לכאב מלאו יובל שנים
שיר זה מוקדש לזכרם של הנופלים במבצע ויקטוריה ,יהי זכרם ברוך.
השכול "חבר" לדרך בחייך
פוגע ,קורע בכול מחוז ופלך
במכאוב הנופלים ,במות גיבורינו
הילת הכאב שנים על ראשינו
מורשת קרב גדלת ,הקדשת
נפלת אתה רק נער ,חייך למולדת הענקת
הכאב חד כתער ,רק לגעת בך
הגעגוע ,ללטף פניך רק עוד פעם
רציתם להגשים חלום ,הלכתם
לאהוב את נערתך ייחלתם ,אכזבתם
מורשת קרב..................
ליבי מדמם ,חורט את שימכם
הכאב זועק בכול פינה
אתם ! הנערים לא תשובו לראות אור חבל !
לו רק ידעתם שנים חובק מכאובכם
מורשת קרב.................
עיני דומעות ,עיני עייפו ,עייני כבו
רעיי ,אחיי הלכו ללא מילות פרידה
אתם הזיכרון הצורב את ליבי לעד
פניכם עוברים לפני ברעד ,כמה חבל !!
מורשת הקרב גדלת ,הקדשת
נפלת אתה רק נער ,חייך למולדת הענקת
כתב
אמיר שמעון
10.11.6.2020
שיר זה לנצח ילווה אותי ,יובל שנים למבצע ויקטוריה ,לו רק הייתם אתנו ,לו רק נשארתם
אתנו לספר ,לתאר לנכדים ,לילדים ,לחברים על האומץ ליבכם ,על אהבת הארץ ,על
המסירות ללא תנאי ,יהי זכרכם תמיד ברוך ,בהערכה ובהוקרה רבה חברכם לנשק אמיר.

מ "זווית" של לוחם בפלוגה א'  :מבצע ויקטוריה
אמיר שמעון
הרקע למבצע
החומר הכתוב מזווית אישית של מפקד צוות במבצע ויקטוריה ,כשותף גם במבצע סרג'נט,
במידה ונפלו טעויות או פרטים שגויים אתכם הסליחה! עברו לא מעט שנים!!
בחודש מאי  1970נקרא החודש המקולל ,הארור ביותר בתולדות צה"ל .לאורך הקו נהרגו
כ 60-לוחמים 167 ,פצועים ,בגזרה הצפונית של התעלה על ציר "טמפו" במסגרת הסיור,
נתקלו במארב קומנדו מצרי ובו נהרגו כ 14-לוחמים מגדוד הצנחנים  ,202נישבו שני לוחמים
ביניהם יאיר דורי.
המצרים היו באופוריה מגל ההצלחות ,בחדירות ,במארבים ,הנחת מוקשים על הציר ,הסבו
נפגעים רבים ,התעוזה גברה ואיתה הניסיון לחדור ולפגוע בלוחמי צה"ל לאורך קו בר–לב.
ההפגזות הבלתי פוסקות ,הירי של טילים ,מרגמות כמעט כול יום כ 20-שעות ,יצרו בעיה
מורלית קשה בצה"ל ובפרט בקו בר-לב.
הקושי בחילוץ נפגעים במסוקים ,יצר בעיה דחופה בטיפול ,בפינוי לוחמים פצועים ,אי אפשר
היה להנחית הליקופטר ,מכיוון שכול השטח היה מטווח ,כמעט כול מטוס של חיל האוויר
נפגע.
מצב נואש! חייבים לעצור את המצב ולהחזיר את ההרתעה לצה"ל!!
•
•

לראשונה סיירת שקד חוצה את התעלה בפשיטה ובמבצע הנקרא סרג'נט.
הוחלט בדרג הבכיר בצה"ל להטיל על סיירת שקד את הפשיטה הגדולה הנקראת
מבצע ויקטוריה.

חלק א' ההחלטה ,ההכנות למבצע

•

•

רבות נכתב על הפשיטה הגדולה ,קרי מבצע ויקטוריה ,מטרתה לצלוח את התעלה,
לגרום לאבדות רבות ,ליצור פחד ,אימה אצל הצד השני ,ובכך למנוע חדירת קומנדו
מצרי לציר טמפו ,לפגוע במורל ,לזרוע פחד בצד השני.
טרם קבלת ההחלטה להטיל על סיירת שקד את המבצע קדמו ויכוחים רבים,
התנגדויות הן מצידו של הרמטכ"ל בר לב ז"ל ,רפול ,בסופו של עניין דני )וולף( רהב
ז"ל שכנע את כולם והמבצע יצא לדרך .שתבינו ותפנימו לא הצנחנים ,לא סיירת
צנחנים ,לא סיירת מטכ"ל ,אלה בשיתוף פעולה עם האחד והיחיד אריק שרון הטיל
את המבצע על מיטב הבנים ,מיטב הלוחמים ,שהצניעות קדמה לכול לוחמי סיירת
שקד .איזו גאווה ,איזו הכרה והערכה לה זכינו.
איזו בשורה ,איזו שמחה ,כמה חיכינו להחלטה הזאת.
שני מקומות נבחרו בקפידה כמודל לצליחה :אחת בדמוי התעלה בימת הברדאוויל,
באזור ביר אל עבד ,השני פחות סימפטי עם סכנות זהום חמורות ,משמעותיות )למי
איכפת( פלוגה א' ואנוכי תרגלנו את החציה ,תפיסת ראש חוף ,חציה בסירות גומי,
בנחל הקישון מערבית לבתי הזיקוק ,מודל יותר קלאסי ,זה נכון לתרגל מכיוון שלנחל
שתי גדות והתרגולת התאימה מאוד.
הדמויות המרכזיות בהכנות למבצע דני רהב )וולף( מפקד הסיירת ,סגנו אמציה חן
)פצי( שתי דמויות שהייתה הולך אחריהם באש ובמים .נשואים להערכה ולהערצה.

•

איציק גורן הגדול יחד עם קצין אגם פיקודי מגיעים לדקליה ומבצעים תדריך ראשוני,
ויצירת דגם על החול ,כשכול הלוחמים יושבים במעגל קשובים ומתוחים ,לקבלת
התדריך :בדגם אזור החציה :חלוקת הגזרות ,חלוקת המשימות ,תרשים מוגדל של
החציה ,המעבר ,טוואי השטח ,הקרקע ,חלוקה של המשימות כול מ"פ והגיזרה,
המשימה ,חלוקת הצוותים ,תרגולת בצוותים.

• תמונות אוטנטיות :
.1
.2
.3
.4
.5

תמונה אותנטית ,מקורית.
דגם חול של אופן החציה ,הקרקע.
תרגולת חציית התעלה )אנוכי ראשון בתמונה(.
תרגולת חציה באמצעות סירות.
תרגולת ניפוח הסירה ותפקודה.

אמיר

הלוחמים שנבחרו למבצע
לגבי פלוגה א' המ"פ שיפמן אריה :הדרישה  100%חילות ,לבוש ,התארגנות,
ציוד ,ללא משוא פנים ,קשה באימון קל בקרב זאת הייתה סיסמתו ,משנתו של
שיפמן ,טוב שכך היה פשוט "סכין יפאנית" .עובדתית בציר המוות ,הקפיד ,דרש
על הקפדת נהלים ,מוכנות לקרב ,זה הוכיח את עצמו מעט נפגעים יאמר לזכותו.

התרגולות התבססו על:
•
•
•
•
•
•

תפיסת ראש גשר על הגדה המערבית של התעלה
טיפוס על הסוללה ,כול צוות ליעד שנבחר
ציר האום דרך עפר דרך הפטרולים
תעלת המים המתוקים
מסילת הרכבת
צמוד לגדה הבונקרים ,עמדות ירי ,מצדיות
חלוקת הגזרות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פלוגה ג' בפיקודו של מוסה אברהמי ,טהור כביש האום צפונה לכיוון
פורט סעיד
פלוגה ד' בפיקודו של עמוס טרטמן ,טהור כביש האום דרומה בואכה
קנטרה
פלוגה א' בפיקודו של שיפמן ,טהור ציר הרכבת צפונה ,חיסול
הבונקרים.
מפלוגה ד' בפיקודו של אבנר וייס ,טהור ציר הרכבת דרומה
המג"ד דני רהב ז"ל בחפ"ק
פצי נע עם הכוח של מוסה אברהמי

היעד המרכזי ,מטרת המבצע לטהר את הבונקרים הצמודים לגדה ובהתאם
לגזרות באורך כ  3.5ק"מ לכול צד ,להרוג כמה שיותר ,ולחסל את הבונקרים
• דני אנקר יפקח על פינוי הנפגעים עם הסירות ,לאחר המבצע בסדר
מופתי לגדה המזרחית ,יוודא שכול הכוח שב לבסיסו ,פיקוח מעולה על
ויסות הכוחות ,תוך סדר ,רגוע ,וספירת הכוחות עד אחרון הלוחמים.
דני ישר כוח.
• תמונת קו בר לב
• מפה המתארת את נקודת החציה ,חלוקת הגזרות של הכוחות.

ציר המוות )ציר טמפו(

המתח בשיאו מסדר יציאה קפדני
•
•
•

•
•
•
•

המסדר נקבע לשעה  12.00בצהריים.
נבדקו התחמושת ,מחסניות ,רימונים ,אפוד מותאם ,קסדה רכוסה ,תחבושת אישית,
פנקס שבוי ,שיפמן חזר על הבדיקות בדקדקנות האופיינית לו.
הוחלט על תנועה לעבר היעד בשעה  ,15:00עם סיום הבדיקה המדוקדקת ,הפנים
של הלוחמים אמרו הכול ,המתח באוויר ,החלה התנועה לכיוון בלוזה ,אחרי חיבור
הכוחות תנועה לכיוון התעלה.
תדריך אחרון כול הכוחות לשטח ,כינוס הכוחות דני עם השקט תידרך ,כל מ"פ עבר
על הוצאת הפקודות ,חזרה על המשימה ,סימנים בפנס האישי ,תרגולת אחרונה.
מבצע ניפוח הסירות שנועדו לצליחת התעלה.
שיפמן אסף את המפקדים ,דיבר בשקט ,חזר על הפקודות ,הנהלים ,הצוותים,
תדרוך עידוד אחרון.
שעת ה ש החציה תוכננה ל  12:00בלילה.

הזווית האישית שלי :אמיר
.1

.2
.3

.4

אחת הבעיות המרכזיות בעיני היו ההפצצות ,ריכוך היעדים של מטוסי חיל
האוויר ,הפנטומים ,הסקיהוקים ,עשו מלאכת קודש ,לא נלקח בחשבון התוואי
שנבחר התמלא מכתשים ,בורות מלאי מים ,בוץ טובעני ,שהקשה והאט את
התנועה של הלוחמים ,החשוב ביותר לשמור על תקינות הנשק.
כל השטח הפך לעיסת בוץ שהקשתה את מעבר הלוחמים לעבר היעדים
שהוכתבו להם.
לפתע נפתחה אש תופת ,המצרים הבחינו בתנועה חשודה והחלו להפגיז את
האזור ,חלק מהסירות נעו עם הזרם ,לוחמי  707מתחו כבלים מהגדה המזרחית
 ,לגדה המערבית ,עקב כך נוצר לחץ ,עומס ,בלבול ,הסכנה שריחפה הפגזת
נקודת החציה שכול הכוח מרוכז במקום אחד.
סדר הכוחות השתנה ועמו הסכנות.

אמיר
הכוח שלי הצוות מנה כ 10-לוחמים הינו מספר שתיים מי שהיה אמור
לנוע לפני הצוות שלי :מוטי לפיד ,צפריר ,אם אני לא טועה שיף הם
אמורים להוביל את הכוח.
ברגע מסוים נעתי ,ב :אחד לפנים ,מימני אמסטר ז"ל לעבר היעד,
הבנתי שמשהו השתבש ,הייתי שקט מאוד וחד ,דרוך ,תוך כדי
תנועה לוחמים מהצוות הסבו את תשומת ליבי על רעש מוזר ,רחש,
מלל ,מיד הורתי לצוות לשכב ,אצבע על ההדק ,מבקש שקט מוחלט,
אני שומע מילים בעברית עשירית שניה לפני פתיחה באש) .תדמינו
מה היה קורה אילו נתתי הוראה לפתוח באש(  ........הסימן לחבירה
בין כוחותינו הבהוב בפנס עם צלופן ירוק ,כשקיבלנו חזרה איתות,

פתחתי את ידי לשמיים וביקשתי תודה מאלוהים שלחש לי אל תירה
אלה כוחותינו .עד היום אני משחזר את התמונה ,רועד כולי ,בוכה,
מתרגש ,שמח ששמרתי על קור רוח ,מוטי לפיד ,צפריר ,שיף חייבים
לי ולצוות שלי את חייהם.
 .5מזה חששתי ,הבלבול עקב ההפצצות ,הבורות שיבש את סדר
הכוחות.
התותח:
תוך כדי תנועה מטהרים את הבונקרים ,זורקים רימונים ,יורים ,שומעים
צעקות וממשיכים הלאה ,מחסלים לוחמי קומנדו מצריים ,אחרי קילומטר
לערך ,לפני גוש פלדה ענק ,חששתי שזה טנק מצרי ,תותח ,טרקטור,
ביקשתי מכל הצוות שלי לשכב ,אמסטר ז"ל לחש אמר שמור על עצמך
אל תתקרב יותר מדי ,ביקשתי את האר.פי.ג'י ,וביקשתי להיות מוכנים
להסתערות ,התקרבתי כ 8-מטר לערך היה חשוך ,לימדו אותי לירות בין
הטובה לצריח ,וכך כיוונתי ,צעקתי שמע ישראל אדוני אלוהנו אדוני אחד
 ,יריתי ,הטיל פגע בכלי העיף חלקים ,החלו התפוצצויות ,לפתע שמעתי
קולות בערבית ,הורתי קדימה הסתער ,חיסלנו את הצוות חמישה לוחמי
קומנדו מצריים ,אחרי ההסתערות ,אחד הלוחמים המצרים גנח ,צעק,
שלפתי רימון זרחן מטווח  3מטר הרימון התפוצץ וכמה רסיסים עפו על
היד ,הכתף ,שתקתי ,הפציעה הייתה קשה זה עשה לי חור של סנטימטר
 +ראיתי את העצם ,כאבי תופת ,שמרתי על איפוק ,העברתי את הקלצ'
ליד ימין ,אמסטר ז"ל עצר אותי ושאל נפצעת ,לא עניתי כשהבחין,
התרגש וצעק אתה חייב להתפנות תישאר בלי יד ,ביקשתי וסימנתי
תהיה בשקט ,הצוות הלחש ונתתי פקודה ממשיכים במשימה נשאר לנו
עוד קטע קצר שטהרנו אותו.
חשתי כאבי תופת ,סחרחורת ,על סף עילפון ,המחשבה היחידה שרצה
לי בראש :לסיים את המשימה ,מעל הכול להחזיר את הצוות שלי בשלום
בשתי המשימות בצניעות הצלחתי ,תודה לאל.
 .6חזרת הכוחות צפופה ,לא מאורגנת ,סכנת מוות .לוז הסיום השתנה,
לא ברור ,הסכנה בחציית התעלה מזרחה היה בו סיכון גדול ,חציה
איטית ,מבולבלת ,מניסיון ,בצניעות רבה בציר המוות החשש היה,
שתתחיל הרעשה על אזור החציה שמרבית הכוח מרוכז בנקודה!!!
 .7דני אנקר התגלה כאדם ,כמפקד ,בקור רוח ,בשקט מופתי דילג את
הכוחות ,דאג להעביר כוחות פיקד בצורה מעוררת כבוד את החציה
בסיום המבצע.
 .8בסיום המבצע כמעט כל הכוח היו בטווחים של עד  200מטר ,מה
שסיכן מאוד את הכוח מחשש להפגזה מדויקת לנקודת החציה ,יגרמו

לאבדות קשות בנפש ,התפללתי שהכול יעבור בשלום .הייתה תחושה
עם רגשות מעורבים ,תחושה של אי סדר ,מעט בלגן ,המזל היה
לטובתנו ,ניסים תרתי משמע.

פינוי וטיפול בפצועים
לצערי הרב סבלתי מרסיסי זרחן שהסבו נזק במפרק היד ,החריץ
התפשט כמעט על כול היד ,מטבע הדברים אנוכי לא דברן גדול,
החשוב לי היה שכול הצוות שלי חצה ,בריא ושלם ,כך איחלתי לכול
הכוח ,נאנקתי מכאבים בשקט ,הלוחמים צעקו חובש ,רופא ,לא היה
מענה ,הרגשתי סחרחורת ,כאבי תופת ,כשהגענו לדקליה ,הרופא
פקד בצעקה דחוף לבית חולים ,כהרגלי חייכתי ואמרתי לרופא עד
שאראה את כול הלוחמים שלי ,אשמח להתפנות ,הוא צעק ,הרים את
הקול ,הזעיק את המפקדים ,אני עמדתי על שלי ,למרות הסכנה
שריחפה עלי ,חיכיתי לשובם של הלוחמים רק אז התפניתי,
ציטוט )הרופא( אתה מטורף ,משוגע ,יכרתו לך את היד ,אתה מסרב
פקודה להתפנות? דפוק! ,אני מביט בו ומחייך.
• תמונות המתארות את סיום המבצע וריכוז הכוחות בדקליה

אמיר אחרי הפציעה והדאגה
לשלומם של הצוות

אריק
שרון
אלוף
הפיקוד

חיים בר לב
– הרמטכ"ל
של צהל

דני רהב )וולף( ז"ל

הרמטכ"ל מברך את כל
לוחמי סיירת שקד כל מבצע

קטעים מעיתון משנת  1990ביום העצמאות ה 17למדינת ישראל
קיבלנו פקודה  :להרוג כמה שיותר חיילים מצריים !

תת אלוף אמציה חן )פצי(

הלוחמים מקיבוץ כפר גלעדי
מה ששמרנו בסוד מהמפקדים ,בפרט מדני רהב ז"ל המגד שאנחנו 5
לוחמים מהקיבוץ בני אותה שכבה :שמוליק שגב ,צביקה הובר ז"ל ,חיים
פרמונט ,אמיר שמעון ,יפתח מ , 707השתתפנו במבצע ויקטוריה.
ביניהם גדי קרול מפקד הכוח של השייטת שפקד על חציית הכוח את
התעלה .לשמחתי רק פצוע אחד השאר בריאים ושלמים.
מה היה קורה בקיבוץ אם...................
אמיר שמעון
לוחם צנוע
מפלוגה א'
נזכור ולא נשכח
את אלה שאינם
את אלה שלא זכו לאור יום
את ההולכים בדרכי העפר
ללא תנאי באהבתם את הארץ
הנופלים במבצע ויקטוריה
משה בג'איו זכרו לברכה
ישראל הלפרין זכרו לברכה
משה גוטהלף זכרו לברכה
אברהם נוימן זכרו לברכה

הם לא נפלו לשווא

*אמציה חן
*מוסה אברהמי
*אהרון דנינו
*אמיר שמעון

הם לא נפלו לשווא
שיר זה מוקדש לזכרם של לוחמי סיירת שקד שנפלו יהי זכרם ברוך
פני הנופלים ,מלאי חן היופי באדם
בולט בעיניהם הזורחות אהבת הארץ
נפלו זקופי קומה גאים בדרך.
שמותיהם! הכוח ,העצמה במורשת.
פזמון
הם נפלו ,הגיבורים ! למען המולדת זקופי קומה
כבודם ,שמותיהם יונצחו בספר הזהב בלב האומה.
מכול קשת ההתיישבות הם
האנוש ,מלח הארץ ,העוז להם.
שיר הלל למיטב בננו שנפלו
קדושתם שזורה בקדושת המולדת שלנו.
פזמון
הם נפלו ,הגיבורים! למען המולדת זקופי קומה
כבודם ,שמותיהם יונצחו בספר הזהב בלב האומה
בניי! הרעות נשבה ברוחכם
חיזקתם אהבת האדם בנפשכם.
למען אחי ורעיי נפלתם בהגנת המולדת
יצאתם לקרב אבירים ,גאים סיסמתכם לא עוד.
פזמון
הם נפלו ,הגיבורים! למען המולדת זקופי קומה
כבודם ,שמותיהם יונצחו בספר הזהב בלב אומה.
אחוות לוחמים! הפכתם לקדושה
אהבת האדם! דגל הנפתם במאבק.
האדרתם! נישאתם את הרעות בקרב
נפלתם לא לשווא! גאים וכבודכם רב.
פזמון
הם נפלו! הגיבורים! למען המולדת ,זקופי קומה
כבודם ,שמותיהם יונצחו בספר הזהב בלב אומה.

כתב חיבר
אמיר שמעון
10.11.6.2018

בשיר זה עומד מולכם גאה שיש לנו בנים כאלה ,מלאי היופי ,חן ,אהבת האדם ומעל הכול
אהבת הארץ ,לא לשווא נפלתם ,כל אחד מכם הוא עולם ומלאו בשבילנו אתם ספר ,מורשת
שמדפדפים לומדים כמה אתם מיוחדים ,עוטף את אחיכם ,הוריכם ,מחזק ,נושא תפילה
בזכותכם הארץ היא שלנו ואין לנו אחרת יהי זכרכם ברוך שלכם בהצדעה אמיר.

