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 להחזיק פקודה מגיעה מהמטה :15.00 ס
 שוככת התותחים אש מחיר. בכל מעמד

 ושולחים ההקלה את מנצלים אנו במיקצת.
 לתקן הצליח גצק וסנדביצ׳ים. תה לעמדות

לפעולה. נכנסים והם המיקלעים שלושת את
 האויים של הארטילריה פעולת :16.00 ס

חד כוחות לקרב מכנים האוייב מתחדשת.
 (מצפון־ ,5 ,4 ,3 העמדות מול הפעם שים,

 מפולת ועלה 4 בעמדה כי מוסרים, מערב).
 מפקד ביניהם אנשים, מספר ונפגעו קשה

 ובמרגמות בפיאטים משתמש האוייב העמדה.
עשן. פצצות — שלהן הפצצות רוב אינץ, 2

 פרץ שאוייב ומודיע, 4 מעמדה מגיע רץ
 בין נימצא הוא וכרגע 5ו־ 4 העמדות בין

 לקבל סגני, משה, את שולה אני הגדרות.
 את ולסתום 5ו־ 3 העמדות על הפיקוד את

 מוציא אני תפקיד לאותו מחיר. בכל הפירצה
 את מפסיקים אנו הנשק. עם הרצים את גם

 את לארגן נשלח וצביקה העלון, הדפסת
 האוייב אנשי את ולכסות (צפון) 3 עמדה

אגפית. באש הפורצים
 קל הפצועים את מוציאים מבית־החולים

לקווים. בחזרה אותם ושולחים
 תפס אומנם שהאוייב מתברר :17.00 •

 להתקדם אך ,3—5 לעמדות הקרוב הרכס את
לגדר. עד רק הגיעו ואנשיו הצליח, לא

 ניראה קשר. אין — החיצוני העולם עם
 מפגיזים שוב מהזעזועים. נפגע שהמכשיר

 למשק. מחוץ נופלות הפצצות אך האוויר, מן
★ ★ ★

 פעם להסתער מנסה האדיב :18.00 •
.3 עמדה לכיוזן הבאר, מכיוון הפעם נוספת.

 (דרום־ 3 מקטע מודיעים זאת לעומת
 האוייב של אמבולנסים שלושה כי מיורח),

 מודיעים, כן הפצועים. את לאסוף מתחילים
הארטי בחיפוי לסגת מתחיל חיל־הרגלים כי

הפצועים. איסוף על גם המחפה לריה
 לא האוייב של הקל הנשק :19.00 •

 שלו והתותחים המרגמות אך יותר, נשמע
פועלים. עדיין
 נחמן של מצבם הפצועים. את מבקר אני

לנתחם. הכרח יש מאוד. מסוכן ומוריץ
את עורכים הננו שקט. :20.00 :©

 חם אוכל מעביר המטבח מחדש. כוחותינו
רק מים לשתות פקודה ניתנת וטוב.

 לתיקונן ניגשים העמדה. מפקד של באישורו
 כי אם קשה. שנפגעו תעלות כמה של

מוזח. עד עייפים האנשים
 מחדש להתקין מתחילים וקרלום מנחם

הטלפון. קווי את
 של טנקים חמישה לפחות כי מסתבר,

 את קוברים לילה באישון נפגעו. האוייב
 תחמושת מעבירים זמני. באופן חללינו

ולעמדות. לקטעים
★ ★ ★

 עם מתקשרים תוקן. האלחוט :22.00 ,©
 אנו המצב. על דו״ח ומעבירים המטה

 ובייחוד תחמושת רפואה, לחומרי זקוקים
אינץ׳. 3 לפצצות

 בג׳וליס, נימצאת שתגבורת לנו מודיעים
 הפצועים. את להוציא על־מנת להגיע מנסה

 לעבור. נותן אינו 105 בגבעה האוייב אך
 קשה. למצב־רוח גורם הדבר מכותרים. הננו

במים. המחסור במיוחד אותנו מפחיד
 דו״ח למסור נקראים הקטעים מפקדי

 סבל׳אבידות האוייב כי מתברר, מפורט.
 על שעלה טנק ובציוד. באנשים קשות

 מ׳ 400 במרחק תקוע נישאר מוקפים
 להוציאו ניסה האדיב (דרום). 7 מעמדה

 אבידותינו את מעריך אני הצליח. לא אך
 3 הערכתי, לפי כלי־רכב. 7ב־ בשריון,
 — שתקפו הגדודים שני מבין פלוגות
 להתקרב האדיב הצליח לא זאת, עם נפגעו.

בלבד. 4—5 לעמדות אלא מגע, טווח כדי
 בייחוד קשה. יום זד, היה לסכם, אם

 שהיתר, התותחים אש עצמת עלינו הקשתה
 במקום שהיתה הצבא פלוגת מאוד. חזקה
 לפני מספר ימים שכן מאוד, עייפה היתד,

עבדיס. במישלט לחמה כן
 ה־ בהסתערות לעצמנו שרכשנו הניסיון

 שלנו האש בטוחים. היינו לנו. עמד 2.6.48
 הנוסף לציוד תודות מדוייקת. יותר היתר,

 עצמת־ היתה ההפוגה, בימי אלינו שהגיע
יותר. גדולה שלנו האש

לג׳ולים. הדרך פתיחת היא, הקשר, הבעייה
 השולט ,113 מישלט את לכבוש צריך כן
המשק. כל על

 נותנים בקווים. מסיירים הננו :23.59 •
הבלתי־ידוע. למחר, האנשים ומכינים הוראות

מפ בין המיברקים בחילופי לעיין מעניין
הכו של הכללית המיפקדה לבין הכיס קד

 המישטרה: על הקרב בשעת המצריים, חות
 האדיב ):12.00 (שעה למיפקדה מהכיס

 בתותחיו ומפגיז עמדותינו כל את מכתר
 עיראק־סווידאן, מישטרת את מתמיד באופן

יכ שהמצב לוודאי, קרוב ונהרסת. ההולכת
 בו שיש דבר שבה, הכוח את לפנות ריחני
 עלול מצידכם מהיר צעד גדולה. סכנה משום
המצב. את לפתור

 נאלץ אני ):12,45 (שעה למפקדה מהכיס
 עיראק־סווי־ ממישטרת הכוחות את להוציא

או ודורם קשות מפגיז שד,אדיב מפני דאן,
 מה הודיעו חמור. מצב יוצר זה כליל. תה

לעשות.
 לנו הודיעו ):14.30 (שעה לכיס מהמפקדה

 ימה־ עיראק־סווידאן, במישטרת המצב מה
להם. נותנים שאתם העזרה מידת

 חמור. המצב ):16.10(שעה למפקדה מהכיס
ה המשטרה. מעיראק־סווידאן נסוגים אנו

נמשכת. ומבית־עפה, מעיראק־סוזידאן נסיגה

אני

נשתדל

 ):16.25 (שעה למפקדה מהכיס
הצי עמדותינו. על חזקה התקפה

באווירונים! אותנו לו
 ):16.45 (שעה למפקדה מהכיס

לעזרתנו. מייד אודירונים מבקש
 ):16.50 (שעה לכיס מהמפקדה

מייד. זאת לבצע
האדיב ):23.20 (שעה למפקדה מהכיס

 יש קשה. קרב אחרי עיראק־סווידאן את ש כב
 אנו נעלם. השני הגדוד מפקד הרוגים. הרבה

 מעיראק־סווי־ השני הגדוד כל את מוציאים
ובית־עפה. הכפר דאן

):09.10 שעה (למחרת, למפקדה מהכיס
 עיארק־סווידאן משטרת של חיל־המצב כל

 האבירות החזית חלקי בשאר גם הושמד.
 בית־עפה עיראק־סווידאן, הכפר מאוד. כבדות

מת הכוח וכל פונו, כרתיה מול ומשלטינו
ה מצב ובעיראק־אל־מנשיה. בפאלוג׳ה רכז

 על יותר לסמוך ואין מאוד, חמור אספקה
הס בשיטת האספקה ועל האווירית האספקה

ובאוויר. ביבשה המהודק המצור בגלל תננות,

ד ק פ ת מ צ ל פ י מ ה " " ה ע ב י ג ק ב י ר ב ה

ב צ מ ה - ל י ! ח . , . ד מ ש ר ה

 ב־ ״מיפלצת אותה אל־סווידאן, עיראק מישטרת היתה בדרום המצרי הכוח סמל
 קודמות התקפות ששבע אחרי ,9.11.48־1 אותה שכבש שדה, יצחק כדברי גיבעה״
פאלוג׳ה. בכיס מכותרים כבר המצרים היו הוכרעה, כאשר נכשלו.

 סמל־ מספר הכיבוש ביום אירע אשר על
 בן־חיים: שאול מרגמות
 האחרונים הנסיונות שני שנכשלו לאחר

 את לכבוש — גדודנו על־ידי שבוצעו —
כי שמועות, נפוצו עיראק־סוזידאן, משטרת
------------לקחתה. בא ה״זקן״

 ,113 גבעה על היינו יושבים ימים באותם
 עד — בהפוגה ומשתעממים כבשנו, אותה

 השמועות כי ונוכחנו, שמח לפתע שנעשה
 ומרגמות תותחנים קציני רגלים. להן היו

אח רבים ועוד השריון מטה אנשי כבדות,
 עמדות לקביעת בשטח מסתובבים החלו רים

האח הפרטים קביעת ולשם ופיקוד תצפית
הוט גדודנו על גם ההתקפה. לביצוע רונים

 המיקלעים, מחלקת על תפקידים. מספר לו
ה של הדרומי מהצד עמדותיה את שתפסה

 בין הדרך את באש לחסום היד, משטרה,
 ואילו עצמו עיראק־סווידאן לכפר המשטרה

 — עתודה לשמש הוטל ד׳ פלוגה עיקר על
למסתערים. שני גל

 אם ער ויכוח היה נטוש החבריה בין
 מפלצת את לכבוש סוף־סוף הפעם יצליחו
 היו בטוחים עצמם השריון אנשי הבטון.

בשל. כפרי בידיהם תיפול המשטרה כי
 רעמו — בוקר מבעוד — ההתקפה ביום

 ללא כמעט הכבדות ומרגמותינו תותחינו
ב ד,״זקן״ הופיע רועמים, בעודם הפסק.
 הקרבי המטה את והקים פמלייתו כל לוויית

 הפונה צרה (שלוחה 100 גבעה על שלו
 קם שלוחה לאותה ומעל המשטרה) לעבר

אלחוט. תרני של שלם יער
והתייש אנשים מאות נהרו הסביבה מכל

 105 למן הסמוכות, הגבעות על להם בו
 דומה כ=לה והסביבה כאוכבה, למישלטי ועד

להע־ עומד שבו גדול לאמפיתיאטרון היתד.

 חשב לא איש מירוץ־סוסים. מעט עוד רך
 פשוט לא, ותעלות־קשר. חפירות־מגן על

להצגה. וחיכו להם התיישבו
הרג ופלוגת טנקים ששני בכך החלה זו
 נערכו חצאי־זחלים גבי על ד,מוסעת לים

 לעבר נעים והחלו הגבעה שליד המת בשטח
 ואחריהם, הטנקים נעו בראש המשטרה.
 הזחל״מים נעו השדה, כל לרוחב בד,תפרסם

 המפורסם. הבלונדיני דוב של פלוגתו ובהם
 ההרעשה לרגע פסקה לא שעה אותה כל

ה גג שעל התורן ולפתע... הכלים מכל
 ונפל. התמוטט המצרי, הדגל ועליו משטרה,

 החלו אנשים הכל. מפי פרצה שמחה שאגת
ו ומתנשקים. מתחבקים ומרקדים, מקפצים

 המשטרה גג מעל המצרי הדגל נפילת אכן,
ה בכל הפולש שלטון שבירת את סימלה
מרחב.

 וביניהם הגבוהים, המפקדים כל בהגיע
 למקום, החזית, מפקד אלון, יגאל אלוף גם

 במשטרה שישב בכיר מצרי מפקד כי נתברר
 אחר חשוב מפקד אבל לברוח, הצליח אמנם

 גם הבחנתי לו בנוסף השבויים. בין היה
כות כשרק כמטורפים רצים גברים בשני

 לא ״אנו הרף: בלי וצועקים לבשרם נות
״גרמנים . . .

לנאצים. יחשבום פן פחדו הם
 האדיב, בתבוסת מקרוב שחזינו לאחר

 סמל־ שרגא, ועליזים. שמחים חזרה נסענו
 ושד,ש־ עתה אלינו שהצטרף שלנו, החבלה

המשט על החמישית בהתקפה אישית תתף
 הצלחתי, לא אני מילא, ״נו, הפליט: רה,
 זד. המלאכה. את ועשה הצעיר אחי בא אז

 החבלן אכן, במשפחה!״ נשאר הפחות לכל
נגנה למגיני האנדרטה נצחון: של סגלהצעיר. אחיו היה הקיר את שפרץ

/


