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לכל אחד יש את יום הכיפורים שלו...
הקדמה
זה לא סיפור קורות חיים ,זה אף לא סיכום או תקציר שירות בצה"ל של  26שנים אותם סיימתי כרמ"ח
אג"מ ותורה בחיל הקשר והאלקטרוניקה ,זה סיפור המאגד צרור חוויות ממקטע במלחמת יום הכיפורים
בו השתתפתי כקצין קשר חטיבתי.
בין השאר מטרת הכתבה בעיני ,מעבר לשיתוף בחוויות וברגשות ,להוות פיסת מורשת לקציני קשר אשר
יפנימו את תפקידם יחד וליד הלוחמים במערך הקרבי של צה"ל.
לא הרביתי לדבר או לכתוב על חוויותיי מהמלחמה ההיא ,אך זה היה נפקד/נוכח ובחלוף  45שנים זה
יוצא ...ומלווה אותי בעוצמה .אנו כמובן עוסקים בנקודת מבט אישית במלחמת יום הכיפורים ובעיקר על
קרב החווה הסינית:1

ההכנות למלחמה
אחרי שנתיים כקצין קשר חט' הבקעה בתקופת מרדפים סוערת ,אני מתמנה בקיץ  1972לתפקיד קצין
קשר חטיבת הצנחנים הסדירה ,חט'  .35בפרוץ המלחמה אני כבר  15חודשים בתפקיד ונחשב לוותיק.
בשנה זו החטיבה לקחה חלק במבצעים בעיקר בלבנון .אני תמיד מרחק "אורך פתיל המע"ד" ליד המח"ט.
במהלך המחצית הראשונה של שנת  1973לקחתי חלק (חפ"ק חטיבה צמוד במגמה לאחור של הכוחות
הפושטים) במבצע "ברדס  "254-55בטריפולי שבצפון לבנון ובחפ"ק מושט מול יעד "יהודית" באזור
צידון במבצע "אביב נעורים" .והיו גם מבצעים  -שהתכוננו להם ארוכות ,כולל תרגולים ,הכנות אמצעים,
לעיתים מיוחדים – שבוטלו בסופו של דבר .אנחנו נמצאים אחרי אימון קיץ וסיום תרגיל חטיבתי ענק
ומוצלח מאד ,ממש ימים ספורים לפני יום כיפור .מרגישים מאד מאומנים ומוכנים .מרגישים "השפיץ של
חוד החנית".

ניתנה פקודה להתחיל בהכנות למלחמה
המתיחות באוויר חזקה .סוגרים יציאות ליום כיפור .ניתנת פקודת פק"ל להכנות למלחמה .כל אחד
מבין במה ה מדובר .מכינים את החיילים ואת הציוד הדרוש .אותו בודקים שוב ושוב .משלימים כל מה
שניתן ,מתוך הבנה שהמתיחות הגדולה שבאוויר יכולה להוביל למלחמה.
בבית ,בראשל"צ ,אשתי עם ילד בן  6וילד בן שנתיים .אביה אוסף אותם לביתם ברמת-גן .טוב להיות
ביחד .אני מודיע שלא אגיע.
הידיעות על פרוץ המלחמה ,מגיעות לסירוגין (בעולם ההוא לא היו כמובן סמארטפונים ואפילו הטלפון
בבתים היה לעיתים קשה להשגה).
החטיבה ומפקדתה נמצאת בתל-נוף :דרוכים ומצפים לקריאה .הקריאה להצטרף לקרבות  -בוששת להגיע.

 1קרב החווה הסינית הוא כינוי לרצף של קרבות בין כוחות שריון חי"ר ותותחנים של צה"ל לכוחות משוריינים וממוכנים של
הצבא המצרי שהתרחש במערב חצי האי סיני סמוך לתעלת סואץ ולאגם המר הגדול בין התאריכים 15-18
אוקטובר 1973יומה התשיעי עד יומה השנים-עשר של מלחמת יום הכיפורים .את המתקפות יזם המטכ"ל כדי להשתלט על
הצירים המובילים לתעלת סואץ ,טרטור ,עכביש ולקסיקון והצמתים שביניהם .האזור הזה שהיה ב"תפר" (אזור לא מוחזק)
בין הארמיה השנייה לארמיה השלישית המצריות ,היווה את המסדרון (שכונה "מסדרון הצליחה") דרכו היה ניתן להעביר
את גשר הגלילים וגשר הדוברות לקראת חציית התעלה מערבה .הכוחות הישראליים התוקפים נתקלו בכוחות מצריים
מאורגנים בהגנה ועדיפים כמותית וספגו בשל כך נפגעים רבים .רק ביום הלחימה הרביעי הצליחו כוחות צה"ל לכבוש ולאבטח
את הציר.
 2מבצע ברדס  55–54הוא מבצע של צה"ל שנערך ב –  20-21לפברואר  ,1973ובמסגרתו פשטו כוחות צנחנים והקומנדו
הימי ,על יעדי מחבלים כ־ 180ק"מ בעומק לבנון ,מצפון לטריפולי.
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מטה החטיבה מפנה מבטיו למח"ט עוזי יאירי ז"ל 3בשאלה :מה קורה כאן? את כולם מגייסים ושולחים
לחזיתות השונות ואותנו ,חטיבת חוד בצה"ל ,לא מפעילים?!
החטיבה כיחידה אורגנית מתפרקת .גדוד  50בפיקוד יה-יה ,4נכנס לקו דרום הגולן מספר ימים קודם לכן,
גדוד  202בפיקודו של דורון רובין ז"ל מוקפץ לסיני .מופז והסיירת נקראים גם הם למשימות.
חיילים מפלוגת הקשר ,אלחוטנים וטכנאים מצטרפים לכוחות מפקדת החטיבה על פי הצורך.

כך התחילה המלחמה
בשבת בלילה מקפיצים אותנו לסיני .טיסה במטוסי נורד בגובה עשרות מטרים ,מתחת לרדאר ולטילים.
בימים הבאים טלטלו אותנו ממשימה למשימה ללא מטרה ברורה ,לא משהו מעניין במיוחד ועל כן לא
אפרט.
בליל ה 16-לאוקטובר ,מקפיצים את מטה החטיבה במסוק לטסה ומורים לנו להגיע לתדריך למפקדת
האוגדה הממוקמת בציר "עכביש" נקודת דווח .55
איך מגיעים לשם? שכנענו קצין מהמטכ"ל ,דומני שהיה מענף היסטוריה( ,מה זה שכנענו ?.....לא בדיוק
הייתה לו ברירה) לתת לנו את הג'יפ שלו .נו ....אבל הציר סתום לחלוטין בעיקר עם מובילים וגשר
הגלילים .אז מוציאים אוויר מהגלגלים של הג'יפ כמעט עד הסוף ,יוצרים גלגלי בלון וטסים על החולות.
מגיעים ל"עכביש  "55ומתברר שגדוד  890גם הוא הוקפץ ונמצא כבר באזור.
נכנסים לאוהל הפיקוד :עוזי יאירי ז"ל ,המח"ט ,אמנון ליפקין ז"ל ,הסמח"ט וקציני מטה החטיבה (ככל
הזכור לי :דרור צורף הקמ"ן ,גיל דוד קצין האג"מ ואולי גם עופר כהן הקמב"ץ ואנכי( ....מתנצל על
הזיכרון המטושטש מאותו האירוע(.
מקבלים תדריך מסגן מפקד האוגדה ,דוביק תמרי שמהותו :יש כוח באזור התעלה בפיקוד אריק שרון (או
שנאמר שהוא כבר חצה את התעלה על גבי דוברות?) ,צירי "עכביש" ו"טרטור" המובילים לתעלה
סגורים ובשליטת המצרים .נעשה ניסיון בלילה קודם לפרוץ ,אך הוא לא צלח ,עם לא מעט נפגעים ולפי
הוראת מפקד החזית ,בר-לב ,5יש לנסות לפתוח את הצירים שוב הלילה ,ועליכם (חט'  )35מוטלת משימה
זו.
זכור לי שנאמר שהכו ח המצרי כולל הרבה חוליות ציידי טנקים היושבים על התגבהות שטח קלה .יש
לאתרם ,להשמידם ולפתוח את הצירים לתעלה.
התצ"א שהוצג היה ככל הנראה מעודכן מלפני מספר ימים.
אני מסתודד עם אברהם לביא (לייבל) ז"ל ,קצין הקשר האוגדתי ,ומתאמים סדר כוחות ,רשתות ,תדרים,
וכל שנדרש לקיום קשר תקין לכל הכוחות הרלוונטיים .מחליפים הק"ש .מוודאים מי הם כוחות השריון
שבסביבה שיוכלו לסייע לנו ,כמו גם הארטילריה .אני יוצר קשר עם גדוד הארטילריה שהוקצה לנו.
מתארגנים לתנועה .גד'  890פורס את כוחותיו על שני הצירים ("טרטור" ו"עכביש").
הראות חזקה מאד ,ירח די חזק (כ' לחודש תשרי) ,משפריץ את אורו על דיונות החול הבהירות .חייל מכלי
רק"מ שהיה באזור יציאת הכוחות ככל הנראה נרדם ,וכשהתעורר ראה דמויות הולכות בקרבתו ,פותח
בצרור ממא"ג ,ומיד מושתק בצעקות .למזלנו לא פגע באיש.

מהלך הקרב
נעים בפריסה רחבה .חפ"ק חטיבה במגמה אחת מאחורי חפ"ק גד'  .890זמן מה אחרי תחילת התנועה,
מדווח הכוח שנפרס לרוחב ציר "טרטור" על זחל"מ כוחותינו שהגיע מהכוון ההפוך!! מכוון התעלה.
אחרי תחקיר מתברר שיתכן והציר פנוי ולא בשליטת המצרים.
זמן לא רב אחרי כן ,נפתחת אש תופת לכל רוחב החזית .ירי מכל סוגי הנשק ,מקלעים ,תותחים ,מרגמות,
טילי סאגר( 6טילי נ.ט .הנשלטים באמצעות חוט) בכמויות עצומות ,נורים על כוחותינו .ריח חריף של אבק
 3אלוף-משנה עוזי יאירי ( 31יולי  6 – 1924מרץ  )1975היה מפקד סיירת מטכ"ל ומפקד חטיבת הצנחנים  .נהרג
במהלך הפריצה למלון סבוי בתל אביב.
 4יורם שמואל (יָה-יָה) יאיר (נולד ב 29-אוגוסט  )1944הוא קצין צבא ישראלי ,אשר שירת בצה"ל  35שנים עד לשחרורו
בדרגת אלוף.
 5חיים בר-לב (ברוצלבסקי) ) 16בנובמבר  7 - 1924במאי  (1994היה הרמטכ"ל השמיני של צבא הגנה לישראל,
ושר בממשלות ישראל.
 6טיל מונחה תיל שבראשו מטען חלול מתוצרת ברית המועצות שנקרא ברוסית  Малюткаמליוטקה וסימנו  .9M14הטיל
נכנס לשימוש בשנת  1963ולאורך השנים פותחו מספר גרסאות משופרות של הטיל
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שריפה באוויר .שריקת הסאגרים חדשה לאוזן ומצמידה אותך לרצפה .תזמורת גיהינום מטורפת .נפגעים
רבים כבר מדווחים ברשתות.
אנחנו ,חפ"ק חטיבה ,מגמה אחת מאחורי חפ"ק מג"ד  ,890איציק מרדכי .איציק מנהל את הקרב .אנחנו
לא מפריעים .שומעים ירי מסיבי מכל הסוגים והמינים בתזמורת הרג מתוזמנת .אנחנו ממוקמים על גדת
תעלת השקייה (אחת מאותן תעלות השקייה של החווה הסינית) .בכל פעם ששומעים את שריקת הסאגרים
יורדים לכריעה/שכיבה על הסוללה/הגדה .רואים עוד ועוד חוטים של הסאגרים מתוחים מעל התעלה שעל
גדותיה אנו שוכבים .זעקות של פצועים ובקשות חילוצים נשמעות ברשתות .לחץ .דווחים על מפקדים
שנפגעו נשמעים ברשתות הקשר .ממנים בקשר ממלאי מקום על מנת ששרשרת הפיקוד תישמר.
הרשתות מתפוצצות ,הקשר עובד מצוין .אנחנו ,אלחוטני החפ"ק ואני ,מאזינים לרשת החטיבתית שהיא די
שקטה ,לרשת גד'  ,890שם אין שניה מתה ,ומעת לעת מדלגים ,לבקשת המח"ט ,מרשת לרשת ,כולל
לרשתות הפלוגתיות ,על מנת לחוות את תמונת הקרב בזמן אמת .איציק מרדכי וקצין הקשר שלו ,מוטי
ורצברגר ,פעילים .עושים מאמצים להבין את תמונה הקרב ,לשלוט בכוחות ,להרגיע .ובנוסף מאזינים
לרשת שלוחת הפח"ח (פלוגת רפואה חטיבתית) שקולטת את הנפגעים ככל שניתן לפנותם .רשתות הקשר
משרתות את המפקדים כנדרש .שומעים מצוקה.
בשלב כלשהו נופל פגז מרגמה מספר מטרים (אולי היה זה עשרות מטרים) מאיתנו .יש פצועים .אני נושא
על גבי פצוע (שהתברר אח"כ שכבר לא היה בין החיים) ,לכוון הציר כדי שניתן יהיה לפנותו.
הפירוש המוחלט למילה תופת ניתן לנו במינון בלתי מוגבל.
לקראת אור ראשון חובר אלינו כוח טנקים (דומני שהיה זה כוח מגדודו של אהוד ברק – אך אינני בטוח
שזיכרוני איננו מטעה אותי).
הכוחות נסוגים לנקודת התארגנות .בודקים מי נותר שלם ,מי איתנו .הדווח על מספר הנפגעים מזעזע.
פה היה מקום לסיים את הדווח ,אך לא .....באזור הכינוס קורא לי המח"ט ואומר :נוסעים למפקדת
האוגדה .קראו לנו .עוזי המח"ט ,אמנון ליפקין הסמח"ט ואנכי ,נוסעים למפקדת האוגדה .נכנסים לאוהל
הפיקוד .עוזי מקבל הנחייה להתארגן מחדש ולפתוח שוב את הציר בלילה הקרוב .אני מתבונן בו ,כולי
תהיה :איך אפשר להיכנס שוב אחרי לילה של עשרות הרוגים ומספר גדול מאד של פצועים? תגובת עוזי
המח"ט הדהימה אותי :שריר לא נע בפניו; כל שהוא שאל היה" :מי הכוחות שעומדים לרשותי"?
מבחינתי ,היה זה ,גילוי מנהיגות מדהימה!
בסופו של דבר התברר שהציר נפתח במהלך היום והכניסה בלילה השני לא נדרשה .מתארגנים לתנועה
לכוון התעלה ולחצייתה.

מי שחושב שמלחמה זה פיקניק ....שיקום.
עד כאן תמצית חוויות מקרב במלחמה הארורה ההיא ,של קצין צעיר בן  , 28בפרספקטיבה של  45שנים.
נרשם לראשונה בשנת .2018

שלכם,
אל"ם (בדימוס) ליאור אלמגור
 lior-almagor@012.net.ilטל0544215700 ,
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