
 בקרב להשתתף אמורה שהיתר, שריון,
הזה.

ם רי ב ס ה
ם רי הו ם ל שכולי

 היה אי-אפשר שבועות, שמונה פני ר
 אלי הדברים. יתגלגלו שכך לשער €

 הצעיר החטיבה מפקד אלוף־מישנה, גבע,
 ישראל בין הגבול את עבר בצה״ל, ביותר
ה חטיבת של הטנקים בראש ולבנון
פיקד. שעליה הסדירה שריון

 צור. העיר על בקרב השתתפה החטיבה
 העיר על המטוסים צללו שעות במשך

ב־ הפליטים מחנה ואת אותה והפציצו
ה את הפגיזה שעה באותה ראשידייה.

 בכינון ירו הטנקים הארטילריה. גם עיר
 לתוך הטנקים פרצו לפנות־ערב ישיר.
העיר.

 אלוף־מישנה של החטיבה לחמה אחר־כך
 בדאמור יותר, קשים בקרבות גבע אלי

ה מפקד על היה כאשר סיל. ובכפר
 ראשונה שתצא החטיבה את לבחור אוגדה
של בחטיבה בחר הוא ביירות, לעבר

הזה, הצעיר באיש בטח הוא גבע. אלי
 הטנקים שלו. החטיבות שבמפקדי הצעיר

יחד במהירות, התקדמו גבע אלי של
 ביירות, לפרברי והגיעו חיל־הרגלים, עם
בבעבדה. הנשיאות ארמון ואל

 כאשר כי הטוענים, בחטיבה חיילים יש
ה ההפצצות ביירות, על המצור התחיל

 יום־ שנפלו החללים והמרוכזות. מתישות
 אלי של ספקותיו התחילו אז דק יום,

 היה הזה לשלב שעד טוענים הם גבע.
 שצריך טען הוא המילחמה. בעד גבע אלי

הכוח. בכל באש״ף להכות
 התחילו שלו שהספקות אומרים אחרים

הטנ טורי חלפו כאשר לכן. קודם אולי
ה ההרוסות, הערים על־פני שלו קים

 הדרך. לצד והפליטים שבדרך, גוויות
 התחילו הספקות כי טוען, מחבריו אחד

 שקיבל, הראשונה בחופשה ביקר, כאשר
 שלו. בחטיבה שנפלו החיילים הורי אצל
 אינו שהוא לדעת, פיתאום נוכח הוא

 נותן שהוא ההסברים עם לגמרי שלב
השכולים. להורים

 הקודמת, במילחמה כמו היה לא זה
 גבע ידע אז יום־הכיפורים. מילחמת

ל ■להגיד ומה נלחמים מה על בדיוק
 סיפר הוא המילחמה אחרי שנח חיילים.

 מה על הירושלמי יצחק לוי לעיתונאי
:הרמה על שאירע

ספגנו המילחמה של השלישי ״ביום

 ששמע שלנו, המפקד נעימה. לא היתה
 הקשר רשת על עלה הזאת ההוראה על

 תחמושתו לנו אין באמת האם ושאל:
 שאלתי אחר־כך באמת־באמת. לו: אמדתי

 ? תחמושת בלי להתייצב איפה :אותו
 אחורה תפנה :והשיב המפקד הירהר
 חזרנו, התחמשו, חזרנו. להתחפש. ותחזור

והדפנו.״ נלחמנו נלחמנו,
 מפקד אלי .היה יום־הכיפורים במילחמת

 היתד, לא השיריון הקבע. בצבא פלוגה
ב שנולד הנער של הראשונה הבחירה

 להיות רצה הוא בצהלה. וגדל נהלל
 ל־ והלך הטיס מקורס נשר אך טייס,

שיריון.
 תקופה באותה עימו ששרתו חייליו,

מב כמם־פא אותו זוכרים ברמת־הגולן׳
 את כבש שהוא לספר יודעים הם ריק.

 בקיר־ מתחולל מה הראה ולא ריגשותיו
ב אותם ועודד בחייליו תמך הוא בו.

 אחר בזה כאשר ביותר, הקשות תקופות
 נשארו הגדוד ומן הטנקים, נדלקו זה

ה נגד הקשים הקרבות בתום שרידים
ברמת־הגולן. הסורי שירית

ס לי י חי ה
תו העריצו או

 תקר־ באותה איתו ששירתה יילת לץ
 שלו, טוב הכי ״החבר. :מספרת פה * י

 אבל נהרג, יאיר סודט. יאיר היד, שמו
 אחרי רק שלו. הכאב את גילה לא הוא

 יאיר, שלו הבכור לבן קרא הוא שנים,
שלו.״ החבר של שמו על

 אלי של מהצעד מופתעת אינה היא
 אדם ״הוא כך: אותו מתארת היא גבע.
 לא חנפן, לא עצמו. עם מאוד ישר

 חושב. שהוא מה אומר תמיד חנטריש.
 ועם עצמו עם שלם הוא ■ אמיתי. אדם

 כשהוא אז. אצלו היה זה שלו. התחושות
מם־פא. וכבר ,22 בן צעיר קצין היד,

 מאוד מקורי דופן, יוצא אדם ״הוא
 שלו. הצבאית ובתפיסה ■שלו בחשיבה

ההת כל כזה. משוגע־גאון מין היה הוא
 כישוריו, בזכות היתד, בצבא שלו קדמות

 לא גבע אחר. דבר שום בזכות ולא
 למפקדים ליקק ולא התחנף ולא תיכמן

הבכירים.
 ביישן ■מאוד צנוע, מאוד איש ״הוא
 אל התקרב הוא ■תמיד רגיש. ומאוד
 בפלוגה לנו היה ביחידה. הדופן יוצאי
 בחור גלם׳ יורם בשם אחד טנק מפקד
 אהב גבע חפצי־בה. מקיבוץ מאוד מיוחד

במיל־ נהרג כשיורם נפש. אהבת אותו

חמש לפני אמר לנצח,״ קל יותר לנו יהיה במילחמה מתחילים אנו ״אם
1

שאני ברוד נאת. שנעשה רוצה חייתי לא המיקדים ״ברוב שנים.
השלום!״ את משיגים שלא מפני רק במילתמה לפתות להצעה מתנגד

ע לי ^ ב  הוא בדרך לביתו. נכנם ג
■  שהוא קצת, מבוייש בחיוך מסביר י
 הוא ,32 בן גבע, אלי לדבר. יכול אינו
 עיניים. וכחול שיער שחור קומה, גבה
 אחת, שכנה ברעננה. דירות בבית גר הוא

 המצלמות את ורואה במקום שעוברת
 זה ז זה זה ״אה, אומרת: מבזיקות,

 העם? של המוראל את שמוריד הקצין
 '1 כאלה בזמנים אפשר איך

ומפשיר. בכתפיו מושך גבע אלי
 שערו מדים. לובש אינו כבר הוא
 כתמים יש לעיניו מסביב קצת, פרוע
וחול מגולח, אינו הוא עייפות. של כהים

 מיעל מופשלת לובש שהוא הפסים צת
למיכנסיים.
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 פיתאום. קרה הכל מאוד. •נבוך הוא
 שכל הוא, חייל, איננו כבר הוא פיתאום

 מחצית שכמעט חייל, להיות חונך חייו
 ושחשב הצבאי, בשרות עליו עברה מחיייו
רבות. שנים חייל יהיה שעוד
 מיל־ של בעיצומה דווקא לו קרה וזה
 במילחמה גיבור היד, הוא קשה. המה

ה במילחמות גיבור שהיה כשם הזאת,
 להישאר יכול היה הוא שלו. קודמות

 הפריצה קרב גיבור גם ולהיות בצבא
המערבית. לביירות

 הוא אחרת. בדרך בחר גבע אלי אבל
 לגיא- הפריצה נגד הקרב לגיבור היה

 גבע אלי המערבית. ביירות של ההריגה
חטיבת כמפקד מתפקידו לשחררו ביקש

 הרמה. של הצפוני באיזור קשה התקפה
ה השחר. זריחת עם התחילה ההתקפה

 רבים. מול מעטים של באמת היתה לחימה
 חדרו הרמה שבדרום ידיעה מתוך לחמנו

 הגענו שלנו. השטח לתוך פנימה הסורים
 בלי כמעט נשאר שלנו שהכוח למצב

 שניים־שלושה השארנו טנק בכל תחמושת.
 חרוב. במיקרה לד־,גנו־,־עצמית פגזים

 לנוע אישור וקיבלנו המצב על דיווחתי
ולהתחמש. לאחור

 הסורים הגבירו רגעים באותם ״ממש
 שהשארנו. הקטן הכוח על התקפתם את

תחמו בלי גם לחזור פקודה לנו ניתנה
 נוספים טנקים יראו ׳שהסורים כדי שת

חזרה הדרך תגבורת. שי־ש ויחשבו בשטח

 שלו, הרגשות את הראה לא גבע חמה,
 את מזכיר היה שהוא ימים היו אבל
 סוויט, יאיר ואחר־כך בהערצה. יורם

 לו ונודע נהרג׳ שלו. טוב הבי החבר
 נתן ■לא הוא אבל התעוור. יונתן שאחיו
 לנו נתן ולא בדיכדוך, לשקוע לעצמו
 את וחיזק עודד הוא בדיכדוך. לשקוע
כולם.

 ואהבו אותו העריצו שלו ״החיילים
 השין־גימלים. וגם המפקדים נם אותו.

 חום ולתת יחס לתת ידע תמיד הוא
 הרבה לו החזירו והחיילים פשוט, לחייל

 זה אצלו, בולטת הכי התכונה אהבה.
 את רואים בן־אדם. פשוט אנושי. שהוא

לו יש אם עליו. כשמסתכלים מייד זה


