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 כל התמונות נלקחו מאלבומו האישי של מספר הסיפור •

 

 חזרה לשרות
"כספית" לכדי שאחזור לשירות קבע, היה מינוי  1973הפיתוי שהצבא הניח לפני באביב של 

קצין הקשר של חטיבת חי"ר בקו הראשון. זו הייתה שנה מוזרה, השנה , גולניחטיבת של 

 באזרחות.  'לחפש את עצמי'שבה יצאתי אחרי שש שנות שירות 

 הרקע המדיני
הייתה שנה רצופת פעילות מבצעית בפיקוד הצפון. , שלפני המלחמה, השנה 1972שנת 

, החל מתבסס בדרום 1970 שנת ארגון הפת"ח אשר גורש מירדן בספטמבר השחור של

"פתחלנד". גולני, צנחנים, כוחות מיוחדים  לבנון, שאט אט קיבלה בישראל את שמה דאז

, כולם היו זקוקים לרשתות ולאחר רצח הספורטאים הישראלים במינכן גם הנדסה ושריון

על מנת לצאת ולחזור בשלום. כקצין  ,ממסר מתפקדות תחנותקשר אמינות, תדרים ו

מבצעים בגדוד הקשר הפיקודי, הצבא לא באמת התכוון לתת לי להיעלם, ותלושי 

 המילואים שלי במחלקת התשלומים של הביטוח הלאומי הלכו והצטברו.

רונות הקשר נשארו כאילו מעולם לא עזבתי, אך האנשים, האווירה בחדרי הפיקוד וק

רק בקו השני.  ,בסופו של לילה נותרה בי תמיד אותה ריקנות של איוש מזדמן וגם זאת

ההצעה לחזור לצבא קבע ולקבל את האחריות על מערך קשר של מסגרת בת שלושת אלפים 

 להיות עימם כשזה מתרחש, הייתה אתגר שסירבתי לוותר עליו. ו לוחמים
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ייתי בן עשרים ושש, היו לי שלושה פסים על הכתף וחשתי את אותה הקלה שמרגישים ה

 למסלול הנכון.  –כשמחשבים מחדש 

העברתי בניסיון להירדם על  שישי לשבתתשל"ג, הלילה שבין ה יםאת ערב יום הכיפור

ספסל צבאי תקני וצר בגני התערוכה בתל אביב, שם נערכה מפקדת החטיבה לקראת מה 

. גולניחטיבת שנה ל 25עצרת  ,השבוע של גולני ,שאמור היה להיות שיאו של השבוע שלנו

לחופשות רגילות, צ'ופרים והרבה גאוות יחידה הלוחמים ציפו  ,מעבר לחופשת החג

אלא שעשר שעות קודם  .שאמורה הייתה להתפוצץ כעבור ארבעה ימים, כאן על המדשאות

מים שניות עד ליציאה לחופשה המיוחלת, הוכרזה לכן, בדיוק ברגעים שבהם ספרו הלוח

בבסיסו  51בצבא כוננות והתקשורת בין מסגרות החטיבה הפכה לתזזיתית. על גדוד 

לחזור ולעלות על מדי עבודה ולהפוך את מסדר היציאה למסדר הוטל בטירת הכרמל 

טירונים לטובת מצבורי  50להקצות הוטל כוננות. על בסיס האימונים החטיבתי 

להגביר הוטל במוצבי צפון רמת הגולן והחרמון  13צפון. על גדוד התחמושת של פיקוד ה

להזעיק בחזרה מבתיהם את הוטל  12־ו 17כוננות בכפוף לחטיבה המרחבית, ועל גדודים 

 אלו אשר כבר יצאו לחופשה בערב הקודם. 

קשרג"ים של גדוד  סגן חסון שלמה , – 51גדוד : בקשר עם קציני הקשר בגדודיםנמצא אני 

 .13־ו 12

 

, בוקר של תנועה לקראת, אף אחד במפקדת החטיבה עדיין לא יםגם בבוקר יום הכיפור

מלבד זאת שעלינו להתכנס מהר ככל האפשר בראש פינה. בצהרי  ,ידע מה באמת מתרחש

התערוכה, הדיבור העובר מפה גני  היום, כשאנו עוזבים דחוסים על כל ג'יפ זמין את מגרשי
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, כשאנחנו מתקרבים לראש בצהריים אוזן הוא אפשרות ליום קרב בצפון. באחת וחציל

 פינה, ההרעשה הסורית מבהירה לנו היטב כי זוהי מלחמה של ממש. 

מאחר שתוכניות הפריסה שלנו בלב גני התערוכה לא כללו, מטבע הדברים, את ציוד 

ללא זחל"מי הפיקוד הייעודיים החירום של מפקדת החטיבה, אנו מוצאים את עצמנו כעת 

עמי בפאתי ־אשר נותרו מאופסנים בבסיס האם של החטיבה במחנה בן ,וללא ציוד הקשר

נהריה. אני מבין כי רובק'ה, סגן מפקד החטיבה, מתארגן עליהם לקראת חבירה אלינו 

שעה לתוך המהומה האופפת אותנו מספיקה כדי להטיל ספק בלוחות זמנים , ואולם

, אלו שחושבו על פי הנחות היסוד של מלחמה קודמת. כעת מתחילים גם אופטימיים

אלו הלוחמים  ,לטפטף הדיווחים מהחרמון. המוצב ספק נפל ספק מחזיק מעמד. כך או כך

המח"ט את דרורי הלכודים שם למעלה. זה הרגע שבו מתווה אמיר  ,13שלנו, אנשי גדוד 

אנחנו נהיה אלו  :אורכה של המלחמההמטרה הראשונה במעלה, זו שתלווה את החטיבה ל

 .   שנעלה לחלץ אותם

המשימה הראשונה היא למשוך ממחסני  ,בקבוצת פקודות חפוזה במשטרת ראש פינה

 (חפ"ק) של המח"ט קדמיתהפיקוד ההחירום במחנה פילון הסמוך זחל"מים עבור חוליית 

מקבלים ללא ולמתקן עליהם את מכשירי רשת הקשר החטיבתית. את הזחל"מים אנחנו 

כל בעיה, אך את מכשירי הקשר ואת האנטנות שלהם אנו זקוקים, מסרב הנגד האחראי 

לשחרר. ההוראות שלו טרם התחברו למציאות החדשה שמסביבנו. אני לא היחיד. בכל 

רחבי הבסיס נשמעים ויכוחים ומוחלפות צעקות. שם המשחק הוא מי שרוצה להצטייד 

, חוזר אל"ם אברהם קיים ,ג את קצין הקשר הפיקודיחייב לצעוק יותר חזק. אני משי

, ולאחר סדרת טלפונים שבורים ארנרייךאלתר ן רס" ומסביר גם לקצין התחזוקה שלו

הנגד מבין עניין. לקראת השעה ארבע אנו מסתדרים על גבי שמונה זחל"מים ממותקנים 

 קריית שמונה.  – מתחת לאקליפטוסים בשביל הפנימי המקביל לכביש ראש פינה

 החטיבתית הקשר רשתארגון 
כעת אני מתפנה לארגן את רשת הקשר החטיבתית. בקבוצת פקודות שמקיים המח"ט אני 

לומד כי פיקוד הצפון אישר זה עתה לגייס את השלמות מצבת פלוגת הקשר החטיבתית 

ן עדיין ביחד עם גוף המפקדה המתארג ,סגן הרצל הלאלי ,של סגני ניצוחושתחבור אלינו  ב

זו הפלוגה  – על קבוצת אנשים נהדרים תפלוגת הקשר (פלחי"ק) מושתת עמי.־במחנה בן

שתחת פיקודי הישיר, הזרוע שעמה אני תומך בגדודים בתקשורת רדיו, במערך טלפוניה 

 , הארגון בידיו שלתחת לחץ מקצועי האנשים הם הגורם העיקרי לתפקוד ובטכנאים.

שהוא  חיים עמיר, העוזר שלו גבאי שאול, על ציוד הקשר הראשי רס"ר יוסי אלול הרס"פ

וי הטלפון מוביל הקוון הראשי ביטון וסמל הקוונים אלקיים ו, את פריסת קהמפ"ט

התקשורת האלחוטית וקודי ההצפנה מופקדות בידיו של האלחוטן הראשי רס"ר  ,(אלקי)

בנוסף, סדר  טכנאים מסורים לפלחי"ק גולני. קוונים,  עייש משה ועוד עשרות אלחוטנים,
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הכוח המקצועי שלי כולל קצין ומחלקת קשר בכל גדוד, כמו גם לוחמים קשרים בכל 

   פלוגה.

החטיבה הולכת ומתכנסת באזור ראש פינה באיטיות מורטת עצבים. הידיעות מקוטעות 

עלי  ,החרמון גובר. כעתחילוץ הלוחמים שלנו ממוצב לולחץ המח"ט להתארגן לעלייה ו

להקים רשת קשר חטיבתית עם תדרי אמת לזמן חירום. משיקולי ביטחון שדה, ספר 

התדרים המסווג "סודי ביותר", והמקיף את רשתות ואותות הקריאה של כל סדר הכוחות 

צפון, לרבות יחידות צה"ליות העשויות לחבור אליו, עותקיו של הספר נעולים השל פיקוד 

דת הקשר של פיקוד צפון. הוראת הקבע לחלקם ליחידות על בסיס צורך בכספת במפק

די בלבד, מתגלית ולא בפעם האחרונה במלחמה הזו כשגויה ואופטימית. למול יברור ומי

ההפתעה, הבלבול והמהומה של השעות הראשונות ושעה שמפקדת הקשר הפיקודי טרודה 

מה בצפת, אני מבין כי מצוקת פיקוד בנצרת לחדר המלחמפקדת העצמה בדילוג מבסיס ב

נמוך בסולם היכולות הפיקודי, וכי עלי לאלתר פתרון בסדר עדיפות התדרים שלי נמצאת 

עצמאי שיאפשר לחטיבה לתפקד עד שאצליח למשוך את ספר התדרים מקצין הקשר 

 הפיקודי. 

בשעות הערב, לקראת קבוצת פקודות נוספת שמקיים המח"ט, אני נזכר בחוברת תדרים 

לרבות  ,יועדת לתקופות אימונים שגרתיות, ועל בסיסה אני מרכיב רשת חטיבתיתהמ

. ברמת הגדודים שלושה ארבעה תדרים ואותות קריאה מנהלהמודיעין, ומבצעים, רשתות 

פזון על גבי פתקים עשרות יכמו גם תדר אחד לכל פלוגה. תוך שאני מעתיק בח ,לכל גדוד

קבוצת הפקודות, אני מאזין לאמיר המח"ט.  תדרים ואותות קריאה ומחלקם למשתתפי

 הוא מאמין כי מוצב החרמון טרם נפל. אנחנו עולים לשחרר אותו. הלילה.

רק חמישה חודשים כקצין הקשר שלו, זו הפעם הראשונה שאני רואה אותו ברגעי אמת. 

איש מופנם. האנשים שעימם הוא מדבר הם בעיקר מפקדי הגדודים שלו. מעט בפה והרבה 

שיח של "הבנת" "לא הבנת". בין השורות הקצרות, מעבר לטקטיקה ־ניים, זהו דובעי

שאסור לתת לסורים להתחפר, הוא אומר דבר אחד ברור. אלו הלוחמים שלנו, של 

 החטיבה, שלכודים שם למעלה. 

בארבע לפנות בוקר, רגע אחרי שאנחנו חולפים על פני מושב נווה אטי"ב לכיוון הכפר 

אמס ובמעלה החרמון, אני מסב את תשומת ליבו של המח"ט לקריאה הדרוזי מג'דל ש

רפאל איתן והרמטכ"ל דוד  אליו על רשת אלוף הפיקוד. בהתייעצות עם מפקד החזית

אלעזר, מורה כעת האלוף חופי לחטיבה לחדול מתנועה לעבר החרמון ולהיערך למגננה בין 

מצפון רמת הגולן. המח"ט הכפרים מג'דל שאמס ובוקעתא ולחסימת הצירים היורדים 

מנסה לערער על הפקודה ומתריע בפני האלוף כי כל דקת עיכוב בעלייה להר היא עוד דקת 

 התחפרות עבור הצבא הסורי על מורדות החרמון. הפקודה נשארת בעינה. 
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 התמונה הגדולה ברמת הגולן
החרמון. המח"ט הגולן חמורה יותר מאשר גורלו של מוצב רמת התמונה הגדולה בחזית 

מורה לחטיבה לשוב על עקבותיה, ובבוקר יום ראשון, היום השני ללחימה, אנו מתמקמים 

בליבה של חלקת עגבניות בשמורת יער אודם, ממנה אנו מנהלים את קרב הבלימה על קו 

. החטיבה פורשת ציידי טנקים, דוחפת תחמושת למוצבים, מפנה 105־ו 104, 103המוצבים 

 לחמת לאורך הצירים אליהם ובחזרה. מהם פצועים ונ

אין בידי דיווחים על נפגעים  ,יש לי קשרים לוחמים שנפגעו בפלוגות ואולם ,ככל שאני מבין

שלנו אשר מאז תחילת המלחמה אייש את הקו תחת פיקודה של  13בפלוגת הקשר. גדוד 

פקודות  החטיבה המרחבית, חוזר לפיקודנו הישיר, וכשקודקודי הגדוד מגיעים לקבוצת

קצרה, אני מיישר עימם קו ומקצה להם תדרים ואותות קריאה מהחוברת שאלתרתי מזמן 

ורק לפני שעות ספורות. לקראת צהריים גם שלד מפקדת החטיבה חובר אלינו מבסיס 

עמי על גבי כלי הרכב הייעודיים שלנו. עשרים וארבע שעות לתוך הלחימה, ־האם בבן

אשר מוכנה למשימה האחת שהמח"ט  ,ת שלמהחטיבת גולני שוב מתפקדת כמסגר

 כיבושו מחדש של מוצב החרמון.  – והסמח"ט חוזרים ומפצירים בפיקוד לאשרה

פשוטו כמשמעו. רון, קצין השיתוף  ,זחל"ם מפקד החטיבה צפוף מוותב ,1973אוקטובר ב 8

עזר ריכוך האויב שהובטחה ולא מגיעה. אוחז במכשיר ו ההארטילרי שלנו, דורש את הפגז

יועד, קצין המבצעים, נפגע מרסיסים  בחטף.הדיבור, פלג גופו העליון נחשף. הוא נהרג 

בעיניו. מישהו צריך למשוך את אמיר, המח"ט, במכנסיו כדי שיכניס את הראש. זחל"ם 

ואולי לאימונים  ,מזופת עם שולחן מפות וכיסאות מוגבהים שהותקנו עבור מלחמה קודמת

על מנת לנהל  ,ואשר כעת אנו מנסים לכסח ממקומם כדי לייצר מחסה ובעיקר ,ראוותניים

קרב. רק לפני דקות ואולי היה זה כבר לפני שעתיים חלפנו בבטחה על פני עיקול הטנק, 

 התקדמנו במעלה החרמון, וכעת יורים עלינו כמו שלא ירו עלי מעולם. זוהי מלחמה אחרת.

 לנוע האישור
אישור הפיקוד למפקדת החטיבה לחזור ולקחת את מוצב החרמון ניתן בשבע בבוקר, וככל 

שהתקדמנו על הכביש במעלה ההר, ערפילי הבוקר באו וחלפו בתדירות מתגברת. עלינו 

פזון עם זחל"מים השובקים כבר אחרי שעת מנוע אחת, עם מפות בקנה מידה לא יבח

בלי מושג שעל מדרונות החרמון ערוכים  –ם ויותר מכל מספק, בלי תצלומי אוויר עדכניי

מולנו שני גדודי חי"ר קומנדו מובחרים סוריים. כמו כל הצבא באותה מלחמה עלינו עם 

מה שיש, ובתחילתו של אותו בוקר, מה שהיה זו בעיקר דחיפות מהולה בעלבון צה"לי 

מח"ט ליד גשר סער, וגאוות יחידה. בשמונה בבוקר, אחרי קבוצת פקודות חפוזה של ה

עולה על כלי הרכב, ולראשונה מאז תחילת הלחימה עוברת ממגננה ליוזמה  1חטיבה 

 התקפית. 
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חוצים את מג'דל שאמס. הכפר מופגז על ידי ארטילריה סורית, אולם הנפילות אינן 

, אשר הושארו בלילה הקודם 7 מסכנות אותנו. את הטור מובילים שני טנקים מחטיבה

צב הרכבל התחתון וכעת מוקצים לטובתנו. כשיצאנו לדרך, כבר בתנועה, לאבטח את מו

הספקתי עוד לרוץ בעקבותיהם ובאמצעות הטלפון בירכתי הטנק המוביל לתאם עימם את 

בפיקודו  17תדרי הרשת החטיבתית. בעקבות הטנקים נעים שלושה זחל"מי החוד של גדוד 

ים מאחוריהם. את הטור סוגרים של דובי דרור, כשאנו, בזחל"ם מפקד החטיבה, נע

 51זחל"מי פלוגה נוספת של הגדוד. מעלינו, בפיקודו של יודק'ה פלד, מטפסים לוחמי גדוד 

בטור רגלי מדורג על שביל כתף החרמון. הרעיון הוא לאפשר להם לנוע במקביל אך מעט 

יחים על מנת לאתר ולנטרל כוחות חי"ר וציידי טנקים סוריים אשר בוודאי מנ ,לפנינו

 מארבים לשיירה הנעה על הכביש. 

 הדגל
לנטוש  13דגל ישראל עדיין מתנופף על מוצב הרכבל התחתון, אותו הצטוו לוחמי גדוד 

ביממה הקודמת. ירי מקדים וסריקת המבנים מוודאים כי כוחות סוריים כלל לא הגיעו 

ריאות למוצב. שוב בתנועה לעבר מוצב הרכבל העליון, מתמלאת הרשת החטיבתית בק

. 1614ופלוגת הסיור על היתקלות באש נשק קל של כוחות סוריים בנקודת הגובה  51מגדוד 

בהמולת הרשת ובפועל כקשר מח"ט, אני מפנה את תשומת ליבו לקריאתו של קצין אג"ם 

רשת אוגדת רמת הגולן. המח"ט מדווח על ההיתקלות באויב  – "זניט"הפיקודי על רשת 

זמן קצר ניקח גם את מוצב הרכבל העליון. אנו פונים לעבר עיקול וכי הוא מעריך כי בתוך 

 הטנק. 

 שלב הלחימה
, הדיווח מהטנק המוביל שנתקע למול חגורת מוקשים 51הקריאות ברשת על נפגעים בגדוד 

מפקד הסיוע סורית המונחת לרוחב הכביש, מתערבבים בצעקות אמת כאן בזחל"ם. 

המבצעים שלו קופצים החוצה לשולי הכביש כדי להשיב אש נהרג, יועד וסמל  החטיבתי

לכודים תחת ( באמצעות מקלע מחלקתי, ועדיין הזחל"ם לא מספק לנו מחסה יעיל. אמיר

לפנות את  17לוחץ על מג"ד  )אש באותה קופסה אני חש רשאי לקרוא למח"ט אמיר

בין מדרון הוואדי החסימה על הכביש. אנחנו לכודים בשטח נחות בין מדרון ההר מימין ל

ג'י ופגזי תותחים ללא רתע. ־פי־משמאל וסופגים אש מכל כיוון. נשק קל, מטולי אר

מהמצוק מתחילים להתדרדר פצועים ולוחמים מהגדודים המספרים את הסיפור כולו. 

אשר לא ידענו לא את גודלו ועוד פחות  ,נתפסנו עם המכנסיים מופשלים מול כוח סורי עדיף

יודע להילחם. פינוי חגורת המוקשים תחת האש ממשיך לגבות מחיר  מכך שהוא באמת

ופוקד עליו לדלג אישית אל  17דמים. אנחנו תקועים. אמיר שב וקורא לדובי דרור מג"ד 

ראש הטור ולוודא את פינוי המוקשים. דרור קופץ מזחל"ם הפיקוד הגדודי, נפגע בראשו 

היה גדוד  17גדוד ( סרן אריה פלד 17 המדריך הראשיונהרג. אמיר מטיל את המשימה על 

תמונת הקרב שאותה הוא חולק עם יואב לוי ויורם קתאלי, קציני , של גולני) קורס מ"כים
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האג"ם והמודיעין החטיבתיים, היא כי המפתח לקרב כולו הוא כיבוש הרכבל העליון 

 17גדוד וממנו, כבר בקשר עין עם מוצב החרמון הישראלי, ניתן יהיה גם להקצות כוח מ

 51אשר יחזור וירד במורד ההר ויתקוף מגבו את גדוד הקומנדו הסורי המעכב את גדוד 

המדמם את דרכו במעלה המדרון. ארבעים דקות לאחר תחילת הקרב, חגורת המוקשים 

 נגררת אל צד הכביש. אנו שוב מתקדמים.

 

 –מח"ט ,סרן אברשה בורשטין  –משמאל לימין: אל"ם אמיר דרורי  עליה לחרמון ,בהפיקוד  םזחל"

יואב  ןמפקד סיירת יוצא, רס" – יעקב אור (מנדי) ןקמ"ן , רס" –יורם קתאלי  ןקשר"ח, רס"

 םקצין אג" – לוי/גולן

אולי זה כאן בזחל"ם שלנו ואולי באחת מרשתות הקשר, אבל מישהו צועק "מכוונים עליך 

ויודע שאני לא קופץ מהזחל"ם. מישהו צריך להישאר ליד המכשירים תול"ר". אני מתכווץ 

וממילא אין הבדל. אנשים נפגעים מחוץ לזחל"מים, אנשים נפגעים בתוכם. הטנק המוביל 

חוטפים גם הם פגיעה ישירה.  17שלנו נפגע. הטנק השני עוקף אותו. זחל"מי החוד של גדוד 

על המצוק לימיננו על מנת להקל את הלחץ, פלוגה נוספת של הגדוד המטפסת כעת מהכביש 

 סופגת אף היא נפגעים רבים. 

 מלכודת אש
שלוש מאות המטרים שהתקדמנו מאז עיקול הטנק, הופכים למלכודת אש הנורית אלינו 

משלושה כיוונים. במרחק של רק מאתיים, שלוש מאות מטרים, אני רואה לוחמים סורים 

מדלגים מסלע לסלע, משפרים לעברנו עמדות. הסיוע הארטילרי שאנו חוזרים ומבקשים 

עת הכל תלוי באמיר, האחרון בזחל"ם המוכן מגיע בטפטוף ונעלם. אנחנו תקועים. כ

להשלים עם המציאות. יואב ויורם יכולים לדבר על כמות נפגעים ועל כך שאין לנו כעת 

, אך לאחר ארבע שעות של קרב שהסתבך בקרב יכולת להטיל לקרב כוח שישיג הכרעה

 החרמון זה הוא, המח"ט, אשר צריך לתת את הפקודה. הר במעלה 
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גע אחרי. גופו הגדול מתכווץ, הכתפיים נשמטות, הפנים כבות. פנים אני מביט בו ר

המספרות תבוסה. זו כבר לא ההפתעה של היום הראשון וגם לא קוצר הרוח הבוטח של 

היום השני. תבוסה. ספרנו עשרים וחמישה חללים ועשרות פצועים בחצי יום לחימה. 

וירדנו לאחור מבלי להשלים את  השארנו שם גופות, אולי גם פצועים, סובבנו את הזחל"ם

המשימה. הכאב בעיניו של אמיר כשאנו חולפים ליד שורת האלונקות המכוסות שמיכות, 

במבט לאחור, זהו הרגע שבו הוא נודר לעצמו כי המלחמה הזו לא תגיע לסיומה צורב. 

 מבלי שהחטיבה שלנו, חטיבת גולני, תכבוש מחדש את מוצב החרמון. 

מה, שלושה ימים לפני הפסקת אש, רמת הגולן כתושה לחלוטין. שבועיים לתוך המלח

במושב האחורי של ג'יפ המח"ט, לחי מזוקנת על מכשיר הקשר, אני מנסה לישון. להתעלם 

ממכתשי פגזים ובורות המקפיצים את הג'יפ, לא לראות את מאות הטנקים והמשוריינים, 

שלון ימאז הכ וכועס.שותק אמיר שלנו ושלהם, קרועים ומפויחים. לפני, במושב הקדמי, 

חרמון הוא אמנם מקמץ מתמיד במילים, אך כעת אחרי ארבעה עשר יום סביב עליה לב

השעון לצדו אני כבר מיומן מספיק כדי לשמוע את שפת גופו. בחדר המלחמה של פיקוד 

גולני, האסימון נפל  –צפון בהר כנען עסוקים בהכנות לכיבוש מחדש של ההר ואנחנוה

לאמיר בלילה הקודם, אנחנו כלל לא בתוכניות. כדי לזרות מלח על פצע, המשימה הולכת 

להיות מוטלת על חטיבת הצנחנים. כשהוא אומר "נוסעים לפיקוד" הוא מתכוון להולכים 

 להפוך עולמות. 

עם את דומה היה שהמראות הטריים של קרבות וקורבנות מצליחים לעמ ,לרגעים ארוכים

כרונות קרב החרמון הראשון, אך בקבוצות הפקודות הליליות, עם סיכומו של יום קרב יז

ולאחר תכנון יום הקרב הבא, לא פסק אמיר לתכנן את כיבושו מחדש של החרמון. בדומה 

אשר הקפיד לחתום כל נאום בסנאט הרומאי במילים "ואת קרתגו יש  ,לקאטו הזקן

המלחמה תסתיים מבלי שגולני תחזור ותכבוש את "אסור שלהשמיד", כך גם אמיר 

ההר כבר בגבנו. בבקרים אנו צופים עליו ממזרח למערב ובלילות אנחנו  ,כעת החרמון!"

מתכננים ומתרגלים כיצד לטפס על המצוק המוביל למצפה השלגים ולהפתיע את הסורים 

  מעורפם.

כנען ואמיר כבר מדלג צפון בהר הפיקוד מפקדת הג'יפ לא מספיק לעצור בחזית מוצב 

־מתוכו, רץ לתוך המבנה, מטפס במדרגות ושועט בהמשך המסדרון לעבר לשכתו של תת

וחשוב מכך, גם הוא כמו אלוף פיקוד  ,צפוןהפיקוד  סגנו של אלוףאלוף יקותיאל אדם, 

צפון יצחק חופי, מפקד חטיבת גולני בעברו. שניים שאמורים להבין יותר מכולם. כשיואב ה

ואני מגיעים לדלת הלשכה, זו  )שנפצע בקרב הראשון וחזר( האג"ם, יועד הקמב"ץקצין 

על מנת לאסוף  ,קצין הקשר הפיקודי סגן נטרקת בפנינו. אני פונה לחדרו של רפי סימן טוב,

סוף סוף את דפי הוראות הקשר, וצעקותיו של אמיר מהדהדות במורד המסדרון. אמיר לא 

פרת הבטחה אשר ניתנה, גם אם לא בפקודת מבצע מפורשת, . ה'בגידה'שוקל מילים וצועק 

מגולנצ'יק לגולנצ'יק. זה לא מספיק. בתמונה הגדולה, מורשת קרב משותפת לא משנה 
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במטה הכללי באשר ליכולתה של החטיבה לעמוד במשימה. שהיו הרבה למול הספקות 

 השתיקה בג'יפ בדרך חזרה למובלעת הסורית כבדה מזו של אותו בוקר. 

אלא שבמלחמה כמו במלחמה, התמונה הגדולה יכולה אף היא להשתנות במהירות. כמו 

כיבוש החרמון כך גם כיבוש העיר סואץ וכיתור הארמיה המצרית השלישית הופכים כעת 

לאור המעורבות של  ,למשימה דחופה של הרגע האחרון לפני הפסקת אש המרחפת באוויר

צפון. לך תדע אם זה הימה ישירה של פיקוד המעצמות. כיבוש החרמון חוזר להיות מש

מאחר שאנחנו הכוח היחיד העומד לרשות הפיקוד אשר יכול לבצע זאת, או שמא היו אלו 

צעקותיו של אמיר, אך בסופו של יום משימת כיבוש מוצב החרמון הישראלי חוזרת לידינו. 

, במרחק שנים, אפשר שבאותו יום הבטנו על כך כעל עשייתו של צדק פואטי, אך בדיעבד

 קשה שלא לחשוב "היזהר במה שאתה מייחל לו. זה עוד עלול להתגשם..."

 מבצע "קינוח"
באוקטובר  22־באוקטובר ל 21הוא מבצע של גולני לכיבוש מוצב החרמון שנערך בין  

 השליטה במבצע "קינוח" – 1973

 מיקום מפקדות

 בהר כנען – חפ"ק פיקודי .1

, כאשר חפ"ק משני בפיקוד הקמב"ץ ינוע 51ינוע רגלית עם גדוד -חפ"ק מפקד החטיבה .2

 בסוף הטור הרגלי, נגמ"ש מח"ט וזחל"ם צ"ן ינועו עם הטור הממונע

 ציפה" בפיקוד הסמח"ט=בצומת "צין – מפקדה עיקרית .3

 בתל אביטל – תחנת תיווך חטיבתית .4

 רשתות רדיו

 דחוף"" – רשת המבצעים החטיבתית .1

 תפארת"" – 51מבצעים גדוד רשת  .2

 למברטה"" – 69רשת מבצעים פלס"ר  .3

 עותק"" – רשת מבצעים צג"מ .4

 נטישה""– 51רשת בקרת אש גדוד  .5

 טריו"" – 69רשת בקרת אש פלס"ר  .6

 סונטה"" – רשת בקרת אש צג"מ .7

 קורצק""– )רשת מנהלה ופינוי (מחו"פ .8

 רשת מוטורולה פיקודית "נסיך" – רשת מסוקים .9
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דופק לי  25-מק מתחכך רצח בכתפיים, רצועת העוזי שורפת בצוואר ומכשיר הקשרהחגור 

בגב. לימים יקראו לו שביל גולני, אבל הלילה, הוא עדיין מסומן במפות כשביל חמורים. 

אני מטפס שני אחרי אמיר. חמש, שש שעות, שבע. קצב מטורף המקפיד על מרווח של לא 

המובילים את החטיבה במעלה כתף החרמון.  51יותר ממאות מטרים מלוחמי גדוד 

, ובעקבותיהם והפיקוד בהאזנה לרשתות הגדודים אלחוטניםמאחורי מתנשפים שלושה 

שבחסותם אנחנו  ,פגזי הריכוך הארטילרי מפקד הסיוע הארטילרי החטיבתי, עולה

ביתר דיוק  הכוויןמסכנים אותנו יותר מאשר את הסורים. אמיר מנחה אותו ל ,מתקדמים

ת הירי. אחרי הריכוך הארטילרי ויעפי הפצצות של חיל האוויר בשעות האחרונות, א

ובהינתן שגם הם יודעים שהפסקת האש קרובה, אין לנו ספק שהסורים מבינים שאנו 

 .עולים הלילה ומחכים לנו 

אולי כדי להפיג פחד, אולי רק כדי להיות מקצועי, אני שב ובודק ביני לבין עצמי מה יכול 

מספיקים. על  25-מק ש. בטווחים האלו, של צפי לקרב מסלע לסלע, מכשירי הקשרלהשתב

המיסוך העלול להיווצר בינינו לבין הכוחות העולים במדרון האחורי אני מתכנן להתגבר 

באמצעות נקודת הממסר באבו נידא (תל אביטל). דפי הוראות הקשר, הדחוסים בכיסיי, 

זירה המשתתפים במאמץ. לראשונה נוספים עדכניים ומקיפים את הכוחות הרבים ב

למצבת הקשר שלי שישה מכשירי "מירי" לתיאום סיוע אווירי ופינוי מוסק של הנפגעים 

מרחבת חניון האוטובוסים של אתר החרמון, שם פורשת כעת פלוגה כירורגית של חיל 

תחנת איסוף נפגעים. תנאי הפתיחה שלנו הלילה מעודדים יותר מאלו של  –הרפואה 

הבוקר שבו טיפסנו על ההר לפני שבועיים. יותר מכל מעודדת אותנו רוחו של המח"ט. זהו 

אמיר חדש ישן. זה יממה, מאז אותו רגע שבו היה ברור שאלו אנחנו שנבחרנו לעלות, שפת 

שדרות ביטחון. את השעות האחרונות לפני גופו משתנה. הכתפיים המשתחררות שוב מ
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גאוות יחידה. המסר בהעלייה הוא מעביר בגדודים, טוען מפקדים ולוחמים בהתלהבות ו

. למחרת, יסביר בני מסס, המקלען הטראגי של החטיבה, "גולני ובכל מחיר" ו הואשל

 "אמרו לנו שזה העיניים של המדינה".לטלוויזיה הישראלית ש

 צעקות הנפגעים
צעקות הנפגעים אנו שומעים היטב בטווחים של מאות מטרים סביבנו ובכל הרשתות.  את

מספרם הולך ומצטבר לכדי מסה קריטית. כעת אלו רק ההרוגים ששותקים. כמו לפני 

 51שבועיים, דומה שאנחנו שוב תקועים. שלוש שעות מאז נתקלה חוליית החוד של גדוד 

ות החרמון, מתחילה לנחות עלינו בטפטוף מתגבר בגדוד הקומנדו הסורי המחופר על מדרונ

גם ארטילריה סורית. אנחנו נשענים, נדבקים אל גבו של סלע ענק בחצי מדרון. עוד מעט 

שקול ורגוע. מכוון ודורש  "דחוף" החטיבתית הקשראור ראשון. קולו של אמיר ברשת 

 סגן אלוף פיקודומרגיע ברשת הפיקודית את  ,ממפקדי הכוחות ברשתות החטיבתיות

ב', שאכן הולך קשה אבל שזו רק שאלה של מי יותר עקשן. ואז הוא  92, קותי אדם צפוןה

 נפגע. 

לשנייה הוא מתרומם מעל הסלע כדי לראות את התמונה הרחבה ובשנייה הבאה, בחצי 

סיבוב גוף, הוא נפגע מקליע החודר מגבו ומנקב את הריאה. הוא נופל עלינו. לרגע אמיר 

 הקשרתעקש, אבל כשאלונקה נפרשת כדי לפנותו, הוא מוותר, לוחץ על מכשיר עוד מ

, "אחד" ברשת החטיבתית, כדי להעביר לו את הפיקוד. 51וקורא ליודק'ה פלד, מג"ד 

יודק'ה לא עונה ואמיר חוזר וקורא לו. קולו כבר לאה, חסר אוויר, שוקע. פעם ועוד פעם 

את תשומת ליבו לקריאת המח"ט. אמיר מפונה אני קורא ליודק'ה ברשת מקבילה, מפנה 

 . חמש דקות מאוחר יותר גם הוא מובל לאחור על גבי אלונקה.51והפיקוד עובר למג"ד 

ם אני מביט ביואב. הוא המום. בתוך עשר דקות הוטלה עליו האחריות להפוך מקצין אג"

, 16בעה חטיבה. כשהוא נוטל את הפיקוד מטרידות אותו השליטה על גהלמפקד חטיבה 

הארטילריה הסורית הנוחתת עלינו ביעילות. הקשר שלי  ,כמות ופינוי הנפגעים ויותר מכל

 שהזדרז להתנדב לשאת אלונקה לקו אחורי הוא לא היחיד המתמהמה לחזור. 

אך בינתיים כאן, אני מתכנס לתוך עצמי מאחורי הסלע ולא מסוגל לחשוב אלא על הרע 

על מה שזה יעשה  . חושבאז אף אחד לא ייצא מפה ביותר. אם זה יכול לקרות למח"ט

. עכשיו כבר באור להורי ניצולי השואה שאני בנם היחיד (את ילדיהם הם איבדו בשואה) 

יום, כולם סביבי, ישראלים או סורים, הם מטרות קלות המדלגות מסלע לסלע ונופלות. 

לקריאות ישירות אדיש, קהה, אלו הם רגעים שבהם אני ממעט לעלות לקשר ומגיב רק 

אדם נשמעת כבר נימת הספק. יקותיאל אלי. אור היום מגביר את הלחץ בפיקוד ובקולו של 

כעת הוא שוקל להטיל כוח של חטיבת הצנחנים לסייע לנו. יואב מתעקש שלא, שהנה אנחנו 

 כבר גומרים.
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 החרמון בידנו 
ואז נהיה שקט. אמיר צדק. זו הייתה שאלה של עקשנות והסורים הם אלו שנשברו 

המדווחים כי הם נמצאים בשער מוצב  17ואחריו גם גדוד  51ראשונים. ראשית זהו גדוד 

החרמון הישראלי. אני קם מאחורי הסלע ששמר עלי בחמש השעות האחרונות ומתקרב 

מות, פצועים שלנו מורדים באלונקות. מישהו למוצב. סורים יוצאים מהשוחות בידיים מור

אומר, "בואו נרד להתארגן בחניון האוטובוסים", ואנחנו יורדים ברגל, הפעם על הכביש. 

שעה אחרי שהכל נגמר מתחילים שמות נפגעים לעבור מפה לאוזן. חמישים ושניים הרוגים, 

המח"ט בחיים.  :למעלה משבעים פצועים ולך תדע כמה מצולקים נפשית. מישהו אומר

במורד הכביש חולפים על פנינו אלוף הפיקוד יצחק חופי, קצין האג"ם אורי שמחוני 

  "אברשה, אתה עוד חי?"ואברהם קיים, קצין הקשר הפיקודי הצועק 

ומעבר לעיקול הבא אנחנו חולפים על פני הרב שלמה גורן העולה לחרמון רכוב על גבי 

"בברכת הניצחון למזכרת שחרור ממנו הקדשה. זחל"ם ומחלק ספרי תהילים. אני מבקש 

הוא כותב בספרון שעליו אני  החרמון. ניתן בדרך לחרמון ביום השחרור. שלמה גורן".

 שומר מאז בקנאות. 

 ירדתי עד מגד'ל שאמס, מצאתי זחל"ם פנוי והלכתי לישון שעות. 

 

 מוצב החרמון נכבש

 הסורית אורך המלחמה והשהייה במובלעתחה לפעול לכל יחטיבת גולני על גדודיה הצל

לתמוך  ,של הרצל הלאלי סגן קצין הקשר ומנהיגותו פעילות של פלוגת הקשרל הודות

גדודיה בתקשורת אלחוטית, בפריסת בולסייע בכל תחומי הקשר במפקדת החטיבה ו

 תיקונים.ב, אספקת הציודבקווים, 

 ערב המלחמה. מערך הקשר בחטיבה תפקד בצורה מיטבית בתנאים שנוצרו

 בקרבות נהרגו קשרים בגדודים.
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