
דני אדינו אבבה

משך שלושה עשורים הם הביטו מהצדב
ַײוחשו כמי שהפסידו במערכה על הזיכ

רון הלאומי של הקרב בחווה הסינית.
ַײעכשיו, עם תום 30 שנות שתיקה, החלי

טו כמה מלוחמי גדוד 184 של חטיבה 14 של
השריון להזכיר שגם הם היו שם, שהגיעו לשם
ַײראשונים — לפני כוחות הצנחנים, שגם הם אי

בדו שם עשרות מחבריהם. 
ַײחמישה מאנשי הגדוד, שנוסד במהלך מלח

מת ששתַײהימים, התכנסו במלאת 30 למלחמה
כדי לדבר על חלקו של הגדוד בקרב על החווה
הסינית, אחד הקרבות המרים ביותר במלחמת
יוםַײכיפור. למקום המיפגש בדרום תלַײאביב
ַײהם הגיעו אחד אחד. כמה מהם היססו: הם חוש

בים שמיותר לצאת היום לעימות נגד הצנחנים
בשאלה למי „שייכת” החווה הסינית. אחרים

דורשים שהאמת שלהם תצא לאור. 
הגדוד הגיע לחווה הסינית בלילה שבין הַײ15
ַײוהַײ16 באוקטובר. „הגענו לשם עם 5 טנקים בל
ַײבד במצב לחימה מושלם וַײ6 אחרים בתפקוד חל
ַײקי”, שיחזר אברהם אלמוג, מי שהיה מפקד הג

דוד, את מאורעות אותו לילה בספר „אבירי
הלב”, שכתב אהוד מיכלסון. „מימין ומשמאל,
מלפנים ומאחור הקיפו אותנו חיילים מצרים. כל

צד ירה על השני בכל אמצעי שעמד לרשותו”. 
יומיים לאחר מכן, בַײ17 בחודש, הגיע כוח
הצנחנים לאיזור אחר בחווה הסינית. „השריון
עשה שם את העבודה השחורה”, טוען ד”ר אריה
יצחקי, חוקר והיסטוריון צבאי. „גדוד 184 הוא
ַײשפתח את מסדרון התעלה, לפני שהכוח של אי

ציק מרדכי הגיע למקום”. 
„אנחנו איבדנו עשרות איש בחווה”, אומר
אלמוג. „היו לנו 112 פצועים ושישה שבויים.
ַײלאחר המלחמה הוענקו ללוחמי הגדוד 21 עיטו

רי עוז — ולא בכדי". אך כשנדמו הדי הקרב,
ַײהתברר כי בתודעה הציבורית נחרת כי הצנח
ַײנים — ורק הם — הם שנלחמו והכריעו את המע

רכה בחווה הסינית .

אולי היינו נאיביים

ַײ„כבר 30 שנה אני מתהלך עם תחושה שניצ
חתי בקרב אבל הפסדתי במלחמה”, אומר חנן כץ,
מי שהיה חייל בגדוד. „אני איבדתי את מרבית
חברי שם. הזיכרונות לא נוטשים אותי לרגע. כל
תאונה או סתם ריח של מנוע שרוף, מזכירים לי
את המלחמה ההיא. ולמרות כל מה שעברנו לא
קיבלנו קרדיט על דברים שעשינו. זה די קשה. זה

אפילו מעליב".
מנגד קם זאביק
ליכטמן, לשעבר
מ"פ בגדוד:

„חבר'ה אם הולכים להתעמת עם הצנחנים מי
היה ראשון ומי היה אחרון ב'חווה הסינית' — אני
ַײלא בעסק הזה", הוא מבהיר. בני טירן, שהיה הס

מג"ד, משיב לו: „תשמע זאביק, המלחמה היא
על האמת שלנו. 30 שנה שתקנו ועכשיו יש לנו
הזדמנות להוכיח לעם שאת החווה הסינית לא
ַײהצנחנים כבשו אלא אנחנו. אין לך במה להת

בייש, תהיה גאה בגדוד שלך ובמה שעשית".
„אני גאה בגדוד שלי”, משיב לו ליכטמן, וקם
לעזוב את החדר, „אבל בעימות מול הצנחנים

אני לא רוצה להתעסק”. 
ַײטירן: „אני שואל את עצמי: אולי היינו נאי
ַײביים מדי? כשאני רואה את איציק מרדכי וחב

ריו מדברים על החווה הסינית בטלוויזיה אני
אומר לעצמי: איבדתי את רוב הלוחמים שלי
בפריצה לחווה, ולי אף אחד לא מוחא כפיים.

זה כואב לי מאוד אישית”. 

חנן כץ: „החווה הסינית היא מקום טראומתי
בשבילי. עד היום לא סיפרתי לילדים שלי על
מה שהיה שם. גם לי קשה לבוא ולהגיד: 'אני
הייתי שם ראשון'. אבל לאחרונה התעוררה בי
תחושה של גאווה. אני רוצה לצעוק: חבר'ה, גם
אני הייתי שם, גם אני רוצה שיזכרו אותי בתור

מי שהביס את המצרים”.
אלמוג: „הצנחנים הגיעו יומיים אחרינו.
כשהם הגיעו השטח כבר היה כמעט נקי מהאויב
ַײהמצרי. איך הם לא מתביישים להכריז שהם כב

שו את החווה בלי להזכיר אותנו?"
„כשחזרתי הביתה לא רציתי לספר לילדים
מה עשיתי”, מספר מישל קופרמן, שהיה לוחם
בגדוד. „אחרי כמה זמן הילדים באו ואמרו לי:
'אבא, אנחנו יודעים שנלחמת בחווה הסינית —
איך זה שאתם לא מוזכרים בשום מקום?' היה לי
קשה. התביישתי. בדיעבד הבנתי שמי שלא

עשה לעצמו יחסי ציבור — לא שמעו עליו”.

העיקר שניצחנו

ַײהאלוף (מיל') איציק מרדכי הודף את הטע
נות: „אני לא יכול להיות המסביר הלאומי של
המלחמה, ובטח לא של השריון”, הוא אומר.
ַײ„קשה גם לבוא להתווכח על כל פלוגה זו או אח

רת שטוענת 'היינו שם, תזכרו אותנו'. היו הרבה
כוחות בשטח. ברור שהיו הרבה אנשים שתרמו
תרומה נכבדת במלחמה, וביניהם גם החבר'ה

של אלמוג. אבל לבוא ולטעון שאנחנו ייחצ”נו
את עצמנו במלחמה — זה לא לעניין.

„הם לא גרמו לשום כוח מצרי לזוז אחורה”,
טוען מרדכי. „כשהגענו לשם מצאנו טנקים של
צה”ל שרופים. היה שם תוהו ובוהו. אני פוחד
ַײלחשוב מה היה קורה אם לא היינו נקראים למ

קום. לוחמי השריון לא באו וניסו להסביר את
חלקם במלחמה. אני לא מבין על מי הם כועסים.
איש לא טען שהם לא היו שם. כולם יודעים
שהם איבדו הרבה חיילים. ברור שיש להם חלק
נכבד בניצחון. עם זאת, כל הסיפור הזה של מי

היה קודם נראה לי תמוה". 
גם יצחק דרורי, מי שהיה סמג"ד גדוד 890
ַײשל הצנחנים, לא מבין על מה כועסים חבריו לנ

שק. „אולי היינו צריכים לומר בראיונות בכלי
התקשורת: 'במלחמה ההיא היו גם אנשי שריון'”,
ַײהוא אומר. „חשוב לזכור שניצחנו במלחמה, וה

ניצחון לא נקבע עלַײפי יחידות שהשתתפו אלא
ַײנמדד בהכרעה הסופית. ולדעתי, אנחנו הצנח

נים הצלחנו להכניע את המלחמה בַײ17 השעות
של המערכה השלישית. וזה מה שחשוב". 

ַײ„ברור לי שהם ניצחו אותנו בקרב על התוד
עה הציבורית”, אומר אלמוג. „חשוב לנו לתקן
את עוול שנעשה לנו. אולי בעוד 30 שנה,
ַײכששוב יוציאו מוספים מיוחדים לכבוד המלח

מה, מישהו יזכור גם אותנו. אולי ייתנו גם לנו
— שנלחמנו ואיבדנו את חברינו — קרדיט של

מנצחים”.  ¬

הקרב על המלחמה
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במשך 30 שנה הם מסתובבים בתחושה שניצחו בקרב — אך הפסידו במערכה על הזיכרון הלאומי √ לוחמי גדוד 184
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הסינית, שגם להם מגיע קרדיט על הניצחון במלחמת יוםַײכיפור √ „אני רוצה לצעוק: חבר'ה, גם אני הייתי שם”

אלמוג: „כשאני רואה את
הצנחנים מדברים על החווה
הסינית בטלוויזיה אני אומר

לעצמי: איבדתי את רוב
הלוחמים שלי בפריצה לחווה,
ולי אף אחד לא מוחא כפיים”

אחרי 30 שנה. מימין: בני טירן,
מישל קופרמן, חנן כץ ואברהם

אלמוג. „חשוב לנו לתקן את עוול
שנעשה לנו. צילום: יונתן בלום

מרדכי. „אני לא
מבין על מי הם
כועסים, ברור
שיש להם חלק
נכבד בניצחון”.
צילום ארכיון: דן
בלילטי

לבני. תומכת
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הנבחרים
חיים שיבי

אנשים, אירועים, דיבורים עיניים
בארבע

תלַײאביבית בת 22, שבמקרה היא
גם שוערת נבחרת הנשים של

ישראל בכדורמים.
אמנם בימים אלה יש לבניַײהזוג

אג'נדות שונות — הוא שואף לשפר
את הישגיו בשחייה והיא

סטודנטית שחולמת כבר לאחוז
בתואר (בכלכלה), ובכל זאת

השניים מצאו זמן לוויקאנד מרגיע
במקום הכי נמוך שאפשר, בים

המלח ('הייאט ריג'נסי'), שם בילו
זמן רב (כמובן) בבריכת השחייה.

חליקה: „אצלי הכל מתחבר למים.
אפילו האהבה”.

מיקי נלקין

החתןַײחתן: „הרי אנחנו מקודשים זה
לזה בטבעת זו, בשם האהבה,

הנאמנות, בטוב וברע, באושר
ובעוני, בשמחה ובצרה".

רינת גור

ש

כמו שני דגים במים
השחיין מיקי חליקה יצא תקופה

ארוכה עם השייטת ענת פבריקנט,
אבל מאז השתנה כיוון החשיבה של

שניהם: היא כבר מתכננת את
חתונתה לאחד, ינון קרייז, בזמן

שהוא צמוד לקטי, עלמה

הבמאיעופר ברק, נישאו השבוע 
והתסריטאי של 'פספוסים', ובחיר

לבו (שטרם יצא מהארון), בבית אמו
של ברק בארסוף. בין האורחים היו

ג'ודי שלוםַײמוזס, הדצים, יגאל
על צוותו ועוד ועוד.שילון 

לצלילי מוזיקה קלאסית, מסביב
לבריכה, עם פרחים לבנים

ושושביניות, צעד הזוג הטרי אל
החופה המאולתרת. את השניים

שהיהישראל אהרוני, השיא השף 
אמון גם על הדיםַײסאם. „יצא להם

גם קייטרינג וגם רב בכרטיס אחד",
אמר אהרוני.

אחרי החלפת הטבעות שיננו

סופרַײוומן
פנים חדשות בעולםאפרת אנזל,

הדוגמנות וסטודנטית לרפואה,
החליטה שלא מספיק זוהר להיות

דוקטור, והסתערה על שוק האופנה.
ולא רק זה, במקביל ללימודים

המתישים היא מנסה כוחה גם בלימודי
משחק. „אין ספק שהמימיקה שלה

תכבוש את המסכים”,
אמרו בקניון

'אאוטלט הרצליה'
ובחרו בה להוביל את

קמפיין הפרסום
שלהם.

את הרופאה בדרך גם
אפשר למצוא בוחשת

איילבסירים עם השף 
באירועיםשני

מיוחדים. „תאמינו או
לא”, הוא מוסיפה שמן
למדורה, „יש לי אפילו

זמן, והרבה, לבעל
הטרי”.

חבצלת דמארי

ש

חתונה אחרת
זו לא עוד מתיחה
מבית היוצר של

יגאל שילון.
בחליפות

טוקסידו שחורות
ובנעלי

התעמלות

קרבות שינוי
בשינוי

התמיכה המוצהרת והחדַײמשמעית
במסמך ז'נבה,אתי לבני של ח”כ 

אילןוהחצי תמיכה של ח”כ 
— טילטלו את „שינוי”,ליבוביץ' 

שהיא פדרציה של דעות המוחזקת
בחבילה אחת בכוח סמכותו של

יוסף (טומי) לפיד.
עכשיו פרצו בגלוי ולאור היום
קרבות „שינוי” ב„שינוי”. ח"כ

„לבני כורתת אתמודי זנדברג:
הענף שעליו יושבת המפלגה. היא

תומכת במשהו הזוי שנכתב בדם
קורבנות הסכם אוסלו. כמה אנשים

צריכים למות כדי שניסויי
המעבדה האלה יפסיקו?”

ש
יומן מסע

את ההודעה הבאה לעיתונות כדאי
לגזור ולשמור כקלאסיקה

פרלמנטרית. היא מובאת כלשונה,
וכל מילה נוספת מיותרת.

גילהכותרת (בהבלטה): „ח”כ 
שבה מלאת חוויותפינקלשטיין 

ממסע הרצאות ברחבי ארה”ב”.
טקסט: „באחת השורות הראשונות

באודיטוריום של אולפנת
„מעיינות” בניוַײיורק ישבה מולי

תלמידה שלא הפסיקה לבכות
במהלך הרצאתי.

„בתום ההרצאה היא ניגשה אליי,
חיבקה ונישקה אותי בחום רב.

לשאלתי הסבירה: הוריי ירדו מן
הארץ כשהייתי ילדה ואני

מתגעגעת כלַײכך. את הזכרת לי
את כל טוב הארץ שאני משתוקקת
לחזור אליה. ומיד בתום הלימודים

התיכוניים כאן אני מתכוונת
לעשות עלייה לארץ”.
אז מי צריך טלנובלות?

ש
לפיד נגד התקשורת

עלַײפי מחקרי מדיה של קבוצת
הואיוסף (טומי) לפיד 'יפעת', 

השר המושמע ביותר בתקשורת
האלקטרונית. המושמע ביותר,
שהוא כידוע עיתונאי לשעבר,

הפך עכשיו גם לשר הבוטה
ביותר בביקורת על עיתונאים. 

בכנסת הרימו גבה כאשר
לפיד קבל על „הטעיה

שקרית ונבזית” של
התקשורת שדיווחה על קרע

כביכול בינו לבין נשיא
בית המשפט העליון,

אהרן ברק.
אביר הדמוקרטיה

השתמש בנאומו
במונחים שהיו
שמורים בעבר
בעיקר לאנשי
ש”ס או הימין

הקיצוני. 

תמיד
אופטימי

דוד הכיטוב (לא טעיתם, זה
השם) הוא אופטימיסט חסר

תקנה, שמתעקש לראות את
הצד הכיטוב בכל מצב, והוא

משה איבגי,לא אחר מהשחקן 
כפי שתראו אותו בקמפיין של
חברת 'ביטוח אישי ישיר'. הוא
נתפס עלַײידי שוטרת יפהפייה

) כשהואקרן קולר(שמגלמת 
נוהג ללא ביטוח תקף, מעורב

בתאונת דרכים, פורצים לו
לדירה ועוד ועוד צרות,

ולמרות הכל הוא ממשיך
להיות אופטימי (נו, טוב, זה

בגלל שהבחור מבוטח בתשעה
מיליון שקל).

גם הצילומים לא עברו חלק.
הצוות תיכנן לצלם סצינה

שבה נוהג איבגי מכונית ישר
לעץ דקל, כשהוא מתנחם

בעובדה שהאוטו לפחות
„חונה” בצל. אלא שיומיים

לפני הצילומים, גילחו בוני
סוכה סמוכה את העץ המיועד.
כשהגיעו ל„סט”, התברר שיש

גזע אבל אין צל. העיקר
להישאר אופטימים.

חבצלת דמארי

ההר של שוורצנגר
צלח את פסגת תחרות „מר עולם”, העפיל לראשארנולד שוורצנגר 

המערכת הפוליטית בקליפורניה, ועכשיו, אם רק יחפוץ, גם יוכל
לטפס על הר הנושא את שמו.

הגרוזינים, שמעריצים את שוורצנגר עוד מהקולנוע, הציעו לקרוא
לאחד ההרים ברכס קווקז במדינה על שמו של מושל קליפורניה

החדש. זאת בתנאי, שמר מושל יואיל בטובו לבקר במדינתם ולקבל
במו ידיו את אות הכבוד, כך נאמר בהודעה מטעם נשיא גרוזיה,

אדוארד שווארנדזה.
זו לא הפעם הראשונה שגרוזיה מציעה להעניק את הכבוד

לשרירןַײשחקןַײמושל. כעת, לרגל הזכייה בבחירות, הם חידשו את
ההצעה. אבל נראה שגם הפעם שוורצנגר יסרב. „אני לא חושב

שביקור בגרוזיה נמצא בלוח הזמנים שלו בעתיד הקרוב”, אמר רוב
סטולצמן, דוברו של שוורצנגר. „למרות שזה נשמע מפתה להיות

בעלים של הר, תשומת הלב שלו מוקדשת כרגע לקליפורניה בלבד”.
לילית וגנר

בתצלום:
איבגי וקולר

(אלי ישי, יו”ר ש”ס, על נישואיו של שגריר ישראלי ללא יהודייה)„מדובר במתבולל תחת חסות דיפלומטית”שליפה

אפרת
אנזל


