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במשך שלושים שנה מלחמה
שכב במגירה יומנו של 

שלמה שחר, שתיאר 
מתוך הטנק את מבצע 
של“ג: רגעי האופוריה, 
קבלת הפנים המתעתעת, 
ערפל הקרב, ההתפכחות 

המהירה, והמחזות 
הסוריאליסטיים שיכולים 
להתרחש רק במלחמה 
שאף אחד לא יודע לאן 

מועדות פניה 

פרסום ראשון

שפרצה מלחמת של“ג, שלמה שחר היה בן עשרים־
ישיבת  ותלמיד  טנקים  מפקדי  בקורס  חניך  וקצת, 
ההסדר ‘הר עציון‘ שבגוש עציון. בעיצומה של ארוחת 
ליל שבת בביתו הגיעה אליו ההוראה לשוב לבסיס 
המרוחק בדרום, כדי להתכונן לקראת היציאה לקרב 
בלבנון. למחרת בבוקר הוא כבר היה בבסיס. ביום ראשון, ברמת 
הגולן, החל לתעד ביומן את הקורות אותו, והמשיך בכך לאורך 
שלושת השבועות הבאים. דפי היומן מגוללים את סיפורם של 
ימי הלחימה הראשונים, הששון אלי קרב, רגעי האימה שאחר כך, 
הפצועים וההרוגים, וגם יחסי הרעות המיוחדים שנוצרו באותן 
נסיבות בין שחר לבין חברי הצוות האחרים בטנק - זוהר הנהג, 

אורן הטען וניצן המפקד. 
לכהן  שחר  הספיק  מלחמה  אותה  מאז  השנים  במרוצת 
בתפקידים בכירים בשירות הציבורי, בין היתר כיועץ המשפטי 
והכונס  הכללי  האפוטרופוס  בתפקידי  וכן  המשפטים  למשרד 
הרשמי. כיום הוא בן 50, נשוי לשרון, אב לארבעה וסב לשניים. 
הוא  ועתה  היומן שלו מונח במגירה,  היה  במשך שלושים שנה 

נחשף לראשונה.

כ

>

מכוניות הפאר בערו בחצרות הבתים. 
כוחות צה“ל בלבנון
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אני  הקידוש  אחרי  שבת  בליל 
מספיק לשבת קצת עם ההורים 
הארוחה  כדי  תוך  ולדבר. 
לי  ומורים  מהגדוד  מתקשרים 
לחזור עוד בלילה לגדוד בדרום, מרחק מאות קילומטרים 
עם  כן,  לפני  שעות  כמה  באתי  שממנו  מקום  מהבית, 

כניסת השבת.
שחרית  לתפילת  בבוקר,  ב־8  לבסיס  מגיע  אני 
לחמש  יוצאים  אנו  התפילה  אחרי  מיד  שבת.  של 
שבת  במוצאי  בלילה   10 בשעה  הטנקים.  את  ולזווד 
מסיימים להעלות את הטנקים על המובילים. קושרים 
הפקידה  מרחלי  נפרדים  האוטובוס,  לגג  תורה  ספר 
לקצה   - לדרך  ויוצאים  הגדוד,  ומ)בסיס(  הפלוגתית 

השני של הארץ, רמת הגולן.
*

היום אנחנו כבר ברמה. בשעה 11 בבוקר נכנסים 
כוחות של הצבא בשלושה צירים, ממש כפי שהסבירו 
היינו  שאז  רק  שהיו,  הקודמות  ההתראות  בכל  לנו 
מתפקדים  אנו  והפעם  הפורץ,  בכוח  להיות  אמורים 
התערבות  של  למקרה  בכוננות  רק  קורסים‘,  כ‘גדוד 

של הסורים. 
 - מלחמה  של  אווירה  שום  מרגיש  לא  עדיין  אני 
חשש, פחד, הלם וכו‘. ניר המ“מ הקיבוצניק שואל אותי 
איך ההרגשה, ואני אומר לו שזה נראה כמו באימונים 
המון   - רבים  כוחות  והתקיימו עם  לנו  הגדולים שהיו 
רכבים צבאיים, הרבה בלגן ומהומה, אבל עדיין לא חשים 
שיש מלחמה. המג“ד מבטיח שכשנירה או חלילה נחטוף 
מלחמה.  זו  מה  מאוד  טוב  נרגיש   - הראשון  הפגז  את 
עם  המחבלים,  עם  לקרב  להיכנס  ציפייה  מלאי  כולם 
הסורים, לא משנה עם מי - העיקר להילחם. זוהר הנהג 
ומגדף על כך שהגיע לקורס בעוד שכל חבריו  מחרף 

מהגדוד נמצאים בכוח הפורץ. רחמיי עליו...

תנועה  תחילת  בבוקר  בשתיים 
הבוקר  בשעות  הגבול.  לכיוון 
עוצרים  אנחנו  המוקדמות 
לתדלוק  יסוד־המעלה  בקיבוץ 

ולקבלת תדריכים. הקיבוץ מלא בכלי רק“מ )רכב קרבי 
משוריין( והבלגן חוגג. ברדיו מודיעים שהבופור בידנו. 
מזל טוב! התסכול כאן איום ונורא, כולם לחוצים להיות 

בפנים ולהשתתף בלחימה.
בשעות אחר הצהריים תחילת תנועה לתוך לבנון. 
במשך כל הלילה אנו חוצים את הגבול ועולים על הציר 
מרהיבה  תאורה  הבופור,  מול  עוברת  דרכנו  המרכזי. 
של פגזי זרחן שהתפוצצו מסביב מאירה אותה. בקשר 
מדווחים שפלוגות א‘ ו־ג‘ שנעות לפנינו נכנסו ללחימה. 
כאן כבר מתחיל חשש קל לחדור לקצוות הבטן, לא ברור 
מי יורה וכמה, וגם לא ברור כל כך לאן אנחנו צריכים 
לירות. אי הידיעה משרה הרגשה לא טובה. למרות זאת, 

ממשיכים בתנועה. 
במשך הלילה אנו חוצים את נהרות הליטני והזהרני. 
עם אור ראשון של בוקר אנו מגיעים אל מול בתי הזיקוק 
הבוערים שליד הזהרני. בעיירה נבטיה, שעטורה כולה 
בדגלים לבנים, התושבים מסתגרים בבתים, וברחובות 

אין אפילו בעלי חיים תועים.

שוהים  אנו  הבוקר  בשעות 
בעיירה נבטיה. הגדוד שלפנינו, 
שרוי  הכפר,  בפאתי  שנמצא 
לפנים.  הציר  ובטיהור  בלחימה 
שמתעופפים  פגזים  של  בומים  הרבה  נשמעים  מסביב 

לכל הצדדים וטרטורי מקלעים. הכוח שלנו בהמתנה. 
לפתע, ללא כל התרעה מוקדמת, שני מיגים סוריים 
ניצן המפקד, שזיהה אותם מיד,  צוללים לכיוון שלנו. 
שכח  ניצן  אבל  ויחלץ,  לאחור  שייסע  לזוהר  צועק 
לחבוש את הקסדה עם הפומית. זוהר שומע את הפקודה 
מתחיל  הוא  כאשר  אבל  עושה,  וכך  לאחור  לנסוע 
לנסוע ורעש השרשראות מחריש את האוזניים, הוא לא 
מצליח לשמוע אותנו צועקים לו לעצור. הטנק מתקדם 
במהירות לתעלה שמאחורינו, מבלי שזוהר יכול לראות 
אותה. בשנייה האחרונה אני מצליח מתוך הצריח, דרך 
החיבור שביני לבין הנהג, לתת לו מכה בכתפיים ולסמן 
לו לעצור. למזלנו, הטנק נעצר ממש על שפת התעלה, 

שיכלה להכיל את כולנו במצב מהופך.
שלנו  כפיר  מטוסי  שני  דולקים  בשמיים  בינתיים 
לגובה  לנסוק  שנאלצים  הסוריים,  המיגים  שני  אחרי 
מבלי לפגוע בנו. שניות אחדות לאחר מכן הופך אחד 
משני המיגים לכדור אש לוהט ומתגלגל בכיוון הקרקע, 

והשני נמלט. 
קרוב  לפנינו  נוסע  1־ב‘  טנק  לנוע.  ממשיכים  אנו 
לתהום, ופשוט מוריד חלק מקיר התמך שנופל. הצוות 
של טנק 1־ב‘ שעוברים שם לפנינו מדווחים לנו בקשר 
להיזהר, אבל זה כבר מאוחר מדי. זוהר לוחץ על הבלמים 
רק כשהוא מרגיש שהקרקע מתחת לזחלים הכבדים של 
צד,  בשיפוע  התהום  על  נתלים  אנו  מתפוררת.  הטנק 

פעם שנייה ביום קיץ חם... 
כל הטור מאחורינו נעצר, הלחץ נורא. מאחורינו אגד 
של גדוד תותחנים עם תומ“תים שחייב להתקדם קדימה 
ולסייע בארטילריה לכוחות שלחמו בתוך ג‘זין. אנחנו 
עובדים יחד עם המ“פ והסמ“פ כמו מטורפים לחלץ את 
הטנק שלנו שנתקע על העוקם וחוסם את הציר. בסיוע 
את  מחלצים  מאומצת,  ובעבודה  נוספים  טנקים  שני 
הטנק בתוך חצי שעה, לא לפני שכבל הגרירה נקרע 

ואוזן הפלדה שעל צריח הטנק נתלשת. 
שלוש  לנו  ויש  ג‘זין,  העיירה  לפני  חונים  אנחנו 
תורנות  קובעים  אנו  השחר.  עלות  עד  שינה  שעות 

שמירה בצוות, ועד שיגיע תורי - לילה טוב.

בוקר טוב. נעים בכיוון העיירה 
עוברים  אנו  שבה  בדרך  ג‘זין. 
ואנו  קרבות  אתמול  התחוללו 
רק“מ  כלי  בהמון  מבחינים 
מושמדים של האויב. ההרגשה די גרועה, להגיע תמיד 
המאורעות  של  הזה  בקצב  מה  משום  אבל  אחרי.  רגע 
נראה לי שעוד נשתתף באיזה קרב, ובקרוב. אני מנצל 

את ההפוגה לתפילת שחרית.
הוראה  מתקבלת  שמונה־עשרה  תפילת  באמצע 

לתזוזה  וההכנות  שההתארגנויות  עד  קדימה.  לנוע 
מסתיימות, אני מסיים את תפילת שמונה־עשרה וקופץ 
לתא, שם אני גומר את התפילה כשכובע השריונאים 

מעל התפילין.
כאן  נוחתים  הזמן  כל  ההיערכות.  לנקודת  מגיעים 
וציוד.  תחמושת  המון  עם  כבדים,  סיקורסקי  מסוקי 
מתברר שבעיירה נמצא גדוד קומנדו שהשמיד ארבעה 
לנו  שמקביל  גדוד  של  נוספים  בשמונה  ופגע  טנקים 
מסוקי  איתנו  ויחד  לקרב,  נערכים  אנחנו  בחטיבה. 
התקיפה. כולם בציפייה. המ“פ מודיע בקשר שיוצאים 

לקרב. יהי ה‘ בעזרנו!
נשארים  אנחנו  נעליים.  ואיזה  קרב  איזה  חזרנו. 
בחניון עד הלילה, מתברר שהסיפור הרבה יותר מסובך 
סרבל  עם  לכאן  הגיע  הרמטכ“ל  רפול  שנראה.  ממה 
בהרבה.  גדול  בהיקף  קרב  שמכינים  נראה  א‘.  וכובע 
ברדיו מודיעים ש‘הורדנו‘ בבוקר 22 מטוסים סוריים, 
ללא כל אבדות לכוחותינו. מדהים! עם חיל אוויר כמו 
שלנו ההרגשה היא של ביטחון, לפחות לגבי כל מה 

שקשור להתקפות מהשמיים.

עם שחר נעים לכיוון הכפר עין־
בהמתנה  שלנו  הטנק  זחלתא. 
את  מנצל  אני  הכפר.  במבואות 
של  בספרו  ולומד  הפנוי  הזמן 
הרב קוק ‘אורות התשובה‘. ניצן וזוהר מבקשים שאספר 
להם מה אני קורא. אני מקריא להם את המבוא של הרב 
יעקב פילבר לספר, המסביר את שלושת השלבים שהיו 
בבריאת העולם. הראשון, רעיון הבריאה האידיאלי שהיה 
במקוריותו. השני, הנסיגה והשבירה שהייתה מרעיון זה, 
לאחר שאנחנו כבני אנוש לא יכולנו להכיל את השפע 
לפעול,  צריכים  אנו  שבו  השלישי  והשלב  האלוהי, 
הבריאה  את  היומיומיים,  הטובים  במעשינו  להשיב 
מרתק  בהחלט  הרעיון  בשלמות.  שלה  המקורי  לרעיון 
אותם והם מקשיבים לקטע בעניין רב. ברקע תזמורת 
של פגזים, ששורקים כל הזמן, וטרטורי מקלעים. בחצר 
בית לידנו מתמקמת חבורה של מילואימניקים שלקחו 
מהבית שולחן וכיסאות וישבו לנוח. אחד מהם לוקח מדי 
וזורק אותו  רימון רסס 26, מתקדם בצמוד לקיר  פעם 
לצד השני של החצר, לקול צהלתם של הנוכחים. אנחנו 

ההסדרניקים די המומים מהמחזה. 
נוסף  טנק  ועם  הפלוגה,  מכל  נפרד  שלנו  הצוות 
וטנק של הסמ“פ אנחנו נעים לאבטח צומת שחולש על 
הכפר, יחד עם כוח של נח“לאים. את הדרך חוסמים מדי 
פעם טנקי טי־62 וכלי רק“מ של האויב, שהושמדו או 
ננטשו. אנחנו מפנים אותם מדרכנו ושועטים במהירות 
כשפגזים נוחתים מימין ומשמאל. לא ברור מי יורה על 
מי ולמה, חייבים להגיע לצומת במהירות, לחסום כוחות 
לצומת,  הגענו  הנקודה.  על  להשתלט  שעלולים  אויב 
ב“תאים“  טרופה  שינה  של  וחצי  שעתיים  לנו  נותרו 

בתוך הטנק.

אני  בוקר  של  ראשון  אור  עם 
מכין  והצוות  שחרית,  מתפלל 
קפה שחור להתאוששות מהטיול 
מצטרף  סמ“פ  צוות  הלילי. 
אלינו וכולנו במצב רגיעה מוחלטת. לפתע, חייל במדים 
מנומרים ומוסווה בענפים, בידו האחת רובה ובשנייה זוג 
מתקדם  לידנו,  בשביל  גמורה  בשלווה  עובר  רימונים, 
שבנגמ“שים.  המילואים  כוח  לעבר  הצומת,  למרכז 
ניצן מסב את תשומת לבנו אליו. לרגע קט אנו בהלם, 
קולטים שזה חייל קומנדו סורי, אבל מסרבים להאמין. 
מילא חייל סורי, אבל לעבור בכזו שלווה לידנו, כאילו 

היינו אוויר, ולהמשיך ללכת? 
כמו  הולך  הזה,  ההמום  את  “תסתכלו  אומר  אדרי 
בטירונות עם הסוואה ואב“כ“. אורן הטען, בשיא ההלם, 
קורא לו: “היי, בוא הנה“. הסורי מסתובב מבועת, אבל 
זה כבר מאוחר, חייל מהמילואימניקים מתעשת, מכוון 
ופולט  גופו  רועד בכל  ושובה אותו. הסורי  רובה  מולו 
שטף מילים מבולבלות, שנחוס על חייו. כאילו שמישהו 
ומכניסים  אותו  שכופתים  לפני  אותו.  להרוג  התכוון 

????????? ליד ציטוט
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לג‘יפ, מתחקרים אותו. מתברר שהוא חשב שאנחנו כוח 
סורי שחונה, ורצה להצטרף אלינו לאחר שנמלט מהכפר 

שנכנסנו לתוכו.
*

12 תיפסק הלחימה.  ברדיו מודיעים שהיום בשעה 
נהרגו לנו יותר ממאה חיילים ונפצעו מעל 600. הפלוגה 
שלנו יצאה בריאה ושלמה ב“ה. התוכנית להגיע לכביש 

בירות־דמשק נתבטלה. 
בשעה 12 נופל על הכוחות שבכפר מטח ארטילרי 
אחרון ואז משתרר שקט. על הגבעה שממול נוצר מפל 
אדיר של מים, כתוצאה מפיצוץ צינור מרכזי מפגיעה 
של פגז. אחרי שבוע של חול ואבק, אני הולך עם אורן 
למפל שנוצר בראש הגבעה, להתקלח ולכבס את הסרבל 

שיהיה חגיגי לשבת.
אני כותב מכתב הביתה שהנה נגמר הכול ואני חי, 
בריא ושלם. מקווה שזה יפיג במשהו את דאגתם. בטח 
אמא מסתובבת כל היום כסהרורית. זה מה שצה“ל מנפק.

הצהריים,  אחר  בשעות  אתמול 
ואני  נוסף  מילואימניק  אדרי, 
של  פח  בקופסת  מים  חיממנו 
הכנסנו   .0.5 בקוטר  כדורים 
לתוכה ממנות הקרב - לוף, גולש ושעועית, כך שהיה 
לנו אוכל חם לסעודת השבת, שכללה גם שירים וזמירות. 
מניין,  שיהיה  האמנתי  לא  שבת  בקבלת  בתפילה 
היינו רק שישה דתיים. החלטתי שלא לוותר. דיברתי על 
לבם של ארבעה מילואימניקים שלא התנגדו להצטרף 
והתחלתי  סיכוי(,  היה  לא  יותר  הצעירים  )עם  למניין 
דודי‘  ב‘לכה  לחזן בקבלת שבת. כשהסתובבתי לאחור 
היו  בתפילה  איתנו  נדהמתי.  השבת,  את  לקבל  כדי 
כל המילואימניקים, כארבעים חבר‘ה דתיים וחילונים, 
שהצטרפו טיפין־טיפין. זו הייתה בהחלט תפילה מרגשת.
בשבת יכולנו לנוח משבוע של מעט שעות שינה. 
אחר  התשובה‘.  ב‘אורות  הקטוע  הלימוד  את  השלמתי 
הצהריים שרתי לצוות שירי ארץ ישראל, מחוברת של 
בני עקיבא שנמצאת איתי. למרבית הפלא הם התלהבו 

מ‘זמרתי הנוגה‘ והצטרפו.
במוצאי שבת אנו חוברים בחזרה לכוחות בכפר, 
פוגשים באבי שכטר המפקד של טנק 2־א‘, שמספר 
לנו על חבר‘ה שנהרגו. ניצן מכיר הרבה מהם. בחצי 
בתהום  מוטל  שהיה  ההפוך  שבטנק  שומע  אני  אוזן 
אוריה.  בשם  מ“מ  נהרג  מהצומת,  אותו  ושראינו 
בתחילה אני לא מקשר אך שנייה לאחר מכן קולט, 
לילה.  אותו  כל  בוכה  הטוב,  חברו  אהרן,  המום. 
ובכלל כולם מתנהגים בנורמליות לחלוטין, צוחקים 
ואוכלים - אבל עם הרבה עצב בעיניים. טובי החברים 
שלהם נפלו וזה כואב. אני מלא דאגה להרבה חברים 

טובים מהעיר ומהישיבה. מה איתם?

אבשלום,  עם  עולה  אני  בבוקר 
הנהג של המ“פ, לנקודה גבוהה 
לנסות  כדי  לתצפית,  בשטח 
בכיוון  אויב  של  תנועה  לזהות 
שלנו. כל ציוד ההתרעה שלנו מסתכם בשתי משקפות 
ואקדח זיקוקים. אין לנו מכשירי קשר. אבשלום צופה 
שבקרבתנו,  בפצועים(  טיפול  )נקודת  תאג“ד  לעבר 
מסוקים נוחתים שם כל הזמן, מפנים פצועים וחללים. 
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ברקע תזמורת של פגזים וטרטורי מקלעים. 
בחצר בית לידנו מתמקמת חבורה של 

מילואימניקים שלקחו מהבית שולחן וכיסאות 
וישבו לנוח. אחד מהם לוקח מדי פעם רימון 

רסס 26, מתקדם בצמוד לקיר וזורק אותו לצד 
השני של החצר, לקול צהלתם של הנוכחים. 

אנחנו ההסדרניקים די המומים מהמחזה

אנחנו מתעוררים 
לקול שריקה של 

טיל שעובר מעלינו, 
הסורים יורים סאגרים. 

מעל הצריח נח לו 
חוט של טיל שחלף 

מעלינו. אחד הסאגרים 
פוגע בזחל הטנק 

של ישראל שלזינגר 
וגם מחורר את מכל 

הדלק, שלמזלם אינו 
נדלק. בקצה החוט 

שהנחה את הטיל הם 
מוצאים פתק ובו קטע 

מהקוראן - שהטיל 
יגיע עם ברכה

סימנים לקרב גדול. רפאל איתן כרמטכ“ל

24 ביוני: מתקפת קטיושות 
באמצע מבצע החילוץ

גם השמוצניק התעניין ב‘אורות התשובה‘. 
מימין לשמאל: זוהר הנהג,
 שלמה שחר וניצן המפקד

“מ
לע

ם: 
לו

צי
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פלוגה  רואה  אני  לפתע  השני.  הצד  לעבר  צופה  אני 
שלמה של חי“רניקים, קרוב לחמישים חבר‘ה עם כלי 
משחית,  כלי  ושאר  רימונים  בזוקות,  אישיים,  נשק 
לעבר  שפופה  בצורה  מתקדמים  מטר,   150 במרחק 
אני  סורית.  חי“ר  פלוגת  זו  שמא  נחרד  אני  הטנקים. 

מרים משקפת ונרגע: זה כוח שלנו.
העניין מוצא חן בעיניי, אני עולה ויושב על סלע 
לראות מה בדיוק הנ“ל מתרגלים, ואז נחרד שוב, הפעם 
גם חש קצת לחץ בצדי הגוף. כל הקנים של כל הכלים 
שינו כיוון לעברנו. החי“רניקים התמקמו בין הסלעים 
עמדות.  שיפור  כדי  תוך  לכיווננו,  להסתער  והתחילו 
בלי לחשוב יותר מדי אני תופס מחסה בין הסלעים. אני 
קורא לאבשלום להסתכל לכיוון. הוא מסתכל, מבין מה 
קורה, חוטף הלם קל ומשתטח יחד איתי מאחורי הסלע. 
לשנינו ברור, החי“רניקים בטוחים שאנחנו שני מחבלים 

חורשי מזימות. 
אני מחליט שאין לנו מה להפסיד, עולה על סלע 
שהם  הפקודות  ברעש  מצה“ל!“.  אנחנו  “היי,  וצועק: 
צועקים זה לזה הם קצת מתקשים לשמוע אותי, וברור 
לנו שהם לא כל כך מבינים, כיוון שהם ממשיכים לשפר 
עמדות בכיוון שלנו. אני מתחיל לחשוב כבר על נוסח 
של וידוי, ואז שומע אחד מהם צועק - “היי, יש לו כיפה 

על הראש!“. אני נושם לרווחה.
אנחנו יורדים אליהם למטה. מתברר שהם חיילים של 

גולני, שקיבלו דיווח על זוג מחבלים במרומי הגבעה. 
‘אורות  אחר הצהריים אני לומד שוב עם ניצן את 
ועובדת  בעיניו  חן  מוצא  שזה  רושם  עושה  התשובה‘. 

היותו ‘שמוצניק‘ כלל לא מטרידה אותו.

יום של מנוחה. ברדיו מודיעים 
שצה“ל כיתר את בירות. בשעה 
שדוד  בחדשות  שומע  אני   3
אלינו  שהגיע  בחור  מליק, 
לישיבה בגוש מישיבת ההסדר בקריית־שמונה, נהרג. 
דמותו  לבי.  את  מפלחת  הידיעה  להאמין.  מסרב  אני 
המחייכת וצוחקת תמיד, עומדת לנגד עיניי. אני נזכר 
בכל אותם ימי שישי שנסענו ביחד מהישיבה הביתה, 
להגיע  לו  בער  הזמן  וכל  בטרמפיאדה  כשחיכינו 
מוקדם לעזור לאמו החולה בהכנת התבשילים לשבת. 

דוד. הלב מסרב להאמין.

*
הביתה  יציאות  יש  ידיעה מדהימה.  מגיע עם  ניצן 
בציפייה  כולם  שייצא.  הראשון  שלנו  הצוות  וכנראה 

מתוחה.

יוצאים  בבוקר  וחצי  בשבע 
הביתה, מצוידים במספרי טלפון 
ושביקשו  שנשארו  מהחבר‘ה 

שנתקשר עבורם. 
החוף  כביש  לאורך  נוסעים  והתרגשות.  ציפייה 
ההרס  מראות  על  מחפים  המטריפים  הנופים  הלבנוני. 
והשבר של הבתים בצור ובצידון. אנו מגיעים לארץ על 

סרבלים, מאובקים ובידינו הגלילונים. 
הביתה.  מגיע  אני  הצהריים  אחר  וחצי  בשלוש 
היא  שהגעתי.  לאתי  ומספר  באינטרקום  מתקשר 
מספרת לאמא, שלא מאמינה. מתברר שבמשך הימים 
שאנו  כך  על  ממני.  חיים  אות  כל  אליה  הגיע  לא 
תחילת  לאחר  כיומיים  לה  נודע  בלחימה  משתתפים 
נכנסה  הסמוכה  מהדלת  השכנה  כאשר  המלחמה, 
החדשות  שבעמודי  אחרונות  ידיעות  עיתון  כשבידה 
ותפילין,  טלית  עטוף  שלי  תמונה  התנוססה  שלו 
מתפלל ליד הטנק, ומתחתיה הכיתוב “תפילת שחרית 

לפני היציאה לקרב“. 
 אמא מחכה לי ליד המעלית כשכולה רועדת. אני 
יוצא אליה והיא מתחילה לבכות. כך קורה גם כשאני 
מתקשר בערב לרחלי הפקידה הפלוגתית, לספר לה על 
הפלוגה. כשהיא שומעת שאני בבית, קולה רועד והיא 

כמעט פורצת בבכי. אני חש שלא בנוח. 

שבוע שלם שלא כתבתי ביומן, 
 - נגמר  שהכול  היה  נדמה 
והנה אנחנו בעיצומו של קרב. 
יוצאים  אנחנו  מוקדם  בבוקר 
מטר  עלינו  יורד  לפתע  אל־מנצוריה.  הכפר  לכיוון 
פגזים  לתאים.  במהירות  נכנסים  כולם  קטיושות.  של 
מתפוצצים מסביב, הטנקים מגנים עלינו. באחד הטנקים 
של פלוגה א‘ מדף הנהג נשאר פתוח, ורסיס של אחד 
הוא  הנהג.  של  השריונאים  כובע  את  מפלח  הפגזים 
מפונה מיד לבית חולים. מאוחר יותר מתברר שכתוצאה 

מהפגיעה הוא הפך לצמח.
חבר‘ה שחוזרים מהבית יוצאים מהחניון הקודם עם 
הסמג“ד כדי לחבור אלינו. בדרך יורים עליהם צלפים, 
ומרזוק, שהיה הטען של הסמג“ד, נפצע בראשו מפגיעה 

של צלף ארור. הפגיעה קטלנית.
אלונקות,  שלוש  ובתוכו  פינוי  נגמ“ש  אלוהים. 
שהשמיכות מכסות בהם את ראשי הנפגעים, עובר לידנו 
ומפנה חי“רניקים שנכנסו לטהר את הכפר. צמרמורת 
עוברת בנו. הדרך זרועה בסורים שלא הספיקו להימלט 
ויורים על כוחותינו  ונפגעו. חבריהם נמצאים בסביבה 

טילי אר־פי־ג‘י וסאגרים.

בבוקר מוקדם אנחנו מתעוררים 
שעובר  טיל  של  שריקה  לקול 
מעלינו, הסורים יורים סאגרים. 
של  חוט  לו  נח  הצריח  מעל 
טיל שחלף מעלינו. כולם בלחץ, נחלצים לאחור. אחד 
וגם  שלזינגר  ישראל  של  הטנק  בזחל  פוגע  הסאגרים 
מחורר את מכל הדלק, שלמזלם אינו נדלק. בקצה החוט 
שהנחה את הטיל הם מוצאים פתק ובו קטע מהקוראן - 

שהטיל יגיע עם ברכה...
מרגמות  יורים  המרגמות  מנגמ“ש  החבר‘ה 
את  בזמן  מרים  לא  המילואימניקים  אחד  כמטורפים. 
ידו מעל קנה המרגמה והיא פשוט מתעופפת לו. אנחנו 
תופסים עמדות בקצה השני של הרכס ויורים על כמה 
מאיתנו.  מטר  כ־5,000  של  בטווח  שנמצאים  טנקים 
בעיצומה של הלחימה מקבלים הוראה לזוז לכיוון הכפר 

הבא, בדרך לציר בירות־דמשק.
במבואות הכפר קורה דבר מדהים. אנו יורדים אט־ 
אט בשביל צדדי, ואז מהשביל המתפתל מעלינו צונח לו 
לפני הטנק שלנו, מגובה חמישה מטרים בריחוף חופשי, 
הטנק של מ“מ 3. הטנק נעצר חצי מטר לפנינו. מתברר 
ופשוט המשיך  הסיבוב  לפני  איבד את הבלמים  שהוא 
הטנק  וכך  לרברס  לשלב  הספיק  הנהג  הלאה.  לנסוע 
נעצר. אני נשאר לחפות בצריח בעמדת המקלעים. ניצן 

יורד עם אורן לעזור לחלץ את הצוות, כשלפתע מתחיל 
לרדת עלינו מהשמיים מטר של קטיושות, וכאילו כדי 
צלף  הבתים  אחד  מחלון  מזהה  אני  לחגיגה,  להוסיף 
שיורה לכיווננו. ששון ושמחה. כיוון שהקטיושות יורדות 
עלינו ללא אבחנה, אין לנו יותר מדי מה לעשות, אלא 
להתחפר. עם כל פגז שנוחת לידנו ניצן מתחפר עמוק 
יותר מתחת לטנק שנתקע. אני צולל לתוך הטנק. אחד 
הפגזים מזעזע את הטנק. אחרי כמה דקות העסק נרגע. 
גם הצלף נעלם מהחלון. אנחנו עסוקים בחילוץ. בקשר 
דיווחנו על הצלף שבבית ממול, וכל טנק שעובר לידנו, 
של  צרור  עם  פגז  ושולח  לשלום  לנו  מנופף  המט“ק 

מקלע לכיוון החלון, שיהיה לברכה.
מפגזי  שנפגעה  פאר  מכונית  בוערת  הבית  בחזית 
הקטיושות. מחזה שכאילו נלקח מהסרטים. אנו מגיעים 
התרגולת  כאן  הכפר.  על  ירי  שמאפשרות  לרמפות 
פגזים  שני  שולחים  ירי,  לעמדת  עולים  פשוטה. 
מקדימים, לאחר מכן מפעילים מדוכות עשן ורימון עשן 
שיסוו את הטנקים ומסיימים עם צרור מקלעים. בד בבד, 

החי“רניקים נכנסים למבואות הכפר ומטהרים אותו. 
הערב יורד ואנו נערכים לשינה. לילה טוב.

חצי שעה אחרי שנכנסנו לשק שינה, מודיע המ“פ 
על תחילת תנועה. בשעה 12 וחצי בלילה יוצאים כל 
הפלוגה  הפעם  בירות־דמשק.  כביש  לכיבוש  הכוחות 

שלנו, פלוגת ‘דשדוש‘, יוצאת בראש. 
מזמורי  כל  את  בטנק  לחבר‘ה  בקשר  קורא  אני 
התהלים המתאימים ו‘תפילה לקרב‘, ואנו יוצאים לדרך. 
אני לא חש פחד או חשש, הצוות כולו בערנות מלאה 

ובנכונות לבאות.
ללא  לכביש  ומגיעים  קדימה  נעים  לדרך,  יוצאים 
בחצי  משמאל.  וטנק  מימין  טנק  בזוגות.  נוסעים  אש. 
הפלוגה  אלוהים.  לחרדת  המקום  הופך  הקרובה  שעה 
יורים  כשאנחנו  מטורפת  במהירות  הציר  את  שוטפת 
המכשיר  באמצעות  הכלים.  מכל  תופת  אש  לצדדים 
לראיית לילה, אני מזהה טוב מאוד בתים בצד הכביש. 
הצריח מתמלא ריח של אבק שריפה. אורן הטען עובד 
המ“פ,  אומן.  כמו  המקלעים  את  ומתפעל  מטורף  כמו 
הוראות כדי לכוון את  הזמן  שמוביל בראש, צורח כל 
בסורים  מלאה  משאית  מזהה  הוא  פתאום  הפגזים.  ירי 
בצדי  שהיו  לכוחות  כתגבורת  לעברנו  שמתקדמת 
הכביש. כיוון שהוא עסוק בהכוונת הכוח וליוסי התותחן 
יש באותו רגע מעצור, הוא צועק לאריק שנוסע  שלו 

לצדו שירים את המשאית.
כמו  לנסוע  ממשיכים  אנו  לעצור.  אפשר  אי 

לבסוף  לצדדים.  ירי  תוך  המשאית,  מול  אל  מטורפים 
ויורה במשאית שלושה  צוות מ“פ מתגבר על התקלה 
את  שחוסמת  ענקית  ללהבה  אותה  שהופכים  פגזים 
סורים  חי“רניקים  מהצדדים.  אותה  עוקפים  הציר. 
נמלטים לצדי הדרך, ואנו ממשיכים בנסיעה תוך כדי 

ירי לעברם. 
וכאן קורה דבר איום. ניצן מגביה את קנה התותח 
בבקר שלו, ובכך מנמיך את סדן התותח שבצריח. בלהט 
הירי לא אני לא שם לב. ברך שמאל שלי מתחת לסדן 
נוראה  צעקה  ההנמכה.  עם  אותה  למחוץ  מתחיל  והוא 
של כאב נפלטת מתוכי, ובאינסטינקט שלא ברור מנין 
הגיע, אני סוגר בשנייה האחרונה את המתג ההידראולי 
שלידי, שמשבית את ההנמכה. כנראה בכך הצלתי את 

הברך מריסוק. 
הברך חמה ונפוחה. הצריח חשוך ומלא בעשן של אבק 
שריפה. אני מתקשה לנשום, הכאב איום. אני חש שרק 
מהכאב אני עלול לאבד את ההכרה. חושיי מתערפלים, 
אי אפשר להפסיק, לא את  אני מתאושש.  אך אט־אט 
להשלמת  עד  ממשיכים  אנו  הירי.  את  ולא  הנסיעה 
לי שטף  כיבוש הכביש. כשאנו נעצרים, מתברר שיש 
דם פנימי בברך. היא התנפחה באופן מדאיג ורציני, אבל 
ברוך ה‘ אני יכול להזיז את הרגל, משמע שזה לא שבר.

הלילה לא מסתיים עבורנו בהשלמת כיבוש הכביש. 
חצי שעה לאחר מכן, בשלוש לפנות בוקר, יוצא הטנק 
שלנו עם הסמ“פ וגדוד של גולני, לתפוס את הצומת 

המרכזי בעיירה בחמדון.

בבחמדון אנו נתקלים במשאית 
מוסווית היטב ובתוכה כעשרים 
חיילים סורים שהתכוונו להגיע 
תגבורת.  ולהחיש  לכביש 
הגולנצ‘יקים משמידים את המשאית. וכך עם אור ראשון 
בעיירה, כשכל  בצומת המרכזי  עומדים  אנו  בוקר  של 
במרכז  לצומת.  שמגיע  אחר  כביש  לכיוון  חולש  טנק 
שבתוכה  הסורים,  ומשאית  גולני  של  הכוח  עם  אנחנו 
הגופות. באוויר נישא ריח חריף ומבחיל מתערובת של 

דם, אבק שריפה וסולר שנזל מהמשאית הפגועה.
לבתים  מקומי  ‘מלשינון‘  עם  יוצאים  הגולנצ‘יקים 
בסביבה ומביאים כל הזמן חיילים סורים שמסגירים את 
ועייפים ממאורעות  עצמם, בדרך כלל כשהם פצועים 
הלילה האחרון. אני יוצא מהטנק להתפלל. הדבר קשה 
לי בגלל הריח החריף שבאוויר, הגופות הסמוכות אלינו 

והכאב הצורב בברך. 
אט־אט  חוזרים  בעיירה  החיים  היום  בהמשך 
למסלולם. הלבנונים המקומיים מביאים כדור ומשחקים 
מהסרטים.  תרגילים  יש  למקומיים  כדורגל.  נגדנו 
בהתחלה הם מובילים 3:0 לקול תשואות הצופים, אבל 
בהמשך הכושר של הגולנצ‘יקים שובר אותם והתוצאה 

לבסוף 3:4 לנו. תמונה הזויה בעיצומה של המלחמה.
אמא לבנונית ניגשת אליי ובבכי מספרת לי שיש 
לה “בבי“ והיא צריכה חלב בשבילו. אין לי מה להציע 
לה, אך לפתע מנצנץ בי רעיון. אני נותן לה את משחת 
איך  לה  מסביר  ובמגומגם  לקפה,  לנו  שהייתה  החלב 
להכין מזה חלב. היא לא יודעת את נפשה מרוב שמחה.

של  התרגולת  על  חוזרים  ואני  אדרי  שבת,  בערב 
להכין אוכל חם לארוחה בערב, אבל אין לנו יין. ואז שתי 
דקות לפני כניסת שבת, כמו באגדות, עובר לידנו רכב. 
כיפה.  חובשי  מזוקן שרואה שאנחנו  בחור  יורד  מתוכו 
מרוב  אותו  חונקים  כמעט  אנחנו  יין?“.  לכם  חסר  “נו, 
שמחה. את קבלת שבת אנחנו מתפללים בלובי הנטוש 

של המלון הסמוך.

מגיעים  שחרית  תפילת  לאחר 
שמחפשים  עיתונאים  לכאן 
לא  אני  השבת  בגלל  כתבות. 
יכול לתת להם ראיונות ולמסור 
שהם  כך  לאומה,  דבריי  את 

נאלצים להסתפק בניצן. 
אנחנו בצומת באבטחה. אני יושב על הצריח ולומד 
קצת את פרשת השבוע. גיל הסמ“פ מגיע ומודיע שבעוד 
שתי דקות יוצאים לחזור על התרגולת של פריצת הציר 
מובילים.  שלנו  הטנקים  שני  כאשר  בלילה,  שעשינו 

אנחנו נכנסים לתאים. 
יותר מדי, לנוע  אני חש שהצוות בלחץ. לא נעים 
תוך כדי אש ולפתוח ציר, בייחוד כשהפעם אנחנו רק 
שני טנקים עם כוח גולני. אני אומר כרגיל את התפילה 

לפני יציאה לקרב ופרקי תהלים. 
משום מה, בפעם הראשונה מאז שנכנסנו ללבנון אני 
חושב על ההורים והחברים, ומה יהיה אם. אנו מתחילים 
לנוע ואז שומעים בקשר “משנה, קבל ביטול. הפריצה 

בוטלה, האויב נסוג“.
הגבוה  המתח  התפרקות  את  באוויר  לחוש  אפשר 
של  הראשון  היום  שמאז  דומני  כולם.  אצל  שהיה 

המלחמה חל שינוי. הששון אלי קרב נמוג.

סוף דבר
את  לסיים  הגולן  לרמת  ירדנו  שבוע  באותו  “כבר 
קורס מפקדי הטנקים“, משלים שחר את סיפור שירותו 
“את  האינטנסיבית.  הלחימה  שלאחר  בתקופה  הצבאי 
עד  הטנקים,  גבי  על  החוף  ציר  לאורך  עשינו  הדרך 
לדאמור. שם העלינו אותם על מובילים, ובעצמנו הגענו 

לרמת הגולן באוטובוסים. 
“השלמנו את הקורס והוכשרנו למפקדי טנקים. כל 
אחד מחברי הצוות הלך לדרכו ולשגרת חייו, ומאז לא 
נפגשנו. מפעם לפעם, במיוחד בעת מאמץ כמו ריצה, 
רק  אני מספר  בברך שמאל, שעליהם  כאבים  חש  אני 

לעצמי ומודה לאל הטוב שכך זה נגמר“. 
בנו הבכור, אריאל, השתתף במלחמת לבנון השנייה. 
הוא היה אז תלמיד בישיבת ההסדר במעלות ולוחם בגדוד 
הנדסה קרבית. אחד מחבריו לצוות הנגמ“ש, אור שחר 

ז“ל, נהרג ממש לידו מפגיעה ישירה של פגז מרגמה. 
“קו ישר נמתח בין שתי המלחמות, בין הדור שלי 
לזה של אריאל“, אומר האב. “זהו הכרח ששב וחוזר מעת 
לעת: חובתנו לשוב ולהגן על עמנו ועל ארצנו כל אימת 

שאויבינו מבקשים את נפשנו“. 0
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אני מחליט שאין לנו מה להפסיד, עולה על סלע 
וצועק: “היי, אנחנו מצה“ל!“. ברעש הפקודות 

שהם צועקים זה לזה הם קצת מתקשים לשמוע 
אותי, וממשיכים לשפר עמדות בכיוון שלנו. אני 

מתחיל לחשוב כבר על נוסח של וידוי, ואז שומע 
אחד מהם צועק - “היי, יש לו כיפה על הראש!“

אמא לבנונית ניגשת אליי 
ובבכי מספרת לי שיש לה 

“בבי“ והיא צריכה חלב 
בשבילו. אין לי מה להציע לה, 

אך לפתע מנצנץ בי רעיון. 
אני נותן לה את משחת החלב 
שהייתה לנו לקפה, ובמגומגם 

מסביר לה איך להכין מזה 
חלב. היא לא יודעת את נפשה 

מרוב שמחה
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לפחות בכדורגל חיילי גולני ניצחו. צה“ל בלבנון

8 ביוני: הקיר מתמוטט, הטנק 
מחליק, הטור כולו נתקע

סימן החיים היחיד 
במשך שבוע. שחר כיום, 
ובתמונה שהתפרסמה 
ב‘ידיעות אחרונות‘


