
  

  

 

   

 

 
 '"37-ותיקי השריון באו לנחם: "שרון הכריע ב

 
לה: הגיעו לקברו של ראש הממשלה לשעבר וסיפרו כיצד הוביל אותם בתע 124לוחמי חטיבה 

 "הוא ראה את שדה הקרב בצורה פנומנלית, הוא היה מנהיג"
 אחיה ראב"ד

51.5.51 
 
 

אלפי ישראלים המשיכו גם היום )ד'( לפקוד את גבעת הכלניות, הסמוכה לחוות השקמים, שם נטמן 
ן הבאים היו ותיקי קרבות שלחמו לצדו ותחת פיקודו, . ביאריאל שרוןהשבוע ראש הממשלה לשעבר 

 אישי ציבור ואזרחים מן השורה שדרכיהם הצטלבו עם אלה של שרון. 
 

, שהייתה כוח השריון הראשון שחצה 125בשעות הצהריים הגיעו לגבעה כמה עשרות מוותיקי חטיבת 

, מיד אחרי לוחמי הצנחנים. את 5791באוקטובר  51, בבוקר מלחמת יום הכיפוריםאת התעלה ב

החטיבה הוביל מפקדה, אלוף משנה דאז חיים ארז, ומפקד הגדוד הראשון גיורא לב, לימים ראש 

 עיריית פתח תקווה.

 

 

) מעל קבר שרון 125לוחמי חטיבה  ישוב-צילום: אבישג שאר ) 
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  )צילום : אבי שמעון( פלוגת השריון הראשונה שחצתה את התעלה         

 

יהודה טל ממושב ביצרון, שהיה אז סגן מפקד פלוגה בדרגת רב סרן, סיפר: "אריק היה שם כל הזמן בראש 
ק שמע על זה במכשירי הקשר. הוא ממש הורה לדחפורים הכוחות. הוא ראה את המתרחש מכלי ראשון ולא ר

היכן לחפור כדי שאפשר יהיה להוריד למים את התמסחים )הנגמ"שים האמפיביים שאפשרו את חציית 
התעלה, א"ר(. הוא היחיד באותם ימים שראה את הדברים נכוחה, בצורה פנומנלית, וידע שכדי להכריע את 

 ."ה המזרחי של התעלההמלחמה צריך להעביר את הקו אל צד
 

 

 ל השבעה, היוםבאוה 125י חטיבה ותיקעם גלעד ועמרי שרון               



 

 
 

 באוהל השבעה 125תיקי חטיבה ו                                     

 
מעל קברו של שרון הוסיף טל שכבר לפני שמונה שנים הרגיש שישראל איבדה מנהיג דגול: "אולי לא כולם 
הסכימו איתו, אולי הוא לא תמיד עשה את הדברים בצורה דמוקרטית, אבל הוא מנהיג שאהב את המדינה 

 ."ופעל למענה
 

יוסי רגב, שהיה מ"פ הפלוגה הראשונה שצלחה את התעלה, הוסיף ששרון ישב בטנק החמישי בטור: "זה 
ל היה מרשים מאוד לראות את האלוף משתתף בפועל. המנהיגות שלו והשקט שלו הם שהכריעו בסופו ש

 ."'91-דבר את המלחמה ב


