
ו טנקים. לתיקון טכנאים הביאו דורות.
 נכונים הלא הטכנאים את הביאו כי מסתבר
עמם. לחזור וצריך
 במירדף בבוקר היו הם כי מספר ה.
 את אתמול שהתקיף המצרי הכוח אחרי
 ב. עמד הרודפים בראש הלילה. חניון
 קרוב הרודפים הגיעו כאשר בזחל״ם. שנסע

 את לרמוס לנהג ב. הורה לקומנדו,
לע במקום הזחל״ם בשרשראות המצרים

 ממקלעי בהם ולירות בטוח במרחק צור
 למרחק הגיע הזחל״ם התוצאה: הזחל״מים.

 פצצת בו שירו המצרים מן מטר 40
 בזחל״ם. בול פגיעה (ר.פי.גי). בזוקה
 הפגיעה, מן נהרגו הזחל״ם אנשי מרבית

טעות. בגלל שוב טיפשי, מוות ב. כולל

בתע- אנו המוצג. על יורד ערג ך!
 הכוח מחצית להתקפה. מוכנים לות, 1 ן

תח אספקת מבקשים ערה. מחציתו ישן,
 להביא. לנו ומבטיחים למקלעים מושת

מת כאשר פצצות. סוף סוף הגיעו כנראה
הארטי מסכימה להתקפה, המצרים רכזים
אותם. להפגיז לריה
 את טיווחנו בתצפית, היינו הלילה כל

 שנערכו מצרים רכוזי על שלנו המרגמות
 4 מגיעות בלילה 2ב־ מחדש. פעם כל

 יש יאומן: ולא תחמושת נושאות משאיות
 פלוגת גם הגיעה מ״מ. 52 למרגמה פצצות

תגבורת

המצרית בחזית ק1ט לצד סיור ג׳יפ השיריון: עיני
 בא הוא כי מודיע רוני מעיר. הבוקר
 למפקדה. חוזרים אנו אותנו. להחליף
 גילו הזמן. כל המוצב את מפגיזים המצרים

 מראה למפקדה כשהגענו תצפית. שם שיש
 טלית דתי, שהוא הנהגים אחד ברוכי, לי

 ומסתבר במוצב אותם מצא הוא ותפילין.
 שהוא בעליהן, שם רשום התיק על כי

ברוכי. של שכן
 עם הייתי היום כל .12.10 ששי, יום
כא הג׳יפים בצל רבצנו במפקדה. הצוות

 טנקים להוביל לנו קוראים פעם מדי שר
 לגדודים. אספקה משאיות להביא או לחזית

דופ המצרים נעימה. אינה כזו נסיעה כל
 יש לטנקים נע. כלי כל על פגזים קים

 רסיס. לכל פתוחים הג׳יפים אבל שריון
 את שומעים לרדיו. מאזינים בהפסקות

 גרוע יותר נהיה ומקללים. ישראל שידורי
 נצ־ על רק מספרים הזמן כל קהיר. מקול

 מה על דבר ושום סוריה על ורק חונות
בדרום. שקורה

הח אחרי הכתבים של התעמולה שידורי
 מאזינים אנו בהילה. בנו מעוררים דשות

 בין השוואה לערוך כדי קהיר לקול גם
 הר־ חיים קורה. מה ולנחש התחנות שתי
 מנבא, שהוא מה כל מצחיק. הכי צוג

ההיפך. בדיוק קורה
ומובי חבלנים פלוגת עם יוצאים בערב

 שלוו המוצבים שבין לתחום אותם לים
 שיריון חדירת ולמנוע שם למקש כדי

המו לכיוון בלילה באחת נוסעים מצרי.
 ניתכת לפתע להתחיל. עלינו שמשם צב

 שידענו למרות עוצרים חזקה. איש עלינו
 כוחותינו מאש פוחדים יורה. המוצב כי

 האש לגמר עד חיכינו המצרים. מאש כמו
המוקשים. בהנחת החלו והחבלנים
מזדרזים ואנו השחר עולה חמש בשעה

 נותר המצרים. לאש גלוי השטח כי לסיים
 ביום. להמשיך ומחליטים לגמור, קצת עוד

המ לתחום מחוץ הרכב כל את שולחים
 ברגל הולכים החבלנים, עם נשארים סוכן,

המיקוש. את ומסיימים
הח הלילה. כל עבדנו כי חופשי היום

 למחנה לנסוע כך ואחר קצת לישון לטנו
ל גם ואולי כללית לבדיקת־רכב עורפי

 ואין מקלחות אין בשטח אצלנו התקלח.
לשתיה. פרט מים,

למת הגענו ושלושים. עשר שעה ך*
 מיקי. ברכב. וטיפולים תיקונים נד, ן !

כיום במים. כדג מרגיש המכונאי
 מוסך. בעל היה קודם אבל אגד, נהג הוא
 כבוחן זה במוסך שירת המילחמה לפני
לטי ניגש הוא אותו. מכירים והכל רכב
 במיתקן עושה בעל־בית, כמו בג׳יפים פול

מסודר. הג׳יס שעה חצי תוך שלו. כבתוך
 חופפים להתרחץ, היתר הולכים בינתיים

 מן יורדות חול של טונות היטב. ראש
להת שבא אחד חייל לי נתן סבון הראש.

 אמר ז הסבון מאיפה אותו שאלתי רחץ.
 מן לחייל שי במפקדה, להם חילקו כי

הוועד-למען־החייל. של הדודות
 ונוסעים במוסך הסידורים את גומרים

 את לבקר הקרוב הצבאי לבית־ד,חולים
 וצבי א. אברהם שלנו, הפצועים שני

 ובהם־ ג׳יפים כיתת מפקד היה צביקה ר.
בי כפצוע והוגדר ובידו בעינו נפגע גזה

 בחוט־השדרה חוליות זזו לאברהם נוני.
 את חטפו הם הפגז. של מההלם עף כאשר

 זחל״ם של צוות לחלץ יצאו כאשר הפגזים
טיל. שחטף
 עובר בית־ד,חולים. לבונקר יורד אני

אלו חיילים. עשרות ממתינים ובו מיסדרון

 מכוניות לבוא הממתינים אלונקות נושאי
הטי לחדר פנימה לשאתם כדי פצועים
בגדים, פולים.

 אני מקום. בכל פזורים ועתונים קרב מנות
 אברהם כי ומוצא הרישומים על עובר
 לבית- ישר נלקח ר. וצבי לרפידים פונה

בעורף. חולים
 את שם פוגש לשק״ם. והולכים יוצאים

 שראינו. מה על עימו ומשוחח ברטוב, חנוך
 כבר כי ואומר אתמול הארץ מן חזר הוא

 בכל בסדר לא שמשהו שם להבין מתחילים
 יודעים כבר כי אומר הוא הזאת. המלחמה

 ואין הזמן כל מרמים והרדיו שהעתונים
 ונוסעים השק״ם מן יוצאים להם. להאמין

סטו השמשוני, אמנון מדברים. למיפקדה.
 כי צועק בפלוגה, ותיק בטכניון, דנט

 ,27 בן הוא המילחמות. כל עליו נמאסו
 מילחמות שתי עוד לו יצאו חשבונו ולפי

 את לתת רוצה המילואים. עם שיגמור עד
 בלי שלום תמורת קומפלט השטחים כל

עמו. מסכימים כולם מילחמות.
אח 4.30ב־ קמנו .14.10 ראשון, יום

 הלילה כל תקפו המצרים שקט. לילה רי
 והדרומית, המרכזית בגיזרה ביום וגם

 מתחילה בבוקר בעשר יחסי. שקט ואצלנו
 עשרה התצפית. מוצב על מצרית התקפה
 מטר 600 עד מתקרבים שלהם טנקים

ה ומפקד המוצב מפקד המוצב. מגדרות
המו על ההגנה את מנהלים שלו, טנקים

 טנקים 6 רק למוצב נפלאה. בצורה צב
להת למצרים נותנים לכן

מעש 6 ומחסלים קרב מתפתח מאוד. קרב
 המרגמות בשטח. בוערים והם הטנקים, רת

הטנ עם המתקדם החי״ר על יורות שלנו
קים.

לאו לתקוף המצרים מתחילים בינתיים
בק שומעים שלנו. החטיבה גיזרת כל רך
הפקודות: את שר

טנ של שורה הרכס על מולך מח״ט:
 אחד, אחד זאת עשה כולם. את דפוק קים.

בהצלחה.
אי מטפל אותם, רואה בסדר, המג״ד:

בכולם. שית
ולפגוע. לאט לאט למהר, לא המח״ט:

 עם התצפית במוצב יושבים נו
 ב* דבר כל רואים ורוני הוא המח״ט.

 הקשר באמצעות הקרב את ומנהלים גיזרה
 את שיכנע רוני להפליא. יעילה בצורה
 הקרב את ולנהל לתצפית לעבור המח״ט

 הראות משם שלו, הטנק מן במקום משם
יפה. עבד זה מוגבלת.

 עלינו. עולים 62טי- מדגם טנקים 60כ־
 פקו־ בלי לירות לא כולם על פוקד המח״ט
 הטנקים את לקרב רוצה הוא שלו. דת־אש
קרו שהטנקים ככל האפשר. ככל שלהם

שלנו. היתרון עולה יותר, בים
 מתקרבים הטנקים 60 רואה המח״ט

 עליהם יורים אנו כאשר הגיזרה. למרכז
מהצדדים הטנקים שני צדדים. משלושה

 טנק כל מנהל המח״ט לנוע. מתחילים
 כך נוחה, לעמדת־אש אותו ומכנים בקשר

 עוד ינוע אם אבל מהמצרים חבוי שהטנק
בעמדת־אש. מייד יהיה קדימה מטרים כמה

בצהריים. 12 השעה
 מתיחות רגע. נעצרו המצריים הטנקים

 לנוע ממשיכים הם כן. ימשיכו? האם —
 בעמדת מאיתנו, מטר 1200 הם למרכז.
 טנקים פלוגת מפקד להיות שהפך המח״ט
טנ שמונה גם החטיבה לכל נוסף ומנהל

 טנק יורה שוב פתאום כמ״פ. לידו קים
 בלי ירה ״מי :רותח המח״ט מהאגף. שלנו

ל אש! התחנות ״כל מילא,? אישור?״
אותם!״ הדליק
 לעפד ועולים קדימה נעים הטנקים כל

טנ רק מולם, טילים אין הפעם דות-אש.
 המשיכו המצרים קצרים. בטווחים קים,

 מאיתנו. מטר 800 של מרחק עד להתקדם
 ומדליקים ופוגעים שלנו הטנקים יורים
 עולה באגף אחד מ״פ טנק. אחר בטנק

מצ טנקים 6 ורואה שלו באגף לעמדת־אש
 מן אליו חשופים כשהם קדימה נעים רים,

 שהגדיר כפי — אליהם יורה הוא האגף.
המו מן מהירה ״בשליפה — כך אחר זאת
הטנ נדלקים! טנקים 5 פגזים, 5 — תך
ה במהלך ביריות. חוסכים שלנו קים
להע כדי שלנו, הג׳יפים מוזעקים קרב
 ה־ אבל לשני! אחד מגדוד פגזים 6 ביר

האלחוט: ברשת צוהל מח״ט
 ראה שלא מי !חנוכיה איזו !יופי ״איזו

!״מימיו חנוכיה ראה לא כזה יופי
 אנו לסגת. מתחילים המצרים הטנקים

 המתחיל שלהם החי״ר על בהפגזה פותחים
באמצ מגלה המח״ט טילים. עם להתקרב

עלי ומנחית הטילים, חוליות את רוני עות
 צולעת. קצת הארטילריה הפגזות. הם

 בקשה מהעברת מדי רב זמן ועובר
 מולנו רואים אנו אותה שמקבלים ועד לאש

 סופר המח״ט לעשרות. בוערים טנקים
 טנקים 42 הבוערות: המדורות את ומסכם
 שיר־ יחידת על־ידי הושמדו ,62טי־ מדגם

!מיושנים שומנים כוחה שעיקר יון
המח״ט! עשה מארב איזה קרב! איזה

אצלנו. עולמו את קנה הוא
 מדווחת פלוגה כל נפגעים. לנו גם אבל
 טנקים כמה אבל הרבה, אין נפגעיה. על

 מתקשר העוצבה מפקד אצלנו. גם נפגעו
 שני לגל להתכונן לו ואומר המח״ט אל
התקפות. של

ל להביא לאחור, חוזרים הסיור אנשי
 מבחינים בדרך ואספקה. תחמושת טנקים

 שתרועות הכביש על אזרחית במכונית
 יוצא עוצרים. אנו ממנה. בוקעות חצוצרה

מאר עולה קייט, יצחק בשם אדם משם
 טואלט נייר לנו לחלק המתחיל גנטינה,

 כרטיסי- גם מחלק הוא לכך נוסף וגרביים.
חצוצ סולן הוא כי המודיעים שלו ביקור

 עם ג׳ים רואים הלאה. נוסעים בחתונות. רה
 ישראל מקול אלמוג איתן מוכר. פרצוף
 עולה הוא קדימה. אותו ניקח כי מבקש

 המח״ט. אל מובילו ואני שלי הג׳ים על
 רפי ועימו נהרג אלברט כי לנו מספר הוא

 את מעלה המח״ט ישראל. מקול אתגר
 לבוא איחר כי לו מספר אליו, אלמוג
 בדרך מבסוט. אלמוג אבל שעה. בחצי

 להקליט הצליח והוא המצרים אותנו הפגיזו
לשידורי־ישראל. חומר יש ההפגזה. את

; 25 .1 מנחעל דוכנים הסיור יחידת אנשי :מפקדים הת״עצות

י ר.


