פלוגה ח' גדוד  2318בשל"ג – דברים מהזיכרון בהמשך למפגש בבית גוברין ב33.60.8637 -
רקע והכנה למלחמה
המפגש המכובד והמרגש שאורגן ע"י גדוד  2318הנוכחי בבית גוברין ב ,336..68.31 -בדיוק  13שנים
לאחר הקרב ,ההזדמנות להיפגש שוב עם החברים – לוחמים ומפקדים ועם משפחות החברים שנפלו,
הביאו כמצופה לכולם פרצי זיכרונות שבאו לידי ביטוי בשיחות בעל-פה ובכתובים 6לקח לי עוד
כחודשיים של שיחות ,נבירה בזיכרון וחיפוש מעט חומר שנכתב בזמנו על ידי החטיבה ,האוגדה
ובמקומות אחרים ,כדי לגבש מחדש את תמונת האירועים שעברתי עם פלוגה ח' בהקשר של התכנית
ומהלך הלחימה הכולל ,אותו אני מביא בהמשך 6התיאור מתבסס בעיקר על הזיכרון הנתון ,מן הסתם,
למגבלות הזמן והסובייקטיביות ,אך השתדלתי לדייק ככל הניתן למרות כל זאת 6הדברים נכתבו
בהתרגשות רבה מתוך כבוד ,הערכה ואהבה רבה ל ֵרעַ י הלוחמים ולמשפחות השכולות6
אפתח במספר משפטי רקע עלי עד שהגעתי לפקד על פלוגה ח' בשל הקשרם למהלכַי במלחמה6
בשרות הסדיר הייתי מ"מ טנקים בחטיבה  ,322במסגרתה השתתפתי במספר ימי לחימה ברמת הגולן
(ניהול אש עם טנקים סוריים) ובלבנון 6בהמשך הייתי מדריך וסמ"פ בקק"ש (קורס קציני שריון)6
במהלך הקורס האחרון שהדרכתי העביר צוער בהנחייתי סקירה של "צוות לקחי חיל השריון" על טילי
הנ"ט במלחמת ההתשה ,כך שיצא לי להכיר זאת ,בשלב זה באופן תיאורטי 6כחודש לאחר מכן פרצה
מלחמת יום כיפור בה לחמתי כסמ"פ של אותה הפלוגה 6בשלושה שבועות של לחימה רצופה יצא לי
להתמודד ואף להיפגע גם מטיל סאגר וגם מפגז טנק מצרי ,כך שהיכרות עם אמצעי לחימה אלה כבר
הייתה לי גם באופן מעשי666
את הפיקוד על פלוגה ח' קיבלתי כשנתיים לפני מלחמת של"ג כאשר מוישה'לה זילברברג שהיה המ"פ
מאז הקמתה עבר להיות סמג"ד 6את הפלוגה הכרתי כבר כאשר הייתי תקופה כקמב"צ בגדוד 6קיבלתי
פלוגה מגובשת ומקצועית מאד המורכבת משילוב מנצח של וותיקים (כולל יוסי לפר ז"ל ,גיבור ישראל
האגדי ממלחמת ששת הימים) ,קבוצה גדולה של טנקיסטים ששרתו ביחד בחטיבה  3..בסדיר
ומשוחררים "טריים" יותר 666עברנו ביחד תעסוקת מילואים ממושכת בדרום רמת הגולן 6במהלכה
קיבלתי תגבור מגדוד סדיר ששהה במקום ע"י צוות סיור-יום בפיקוד מ"מ שעמד לקראת שחרור,
אותו פגשתי ותדרכתי כל בוקר בתום חפ"ק לילה ופתיחת צירים 6היה זה ,אודי בר נוי 666בהמשך ,עברנו
אימון ממצה בצאלים 6באימון זה גם נערך שינוי בציוות הסגל בפלוגה כאשר הצטרפו אודי בר נוי
כמ"מ  3וארז לביא כמ"מ  8לשמואל כץ הוותיק ,מ"מ  1וישראל אורנשטיין ,הסמ"פ הוותיק6
לקראת הכוננות לפני מלחמת של"ג ביצע צה"ל מבצע אימון מרוכז ליחידות הלוחמות 6אנו עברנו
אימון צוות ופלוגה במתקן תקוע 6אימון זה הביא להעלאת הרמה המקצועית עוד יותר ואף תרם
לגיבוש היחידה ,ואני זוכר שיחות נפש עמוקות באוהל אל-תוך הלילה (בעיקר בניצוחו של יוסי לפר)6
אני מציין זאת במיוחד כי התעקשתי במהלך האימון ובסיומו שכל צוות ישיג לפחות "מטרה" אחת
(פגיעה במטרה) ,והיו שני צוותים שלא הצליחו בכך 6הצלחנו לארגן תחמושת נוספת (בעזרתו האדיבה
של אבנר אבידן) והעליתי למטווח חוזר את שני הצוותים 6אני עליתי עם הצוות של יהושע בן נון אשר
שמח על ההזדמנות ,על כך שוחחנו בסוף האימון 6הפעם הבאה בה נפגשנו כבר הייתה במלחמה6
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מלחמת לבנון הראשונה ,או כפי שכונתה באותה עת "מבצע שלום הגליל" (של"ג) ,נפתחה ב . -ביוני
 3828בעקבות ההתנקשות בשגריר ישראל באנגליה שלמה ארגוב והצטברות כוחות ופעילות חבלנית
של אש"ף משטח לבנון 6האוגדה שלנו ,למיטב זכרוני כמ"פ ,לא הייתה מתוכננת ללחימה בגזרה זו
באותה העת ,ולפיכך גם לא הופעלנו מראש ללימוד תכניות ,הכרת גזרה וכד'6
הגיוס והתנועה צפונה
היה זה רק ביום השלישי ללחימה ,ה 8 -ביוני ,שגיוס האוגדה הופעל בקריאה שקטה 6אני גרתי אז
במחנה הזמני של הישוב עצמון בין צומת יבור לאחיהוד ,מחנה קרוואנים ללא טלפון (ובאותו זמן גם
ללא טלפון סלולארי 6)666כשהגיעה הקריאה השקטה באמצעות פעיל גיוס עם מונית ,לא חיכיתי
לאוטובוס האיסוף אלא ביקשתי מחבר שיקפיץ אותי לנקודת הריכוז בעכו ,ומשם באוטובוסים למרכז
הגיוס בחיפה ,דרך האוגדה בחסה ובסופו של דבר הגעתי מאוחר בלילה לימ"ח בבית דרס 6הפלוגה כבר
הייתה כמעט מוכנה בניצוחו של ישראל אורנשטיין הסמ"פ (שתמיד עשה סדר בפלוגה )666ונותר רק
להרכיב על מספר טנקים אמצעי פריצה ולהשלים את מיגוני הבלטן 6בצוות שלי היה חסר תותחן
ששהה באותה עת בחו"ל ,ושמחתי לצרף לצוות את יהושע בן נון שהיה מט"ק ,כתותחן ,ביחד עם רפי
קדוש הטען-קשר ולואיס בדרק הנהג 6במפגש מפקדים קיבלנו תדריך על הבקעה אפשרית בצפון רמת
הגולן וקיבלתי סט ענקי של מפות הרמה ,ועוד לא "מנוילנות"!666
לפנות בוקר העלינו את הטנקים על מובילים והחלנו לנוע צפונה לנקודת פריקה בעמק הבטֵ יחה 6לכל
מוביל הצטרף נהג הטנק ושאר הפלוגה התקבצה באוטובוס אחד 6למובילים היו תקלות רבות בדרך,
בעיקר פנצ'רים בגלגלים ,דבר שחייב לעיתים להוריד את הטנק ולהעלותו מחדש 6בנוסף ,עצר אותנו
סגן מפקד האוגדה בדרך בפקודה להסוות את הטנקים על המובילים עם רשתות ההסוואה כיוון שכבר
נכנסנו לאור יום 6עם ערב הגענו רק עד לצומת סומך בגליל ושם התארגנו לשהיית לילה בהמתנה
לפקודות מעודכנות 6היו שמועות רבות על אפשרויות שונות שלא התממשו ,ולפנות בוקר ה 3. -ביוני
ניתנה ההוראה לנוע צפונה לקראת עליה ללבנון 6עברנו ממש ליד הבית שלי ועצרתי בנפ"ק בצומת
אחיהוד שהינחה אותנו להגיע לפריקה בכפר בלום 6בדרך עצרנו ליד טלפון ציבורי על מנת שיהודה
אייזיק יוכל לברר את מצבה של אשתו שהייתה אמורה ללדת כל יום666
הגענו לכפר בלום ,עברתי עם האוטובוס בין המובילים וצרפנו לכל טנק מהפלוגה את הצוות עם הוראה
לכולם לעלות על הטנקים ,לעקוף את המובילים ולהיקבץ בראש הטור 6כך מצאנו את עצמנו פלוגה
מאורגנת ומקובצת ביחד ,בראש טור החטיבה 6הגיע גם שמואל קרן עם נגמ"ש החוליה אשר יצא
למרחק  38..מ' כך שיוכל לשמש מטרה לתיאום כוונות 6מצאנו שכל הטנקים היו מוכנים ומצוידים
היטב 6הספקנו גם להתקלח מצינור השקיה בשדה (ישנה תמונה שמתעדת זאת) ולאכול היטב
ממטעמיה של תושבת קרית שמונה שהגיעה עם כיבוד ללוחמים 666כאן התברר שטנק המג"ד היה חסר
וכך גם הקמב"צ שהיה איתו 6מוטי ביקש ממני להעביר לו את טנק הסמ"פ שהיה מצויד עם מכשיר
קשר מתאים (שני מקלטי עזר) ואת ישראל אורנשטיין הסמ"פ כקמב"צ 6הצטערתי על כך ,רציתי מאד
את אורנשטיין לידי ,אך הבנתי את הצורך ,וכך גם ישראל עצמו ,אשר שימש בהמשך כקמב"צ בטנק
המג"ד עד סוף הלחימה 6קיבלתי פקודה להוביל צפונה וכך יצאנו ,שדרת טנקים ,דרך כפר יובל ונכנסנו
ללבנון דרך שער עגל 6עברנו את מחסום האו"ם ותפסנו עמדות ליד מרג' עיון6
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מכאן הובילה ,כמדומני ,פלוגה ז' 6התנועה צפונה בציר מרג' עיון לבקעה הקטנה הייתה סדורה ושקטה
ללא אירועים מיוחדים אך לוותה בתחושות עזות של כוננות ללחימה מצד אחד ונוף מרהיב באווירה
רגועה מצד שני 6בזמן הנסיעה שוחחנו בינינו בצוות ככל הניתן ,ויהושע סיפר על שהייתו בפילדלפיה
בארה"ב ממנה חזר רק ימים ספורים לפני הגיוס 666שמעתי בקשר על התהפכות הטנק של מ"פ ו' ,אלי
עמרני ,פציעתו ופינויו 6עם התקדמותנו צפונה החלו סימני המלחמה ועימם המתיחות להתגבר 6קיבלנו
עדכון ממוטי על הימצאות אפשרית של נ"ט בשטח (דיווח בקוד גזית )666אשר די הדאיגה ,ועל כך קבל
גיא ,מ"פ ז' ,בקשר666
פלוגה ח' בלחימה
לקראת ערב כבר נמצאנו בסביבות כפר משכי ("צומת המים") ועברנו סימנים מובהקים של מלחמה:
טנקים פגועים שלנו ,מאוגדה  8.שהייתה לפנינו ,וטנקי אויב פגועים 6לכאן הצטרפה שיירת הנגמ"שים
אותם הוביל מוישה'לה הסמג"ד 6בנקודה זו קרא לי מוטי ,המג"ד ,לג'יפ שלו ונתן לי את הפקודה
שנגזרה מהפקודה החטיבתית ,לנוע צפונה ,לחבור ולעבור את החטיבה שמצפון לנו (זוהתה כחטיבה
של מיקי ,שהיה הסמג"ד בעת הקמת הגדוד) ולהוביל בבקעה הקטנה עד ל" -משולש טובלנו" 6אם איני
טועה (וכעת אני כבר לגמרי לא בטוח) ,המטרה הכללית הייתה להגיע צפונה עד לכביש ביירות-דמשק,
כאשר אוגדתנו עוברת דרך אוגדה "( 8.מעבר כוח דרך כוח") ,מקבלת תחת פיקודה את חטיבתו של
מיקי וממשיכה ב" -דחיפת" הכוחות הסורים הנסוגים צפונה 6לא היו נתונים ספציפיים על אויב
בגזרה ,אשר נמצא היה כללית בנסיגה 6זה לא נרָאה טוב למוטי ,המג"ד ,אשר התקשר לחטיבה ודרש
לקבל נתוני מודיעין 6בעקבות זאת ,הגיע אלינו בג'יפ קצין המודיעין של החטיבה ,ציון סולימן 6הוא
עדכן שאכן אין נתונים מדויקים ,ובודאי לא על מתחמים חפורים ומאוישים של שריון ונ"ט סורי 6הוא
הוציא "טוש" ירוק (צבע שמסמן כוחות קומנדו) וצייר על המפה שלי מספר "ביצים" עם סימני שאלה
המציינים נקודות אפשריות להימצאות קומנדו סורי המחפה על נסיגת הכוחות 6זה היה בסביבות
חצות 6חזרתי לפלוגה בלב כבד 6הפלוגה שהתה בחניון לילה ליד אזור שסומן כשדה מוקשים כשברקע
היו שני טנקים סוריים  T-55וטנק ישראלי  M48פגועים 6השארתי את הטנק של חיליק (1ב') בשמירה
וכינסתי את הפלוגה לשיחה 6תיארתי בקצרה את כל מה שהבנתי מהפקודה ואת הערכתי שאנו עומדים
להיכנס בבוקר ללחימה באויב הסורי 6עלו בי זיכרונות ממצבים דומים במלחמת יום כיפור ,רק תשע
שנים קודם ,וחשבתי בליבי שייתכן ולא כל מי שיושב כעת בשיחה יהיה איתנו בסיומה6
הובלתי את הגדוד על ציר מיכה שפנה מזרחה ובהמשך צפונה עד שעברתי את ההסתעפות של ציר
בולמוס (המוביל לכפר דיניס) 6שם עצרנו להמשך הלילה בחניון גדודי כאשר פלוגה ח' בעמדות לפנים
ושאר הגדוד מאחורינו 6שמענו את ירי המקלעים מאחורינו ואת הקריאות בקשר לעצירת האש על
כוחותינו מחטיבה  1שהייתה על ציר מזכירון ברכס שממזרח לנו 6בחזית היה שקט ,אך ראינו תנועה
ערה של רק"ם בחשיכה על הרכס מצפון מערב לנו 6יוסי לפר3 ,א' ,הודיע לי בקשר שהוא מזהה טנקים
ופותח באש 6בחנתי גם אני את הרכס במשקפת וראיתי צללים כבדים ואורות חלשים ,אכן נראו
כטנקים ,וכך גם דיווח יהושע בן נון מתא התותחן באמצעות כוונת הלילה 6אך במבט נוסף הבנתי שזה
כוח ישראלי (בעיקר גם בגלל ריבוי האורות) ולא נתתי אישור לפתוח באש 6בדיעבד הסתבר שצדקתי
וזה אכן היה גדוד טנקים מהחטיבה של מיקי שצורף לכוח של בה"ד  3אשר תפקד כחטיבת חי"ר
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בכיבוש צומת המים יום לפני-כן 6מפקד הגדוד היה חברי ובן מחזורי בשריון שהיה קמב"צ הגדוד בו
לחמתי במלחמת יום כיפור 666כאן צורפו לפלוגה מחלקת החרמ"ש בפיקוד מאיר בר אילן הסמ"פ
הוותיק ונגמ"ש מרגמות בפיקוד שאול קידר 6שמחתי מאד לקבל כוח חרמ"ש ומרגמה בפלוגה ,לאור
מה שראיתי בדרך עד כה ומה שהיה צפוי666
הפקודה לנוע צפונה התקבלה בסביבות  1:..בבוקר 6היה קושי להתניע את הטנק של אבנר (1ב')
והנגמ"ש של בר אילן ,ומוטי האיץ בי לצאת 6עברנו ליד משגרי רקטות כבדות (להן קראו בקשר
"המפלצות") ופגשתי לידן בג'יפ סא"ל אותו הכרתי מהעבודה 6אמרתי לו שיירד הצידה וייתן לטנקים
לעבור ,אין לו מה לעשות כל-כך לפנים בחזית 666בהמשך שימשו כלים אלה בהצלחה בסיוע הארטילרי
לחילוץ הגדוד שהיה לכוד בסולטן יעקב – אך על זה בהמשך666
נענו צפונה בפריסה תוך חיפוי בסדר הבא :אני וכץ ( )'1על הכביש ,אודי ( )'3וארז ( )'8בשטח 6על הכביש
עברנו שני טנקי  M48פגועים אשר בהמשך התברר שנפגעו מאש כוחותינו (חטיבה מאוגדה  8.שהייתה
על רכס ג'בל עראבה) 6בהמשך התנועה זיהיתי גדוד טנקים מכוחותינו (הגדוד השני מהחטיבה של
מיקי) עומד בשדרות בצד הכביש 6הבנתי שכל השטח הזה עדיין בידי כוחותינו כך שעדיין לא הגעתי
לחוד שלו ,ולפיכף כנסתי את כל הפלוגה לכביש ותפסתי עמדות באזור צומת מיכה-מזובשה (כ 4 -ק"מ
מצפון לנקודת היציאה  -הצומת עם ציר בולמוס) 6כאן השארתי מחלקה בחיפוי והתקדמתי עוד
כקילומטר צפונה על ציר מיכה עד לצומת עם ציר טונשקה 6מכאן החלה ירידה מתונה צפונה לשטח
בנוי ומתוחם מצפון ומזרח ע"י רכס תלת אבו עמר ,אזור שנקרא בקוד "משולש טובלנו" ,ובהמשך
התנוסס רכס סולטן יעקב 6ראיתי כלים ישראלים מצפון לי והחלטתי לחבור אליהם6
השארתי ,שוב ,את אודי בחיפוי והתחלתי לגלוש ביחד עם כץ והנגמ"שים צפונה 6למיטב זכרוני זה היה
בסביבות  4:..בבוקר ,אך ייתכן והיה יותר מאוחר ,כי כבר היה קצת אור ראשון ,למרות שהיה ערפל
כבד 6לפתע ,מבעד לערפל ,נפתחה אש כבדה מכלים שונים מכיוון צפון-מזרח ובמרכזה היה מטח של 4
טילים 6זיהיתי את המעוף והנור האופייניים לטיל הסאגר 6טיל אחד עבר קרוב מאד אלי ופגע בתובת
הטנק של כץ שהיה מאחורי 6נתתי פקודה להיחלץ לפנים ,לכוון מחפורות והטנקים הישראלים שהיו
מצפון לנו 6ככל שהתקרבתי ראיתי לתדהמתי טנקים ונגמ"שים ישראלים מעורבים בטנקים ונגמ"שים
סורים במרחקים קצרים ביותר 6הם כנראה לא הבחינו אחד בשני עד שאני נכנסתי ועוררתי את
המהומה 666אני זוכר שעקפתי קבוצת כלים ישראלים שכללו טנק בעל שילוט טקטי 81ג' (טנק מס"ח)
ונגמ"שים ,שבהמשך התברר שזה היה המח"ט מיקי 6איני זוכר במדויק את סדר הפגיעות של הכלים
בפלוגה ,אך ראיתי את הטנק של ארז ( )'8נפגע בסל צריח שכלל ארגי פצצות מרגמה  ..מ"מ שהחלו
לבעור והצוות נטש 6כל הנגמ"שים (שלושה ממחלקת החרמ"ש ונגמ"ש המרגמה) נפגעו גם הם,
מסאגרים או  6RPGאודי ,מ"מ  ,3החליט כנראה לחבור אלי אישית3 ,א' (יוסי לפר) ו3 -ב' (חיליק)
נשארו בעמדות 6בירידה ליד "הבית האדום" נפגע גם אודי והצוות נטש 6הצריח התפוצץ ,עף באוויר
ונחת הפוך על התובה 6המצב שנוצר היה סבוך ומלחיץ 6נפגעו  1טנקים ו 4 -נגמ"שים 6לפי מה שראיתי
בפגיעה ,הערכתי שהצוות של כץ כולו נהרג ,אך מרבית הצוותים לא נפגעו בפגיעות והיו בשטח 6חלקם
הגדול בין שני הבתים – ה"אדום" וה"אפור"6
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הפגיעה בטנק ובצוות שלי
ניסיתי להקים קשר בפלוגה אך רק יוסי לפר (3א') ענה 6החלטתי לצאת מהמתחם שעוד היו בו סורים
ולהיחלץ דרומה 6ביקשתי מיוסי לפתוח באש לתת לי חיפוי אך הוא אמר שאינו רואה דבר 6ביקשתי
שיפתח באש חזקה צפונה ועליתי לכביש בתנועת היחלצות דרומה 6כשעברתי את הבית האפור נפגעתי
מ  RPGשנורה עלי ממזרח פגע בתובה וחדר דרך גלגל תמך ,הצריח ובמנוע מאחור 6הטנק איבד היגוי
ונתקע בסוללה בצד הכביש והחל לבעור 6הודעתי בקשר חוץ (מסתבר שברשת הגדודית) שאני נוטש וכך
הוריתי לצוות 6לואיס ,הנהג ,צעק לי ברשת הפנים "תעיף לי את התותח מהמדף" כך שהקנה לא
יחסום את המדף והוא יוכל להיחלץ דרך פתח תא הנהג 6כך עשיתי ולואיס אכן נחלץ 6צעקתו זו
מהדהדת באוזני עד היום 666רפי קפץ ראשון מתא הטען-קשר 6אני לקחתי את הנשק ( M16מקוצר) עם
שתי מחסניות וקפצתי מהצריח ,ורק אז יכול היה יהושע לצאת מהצריח אף הוא 6מכיוון שראינו את
הסורים בצד מערב של הכביש קפצנו כולנו מזרחה על הסוללה ,אך הסורים פתחו עלינו באש נק"ל
ומקלע כבד 6יהושע ,שרץ אחרון ,נפגע מכדור ,צעק "נפגעתי" ונפל 6לואיס ואני חזרנו אליו ורפי נשאר
יותר מזרחה 6אני עליתי על הסוללה וניסיתי לירות לכוון העמדה שירתה עלינו ,לואיס חבר ליהושע
ושכב איתו נמוך יותר בקפל קרקע 6יהושע שכב על גבו והיה לו פצע גדול פתוח בחזה 6הוא הוציא את
התחבושת האישית וביקש מלואיס לחבוש אותו ,וכך עשה 6התחמושת בטנק החלה להתפוצץ ורסיסים
עפו מתוך הצריח ונפלו סביבנו 6הסורים החלו לסגת ,ונגמ"ש סורי יצא מהמתחם ,עלה לכביש ,נעמד
ליד הטנק שלנו 6ארבעה חיילים סורים ירדו ממנו ובחנו את הטנק הפגוע מטרים ספורים מאיתנו 6אני
נשארתי על הסוללה עם הנשק מכוון לעברם בכוונה לפתוח באש אם וכאשר יתקרבו אלינו 6לואיס
חיבק את יהושע והחזיק את התחבושת על החזה 6חששתי שניפול בשבי ,והרהרתי אם עדיף להסיר את
הדרגות 6התחלתי לחפור חפירה להטמין בה את הוראות הקשר עם הקודים והתדרים הסודיים ,אך
מהר מאד הבחנתי שהסורים היו יותר מבוהלים מאיתנו ,הם עלו מהר על הנגמ"ש וברחו צפונה6
ההתקפה והחילוץ
שקט ירד על הזירה 6עליתי יותר גבוה ובסביבות  1:..בבוקר ראיתי מדרום את הטנקים שלנו עולים
על הרכס ממזרח ובהמשך את ההתקפה החטיבתית צפונה 6הרגשתי מוזר ,שכן אני נמצא בתוך מתחם
האויב אותו החטיבה תוקפת וחשתי שלו היה לי מכשיר קשר הייתי יכול לטווח את האש ולכוון את
ההתקפה 666עם התקדמות ההתקפה נורתה גם אש ארטילרית מאסיבית כולל פצצונות מצרר6
להערכתי נפגעו לוחמים שלנו בשטח מאש זו וכן בהמשך נהרג לוחם מגדוד שכן כשעלה על נפל בסוף
המלחמה 6הטנקיסטים ולוחמי החרמ"ש שהיו ליד הבית האפור ,ביחד עם אודי ובר אילן ,תפסו מחסה
מהאש מתחת למרפסת 6מאיר נפצע ברגל ,מעל הברך ,ואודי ביצע בו חסם עורקים עם רצועת הרוס"ר6
באותו זמן היה קצין סורי (כנראה קת"ק) בקומה העליונה של הבית ,והוא ירד ונכנע להם 666ככל
שהתקדמה התקפת החטיבה שבמסגרתה הגדוד היה המערבי ביותר (וקרוב אלינו) החלו ניסיונות
חילוץ 6טנק הקש"א ,דוד פרידמן ביחד עם בני הראל המט"ק ,הגיעו לאזור הבתים וניסו לחלץ לוחמים
שהיו ממערב לו ,אך נפגעו ממקלע כבד שירה עליהם ממזרח 6גם יעקב שוקרון ,מ"מ חרמ"ש ,נכנס
ויצא מספר פעמים וחילץ פצועים 6הגדוד בפיקוד מוטי השתלט על רכס תלת אבו עמר להשלמת
התקפת החטיבה ,ובמקביל תקפה חטיבה  .3.את המתחם שממזרח לציר מיכה ,בו אני והצוות היינו6
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טנק מגדודו של גיורא בן ארי הסתער עלינו ,נתתי לו להתקרב כשאנו נמצאים נמוך בקפל הקרקע ואז
נפנפתי בשק מלט שמצאתי בסביבה וסימנתי לו את מקומנו ושאנו זקוקים לעזרה 6רפי ,לואיס ואני
העלינו את יהושע על כנף הטנק והוריתי למט"ק לנוע לתאג"ד 6המט"ק התווכח וטען שהוא צריך
לחזור לפלוגתו והוריד אותנו בשטח עם מימיית מים 6אמרתי ללואיס להישאר בשטח עם רפי ויהושע6
עליתי על הטנק ,השתלטתי בסמכות הדרגות על המט"ק ונסעתי עם הטנק לכוון הכביש שם ראיתי שני
טנקים כמו שלנו וג'יפ 6זיהיתי שזה טנק המח"ט אמציה ולידו טנק המס"ח ,גדעון 6הג'יפ היה של
קמב"צ הסיוע ,עידו 6עליתי על טנק המח"ט ואמציה אמר שהטען קשר שלו נפגע 6הורדנו את הטען-
קשר לג'יפ ,עידו נכנס לטנק המח"ט ואני חזרתי עם הג'יפ לאסוף את רפי ,לואיס ויהושע עם הטען
הפצוע 6ביחד נסענו על הכביש והגענו לתאג"ד של הגדוד של עירא (הגדוד שהיה עדיין לכוד באזור
סולטן יעקב ,אך את זה עדיין לא ידעתי ,וגם לא שהמג"ד הוא עירא ,חברי עוד כמדריכים ביחד
בקק"ש) 6בתאג"ד התחלתי לפגוש חלק מאנשי הפלוגה שחולצו וכן שני טנקים נוספים מהפלוגה 6עליתי
עם אודי על אחד הטנקים וביחד עם הטנק השני חזרנו לאזור הבתים לחפש לוחמים נוספים 6הגענו
לבית האדום ונעצרנו ליד הטנק של אודי שהיו כולו מפויח כשהצריח מונח הפוך על התובה 6אודי ביקש
לרדת להביא משהו מהטנק ,הפצרתי בו שלא יעשה זאת אך הוא התעקש 6הוא חזר מהטנק עם תרמיל
מפויח שלקח מסל הצריח ,פתח אותו והוציא מתוכו את תיק התפילין שלו ללא פגע666
חזרנו לתאג"ד וכאן פגשתי את הטנק של הסמג"ד עם איציק קורמן לאחר שמוישה'לה נפצע קשה
ופונה 6השארתי את אודי על הטנק שבו היינו שנינו ועליתי על טנק הסמג"ד שבו היו מכשירי קשר
טובים 6עליתי בקשר לשיחה נרגשת עם המג"ד מוטי וכן עם מי שעוד היה בקשר מהפלוגה 6הבנתי
שמוטי ואורנשטיין עלו על הטנק של יוסי לפר אחרי שבטנק המג"ד נפל מתלה קדמי ,וכן קיימתי שיחה
נרגשת עם חיליק 666התחלתי לחבר את מי שנותר מהפלוגה ולערוך רשימה שמית ,כשהגיעה אלי שיירה
של נגמ"שים 6זיהיתי את רופא הגדוד ,עמנואל סיקולר ,ושמחתי מאד 6הוריתי לו לפרוס במקום ולא
לעלות יותר צפונה כי להערכתי עדיין הייתה שם לחימה 6לשמחתי עמנואל לא שמע בקולי ומשך עוד
צפונה 6הוא פרס ת התאג"ד קרוב לקו הקדמי ,שם הספיק לטפל בפצועים נוספים ולהציל חיים!
בסביבות השעה  8:..חולץ הגדוד של עירא תחת חיפוי ארטילרי מאסיבי (מה שכונה באתה העת
"מסדרון אש") ולאחר שהחטיבה (ובמסגרתה הגדוד) השתלטה על רכס תלת אבו עמר והמתחם
למראשותיו בפאתי "משולש טובלנו" 6בתאג"ד פגשתי אישית את עירא שהכיר לי את הסמג"ד שלו,
מיכה ,כיום חבר ושכן שלי בעצמון 6לי עדיין היו חסרים כל הצוות של כץ ,ולעירא היו (ולצערנו עדיין
נותרו) נעדרים 6לאחר זמן פגשתי את איציק מזרחי ,התותחן של כץ ושמעתי את סיפור היחלצותם6
מפגיעת הטיל בטנק נהרג רק הנהג ,דרור לוגסי 6כץ והטען ,ישי סיאני ,נפגעו בעיניים מרסיסים (כץ
איבד את עינו) 6איציק הוביל אותם ביד לכוון מזרח שם הגיעו לכוח של צנחנים מילואים ונחלץ 6על כך
זכה בצל"ש מפקד החטיבה 6בשעה  38:..בצהריים הוכרזה הפסקת אש ,נפתחה הרעשה ארטילרית
חזקה מאד שכללה מטח קטיושות ,ולאחריה – דממה! התארגנו מחדש בגדוד ובפלוגה 6אני נהייתי
סמג"ד במקום מוישה'לה שנפגע ואורנשטיין נהיה מ"פ ח'6
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סיום המלחמה
נותרנו עוד תקופה בלבנון 6היו קשיים לוגיסטיים בהכנסת חלקי חילוף לטנקים ואפילו מים 6הרופא
עמנואל הכשיר מקורות מים מקומיים לשתיה 6יצא לי לסייר במתחם בו נפגענו והתרשמתי מגודלו
ומהמספר הרב של כלים ונשק שנותרו בו 6כנראה שהיו בו עוד יותר וכן עמדות חפורות עם מרשמי
קרב ,תחמושת ואפילו אוכל 6כל זה לא הופיע במפות שלנו! התארגנו ליציאה להלוויות הנופלים מתוך
לבנון 6היה צריך להפעיל סמכות רבנית לקביעת מותם של דרור לוגסי (לצערנו נותרו רק שרידים
מועטים מפיצוץ הטנק) וכן יהושע בן נון (שלא היו עליו דיסקית או תעודות) ולכן התעכבה ההודעה
למשפחות6
בהמשך קיבלנו הוראה פתאומית להתארגן לירידה מיידית מלבנון 6מוטי היה בבית ואני הובלתי את
הגדוד בירידה 6נסענו בדממת אלחוט ובתחילת הדרך אף ללא אורות בדרך דרומה 6חזרנו את כל הדרך
בה עלינו צפונה ,אך בכוון הפוך ,עד למובילים שהמתינו בשטח פתוח ליד קרית שמונה 6בדרך נתקע
הטנק של נתי רון מפלוגה ו' ומ"מ החט"ג עמוס לוש נשאר איתו 6לאחר שווידאתי שכל טנקי הגדוד עלו
על המובילים בדרך לבית דרס ,לקחתי ג'יפ עם אבניאלי הקמב"צ ואיש חימוש ועליתי חזרה ללבנון על
מנת לוודא שגם הטנק של נתי ,עמוס ,וכן טנק נוסף מגדוד  1.32ירדו אף הם6
בימ"ח בבית דרס עסקנו בשיקום הגדוד והפלוגה ,הצוותים והכלים 666במקביל הלכנו לבקר את
משפחות הנופלים ואת הפצועים בבתי החולים 6ביקרנו גם את ציפי אייזיק אשר ילדה את בנה ,יוגב,
מספר ימים לאחר נפילתו בקרב של בעלה יהודה 6ישראל אורנשטיין ואני המשכנו מספר ימים נוספים
בסיורים בארץ בין המשפחות והחברים 6הערכתי מאד ,אז כמו כעת ,את תמיכתו הרבה666
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סיכום
תחת פיקודי בפלוגה ח' בגדוד  2318נפלו בקרב שמונה לוחמים :ארבעה טנקיסטים ,שלושה לוחמי
חרמ"ש ולוחם אחד מהמרגמות:
שלום (שרלי) אזולאי
יהודה אייזיק
יצחק אליהו
יהושע בן-נון
עמרם (ארמונד) דדון
ריצ'רד דורפמן
דרור (דדי) לוגסי
אשר שוקר
זיכרונם לברכה6
אני חש עד היום את כובד האחריות וכאב האובדן6
בדברי בטקס בבית גוברין – אירועי הלחימה בשל"ג היו משמעותיים ומעצבים עבורי6
ַ
כפי שהעדתי
זיכרון הקרב והחברים שנפלו ,גם אלה שלא הכרתי ,הטביעו את חותמם על המשך ח ַיי ,ער ַכי
ומשפחתי ,גם בחלוף השנים6
המשכתי לפקד על פלוגה ח' שש שנים נוספות ,עד ליציאתי ללימודים בארה"ב 6עשינו ביחד שירות
מילואים משמעותי בתעסוקות מבצעיות ואימונים ,כולל אירוע זריקת רימון ביריחו ואירועים קשים
נוספים באינתיפאדה הראשונה 6הפלוגה קלטה אנשי צוות ומפקדים חדשים שהשתלבו למופת ברוחה
ובכוחה של הפלוגה6
אני מבקש בהזדמנות זו של העלאת הדברים בכתב ,להביע את הערכתי הרבה ואהבתי לכלל לוחמי
גדוד  2318ומפקדיו ,ולאחַ י ורעַ י בפלוגה ח' בפרט6
תודה רבה ומיוחדת לאנשי גדוד  2318הנוכחי ,לברק ולפיטר ,על היוזמה ,ארגון המפגש המרגש בבית
גוברין וההזדמנות להיפגש שוב עם אנשי הפלוגה והגדוד ,להכיר ולהוקיר שוב את המשפחות ולהעלות
את זכר הנופלים6

בעז כהן ,מ"פ ח'6
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מ פת אזור הקרבות עם מרשם הקרב הגדודי כפי שהוכן מיד לאחר המלחמה

9

מפת קוד של אזור הקרב

11

מספר תמונות שצולמו לאחר המלחמה

מראה כללי של אזור הלחימה ,מצולם מרכס ג'בל עראבה

מבט מקרוב על המתחם הסורי למרגלות רכס תלת אבו עמר

11

"הבית האפור" והמרפסת

"הבית האדום" וסביבתו

מבט על ציר מיכה צפונה ,הטנק של כץ ליד הבית האדום 6ברקע ,רכס סולטן יעקב

הטנק של אודי ליד הבית האפור

הטנק של כץ ליד הבית האדום

12

ארבעת הנגמ"שים הפגועים בריכוז לאחר המלחמה

הטנק של בעז 6ברקע ,רכס סולטן יעקב

מספר כלים סורים שננטשו במתחם בנסיגה
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