© ן צ יונים לÎ
שבח __ הוענקו
הבוקר לקציÎ
|
 מאת איתן הבר ,כתבנו הצבאי -= צח"ל אינו צבא מתגרביפ .אכל מתנדיגימ
|יש בר .גפ כיום ,ולאוו דווקא מתנרכימ של שעות
|ואיףועיט גדולים במיוחד :אלה מתנדכיט של
ןיוםÎיוט למעשים מעל לנדרש מהם .מעל למצופה,
|ללא תמורה ,לעתים אן? ללא הערכה — ובציÎ:
=טה.
Îעושים ונשאריפ אלמוÎ
נים.
היום ייצאו  15קצינים
וחיילים מאלמונירתם .בÎ
טקסים קצרים שגערנו הÎ
בוקר בלשכת אלוף פיÎ
קוד צפון ובלשכת מפקד
גייסות השריון ,יקבלו
משתתפי הקרב על הדן,
ציונים לשבח אחדים מÎ
מיום ה 13Îבנובמבר.
ארבעה מהמצויינים לÎ
שבח אינם עוד בחיים.
אחדיט שוכבים עדיין
בבתיÎחולים ,ויקבלו את
 הציוךלשבח ליד מיטתם.האחרים ייצאו מיד לאÎ
חר הסקס לעבודת יומם
בצה"ל.
**+

הפגזÎם הסוריים שניתכו
באותו יום ששי ,ה 13Îבנו-
במבר ,על מוצבי צה''ל וב-
תי קיבוץ דן ,מצאו את סגן
שמואל )"שמיל"( ניסנבוים
בעמדת פיקוד ,איÎשם בגיזÎ
רה -שמואל .בבה קומה ,כמ-
עט ג'ינג'י ,שמע מבעד לÎ
מכשיר הקשר ,כי באחת הÎ
עמדות נימצאים פצועים.
,,יהד עם רבÎטוראי בך
אברהם יצאתי אל העמדה",
סיפר אתמול ,,שמילי /זח ל-
נו אל העמדה ומצאנו "
בה מסÎ
0ר פצועים .הפציע הראשון
שנתגלה לעיני היה חיים עו-
בדיה .הוא בפצע בצורה רציÎ
גית בחזה — אד נדמה לי,

שיש עדייז סיכוי להציל את
חייו -חבשתי אותו וחיפשתי
את רב'טרן לואי ,שנמצא בÎ
אותה עמדה .גיליתי אותו
םצוע קשה .חבשתי אר .פצ-
עיו ,ופניתי אל הפצוע הש-
לישי באותה עמדה ,היה זה
יהודה פורת".
שטיל" היפיו Îוגיפר— :
"
פורת נשם בקר'צי רב .כא-
"
שר הרמתי אותו ופניתי לע-
בר מחמה — קיבלנו פגיעה
ישירה .סורת נקגע שהת-
מעט בזרועותי .הוא 6:ה נש-
מתו .אני לא נפגעתי ,כא-
מת — איזה מזל!".

" הי הצר>ד"
שמיל'' נזכר באותם רב-
עים" עקוביÎדם על תלÎדן Î1
המשיך לספר ,, :ביקשתי מ-
הייל אהר שנמצא בעמדה לÎ
הזעיק רכנ לחילוץ והוא עשה
כן .קצין צעיר ,שהגיע למ-
קום עם רכב' סייע בידי לי
חלץ את הפצועים .כל הפ-
צועים הולצו — ראז םניתי
לעבר חיים עובדיה .מצבו
היה חמור .נטלתי אותו ופ-
ניתי אל הגייפ אשר ,למרבה
הפלא .נשאר שלם ,ללא פ גי-
עה Îהורדתי את הכסא מה-
ג'יפ ,ו ,,טסתי" עם חיים עו-
בדיה אל נקודת הפיגול".
סגן שמואל הצטיין כבר
במספר תקריות באזור הצ-
פון .הוא ,בן  ,25הבר קיבוץ
בית העמק לשעבר ,סבור ,כי
לא ביצע מעשה יוצא דופן:

"עשיתי זאת'' ,אמר אתמול,
כי צריך היה לעשות כך".
" על גילוי יוזמה ואומץ איÎ
#י בפינוי נפנעימ נוגח פני
אויב ,צויינו לשבח סגן
שטלאל ניסלבןים ורב"ט עזר
בן-אכרהפ.
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העמדה שכונתה מפצועÎה
ע''י סגן ניסנבולם ורב"ט בן-
אברהם היתה חשיפה לאש
המוצבים הסוריים ופגזים
נחתו בסיÎבתה ללא הרף.
בעמדה במצאו בשעת הקרב
שבעת חיילים :רבÎÎסרן לואי
בורנשטיין ,טוראי יהודה כו-
רת ,רבÎסוראי היים עובד -
יה ,רב"ט שלמה משה ,והÎ
טוראים יעקב אהרונוביץ,
אמיר קנטר ויהושע פוכר.
גם בעין בלתי מזריבת ני-
תן היה להבחין ברשפי הÎ
אש שריצדו מעמדות נוחייÎ
לה .כעביר שניית ספירלה
נחתו הפגזים על תל דן ,לא
הרחק מן העמדה .הרעש
היה נורא .רסיסים
התפזרו בורנשטיין ז"ל י* פורת ?"ל אמיר קנטר ח>ים עובדיה יהושע פופר
לכל עבר .ובעמדה הוסיפו
אש מול אש מוות בירי קצין רסיסים נ!נל עיר התחבושות 11צרו י1הדה חשופה
השבעה לירוק אש תופת ע7
המוצב הסורי בנוחיילה .בין
צרור יריות למטח תותח ,ראו טרו שעה קלה לאחר מכן.
והוא דולסÎן Îלפיפר :לי-
"
השבעה ,אל נכון ,כיצד נח-
ווה;! למגקד הגוה על טה
כאשר ביקרתי אתמול אצל
תו הפגזים ליד העמדה .מטח רבי'ט חיים עובדיה ,בבית Îשראינז ולכתע שמעתי שרי-
משמאל לעמדה' מטח לימי -החולים ,,רמב"ם'י בהÎפה ,לא קה ...ד&פקתי להתכופף מע.2
נה .ברור היה לכל ,כי המ -מצאנו אותו במÎטתוי ,,ד,וא נ'ורני לא חככ .?*-הוא נהרג
טח הבא ,או זה שלאחריו ,יחזור מיד מטיפול פיזיוטרא Îבמקלם .אני ג"פגעתי ;?ר-5
יפגע בעמדה עצמה.
פי" ,הכביר לנו מישהו את סיב בגר.יי .מתברר ,כי פגי
כאותן שניות נורליות אס -פיבת היעדרו -ואכן ,הוא מרגמה נפל במרחק  $—7ט'
היה להפסיק את האש חזר .גופו מכוסה בעשרות מהתעלה ,לא יותר". .
שר
מהעמדה החשופה — ולהמ -פצעים ,שנגרמו ע"י הרסי-
אתמול התחבט סמל עזגד,
תין עד חלוף Îזעמ .אבל ה Îסים ,אשר הדרו לגופו .אהד המשרת שנתיים בצה"ל ,ב-
שבעה לא עשו כן .ה 3הו -מן הרסיסים גם פגע בעורק בעיה :כיצד יצדיע לאלוף
סיפו לירות קר שפניעח יש -Îהראשי בגרונו .ידו הימנית פיקוד הצפון ,בטקס קבלת
רח של נטה פנזימ נחה על שותקה בחלקה ,אך אט אט הציוךלשבה ,הואÎל ואÎנו
הוא חוזר לאיתנו.
עובדיה ,יכול עדייז להניע כהלכה את
עמרונמ.
כל חיילי העמדה נפצעו יליד מרוקו ,סיפר כיצד נפ Îידו הימנית .ניתן להניח ,כי
גע.
.
לסמל עזגד יותר הפעם ,בÎ
קשה .שניים מהם ,רס"ז
בורנשטיין וטנראי פוית ,נפ-
"ראיתי את עזי בן-אברחמ אופן יוצא מן הכלל ,לחצר
זוחל אלי" ,תיאר בהתר -:דיע בשמאלו לאלוף חפÎÎ
הבוריס הגבירו קוד...
שותÎמה,
אישו ,:אגל "היא הגיע אליי
ובתחבושית עצר את זרמי הÎ

דפ מגופי ."...

מצבו של עזר בךאברהם
קשה יותר .הוא שבב עם חב-
רה שחב לו את חייו ,חיים
עובדיה ,נאותה מחלקה י-
בית החולים ורק שלשום הו-
עבר למחלקה אחרת .עזר,
יליד טורקיה ותושב יפו ,מי -
צר על אביו חולה הלב~ :
.כאב לי הלב שבני משפח-
תי יראו אותי במצב כזה''...
אמר .לפני שלושה ימים .-וא
הוכנס לניתוח קשה יותר מÎ
כל הניתוחים שנערכו בגופו
עד כה .אגב ,נסתבר ,כי הÎ
שניים — הם חשמלאים ב'
מקצועם האזרחי...

מדוע אני:
הטוראי יעקב אהרובוביץ/
בן ה ,18Îהמאושפז עדיין ב-
ביה"ח תל-השומר ,וטרם
הספיק לעכל את הידיעה כי
הוענק לו ציוךלשבח.
סÎכר יעקב ,יליד רוסיה מÎ
נומש הכנים  :שלשום באה
"
האחיות ,טובה,
אלי אהת
שמה ,וסיפרה לי כי מפקד הÎ
יחידה שלי טילפן וביקש כנ-
מנה לבשר יי כי הוענק לל
ציון לשבח Îתגובתי הראשו-
נה היתה שמחה ותדהמה :
מדוע דווקא אנ''? Î
הוריו לא קבלו עדייז את
ההודעה ,,כנראה יוודע להם
הדבר מהעתונות ,'-הוסיף
יעקב בביישנות.

ע? דביקות במטרה ,על

קור רוח נוכח פני ה8ויכ,
צויינו הבוקר לשבה שבעת
החייליג' בה 5שני ההרוגים.

דוייח למפקד
באותה שעה ,באותו מקלם
ובמרחק כמה עשרות מטרים
מהעמדה המופצצת ,נמצאו
שני חיילים .רב"ט גיורג'
לאזאר וסמל שלם עזגד ,בÎ
נקודת תצפית ,גם היא השוÎ
פה לאש כבדה :הייתי בÎ
תעלה עם ג'ורג'" .דיווחנו בÎ
טלפון למפקד הכוחות על
מקורות הירי של האויב"— ,
סיפר אתמול סמל שלם עז-
גד ,בן ה ,20Îחבר קיבוץ
יגור ,עוד קודם לכן נמצא-
נו "
בעמדה אחרת ,שפעתה
לפי הוראה Îלא חלפו אלא
מספר שניות מאז שפינינו
אותה וארבעת פגזים נחתו
כה יהרסו א (Îתה.",..

לפתע השתתק|

מטקס קבלת הציון לשבח
מאת אלוף פיקוד הצפון ,נע-
דר הבוקר טוראי יוסף עז-
רתי ,שנפצע אנושות בעת הÎ
קרב ,וניפטר בבית החולים
,,רמב"ם" בחיפה ארבעה ימים
לאחר מבן,
עזרת ,-כן ה ,13-שÎמשכ-
אלהוטן במקום התקרית.
שמר על קשר בין המ2קדיט
"בקרב" ,סיפר אתמול אהד
ממשתתפי התקרית כצ9זן,
.והעביר את כל ההוראות.
והאמן לי :הו היו רבות,
ארוכות ומסובבות" .והוא
המשיך יטיפו; בתור המו-
לת הקרב היה זה" יוסף ,שש*
מר על קור רוח — ולפתע
השתתק  :פגז כנע בגכיבתו,
והוא הובל בנדירות לביתÎ
הוליט — שפ נאבק עט מר
המזות אף לא יכול היי! לו".
מכל החיילים והקצינים שÎ
ציייבו הבוקר לשבח ,בול-
טים שלושת אנשי השריון
בכד שלא סבלו מפגיעות ,לÎ
עשו כדברי אהד מהם :עבו Î
"
דה נקיה".
אהד מהם הוא סרן שמעון
בןÎשושן .בן  ,25נשוי יאב
לבת קטנה ,מתגורר בבארÎ
שבע .אין לו הרבה מד .לס-
פר' ולכי מראה פניו אין
היא נלהב במיוחד מההמולה
שנשתררה אתמול סביבו ,כÎ
א2Îר הבורה עתונאים וצל-
מים התגודדה ליד!.Î
,,הייר.Îי מכי,י כיח חט*.ל\6
באיזור /בעת הקרב -נמצאתÎ
כתעלה כתוחח ,לא בטאנק,
וטÎווהתי את הטאנקיט ,וב-
כך איפשויתי את היטול הÎ
בעיה שממול."...
— ומד ,היתה ,,הבעÎה שמÎ
מול" ז — שאלנו.
? ,,במוצב הסורי נוחיילה",
השיב סרן שמעון,, ,נמצאו
שני טנקים שירו ללא הרף
על המוצב שלנו -חיסלנו או-
תם ,זה הכל."...

1

זה הכל*..

זה הכל'' ,אמר גם סרן
"
ישראל פוטש ,איש גייסות
השריון ,ישבתי בטאנק וי-
"
לעבר נוחיילה .טאנק
ריתי
אחד העליתי באש ואחר כך
פניתי להעסיק מטרות אח-
רות בסביבה .זה הכל ''...וÎ
סרן ישראל ,גבה הקומה ,בן
ה ,29Îהוסיף  :כולם פעלו
כהלכה ,ואיני "
יודע למה דווÎ

>;א אני גוייגתי 'גשגת/",

י .אהרתוביץ
ללא הפוגה

סגן שמואל ניסנבוים
חילוץ תחת אש

ישראל פוטש
הטנק עלה כאש

יוסף עזרת* ז"ל
הוראות במכשיר הקשך

שלמה משה
פגיעה ישירה

רג"ט עזר בןÎאברחפ
בזחילה אל העמדה

זלמן וישנבסק*
בףשושל
חיסול הבעיה מעבר במסך ידיות

סמל עזגד שלם
לפתע נשמיוה שריקה
הקצין ,נשוי ואב לשני יל-
דים ,שהשתתף גם בקרבות
סיני ,סיים בקול משתאה :
זה ארך בדיוק חפש דקות
"לחסל את הטאנק Î ..אין לי
מה להוסיף".
כל אותה עת ירו עליו תו-
תחי הסורים ,ללא הפוגה.
השלישי בחבורת חובשי
הכומתות השחורות שצוייז ל-
שבח ע"י מפקד הגייס ,הוא
ס* 5זלמן ,וישנבסקי' בן הÎ

ג'ורג' לאזאר ז"ל
זיווה למרות ההפצצה
 ,21תושב הדר יוסף שליד
תלÎאביב ,העומד על סף שח-
רורו מצה"ל :
"הייתי גכנאי צריח ,ולסÎ
תע :תכרר ,כי אירעה תקלת
באחד הטאנקימ .תחת אש
כברה עברתי מטאנק אחר לי
טאנק שני ותיקנתי את הת"
קלה .הטאנק הוסיף לירות.
חזרתי למקומי .זה הכל.''".
דקות
פשוט ,זה הכל120 .
— קרב של  15חיילים.

