תצלומים :ג'רמי פלדמן

פלוגה אחת,
 13הרוגים,
 3צלש"ים

יעקב אזולאי ז”ל

חיילי פלוגת המילואים ,שאיבדה  13מחייליה בקרב במחנה הפליטים בג'נין .כוח צה”ל הופתע

מנשה חבה ז”ל

היום יקבל סמל )מיל'( שניאור אלפסי צל”ש על גבורתו :בקרב הקשה במחנה הפליטים ג'נין ,לפני כחודשיים,
שבמהלכו נהרגו  13מלוחמי הפלוגה ,הוא חילץ פצועים והרוגים תחת אש תוך סיכון חייו √ שני חיילים נוספים
מהפלוגה ,רס”ן יעקב אזולאי ורס”ל מנשה חבה ,זכו לצל”ש אחרי מותם √ צה”ל מצדיע לגיבורי „מבצע מגן”

ש

עמיר רפפורט

יחת הטלפון שקיבל השבוע הסמל במיַײ
לואים שניאור אלפסי הפתיעה אותו.
„תגיע ביום רביעי לפיקוד מרכז ,נותַײ
נים לך צל”ש” ,נאמר לו„ .לא ציפיתי
לצל”ש” ,אמר אתמול אלפסי ) (30בצניעות.
„בסךַײהכל עשיתי מה שכל אחד אחר בפלוגה עשה:
מאמץ מירבי לחלץ את הפצועים וההרוגים שנפגַײ

עו בהיתקלות במחנה הפליטים ג'נין”.
שניאור אלפסי שייך לגדוד מילואים שכינויו
„נחשון” .הגדוד ,המורכב מלוחמי חי”ר ,השתתף
בקרב הקשה שניהל צה”ל במשך עשרה ימים ,בעת
מבצע „חומת מגן” ,במחנה הפליטים בג'נין .הקרב
התנהל מבית לבית ,תוך התנגדות עזה ,ולקחו בו
חלק כוחות מילואים וסדירים נוספים .במחנה הפַײ
ליטים מצאו את מותם  23חיילים 13 ,מהם מגדוד
„נחשון” ,מתוכם  12חיילים מהפלוגה המסייעת,
שאליה שייך גם אלפסי.

את הצל”ש יקבל היום אלפסי מידי אלוף פיקוד
המרכז ,איציק איתן ,יחד עם עוד  11קצינים וחייַײ
לים שנלחמו ב„חומת מגן” וגילו גבורה מיוחדת.
בנוסף ,יחולקו חמישה צל”שים יחידתיים ליחידות
מצטיינות .אחד הצל”שים היחידתיים הללו יוקדש
לחיילי הפלוגה המסייעת של גדוד „נחשון” ,שאיַײ
בדו כלַײכך הרבה מחבריהם ,ובכל זאת התעקשו
להמשיך להילחם עד לכניעת כל המחבלים במחנה
הפליטים.
שניים מחבריו הטובים של אלפסי ,שגם הם נבַײ
חרו לקבל צל”ש ,לא יהיו בטקס שייערך היום :סרן
יעקב )קובי( אזולאי ז”ל ורבַײסמל מנשה )מנש( חבה
ז”ל נהרגו ,תוך גילוי גבורה יוצאת דופן ,בקרב .בני
משפחותיהם יקבלו את הצל”ש במקומם.
על חלוקת הצל”שים החליט אלוף פיקוד המרַײ
כז על סמך המלצותיה של ועדה ,שבחנה שורת המַײ
לצות שהגישו לה מפקדים לאחר מבצע „חומת
מגן” .הוועדה סיננה עשרות המלצות ופסלה חלק
מהן ,כדי לא ליצור „אינפלציה” במקבלי
הצל”שים ,דבר שיביא לפיחות בערך האות היוקרַײ
תי.

החיילים נלכדו חשופים

הקרב הקשה במחנה הפליטים ג'נין ,שבו איבד
שניאור אלפסי  13מחבריו ושבעה אחרים נפצעו,
התרחש בַײ 9באפריל .כוח מפלוגת המילואים,
בראשותו של מפקד הפלוגה ,רבַײסרן עודד גולומב
ז”ל ,נע לפנות בוקר בתוך מחנה הפליטים ,במטרה
לתפוס בית .החיילים השתלטו על הבית שסומן
במפות מראש ,אולם המפקדים החליטו לתפוס גם
את הבית השכן ,כדי לשפר את עמדות התצפית
והירי.
לרוע המזל בתוך הבית שהתה קבוצת מחבלים,
שהופתעה מן ההיתקלות לא פחות מהמילואימניַײ
קים עצמם .המחבלים פתחו במכת אש קטלנית.
תוך דקות הפך המקום לשדה קטל נוראי .כַײ 20מחַײ
בלים צלפו מתוך חלונות שונים לעבר חיילי המיַײ
לואים ,שנלכדו חשופים לירי בעמדה נחותה בסמַײ
טה שמתחתם ,והשליכו לעברם מטעני נפץ.
כוחות תגבור מפלוגת המילואים נזעקו למקום
האירוע ,ובמקביל החל פינוי הנפגעים .בזמן הפיַײ
נוי התברר כי המחבלים הצליחו לסחוב שלוש גוַײ
פות של חיילים הרוגים לעבר בית ,מרחק כמה עשַײ
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רות מטרים ממקום ההיתקלות .לוחמי הקומנדו היַײ
מי השיבו את הגופות החטופות במבצע שארך כמה
שעות.
סמל שניאור אלפסי ,תושב המושב קטיף
בגושַײקטיף ,היה אמור להיות פטור משירות המיַײ
לואים ,שהגדוד שלו ממילא היה אמור לצאת אליו
בחודש אפריל :אשתו אורה היתה בדיוק בחודש
התשיעי להריונה ועמדה ללדת .אולם לאחר הפיַײ
גוע במלון „פארק” בנתניה בלילַײהסדר ,כאשר שיַײ
רות המילואים המתוכנן מראש התחלף בצווי ,8
הוא לא חשב פעמיים והגיע.
אתמול הוא אמר„ :הופתעתי מהצל”ש .בכלל
לא ידעתי שאני מועמד .התחושה שלי היא שמגיע
צל”ש לכל אחד מהפלוגה .אני שמח שיהיה גם
צל”ש פלוגתי .הצל”ש לפלוגה הוא המוצדק באַײ
מת ,כי כל אחד בפלוגה עשה כל שביכולתו כדי לא
לוותר בקרב ,לחלץ את הנפגעים ולטפל בהם .הפַײ
לוגה החזיקה בציפורניים את הבית שלידו אירעה
ההיתקלות ,כדי לא להשאיר מאחור את הנפגעים
הרבים”.
אלפסי השתתף בכוח הראשוני שנתקל במחבַײ
לים„ .כבר במכת האש הראשונה היו נפגעים
רבים” ,הוא משחזר„ .בעקבות ירי התגובה שלנו
היתה הפסקה למשך כמה דקות ,אבל אז התחדשה
האש בבתַײאחת ,בעוצמה רבה ומכמה כיוונים שוַײ
נים”.
„בזמן ההפסקה הקצרה באש עשיתי סיבוב בין
כל החיילים ,לראות מה המצב .כמה חיילים צעקו
שהם פצועים .תוך כדי טיפול באחד הפצועים שמַײ
שכתי מתוך זירת הקרב שמעתי ברשת הקשר שגם
עודד ,המ”פ שלנו ,נפצע .אחרי שסיימתי להניח
לפצוע חוסם עורקים ,שבתי בריצה למקום .משכַײ
תי ,יחד עם חיילים נוספים ,את עודד לנקודה אחוַײ
רית ,תוך כדי כך שירו עלינו”.
הניסיונות להציל את חייו של גולומב עלו
בתוהו ,ואלפסי שב בפעם השלישית אל זירת הירי,
כדי להמשיך בחילוץ הנפגעים .בדרך הוא פגש את
קובי אזולאי ז”ל .אזולאי היה פטור לחלוטין משיַײ
רות המילואים ,משום ששירת ביחידת סיור מיוחַײ
דת של המשטרה ,אולם הוא התעקש להתנדב ולהַײ
גיע עד למחנה הפליטים ג'נין.
בתחילת הקרב היה אזולאי מוצב בכוח הפינוי
הרפואי מחוץ למחנה .אולם כאשר שמע ברשת הקַײ
שר על ההיתקלות ,הוא רץ פנימה מהר ככל יכולַײ

יום רביעי ,כ"ה בסיון תשס"ב 5.6.2002

שניאור אלפסי„ .המשימה שלנו עכשיו היא לטפל באלמנות וביתומים של החברים שנהרגו”
תו ,היישר לתוך התופת שבה מצא את מותו .אלפַײ
סי מספר כי אזולאי נורה למוות ממש לידו ,תוך
כדי פינוי הפצועים .גם מנשה חבה ז”ל נפגע תוך
כדי פינוי פצוע.

המלחמה שאחרי המלחמה

„אין לי ספק שאם הפלוגה לא היתה כלַײכך נחוַײ
שה לא לסגת ולחלץ בכל מחיר את כל הנפגעים,
המצב היה עלול להיות גרוע הרבה יותר” ,אמר אלַײ
פסי אתמול„ .המחבלים היו ממשיכים בקרב ופוגַײ
עים בכוחות נוספים ,ואולי אף משתלטים על חלק
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מהפצועים וההרוגים ומחזיקים בהם לאורך זמן.
„העובדה שלא ויתרנו ,והרגנו את המחבלים שתַײ
קפו אותנו ,הכריעה את הלחימה כולה במחנה הפליַײ
טים ג'נין .אחרי הקרב הזה ,שעלה לנו במחיר הכואב
ביותר ,ההתנגדות הפלשתינית פסקה כמעט לחלוַײ
טין ,והשלמת כיבוש המחנה הפכה קלה הרבה יותר”.
אלפסי עשה את השירות הסדיר שלו בחטיבת
גולני .הוא שירת בלבנון וגם בשטחים בעיצומה
של האינתיפאדה הראשונה„ .לפני מבצע 'חומת
מגן' לא היה לי כלל ניסיון בלחימה אינטנסיבית
בשטח בנוי” ,הוא מספר„ ,אבל תוך כדי קרב רכשַײ
נו את המיומנות הזאת ולמדנו כיצד לעבור ולהתַײ

קדם מבית לבית.
„את מה שאירע במחנה הפליטים בג'נין לא אשַײ
כח לעולם .מבחינתי הלחימה שם לא נגמרה ,כי
המשימה שלנו עכשיו היא לטפל באלמנות וביתוַײ
מים וביתר בני המשפחות של החברים שלנו שנהַײ
רגו ,ולהמשיך לקדם את הפלוגה ולשקם אותה גם
מבחינה מבצעית לקַײ
ראת המשימות הבאות
שאולי עוד יועידו לנו”.
מפקד גדוד „נחַײ
שון” ,סא”ל יורם לביא,
מנהל ביתַײהספר „הכַײ
פר הירוק” ,מסכים איַײ
תו„ .המלחמה מבחינתַײ
נו נמשכת גם אחרי
שירות המילואים הקַײ
שה שהיה לנו” ,הוא אוַײ
מר„ .יש לנו בגדוד שש
אלמנות וחמישה יתוַײ
מים ,שהם עכשיו כמו
הילדים של כל הפלוַײ
גה .שתיים מנשות הלוחמים שלנו שנהרגו נמצאות
בימים אלה בהריון .לא ננטוש אף אחד מהם”.
לדברי לביא ,כחלק „מהמלחמה שאחרי המלחַײ
מה” התחלקה הפלוגה המסייעת לצוותים ,וכל
צוות קיבל משימה :לטפל באחת המשפחות ולהיות
איש הקשר שלה .לפני כשבועיים נערך בכפר היַײ
רוק ערב זיכרון מרגש לַײ 13הנופלים מחיילי הגַײ
דוד ,בהשתתפות הרמטכ”ל שאול מופז.
לביא„ :גם מבחינתי הצל”ש החשוב ביותר הוא
הצל”ש המשותף לכל חיילי הפלוגה המסייעת.
הוא מבטא את הערך של אחוות הלוחמים ,שהיתה

לכל אורך הדרך בפלוגה ,עוד הרבה לפני הקרבות
במחנה הפליטים .חלק מהחיילים היו יכולים להַײ
ציל את חייהם ולהיחלץ מזירת הקרב ,אבל הם עשו
הכל דווקא כדי להישאר ליד חבריהם שנפגעו,
ושילמו על כך בחייהם”.
ימים ספורים אחרי סיום הלחימה במחנה הפליַײ
טים בג'נין ילדה אורה,
אשתו של שניאור אלפַײ
סי ,את ילדם הרביעי .הם
לא חשבו פעמיים לפני
שהעניקו לרך הנולד את
השם נחשון.
אתמול אמר אלפסי:
„מאז מה שאירע במחנה
הפליטים אני משתדל
ככל יכולתי לחזור לשגַײ
רה ,אבל אני מסתובב עם
מועקה קשה ,כמו אבן
כבדה על הלב ,שהולכת
איתי לכל מקום .הצל”ש
אולי מעודד ,אבל צריך
להבין שמבחינתי בראש וראשונה מדובר בַײ 13חבַײ
רים שנהרגו ,וזה קשה.
„ככל שעובר הזמן אני תופס את הדברים ומַײ
תחיל להבין את המשמעות של הדברים ,לכן מבַײ
חינות מסוימות התחושות שלי דווקא הולכות ונַײ
עשות עוד יותר קשות .עם זאת ,אני כאדם מאמין
חושב שכל אחד מהנופלים קידש את חייו למען
כולנו ,ומנסה להתנחם בכך .קובי ומנשה ז”ל,
שלא יקבלו יחד איתי את הצל”ש מחר מידי אלוף
פיקוד מרכז ,יקבלו את הצל”ש שלהם בשמיים
מידי בורא עולם”¬ .

„קובי ומנשה ז”ל ,שלא
יקבלו יחד איתי את
הצל”ש מחר מידי אלוף
פיקוד מרכז ,יקבלו את
הצל”ש שלהם בשמיים
מידי בורא עולם”
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