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 כביש התעלה המצרי כשמשמאלנו הבחנו בצנחנים שתפסו את כל אורך עמדות המצרים.

  פגזים3) וירינו. אחרי 3000 (הובר מדד 3200נעצרנו כשהיינו חשופים יותר מדי. מדדתי טווח 

 שלא הגיעו (מד הטווח לא היה כנראה מכוייל - מחוסר זמן בסיני) הבלחין בנו קט"ק שלהם

 והנחית עלינו אש מרגמות מדוייקת ביותר. חייל אחד מהצנחנים נפצע. נסוגנו ברברס ונכנסנו

 שוב מתחת לאקליפטוסים. בשטח היו מפוזרים מכלי מים מגומי ומשאבה עם מנוע וצנורות

 שהעבירו מים למצרים הפולשים. הצנחנים כבר דאגו לנתק את השיבר והתרחצו במי השתיה

  שרוף ושתי גוויות שהמאיסו עלינוBTRשלהם. במקום הייתה עמדת נ"ט עם פגזים מפוזרים. 

 את השהות במקום בגלל סרחונן. כעבור שעה דווח שיש תנועה על בונקר מצרי בצד שאנחנו

  מ'. יוסי והובר שהיו מאחרו תפסו עמדות. הובר ירה ופגע יפה. גם2000היינו בו במרחק של 

יוסי ירה ופגע. מאחור עמדו אריק שרון ומשה דיין והם סימנו סימן "יפה מאוד!” ליחידה שלנו.

 לאחר הירי נשארנו שם עד הצהריים. אז נתגלתה תקלה בקשר טנק המ"פ. אני קיבלתי את

  כדי לאבטח שם את כח131הכלי שלו והוא עלה על שלי והטנק שלנו נסע לגשר בנקודה 

 הצנחנים. בערב התקלקל מגבר קשר הפנים. הובר נשאר ויוסי חזר אלינו כשהוא נוהג בנועם

 באמצעות מושכות. בינתיים קיבלה הפלוגה טנק חדש עם צוות חדש. המט"ק החדש לקח

כשיוסי  את הטנק של יוסי למחנה החטיבה בשדה התעופה ואני עליתי על הטנק החדש. 

ב' המקורי שלי.2הגיע התחלפנו וחזרתי שוב ל 

בפצצות מאירים  כשצנחנים  הלילה  כל  ושהינו שם  הצנחנים  למוצב  מתחת  לחניון   נכנסהו 

תאורה את השטח. בוצעה אותו לילה נחיתת קומנדו מצרית. שמרנו בעירנות והיינו מתוחים.

 19.10.73

 בבוקר לקחתי את הטנק ונסענו למחנה בשדה התעופה לתיקונים. כל הטנקים הבעייתיים

את היא  גם  שעברה  הטכנית  החלויה  אצל  לתיקונים  ובחלופה  הסדר  לפי  לשם   התפנו 

התעלה. באותו יום בדרך ראינו שגשר הגלילים שגררנו ונשבר – עומד על המים. 

 בשדה התעופה ראינו ראינו מיכלית סולר נטושה – לא שאלנו הרבה ותדלקנו ממנה. המשכנו

לחוליה הטכנית ובעזרתם העמדנו את הטנק על הרגליים. המקום שימש גם כסוללת ירי 
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משאיות תחמושת ופגעה בתאג"ד שהשמידה  יליעה  אש נ"ס  פעם  מדי  ופסגנו   לתותחנים, 

והרגה רופא ואת כל חובשיו.

ב  הבחנתי  אחה"צ  יום  מכוון4באותו  בקשר  שקיבלנו  התראה  ע"פ  שהופיעו  אוייב  מסוקי    

  מהם הופלו מאש נק"ל והתפוצצו. הרביעי נחת3דרום. הפ זרקו חביוניות נפלם וניסו לנחות. 

נחיתת אונס ונלכד ע"י כוחותינו.

עם שהמיראז'ים  שלנו (הסתבר  מיראז'ים  בין  נהדר  אווירי  קרה  התפתח  התהריים   לקראת 

מפצצות נפגעו  מעלינו  שהתרחש  הקרב  המהלך  שלנו).  בכ"ז  הם  הצהובים –   המשולשים 

  מיגים מתוך שמונה הופלו בירי תותחי המיראז'. אחד הטייסים4המיגים כמה כלי רכב ואילו 

חיילים נפצעו.2צנח לידינו, הרבה חיילים רצו לתפוס אותו ואז ירד מיג אחר וריקט אותם.    

 במהלך הקרב הופל מטוס שלנו ע"י  טיל קרקע-אוויר. המיגים המשיכו לרקט כשמיראז'ים

זו שירת הברבור שלהם. בדרך שהייתה  ןלא החינו בהם ויתכן  הזנב. יתכן   יובים להם על 

 חזרה קבלנו הוראה להעביר את נמרוד לטנק של נעם שנפצע ואנחנו נענו לחלק אחר של

 השדה בו שהה הטנק של רפי וקבלנו מהם טען חדש – ויקטור אשכנזי. שם התברר שלרפי

הביתה. שיצלצל  טלפון  מספרי  לו  נתנו  לרפידים.  פונה  והוא  מזקו"מ  מעבודת  הגב   נתפס 

 שמענו מרפי על גבורה של זלמן ( שני הטנקים צורפו לגדוד צנחנים אחר, הפלוגה בכלל

מ' והשמיד אותם.30מפולגת) שנתקל במארב טנקעם מצרים וירה בהם במהירות ממרחק    

על זלמן עברו הרבה נסים והנ"ל מועמד לצל"ש.

  אחה"צ, בשעות האהובות על הטייסים4:30בשעות בערב התפתח קרב אווירי נוסף. בשעה 

ב  השמיים  התמלאו  ומיג 4המצרים,  סוחוי  הגיעו  שעה  חצי  כעבור  פנטומים.  זוגות   21. 

את ראינו  בדרך  אוויר-אוויר.  טילי  בעזרת  הופלו  טשניהם  עליהם  הלבשו   הפנטומים 

ההליקופטרים המרוסקים כשגוויות הקומנדו המצרים חרוכות ומפוזרות מסביב. 

ריח המלחמה נמאס עלינו. זה ריח של סולר, זיעה, גוויות מסריחות וצמיגים שרופים.

 מ"מ. 175חזרנו חזרה למוצב הצנחנים. במקום הייתה מפוזרת סוללה גדולה של תותחי 
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 המקום לא היה סימפטי. נכנסנו עמוק לחתר המוצב, אבל עדיין היינו קרובים מדי לתותחים.

הלכנו לאוזניים.  גפן  צמר  הכנסתי  הטנק.  את  והרעיד  אדיר  היה  הרעש  הזמן.  כל  ירו   הם 

לישון.

20.1.0.73

  בלילה אחרי חצות התחילה הפגזת קטיושות רצחנית על הסוללה. ההפגזה הייתה מדוייקת.

  תותחים ושתי זחליליות תחמושת. ההתפוצצויות היו אדירות. הטנק2נפגעו קרוב מאוד אלינו 

תותחנים ונפצעו 5ממש הזדעזע. נהרגו   . שוב ניצלנו בנס. בבוקר קמנו וצפינו בשרידים30 

המפוייחים של התותחים שלנו. 

 . הכנסנו את131היינו לבד, מכיוון שאמש חזרנו מאוחר והחבר'ה אבטחו את הגשר בנקודה 

 הטנק לנקודה היומית שלנו ליד המים. לפני הצהריים ניסינו להניע את הטנק אבל המצברים

 היו מרוקנים. דווחנו ליוסי שישלח טנק להניע אותנו. בינתיים עברה לידינו שירה של טנקי

  מ'10גישור וט"דחים. אחד מהשרמנים דרס את אחת מפצצות הנ"ט ששכבו באזור במרחק 

 מהטנק. הוא הצית אותה.  במהרה החילה סדרה של התפוצצויות  חזקות. הסתגרנו בטנק

את הטנק משום ליוסי שיזרז  דיווחנו  האפיסקופים.  דרך  החוצה  מדפים והנהג צפה   וסגרנו 

ומן אדירה  הייתה  האש  הטנק.  על  תתפוצץ  הפצצות  שאחת  חששנו  חומר.   שהמצב 

  וולט. נועם פתח24ההתפוצצויות עפו רסיסים על הטנק.  הובר הגיע. נעמד לידינו, זרק כבל 

 מהר את המדף, חיבר, הניע וזזנו ברברס אחרוה. שוב ניצלנו בנס. הטענו את המצברים ויצאנו

  טנקים: יוסי,4עם חטיבת הצנחנים הסדירים לטיהור קו תעלת המים המתוקים צפונה. היינו 

 אילן שומרון, הובר ואנחנו. עברנו בשטח כפרי. האווירה הייתה ממשפסטוראלית. שפע של

 צמחיה, בתעלה ברווזים וברבורים, פרות ויונים. ממש נוף נהדר. מדי פעם נתקלנו בחיילי אוייב

נסוגים. הצנחנים טיפלו בהם.

היינו צמודים לכח המח"ט.
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 מדי פעם נכנסנו בין הבתים כשאנו נשמרים כנראה ככח לטיפול ב"בעיות מיוחדות". הצנחנים

 המשיכולנוע צפונה  ברגל עמוסים ציוד ותחמושת כשהם שולחים בנו מבטי קנאה עייפים. הם

הולכים ברגל מציונה (לקקן). 

 בשעות בין הערביים היינו עדיין בתנועה צפונה. בצדי תעלת המים המתוקים הייתה מתוחה

 מערכת תעלות קישור ועמדות. מעין קו שני. מתוך תעלות אלה היו הצנחנים מנהלים אש מדי

פעם עם חוליות אוייב שהתגלו בשטח. השמש שקעה.

הטנקים אנחנו  כולל  הכח  של  אחר  חלק  בתעלות.  היקפית  לשמירה  התמקמו   הצנחנים 

צמודה הייתה  טנק  לכל  התעלה.  ע"פ  גשר  באיזור  בלילה  לחנות  אחורנית  כק"מ   נשלחנו 

משתדלים כשאנו  של בגשר  מצדו המזרחי  בצפיפיות  כולנו  חנינו  מאבטחת.   חולית צנחנים 

גדוד  הלילה.  כל  עז  קרב  התחולל  לנו  מזרחית  הצירים.  את  לחסום  מהחטחבה202שלא    

הסדירה ניסה לכבוש יעד גדודי מבוצר. לידינו התפרש התאג"ד שלהם. 

תקועה עוד  שהאינפוזיה  החיוורות  ובגוויות  הפצועים  בצעירים  לחזות  נעים  לא  היה   זה 

בוורידיהן. 

21.10.12

בידינו. האוייב  מתחם  בפיהם.  בשורה  שהפעם  אלה  להגיע.  הפצועים  המשיכו  עוד   בבוקר 

 התפזרנו. יוסי תפס מצד מזרח בתוך שדה תירסים ליד מטע בננות ואנחנו עברנו את הגשר

היא דווקא המסכנת  טענו שהגזרה  הצנחנים  הכפר שם.  בתי  מוסתרים בין  צפונה   ותפסנו 

 ממזרח משום שצפונה נמצאים כוחותינו. ואמנם הייתה אי-הבנה עם יוסי בקשר למקום הטנק.

 יוסי שלם שהיינו שם.  לא הי אירועים מיוחדים לשרידי הפלוגה באותו יום. הובר ושומרון

צורפו כל אחד לכח צנחנים אחר.

עליהם ירינו  זאת  למרות  אותנו -  זיהו  לא  הם  אוייב.  מטוסי  מעלינו  עברו  הצהריים   בשעות 

במקלעים שלנו.
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שם אי  שקט.  הדי  הי  הלילה  צחופרים.  צנחנים  היו  לידינו  מקום.  באותו  נשארנו   בלילה 

מאחורינו נבחה סוללת תותחים שלנו. מדי פעם נשמעה נעירת חמור או קריאת תרנגול.

22.10.73

 התעוררנו לתוך הבוקר הערפילי של אזור התעלה. שמועות עקשניות רווחו -  שהפסקת אש

עומדת להכנס. גם הרדיו אישר את השמועה.

חדשות לידיעות  ונפעמים  דרוכים  חיכינו  אבל  בצד המזרחי –  כוחותינו  מצב  מה  ידענו   לא 

ולאישור רשמי.

 לקראת צהריים החלה הריצה צפונה.  הבנו שרוצים להשיג מה שיותר השגים טריטוריאליים,

כדי שיהיה קלף מיקוח טוב יותר.

 קיבלתי הוראה לעבור לרשת שסק. קיבלתי לפי בקשתי מפה והצטרפתי לאמצע כח צנחנים

צנחנים מג"ד  עם  שלי  המר  הניסיון  לנוכח  המתוקים.  המים  לתעלת  ממזרח  צפונה   שנע 

הוא  החדש שלי. הקמ"ן הרגיע אותי – הוא עבר קורס ממ"פים10התענינתי מי הוא ומה    

 שריון. ואכן, הפעם לא נעתי בראש הכח. התנועה הייתה איטית כשאני פוקח שבע עיניים

שמאלה. נענו בצמוד לפרדסים, ואפשר היה להפתיע אותנו ממרחק מטרים ספורים. 

בהמשך התנועה שמחתי לשמוע בקשר שיוסי הצטרף אלינוט מאחור.

 הובר ושומרון נעו במקביל אלינו מעברה השני של תעלת המים עם פלוגה של שסק בפיקודו

 של סבג כדי להבטיח שלא יפתיעו אותנו מכיוון סוללת פסי הרכבת שהייתה באמצע בין שני

הפלגים של תעלת המים המתוקים.

  ק'מ דרומית לאיסמעיליה נעצרה הפריצה. מגמת הכח, הסתבר מאוחר4-5בשלב מסויים כ 

יותר, הייתה לעלות על איסמעיליה, על הדרגים של הארמיה השניה ולנתק את הכח הפולש 
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מעורק החיים שלו לקהיר שעבר דרך איסמעיליה. גם המצרים הבינו כנראה את כוונותינו.

ק"מ אנטנה גבוהה ועליה דמויות.4הארטילריה שלהם החלה לפעול. הובר גילה ממרחק    

  שהיו בסביבה הורידוM-60קט"קים כנראה. העניין דווח הלאה והארטילריה שלנו וגם טנקי 

את האנטנה.

הכח המערבי נתקל בהתנגדות עזה וחילופי אש כברים התנהלו שם. 

 למרות שלא היה קשר עין עם שטח האוייב הונחתה עלינו מנה ארלטלרית די מדוייקת על

במרחק התפוצצו  פגזים  ואחורה.  קדימה  זזנו  בלטו.   שלנו  שאנטנות  כנראה  שלנו.   הטנק 

 מטרים ספורים מאתנו. חלקם בתוך תעלת המים כשהם מעלים נד מים אחריהם, חלקם בין

את הנמכתי  סביב.  התעופפו  רבים  רסיסים  וגזעים.  ענפים  גודעים  כשהם  משמאל   העצים 

קומתי בצריח וסגרתי את המדף




