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 קרב־תותחים, של שעות 14 בתום

 דלק ללא אברהם של הטנקים נותרו
 אחורה, לררת עליהם היה ותחמושת.

 כדי האספקה, את שנשאו הררגים אל
 ואז, מחדש. לתנועה עצמם את להכין

 מוקפים כשהם התירלוק, במקום
 הלק, הנושאות פתוחות משאיות
 לא איש קשה. הפגזה עליהם הונחתה

 בשקט, העבורה את .עשו כולם זז.
 כרי אחת ישירה בפגיעה די לא כאילו

כולו. הכינוס מקום את באש להעלות
 הצילום, חובב אברהם, סגן־אלוף.

 לצלם. והחל שלו המצלמה את שלף
 המילה־ זמן כל לצלם הפסיק לא הוא
 הטנק צריח מעל עומד כשהוא מה.

 כשסביבו לשניה. אחת פקורה בין שלו.
 ספוגי שלו וטנקים אוייב טנקי בוערים

 את במצלמתו אברהם הנציח הפגיעות,
גדודו. של הלחימה ימי כל

 לתדלק הגדוד שהספיק לפני עור
 פקורת הגיעה מחדש, עצמו את

 דרומה. נמלט המצרי השריון התזוזה.
 היתה ולהכותו, אחריו לרדוף יש

 הקרוב היה אברהם של הגדוד הפקורה.
 והיא זו, למשימה ביותר והכשיר ביותר
עליו. הוטלה

הקצר. הטנקים קרב הסתיים כאשר

 18 ג׳בל־ליבני של במישור ניצבו
 בגדוד ועשנים. בוערים מצריים טנקים

 לא טנק ואף איש נפגע לא אברהם של
פעולה. מכלל הוצא

 תוך אל לרהור עתה המשיכו הם
נטושים. כבר היו אלה המחנות.

 עליזות
רגילה לא

*  אברהם ניסה שלו הטנק צריח ל *
 מיתרי ראשונה. תנומה לחטוף

 כשפגזים לגמרי. גמורים היו שלו הקול
 לישון המג״ד הצליח מסביבו, נוחתים

 72 אחרי ראשונות דקות 10 דקות. 10
 מוצאי־שבת מאז אי־שינה, של שעות

האחרון.
 התותחים טיווח נעשה שחר עם
 התקרבו הפגזים יותר. מדוייק המצרי

 להוציא החליט ואברהם הטנקים אל
החניון. מתוך שלו הגדוד את

 התחילו הצומת, אל יצא כאשר
 מהגדור אחרות, יחידות למקום להגיע
 עצמו זמן באותו החטיבה. של השני

 אוייב שדרת הבוקר בערפילי התגלתה
 דקות תוך קוסיימה. מכיוון שנעה
 כפי בכולם. לירות כולם החלו מספר

 עליזות שם ״הלכה אברהם: .שהתבטא
רגילה.״ לא

הטנקים ספצחי אלוף
 קילומטר. 50כ־ היו ביר־חסנה עד
 לא בדרך, טנקים חמישה חיסול מלבר

 אברהם של הגרוד נוספות. בעיות היו
 על התפרס מימין, ביר־חסנה את איגף

 לעבר באש ופתח שמעליה המצוקים
 שאינם לוודא כדי שבה המחנות

המצרי. הצבא חיילי בידי מוחזקים
 לביר־ הגדוד נכנס בבוקר 10 בשעה

 על בירי עסקו הטנקים מן חלק חסנה.
 מבלי למקום שהגיעו אוייב שיירות
 השאר צה״ל. בידי נכבש כי שידעו
 פקודה הגיעה כאשר להתארגן החלו

 לנוע ״למהשיך מהמח״ט: נוספת
לביר־תמדה." קדימה

 הם סחוטים, היו כבר הטנקים צוות
 ב׳ יום מאז מתמדת בתנועה נמצאו

 ופיח. אבק מכוסים היו כולם בבוקר.
 ביומיים לאכול הספיק לא מהם איש
אלה.

 הכל להם הלך כה שעד ההרגשה
 הקרבות בכל ניצחו והם בקלות

 כוחות בהם נסכה בהם, שהתמוררו
חדשים.
 טנקים 20 לאברהם נשארו עתה
 מחלקות שתי עם איתם. בלבה. תקינים

 המשיך מרגמות, ושתי חרמ״ש של
ביר־תמדה. לכיוון

 פקק-התגועה 4^
בעולם הגדול

 מרכז היתה סיני, בלב יר־תמדה, ף*
 גם היה שם המצרי. השריון מחנות
 המצרי. הצבא של לשריון בית־הספר

 שם, שהיו המצריים הטנקים אבל
 למקום אברהם של הגדוד הגיע כאשר
 במצב טנקים היו בצהריים, 12 בשעה

מנוסה. של
 אברהם של הצנטוריונים לתותחני

 כציידי־ עתה לשמש אלא נותר לא
 בטנקים לדפוק החלו הם טנקים.

 תוך בשרה־מיטווחים. כמו המצריים
 טנקים 18 באש העלו אחת שעה

נוספים. מצריים
 כבר נותרו אברהם של הטנקים אבל

 הלק היה מהטנקים לחלק הלק. ללא
 בלבד. תנועה של שעתיים לעוד

 שעוד טנקים 12 לאסוף הצליח אברהם
 סיור, של ג׳יפים שני נטל לנוע, יכלו
 בשדרה ויצא חרמ״ש, מחלקות ושתי

המיתלה. לכיוון הכביש על
 כוח עם לו. מצפה מה ידע לא הוא

 נכנס הוא גדולה טנקים יחידת של
 השריון כל התרכז בו לשטח עתה

 מאות — סיני בדרום הבורח המצרי
 מכל רכב כלי ואלפי טנקים של רבות

 מצריים חיילים באלפי עמוסים הסוגים,
המיתלה. דרך להחלץ שניסו

 כבר מטרים מאות כמה כעבור
 נוספים טנקים שלושה ונעצרו נתקעו

 ג׳יפי דלק. מחוסר — אברהם של בכוח
הסמו לשדות־התעופה נשלחו הסיור

מטוסים. הלק להשיג לנסות כרי כים
 של הכוח לשקוע. החלה השמש

 לכיוון מצפון ובא התקרב אברהם
 הכניסה ליד המפורסמת, פארקר מצבת

י פקודה: אברהם הוציא עכשיו למיתלה.

 טנק כל בשטח! טנק להשאיר ״לא
אותה״ לגרור יש שנתקע,

 פגיטה
הארי ללוע

 טנקים תישעה שלרשותו
 בידי נגררים מהם שלושה בלבד,

 מצב הערכת אברהם עשה האחרים,
מהירה.

 השטח בלב ניצב, הוא שבו במקום
 לחסום אפשרות כל לו אין המישורי,

 הסיכוי הענקית, האוייב שיירת את
 שבמבואות להרים להיכנס היה היחיד

 המיתחמים את שם לתפוס המיתלה,
 משם ולנסות המצרים, של המבוצרים

לסואץ. הנע הענק טור את לעצור
 לעבור עליו היה זאת, לעשות כרי

 רבים, קילומטרים לאורך הצומת, מן
 זמן הרבה היה לא האוייב. שדרת בתוך

 לרדת. עמדה החשיכה להחלטות.
הסיכון. את עצמו על נטל אברהם
 עם ג׳יפ־סיור, בצומת השאיר הוא
 את שיכוונו כרי סיירים, שלושה
 עצמו, והוא אחריו, שיגיעו הכוחות
 שנשארו האחרונות הדלק בטיפות

הארי. לוע אל נכנס בטנקים,
 המצרים, שם. קרה מה להסביר קשה
 כוח על מונים עשרות העולים בכוחות
 הם מוכי־הלם. היו אברהם, של יחידתו

 העוברת הקטנה השריון בשיירת צפו
 נמצא היה אילו הגיבו. ולא דרכם,
 בעל אחד מצרי מפקד רק במקום
 כוח לארגן בקלות היה יכול יוזמה,

 כל את ספורות דקות תוך שיחסל
 במרחק שנעה אברהם, של יחידתו

 משיירת מטרים עשרה על עלה שלא
המצרי. והרכב השיריון

 לילה אלף בסיפורי כמו נראה ״זה
 הוא מכן. לאחר אברהם נזכר ולילה,״

 ונטל הסתכן כיצד להבין היה יכול לא
 למעשה שהיה הנועז, הצ׳אנס את

נסיגה. מלבד שלו היחידה הברירה

 אחדי - שינה ^
שעות 100

 היחידה נותרה השחר עלות 0 **
 אבל תחמושת. ללא אברהם של

 המוצב לכיוון התקרבו בבוקר בשש
 של השני מהגרור אחרים טנקים

 דלק משאיות מלווים כשהם החטיבה
ג׳יפים. וכמה ותחמושת

 אל להגיע שהספיקו לפני עוד
 טנקים 32״ לאברהם: דיווחו המוצב,
 יורים הם מאחורינו, נעים מצריים

 כבר מטושטש כשהוא בטילים.״ עלינו
 במכשיר־האלחוט: אברהם השיב לגמרי
 לא הכל, בסך מצריים טנקים הם ״אלה
 מימין אותם עקוף מהם, להבהל צריך

לנוע!״ והמשך
חיל־האוויר, מטוסי הופיעו זה ברגע

 ופגעו המצרי הטנקים כוח על צללו הם
 פתחו לפליטה, שנותרו אלה בו.

רתמה. במנוסה
 שיירת עוד ניסתה קצר זמן כעבור

המוצב. הרך לעבור המצרים של שריון

 חיסל חיל־האויר מטוסי של נוסף סיבוב
 הספיקו לא כבר זאת אבל אותם. גם

 באפיסת לראות. היחידה חיילי רוב
 זה שלהם. בטנקים נרדמו הם כוחות

הסוף. היה
 נגמרה המילחמה כי סבר לא אברהם

 הכוח את מארגן החל הוא עבורו.
 להמשיך לפקורה מצפה כשהוא מחרש,

 לשלוף צורך היה התעלה. לכיוון לנוע
 כשהם מהטנקים מהצוותות חלק

שב הסתבר מאפיסת־כוחות. מעולפים
 נוסף חייל המוצב על נהרג הלילה משך
נפצעו. אחרים ארבעה הגדוד. של

 את אליו קרא אברהם סגן־אלוף
 פקודות. לקבוצת המישנה מפקדי
 מהם אחר אף כשדיבר. נעצמו עיניהם

דבריו. את שמע לא
 5 בשעה ביוני, 8ה־ חמישי, ביום

 של השניה כשהחטיבה אחר־הצהרים.
 צנחו הסואץ, גדות על היתה האוגדה
 ליד אברהם סגן״אלוף של חייליו

 ונרדמו בביר־תמדה שלהם הטנקים
שעות., 100 מזה לראשונה —

 חמישה 4^*
י ו צל״שים ?

 המילחמה של סופה היה ה ץ
 סגן־אלוף של גדודו חיילי עבור (

אברהם.
 אותה בדרך ועברו כשחזרו לימים,

 למראה האמינו לא שעות, 86ב־ עשו
 קצר שזמן שלהם, הקטן הגדוד עיניהם.

 20כ־ עם נשאר הקרבות תחילת לאחר
 100כ־ לבדו השמיד — תקינים טנקים
 הטנקים עם יחד מצריים. טנקים

והטנ זה בנתיב חיל־האויר שהשמיר
המצ צוותותיהם על־ירי שניטשו קים

 רבע כמעט הגדוד בנתיב חוסל ריים,
בסיני. שהתרכז המצרי השריון מכל

 זה, הישג עבור ששילמו המחיר
 השריון קרבות בתולדות לו דומה שאין

 11 ו־ הרוגים 6 יקר: היה בעולם,
 את כבר עזבו הפצועים כל פצועים.

 זה היה — יחסי באופן אך בית־החולים.
נמוך. אבירות שיעור

 אבירה היתה אברהם לסגן־אלוף
 צילם הוא צפונה, חזרה בדרך נוספת:

 שהשמיד הטנקים כל את במצלמתו
 מצלמתו כי לו הסתבר בצפון גדודו.
התמונות. כל עם הסרט ועמה אבדה

 לציון. הומלצו הגדוד מחיילי חמישה
לשבח:
 הראשון ההרוג יקואל, אילן סרן •

הגדוד; של
 את השמידה שפלוגתו גיא, סרן •

 ושגילה הגדוד, שפיצח הטנקים מרבית
לב; ואומץ תושיה
 בפצועים, שטיפל משה, החובש •
במיתלה: החסימה במוצב אש, תחת
 את שהוביל משאית־הרלק נהג •

 אל האוייב שיירות דרך משאיתו
במיתלה; המוצב
 עשרה שחיסל החייל ״כושי״, •

 המוצב אל שהסתננו האוייב מחיילי
אברהם. וסגן־אלוף במיתלה;

■ תבור אלי

 נאמן הוא
למדינה
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 אז בו. להשתלב והחליטה האופנה
 שנה בת היום שי־לי, בתם, נולרה

 שלא החליטה רונית חודשים. וארבעה
 מדי עוזרת והיא מלאה, למישרה לחזור
 בתל־ תצוגות־אופנה באירגון פעם

אביב.
 לא ברעם. של מעצרו על נודע מאז

 בני־ של בביתם מלצלצל הטלפון פוסק
 מציעים הארץ קצות מכל חברים הזוג.

ומחז רונית את ומעודדים עזרתם, את
ידיה. את קים

 בעצמו," חזק איש הוא ״אברום
 עליו עוברות אם ״גם רונית, אומרת
 אני אבל מדבר, אינו הוא קשות שעות
 לא הוא סערה. אצלו יש שבפנים יודעת
 רוצה לא הוא אבל בטלפון, ויספר יקטר

בספק אני לחינם. שמו את שיכפישו
..........-11.1■ יו!— 40 —

 אבל ישראלים, עיתונים ראה הוא אם
 יבהל, שלא ליריו יפלו שאם לו אמרתי

בעיצומה.״ בארץ שהחגיגה
 יורעים ברעם של הקרובים חבריו

 לחו״ל. לנסוע שש היה לא שהוא לספר
 וחוזר שם שהותו את מקצר היה הוא

לרעיי הביתה, האפשרי בהקדם תמיד
 היתה לא רונית הקטנה. ולבתו תו

 היא אלה, לנסיעות אליו מצטרפת
 בילדה ומטפלת בבית נשארת היתה

הקטנה.
 שומר אינו רעייתו, לדברי ברעם,

 ברגעיו אותו שזנחה למרינה, טינה
 גדול, ופטריוט טוב ציוני ״הוא הקשים:

 משתחרר אדם קשה. הרגשה היתה אבל
 מי ואין דרכו את ומחפש מהצבא

שיעזור.
 שמפריעים העובדה את כאב ״הוא

 ציפה לא הוא מפרגנים. שלא לו,
 לו כאב אבל עבודה, לו שיסדרו

 לו ושמים ומפריעים שמקלקלים
רגליים.
 30 במשך בניהול. לעסוק רצה ״הוא

 רכש לא הוא שרה, איש היה שנה
היתה אבל הטנקים, על היה מיקצוע,

ברעם
מפונק״ ולא ״חרוץ

 הוא גרולה. מערכת לנהל היכולת לו
מפונק. ולא מאוד חרוץ איש

 יעזור ולא הארץ את אוהב ״אברום
הרברים את כואב הוא כלום. אחד לאף

 הטלוויזיה מול יושב היה פה, שקורים
 דברים. מיני כל על ומתרגז ומתרגש

 מה ועל הקצינים על חושב היה הוא
 את עליו מקשה היה וזה להם, שעשו
החיים.

 ההרגשה קשה, היתה ״האכזבה
 שיגיר במצב לא הוא אבל קשה, היתה

מפה." ויילך בסהר לא שהמרינה
 מיזוודה דק

קטגה
 קצינה כשהיתה זוכרת, ונית ך*

 של באוגדה ושירתה בצבא, צעירה 1
 היה שבו בשבוע אחר יום שהיה ברעם,

 לכל דלתו את פותח ברעם האוגדונר
 אחד ״כל משהו. לו לספר שרצה חייל
 איך אותו עניין אליו, להיכנס היה יכול

 עד מתייחס הוא וכך מרגיש, אחד כל
איתם." עובד שהוא לאנשים היום

 הראשון ביום ברעם אברהם כשנסע
 מיזוורה רק איתו לקח הוא הארץ, מן

 איתה שיהיה לרונית הבטיח הוא קטנה.
 שיסיים שייתכן ואמר טלפוני בקשר

לליל־הסדר לחזור ויוכל ענייניו את

 השניים תיכננו החג ערב את לארץ.
חברים. אצל לחגוג

 בדבר הבשורה רונית על כשנחתה
 שלא חשבה היא אברהם, של מעצרו
 בארוחה חבריה עם ולהשתתף ללכת

 לה היה לא ליל־הסדר. של המסורתית
 כמעט טוב ידיד אך לכך, מצב־רוח

הבית. מן לצאת אותה הכריח
 מעמד, להחזיק רונית מנסה בינתיים

 מברמודה, שבשיחה הוא, בעלה. למען
 הלומדת הגדולה, בתו לשלום גם האג

 מתגוררת באר־שבע, באוניברסיטת
 אביה. על־ירי ונתמכת שכורה בדירה
 לבתו שתדאג מרונית ביקש ברעם

 לא שהיא מכיוון כסף, לה ושתתן
בעצמה. זאת תבקש

 ״אני מעמד: להחזיק מנסה רונית
והטל הדאגות ימי כל אחרי עייפה
 צריכה ואני קטנה ילדה לי יש פונים.
 לי ואין שמחה, ולהיות בה לטפל

בסדר. להיות לא של לוקסוס
 זה, אחרי להיות רוצים כבר ״אנחנו

 את לחיות ולהמשיך מהר יעבור ושהכל
 יורעת, לא אני אחר־כך יהיה מה חיינו.
ושינוקה." שיחזור כל קודם


