנה עז ,לנאו "ד יזע ודמעות" ,במהלכו קרא לטירוני

שחושבי שקשה לה ,או שלא יוכלו לעמוד במשימה שצפויי בה הרוגי
ופצועי ,או שה מפחדי לעזוב את המסדר .התדרי +נחרט היטב בזיכרונו של
האלו לימי הכה :
אנחנו יושבי באמפיתיאטרו

של מחנה עוז .נפתול בא ע סרבל

טנקיסטי ואמר לנו אנחנו נעבור למערב התעלה .אנחנו הולכי
להילח ,יהיו לנו הרוגי ,יהיו לנו פצועי ...זה לא הפחיד אותי .בכלל
לא .אני הייתי די בהי…
בתחילה תוכנ  ,של"סנסו ימריאו המפג"ד ופלוגה ו' .כעבור זמ מה שונה הרכב
הכוח והוא כלל את המג"ד ,הסמג"ד ,פלוגות ו' וח' בהרכב מוקט

בפיקוד

מפקדיה והתאג"ד .המספר המקסימאלי של אנשי על ציוד ,שנית היה להטיס
בשני מסוקי יסעור במגבלות הטמפרטורה והגובה.
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מסוק יסעור
)בטאו חיל האוויר(

בשעה  20:00לער +המריא הכוח בשני מסוקי היסעור מטייסת דורסי הלילה.
הטיסה התבצעה בגובה נמו ,+כ  100רגל" .למטה להט המדבר החשו +מאש תופת,
ירי טנקי ונק"ל נפ .פגזי תותחי ורע מרגמות" ,כתב סר שני .הוסי ותיאר
לימי אל" בדימוס נפתול:
בקטע מסוי התחלתי לראות את הנצנצי של הארטילריה .עמודי
האיפוס של הארטילריה עליה יש בלילה נצנצי .ראינו את הנצנצי
והאורות .טסנו מעל אזור הקרבות .אי +שעברנו את התעלה נעשה
פתאו 'שקט מצרי' .הגענו לצומת 'צח' ,ממנה פוני דרומה לכיוו
סוא] .ראה מפה עמוד  .[88המסוק טס מעל הכביש דרומה ונחתנו בשדה.
שני היסעורי לא היו כלי הטיס הראשוני של חיל האוויר שנחתו ב"סנסו ".
קד לה בשנת  1954מטוס מסוג  C-47דקוטה מטייסת הפיל המעופ ,שצוותו
תעה בדרכו בלילה .למרבה המזל ,הבסיס היה בשליטה בריטית ואנשי חיל האוויר
המלכותי ) (R.A.F.שהפעילו אותו מיהרו לתדלק את המטוס הישראלי ולשלחו.
מחשש להמצאות אויב בשדה ,או בקרבתו ,נחתו המסוקי ב"סנסו " ללא אורות,
בסמו +לדירי המערביי .הכוח התפנה במהירות מהמסוקי .מיד לאחר שזוג
היסעור המריא ,החלה הארטילריה המצרית לטווח את השדה באש מרגמות,
שלדברי הסמג"ד" ,לא הגיעה לטווח מסכ  ",אבל גרמה לבהלה ,כדבריו לימי של
סא"ל )מיל'( אהרו חזק:

100

________________________________________________________________

קיבלנו לטהר דת"ק במקביל להפגזה שהתחילה לנחות על שדה
התעופה ,כ +שהטיהור היה מצ'וקמק .הטירוני רצו פנימה בבהלה
בגלל ההפגזה) ,נדרס חייל אחד או שניי בכניסה פנימה(.
הכוח התרכז בדיר שטוהר ובדיר של חלו .שלוחת המסלול .בגלל הרכבו המיוחד
של הכוח ,חוסר ניסיונ הקרבי של הרובאי ,הורה המג"ד על סדרי אבטחה
מיוחדי :הצבת חוליית אבטחה קדמית מחו .לדירי ועל גגותיה בהרכב של
אנשי סגל בלבד; ושמירה בפתח הדירי מציד הפנימי על ידי הטירוני .המפגש
הראשו של המג"ד ע אנשי חלו .חוליית המסלול היה מפתיע .לדבריו לימי:
ברגע שנכנסנו ה לקחו סדיני וסגרו את עצמ מפני החיילי ,אבל
הזמינו אותי להצטר אליה .הייתי עיי ,אבל זה לא הפריע לה לתת
לי ודקה ע זיתי שחורי וגבינות .צבא אחר ,לא יודע מאיפה ה
הביאו את זה...
הבלבול לגבי זהותו של הכוח הנח"לאי שנחת ב"סנסו " נמש +ג בלילה ובימי
ובלילות הבאי .בקבוצת דיו מקדימה )קד"( בראשות הרמטכ"ל ,רא"ל אלעזר,
שהחלה במטכ"ל בשעה  ,23:45דיווח רמ"ד דרו בענ מבצעי במטכ"ל ,רס"
זאב נתיב )נדלר(" :פלוגת טנקי מאוגדה  252מתוגברת בשתי פלוגות צנחני
מאוגדה  143השתלטה על שדה התעופה פאיד והכוונה להפעילו למחרת".

מטהרי את "סנסו "
לחלו .כוח נפתול בפאיד היו שתי משימות ב  21באוקטובר .הראשונה ,לטהר את
השדה ,ביחד ע מחלקת החרמ"ש מכוח מורנו .במהל +הבוקר תוגבר כוח הטיהור
בתשעה זחל"מי מגדוד נ"מ מתנייע ,שכל אחד מה חמוש היה בשני תותחי
בקוטר  20מ"מ ונית היה להפעיל ג לירי קרקעי .המשימה השנייה ,לסייע
לחלו .חוליית המסלול להשמיש את המסלול הראשי .בו בזמ הוטל על גדוד
חרמ"ש  86מחטיבה  460לטהר את אזור מחנות פאיד מדרו מזרח לשדה ,שלב
ראשו ביצירת השטח הסטרילי שנדרש ברדיוס כ  3ק"מ מ"סנסו ".
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דיר מטוסי טיפוסי בפאיד וזחל" נ"מ  20מ"מ

באור ראשו התקיימה קבוצת פקודות ותצפית על שטח השדה בראשות המג"ד,
שקבע את שיטת טיהור השדה )במשולב ע מחלקת החרמ"ש( .כל מ"פ קיבל גזרה
לטיהור .התדרי +לכוחות היה ארו +מהמקובל ,מאחר ומדובר בטירוני לוחמי
הלומדי את מלאכת הטיהור בשטח בנוי תו +כדי עבודה.
במהל +הטיהור התגלתה החוליה שהרגה את רס" נחמני .לדברי הסמג"ד ,סר
שני" ,מפקדי שלנו" ,ששניי מה היו המש"קי שלמה שריקי ונמרוד כלפו ,
"גילו שלושה חיילי מצריי ויצאו אחריה למרד ע זחל" של אנשי מילואי
וחיסלו את שלושת המצרי" .ההרוגי ,שזוהו תחילה כמצרי ,היו עיראקי
ששרתו בחטיבה הפלסטינית שהייתה מוצבת באזור האגמי המרי .אל" כה
שעד לכתיבת מחקרינו בטוח היה ,שהטירוני לוחמי משתייכי ליחידת צנחני
היה מרוצה מאוד מתפקוד ,כפי שסיפר לימי אל" בדימוס נפתול.
בא אלי צ'יטה ואומר לי ,איזה חיילי קרביי יש ל ,+משהו לא
נורמאלי ,ה נראי לי צבא ,לעומת אחרי שראיתי .לא רציתי להגיד לו
שאלה טירוני ,שפועלי על פי התרגולות ולא יודעי חוכמות.

גדוד /50פלוגה א'
בשעה  17:40הורה תא"ל )מיל'( ב ארי למפקד חטיבת בית הספר לשיריו ,460
אל" גבריאל )גבי( עמיר "לשלוח מיד פלוגה מגדוד  ,"50שהוכפ לפיקודו באותו
יו" ,ע שישה זחל"מי ל'סנסו ' לאבטח חוליית שדה שנמצאת ש ולתא את
חבירת הכוח ע ]אלו[ קלמ ]מג [ ".מג"ד  ,50רס" יור יאיר )יה יה( הטיל את
המשימה על פלוגה א' בפיקודו של סג חיי קונדה ,שהחלי את המ"פ ,סג יצחק
כנע  ,שנפצע בקרבות תל א סקי .הפלוגה עזבה את הגדוד ,שנע באותו זמ על ציר
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"מסכה" ,צמוד לשפת האג המר הגדול וממזרח ל"סנסו " והחלה לנוע לכיוו
שדה התעופה.
בלילה הגיעה הפלוגה לפאתי החלק המנהלתי,
לקצה הצפו

מזרחי של השדה הצמוד לציר

"חבית" מתג ) 44ראה מפה עמוד  (88ואז אירע
פיצו.

אחד הזחל"מי עלה מוקש .כתוצאה

מהפיצו .ניתק אחד מגלגלי הזחל" ופגע פגיעה
קטלנית בראשו של סג קונדה שעמד חשו בחו..
לאחר מותו הועלה קונדה ,חבר קרוב של רבי
מאנשי הסגל בכוח נפתול ובגדוד  908בכלל ,לדרגת
סר  .הפלוגה מגדוד  50עזבה את שדה התעופה
למחרת בבוקר.
סר חיי קונדה

"סנסו " מבצעי
הרצו של המטכ"ל ופיקוד דרו להפעיל את השדה ב  21באוקטובר לא התממש.
נראה שחברו לכ +שני גורמי :הצור +להשלי תחילה את הטיהור של חלק
ממחנות פאיד שהיו ברדיוס  3ק"מ מהשדה; וכלקח מהפלת מטוס מסוג F-4E
פנטו )ש קוד קורנס( מטייסת העטל בטיל מסוג  SA-6באזור פאיד ב 20
באוקטובר באור אחרו  ,להפעיל את השדה רק לאחר שיושל חיסול מער+
הטק"א המצרי בגזרת תעלת סוא ..השמדת הטק"א בוצעה במשולב על ידי כוחות
שריו )שהשמידו סוללות תו +כדי תנועת בשטח( ותקיפה אווירית של חיל
האוויר )במהלכה הושמד ב  22באוקטובר בשעה  09:00מער +הטק"א האחרו
שנותר שמיש ,שלופה סוא.(.
כעבור  50דקות ,ב  22באוקטובר בשעה  09:50שונו גבולות הגזרה בי האוגדות
הלוחמות באפריקה ו"סנסו " הועבר תחת פיקודה של אוגדה  143עליה פיקד אלו
)מיל'( אריאל )אריק( שרו  ,לימי שר הביטחו וראש ממשלת ישראל .באותו זמ
ב"סנסו " עיקר המאמ .היה להשלי את ניקוי וסימו הקטע התקי של המסלול
הראשי להמראות ונחיתות :כשני שליש מאורכו )הקטע שהמצרי חיבלו בו
תיקונו נמש +עוד מספר ימי( ו  20מטר רוחבו )כאשר למחרת כבר נית היה
להשתמש במלוא רוחבו שהגיע ל  50מטר.
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הטירוני לוחמי צוידו במטאטאי וניקו את המסלול מגופי זרי ,כדי למנוע
נקרי בגלגלי המטוסי והמסוקי ,או חלילה תאונות קטלניות .ב  22באוקטובר
בשעה  ,13:55נרש ביומ מבצעי עלו" :שדה התעופה פאיד כשיר לפעילות".

קרנ ראשו ב"סנסו " – איחוד בכוח נפתול
בסמו +להודעה ששדה "סנסו " פתוח להמראות ונחיתות ולאחר המתנה מורטת
עצבי נית האישור המיוחל להמריא מרפידי .המפקדי והטירוני לוחמי,
בפיקוד מ"פ ד' ,סג רוזנבלט

שזוהו בטעות על ידי מפקד בח"א  ,3אל" אמיתי

חסו )"שפ "( ,כ"חיילי של "906

טיפסו למטוס הקרנ והיו הראשוני לנחות

במלחמת יו הכיפורי במטוס קבוע כנ של חיל האוויר בפאיד.

עולי לקרנ הראשו ל"סנסו ".
)ציל ער ילו (
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במושב הקברניט ישב מפקד הטייסת שהוקמה שמונה ימי קוד לכ  ,סא"ל דוד
פורת" .טסנו טיסה מאד נמוכה ,חצינו את התעלה ונחתנו בפאיד .המטוס לא נעצר
על המסלול עקב חשש מהפגזה ומיד המריא" ,נזכר לימי גיל בסי .
הצוות בפיקודו של סא"ל פורת טס באותו יו פעמיי נוספות בנתיב מרפידי
לפאיד והביא את אנשי שלוחת המסלול ומשאית מסוג ריו )עליה נארז ציודה(,
שהצטרפו לכוח החלו .הקט בפיקודו של סא"ל )מיל'( שביט; ולאחר מכ את בית
החולי האווירי  .309בס +הכול בוצעו באותו יו  10גיחות של מטוסי קרנ,
שהטיסו אנשי וציוד ל"סנסו ".
איו נוס על מטוסי התובלה היו מטוסי האויב .עד לסופה של המלחמה שמי
פאיד היו אחד המוקדי המרכזיי בה התנהלו קרבות אוויר .חלק מהמאמ.
האווירי המצרי באות ימי הוקדש לניסיונות נפל להפצי .את השדה ,ו/או לפגוע
במטוסי הגדולי והאיטיי בעת חניית על הקרקע ,או בהיות באוויר.
האירוע המסוכ ביותר ביו הראשו להפעלת השדה ,התרחש בשעה  15:00לער.+
בעת שמטוס קרנ פרק ציוד על הקרקע ,נראה לפתע מטוס אויב "מתארג ליע
צליפה נמו +לכיוו השדה ".אול תקיפתו סוכלה על ידי אחד ממטוסי היירוט של
חיל האוויר.
שני טייסי מצריי ,שהופלו בקרבות האוויר בשמי פאיד ב  22באוקטובר ,נאספו
על ידי מסוקי בל  ,205שקודמו באותו יו מרפידי ל"סנסו " .הבכיר מבי שני
השבויי הותיר רוש עז על גיל בסי  ,שכתב לימי:
בשעות ]אחר[ הצהרי התחילו קרבות אויר בגובה נמו +ממש מעל פאיד
ותו +כמה דקות הופלו  3מיגי .אחרי כרבע שעה הביאו את אחד
הטייסי המצרי סג אלו שהיה פצוע קל ,שאת פרצופו לא אשכח.
עוד בטר הושלמה פריסת בית החולי האווירי באחד הדירי והפיכתו לבית
חולי שדה ,החלו צוותי הרפואה שלו לקלוט ולטפל בפצועי שהובאו במסוקי
החילו ..מחלקת הרפואה בכוח נפתול סייעה לסגל בית החולי לטפל בפצועי,
ביניה שבויי מצריי; והטירוני לוחמי של הכוח תפקדו כאלונקאי ונחשפו
מקרוב למוראות הקשי של המלחמה ,שנחסכו מה בדר +כלל ברפידי .שב
ונזכר גיל בסי :
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מהיו הראשו שימשנו כאלונקאי המורידי פצועי מההליקופטרי
לחדר מיו מש לחדרי ניתוח ומש להתאוששות והעברה למטוסי
שיצאו ללוד ומש לבתי החולי .בלילה הראשו קבלנו בעיקר פצועי
במצב קשה קטועי ומרוסקי ...וכ לא מעט חברה שנהרגו .העבודה
הייתה סביב השעו כל היו וכל הלילה הגיעו פצועי בלי הפסקה.
העבודה הייתה קשה ומתישה.

פקודה מצילת חיי
ב  22באוקטובר לפנות בוקר שעו ישראל ,החליטה מועצת הביטחו של האו",
שבשעה  18:59שעו ישראל תיכנס לתוקפה הפסקת אש בשתי חזיתות הלחימה.
בפועל האש לא שככה והלחימה נמשכה במלוא עוזה והגיעה לשיאה בחצי השעה
שקדמה למועד שנקבע להפסקת האש .המצרי מיקדו את איש לראש הגשר –
הפגזה שנחשבת לכבדה ביותר בעוצמתה בכל ימי המלחמה .מאות מטרי ספורי
ממוקד ההפגזה הייתה ממוקמת באותו זמ שיירת הדרגי של כוח נפתול .פקודת
המג"ד הייתה למצילת חיי.
בטר המריא לפאיד הורה סא"ל נפתול ,ששיירת הדרגי תצא לדרכה מיד לאחר
שהכוח שנשאר ברפידי ימריא א הוא לאפריקה .משיקולי מבצעיי החליט,
שמ"פ המפקדה ,סר אגוזי ,יהיה "אחראי על המנהלות" ,על ארגו השיירה;
והקמב" ,.סג" ויז  ,יהיה "אחראי על הטור" ,מפקדו בעת תנועתו ,בגלל הכשרתו
הקרבית .לדברי נפתול לימי" :נתתי לה הוראות קשר ...את לא מדברי
איתנו ,רק מתי שצריכי .כשתתקרבו לגשר ,מטווחי מסוימי ,יהודה תתחיל
להתקשר אלי".
סר אגוזי הבי  ,שהעיכוב ביציאת שיירת הדרגי ,עקב אי פתיחת השדה לנחיתות
מטוסי תובלה ,משמעותו :מלאי המזו  ,המי והתחמושת של הכוח ברפידי
הולכי ואוזלי .לאור זאת החליט לא להמתי יותר .סיפר לימי נפתול:
הגדוד התחיל להתייבש נגמרו המי ,נגמר המזו  ,היינו קצרי
בתחמושת ,כי השתמשנו בה והייתי צרי +כמו אוויר לנשימה את הדרגי
שלי .ג לא היו לי אמצעי לגשת לאוגדה לקבל מגדוד האספקה...
פתאו אני רואה אבק ,כלי רכב שנוסע בודד בשטח .אני לוקח את
המשקפת מסתכל טוב טוב ורואה גלדיאטור ,טנדר אדו .מהרכב ירד
אגוזי ,מ"פ מפקדה .התחבקנו.
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אמרתי לו ,גבי קוד כל תודה רבה ,כי אתה הצלת אותנו ...הוא אמר לי:
'כל הכביש פקוק ,מלא שיירות ודרגי שנעי מכיוו התעלה וברדק שאי
כדוגמתו .ידעתי שאת לבד .מילאתי את הטנדר עד כמה שיכולתי.
עקפתי את כל השיירות ,נכנסתי והגעתי '.אהבתי אותו מאוד באותו רגע.
ג אחר כ ,+כי הוא היה משהו אדיר בענייני האלה .אד נאמ  ,מצוי ...
ביוזמה שלו עק את כול ,כ יורי ,לא יורי וחצה את ראש הגשר
והגיע אלינו .כעת היה לי מי שייגש לאוגדה ומי שיביא ציוד ואמצעי.
זה היה אגוזי ולכ אי זה מפתיע שהיה נער .כל כ +על ידי פקודיו ,מפקדיו
ועמיתיו .עד היו הזה כל מי שזכה להכיר את אגוזי

שבתפקידו האחרו בצה"ל

כיה כקצי התחזוקה של פיקוד הנח"ל בדרגת סא"ל והל +לעולמו בטר עת
לאחר מחלה קשה ,ב  19במרס  2001מדבר עליו בהערצה וביראת כבוד.
כאשר אגוזי היה על ערש דווי הגיע לבקרו ראש אכ"א ושליש כוח נפתול לשעבר
בפאיד ,אלו יהודה )יודקה( שגב .אגוזי ,שהיה מודע למצבו ,בחר להיפרד משגב
בהעלאת
השירות

זיכרונות
בפאיד.

נפתול

מתקופת
הספידו

בהלוויה .כדי להדגי ,לקהל שבא
לחלוק כבוד אחרו  ,מי היה אגוזי,
הוא בחר לספר לנוכחי כיצד נסע
לבד מרפידי לפאיד ומדוע עשה
זאת – חש שחובתו לדאוג בכל
מחיר שלא יחסר דבר לאנשי הכוח,
שסמכו עליו שידאג לכל מחסור.
מ"פ המפקדה ,סר גבי אגוזי.

פקודיו של אגוזי ראו בו דמות אב דואג ,שהקפיד לכבד ולהתחשב בכול ,סובלני
מאוד ומסביר פני .קצי שהקפיד על אווירת עבודה נעימה ,עניינית ומכובדת
במחיצתו .אגוזי ידע לזהות מצוקות של חייליו וידע לטפל בה בדר +מיוחדת רק
לו ,בהבנה ובהתחשבות מרבית" .חיילי המפקדה היו ברוב חיילי ע בעיות
סוציו אקונומיות .רק מפקד ע לב יכול היה להפיק מה את המרב ואת זאת
אגוזי ידע לעשות היטב וברגישות" ,נזכר ויז  ,שנחל .מבעוד מועד מהתופת בחצר
המוות ולאחר המלחמה מונה לסגנו של אגוזי.
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ב  22באוקטובר אחרי הצהריי החלה שיירת הדרגי בפיקודו של סג" יהודה
ויז לנוע לכיוו גשרי התעלה .סא"ל נפתול היה מעודכ  ,שנקבע מועד להפסקת
אש .לאור ניסיו העבר הוא הערי :+ככל שמחוגי השעו "יתקדמו" לעבר השעה
היעודה לכניסת הפסקת האש לתוקפה ,תגבר אש האויב; וסיכוי גדול ששיירת
הדרגי תהיה באותו זמ

באזור ראש הגשר" .כאמור ,היעד העיקרי של

הארטילריה המצרית.
סא"ל נפתול החל בניסיונות בלתי פוסקי ,שלא צלחו ,להשיג בקשר את סג"
ויז  ,כדי "להורות לו לעצור ולא להתקרב לראש הגשר" .לימי שחזרו השניי את
הדקות הקריטיות והגורליות בחיי אנשי השיירה .לדברי ויז :
נותרתי ע קומ .חיילי ,שני זחל"מי ,שני קומנדקרי עמוסי
תחמושת ,שתי משאיות דודג' וציוד דרג ג' של הגדוד ועשיתי את דרכי אל
עבר פאיד בנסיעה דר +טסה וכביש הפלסטיק בואכה מוצב "מצמד" על
מנת לחצות את תעלת סוא. .
 (18:והגעתי אל תעלת סוא .בדרכי
השעה הייתה ,עשרי לשבע בערב )18:40
לעבור על גשר הגלילי כשלפני שיירה אחת ועל הגשר שיירה של יחידה
נוספת עוברת לאיטה  .המעבר על הגשר נעשה באיטיות ואני המתנתי
לתורי .כל הדר +מרפידי בואכה עד לחצר במוצב מצמד לא הצלחתי
ליצור קשר ע נפתול.
כא קרה ארוע מכונ מבחינתי ]כל ההדגשות במקור[ :בשעה עשרי
לשבע ,כשעמדתי ע השיירה והמתנתי לתורי לעבור על הגשר ,הצלחתי
ליצור קשר ע נפתול וקיימתי אתו שיחה קצרה .עדכנתי אותו היכ אני
נמצא .נפתול הורה

לי לרדת מהציר ולהסתובב לאחור ולהתרחק

מהמקו כמה מאות מטרי ולמצוא מקו חניה ולא לעבור את הגשר,
מפני שהלילה קרב והוא אינו רוצה שאנווט בלילה עד לפאיד .
השבתי לו כי לפני עומדת

רק שיירה אחת ואני אספיק לנווט חלק

מהדר +באור וכי אני מסוגל לנווט היטב ג בלילה  ,א +נפתול התנגד
וטוב שהתנגד .
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המשי +ושיחזר אל" בדימוס נפתול:
אמרתי לו ,תשמע טוב טוב :אתה יורד עכשיו מהכביש ,אתה נוסע על
החולות לצד הכביש ,לפחות  300 ,200מטר ,מתחפר בחולות וזהו .ואז
הוא התחיל להתמרמר ,עד שהגענו הנה ...אמרתי לו,

אי

ל +מה

להתווכח ,תבצע מייד מה שאני אומר ל .+הוא הבי לפי הקול ומיד הוא
אומר לי בקשר' ,היישר ,עבור ,רות סו'.
המשי +בתיאורו ויז :
השבתי

לנפתול ,ב'היישר' ,סובבתי את כלי הרכב לאחור והתרחקתי

מהגשר כ  200מטר וחיפשתי מקו בו אוכל להתמק ללילה שכ החצר
הייתה מלאה ביחידות ולוחמי .
אני זוכר היטב את צהלת ומבט פניה השמח של יחידת המילואי
שהיתה מאחורי ,על שזכו להתקד לעבר הגשר כשסבתי לאחור .עוד לא
 (18:והמצרי פתחו
הספקתי להתמק ,השעה הייתה עשרה לשבע )18:50
בהפגזה נוראית על הגשר הפגזה שארכה מספר דקות ,השמי הוארו
באור אדו לוהט מרקטות הקטיושות ופגזי התותחי של המצרי
שנחתו סביבנו ,בי דיונות החול  .התחפרנו בידיי בתו +דיונות החול
בניסיו לגונ על גופנו מפני הרסיסי שהתעופפו סביבנו .
כעבור מספר דקות האש פסקה ...עוד באותו לילה בדק נהג הקומנדקר,
בני ממושב ,עלמה

את אשר עלה בגורל החיילי שהיו על הגשר60 .

חיילי נפגעו מתוכ  12הרוגי ובניה סר

יהודה חודדה מחיל

ההנדסה שקבל עיטור העוז על תפקודו בהקמת הגשר ותחזוקו בעת
הפגזות .יחידת המילואי אשר פיניתי לה את הדר +אל הגשר הייתה
עליו בזמ ההפגזה ונפגעה קשות .
אילו לא היתה מתקיימת השיחה ע נפתול ,היינו בי הנפגעי וחלילה
ההרוגי על הגשר ,על כל המשתמע מכ .+למחרת בבוקר עברתי על גשר
הגלילי ע הרכבי ונסעתי עד לפאיד וחברתי אל הגדוד.
המפגש של סג" ויז ע המג"ד היה מרגש .סיפר לימי אל" בדימוס נפתול:
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עכשיו הכול בסדר.
מימי לשמאל :סר אגוזי ,סא"ל נפתול וסג" ויז .
)ארכיו צה"ל/אוס במחנה נח"ל(

ויז בא למחרת בבוקר ...הביא את כל הדרגי .הוא מתייצב בפני בדו
מתוח ומצדיע .אני אומר לו' ,מה הסיפור?' הוא אומר לי ,ואני אזכור את
המילי האלה כל החי שלי' :המג"ד ,תודה רבה ,הצלת את החיי
שלנו '.הוא סיפר לי ,שאותה שיירה שהוא נסע איתה היו ש חברה
מגדוד נ"מ מילואי ואמר לי' :אני לא אשכח לעול ,אי +שה צעקו
עלינו שזזנו הצידה ,פראיירי ,מטומטמי .הגעת לגשר ואת
מסתלקי?' הוא אמר לה ,בהתנצלות כזאת – 'זה בסדר ,זו פקודה ,אני
לא אשכח אי +שהחבר'ה האלה צעקו עלי ולמחרת ראיתי אות הרוגי'.

שיירת הדרגי בפאיד,
נובמבר .1973
)ארכיו צה"ל/אוס במחנה נח"ל(
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תפילת בוקר בפתח דיר מטוסי ששימש למגורי.
)אוס אריה בורוכוב(

נחשו
כאמור ,האש לא פסקה ב  22באוקטובר בערב והלחימה נמשכה במלוא עוזה.
הג'יפ השרו בו מצא את מותו רס" נחמני ולא פונה ,היה עדות ותזכורת קבועה
למחיר הכבד של המלחמה .שדה התעופה פאיד החל לפעול באופ סדיר ב 23
באוקטובר בבוקר ובערב הפ +רשמית לבסיס חיל האוויר נחשו  .במש +כל שעות
היו פעלה רכבת אווירית של מטוסי תובלה ומסוקי ,שהביאה ציוד רב ,אנשי
חפ"קי שהוקמו במקו ולוחמי חי"ר שהמשיכו מהשדה דרומה ,כדי לחבור
לכוחות שריו ולסייע לה בטיהור השטח ולהילח בחוליות הנ"ט.
מידי פע שובשה הפעילות עקב הפגזות .רסיסי פגזי שנפלו על המסלולי,
נאספו באמצעות מגנט ענק שהובא לשדה .שלא כמתוכנ  ,נחנ +המסלול ביו זה
לשימוש של מטוסי סילו  .סר משה הר .מטייסת הצרעה

שהטיס מטוס מסוג

נשר ,שהורכב בתעשייה האווירית לישראל ודבר קיומו נשמר בסוד

נחת נחיתת

אונס ,לאחר שנפגע בקרב אוויר.
האירוע המסוכ ביותר בשדה התרחש בשעה  .16:07לכיוו "סנסו " הופנו בגובה
נמו +שתי רביעיות מטוסי מסוג מיג  ,21לאחר שהמצרי זיהו ככל הנראה
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נחיתה של מטוס )קרנ( .מטוסי המיג אותרו מבעוד מועד; ופקח הטיסה הורה
לצוות הקרנ להפסיק את העמסת הפצועי להמריא מיד.
שניות ספורות לאחר ההמראה הגיחה בגובה נמו +רביעייה מיג  ,21שטייסיה לא
הצליחו להבחי במטוס התובלה הגדול ,עליו היו חמישה

מתו 14 +הפצועי

שאמורי היו לטוס בו ושני מאבטחי מכוח נפתול ,ששמרו על שניי מהפצועי
שבויי מצריי .מאחר והצוות הרפואי נשאר על הקרקע  ,נחת המטוס ברפידי
ולא המשי +ישירות למרכז ישראל.
ב  23באוקטובר בשעה  14:30חודשו טיסות האבטחה במסוקי .המשימה:
סריקת השטח מסביב לשדה ,כדי לגלות מבעוד מועד כוחות המתכנני לתקו את
השדה ,או לפגוע בכלי הטיס בזמ הנחיתה ,או ההמראה .הטיסות היו קצרות
יחסית ,נמשכו כרבע שעה .מ  24באוקטובר ואיל +בוצעו טיסות הסריקה פעמיי
ביו ,בבוקר ואחרי הצהריי.
המגבלה העיקרית של כוח נפתול ,כיוו שהגיע בטיסה וללא כלי רכב ,הייתה
ניידות מוגבלת" ,לטווח הליכה ברגל" ,שהגבילה את קצב התנועה וטווח הפעולה.
בתחו השדה ,למשל ,המרחק מקצהו המערבי לקצהו המזרחי ,הגיע לכדי כ 5
ק"מ .הפיתרו היה להשתמש בכלי רכב שלל .סיפר לימי אל" בדימוס נפתול:

זחלילית
ועליה ערמה של חבר'ה מפלוגה ד'.
)אוס זאב שקד(
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מצאנו חניו של גדוד תותחני מצרי ולו רכבי על זחלי מתוצרת ברית
המועצות ,תואמי רכבי האלפות של חיל התותחני .בגג של תא הנהג
ישנו פתח שמאפשר להציב לוח ע מקלע ועשינו בו שימוש .הנהיגה
דומה לנהיגה בטרקטור ומכיוו שמדובר בנח"לאי ,בקיבוצניקי ,לא
הייתה בעיה למצוא נהגי מבלי שעברו הכשרה.

שליש אלו
סא"ל נפתול הערי ,+שהגדוד צפוי לשהות תקופה ארוכה בפאיד ועל כ הוא זקוק
בדחיפות לשליש ,כדי שיטפל בכל נושא תנועת כוח האד ,בעיותיו וצרכיו .איש
מקצוע בתחו ,שינהל מעקב צמוד היכ מצוי כל אחד מהמפקדי והחיילי
ויאתר את חיילי הכוח שהקשר אית אבד ברפידי .למג"ד ברור היה ,מבחינתו
לתפקיד ישנו מועמד מתאי אחד ,שהכיר אותו מקרוב בחודשי הראשוני
לכהונתו במחנה  :80עוזר השליש לשעבר ,רס"ל )מיל'( יהודה )יודקה( שגב.
ב  21באוקטובר בבוקר" ,בדר +לא דר ,"+הצליח המג"ד
נפתול ליצור קשר ע רס"ל )מיל'( שגב במפקדת פיקוד
הנח"ל ביפו והודיע לו " :אני צרי +אות +לתפקיד שליש
הגדוד .תעזוב את הפיקוד ותתייצב אצלי ".רס"ל שגב גויס
למילואי ב  6באוקטובר ובמש +שלושה ימי סייע לגייס
לשירות צבאי פעיל את "רשת של"ת חובשי" ,בני
הגרעיני שהיו בפרק של"ת והכשרת הצבאית חובשי.
לאחר מכ מונה לקצי הקישור של הפיקוד ע אכ"א בכל
הקשור לנעדרי הנח"ל בקרבות .רס"ל שגב שמח על
ההזדמנות

שנתנה

לו

לעבור

ליחידה

לוחמת.

אלא

שמפקדו ,הקשל"פ ,סירב לשחררו והודיע לו באופ נחר:.
"א אתה יורד לנפתול אני רואה ב +נפקד".
שגב חמוש בקלאצ'ניקוב.

רס"ל )מיל'( שגב החליט להסתכ והצליח לארג לעצמו מקו באחת הטיסות
משדה התעופה לוד לפאיד ב  23באוקטובר וכעבור שעה קלה חבר לכוח נפתול
בשדה .עוד באותו יו יצר קשר ע קצי שלישות אוגדה  ,143סא"ל יצחק שקד,
וביקש את סיועו בטיפול ברווחת החיילי" .קצי השלישות לא הבי מי זה הגדוד
האוגדתי ומה מעשיו .אבל נת הכול ,מכל טוב .ספרי ,משחקי ,אפילו מקלחות
שהגיעו מהוועד למע החייל" ,סיפר לימי שגב.
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לאחר המלחמה מילא הקשל"פ חוות דעת על רס"ל )מיל'( שגב

שבו בזמ שתפקד

כשליש כוח נפתול ,המשי +לטפל מפאיד הרחוקה באיתור נעדרי הנח"ל

והעניק

לו את הציו " .6הציו הנמו +ביותר שקיבלתי אי פע .כתב שנטשתי משמרת ללא
אישורו .לא כתב נפקד ,אבל כתב הל +להיות שליש  ,908המשי +וסיפר אלו )מיל'(
שגב לימי .חוות הדעת נגנזה לאחר שהוצגה חוות דעת נגדית ,שכתב סא"ל
נפתול ,ובה שבחי על אופ תפקודו האישי ותרומתו הרבה של רס"ל )מיל'( שגב
לכוח נפתול.
כעבור כשנה ,לבקשת פיקוד הנח"ל ,אישרה מזכירות קיבו .ניצני ,ששגב היה
אחד מחבריו ,את התנדבותו לקורס קציני מילואי .זמ קצר לאחר סיו הקורס
התגייס לשרות בצבא הקבע ומילא בהצטיינות תפקידי בתחו השלישות וכוח
האד ביחידות מבצעיות ובגופי מטה .בשנת

 1998הועלה לדרגת אלו ומונה

לראש אכ"א.

חילו .חוליית סג רו כתרי
אירועי רבי במלחמת יו הכפורי לא תוחקרו .אחד מה ,חילו .מג'בל ג'ניפה
של חוליית תצפית מודיעי ארוכת טווח בפיקודו של סג רו כתרי ,על ידי כוח
בפיקוד סא"ל נפתול .ב  8במאי  ,2009למעלה מ  35שנה לאחר האירוע ,תחקרו
תא"ל )מיל'( כתרי ,ואל" בדימוס נפתול ,את האירוע ,שהחל ב"דבלה" ב 23
באוקטובר בבוקר.
סג כתרי ,ששירת בחמ"ל מודיעי פיקוד דרו ב"דבלה",
נקרא למפקדו וקצי המודיעי )קמ" ( הפיקודי ,סא"ל דוד
גדליה ,שהטיל עליו משימה :לפקד על חוליית תצפית
ארוכת טווח ,שמנתה שלושה חיילי מילואי ובניגוד
למפקד חסרי הכשרה קרבית כלשהי .אלא שאת המשימה
לא נדרשה החוליה לבצע מאתר גבוה בלב סיני ,כפי שנהוג
היה לפני המלחמה .אתר התצפית שנבחר היה בעורפ של
כוחות האויב באזור האג המר הגדול ,אליו אמורי היו
להגיע במסוק.
כתרי לימי כדובר צה"ל.

למרות שמדובר היה בכוח אורגאני של חיל המודיעי  ,מפקד החוליה לא הצליח
לקבל מודיעי גזרתי ,אפילו לא בסיסי .למשל ,מי האויב באזור ומיקומו .בדיעבד,
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התברר לסג

כתרי ,שכוח האויב העיקרי היה חטיבה פלסטינאית ,שכאמור,

החוליה שהרגה את רס" נחמני ב"סנסו " השתייכה אליה.
החוליה ארגנה לעצמה שניי שלושה ,ג'ריקני ,בנפח  10ליטר כול אחד ולאחר
חיפוש נרחב הצליחה ג להצטייד ברשת הסוואה .הכוח הקט פנה למנחת הקט
של "דבלה" ולאחר המתנה "ממושכת" ,נאס על ידי מסוק בל  205מטייסת
ציפורי המדבר ,שקברניטו היה מפקד הטייסת ,סא"ל דני ברוס.
החוליה הונחתה בנקודת הציו

)נ"צ( שנקבעה על פסגת ג'בל ג'ניפה .בחינה

ראשונית של השטח העלתה שממערב "ישנו קיר" – החוליה יושבת על פסגת מצוק.
בלילה הייתה לכ +משמעות רבה .סג כתרי ואנשיו הבחינו בכוחות אויב העולי
בקבוצות "בערוצוני" שעל המצוק ,לכיוו

קהיר" וג "סימני שהותירו

אחריה טנקי של צה"ל שעברו במקו בדרכ דרומה".
מרגע לרגע גבר החשש ,שהאויב הנסוג יתקל בכוח הקט  ,שלמעט מפקדו ,מעול
לא עבר הכשרה קרבית .לאור זאת התקשר סג כתרי לאיש הקשר של החוליה
ב"דבלה" ודיווח לו ,שאי סיבה לנוכחות הכוח ,כיוו שמידע חיוני ממילא לא
נאס; ולעומת זאת נשקפת סכנה רבה לכוח וביקש לחלצו .בקשתו נענתה ונמסר
לו ,שהחילו .יתבצע בלילה.
כשירד הלילה ,למרות הסכנה שיתגלו ,הבעירו אנשי הכוח מדורה כדי להתחמ,
כיוו שלא היה לה ביגוד להגנה מפני צינת הלילה .היה "קור אימי" ,סיפר
תא"ל )מיל'( כתרי ,שהמשי +ותיאר:
בטיפשותנו הדלקנו ש מדורה ממשהו בשביל להתחמ ומישהו היה
מחו .למעגל האש כדי שלא נופתע .פתאו קוראי לנו בקשר ואני מכיר
את הקול שלו :היה מ"פ שלי בבה"ד  1ושואל ,הא קודקוד נשר ,הא
הש של +מתחיל באות נ?

קודקוד נשר הוא סא"ל נפתול ,שהתעקש שסג כתרי יוסמ +כקצי ; למרות מגבלה
רפואית שהתגלתה אצלו במהל +קורס הקציני .כעת שוב נתו היה גורלו של סג
כתרי ,וג של אנשיו ,בסא"ל נפתול והכוח שהוביל .א +כעת מדובר היה בעניי של
חיי ומות.
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לדברי אל" בדימוס נפתול ,ב  23באוקטובר אחרי הצהריי התקשר אליו
מחמ"ל "דבלה" אחד מעוזרי קצי אג" פיקוד דרו והודיע לו ,שעליו לצאת
לחל .חוליית מודיעי בג'בל ג'ניפה .המג"ד ביקש מעוזר קצי האג" פרטי :היכ
האויב ,היכ כוחות צה"ל וכדומה .הקצי ב"דבלה" השיב ,שהמידע היחיד שיש
בידו הוא הנ"צ בו ממתינה החוליה" .טוב ,ת לי לפחות את הוראות הקשר
]הק"ש[" ,ביקש סא"ל נפתול ונענה בחיוב.
בשעה  22:15יצא מפאיד כוח החילו ,.בפיקוד סא"ל נפתול ואתו הסמג"ד וחוליית
חיילי בפיקוד מ"מ .הכוח נע רכוב על ג'יפ ושני זחל"מי .התנועה בוצעה בשטח
בעל תנאי עבירות קשי )ראה נתיב התנועה המשוחזר במפה בעמוד  .(88התכנו
של המג"ד היה ,להגיע בשלב ראשו

לתחנת המיתוג השרופה בצומת ג'ניפה

ולהקי קשר ע סג כתרי ,כדי לתא את החבירה.
כאשר הכוח התקרב לצומת ,הבחי סא"ל נפתול באיתותי של "סימני חבירה".
היה זה חניו לילה של כוח שריו ומפקדו הודיע לו" :אתה לא יכול להמשי+
ולהתקד ,כי מעבר לנו נמצאי המצרי" .למרות ההתרעה ,הורה המג"ד
להמשי +בתנועה אל הלא נודע" .באותו רגע הבנתי שלא מדובר בטיול ,כפי
שחשבנו בתחילה" ,נזכר לימי אל" בדימוס נפתול.
א כ  ,הסתיי "הטיול" והתחילה תנועה איטית ומאובטחת בשטח החשוד כולו
כמצרי ,כיוו שכוחות השריו של צה"ל שנעו בו קוד לכ בדרכ ,דרומה ,או
מערבה ולא השאירו כוחות אבטחה ו/או טיהור .ככל שהעמיק הכוח חדירתו אל
השטח החשוד ,מזג האוויר הל +ונעשה גרוע יותר .הראות הלכה ופחתה ואיתה
הסיכוי ,לגלות מבעוד מועד איו מצרי .כל אותה עת ,מידי מספר דקות ,היה
מוק קשר ע החוליה ,לעדכו היכ הכוח וכדי לוודא ,שאכ הוא נע בכיוו הנכו .
בשלב מסוי סימ הכוח לחוליית כתרי את מיקומו באמצעות פנסי כלי הרכב.
סג כתרי הבחי באורות ודווח לסא"ל נפתול" ,אזימוט ממנו" .בעקבות כ ,+הורה
סא"ל נפתול לסג כתרי ,שיתחיל לנוע ע חייליו לכיוו פנסי כלי הרכב .א +כא
נכונה לאנשי כוח החילו .הפתעה .סג כיתרי הודיע לסא"ל נפתול" :לא יכול ,יש
ש מצוק ,קיר ,אתה צרי +לבוא מסביב ".זמ קצר אחר הראות הפכה לאפסית
ערפל כבד וסמי +כיסה את האזור ,ותנועת הכוח הואטה עוד יותר .המשי +ושיחזר
אל" בדימוס נפתול:
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הסתכלנו יחד ,כתרי ואני ,על המפות ועשינו תיאו .התחלנו לנוע ,תו+
יצירת קשר מידי מספר דקות .לפתע ראינו טילי ,בדיעבד סוללת טק"א
נטושה ,שהייתה ממש בסמו +למקו המצאה של החוליה ,א +באותו זמ
לא ידענו זאת .אמרתי לכתרי :אני מתקרב אלי ,+סמ לפי נוהל חבירה
והוא משיב לי' :אי לנו פנסי' .אי +אזהה אות' ?+נסמ ל +ע גחל',
השיב כתרי ,ששחזר את החבירה:
סימנו במוט בוער .לקח עוד הרבה זמ
עד שחברו אלינו ,חשבתי שה יותר
קרובי ,עד שלבסו שמענו את קול
של מנועי כלי הרכב .הצגתי את עצמי.
אמרתי

לנפתול,

שהייתי

חני+

שלו

וכיבדנו את הכוח בקפה.
הכנו את הציוד שלנו והודענו שאנו
מוכני לנסיעה ,אבל נפתול הודיע' :אני
הול +לישו  ,אני לא נוסע עכשיו לשו
מקו '.וטראח נפל ונרד .היה גמור
מעייפות .כיסינו אותו בשמיכה .ג
שאר אנשי הכוח שלו נרדמו .אנחנו,
שלא הייתה לנו למעשה תעסוקה כל
היו ,שמרנו עליה.
מנוחת הנפתול בפאיד.
)ציל אלי שני(

ב  24באוקטובר בשעה  03:30לער ,+החל הכוח יורד מג'בל ג'ניפה ולנוע לכיוו
"סנסו " .בניגוד לתנועה הלו ,+הנסיעה הייתה מהירה יחסית ,בגלל ההיכרות
שהייתה כעת ע הנתיב .א +עדיי בתנועה מבצעית ,כדי למנוע הפתעות א בכל
זאת ישנו בשטח כוח מצרי תועה .באור ראשו הגיע הכוח לכביש ג'ניפה קהיר,
כאשר מול נוסע כוח טנקי של צה"ל ,שככל הנראה לא הבחי בה ,בגלל
עייפות לוחמיו.
יו חדש עלה .בשעה  07:00אמורה הייתה להיכנס לתוקפה הפסקת אש שנייה א+
דווקא יו זה היה הקשה והעצוב ביותר בקורות כוח נפתול וגדוד  908בכלל
במלחמת יו הכיפורי.
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הפגזה אחת שתי נקודות מבט
ב  24באוקטובר בבוקר בשעה  08:15הוטל על פלוגה ו' בפיקוד המ"פ ,סג קד,
לאבטח כוח תצפית ואיסו ארו +טווח של סיירת מטכ"ל ,ב"פרח  ,"5620סוללת
טק"א ליד ציר "ויטמי " )ראה מפה עמוד  ,(88בקרבת קו המגע ע המצרי ואזור
בו התנהלו עדיי קרבות שריו בשריו )שב"ש( .הכוח יצא לדרכו ,כשהוא רכוב על
גבי חמש זחליליות שלל ,זחל" ונ"נ .בשעה  10:20הגיע הפלוגה ליעדה והחלה מיד
להתחפר וארגנה אבטחה של המקו.

דקות ספורות לפני שהחלה ההפגזה,
על אחד הזחל"מי
)אוס צפריר המאירי ,מ"מ בפלוגה ו'(

בשעות אחר הצהריי "במסגרת אקט הסיו של המצרי למלחמה" ,שהתאר+
מעבר לשעה היעודה לכניסת הפסקת האש לתוקפה ,ספג הכוח הפגזה כבדה ,ככל
הנראה ממרגמות ענק בקוטר  240מ"מ" .יחידת המודיעי עזבה את המקו"
ו"ראוב

בקור רוח שלט בפלוגה והוציאה מהשטח המוכה" ,נכתב בסיכו

המלחמה של כוח נפתול .מ"מ בפלוגה ,סג" זאב )ז'אבו( חנו +ארלי +וטירו
לוח ,טוראי אברה רוטשטיי  ,שלא היו מחופרי ,נפצעו קל וחולצו במסוק
לטיפול ראשוני בבית חולי השדה בפאיד.
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ב  25באוקטובר בשעה  10:10בבוקר חזרה פלוגה ו' לפאיד .בסמו +לאירוע תיאר
סג

קד את השתלשלות האירועי .לימי שיחזר את האירוע טירו לוח

לשעבר בפלוגה ו' ,גיל בסי  .כ +מתאפשר לנו להציג את האירוע מנקודת המבט של
המפקד הבכיר בשטח ומנקודת המבט של לוח זוטר .סיפר סג קד:
הפלוגה יצאה ע"ג  5זחליליות ,זחל" אחד ונ"נ ע מנות קרב ומי ל 48
שעות ופק"ל תחמושת .יצאנו בבוקר ,התנועה הייתה תו +אבטחה עצמית
מעל גבי הזחליליות..
כאשר הגיעה הפלוגה לשטח נראה כל השטח כשטח מוכה ארטילריה היו
סימני של הפגזות רציניות .בשלב ראשו פיזרתי את הפלוגה מסביב
ליעד באבטחה היקפית והוריתי לחפור שוחות אישיות.
בשעה  13:00יצאתי ע המפקדי ע"ג זחל" לסיור להכרת הגזרה בעוד
אני בסיור נפתחה אש ארטילרית לעבר המתח כאשר פגזי ראשוני
נפלו בסביבות הזחל" .מיד קפצנו מהזחל ותפסנו מחסה בשוחת רכב
שהייתה במקו .לאחר חמש דקות של הנחתה הוסטה ההפגזה לאזור
המתח עצמו .מיד עלינו על הזחל" ונסענו לעבר הכוח שהיה כבר
מחופר ,ההפגזה שככה לכמה דקות ולאחר כ  10דקות של רגיעה נפתחה
שוב ההפגזה ביתר עוצמה הפגזי נפלו הפע ממש בי השוחות א +לא
פגעה בחיילי שהיו מחופרי בשוחות אישיות .בשלב זה נתקע הנ"נ
והזחל" לא התניע .כנראה נפגע על ידי רסיס במערכת החשמל.
נתתי פקודה לכל הכוח לסגת תו +שמירת מרווח זמ בי חייל לחייל
לעבר גבעה מחופרת כ  800מטר מהמקו בו היינו ממוקמי .הכוח ר.
אחרי הסמ"פ כאשר אני מווסת אות .בשלב זה נפל פגז כחצי מטר
מאחת השוחות וכתוצאה ממנו נפגע קל בכת נהג הנ"נ ]אברה
רוטשטיי [ אשר כפי הנראה התרומ באותו רגע מהשוחה .הוא התחיל
לצעוק נפצעתי ,חובש ,א +ע תמרי .קל הוא נשלח ור .לעבר הכוח שעל
גבי הגבעה המחופרת .באותו זמ נפגע ג אחד הקציני )זאב ארלי(+
מרסיס שפגע ברגלו כאשר עמד וכיוו זחלילית ע"מ שתפנה את השטח.
נתתי לחופ"ל ]חובש פלוגתי[ הוראה להישאר בשוחה ולחבוש אותו ואת
שאר הכוח פיניתי לעבר לגבעה ,לקחתי את החובש והפצוע לגבעה
המחופרת .אותו זמ התקשר אלי כנראה סג מפקד הגזרה שאל למצבי.
דיווחתי לו על שני הפצועי והוא אמר לי שהוא שולח מסוק לפינוי.
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כאשר הגעתי לגבעה המחופרת התברר לי שכוח המודיעי נמצא ש .כוח
זה פינה את המתח ע תחילת ההפגזה ועבר לגבעה זו.
ב  18:00הגיע המסוק ונחת לאחר שזיהה אותנו בנפנופי ידיי .הנחיתה
בוצעה כאשר כ  400מטר מאיתנו ממשיכי פגזי להתנפ .ופינה את
השבויי.
ע רדת החשיכה התברר לי שכוח המודיעי

ביקש רשות להתקפל

האישור נית ואז קיבלתי אישור ממפקד כוח המודיעי אשר לו הייתי
כפו ג כ להתקפל והאישור נית .
בשלב זה פגש אותי סא"ל מהכוח והורה לי לעזוב את השטח מיידית.
אמרתי לו שיש לי כא נ"נ וזחל" פגועי והוא אמר לי לנטוש את
הכלי ולעזוב מייד .הודעתי לנ"ל שאני יכול לעזוב את השטח בתנועה
יותר איטית תו +כדי גרירת הזחל" והנ"נ .הוא סירב לשמוע על כ+
ואמר שמכיוו שישנה כעת הפגזה חבל על כל דקה ועלי לנטוש את הכלי
ולזוז.
את הפלוגה פיניתי על גבי  3זחליליות כאשר  2זחליליות נוספות אחת
גוררת את הזחל" ואחת את הנ"נ ותו +כדי חשיכה התחלתי בתנועה
לכיוו פאיד.
תו +כדי תנועה המשיכו פגזי להשתולל מסביב ,התנועה הייתה ללא
אורות כ +שלא נית היה לטווח אותנו ,לאחר תנועה של כ  2ק"מ לכיוו
מזרח יצאנו מהשטח המוכה .הגענו לשטח פתוח .בשטח מת הדלקנו
אורות וחזרנו לשדה התעופה פאיד.
 2הנפגעי אשר פונו במסוק יצאו את ביה"ח לאחר שבוע להחלמה של
שבועיי בבית הבראה צבאי.
גיל בסי "נולד פעמיי" באותו יו ,ב  24באוקטובר .בפע הראשונה בשנת 1955
ובפע השנייה בשנת  .1973בשנת  2009הוא שחזר:
הגענו במהל +הבוקר .עברנו דר +בסיסי הטילי של המצרי אבל ה
היו נטושי .התמקמנו באזור די גבוה ובקשו מאיתנו לחפור שוחות לכל
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הפלוגה היו אולי שלושה אתי חפירה .היה יו יפה שמי כחולי שמש
חזקה ואנשי היו עסוקי בעיקר בארוחת הבקר .חלק מהחברה קבלו
משימה של הגנה מרחבית .חלקו אותנו לזוגות ומשמרות ועלינו לתצפיות
על האזור .בשעת הצהרי התחיל קרב אויר שהשתתפו בו הרבה מאד
מטוסי .הוא נער +בגובה רב וקשה היה להבחי של מי המטוסי
שנופלי.

תופסי מחסה בעת ההפגזה.
)אוס צפריר המאירי(
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לפתע עוד אנו צופי בקרב האוויר נשמע שריקה ונפל פגז ומהרגע הזה
נפלו פגזי ארטילריה מצרית .בהתחלה הפגזי נפלו רחוק מאיתנו ולאט
לאט ה נפלו על ממסר הקשר ]תצפית הכוח מסיירת מטכ"ל[ ועלינו.
החברה מהקשר קפלו אנטנות וזזו כמה מאות מטרי מזרחה .אצלנו
הסגל יצא לסיור באזור ורק הרס"פ נשאר .רק שהסגל הגיע ניתנה
הפקודה לרדת לוואדי קרוב .אבל אז נפצעו קצי וחייל מאחד הפגזי.
החובש הפלוגתי טיפל בפצועי .רוב החברה החלו בריצה לוואדי הקרוב
ש ישבנו בחושות של המצרי עד חשכה הנהגי הורידו את הרכבי
והתארגנו לחזרה לפאיד.
לסיכו ,האירוע היה פחד גדול שריקות הפגזי מקפיאות את הד )ירו
עלינו כנראה מרגמות  240מ"מ( והחזרה לפאיד הייתה תחושה כאילו
חזרנו הביתה .אני את היו הזה לא אשכח .בי פגז לפגז החברה שרו לי
יו הולדת שמח ואני הרגשתי שקבלתי את חיי במתנה .לא היה חסר
הרבה שכמה חבר'ה יהרגו ש.

סמל יחזקאל )חזי( אושינסקי
ביומיי שקדמו לכניסה לעיר סוא .הועלתה האפשרות ,ששתי פלוגות מכוח נפתול
ישתתפו בקרב .ב  22באוקטובר בשעה  22:15הודיע בקשר אלו פיקוד הדרו,
אלו גונ לסג מפקד אוגדה  162והאחראי על תגבורה בכוחות חי"ר ,תא"ל דב
)דוביק( תמרי ,שהוא מאשר להעביר אליו שתי פלוגות מכוח נפתול ב"סנסו " .א+
מיהר והבהיר לו" :ה טירוני ,אבל לשבת על גגות ה יכולי".
למחרת ,ב  23באוקטובר בשעה 09:51

כנראה בעקבות נחיתת גדוד מוקט 564

מחטיבה  247ב"סנסו " ממנו נע בכלי רכב לאוגדה  ,162והידיעה שגדוד הסיור של
פיקוד מרכז 484 ,חרוב ,יגיע אחרי הצהריי

הודיע תא"ל תמרי לאלו גונ " :את

הטירוני לא הייתי רוצה לקחת .שיעזרו לשמור על השבויי .אל תיקח טירוני
ואל תפקיר את השדה ]"סנסו [".
כשנודע בכוח נפתול ,שיתכ וחלק מהטירוני לוחמי ידרשו בתו +שעות ספורות,
לצאת ולטהר שטח בנוי )מרחב אורבאני כפי שהוא מכונה כיו( ,בוצעו הדרכות
מזורזות בפלוגות ,כאשר הדירי והמבני בשדה משמשי כמודל .הטירוני
לוחמי לא נכנסו לעיר סוא ..אול הקרב בעיר גבה את חייו של חובש ממחלקת
הרפואה ,רב"ט יחזקאל – חזי בפי חבריו – אושינסקי.
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ב  24באוקטובר בשעה  01:50נת עוזר אלו פיקוד הדרו ,תא"ל )מיל'( אורי ב
ארי ,למפקד אוגדה  ,162אלו אברה אד )בר ( את משימות האוגדה ליו
הלחימה הבא ובראש " :כיבוש ]העיר[ סוא .בתנאי שזאת לא סטלינגרד "...כשעה
וחצי לאחר המועד שנקבע לכניסת הפסקת האש השנייה לתקופה ,סמו +לשעה
 ,08:30החלו כוחות צנחני ושריו להיכנס לעיר סוא..
בתחילה נראה היה שמתאמתת ההערכה ,שהצבא המצרי נטש את העיר .אול,
בשעה  10:15התברר ,שהמצרי לא עזבו את העיר .כל הכוחות המצריי פתחו
בעת ובעונה אחת באש מכל סוגי האמל"ח שעמדו לרשות .הכוח הישראלי כותר
והחל קרב קשה לחילוצו .ככל שנקפו השעות עלה מספר הנפגעי .ב  25באוקטובר
בשעה  04:45נחלצו אחרוני הנצורי.
מחיר הקרב היה כבד 80 :לוחמי נהרגו ,או הוכרזו נעדרי וכ  120נפצעו .מפאיד
המריאו כל היו והלילה מסוקי חילו ,.שיעד העיר סוא ..כעבור זמ מה היו
חוזרי עמוסי בפצועי .מיד לאחר הנחיתה הטירוני אלונקאי היו פורקי
במהירות את האלונקות מהמסוקי ונושאי אות לבית חולי השדה ,ש סייעה
מחלקת הרפואה הגדודית לצוות הרפואי.
אחרי הצהריי הובאו פצועי במסוק יסעור מטייסת דורסי הלילה ,שהטיסו
הקברניט ,סר עפר איילי ,טייס המשנה ,סר מירו גרנות )גרינשטיי ( ,המכונאי
המוטס ,סמ"ר צבי שבייד )שווייד( ועוזרו ,סמל ראוב פלדמ  .עקב הדחיפות,
המסוק נשלח לחל .את הפצועי ללא צוות רפואי מוטס .מ"פ הכירורגית בגדוד
הרפואי )גר"פ(  283של אוגדה  ,162רס" )מיל( ד"ר אורי ישראל פרנד )בעל עיטור
המופת על חלקו בהצלת הפצועי תחת אש בקרב גבעת התחמושת במלחמת ששת
הימי( וחובש בגר"פ ונח"לאי לשעבר ממחזור נ"ג ,רב"ט )מיל'( יעקב )ג'קי(
אנג'לו ,התנדבו לטוס ולטפל בה בדר +ל"נחשו ".
בטר עזב את בית חולי השדה בפאיד ,כדי להמריא ולחל .פצועי נוספי
מהתופת בסוא ,.הודיע ד"ר רס" )מיל'( פרנד ,שהוא זקוק לשני חובשי נוספי.
שניי מיהרו וזינקו למסוק :סג )מיל'( רמי אברה גור  ,סטודנט לרפואה ששירת
בבית חולי השדה בפאיד; וחובש ממחלקת הרפואה בכוח נפתול ,רב"ט
אושינסקי ,שזינק בטר היה סיפק בידי מפקדו ,סג ד"ר איל רייצס ,לעצור בעדו.
על חזי נאסר מסיבות משפחתיות להימצא באזור לחימה .הגעתו לרפידי ולאחר
מכ לפאיד ,הייתה בניגוד להנחיות .אבל זה היה חזי

תמיד מוכ לעזור ונכו לכל

משימה ומיהר לעלות לטיסה ממנה לא חזר.
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בשעה  ,15:29כאשר מסוק היסעור היה בדרכו לעיר סוא ,.בסמו +לציר "סרג"
מתג  ,72באזור הק"מ ה  101בכביש סוא .קהיר )ראה מפה עמוד  ,(88נפתחה,
לדברי לוח מגדוד נח"ל מוצנח של"ת  ,9300אש תופת לעבר המסוק .הצוות "החל
מיד לבצע תמרוני היחלצות שלא הועילו" .היסעור נפגע פגיעה ישירה והתפוצ.
באוויר .כל שמונת יושביו נהרגו והוכרזו נעדרי ,עד שהתגלו שברי המסוק
והסתיי התהלי +הקשה של זיהוי שרידי הגופות ,שהתגלו בי שברי היסעור .ככל
הנראה ,טעות בניווט ,או מודיעי לא מעודכ  ,גר לטיסה מעל כוחות מצריי,
שהיו סמוכי לכוחות צה"ל שנמצאו באזור מאז  22באוקטובר.
ב  20באוקטובר כתב חזי גלויה לחבריו לגרעי הנח"ל אלמוג של תנועת הצופי.
בדיעבד ,מכתבו האחרו של צעיר ,שחל להיות מורה ומחנ +בישראל; א +לאחר
שהיה לחובש ראה את עתידו בעזרה לחולי ,כרופא .בי היתר כתב:
...אצלי המרגש הוא טוב ,אבל
המוראל ירוד ,ובייחוד אחרי מה
ששמעתי על חברנו לגרעי  ,דני
]ביאטוס[ .דבר זה הכניס אותי
למצב

מאוד

לא

מוגדר

ולמחשבות שונות .אינני קולט
ואינני מאמי

למשמע אוזני.

במקרה פגשתי מישהו ,והוא
ניסה להסתיר את זה ממני אבל
נשבר לבסו...
אינני יודע מתי אני אראה אתכ
כי ג אני נמצא אי ש רחוק
מהבית .אולי לא תאמינו אבל
זוהי האמת .מרחק רב מאוד,
והקשר

היחידי

הוא

גלויה.

להתראות ,חזי.
סמל יחזקאל )חזי( אושינסקי
24.10.
24.10.1973 24.5.1953
24.5.1953

חברו לגרעי של חזי ,רב"ט דני ביאטוס ,שירת כלוח בגדוד נח"ל מוצנח  50ונפל
בקרב ב  7באוקטובר ,בניסיו חילו .של חבריו הנצורי במוצב תל א סקי ברמת
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הגול  .כאשר הגיעו חברי מהגרעי לנח את אימו השכולה של דני ,חוה ,היא
אמרה לה:

שהכי מכל החברה היא חוששת לשלומו של חזי .כי היא זוכרת מה עלה
בגורל של חובשי במלחמת השחרור .וא אחד לא ידע שבזמ שהיא
אומרת ,הוא כבר איננו.

בערב נפוצה בכוח נפתול השמועה ,שחזי נעדר וככול הנראה נהרג .הידיעה הכתה
את המפקדי והטירוני לוחמי בהל .חזי ,שהועלה לאחר נפילתו לדרגת סמל,
היה דמות אהודה על כול ,שהכירוהו מהמרפאה הבסיסית .א +לא היה זמ רב
להתאבל .מסוקי חילו .הנפגעי המשיכו לנחות ללא הפסקה בערב ובלילה.
המראות בליל  25 24באוקטובר היו קשי ביותר ,כפי שסיפר לימי אחד
האלונקאי לשעבר ,אלו הכה :
היה לילה .דווקא בגלל שאמורה הייתה להיות הפסקת אש היינו נורא
עייפי מהלילות הקודמי .אמרתי יאללה איזה סבבה
הלילה .העירו אותנו באמצע הלילה .אנחנו טירוני

נל +לישו

אז אתה עומד

בשלשות .אני זוכר שפע ראשונה אמרתי וואלה שרק לא ייקחו אותי.
רציתי להיות כזה קט  .הייתי עיי רציתי רק לישו  .ואמרו אתה ,ואתה,
ואתה בואו והלכנו לפרוק אלונקות ע פצועי.
נוחתי יסעורי מסוא ..ה נוחתי בשדה ואנחנו מעבירי אות או
לבית חולי השדה או לאחר מכ למטוסי ההרקולס שהעבירו אות
לאר ..המו פצועי .צעקו עלינו' :לקשור ,לסדר ,היי ,ייפול ל +הפצוע,
מה אתה עושה?' זה היה לילה נורא ...למשל ,לשאת ב אד בלי יד .ואז
בא אלי מילואימניק ,צנח ותיק מחטיבה  247ואומר לי' :ילד תפסיק
להתרגש' ,ראינו את זה בעבר ,יאללה ,בוא '.וככה אני מעביר את הלילה.
אתו ,ע האיש הזה ,שאינני יודע עד היו מי זה היה .המו פצועי לא
יודע כמה.
בזמ שהאלונקאי סייעו לכוח הרפואי ,אבטחו חבריה את השדה .אחד מה,
שמעו נעמת מפלוגה ח' ,שחזר לימי:
את הלילה האחרו של המלחמה 24 ,באוקטובר  1973אנו מבלי על שולי
מסלול שדה התעופה בפאיד ,במארב נגד ניסיונות נואשי של חיילי
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מצריי לפגוע במסוקי שינסו לנחות בשדה בלילה .אני נסחבתי לש
ע צינור בזוקה ענקי שיותר משהיה כבד ,היה מסורבל ביותר לנשיאה.
מה שמצחיק יותר הייתה העובדה שלא יריתי בו בכלל ,אפילו לא
באימוני .בשעת חצות החל ירי השמימה ,צרורות ארוכי של נותבי,
מכל סוגי כלי הנשק .זו הייתה ההכרזה הלא רשמית על סיו המלחמה.

פנרה
ב  25באוקטובר בשעה  10:00עזבה פלוגה ח' בפיקוד סג חזק את כוח נפתול
בפאיד ,כדי לאבטח את בסיס חיל הי המצרי במעג פנרה ,בגדה המערבית של
האג המר הגדול )ראה מפה עמוד  .(88על הנסיעה מ"סנסו " למעג כתב לימי
שמעו נעמת:

מעג פנרה.
חונות ,שלוש סירות סיור מהירות
של חיל הי מסוג ברטר.
)אוס אלי שני(
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ע שחר קיבצו את כל הפלוגה שלנו .אנו נשלחי לתפוס עמדות על שפת
האג המר הגדול .המחלקה עולה על אוטובוס "ליילנד" כחול של
"אגד" ...נוסעי דרומה מפאיד לאור +תעלת מי צרה ...תעלת מי
מתוקי המובילה מי לאזור מהנילוס .לאור +התעלה ועל שפת האג
סב +פראי של קני וגומא ,חושות עלובות ומדי פע בית גדול בשלבי
בנייה ראשוני .ליד אחד הבתי האלו עוצר האוטובוס ,כולנו נשלחי
פנימה להשתלט עליו .הוא נטוש כמוב  .אנו מתארגני בחדרי .אול
לאחר פרק זמ קצר אנו נקראי לשוב .ממשיכי בנסיעה איטית דרומה.
לאחר זמ קצר אנו מגיעי לבסיס צבאי מצרי מצד ימי של הדר.+
משמאלנו מזח קצר.
הפלוגה הוכפפה לפיקודו של מג"ד חרוב ,רס" חיי אור )איב ( ואבטחה את
המעג ביחד ע כוח של לוחמי קומנדו ימי משייטת  .13עיקר הפעילות הייתה:
"מארבי לברחני ,או ]לוחמי[ קומנדו של ארמיה שלוש" ,כדי למנוע מה לחצות
את האג המר הגדול ולפרו .את הכיתור; אבטחת ה"יוניות" ,מכ"מי ימיי,
שהיו מותקני על נ"ני ותפקיד היה לאתר סירות מצריות ,שניסו להגיע
מהארמיה השלישית הנצורה למוצב "בוצר" הישראלי לשעבר ,שהיה מבודד מה.
שמעו

נעמת המשי +ותיאר את ההתארגנות בפנרה והתרשמותו מהחיילי

המצרי ששרתו במקו ,בהסתמ +על הציוד שהותירו אחריה:
אנו נכנסי פנימה לבסיס מנסי להתארג  .המחלקה משתלטת על חדר
גדול .כול פורסי שמיכות על הרצפה .שעת צהריי עכשיו .חשק גדול
לישו אי לנו .אנו משוטטי .צבאות העול די דומי .ג למצרי
קיטבגי באותה הצורה כשלנו ,רק בצבע חאקי בהיר .ג לה ג'ריקני
של עשרי ליטר ,אבל בניגוד לשלנו ,השחורי ,שלה לבני .המדי ג
דומי ,אבל שלה בצבע חאקי של גדנ"עי .כל אחד לוקח לו קיטבג
ומחפש מציאות .בכול מדי נקיי מאוד ומגוהצי למשעי .היינו
מתי שלנו יהיו מדי כאלו .בתחתית כל קיטבג ,ללא יוצא מהכלל ,אנו
מוצאי ארבעה סבוני כביסה גדולי ומסריחי ,כאלו שהשתמשו בה
פע האימהות שלנו.
]אליהו[ מנשרי ואני מרגישי ששבועיי ללא מקלחת זו כבר הגזמה ,ויש
לעשות מעשה .אנו מחליטי להתרח .ויהי מה .מארגני שני ג'ריקני
לבני ,מוודאי שיש בתוכ מי ולא בנזי  ,ותרי אחר מקו שקט
לרחצה .אני מצביע על המסגד הנמצא במרכז הבסיס .לש איש לא נכנס,
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מה ימצא ש ספרי קורא ? בזהירות אנו פוסעי פנימה ,מוודאי שלא
נותר ש איזה מצרי אדוק שלא שמע על הנסיגה .לאחר סיור קצר אנו
מחליטי שהמקו הנוח ביותר לרחצה הינו מתחת לבמה של המואזי .
סבו כמוב שלא היה חסר לנו .התברר שבמקרה הצור +ג סבו כביסה
מצרי מסריח ממלא את ייעודו ,אפילו לחפיפה של זק מדובלל ושערות
של חודש.

טירוני לוחמי על גג המסגד בפנרה.
)אוס דוד גלמ (

הערב יורד .חשמל אי  ,חשו +וצפו מאוד בחדר .מישהו מאלתר תאורה
קופסת סרדיני ריקה בתוכה חתיכת פלנלית מגולגלת כפתילה ,מעט
שמ רובי והרי לנו "מאורת המאור" לתפארת .אומנ האור לא מי יודע
מה ,העש מחניק ,אבל כ +לפחות יש סיכוי שלא אדרו +על הפרצו של
]אפרי[ עפגי .
...מגיעה למקו מהר מאוד יחידה של חיל הי הישראלי ,לשוט במימי
האג המר הגדול ולהפגי

שליטה ישראלית .אנחנו מצווי לשמור

עליה .מבלי לילות קרי על המזח ,או על צריח המסגד .מנסי לחדור
במבטנו את החשיכה העבה .בתמורה אנו זכאי לההנות ממטעמיו של
הטבח שלה .זהו אד מבוגר ועצבני ,שניכר בו כי אינו שבע רצו
מהתפקיד שהוטל עליו ,במיוחד מהמבחר המצומצ של מצרכי שנית
128

________________________________________________________________

לו כדי לבצע בנו ,האוכלי ,את זממו .הכוכב הבשרי של הארוחה היה
לו .לא היה משהו אחר כמוב  .ומרגע זה נית לנו במבחר סגנונות.
פרוסות לו מטוגנות ,פרוסות לו מבושלות ברוטב אדו ,קוביות לו
מטוגנות בבצל ,קציצות לו ,ואפילו לו נא כמו שהוא .מאחורי המטבח
הלכה ונערמה ערימה ענקית של קופסאות לו פתוחות משני הצדדי .זו
הייתה הדר +היעילה ביותר להוציא את קצי .הבשר המבחיל מהקופסה.

"היינו מתי שתהיה לנו איזו התקלות .אבל לא
הייתה" ,סיפר לימי אלו הכה  ,שבשלב מסוי
הועבר יחד ע שאר חיילי מחלקת שמרגד למוצב
"סירקוז" ,כארבעה ק"מ מדרו למזח פנרה
)ראה מפה עמוד  (88הציוד שהמצרי השאירו
במוצב ,ציוד צלילה וסירות גומי ,העיד שבמקו
שהה כוח קומנדו ימי.

שתי הפלוגות שנשארו

בפאיד לא נשארו מחוסרות עבודה.

מ"מ "סירקוז" ,סג" שמרגד.
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בהאחזות הנח"ל בפאיד.
)ארכיו צה"ל/אוס במחנה נח"ל(
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פרק י"א

מהפסקת אש לחילו מחזורי
שגרה ה"הילטוני"
האוכלוסייה ב"נחשו " ,או כפי ששדה התעופה כונה על ידי אנשי כוח נפתול
נח"ל פאיד

גדלה מיו ליו .למקו פרסו יחידות המוצבות דר +קבע בבסיס

טיסה של חיל האוויר )תעופה ,תחזוקה ,בינוי ונ"מ( ,שהחליפו את חוליית המסלול
שסיימה את תפקדה ויחידות מטכ"ליות ,בעיקר של קשר ומודיעי .
השדה היה השער לחופש עבור עשרות אלפי החיילי ששרתו באפריקה ,באמצעות
רכבת אווירית של מטוסי תובלה ,שפעלה בכל ימות השבוע ,כולל בשבתות,
והטיסה אות לחופשה קצרה בבתיה.
ב  27באוקטובר הסתיימה תקופת הבראשית בפאיד .לאור ההערכה

שהסיכוי

למתקפת פתע מצרית ,במיוחד הפגזה ארטילרית ,נמו +והשקט היחסי שהשתרר
במהל 26 +באוקטובר לאור +קו הפסקת האש המפותל משני עברי תעלת סוא.
נית אישור לכוחות הקבע בשדה לעזוב את הדירי ולעבור לשטח המנהלתי של
השדה ,למבני המגורי בצידו המזרחי של השדה.
מידי פע הופרה הפסקת אש עקב יוזמה של מפקד מקומי לפתוח באש ,ניסיונות
של הנצורי מהארמיה ה  3לפרו .את המצור שהוטל עליה וכאשר "עלו על
שרטו " השיחות להשגת הסכ להפרדת כוחות וחילופי שבויי.
מפקדי וחיילי כוח נפתול השתכנו במבנה תלת קומתי בשלבי סיו בניה ,כמעט
ללא חלונות ודלתות .א +אפשר תנאי מגורי ומחייה ,שרוב החיילי באפריקה רק
יכלו לחלו עליה .לכ  ,כונה "הילטו " ,כשמה של הרשת הבינלאומית ,שהפעילה
את אחד ממלונות הפאר בתל אביב.
במש +היו ,החיילי שלא נלקחו לפעילות שוטפת ,נהגו להתכנס על גג הבניי ,
"להתחמ בשמש" .בחצר הבניי הוקמו חדר אוכל ואפסנאות מאולתרי .מי
לשתיה היו בג'ריקני שהגיעו מסיני .למקלחת לא הייתה הקצבה .בעיתו במחנה
נח"ל כתבו על אות ימי אצל אנשי כוח נפתול בשדה התעופה פאיד:
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על מפתנה של אפריקה ...פועלת ,רועשת

ועובדת

יחידת

הנח"ל,

שנפתול בראשה .ודגל הנח"ל מתנופ לו.

על רקע הדגלי,
עומדי מימי לשמאל:
סר שני ,סא"ל נפתול וסג רוזנבלט )קיצוני משמאל(.
)אוס אדי רוזנבלט(

ש ,ברוח האית  ,על גג בניי המפקדה ,מביט ימינה ,מביט שמאלה
ונראה מרוצה למדי' .דשא אי אומנ – א +זיבולי יש ויש' ,אומרי לנו
כא  .נח"לאי ,נו.
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על הקרקע החולית היו פזורות ערמות אפר :שרידי מדורות הזבל
שהבעירו הנח"לאי ...ככל הנראה יש לצבא המצרי פירוש משלו
לסניטציה ובריאות .לכלו +עצו ורב זה ,שהדהי ממש את הנח"לאי
בכמותו ...מש +למקו שתיי שלוש ארמיות של זבובי ויתושי...
אשר איימו להביס בכוח העדי את החיילי 'החרוצי רחוצי' שלנו.
בבוקר נראי הכול פרועי שיער קופצי על הזחליליות הרוסיות,
שתישאנה

אות

לתפקיד...

עוזי

]קנטרובי...[.

מספר:

'לפני

שהתגייסתי ,אמרתי לעצמי :אני רוצה להשתת במלחמה ,לקחת חלק
בהרפתקה גדולה ,לעמוד במבחני עליוני ובאתגרי אישיי כאלה,
שרק חוויה אינטנסיבית כמלחמה ,יכולה להציג .עכשיו זה כבר עבר
לי ...ראיתי גוויות ,גופות ,קטיעות ופציעות; הרגשתי את ההתרגשות
העזה והפחד הנורא – וכל מה שאני רוצה עכשיו הוא לגמור'.
לכאורה שגרה ,שבאה לביטוי ,למשל ,בפקודה מ  30באוקטובר של ראש מטה
)רמ"ט( אוגדה  ,143אל" גדעו אלשור )אלטשולר( ,שאסר "לקחת רכב רק"
ופרטי שלל אחרי" .כאמור ,כמעט כל כלי הרכב של כוח נפתול היו שלל,
והחיילי שנהגו בה לא הוסמכו לכ .+בפועל לא מדובר היה רק בשלל .כלי רכב
כלשהו ,שהושאר ללא נהג ,או שומר ,היה יעד ל"סחיבה".
כ +תוגבר ,למשל ,כוח נפתול בג'יפ ,שבעליו החוקי ,החנה בפתח מפקדת אוגדה
 143והיה מצויד במכשירי קשר חדישי מסוג  ;V.R.C.שנחשבו באות ימי
לחדישי ביותר בתחו ,כיוו שלא היה צור+
בכיוו ידני של התדר המבוקש .חיילי פלוגת
לשדרג

המפקדה

דאגו

להתאימו

לנסיעות

באמצעות

גלגלי

את

בתנאי
בעלי

הג'יפ,
שטח

צמיגי

כדי

קשי,
רחבי,

שכמוב " ,הוחרמו" מכלי רכב שלל .ב 5
בנובמבר הזהיר קשל"פ פיקוד דרו ,סא"ל
גבריאל )גבי( שפיר ,שחייל ,או קצי  ,שייתפס
מיו זה ואיל +ללא רישיו

מתאי ייעצר

וכלי הרכב יוחר.
הסמג"ד בג'יפ ש"הוחר" ושודרג.
)אוס אלי שני(
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ב  31באוקטובר מונה אל" חגי חפ .למפקד מרחב "סנסו " וכוח נפתול ,הוכפ
לפיקודו הישיר .בהמש +להודעה שבישרה על השינוי הארגוני נתנה הנחיה ,ש"על
היחידות לבצע אימו גופני שעה ביו" וג הייתה בשורה משמחת

אושר להוציא

לחופשה חמישה אחוז ממפקדי וחיילי הדרג הלוח ו  10אחוז "מדרג משרת"
)לימי תומכי לחימה(.
היציאה לחופשה הייתה תלויה בפעילות המצרית .כ +למשל הוגבלה החופשה ב 4
בנובמבר ל  24שעות והייתה אפשרית רק עבור מי שזכה בכרטיס טיסה הלו+
וחזור ברכבת החופש האווירית .ביו ששי ,ב  9בנובמבר ,הוגברה הכוננות
ביחידות "קו המגע" לג' ובשאר היחידות לב'; ובוטלו החופשות עקב תקריות אש
והפלת מטוס צילו של חיל האוויר.

ושבו בני
בפאיד חברו לכוח נפתול "הבני האבודי" ,חלק ביוזמת וחלק באקראי.
הטירוני חיילי ,שאבטחו את הזח"למי ,הצליחו לאתר היכ נמצא כוח נפתול
ולחבור אליו ,מי בקבוצה ומי כבודד .סיפר לימי ד"ר לנדסמ :
לאחר זמ  ...הסיעו אותי לש"ת בפאיד .השמועה אמרה שחיילי הנח"ל
שהיו איתי ברפידי ,הגיעו לש .נדדתי ,ע הקיטבג והציוד ,בי
היחידות עד שהגעתי למקו בו היו ערוכי חיילי גדוד  .50בגדוד פגשתי
חיילי שהיו מוכרי לי וה שהפנו אותי לכיוו המבני בשדה התעופה
בה נערכו חברי הטירוני מגדוד  .908נפרדתי מהנהג שהיה לחברי
מספר לא מבוטל של ימי ואירועי...
לא ידעתי למי אני שיי +וא זה בסדר לעבור כ +מיחידה ליחידה .ציוותו
אותי ליחידה אחרת ככה ספונטנית והחלטתי ,באותה צורה ,לחזור לגדוד
 908כי ש היו חברי .המפקדי לא שאלו אותי דבר ,לא היכ הייתי מה
עשיתי למה חזרתי ,למה עכשיו ואולי ג מי אני .חברי מהגרעי קיבלו
אותי בשאלות וצירפו אותי אליה לצפיפות ב"חדר המגורי"...
החיילי הצטופפו וישנו על הרצפה ע שמיכות על הבטו  .התיישבתי ע
הקיטבג וה הצטופפו עוד קצת .שוב לא הייתי "חייל בודד" ,לפתע היו
לי מפקדי אות לא ממש הכרתי ,מ"מ ומ"כי.
אחרי חברו לכוח נפתול במקרה ,הגיעו לפאיד במסגרת תפקיד וכלל לא ידעו
שחבריה נמצאי בשדה .אחד מה ,עקבותיו אבדו בתחילת השהות ברפידי.
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משימתו של אותו טירו לוח הייתה לאבטח את הזמר ,יהור גאו  ,והמלחי ,
דובי זלצר ,במהל +הופעת ביחידות בבסיס רפידי .הזמר החליט ,שהוא לא
ממשי +בהופעותיו מחו .לבסיס ללא מאבטחו האישי והלה הצטר לצמד במסע
ההופעות בסיני ובאפריקה ,מבלי שביקש אישור ממפקדו .כ +היה עד שגאו וזלצר
הגיעו לפאיד ,להופעה בפני כוח נפתול .קמב" .הכוח ,סג" ויז  ,זיהה את החייל
הנעדר וביר +אותו בברו +מחיה "מתי" .אבל ג עתה סירב הזמר לשחררו וביקש
שיישאר צמוד אליו בהמש +מסעו באפריקה.
ג השישה ,שצורפו לחטיבה  ,247שבו בדר +מקרה לכוח נפתול .יו אחד הגיעו
הטירוצנח"לאי לשק שהוק בשדה פאיד ,כדי לקחת מצרכי עבור החטיבה.
סמ"פ ד' ,שעבר במקרה ליד השק זיהה אות ,והורה לה בו במקו לחזור
לפלוגה .השישה נקראו לשיחה ע המג"ד ,שביקש לשמוע את קורותיה של מי
שנחשבו עד אותה עת נעדרי; והופיעו לפתע ע "קלאצ'י בידיי וקפל"ד על
הראש" וזכו למבטי קנאה והשתאות מחבריה ומבטי הערכה של הסגל .אבל עד
מהרה חזרו השישה להיות טירוני לוחמי .ה נשלחו לצחצח נעליי ולהתגלח,
והקלאצ'י נלקחו מה והפכו לנשק האישי של אנשי סגל.

חמישה טירוצנח"לאי
בחטיבה ,247
בהפסקת שק ליד איסמעיליה.
)אוס מישל אבודרה(
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 – 9400מהמחנה היגוסלבי לכוננות במחנה 80
לאחר הפסקת האש השנייה ב  24באוקטובר ,רוכזו פלוגות  ,9400למעט
מחלקת לונדי  ,במחנה הנטוש באבו זנימה ,שכונה היגוסלבי על ש אר.
המוצא ,יגוסלביה ,של הכורי שעבדו במכרה המנג

שפעל באזור עד

מלחמת ששת הימי.
"האווירה ,והנהלי היו מבצעיי והרגשנו שהתבגרנו ואנחנו כבר 'חיילי' ",סיכ
לימי תא"ל )מיל'( שמאי ר את השהות על ההרי באבו זנימה; מנקודת המבט
של טירו לוח בפלוגה ה' והניסיו

לימי כמפקד קרבי בכיר )מפקד סיירת

הצנחני ,יחידת שלדג וחטיבת הנח"ל .(933
מעדביה הובאו בנחתות למזח הנטוש של חיל הי ברס סודר כ  1,500שבויי,
קציני וחיילי מצריי ששרתו בארמיה השלישית ונכנעו .המשימה המובילה של
מחלקת לונדי

הייתה ,למנוע מ"חיילי מנהלה" שהגיעו לביקור להכות את

השבויי המצרי ,שהמתינו במכלאה זמנית עד שהוסעו באוטובוסי למחנה
השבויי בעתלית .לדברי המ"מ לונדי לימי:
הכרחתי את הטירוני להשקות את השבויי במי .הסברתי לחיילי
שמחובתנו לעשות כ ,+כי השבויי במעמד של חסרי ישע ואינ יכולי
להשיג מי לעצמ .הבהרתי לה שאני אוסר להרבי .לשבויי
ומחובת למנוע ג מאחרי מלפגוע בה.
למחלקה במזח רס סודר לא היה קשר ע מפג"ד  .9400לאחר שפסקה תנועת
השבויי ,החליט סג

לונדי מיוזמתו להעלות את חיילי המחלקה לאוטובוס

שהגיע למקו .הכוח חבר לגדוד ,מבלי שנשאל מדוע חזר .ב  30באוקטובר עזב
גדוד  9400את אבו זנימה והוטס לרמת דוד .בשעה  20:00הגיעו למחנה  80אחרוני
מפקדי וחיילי הגדוד ,למעט שיירה הדרגי שהגיעה למחרת היו .בגדוד החל סבב
חופשות .בכל פע יצאו לחופשה של  24שעות  20אחוז מחיילי ומפקדי הכוח.
ב  6בנובמבר בשעה  01:30הורה אג" פיקוד הנח"ל לשלוח פלוגה מגדוד 9400
ליחידת שלל  .8950בשעה  11:30יצאה פלוגה ו' בדרכה לשדה התעופה לוד ממנו
המריאה לפאיד .באותו יו בשעה  17:25הוגברה הכוננות להפעלה של גדוד 9400
לק+שלוש שעות ומאג" פיקוד הנח"ל נמסר ,שהגדוד יועבר כנראה לפיקוד מרכז.
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ב  7בנובמבר בשעה  20:00גברה הדריכות בגדוד ,לאחר שכוננותו הוגברה
לק+שעה ,בוטלו האימוני המתוכנני ואנשי הסגל והחיילי שהיו בחופשה
נקראו לשוב מיד למחנה  .80החל מ  8בנובמבר בשעה  03:00הגדוד היה מוכ
ו"החיילי נשלחו לישו עד קבלת פקודת תזוזה ".בשעה  05:00חזרה פלוגה ו'
מהשהות בפאיד ,שכנראה קוצרה בגלל הגברת הכוננות והצטרפה לכוננות
הגדודית .בשעה  18:55חזר הגדוד לכוננות ק+שלוש שעות ובוטלה ההקפצה.

טירוני מטהרי שטח סבו +ולוקחי שבויי
מ  28באוקטובר המשימות הקבועות של כוח נפתול היו :טיהור וסריקות של
שטחי ,כאשר בחלק מה משולבי אימוני; סיורי מסוק בוקר וערב בשטחי
שולטי על שדה התעופה; אבטחת מזח פנרה והחזקת מוצב "סירקוז בשפת
האג המר הגדול; איסו תחמושת שלל; אבטחת מצבור דלק; עבודה בבית
חולי שדה ,כאשר על מחלקת הרפואה מפקד מנובמבר קצי רפואה )קר"פ( וילרי
פורטנוי; פריקה והטענה של הספקה בהיטס; אבטחת סבב הדואר בגזרה;
ואבטחת מכלאת השבויי בצומת "צח".
טיהור שטח סבו +נחשב למשימה מורכבת ביותר .מהקשות ביותר שלוח חי"ר
נדרש לבצע .ללא ספק המשימה הקשה ביותר שהוטל על כוח נפתול לבצע ,עוד
בטר השלימו הטירוני לוחמי את הכשרת .המטרה של הסריקות הייתה,
לאתר חיילי מצריי שהסתתרו בשטח וחיכו להזדמנות לפגוע בכוחות צה"ל
ו/או להימלט מערבה ,לשטח שבשליטת הצבא המצרי.

תעלת המי המתוקי.
)ציל אלי שני(
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ב  28באוקטובר  1973החלה הסריקה הראשונה ,באזור החי .החקלאי ותעלת
המי המתוקי ממזרח לשדה פאיד )ראה מפה עמוד  .(88בראש צעד המג"ד,
שפיקח אישית על "ההכשרה תו +כדי עבודה" של הטירוני לוחמי וכ +היה ג
בימי הבאי .לימי שחזר אל" בדימוס נפתול:
הטירוני את התרגיל הגדודי הראשו

שלה בחיי עשו באש חיה

ובתנאי קרב ,שמעול לא למדו להתנהג בה ,של לחימה בשטח סבו+
ושטח בנוי .לכ מספר אנשי הסגל בכל חולייה היה גדול מהמקובל ...לפני
כל תנועה שהייתה למגע ביצענו אימוני תנועה לקראת מגע ,כולל
היתקלויות מלפני ,מימי  ,משמאל ,כאשר כוח מחפה על כוח .העברתי
לה את עיקרי הלחימה הרכובה בצורה הזאת .כל הזמ התאמנו ונענו,
התאמנו ונענו ,כאשר הפקודה לחיילי :תעשו מה שהמפקדי עושי,
תחקו אותנו' .ממני תראו וכ +תעשו'.
היות והשטח היה סבו +אמרתי לה :את לא יודעי מהיכ יפתחו
עליכ באש .לאויב יש יתרו  ,א הוא מתחבא בשטח .לכ את כל הזמ
נעי ויורי .כל דבר חשוד ,שיח ,אב  ,צרורות לפני ,בלי לחשוב
פעמיי .לנוע ולירות ,לנוע ולירות .החיילי התנהגו למופת.

בחי .החקלאי ,שבויי מצריי
מועלי לזחלילית .על גג תא הנהג מאבטח וקשר.
בחזית )קסדה בידו( ,מ"פ ו' ,סג קד.
)אוס ראוב קד(
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הסריקה הראשונה בחי .החקלאי בוצעה על ידי מחלקה מפלוגה ד' שהוצבה
כחסימה ושתי מחלקות מפלוגה ו' שסרקו את השטח הסבו +ואת שורות החושות
בה התגוררו המקומיי .לסורקי הצטר חוקר שבויי )חקש"ב( מצויד
ברמקול ,שהיה מודיע

אסתמעו אסתמעו ,כולו
בערבית לתושבי הכפריֶ " :

עתאללה ברה מבייתו לה תחפו" ,לצאת מהחושות ולהתרכז במקו שנאמר .שבוי,
שזכה לכינוי" ,השטינקר" ,היה בוח

ממקו מחבואו באחד מכלי הרכב את

הגברי ומזהה ,מי מהגברי הוא חייל מצרי ,או חייל בחטיבה הפלסטינאית;
שניסה למנוע את נפילתו בשבי ,באמצעות החלפת מדי הצבא שלבש בבגד כפרי
מסורתי .המשי +וסיפר נפתול לימי:
תו +זמ קצר התחילו להגיע אלינו שבויי .ה יצאו בידיי מורמות
והובלו לכלי הרכב ...ככה התקדמנו .שמנו את השבויי בזחליליות השלל
כמו סרדיני] ...הסמג"ד ,סר [ אלי שני הל +ע השבויי והביא לי פתק,
שמאשר את קבלת השבויי במכלאה בצומת "צח".

הקבלה,
שמאשרת מסירת  130שבויי
ונשמרה עד היו הזה.
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בסריקה השנייה באותה גזרה ,ב  30באוקטובר ,נתפסו  150שבויי .ב  2בנובמבר
בשעה  06:30החלה סריקה של פלוגה ד' בג'בל א שהבי ,מדרו מערב ל"סנסו "
)אזור סוללת הטק"א "פרח"  ,5718ראה מפה עמוד  .(88האזור שלט טופוגרפית
על השדה ולכ היה בימי הבאי יעד מרכזי לפעילות שתי פלוגות הכוח בפאיד.
למחרת ,ב  3בנובמבר ,נמשכו הסריקות באזור על ידי פלוגה ו' ולראשונה שולבו
בה אימוני.

סריקות בג'בל א שהבי.
)סרק וציל דני לנדסמ (

בשעה  09:30הוקפ .כוח של  20חיילי מפלוגה ד' לסריקות לציר "מסכה" מתג
) 39הכפר עזב רביע על שפת האג המר הגדול ,כשלושה ק"מ מצפו מזרח לפאיד,
ראה מפה עמוד  (88ונתפסו  22שבויי .היו מקרי שהמצרי נכנעו מיוזמת .כ,+
למשל אירע באחד הסיורי השגרתיי ,כפי שסיפר לימי הטירו לוח לשעבר,
אהרו ברק :
פתאו אנחנו רואי איזו קבוצה שמתקרבת .חשבנו שאלה גדנ"עי,
בגלל מדי החאקי שלה ,אבל כשה התקרבו ממש ,ראינו שאלה
מצריי .הח'ברה תפסו עמדות ואז ראינו שה מנופפי ע גופיות
שלה לאות כניעה ולכדנו אות.
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במקרה אחר ,ריח של ריקבו גופות שעלה ממערה הולי +אליה את אחד הכוחות.
במקו היו כ  30גופות ונתנה פקודה לקבור אות  .הרס"פ ,סמל אלי גהסי ,הבחי
לפתע ב"גופה משונה" .לדבריו:
נגעתי בו והוא לא זז ,אבל הרגשתי שהוא חי .יריתי צרור באוויר והוא –
שו דבר .כפי הנראה היה בהל .אז התחלתי לדבר אל ליבו שיסגיר את
עצמו וידבר ,ואז הוא ק.
טירו לוח מגרעי אור  ,ריקו" ,ראיי את השבוי" .הסתבר שהיה מורה בכיתות
א ב' ,בבית ספר באלכסנדריה ,וגויס למילואי .הוא טע שהוציאו אותו בכוח
מהבית ,וחשש שא יסרב ,כפי שעשו שכניו ,יהרגו אותו .הוא אמר ,בי השאר,
שהוא מפחד לחזור למצרי ,ורוצה להישאר ע הכוח .ג למפקדי היו שיחות
ע שבויי ,על מלחמה ושלו ועוד ,כפי שסיפר לימי אל" בדימוס נפתול:
לפתע הבחנתי בתו +קבוצת השבויי בקצי  .אמרתי לנהג ,תביא אותו
אלי ,הוא היה בדרגה מקבילה לרס" ]ראאד[ .נכנסתי אתו לשיחה .הוא
דיבר אנגלית אוקספורדית ואני דיברתי באות ימי ,יחסית אליו,
אנגלית עילגת .התברר ,שלמד הנדסה בבריטניה .אמרתי לו ,עכשיו אתה
צרי +להיות מבסוט והוא שאל' :למה?' .אמרתי לו כי ,בשביל +המלחמה
נגמרה .אתה נוסע עכשיו לאר .ישראל ,יכניסו אות +למחנות שבויי.
עוד כמה חודשי יהיו חילופי שבויי תחזור הביתה .אני פה לא יודע מה
יהיה אתי עוד שעה .יכול להיות שאני איהרג ...הוא השיב לי' ,אתה צודק'
ושאל אותי' :מה יהיה בעתיד?' אמרתי לו ,יהיה שלו .ואז הוא שאל:
'זה יהיה שלו מכובד?' כמוב  ,השבתי .הקצי השבוי התחיל לרעוד
מרוב התרגשות.
לאחר מכ הוריתי להחזירו לכלי הרכב .כעבור זמ מה הגיע אלי אחד
המפקדי ודיווח לי שמצאו אפסנאות יחידתית מלאה בבגדי .אמרתי,
את לא נוגעי .נגשתי לש ,לקחתי שני זוגות בגדי נקיי והוריתי
לתת אות לרס" השבוי ,שיל +לשבי מסודר .לימי הייתי חבר בוועדה
המשותפת ישראל מצרי וביקרתי בבירתה ,קהיר .הייתי במועדו
הקציני המפורס בהליופוליס .רציתי לחפש את השבוי ,א +הדבר לא
הסתייע לבסו.
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ב  8 4בנובמבר בוצעו סריקות נוספות משולבות באימוני בג'בל א שהבי .במהל+
הסריקות ב  5בנובמבר נלקח בשבי חייל מצרי .ב  12בנובמבר בשעה  16:00הוזנק
כוח בפיקוד המג"ד ,רכוב על גבי זחל" ,בעקבות איתור עקבות של שלושה אנשי
בקרבת השדה .החשיכה שירדה כעבור זמ קצר הביאה להפסקת המרד .למחרת
בוצע מרד דומה ,א הוא בפיקוד המג"ד .ב  14בנובמבר חודשו הסריקות בג'בל
א שהבי .כעבור ארבעה ימי ,ב  18בנובמבר ,בוצע בשטח מרד בפיקוד המג"ד,
בעקבות גילוי  10עקבות .בדיעבד התברר ,שהיו של חיילי מכוח צה"ל.

המעמד המיוחד ,טירו לוח.
המ"פ ,סג קד ,לא מוותר
על תרגול חוזר ל"ג'ינג'י".
)אוס אלי לאור(

ביו במתק הדלק ,בלילה בפאיד
הסריקות של כוח נפתול בשטח השדה ומחוצה לו העלו שלל רב .ציוד מצרי רב
התגלה במחפורות שהיו מוסוות היטב ובונקרי .כ ,+למשל ,התגלה מאגר תת
קרקעי של דלק סילוני וחיל האוויר מיהר לעשות בו שימוש .לכוח נפתול היה
מאגר דלק "פרטי" משלו .על גדת האג המר היה מתק דלק של חברת הענק
האמריקאית של ) (SHELLהמתמחה באספקת מקורות אנרגיה .חיילי מכוח
נפתול אבטחו את האתר בשעות היו .לימי כתב על שגרת היו במתק הדלק,
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תפיסת שבוי )שעל לקיחתו בשבי לא סיפרו למפקדי( ושגרת הלילה בפאיד ,רס"
)מיל'( ד"ר דני לנדסמ :
היה זה מתק מפוזר בשטח ,ע משרדי וגבעה חשופה שנישאה מעליו.
על הגבעה הצבנו פח גלי באלכסו )כדי שיהיה לנו צל( וקבענו אותה
כעמדת תצפית על השטח ,ללא כל אמצעי )וג ללא מפקד( .במקו
מצאנו מיכל מי גדול .צרי +לזכור כי אסור היה לשתות מי ממתקני
מצרי ,א +להתרח .היה מותר .את המיכל ניצלנו היטב ובמש +מספר
ימי שפר גורלנו ועשינו מקלחת חלקית )חפפנו ראש!( .מצאנו במשרדי
חברת הדלק ג מקלות פלסטיק לחיסול זבובי והשתמשנו בה
ביעילות ,לשיפור תנאי השרות .הייתה שיגרה של שמירות .ביו היינו
שומרי ובלילה חוזרי לפאיד ושומרי ג ש.
באחד הימי ,יצאנו דר +שיגרה לאתר השמירה בחוות הנפט על גדת
האג המר .עמיר ואני החלטנו לעשות סיור להכרת השטח .מצאנו כי
אנחנו נמצאי באזור שלכל אורכו יש תעלות חי"ר )לאור +מאות
מטרי( ובונקרי .בתעלות היה מפוזר ציוד אישי רב של חיילי
מיצרי .בהתקרבנו לאחד הבונקרי שמענו רחשי ,הבנו שיש בו
נוכחות .דרכנו את נשקנו וקראנו במילי שידענו בערבית .מהבונקר
הזדחל חייל מצרי ששתי רגליו היו שבורות והוא לא יכול היה ללכת.
בכדי להתנועע הוא קשר את רגליו במקל ואת הרצועה בה קשר ,מש+
וליפ סביב צווארו .כ +זחל .הבנו שלא נשק לנו איו .בדקנו שאי עוד
חיילי בבונקר .השקנו אותו במי )מי יודע כמה זמ היה ש וכיצד
שרד( ,העמסנו אותו עלינו וצעדנו כק"מ ואולי יותר לעבר הכביש .המתנו
ש עד שעבר רכב ועצרנו אותו בנפנופי ידיי .ברכב נהג קצי שנאות,
לאחר שנז בנו על חוסר האחריות של הסתובבות לבד בשטח ,להסיע את
החייל המצרי לבי"ח שדה שהוק ברפידי .הייתה לנו הרגשת סיפוק
ש"יש לנו שבוי" דבר שודאי יסייע בעת המשא ומת להחלפת שבויי .לא
סיפרנו למפקדי הגדוד.
הצלחנו 'לעשות טלפוני' באמצעות מרכזנית מצ"א )מרכזיה צבאית
אזרחית( .לקבלת קשר היינו 'מחוללי' בטלפו לרפידי ומש מבקשי
מהמרכזנית שתחולל עבורנו למצ"א ]מרכזיה צבאית אזורית[ בתל אביב.
המרכזנית חייגה פע ,או פעמיי ,למספר המבוקש וא התמזל מזלנו,
מישהו היה בבית ועונה לטלפו  .שיחה של חצי דקה לכל חייל .התחלנו
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לקבל חבילות .ביקשנו בעיקר גרביי )לא החלפנו ימי( וג "כובעי גרב"
לחימו הראש והאוזניי בלילות הקרי .קיבלנו משלוח מיוחד
)באמצעות מי שיצא הביתה( ממתנדבות בשכונת בית וג

בירושלי

שסרגו כובעי צמר במיוחד עבורנו .אני קיבלתי ג סו סו פיל נוס
למצלמה ) 12תמונות( .מדי קיבלנו בהדרגה מעודפי הצבא האמריקאי.
היו אלו מדי בצבע ובדג שונה מהדגמ"ח הצה"לי .המדי שלבשנו היו
כל כ +מלוכלכי עד שקיבלו צבע הסוואה טבעי .יכולנו לגרד מה את
הלכלו +בציפורניי ,לאט לאט ה התחילו להתפורר .כמוב שלא היה
במקו ספר ושערינו היה פרוע .האוכל השתפר ,אכלנו מנות קרב א+
מבושלות )למי שלא היה במשימה הרחק מהבסיס בפאיד( והיה ג לח.
התחלנו ליזו )החיילי( פעילויות עצמאיות בסביבה .הסתובבנו בי
המבני הנטושי ואספנו ציוד .יש שקראו לזה ביזה .מצאנו בעיקר כלי
נשק ותחמושת מסוגי שוני .אני אספתי מספר עיתוני מצריי בה
היו תמונות של שבויינו .חשבתי שזה חשוב .מפקדינו כינסו אותנו
וקיבלנו על הראש וכאקט "חינוכי" שרפו את כל שנית היה לשרו.
למרות מחאתי שרפו לי ג את העיתוני...המ"כי חלק המשיכו
להתנהג אלינו כאילו אנחנו עוד טירוני.

על גג האחזות הנח"ל בפאיד,
חברי מגרעי להט לגרופית.
)אוס אלי לאור(
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איסו תחמושת שלל
רבי מהטירוני לוחמי רכשו ניסיו בהעמסת תחמושת בערב יו הכיפורי
תשל"ד ובשבוע הראשו של המלחמה .באזור הק"מ ה  101לקהיר התגלו מצבורי
ענק של תחמושת ,רוב של טנקי ,שהמצרי פרסו על פי תורת הלחימה
הסובייטית ,במערכי מאורגני ומסודרי )"כאסמי"( .מאחר וצבאות מצרי
וסוריה עשו שימוש באות סוגי תחמושת טנקי ,הוחלט לעשות שימוש במאגרי
ולצייד בה טנקי שנלקחו שלל בקרבות רמת הגול .
לטירוני לוחמי ,שמלכתחילה היו מלאי מוטיבציה ,הוסבר ,עד כמה חשוב
לאסו את תחמושת השלל; כדי שאפשר יהיה להפעיל באופ מידי את עשרות
הטנקי השמישי מתו +המאות שנלקחו שלל ,א תתלקח האש מחדש .אחד
הסממני לשדרוג מעמד של הטירוני לוחמי בא לידי ביטוי בעבודה בק"מ ה
 .101בניגוד לעבודה בימ"חי" ,לא נשמר הדיסטאנס וג המפקדי השתתפו
בהעמסת תחמושת הטנקי" ,הדגיש לימי רס" מיל' דני לנדסמ .
מידי בוקר היה יוצא מפאיד אוטובוס ויעדו מאגרי התחמושת .המאגרי היו
בשטח חולי .משאיות ריו ,שהמתינו על שפת הכביש ,היו מכניסות את הכוח
למקו ולאחר מכ מחזירות אותו בסיו יו העבודה לאוטובוס" .מבוקר עד ערב
העמסנו ארגזי ללא לאות .עשרות משאיות העמסנו" ,סיכ לימי ד"ר לנדסמ .

טירוני לוחמי
מפלוגה ד' ודוגמאות מהתחמושת הרבה
שנמצאה והועמסה.
)העמיס וציל דני לנדסמ (
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לפינוי השלל הצטרפה ב  10בנובמבר פלוגה מגדוד נח"ל  904ואומצה מיד על ידי
כוח נפתול .המג"ד ,סא"ל יהודה גרינברג ,הודה לסא"ל נפתול על העזרה לחייליו
והוסי בקשה :לשלב "בתע" היומי של  908סנסו " ,קצי  ,מ"כ ו  10לוחמי .כ+
התהפכו היוצרות .במקו שגדוד הטירוני יתגבר במפקדי את פלוגת התע"
של  ,904כפי שנעשה עד המלחמה ,כעת השרות בכוח נפתול נתפס כאטרקטיבי
יותר מהבחינה המבצעית.

עובדי ומטיילי באפריקה
העמסת התחמושת נוצלה לטיולי מאולתרי והכרת האזור ללא מפות ,כאשר
היעד הדרומי ביותר ,העיר סוא..
התחמושת

האתר הפופולארי ביותר נמצא ליד מאגר

האוהלי בה התקיימו בתיוו +האו" שיחות בי נציגי צה"ל לנציגי

צבא מצרי בק"מ ה  .101כ +הזדמנו לה למקו מפקדי וטירוני לוחמי
בכוח נפתול ב  11בנובמבר ,בעת שהתקיי טקס החתימה על ההסכ לחילופי
שבויי )ביניה חברי של אנשי הסגל ,הנח"לאי שנשבו במעוזי התעלה(.
בתמורה התירה ישראל להעביר שיירות של מזו ומי לחיילי הארמיה השלישית
הנצורה .בטיולי חוו המפקדי והטירוני לוחמי מחדש את מחיר המלחמה
וזוועותיה .למשל ,כלבי חופרי בקרקע החולית ,חושפי שרידי גופות של
חיילי מצריי ,שלאחר מכ שימשו לה למאכל.

מבקרי בגדוד נח"ל 902
וצופי בחיילי הארמיה הנצורה מקבלי אספקה.
משמאל לימי  :מג"ד  ,902סא"ל גבי מגל,
סר אגוזי וסר שני.
)אוס אלי שני(
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חילו מחזורי – שלו ל +פאיד
 8בנובמבר חל עבר לו ובפע הראשונה בתולדות גדוד  908מאז מבצע "קדש" ,לא
התקיי הטקס החגיגי והמסורתי לציו סיו הטירונות של מחזור נח"ל .בשבוע
שלאחר סיו הטירונות אמור היה להתבצע חילו המחזורי החצי שנתי ,המעבר
של כל חבר ,או חברת גרעי  ,לפרק הבא במסלול הנח"ל ,או מעבר לפרק חדש
במסלול ה"הסדר" .החילו החל באיחור קל ונמש +כשבועיי ,כאשר הנח"ל איננו
חוזר למתכונת הפעילות הרגילה .העדיפות נתנה כעת לחרב )השירות הצבאי(
והמגל )ההכשרה החקלאית( נדחק הצידה.
הנח"לאיות היו הראשונות לחזור למעי שגרה חלקית .מאז הגיעו למחנה  80ועד
לפרו .המלחמה הספיקו להתאמ במש +כשבועיי נטו .מעט מידי כדי לאשר
לבנות המשקי לפיקוד והאחוזניקיות להתחיל קורס מ"כיות ,מבלי שיידרשו
להשלי לפחות חלק מהאימוני.
מאחר ובכל עת היו בתעסוקה צבאית שתי מחלקות בלבד של טירונח"לאיות
והיתר היו בחופשה ,או בעבודה במשקי היעד ,רוכזו במחנה  80המיועדות
להשתת בקורס המ"כיות .ב  18בנובמבר החלו הטירוניות אימוני מרוכזי
שנמשכו כשלושה שבועות ,וב  23באוקטובר החלו את קורס המ"כיות.

פלוגה ו'.
גיבוש אנשי הסגל בעיצומו.
)אוס ראוב קד(
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בזמ שבפיקוד הנח"ל עמלו על הכנת חילו המחזורי ,במטכ"ל היו תכנוני
אחרי .אחד הלקחי החשובי ביותר מהקרבות בצפו ובדרו היה הצור+
להגדיל באופ מידי את כוח החי"ר

להקי חטיבה סדירה שלישית .בפועל ,לא

הוקמה חטיבה סדירה שלישית ובקי 1974 .מער +החי"ר הוקט .
העדיפות נתנה להכשרה מזורזת של מפקדי וצוותי טנקי לגייסות השריו  ,עקב
האבידות הכבדות במלחמה והצור +לאייש את טנקי השלל הכשירי שנתפסו.
סג הרמטכ"ל ,אלו טל ,אישר עקרונית ב  19באוקטובר ,תוכנית להכשרת חירו
של צוותי טנקי ,שתופעל באופ מלא "ברגע שתהיה הפוגה בלחימה"
הנח"ל נדרש לתת את חלקו בשיקו השריו  .לא הייתה זאת הפע הראשונה
שנח"לאי תגברו את השריו אחרי מלחמה .זמ קצר לאחר מלחמת ששת הימי,
ביולי  ,1967סייע הנח"ל להתרחבות המהירה של גייסות השריו  ,כאשר חברי
גרעיני הקימו את גדוד חרמ"ש  195בחטיבה  .14כעת ,לאחר המלחמה הקשה
והארוכה ,נדרש הנח"ל לסייע בכוח גדול בהרבה .מחנה  80נקבע כמקו הכינוס
של הנח"לאי מיחידות  908והנח"ל בכלל שהוחלט שילכו להסבה לטנקי ושל
מחליפיה ביחידות המבצעיות של הנח"ל ,המשיכו לפעול ג לאחר מכ .

אורחי ממחנה .80
ראשו משמאל :השליש ,סג אפי שרו .
)אוס אלי שני(

148

________________________________________________________________

ב  9בנובמבר ,בזמ שהוגברה הכוננות בפאיד ,הותנע חילו המחזורי .התקבלה
החלטה עקרונית לפרק את גדוד " ,9400במועד שיתוא ע אג" מבצעי"
ולשלוח להסבה מזורזת של שישה שבועות לטנק שוט קל ,או לטנק שלל מסוג T-55
)ש קוד טירא  (5את "הסדרניקי" וגרעיני העולי החדשי של מחזור ס'
ומפקדי מ  908ושאר יחידות הנח"ל ששרתו בגדוד .9400
למחרת ,בשבת ב  10בנובמבר ,כונסו ,ה"הסדרניקי" מגדוד  9400והמש"קי
והקציני שנכללו ברשימת ההולכי לשריו בקולנוע של מחנה  ,80לשיחה ע
קצי שריו ראשי ,תא"ל מרדכי )מוטקה( ציפורי .ה"הסדרניקי" ,בני גרעיני
העולי ורוב אנשי הסגל לא ידעו מראש מדוע זומנו בדחיפות בשבת .להפתעת,
התבשרו על העברת לגייסות השריו  .מבחינת המפקדי המשמעות הייתה
התנתקות מהנח"ל" .ההסדרניקי" וחברי גרעיני העולי נשארו במעמד של
נח"לאי ,בדומה לחבריה הבוגרי ששרתו בנח"ל שריו  .ההסבה המקוצרת
והתע" שהחלו מיד לאחר מכ היו בפועל לפרק האימו המתקד.
הכינוס הבהול נחקק בזיכרונ של רבי מהנוכחי ,לא רק בגלל שנגוז חלומ של
ה"הסדרניקי" לשרת בגדוד הנח"ל המוצנח .היה זה בעיקר בגלל הדברי
החמורי שהשמיע תא"ל ציפורי ,כפי שסיפר לימי בני קופר:
על הבמה עמד מוטקה ציפורי ,ידיי 'בתו +החגורה' ,הביט לעברנו
ואמר' :אני רואה לפני  Xצוותי טנקי .חבר'ה אי יותר שריו בצה"ל,
אי צוותי .מה שיש ,זה טנקי ואת תוכשרו להפעיל .הצעירי לא
קלטו את המשמעות
ב  12בנובמבר בשעה  02:00הגיע תור של חברי הגרעיני שנותרו בגדוד .9400
ה הוקפצו למסדר והצטוו להסתדר" ,לפי גרעיני ע כל הציוד מוכני לירידה
לפאיד ".בשעה  03:30לער +יצאו תשעה מהגרעיני בגדוד לשדה התעופה לוד
וגדוד  9400חדל להתקיי .בשעה  08:00נתנה פקודת הפירוק הרשמית.
עוד קוד לכ  ,בשעה  ,01:30הורה אג" פיקוד הנח"ל להחזיר מפאיד למחנה 80
 131חברי גרעיני וה"סדרניקי" ואוטובוסי להסעת יתייצבו בשדה התעופה
פאיד בשעה  .07:00ה"סדרניקי היו מיועדי ,כמו חבריה בגדוד  ,9400לעבור
הסבה לשריו ובני הגרעיני היו מיועדי לצאת לקורס מ"כי במסגרת מכסת
האחוזי המוקדמי לפיקוד.
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עקב המלחמה ,לא התקיי הלי +הבחירה המקובל של האחוזניקי הראשוני,
חברי הגרעיני שיצאו לקורס מ"כי מיד לאחר סיו הטירונות :בחירת מומלצי
פיקוד הנח"ל ,על פי ההישגי בטירונות; בחירת מומלצי הגרעיני; וישיבות
בהשתתפות נציגי התנועות המיישבות )אליה השתייכו הגרעיני( ,פיקוד הנח"ל
ואג הנוער והנח"ל במשרד הביטחו

בסיומ הייתה נקבעת רשימה מוסכמת של

היוצאי לקורס.
הפע צרי +היה להחליט מי יצא לקורס המ"כי ולארג את יציאתו לדר +בזמ
קצר ביותר

כשמונה שעות לכל היותר .ברור היה שלא נית לקיי את ההלי+

המסודר המסורתי והארו +יחסית .משימת בחירת האחוזניקי הוטלה על שליש
הכוח ,רס"ל )מיל'( שגב ולאחר מכ ואושרה על ידי סא"ל נפתול" .השליש עבד כל
הלילה על מנת להיות מוכ

בשעה היעודה ] [09:30שנקבעה לתזוזה ע כל

החיילי ,א +האוטובוסי לא הגיעו" ,כתב הסמג"ד ,סר שני .לעומת זאת 140
חברי הגרעיני ששרתו בגדוד 9400

ונשלחו לפאיד ,כדי להחלי את ההולכי

לשריו ולקורס המ"כי נחתו כמתוכנ  ,בשעה .09:00
בבירור שהתקיי במהל +הבוקר ע פיקוד הנח"ל סוכ ,שהחיילי יצאו לדרכ
למחרת ,ב  13בנובמבר .בסופו של דבר הושגו האוטובוסי עצמאית .מ"פ
המפקדה ,סר אגוזי ,והשליש ,רס"ל )מיל'( שגב" ,החרימו" שלושה אוטובוסי
מהחניו בפאיד וסר אגוזי חת לנהגי על ה"ויזה" לנסיעה צפונה .בס +הכול
יצאו ב  13באוקטובר בבוקר  126חיילי ,לאחר שבמש +היממה שחלפה התנהלו
שיחות בירור טלפוניות ע מפקדת פיקוד הנח"ל וסוכ להקטי בחמישה את
מספר חברי הגרעיני שיצאו לקורס המ"כי.
אחד היוצאי לקורס המ"כי היה טירו לוח מגרעי

דווקא לקיבו .אפק

ולימי מפקד  908בדרגת אל" ,גיל שלמוני .בחור  ,1984עת פיקד על גדוד 931
בחטיבת הנח"ל ,הוא שחזר:
בוקר אחד הגיע אוטובוס ,משהוא הקריא שמות ואני הייתי ביניה.
עלינו לאוטובוס ונשלחנו לקורס מ"כי .א אחד לא שאל לרצוננו .אבל
המצב היה כזה ,שכמעט כול רצו לצאת לאחוזי .לא היו רשימות
ובחירות של הגרעי  .מי שנקרא הל.+
עבור ה"הסדרניקי" ,המסע מפאיד למחנה  80היה כדי להזדכות על הציוד ולשוב
כעבור זמ קצר ,יומיי ,או שלושה ,לסיני ביחד ע חבריה שהמתינו בבסיס
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הטירוני ,ולהתחיל הסבה לטנקי .קבוצה ראשונה יצאה ב  15בנובמבר והשנייה
למחרת .בס +הכול " 350הסדרניקי" ,חברי גרעיני עולי ומפקדי.
וכינוס פזורות  908נמש .+ב  14בנובמבר יצאו גרעיני ראשוני ממחזור ס' לפרק
ההכשרה החקלאית והחליפו בהאחזויות נח"ל גרעיני ממחזור נ"ח .לאחר חפיפה
קצרה הוסעו נחלאי נ"ח למחנה  ,80שקלט באותו יו ג את פלגת הנ"ט וחיילי
האבטחה מפלוגה ט' .ב  18בנובמבר חזרה פלוגת מכניק .למחרת יצאו שלושה
גרעיני ששרתו בפלוגה למחנה פלס ,לתע" בסיירת נח"ל בקעת הירד ; ולמחנה
 80שבו בנות גרעיני מעבודת במשקי היעד .למפקדי וחיילי כוח נפתול היו אלה
ימי אחרוני לשהות באפריקה.

שלו ל +פאיד ולא להתראות
במהל +השבוע הגיע לפאיד גדוד מילואי ולאחר חפיפה החלי את כוח נפתול
במשימותיו .רוב הכוח ,פלוגות ד' ,ו' ופלוגת המפקדה עזבו ב  20בנובמבר והגיעו
למחנה  80ב  21באוקטובר בשעה  .03:15בבוקר עזבו את פאיד אחרוני המפקדי
והחיילי בכוח נפתול ,המפג"ד ופלוגה ח'.

מבט אחרו על פאיד,
על רקע האוטובוסי
הממתיני לאסו את הכוח.
)ציל דני לנדסמ (
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בניגוד להגעה לרפידי ולפאיד ,כל מפקדי וחיילי הכוח עשו את הדר +הארוכה
חזרה למחנה  80באוטובוסי .חברי גרעיני שהיו מיועדי לשירות בהאחזויות
באזור רצועת עזה ורפיח נפרדו מחבריה בדר .+בנקודות מפגש שנקבעו מראש,
המתינו לה בנות הגרעיני .השבי מפאיד נתקלו בבוא ,לדברי אבנר מרטינגר
מגרעי עקב:
במבטי קנאה מצד החברי ...הייתה לי הרגשה מוזרה :חברי שלי החלו
פתאו להסתכל עלי מלמטה למעלה .וכל זה למה? אז מה א קיבלתי
משימות וביצעתי אות!" הייתי בקו ,אז מה?!

במחנה .80
לרגע שוב טירוני ,אבל מגודלי זק ,
כמו לוחמי וותיקי ,ומלאי סיפוק.
)אוס אריה בורוכוב(

עוד קוד לכ  ,כששבו "ההסדרניקי" מפאיד ,התסכול של כמה אנשי סגל ,שלא
זכו לקחת חלק בכוח נפתול ,כמעט העיב והאפיל על הפעילות המוצלחת של כלל
יחידות  908במלחמת יו הכיפורי .לימי סיפר ה"הסדרניק" לשעבר מפלוגה
ח' ,דוד גלמ :
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חומר נפ .הוד )חנ"ה( מתוצרת רוסיה נראה כמו ספגטי מאוד עבה,
וכאשר מדליקי אותו בקצהו הוא בוער מאוד מהר לכל אורכו .חיילי
שהיו במצרי למדו להשתמש בו בזהירות ,כדי לחמ קפה ,לו ,להדליק
מדורות וכדומה .כאשר חזרנו למחנה  80החרימו המפקדי ציוד לחימה
שלל שהבאנו ממצרי...
שני מ"כי שלא היו איתנו במצרי ולא עברו 'הכשרה' מתאימה ניסו
מתו +סקרנות להדליק "בוחטה" כאשר ה מחזיקי את החנ"ה כמו
במשחק דוקי .כאשר זה החל לבעור המחזיק שמט את החבילה וזו
התפזרה מיידית בחדר שהיה מלא בתחמושת פלוגתית ,שכללה בי היתר
כדורי ,רימוני ,פצצות ררנ"ט ,תת קליברי לאימוני וכדומה.
המ"כי ברחו מש פצועי קל בגפיי העליונות ובפני .בינתיי כל
המאהל פונה ותפסנו מחסות רחוק מאזור השריפה .כאשר מכבי אש
חדרה הגיעו למקו ה לא הצליחו להתקרב למבנה עקב הפיצוצי
והמבנה נהרס כליל.
לשבי מפאיד התקיי מסדר ,שהיה לטקס הסיו הרשמי של הטירונות .למחרת
יצאו אחרוני גרעיני מחזור ס' להכשרה חקלאית ,שקוצרה בגלל המצב הביטחוני
משנה לחצי שנה וכבר במאי  1974יצאו הכ"ק לאימו מתקד בגדוד  ,50או
בשריו  .האחרוני ממחזור ס' שעזבו את מחנה  80היו ה"הסדרניקי" מפלוגה
ט' .ב  4בדצמבר יצאו הכ"ל לקורס חובשי והכ"מ לתעסוקה בגשרי הירד .

מפגש מפקדי אפריקה אבו זנימה.
מימי לשמאל :סג חזק ,סג קופר וסג רוטר.
יושבת חמדה נחו.
)אוס אהרו חזק(
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בסיס דות בשומרו חזר לפעילות חלקית ב  11בנובמבר ,כאשר חודשו לזמ קצר
הלימודי והאימוני של פלוגה כ' .ב  26בנובמבר עזבו החיילי את הבסיס
והוצבו לשרות רגיל בצה"ל .טירוני פלוגה י' המשיכו במשימות הסיוע עד סו
החודש וחזרו לפעילות רגילה בדות ב  2בדצמבר.
ביו שכוח נפתול חזר ,נמשכה קליטת הנח"לאי ההולכי לשריו

ושל

מחליפיה ביחידות השונות .ב  21וב  22בנובמבר נקלטו נחל"אי מחזור נ"ט .ב 23
בנובמבר יצאו לגדוד נח"ל  ,902שהמשי +לפעול כגדוד חי"ר והחזיק מוצבי
באפריקה ואת מוצב בודפשט בצפו התעלה ,והחליפו את החיילי ששרתו בגדוד
מפרו .המלחמה .באותו יו נקלטה במחנה  80הפלוגה המסייעת של גדוד .904
החוזרי מגדוד  ,902וביניה רוב אנשי הסגל המסופחי מ  ,908הגיעו למחנה 80
בימי  30 27בנובמבר .ביו שנקלטו אחרוני החיילי מ  ,902הגיעו בנוס חברי
הגרעיני ששרתו בסיירת בקעת הירד  .הנקלטי ,ביחד ע חברי הגרעיני
ממחזור נ"ח שנקלטו קוד לכ  ,אורגנו בשתי קבוצות שיצאו להסבה לטנקי.
הראשונה ב  25בנובמבר והשנייה ב  2בדצמבר .בס +הכול  353מפקדי וחיילי.

לאות ולהערכה.
המג"ד מעניק לפקודיו ,שבינתיי עלו בדרגה,
את אות מלחמת יו הכיפורי.
כא בתמונה לסר חזק.

154

________________________________________________________________

אפילוג
בראשית דצמבר  1973חזר גדוד נח"ל  908לפעול במתכונת לכאורה רגילה .המד"ר
וסמג"ד כוח נפתול ,רס" אלי שני ,התמנה בשובו למפקד שלוחת הגדוד במחנה
דות ולמד"ר התמנה סר אהרו חזק .בסופה של שנת  1973סיי את תפקידו
הסמג"ד ,רס" יוסי הראל ,שעבר לשרת כקצי אג" פיקוד הנח"ל ובמקומו
התמנה רס" אפרי קרני.

פרידה מהסמג"ד ,רס" הראל.

בדצמבר נקלטו טירוני חדשי :פלוגה בנח"ל דות וחמש פלוגות טירוני כלל
צה"ל במחנה  .80עיקר המאמ ,.חשיבתי והארגוני ,הוקדש לשינוי תוכנית
ההכשרה של הטירוני כ"ק ,לקראת קליטת מחזור נח"ל ס"א בינואר .1974
ביוזמת המג"ד ,כחלק מיישו לקחי המלחמה נוספו נושאי אימו

חדשי;

והוקדמה ההכשרה בנושאי מתקדמי ,לאור האפשרות שיתכ

והלחימה

תתחדש ,כדי שא שוב יהיה צור +להטיל משימות קרביות על טירוני לוחמי,
ה יגיעו לקווי הלחימה ברמת מוכנות גבוהה יותר לעומת טירוני מחזור ס'.
יישו לקחי המלחמה הושל במחזור ס"ב ,שהתגייס ביולי  .1974היה זה המחזור
הראשו שעבר אימו מרוכז באזור נביא מוסא בבקעת הירד וכלל לחימה ביעדי
מבוצרי ולחימה רכובה ,מאימו כיתה ועד אימו פלוגתי .לקח נוס שיוש
ובגדוד הכירו אותו מקרוב היה הצור +להכשיר במלחמה במהירות ציידי טנקי.
היישו היה באימוני יעודי שעסקו בהצבת מארבי דר +והפעלת מטעני צד.
בעקבות הוספת נושאי האימו החדשי והמתקדמי ,הוסמכו בוגרי הטירונות
ממחזור ס"ב ואיל +לדרגת רובאי  5במקו רובאי .4
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מיישמי את לקחי המלחמה.
רובה סער )רוס"ר( M-16
במקו רומ"ט.

ג כיו 36 ,שנה מאוחר יותר ,פעילות יחידות  908במלחמת יו הכיפורי מודל
ראוי לחיקוי ,לגבי הדר +שבו צריכה להיות מופעלת יחידת הדרכה בעת מלחמה.
חיזוק למסקנתנו נית למצוא ,למשל ,בדבריו של מפקד המכללות ,אלו גרשו
הכה  ,במבט לאחור כטירו לוח בכוח נפתול ולימי מח"ט  7ומפקד אוגדה :36
המעניי בגדוד  908ויחידותיו המבצעיות ,שהוא
לא בא לספר עוד קרב הרואי ,אלא אי +צבא
מתהווה במלחמה ,אי +מג"ד מצליח לגרו
שיכללו את יחידתו בכוחות הלוחמי ,למרות
שמדובר בגדוד טירוני ואי +הטירוני נעני ,כי
ה רוצי להילח ואי +יחידת ההדרכה הופכת
לכוח מאוד אפקטיבי .כל מי שמבי מלחמה יודע,
בלי מסה ,בלי יכולת להחזיק במתקני חיוניי
בעומק ולאבטח אות אתה פרו ..זה היה דבר
הכרחי מבחינת הפריסה האופרטיבית ,כי מקו
התעוזי ואחורה לא היו כוחות.
אלו גרשו הכה
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לזכרו

סמל יחזקאל )חזי( אושינסקי
)ב רוזה ויוס(
נולד ביו י"א בתמוז תשי"ג

24.6.1953

נפל ביו כ"ח בתשרי תשל"ד

24.10.1973
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יחזקאל ,או חזי ,כפי שכול הכירוהו ,נולד בתל אביב .הוא למד בבית הספר
היסודי "דוד ילי " בהדר יוס ,ואחרי כ המשי +לימודיו בסמינר למורי על ש
א"ל לוינסקי ובסמינר הקיבוצי בתל אביב ,במגמה הפדגוגית .חזי היה תלמיד
טוב ,שקט ומסודר .הוא היה בעל כתב היד היפה ביותר בכיתתו בבית הספר
היסודי .משחר נעוריו אהב להדרי +וללמד והיה אוס את ילדי השכונה ,מסייע
לה בשיעוריה וקורא לפניה סיפורי .כשהיה תלמיד בכיתות הגבוהות של
בית הספר ,ידע המנהל שחזי יכול למלא מקומו של מורה שנעדר .בשנה שלמד
בסמינר לוינסקי ואחרי כ  ,כשהמשי +לימודיו בסמינר הקיבוצי ,נחשב חזי
תלמיד ברמה גבוהה .במדעי החברה זכה לציו "מצוי " ואת בחינות הבגרות עבר
בהצלחה רבה .הוא הרבה לעסוק בפעילות חברתית והיה חבר בכל הוועדות בבית
הספר ,אהוב על המורי ומקובל על חבריו .חזי היה חבר בתנועת הצופי בשבט
"הנשיא" במעוז אביב ,ועד מהרה מונה מדרי +ואחרי כ היה ראש גדוד מצטיי .
חניכיו אהבוהו מאוד והוא היה מקדיש זמ רב לטיפול בבעיותיה האישיות .חזי
בלט בשמחת החיי שבו .הוא היה אופטימי ועליז ,אהב חיי חברה רועשי ,נהג
לשאת קולו בשירה אדירה ,בבית או בטיולי .תמיד נמצא במרכז מעגל רוקדי
והיה משתת פעיל בכל שמחה .א +על א משובת הנעורי שלו ,היה חזי מבוגר
בדעותיו ,בעל חוש אחריות מפותח ומתייחס לדברי בכובד ראש ובתבונה.
בנעוריו כתב יומ ושירי ,רוב על מלחמה ,קרבות ואמהות שכולות .חזי היה
ישר וגלוי לב והצטיי בטוב לבו ,בדאגה לזולת ובנכונות לעזור לכל אד .הוא היה
ידיד ללא תנאי ,ידע לקשור קשרי ע אנשי זרי והצליח להסתגל לכל חברה.
להוריו היה ב מסור והרבה לדאוג לה.
יחזקאל גויס לצה"ל במחצית נובמבר  ,1971וכחבר גרעי "אלמוג" של תנועת
הצופי ,הוצב לנח"ל .לאחר שעשה בשל"ת מוקד בקיבו .גשר ,ולאחר הטירונות,
נשלח לקורס חובשי כלליי .לאחר שסיימו בציו גבוה ,נשלח לשל"ת בקיבו.
אל רו ברמת הגול  .אחרי כ שירת כחובש במשק נער והועבר לעבודה במרפאות
ולמפקדת קצי רפואה ראשי .לטירוני שהיו בטיפולו דאג ללא ליאות ,ולדברי
מפקדו הרופא ,היה חזי מסור מסירות קנאית לתפקידו הרפואי .הוא ראה בתפקיד
שליחות ובו באה לידי ביטוי אהבת האד שבו .חזי היה מתריע תמיד על עוולות
שראה ולא החשה כשנדמה לו כי אחד החיילי קופח .חזי חתר בשקידה להשגת
מטרותיו .תחילה רצה להיות מורה לספרות ביישוב ספר ,א +קורסי החובשי
שעבר ועבודתו במרפאה ,שינו את דעתו והוא ביקש לראות את ייעודו ועתידו
ברפואה .הוא שקד על לימודיו בקורס והתעמק בחומר ,רכש ספרי רפואה ,למד
וציפה בקוצר רוח להירש ללימודי הרפואה.

158

________________________________________________________________

כשפרצה מלחמת יו הכיפורי עשה חזי בבסיס עורפי .כשהוחלט לאחר ימי
אחדי להשאירו ש ,נאבק ע מפקדו עד שהצליח לשכנעו שישלח אותו לסיני.
הוא נשלח לתחנת איסו נפגעי ברפידי ואחרי כ לבית החולי שדה בפאיד.
הוא טיפל בפצועי במסירות נפש רבה ,עושה ככל יכולתו ,להשקיט ולהרגיע.
ג את חבריו עודד ונס +בה ביטחו  .לדברי מפקדו ,מילא תפקידו באורח שמעל
לסטנדרטי המקובלי .המלחמה השפיעה עליו עמוקות; משנודע לו על נפילת
חברו לגרעי  ,דני ביאטוס ניכרו בו אותות הכאב והוא ניסה להשכיחו בעבודה.
ביו כ"ח בתשרי תשל"ד 24 ,באוקטובר  ,1973התנדב חזי  -א על פי שלא היה
חובש מוטס  -לעלות למסוק שטס לפנות נפגעי מהעיר סוא ..המסוק התפוצ.
לפני העיר סוא ,.והאנשי שבו ,ובה חזי ,נהרגו .הוא הובא למנוחת עולמי
בבית העלמי הצבאי בקרית שאול .לאחר נופלו הועלה לדרגת סמל .הוא השאיר
אחריו הורי ואחות.
הוריו והורי חברו לגרעי  ,דני ביאטוס ,הוציאו לאור חוברת" ,לזכר של השניי",
ובה מדבריה של חברי ,של מחנכו ושל מפקדו הרופא על דמותו ,וכ משיריו

וממכתביו.
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