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 קדמוני אסא
 הנואש הקוב על

 לתעלה ממערב
 זוכה הנא שעבודו
הגבודה בעיטור השבוע

 רב־אלוף של להדחתו הקורא מחאה שלט ליד קדמוני אסאקישוט וון
 מילחמת אחרי בר־לב. לקו אחריותו בשל בר־לב חיים (מיל.)

 האחראים לרשימת בר־לב את לצרף כדי בודד פרטי מאבק קדמוני אסא ניהל יום־הכיפורים
שלנו״. ״ישראל מיוזמי והיה אשכנזי מוטי של המחאה לתנועת הצטרף אחר־כך למחדל.

 מו־ עירערר, יופ־הכיפורים לחמת ץ*
 גם קץ. לאין ותפיסות ערכים שגים, (■/

 אמות- לפי לאיבוד. הלכה הצל״ש משמעות
להע צורך היה העבר, מלחמות של המידה

 הנורמות זו. במלחמה באלפים, צל״שים ניק
 על. אל זינקו גבורה מעשי של

ה מעשי שזורת זו, במילחמה גם אך

 בארץ.* היה שלא מ״פ של פלוגה
 ולצייד הפלוגה את לארגן התחלתי

 משם ימים. שלושה בבסיס שהינו אותה.
 קיבלתי שם לרפידים. במטוסים הוטסנו
 עליה ממונה שהייתי הפלוגה עם גיזרה

 קיבלנו השני בלילה הראשון. בלילה כבר
העלול מוצנח מצרי מטם על דיווחים

 ועוד — נוספת פצצה על במקרה ישנה
חומרי־נפץ. מלא שהיה בוואדי
 ומינהלית, צפוף ישנו שהפלוגות היות
 משאיות-ענק עשרות מלא היה והוואדי
 שכל מצב למנוע וכדי חומרי־נפץ, טעונות
 פצצת־ איזה ע״י באוויר תתרומם הפלוגה
 את להחליף מדן ביקשתי נוספת, השהייה

 ללון ונשארנו סירב, הוא הלינה. אזור
בוואדי.

 מהוואדי ראשון באור כישצאנו בוקר, עם
 מיד פצצות־השהייה, שתי עוד התפוצצו —

יצאה. האחרונה כשהפלוגה

 זחל״מים בחיפוש — מיפקדה מ״פ עיקר
 לרפי־ נסעתי אני התעלה. את לצלוח כדי
ל נסעתי כשחזרתי, זחל״מים. לחפש דים
 להביא כדי בטסה, שהתמקם החטיבה מטה

ו תצלומי-אוויר מודיעיני, חומר לגדוד
הצליחה. אזור של מפות

 טילים
אישיים

 ה- איכשהו הגיעו לפגה״צ סביכות ף*
על התארגן והגדוד המיוחלים זחל״מים 04

 בסאראפיאום הקרב בלט המופלאים, גבורה
במינו. כיחיד

 אסא היה בסאראפיאום הקרב וגיבור
קדמוני.
 מיל- ערב מצה״ל השתחרר קדמוני אסא

 נטל בצנחנים כקצין ששת־הימים. חמת
 שנות תחילת של בפעולות־התגמול חלק

 עבר ששת־הימים מילחמת את השישים.
במי כמ״פ מכן, לאחר אולם שריטה. ללא

ה בסיס על בפשיטה קשה נפצע לואים,
 אחוז 50ב־ לקה הוא בכראמה. מחבלים

משותקת. שמאל ויד ,24 פרופיל נכות,
 אסא אולם לעורף. לעבור היה יכול כך,

 הפציעה לאחר חודשים שלושה ויתר. לא
 קבע, לחתום נתבקש כאשר צנח. כבר —

 כל התנגדות למרות — ברצון זאת עשה
 שילם לנפח, הלך הוא בצה״ל. הרופאים

 המאפשר מיתקן לו שיכין כדי מכיסו לו
 -המשותקת, שמאלו ביד העוזי את לדרוך

 למארבים הלוהטת, הירדן לביקעת וירד
המסוכנים. והמירדפים המתישים

בחי חייליו אותו מכנים ״טרומפלדור,״
 חלק: נוטל הוא בה הפעילות, סיכום בה.
 אנשי 31 נהרגים חודשים שלושה תוך

המפור אבדג׳ילדה של בנו ביניהם פתח,
 במאורעות הערבי הכנופיות מפקד סם,
ונת שבויים, שני נלקחים כן .1936—39

ל הקשורים בגדה, איש 140 עוד פסים
 אבידה אף ללא — זה כל שנהרגו. מחבלים
קדמוני. של בפלוגתו

 בתעו־ משתחרר. הוא ,28 בגיל ,1970ב־
ה חוות־הדעת נכתבת שלו דת־השיחרור

 ויכולת כושר בעל מעולה, ״קצין באה:
 הבאות השנים בשלוש מהרגיל,״ גבוהים

 זה אולם הסוחר, בצי קדמוני אסא מבלה
פע שלוש זו בתקופה לצאת לו מפריע לא

למילואים. מים
קד אסא של האישי סיפורו זהו

 יום־הכיפורים, מילחמת על מוני
בסאראפיאום: הגבורה קרב ועל

 הפלוגה .
גיורא של ־זל

 תפסה יום־הביפורים ילחמת **
 הפלגות. לאחר חופש, בחודשיים אותי *</

 ללא למעשה דן. של בגדוד מוצב הייתי
 היו הפלוגות לכל כי מ״פ, של תפקיד
 עם אחה״צ, בחמש לב&ים באתי מ״פים.

קיבלתי בוקר, לקראת המלחמה. פרוץ

 הפקודות החטיבתי. הצליחה בטור הכביש
צידוק, לזה היה בחטף. ניתנו לצליחה

נורא. היה הזמן שלחץ מאחר
 לנוע הגדוד התחיל הלילה רדת עם

לכיוון החטיבה מיפקדת אחרי בשיירה
 על העמסנו האחרון ברגע סואץ. תעלת

 טילי עשרות סגורים, בארגזים הזחל״מים,
 כמו־כן עתה. זה שקיבלו חדשים לאו

 אהוד, וסרן נוסף, סמג״ד לגדוד הצטרף
צנחנים. מ״פ שהיה

קרב.״ ל״תאוצת נכנסנו רגע מאותו
עכ בציר החטיבה מיפקדת בעקבות נסענו
 קרבות את פקקי״תנועה. על התגברנו ביש,
 ואילו האוגדה, יחידות שאר עושות האש
 כעבור סואץ. לתעלת הישר זורמים אנו

 סירות עם התחברנו נסיעה של שעתיים
וב בזח״ל, איש 22 נסענו עכשיו ההצלה.

 נוסף סירות, שתי אפילו מהזחל״מים חלק
איש. 22־ל

 הצליחה, את שנבצע אמונה לנו היתה
 באבידות לנו יעלה שזה תיארנו כי אם

ל הצטרפה לתעלה, כשהתקרבנו קשות.

 המתפרסם בסאראפיאום קדמוני אסא של קרב-הגבורה סיפור
 של הצבאי הפרשן דן, אורי של החדש מסיפרו פרק הוא בזה

 ״ראש-גשר״ הספר, הבא. בשבוע לצאת-לאור העומד ״מעריב״,
 והקרבות תעלת-סואץ, של הצליחה קרבות בסיפורי עוסק

יום־הכיפורים. מילחמת במהלך סואץ לתעלת ממערב

דן אורי מאח
ש לכך בהתאם התארגנו באזור. לנחות
 משאית על חלקה מתארגנת שלי פלוגה
רגלי. ככח וחלקה קומנדקרים, שני ועוד

 שלי הצבאית בקאריירה ראשונה בפעם
הת תוקף. צנחן מול מגן כצנחן הרגשתי

 ומוצג־ מוטסים שכוחות האמונה בי חזקה
 בקרבות־לילה. המון לעשות יכולים חים

 עצום. הוא בכח־מגן ששורר הקרב ערפל
 צנחנים ׳שרק כעת משוכנע אני לדוגמה,
 יכולים היו ומוטסות מוצנחות בפעולות
ומצ סוריה של חילות־האוויר את להשמיד

מלחמה. כל של הראשון בלילה כבר רים
 המ״פ הזר במדבר השני הלילה לאחר
 בחו״ל. שהיה גיורא, הפלוגה, של האורגני

מס שדן תוך הגדוד, למיפקדת חזרתי אני
 הראשון המ״פ את אחליף שאני עימי כים

שייפגע.
 המיתלה. לאזור לנסוע הוראה קיבלנו

 כל למיתלה דנסענו אוטובוסים על עלינו
 אחה״צ בשלוש בערך הגענו החטיבה.

ישי עלינו לא אמנם תקיפת־אוויר, וחטפנו
 הכביש באמצע עומדים אותנו שמצאה רות,

 אבידות. לנו נגרמו לא בנם רק במיתלה.
ש בוואדי, מינהלתית ללינת-לילה נכנסנו

 מיצבור אלא יותר ולא פחות לא היה
טי.נ.טי.

אדי התפוצצויות ושתי שעה, עברה לא
 לא עוד מהמקומות. אותנו הקפיצו רות

 טילים אלה אם להתווכח לגמור הספקנו
 ו־ שלישית, התפוצצות אירעה פצצות, או

 פזד היו אלה הוואדי. מדפנות נראה הבהק
 על־ידי שנזרקו ק״ג, 250 של צות־השהייה

 פצצות־השהייה אחה״צ. בתקיפת המיגיס
באד מטר חצי של לעומק חודרות כאלה

לא פלוגה שאיזה בטחון שום היה לא מה.

 חדשים לאו נ.ט. בטילי אמון קבלנו ביום
 הוראה קיבלנו מאמריקה. בלילה שהגיעו

 לצליחת להתכונן כדי טסה למחנה לנסוע
 כל מינהלתית, בשיירה התארגנו התעלה.
 ראשון אור עם הלילה. כל ונסענו הגדוד,
 את ׳שמענו כבר ושם טסה, לאזור הגענו

 ארטילריה, עוזה. בכל משתוללת המלחמה
לתקיפות־אוויר. חשש או תקיפות־אוויר,

 הוציאו הבוקר בשעות זמננו מירב את
וב־ המ״פים, הסמג״ד, המג״ד, הגדוד, רצי

 הביטחון קצין רביב, גיורא של פלוגתו *
 שנהרג ביוהנסבורג, ישראל שגרירות של

 חניכו בשעתו היה רביב שעבר. בשבוע
בצה״ל. אסא של

ח רא נו  הטחאה מהפגנות באחת קדמוני אסאמוחו ב איש י
 אז ניהל הוא המילחמה. אחרי שנערכו

 הקרב לניהול באחריות האשים אותס יחידתו, מפקדי נגד צה״ל בתוככי פרטית מערכה גם
לקבע. חזרה לקבלו סירב וצה״ל מהיחידה שוחרר הוא מכך כתוצאה יחידתו. כותרה בו


