
ַײקולו השקט של קצין המבצעים של הגזרה המרכזית בתעלת סואץ, זה המ
כונה המכונה בקשר „24”, בוקע מטייפ הסלילים הגדול: „כאן 24, רות, עבור”.
ַײמקס ממן (הקשר של מוצב „חיזיון”) צועק לעזרה בקול ניחר ורועד מהתרג
ַײשות: „אני רוצה אש מטוסים על כל הסוללה הזאת של הטנקים מדרום לצומת שי

חריבו אותם. שיחריבו אותם. עבור”.
„כאן 24. תתאזר עוד כמה דקות בסבלנות. מטוסים יהיו מעליך מייד לדפוק

את כל הטנקים, עבור”.
ממן: „24, שים לב. נכנסים עלי דרך השער. אני מבקש ארטילריה דרך השער
ולאבטח לי את השער. עבור... אני מקבל כדורים מעל הראש. לא יכול להיות
שיהיה עוד שעה. תשלחו מייד מייד תגבורת, עבור, אחרת אנו ניפול. מוקפים

מכל עבר, גם דופקים אותנו מכיוון השער, עבור”.
„כאן 24. מייד אתה מקבל ארטילריה ומטוסים. צריכים...” ממן: „24, אני לא

יכול להרים את הראש לראות מה נעשה. תזרז את המטוסים, עבור”.
ַײ„כאן 24. התאזרו בסבלנות. שבו בבונקרים. עוד מעט חיל האוויר ית

קוף”.
גם היום, 30 שנה אחרי, מתרתח אבי יפה, הקשר של מעוז „פורקן”,
למשמע קולו השקט, המדוד, הרדיופוני של קצין המבצעים של הגזרה.
„הוא עבד עלינו כל הזמן, הבטיח לנו סיוע אווירי, הבטיח לנו ארטילריה,
וכלום לא בא. נותרנו לבד. התייחסו אלינו כמו אל חולים גוססים על

ערש דווי ושיקרו לנו כל הזמן”.
ַײיפה, טכנאי סאונד בהכשרתו וכיום הבעלים של אולפני הקלטה בירו

שלים, יצא לשירות מילואים בתעלת סואץ קצת לפני ראש השנה של
1973. הוא לקח עימו שני מכשירי הקלטה בשל תחביבו לתעד חוויות
שעבר. „אף אחד לא דיבר על מלחמה, אף אחד לא העלה בדעתו שמשהו
באמת יכול לקרות. רק בבוקר יום שבת הודיעו לנו שיש סיכוי שהמצרים
יפתחו באש בַײ6 בערב. הכנתי את מכשירי ההקלטה שלי, וכך הצלחתי
לתעד ממש את רגע פרוץ הקרבות”. מדובר בחומר דרמטי, טרגי ומרגש,
ַײשרק חלקים קטנים ממנו נחשפו לציבור הרחב במשך 30 השנה מאז המל

חמה ומהווה את העדות הכואבת והאותנטית ביותר למה שאירע בקו
ברַײלב באותה מלחמה ארורה.

ַײהיום חושף „ידיעות אחרונות” תמלילים שלא פורסמו מעולם. בהקל
טות נשמע אחד מלוחמי המעוזים קורא לעזרה ומתחנן לסיוע אווירי או
לאש ארטילרית על המוצב. „הם הורגים אותנו, הם הורגים אותנו”. איש
לא בא לעזרתו. הקשר צועק: „הם הורגים אותנו אחד אחד”, ומכוון לחלק
ַײמחבריו שנכנעו והוצאו להורג מחוץ לבונקר. המצרים חודרים עם להביו

רים לחדר שבו הוא שוהה, והלוחם צועק: „אני נשרף”. כאן הפסיק יפה את
ההקלטה. „לא הייתי מסוגל להמשיך. אחרי זה הוא עוד הספיק לומר 'אני הולך

למות. פגעתם בנו. אלוהים ישלם לכם', והקשר עימו נותק לעולמים”.

„תעירו את החבר'ה”
בהקלטה הראשונה שומעים צליל של דריכת כליַײנשק ומייד אחר כך,
בַײ14:05, ביום שבת, 6 באוקטובר 1973, נחרד חדר הבונקר מהפצצה כבדה מאוד

של ארטילריה ושל מטוסים מצריים.
יפה נשמע בהקלטה: „זה עלינו!” (באינטרקום): „העניין מתחיל”.

ד”ר אביטל, רופא המוצב: „תעירו את כל החבר'ה בבונקרים”.
יפה (בנימה סרקסטית): „טוב. בוקר טוב, ילדים”.

מאותו רגע מוצפת רשת הקשר באיןַײספור דיווחים על הצליחה המצרית ועל
הפגיעות הקשות. ברקע נשמעות כל העת ההפצצות המצריות המחריבות את
המוצב, קריסת התקרה של הבונקר ונפילות החול לתוך החלל התתַײקרקעי. זמן

קצר אחרי תחילת ההתקפה מתעוררת בהלה במוצב בשל התקפת גזים:
יפה (מדווח בקשר): „מעל המוצב שתי פטריות ענקיות צהובות”.

ד”ר אביטל ממלמל: „מה זה אומר”?
יפה: „האם יש חשש לגז”?

תשובה של קצין מבצעים בקשר: „תשמור על עצמך, סוף”.
זה, בערך, כל מה שיכלו המפקדים והדרגים הבכירים להציע בתוך האיןַײאונים

הכללי ששרר באותה שעה בחזית.
ַײובעוד לפיקוד הדרום אין מה להציע למעוזים, ממשיכים אלה להעביר דיוו
ַײחים קשים. מוצב „חיזיון” קורא לעזרה דחופה: „שיעשו את זה מהר, עבור. כאן 'חי

זיון'... שים לב... הכוח מדרום ממשיך לעלות עלינו. חוצים את הגשר טנקים. הם
עולים עלינו! כוח עצום! זקוקים מייד לכוח אווירי פלוס ארטילריה”.

יפה, השבוע: „אנשים לא מבינים מה זו אימה. מה זה לדעת שעוד מעט אתה
ַײתמות. שמעתי את 'חיזיון' נופל. שמענו בשידור ישיר את המצרים חודרים למוצ
ַײבים אחרים וטובחים שם את החברים שלנו. היה ברור שתיכף זה יקרה לנו. כתב

תי צוואה וניסיתי לדמיין את עצמי מת. חשבתי איך אני אראה בתור גופה, איך
אני איראה מת. היה לי ברור שזה רק עניין של עוד שעה או שעתיים”.

במעוז ממתינים להתקפה המצרית ופותחים באש כשהמצרים מתקרבים. בהקלטה
נשמעים קולות ירי ופיצוצים תוך צעקות. מייד לאחר מכן חודרת פצצה לתוך המעוז.

מאיר'קה (המפקד): „כל הבונקרים מתמוטטים! אנחנו פה חנוקים”.
ַײאחד הקטעים ההזויים ביותר בקלטות מתרחש ביום השני למלחמה. יפה, בר

גע של תושייה, יוצא אל התופת ומחבר קו טלפון שנותק, כך שניתן ליצור קשר
ַײישיר עם המפקדות בטסה ובבלוזה. ראשון זוכה לעשות שיחת טלפון מש”ק מודי
ַײעין בשם דודו, שהוצב במעוז כדי לדווח על המתרחש באיזור. מאז תחילת הקר

בות לא עשה צה”ל שימוש באותם מש”קים כדי שידווחו מה בדיוק קורה בתעלה.
דודו רוצה לדווח על המצב ומרים בהתרגשות את השפופרת. מהצד השני נמצאת

הקשרית של יחידת המודיעין שלו.
דודו: „הלו מי זה”.

„עירית”.
„עירית, את יכולה להשיג לי את בני (המפקד של יחידת המודיעין)?”

עירית אדישה, ובמקום לצאת מעורה על הטלפון הזה מתוך המעוז הנצור היא
אומרת: „אני לא יכולה לאתר אותו. זה דחוף?”

דודו: „תראי עירית, זה דודו”.
עירית (באדישות): „כן”.

ַײדודו: „אתם יודעים איפה אני נמצא. אנחנו, כל החדר פה, אנחנו בינתיים בס
דר”.

עירית: „כן”.
דודו: „חוטפים הרבה, אבל בינתיים בסדר”.

עירית: „אוַײקיי”.
דודו: „אז פשוט תדעו שאנחנו בסדר ותשתדלו להיות איתנו בקשר”.

עירית: „טוב, ביי”.
יפה שיחזר השבוע: „כולנו היינו המומים. שתקנו שניות ארוכות אחרי
ַײשהיא ניתקה את הטלפון. המומים מהאדישות של עירית. אדישות אנושית וא

דישות מקצועית מודיעינית. דודו ממש נכנס להלם מהקטע הזה והפך אפטי
לחלוטין”.

ַײהיחיד שעשה שימוש בקו הטלפון החם לתוך ראש הגשר המצרי היה מפקד או
גדה 143, אריאל שרון. הוא התקשר למעוז של יפה ואמר: „מדבר המפקד. אתה

מזהה את קולי? אתה יודע מי אני, נכון”.
במוצב „פורקן” זיהו את קולו של שרון. מכאן ואילך מתנהלות שיחות רבות
בין שרון לצוות המוצב. הוא עושה בהם שימוש כדי לאסוף עוד ועוד מודיעין על

המתרחש בגזרה.
שרון: „תגיד לי כמה... שלום לך”.

מאירק'ה: „שלום וברכה”.
שרון: „תגיד לי, כמה טנקים אתה רואה שם?”

מאירק'ה: „בסביבות 30 טנקים”.
שרון: „האם כל הטנקים בערו? הם כנראה נפגעו, אבל בלי לבעור”.
מאירק'ה: „אתה מבין? הם תופסים שם שטח של כמעט ק”מ אורך”.

שרון: „תגיד לי, ההתרשמות שלכם בכלל שזה, כל החבר'ה האלה הם
בעייפות, או הם בתנופה או מה?”

מאירק'ה: „אני אומר לך, מסתכלים עליהם אחרי שחיל האוויר ירד,
אז נזכרים מלפני שש שנים”. (הכוונה למלחמת ששת הימים).

שרון: „היית חייל אז או מה?”
מאיר'קה: „בטח שהייתי חייל. תראה אני כבר. זו פעם שלישית. אתה

מדבר עם זקן בן 41 כמעט”.
שרון: „טוב, תראו חבר'ה. אני הגענו רק עכשיו. עכשיו אני מתכוון
לעשות כל מאמץ להוציא אתכם. אני לא רוצה לעזוב אתכם שם, בשום
פנים ואופן. קצת יותר מאוחר אני אתקשר אליכם ואגיד לכם מה אנחנו

עומדים לעשות”.

חילוץ למודיעין בלבד
בהקלטות יש זכר גם לאחת התופעות המכוערות בפרשת המעוזים.
ַײאחד המפקדים הבכירים הורה ליחידות טנקים להתקרב בחשאי למעו
ַײזים ולהוציא משם את אנשי המודיעין כדי לוודא שלא יפלו בשבי. כשה

טנקים הגיעו, נתלו עליהם גם לוחמים אחרים, אבל הם הופלו מהטנקים, שקיבלו
פקודה חדַײמשמעית שלא לקחת אף אחד אחר, רק את אנשי המודיעין.

ַײמוצב „פורקן” ננטש באישון לילה שאחרי כישלון מתקפתַײהנגד בַײ8 באוקטו
בר. החיילים הלכו ברגל 16 ק”מ עד שנאספו בידי טנק מאוגדת שרון. 33 חיילים

ניתלו על טנק אחד ויצאו מהתופת.
יפה: „היחיד שאמר לנו את האמת היה אריאל שרון. הוא לא בילף אותנו ולא
ַײשיקר אותנו. הוא אמר לנו כל הזמן שאנחנו צריכים לחלץ את עצמנו בכוחות עצ

מנו, ושהוא יוכל לעזור רק מנקודה מסוימת”.
אחרי המלחמה הקליט יפה שיחה של עצמו עם שרון ובה אמר ראשַײהממשלה
את הדברים הקשים הבאים: „ניתן היה לחלץ את האנשים מהמעוזים. אני אומר את
זה גם עכשיו, כי הצליחה האמיתית התחילה בַײ8 בחודש. אני הגעתי עם האוגדה
ַײבצהריים, ובשעות אחרי הצהריים תבעתי ממפקדת הפיקוד לאפשר ביצוע של חי

ַײלוץ המעוזים שהיתה צריכה להיות בנויה על התח
ברות למעוזים בגזרות קצרות מאוד. אתה מבין מה

שאני אומר? לא קיבלתי אישור לנושא הזה”.

אבי יפה, הקשר של מעוז „פורקן”, הקליט את שלושת הימים הראשונים למלחמה, עד אשר הוא וחבריו
חילצו את עצמם מהתופת √ בהקלטות נשמע אחד מלוחמי המעוזים קורא לעזרה ומתחנן לסיוע אווירי או
לאש ארטילרית על המוצב: „הם הורגים אותנו, הם הורגים אותנו”, הוא צועק, „הם הורגים אותנו אחד אחד”

בהקלטות יש זכר גם
לפרשייה מכוערת:

טנקים התקרבו בחשאי
למעוזים כדי לחלץ

אנשי מודיעין,
עלַײמנת שלא יפלו

בשבי. לוחמים אחרים
שנתלו עליהם הופלו

תמליל השיחות המזעזעות ברשת הקשר של אחד המעוזים הנצורים בתעלה:
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רונן ברגמן וגיל מלצר

על מלחמת הגנרלים
ביום כיפור – בַײ7 ימים

כתבתי צוואה
וניסיתי לדמיין את

עצמי מת. חשבתי איך
אני איראה בתור

גופה, איך אני איראה
מת. היה לי ברור שזה

רק עניין של עוד שעה 
או שעתיים

אבי יפה (בתמונה).
„שיקרו לנו כל הזמן”

(צילום: אלכס קולומויסקי)

„שמענו את המצרים חודרים לתוך
המעוזים וטובחים את החברים שלנו”.

(צילום ארכיון)מעוז ישראלי בתעלה 
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רבבות נתקעו במעליות ובקרונות הרכבת התחתית √ אלפים נמלטו מהתחנות וצעדו בחשיכה מוחלטת החוצה √
שדות תעופה נסגרו √ המונים צעדו ברגל √ בתי עסק התרוקנו מעובדיהם √ אנשים שישבו במסעדות ובבתיַײקפה
יצאו לרחובות √ מהבניינים הגבוהים החלו אנשים לצאת ברגל מהמשרדים ולרדת לרחוב כי כל מערכות מיזוג
האוויר בבניינים חדלו לפעול √ איש לא ידע מה קורה כי הטלוויזיה והרדיו שותקו √ הרשויות: זה לא פיגוע

כתבינו בארה"באיתן עמית ואורלי אזולאי, מאת 
רבים תהו אמש אם חלום הבלהות של פיגוע טרור בתחנות
הכוח באמריקה הפך אתמול למציאות קשה, או שהיתה זו „סתם”
תקלה עצומה וחסרת תקדים, הגדולה מסוגה בהיסטוריה של
ארה”ב, שהביאה לקריסת מערכת החשמל בערים המרכזיות

בחוף המזרחי של ארצותַײהברית, כולל ניוַײיורק?
נציגי הרשויות המוסמכות היו שרויים תחילה בעלטת מידע, כמו
ַײמאות אלפי האנשים שנתקעו ברכבת התחתית, בשדות התעופה וב
ַײגורדי השחקים שמעליותיהם שותקו. אולם, לאחר בדיקות קדחת

ניות יכול היה ראש עיריית ניוַײיורק, מייקל בלומברג, לכנס מסיבת
עיתונאים, להבהיר שלא הייתה זו פעולת טרור ולהבטיח שהחשמל

ישוב לזרום „בתוך שעות”.
הסיבה לתקלת החשמל הדרמטית הזו, שהשפעתה חרגה מעבר
לגבולות ארצותַײהברית והגיעה עד קנדה, הייתה נעוצה

בעומסַײיתר, שגרם לתקלת הענק בכל צפוןַײמזרח ארה”ב.
בעיר ניוַײיורק נסגרו שדות התעופה לה גוארדיה וקנדי. נוסעים,
שאמורים היו לטוס, התבקשו שלא להגיע לשדה. אלה שציפו לקבל
קרובים בשדות התעופה התבקשו לבדוק מועדים חדשים לנחיתה,

כי לא היה ברור מתי תחודש אספקת החשמל.
ברכבת התחתית של ניוַײיורק נתקעו אנשים, וכך גם במעליות של
גורדי השחקים. הפסקת החשמל גרמה לכאוס בניוַײיורק — מנהטן,

קווינס וברוקלין. על גשר ברוקלין צעדו רבבות שלא הצליחו להשיג
ַײתחבורה אחרת. לרבבות לא נותרה ברירה והם החלו לצעוד הביתה בר

גל לאחר ששותקה תנועת הרכבת התחתית ונסגרו גשרים ומעברים.
אלפים צעדו ברגל בחום הכבד, עברו את הגשרים בדרכם לבתיהם.

חלק גדול מהנוסעים שעמדו בתחנות הרכבות, יצאו מהקרונות
ועלו לרחובות. גם מרכבות שהיו בין התחנות החלו נוסעים לצאת
וללכת בחשיכה מוחלטת לעבר התחנות, שבערו מחום. בתי עסק
רבים התרוקנו מעובדיהם, אנשים שישבו במסעדות ובבתיַײקפה
יצאו לרחובות, מכל הבניינים הגבוהים החלו אנשים לצאת ברגל
ַײמהמשרדים ולרדת לרחוב, מכיוון שכל מערכות מיזוג האוויר בב

ניינים חדלו לפעול.
ַײמרבית האנשים לא ידעו מה מתרחש, מאחר שמכשירי הטלווי

זיה והרדיו כבו גם הם, בהיעדר חשמל.
הכול החל אתמול אחרי הצהריים, בשעה ארבע ורבע בדיוק,
ַײשעון החוף המזרחי (11 ורבע בלילה שעון ישראל). זרם החשמל נו

תק בערים המרכזיות בחוף המזרחי: ניוַײיורק, דטרויט, ערים אחדות
באוהיו, קליבלנד וכן טורונטו ואוטאבה שבקנדה.

בוושינגטון הבירה לא דווח על הפסקות חשמל. בבית הלבן עקבו
במתח אחרי המשבר. הנשיא עצמו נמצא בסן דייגו וקיבל דיווחים

שוטפים על המשבר. האףַײביַײאיי פתח בחקירה מקפת.
יצוין, כי מאז הַײ11 בספטמבר הוגברו אמצעי השמירה על תחנות

הכוח המספקות חשמל, בשל מידע כי ארגוני טרור מתכוונים לפוצץ
ַײאותן. בתחנת הכוח המרכזית, המספקת אנרגיה לעיר ניוַײיורק ולמ
ַײספר ערים קטנות במדינת ניוַײיורק, נראה אתמול עשן לאחר הפס

קת החשמל. 
תחנת הכוח הגרעינית, המספקת אנרגיה לאיזור ניוַײיורק, היא
גם זו המספקת מערכת המייצבת את תחנות הכוח בקנדה, ועל כן
מעריכים כי כאשר היתה קריסה של תחנת הכוח של מנהטן קרסו
ַײהתחנות הנתמכות, וזו כנראה הסיבה לניתוק החשמל באזורים הס

מוכים לניוַײיורק וקנדה.
ראש עיריית ניוַײיורק מסר אמש כי כוחות המשטרה והכבאים
חילצו אנשים שנתקעו ברכבת התחתית ובבניינים גבוהים, ולא
ידוע על קורבנות בנפש. לדברי בלומברג, לא נרשמו בעיר אירועים
ַײפלילייים שניצלו את הפסקת החשמל. בלומברג ביקש מתושבי עי

רו להישאר בבתים, לפתוח חלונות ולשתות הרבה מים. הוא מסר
שמאגרי המים בטוחים וחובה לשתות הרבה מים שכן כשהמזגנים לא

פועלים קיימת סכנה גדולה יותר להתייבשות.
אזרחי ניוַײיורק התבקשו לכבות את המזגנים ואת כל מכשירי
החשמל בבתיהם, כדי שברגע שהחשמל יחזור לא יהיה עומס על
המערכת דבר העלול להביא לקריסתה. „לכו למסעדה, תשתו מים,

תנוחו, אל תהפכו איַײנוחות לטרגדיה", אמר ראש העיר.
מנהטןיוסי אהרוני, בהכנת הידיעה השתתף

במשך שעות נותקה אספקת החשמל לערים גדולות בארה"ב ובקנדה

ה ד נ ק

ת י ר ב ה ַײ ת ו צ ר א

ננניייוווַײַײַײיייווורררקקק

אאאוווטטטווווווההה

טטטווורררווונננטטטווו

דדדטטטרררווויייטטט
קקקללליייבבבלללנננדדד
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(צילומים: איַײפי)רבבות מציפים את אחד הגשרים של מנהטן אתמול אחר הצהריים (מימין); ונוסעים ברכבת התחתית, שחולצו מהמנהרה ברגל
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470 אלף איש המריאו לחו"ל ביולי √ עכשיו מתחילה הרכבת האווירית חזרה

כתב „ידיעות אחרונות”דני שדה, מאת 
קיץ 2003 שבר כמה שיאים בתיירות הישראלית. אחרי
ימי הקיפאון שבתקופת המלחמה בעיראק, התעוררה תנועת
המטוסים בנמלַײהתעופה בןַײגוריון לחיים חדשים. חלק גדול

מחגיגת החופש הגדול שייך לחבילות הנופש בטורקיה.
ַײלא פחות מַײ60 אלף ישראלים בחרו לבלות שם חופשה ביו

לי — גידול של 50 אחוז לעומת השנה שעברה. יו”ר התאחדות
סוכני הנסיעות, איזי מאדם, העריך שבאוגוסט עשוי להיקבע

שיא חדש במספר הישראלים במלונות בטורקיה.
ַײמנתונים שפירסמה אתמול רשות שדותַײהתעופה עולה כי ביו

לי טסו בקו שבין ישראל לטורקיה 127,495 נוסעים (הלוך ושוב),
גידול של 57 אחוז לעומת יולי 2002. גם בימים שבהם פעלו בתי
הקזינו בטורקיה לא נרשמו נתונים כאלה של יציאות ישראלים
לטורקיה בחודש אחד. בין ישראל לארצותַײהברית טסו בטיסות
ַײישירות 90,889 נוסעים (הלוך ושוב), 13 אחוז יותר מבחודש המק
ַײביל אשתקד. בסך הכול נרשם גידול של 8.5 אחוזים בנפח הפעי

לות של נמלַײהתעופה בןַײגוריון בין יולי 2002 ליולי 2003. 
בסך הכול עברו בחודש אחד 890,735 נוסעים באולמות
נתב”ג. מתוכם יצאו מישראל 471,145 נוסעים ונכנסו אליה
419,590 נוסעים. יולי העמוס מגיע אחרי חודשים מעוטי

פעילות בנמלַײהתעופה, בתקופת המלחמה בעיראק.
ַײאחרי טורקיה וארצותַײהברית, היעדים המועדפים של הנו

סע מישראל הם אנגליה, צרפת וגרמניה. יצוין כי נתוני רשות
שדותַײהתעופה מתייחסים למספר הנוסעים שנחתו ביעד
מסוים בטיסה ישירה. ייתכן שחלק מהנוסעים המשיכו לאחר

מכן ליעדים אחרים.
רשות שדותַײהתעופה דירגה את חברות התעופה הפעילות
ביותר ביולי. חברת „אל על” נמצאת במקום הראשון עם 343,450
ַײנוסעים, במקום השני „ארקיע” עם 59,481 נוסעים, ושלישית חב

רת השכר הטורקית „פליי אייר”, שהטיסה 45,777 נוסעים.

משה שוורץ (76) (מימין) ובנו אפרים (49) עזבו את נמל חיפה באוגוסט 1994.
אתמול — אחרי תשע שנים בדיוק, 63 אלף ק”מ וחמש יבשות — עגנו באילת
לאחר שסיימו מסע סביב העולם על היאכטה שבנו במו ידיהם. בשנת 2000
הצטרפה לשניים נגה (14), בתו של אפרים, וכך שייטו להם שלושה דורות של
המשפחה. לפני כשלושה חודשים וחצי החלו את המסע הארוך הביתה,
שהסתיים אתמול באופן זמני: אחרי שישפצו את היאכטה מתכוונים משה
ואפרים לצאת למסע נוסף. „אני רוצה לראות את סקנדינביה, שמעתי שזה מקום

(כתב וצילם: ג'ו קוט)יפה”, אמר משה צרוב השמש. 

מסביב לעולם בשני דורות

תמר טרבלסיַײחדד,מאת 
כתבתנו לענייני חינוך

ַײאירגוני המורים לא אוהבים את הדי
מוי שדבק בהם, שלפיו הם מוצאים כל
שנה תירוץ לדחיית פתיחתה של שנת
הלימודים. אבל התסריט חוזר גם השנה.
הסתדרות המורים הכריזה אתמול על

ַײסיכסוך עבודה במחאה על ביטול תמרי
ַײצים של אלפי שקלים למורים שעברו לה

תגורר באזורי עדיפות לאומית ב' ועל
פיטורי מורים.

הסתדרות המורים הודיעה כי תיאבק
ַײלביטול ההחלטה בכל דרך, עד כדי השב
ַײתת הלימודים. מזכ”ל הסתדרות המו

רים, יוסי וסרמן, אמר כי 7,000 מורים
העתיקו את מגוריהם בהנחה שיקבלו את
התמריצים, ועכשיו, לאחר שהשתקעו
ַײעם משפחותיהם בבית חדש, הם מבוט
ַײלים. המורים שנפגעו מהביטול מתגו
ַײררים בקרייתַײגת, בקרייתַײמלאכי, בטב

ריה, בעפולה, בנצרתַײעילית וביישובים
נוספים. ההפסד הכולל שלהם בשנה

מגיע לַײ70 מיליון שקל.
יפה בןַײדוד, יו”ר הסתדרות המורים

ַײבקרייתַײגת, אמרה כי הממשלה הונתה אל
פי מורים שעזבו ערים מבוססות ועברו עם
ַײמשפחותיהם ליישובי פיתוח. „מורים טו

בים רבים שהשתקעו בקרייתַײגת הודיעו
לי שאם ההחלטה לא תשתנה, הם יחזרו
למרכז הארץ. מדובר במורים מצוינים, ומי
שיפסיד יהיו התלמידים ויישובי הפיתוח”.
דוברת משרד החינוך, פנינה בןַײשלום,
ַײמסרה בתגובה כי כבר בַײ1995 הוחלט לב

טל את ההטבות לאזורי עדיפות לאומית
ב'. „למרות זאת המשיך משרד החינוך
ַײלתת את התמריצים למורים. לאור הקיצו

צים הקשים בתקציב החליטה הממשלה
לבטל את התמריצים גם למורים”.

סיבה נוספת שציינה הסתדרות המורים
ַײלהכרזה על סיכסוך עבודה היתה פיטו
ַײריהם של יותר מַײ250 המורים שעליהם הו
ַײסכם עם משרד החינוך. אנשי משרד החי

נוך טענו כי חלק מהמפוטרים הם מורים
חדשים, וכי אין צורך בהסכמת הסתדרות

המורים לפיטוריהם.
בןַײשלום הוסיפה כי הסתדרות המורים
חתומה על התחייבויות שלא לשבש את

פתיחת השנה.

השיבה הביתה
טורקיה היא שוברת השיאים של הקיץ — יותר מַײ60 אלף ישראלים נפשו בחופיה בחודש שעבר

תנועה ערה באולם הנוסעים
הנכנסים בנתב”ג, אתמול

(צילום: אביגיל עוזי)

הכריזה אתמול על סיכסוך עבודה, שבועיים לפני
פתיחת הלימודים √ הסיבה: ביטול ההטבות באזורי

פיתוח √ משרד החינוך: הם התחייבו לא לשבות

הסתדרות המורים
מאיימת בשביתה

¡˙Â˙ÂÙÎ ÌÈÈ„È ÌÚ
· ̄ Â„ÎÂ¢˘‡¯

„לא היה אף אחד שלא סבל עינויים. כולם חטפו מכות
רצח, לא משנה מה הם ענו בחקירות, כולם ישבו כפותים
בתא במשך שבועות ארוכים, חלק גדול מאיתנו חטפו מכות
חשמל, כמעט כולם קיבלו פאלקות (מכות נוראיות בכפות
הרגליים). אני, בגלל שהייתי קטן גוף, עשו איתי תחרויות
מי מצליח להרים אותי הכי גבוה בפטמות. כששוחררנו,
היינו בטוחים שנגמר הכול, שאפשר לחזור הביתה. במקום
זאת הודיעו לנו שאנחנו מועברים ל'מיתקן', ככה הם קראו

לזה, בזכרוןַײיעקב”.
במילים אלה, בכאב גדול, משחזר יגאל כוחלני, האלחוטן
של מעוז „מצמד”, את מה שעבר עליו ועל חבריו כשחזרו
מהשבי במצרים. לתקשורת נאמר כי השבויים נלקחים למקום
בטוח שבו יעברו שיקום ויקבלו טיפול רפואי נאות. בפועל
השתלט צה”ל על בית ההבראה בזכרוןַײיעקב, סגר אותו
בשומרים והעביר את השבויים המשוחררים דרך סדרה נוספת
של חקירות לא נעימות. השבויים התבקשו למלא טפסים
שונים, ובהם גם רשימה של ציוד שהיה איתם במעוז. בצה”ל
דרשו לקבל מהם תיעוד מדויק המוכיח כי אכן היה בבעלותם

אותו רכוש, אחרת, נאמר להם, לא יפוצו.

„לא היתה הרגשה של מלחמה"
„הם רצו להשתיק אותנו. רצו להפחיד אותנו. היו שם אנשי
צבא והיו אנשים על אזרחי. הכול התנהל כמו מיתקן חקירות
סגור, וכך גם התייחסנו אליו. קראנו לו 'המיתקן'. בחקירות הם
רמזו לנו שלא לחמנו נכון, שלא בסדר שנכנענו, נתנו לנו את
התחושה שלא תיפקדנו כמו שצריך, שאנחנו מצורעים, כאילו
כל המחדל הנורא הזה אירע בגללנו. השאלות נוסחו עם חצי
טון של איום ועם הרבה איַײאמון במה שאמרנו. באיזושהי

נקודה זה גרם לחלק מהאנשים להסתגר ולא לדבר”.
עד היום מתמודדים יגאל וחבריו עם מה שקרה בשבי
המצרי הנורא, ולא פחות — עם היחס שקיבלו מאוחר יותר
מצה”ל ומהחברה הישראלית. מה שנותר מהמיתקן בזכרוןַײי
עקב הם הקלטות התחקירים ההם, שנערכו מייד אחרי החזרה
מהשבי, ומהווים שיחזור טרי ורענן של המלחמה במעוזים, של
הכניעה, של השבי ושל העינויים. לאורך השנים הסתיר צה”ל

בכספות שלו את העדויות האלה. להלן קטעים נבחרים מהן:
אורי סטרול ממוצב „חיזיון": „כשהחלה ההפגזה, קצת
פחדנו, אבל לא היתה שום הרגשה של מלחמה או משהו. חשבנו

שזו הפגזה ושזה ייגמר”.
יששכר: „עבר טנק אחד עם נגמ”ש שלהם, ואיך שהם הגיעו
לאמצע המים, התחילו לצאת הסירות. אני התחלתי לפתוח
באש. הבנתי שעם מא”ג (מקלע) אני לא יכול להתעסק עם

טנק, שאין לי שום סיכוי להפיל אותו לתוך המים, והתחלתי
להרביץ לכיוון הסירות, לשתק את המקום הזה שהם לא ייצאו
משם. תוך כדי ירי, עם יד אחת על המא”ג, לקחתי את הטלפון
והודעתי לרמי שהם חוצים את התעלה. לא הספקתי לשים את
השרשרת השנייה, ורמי היה לידי ואמר לי: 'אני תכף אשלח לך

מספר 2, ואתה תשתק את האדמה הזאת'”...
יהודה (מתאר את כניעתו של אחד החיילים): „אני זוכר את
הדבר הזה. הוא עבר על ידי. כל אחד בבונקר ניסה לשכנע
אותו לא לצאת. הוא החליט לצאת, ואני הייתי האחרון לדבר
איתו. הוא רצה שאני אלווה אותו. אמרתי לו שאני לא יוצא.
הוא לקח פנס, יצא בתעלה המוליכה כלפי חוץ. נדמה לי
שהדליק את הפנס כשהגיע למעלה. שמענו את הצעקות 'די,
די' או 'תפסיק, תפסיק', אני לא זוכר, אבל אחד מהם. שמעתי
קריאות בוז של המצרים. ואז שמעתי כמה יריות בודדות. זה
מה שידוע לי על יעקב (שם בדוי). לא זיהיתי את הגופה ולא

ראיתי אותו כשיצאנו למחרת”...
יששכר (עם מבטא אנגלוַײסקסי בולט): „הם התחילו לזרוק
לנו לתוך הפתחים רימונים ובזוקות. כך איזה חצי שעה. הם
חשבו שבזה הסתיים הקרב. ואחרי זה פתאום אני נכנסתי קצת
יותר פנימה ועברתי למקום איפה שברקוביץ ברנרד היה. איך
שאני מגיע לשם, איך שאני מגיע לפתח השני בבונקר, נכנסים
שני חיילים מצרים. שמעתי אותם שהם מדברים בערבית. הם
רצו לחפש סיגריות. נתתי להם להיכנס פנימה באמצע בתוך
המרכז. איך שהם היו (שם), שילשלתי לתוכם רימון. זרקתי

לשם רימון, והם לא נשארו בחיים”...
„הפסיקו להתקיף את הבונקר. היה מצב של שעה שקט. אז
אני אומר לדני ספראווי שאני הולך לראות מה הולך בחמ”ל.
אין קשר, אין שום דבר. רוצה לדעת אם נברח או שנגמור עם

עצמנו”...

הפצוע ביקש זריקת מוות
„ביום שלישי בבוקר זרקו לנו שוב פעם רימונים ובזוקות,
ואנחנו שוב פעם התחלנו לתת להם אש שלא ייכנסו לכיוון
הזה... עמדתי ליד אברהם (שם בדוי) הפצוע קשה. הוא ביקש
מים, אז נתתי לו מים אז הוא תפס אותי מהיד שלו בחולצה
ומבקש ממני שאני אדפוק לו כדור. לפני שהוא ביקש ממני
שאני אדפוק לו את הכדור, הוא ביקש מהרופא שייתן לו זיקת
מוות. הוא אמר לרופא 'אני לא יכול לסבול יותר', אז הרופא
לא ענה לו ולא אמר לו שום דבר. אז אחרי זה שהוא ביקש מים.
אני הייתי קרוב אליו, נתתי לו מהמימייה מים. הוא שתה וישב
על המיטה וביד הימנית שלו הוא תפס אותי מהחולצה ואומר
לי: 'אני מנחית לך פקודה, אתה יורה בי כדור'. אמרתי לו
שאני לא אעשה את זה, מה שיהיה. אז הרופא אומר שאלה
השעות האחרונות שלו, הוא יחזיק כנראה עוד שעה מעמד,
עוד חצי שעה, אבל הוא לפני הסוף. זה היה בשעה 12 בצהריים.

„בשעה 3 וחצי קיבלתי להביור לפתח של הבונקר.
מהלביור הראשון לא נפגענו, רק נחנקנו בפנים. התחלנו
לרוץ. בתוך הבונקר היה מחניק מאוד. כשקיבלתי את
הפצצת הלהביור השני, אז נשרפתי בפנים בחולצה, כל
החולצה, אז תיכף הרופא הוריד מעלי את החולצה ואת מה
שהיה עלי. כשקיבלתי את הלהביור השני התחלתי
להשתולל כמו שיכור. כבר לא ידעתי מה הולך איתי. אני
נתקל בקיר השני על הבונקר, אני נופל על המיטה, ופעם
אחת גם נפלתי על רמי. אחרי זה קמתי, והתחיל שוב פעם
להיכנס אוויר. אני מסתכל ורואה שברקוביץ ברנרד איננו
בבונקר. אני שואל את הרופא איפה ברקוביץ, והוא אומר:
'אני לא יודע. ברח החוצה, אני חושב... נשארנו אני, הרופא
ואברהם. אני חושב שבלהביור השני הגיע הסוף של אברהם,

שהוא נחנק”.

„חטפתי להביור בפרצוף"
יששכר: „ביום שלישי, ברבע לַײ4 אחרי הצהריים נשארנו
אני והרופא. חזרתי לפתח להסתכל וקיבלתי את הלהביור
השלישי. לא ידעתי כבר מה נעשה איתי, ולא יודע איך יצאתי
החוצה. יצאתי החוצה, התיישבתי, נפלתי, התיישבתי, נפלתי,
אני לא יודע מה נעשה איתי יותר. ישבתי ככה על הרצפה, לא
יודע, 10 דקות, חמש דקות, רבע שעה. פתאום אני מרגיש
שמרימים אותי. אני מוקף מצרים שמרביצים לי מכות,
מוציאים אותי לכיוון חדר האוכל, מעמידים אותי שם. הוציאו
לי את הפנקס מילואים, תעודת זהות, השעון, כל הדברים שהיו
עלי ועם הפנים שלי אני לבונקר 2. פתאום אני רואה ידיים
מורמות מבונקר 2 יוצא ברקוביץ ברנרד. התנחמתי, אמרתי
בסדר, אני לא לבד. ובינתיים תוך החקירה ראיתי ליד הפתח
של המחסן המזון את כל החבר'ה. לא זיהיתי אותם, רק זיהיתי
מלמעלה את שלמה (שם בדוי), שוכבים מוטלים שם הרוגים

וידיהם כפותות לאחור”.
מתחקר: „כמה אנשים זיהית שם?”

יששכר: „שם היתה קבוצה, אני חושב שבין 10 לַײ11 חבר'ה.
כל החבר'ה שהיו בבונקר 2. הם שכבו בדיוק במקום הזה של
מחסן המזון. בערימה אחת זרוקים. את שלמה זיהיתי רק בגלל

השיער שלו. זה היה ביום שלישי בשעה 4”.
סטרול: „עכשיו החלטנו שאם הם בכל זאת ינסו להיכנס
בפנים, אז אנחנו ניכנע. אני בעצמי חשבתי שנישאר כמה
ימים בפנים, אולי יסתלקו, אולי בכל זאת יגיעו כוחות שלנו.
אבל החלטנו אם הם ייכנסו בפנים, אז אין ברירה, אנחנו
נצטרך להיכנע... המצרים שהיו בחוץ שמעו את הצעקות
בפנים והתחילו לקרוא לנו לצאת החוצה להיכנע. אני יצאתי”.

מתחקר: „באיזו שעה בערך זה היה?”
סטרול: „בסביבות 10, משהו כזה. אני יצאתי החוצה ראשון
עם הידיים מורמות. ירו עלי שני כדורים, חזרתי בחזרה. אחר

כך אמרתי: כבר הכול אבוד... יצאתי שוב החוצה, אז הם לא
ירו כבר. אמרתי לחבר'ה לצאת, וכולם יצאו אחרי. העמידו
אותנו בחצר בשורה. נדמה לי שרצו להרוג אותנו. אמרו לנו
להוציא את הארנקים ואת כל מה שיש לנו בכיסים. נדמה לי,
אני לא מבין כל כך טוב ערבית, אבל ככה היה נדמה לי שאחד
אמר לשני שיותר טוב שנוציא להם קודם את הדברים
מהכיסים ואחר כך נירה בהם... בסוף הקצין החליט שלא יורים
בנו... ולקחו אותנו ל'חיזיון א'. בדרך כל פעם היו להם מלא
עמדות בדרך. כל פעם היה יוצא מישהו מהעמדה ומנסה להזיז
את אלה ששמרו עלינו ולירות בנו. איך שלא יהיה, הגענו עד
'חיזיון א', ושם הגיע איזה ג'יפ. העלו אותנו על גי'פ,
והסתובבנו בכל הגיזרה, שם הראו אותנו לכל החיילים
להעלות להם המוראל להראות להם את השבויים. ושם קשרו

לנו את העיניים.
„כשיצאנו מהבונקר אז ראיתי בחצר בערך עשר גופות,
והיה נדמה לי שהם גם קשורים עם ידיים מאחור. לא זיהיתי אף
אחד, הם היו בערימה אחד על השני. העליון שהיה למעלה אני
זוכר שהיה לו כדור במצח. ואז זה היה נראה לי שמישהו ירה בו

מקרוב ממש ככה לתוך המצח”.
יהודה: „כשיצאנו החוצה והשכיבו אותנו בחצר כדי לקשור
את הידיים אז ראיתי גם את הגוויות. הם היו ערימה. הם היו
בשורה. שלמה היה הקרוב אלי, וראיתי שהוא קשור בידיו
אחרי הגב, וכדור בראש... החבר'ה שלנו היו שכובים על הבטן
עם ידיים קשורות לאחור, עם כדור בראש... אם הם היו במצב
כזה של ידיים קשורות מאחור, אז אני מניח שאולי יצאו
להיכנע בשלב האחרונים של הקרב האחרון, וכנראה העמידו

אותם, קשרו אותם והרגו אותם”.

„קיבלנו מכות רצח"
דני: „אז הם קשרו לנו את הידיים לאחור, ואחד החיילים
שם מצביע לעבר הערימה ואומר לנו: 'אתם הולכים לשם'.
סובבו אותנו עם העיניים פתוחות לעבר הקיר, והבנתי שבכל
רגע אנחנו צריכים לקבל כדור. אז אני לא יודע איך בא לי
באותו רגע יוזמה להסתובב. הסתובבתי ודיברתי עם הסמל
שלהם בערבית. אמרתי לו מה הוא רוצה לעשות. אז הוא אומר:
'אתם הולכים לערימה ההיא'. בתוך השיחה הזאת שאני מדבר
איתו פתאום מגיע הקצין שלהם. סגן. אז הוא חקר אותנו אם
לחמנו בַײ67 או לא. אני הבנתי שאם אני אגיד שאני לחמתי
בַײ67, אז זה הסוף שלי. אז פנקס המילואים שלי היה ביד שלו.
אמרתי לו שלא לחמתי בַײ67. היה לי מזל שהוא לא ידע לקרוא
עברית, וככה קשרו לנו את העיניים. יחפים זרקו אותנו על
משאית מלאה ג'ריקנים. שכבנו במשאית. זה היה עם מכות
רצח. אחרי זה, ליד 'חיזיון א', פתחו לנו את העיניים, הראו לנו
את הכוח שלהם, את הטנקים ואת כל מה שיש להם שם

והעבירו אותנו עם סירות את התעלה”.

,,

,,

בחקירות בזכרוןַײיעקב
רמזו לנו שלא לחמנו

נכון, שלא בסדר
שנכנענו, נתנו לנו את
התחושה שלא תיפקדנו
כמו שצריך, שאנחנו
מצורעים, כאילו כל
המחדל הנורא הזה

אירע בגללנו

כשיצאנו מהבונקר אז
ראיתי בחצר בערך עשר

גופות, והיה נדמה לי שהן
גם קשורות עם ידיים
מאחור. לא זיהיתי אף
אחד, הם היו בערימה
אחד על השני. העליון
שהיה למעלה אני זוכר
שהיה לו כדור במצח

,,

,,

הם קשרו לנו את הידיים
לאחור, ואחד החיילים

שם מצביע לעבר ערימת
הגוויות ואומר לנו:

'אתם הולכים לשם'. סובבו
אותנו עם העיניים

פתוחות לעבר הקיר,
והבנתי שבכל רגע

אנחנו צריכים
לקבל כדור
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,,

פני המלחמה: שבוי ישראלי במצרים
(צילום ארכיון)

ההתרגשות: קבלת פנים לשבויים בלוד
(צילום ארכיון: איַײאףַײפי)
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