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 "חווה הסינית"אבירי השריון ב
 

הוא ֵשם מעורר צמרמורת אצל מי שנטלו חלק בלחימה הקשה שם במלחמת יום " החווה הסינית"
מוקדש , שכתבו דבי גודמן וגלאי שריר" הסינית אבירי השריון בחווה"שיר חדש בשם . הכיפורים

יכרון שהתקיים ביד השיר הושמע לראשונה בטקס ז. 41לקרב הקשה שבו השתתפה חטיבת השריון 
 .3142באוקטובר  41-בבלטרון לשריון 

 

 
 על פי רישום שלו בעת הקרב, ציור של קובי לפיד -" מה שנותר עם בוקר"

 
 גלאי שריר

ל שנתיים לאחר מלחמת יום "התגייס לצה, צנחן בסדיר ובמילואים, בן קיבוץ שובל שבנגב, הכותב)
שלא היה ידוע מספיק בציבור והחליט  41של חטיבה הוא נחשף לאחרונה לסיפור הקרב . הכיפורים

 (.לסייע בהפצתו ברבים
 

שתוגברה ) 41עוסק בקרב השריון של חטיבה , המובא בהמשך "הסינית אבירי השריון בחווה"השיר 
הקרב היה השלב הראשון . 4791באוקטובר  41-41-בליל ה "חווה הסינית"באזור ה( בגדודים נוספים
 97לחללי גדוד זיכרון ההשיר הושמע לראשונה בטקס . לצליחת תעלת סואץ" לבאבירי "במסגרת מבצע 

לפני )בדיוק ביום ובשעה , ושושיה בארי דותן החלה לשירו שם, 3141באוקטובר  41שנערך בלטרון ביום 
החלה לנוע לקראת הקרב  מים"וזחל שים"טנקים ועשרות נגמ 71שבהם השיירה האדירה של ( שנה 11

, תרומתן הקריטית של יחידות השריון בקרב זה כמעט ואינה ידועה בציבור הרחב .לההאכזרי שציפה 
פשר את קיום הצליחה שהביאה לניצחון ולסיום למרות שקרב זה הכריע את המערכה בחזית הדרום וא  

. ל"שקרב זה הוא הקשה ביותר בתולדות צה, משה דיין וההיסטוריון הצבאי עמירם אזוב כתבו. המלחמה
. האחד לצד אחיו, וביניהם שני זוגות אחים שנפלו כה קרוב, לוחמים 434נפלו , בקרב אחד, חדבלילה א

 הסתנן, של כשתי חטיבות, לי גדול מאוד"כיצד טור שריון צה, אין זה קל להבין את מפת הקרב המורכב
 נלחם לפתיחת -ואחרי שפתח באש , בשקט יחסי בעורף הצבא המצרי העצום שהיה שם ממזרח לתעלה
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מטרת הקרב הייתה ליצור מסדרון גישה שיאפשר לחטיבת צנחני . הן מערבה והן מזרחה, צירי מעבר
כוחות אלה הגיעו לתעלה ללא . מילואים ולכוח שריון אחר להגיע לתעלה ולחצותה מערבה לתוך מצרים

פש בחירוף נ נלחמההמתוגברת  41וכל זאת בזמן שחטיבה , נפגעים וחצו אותה מערבה באותו הלילה
 .ותקפה את הכוחות המצריים הגדולים שהתחפרו שם, על החזקת המסדרון פתוח

עם ישראל כול : "ט אמנון רשף אמר ללוחמיו טרם הקרב"המח: השיר מבוסס על סיפור הקרב
רטור-לכסיקון"א צומת הדמים והגבורה הצומת הנזכר בשיר הו, "מאחוריכם והשיירה אכן התקצרה , "ט 

והם , שהיה תותחן בקרב, הציורים עצמם צוירו על ידי קובי לפיד. כפי שרואים באחד הציורים, מאוד
הטנק עמוס הפצועים הנראה באחד הציורים הוא הטנק . מבוססים על רישומים שלו מימי הקרב עצמם

 .הקרב בעת, פ הנערץ רמי מתן"עם המ, חילוץ שלהן נדרשהאישי שלו באחת ממשימות ה
 

הציורים . רמי מתן' פ ז"שהיה תותחן בעת המלחמה בטנק של מ, הציורים שבסרטון הם של קובי לפיד
 מוצגים כיום בקביעות ביד לשריון

 

 "הסינית חווה"אבירי השריון ב
 עיבוד עופר המרמן, שושיה בארי דותן: לחן וביצוע. ן וגלאי שרירדבי גודמ: מילים

  

נָּה ים שָּ ע  בָּ ֵני ַארְּ פְּ יקֹון ל  ס  יר ֶלכְּ  .צ 
ה ֲארּוכָּה רָּ אנּו ֶחֶרש ַשיָּ  .יָּצָּ

ים ים רֹוֲעמ  נֹוע  ה, מְּ מָּ מָּ יב דְּ ב   .סָּ
ים נ  פָּ לְּ ה, אֹוֵיב מ  חֹוֵרינּו ֻאמָּ  .ֵמאָּ

  
אֹו ז בֹוֵדד נַָּתן ֶאת הָּ גָּ  ,תפָּ

מֹות ּנֹום ֲעֵלי ֲאדָּ ַתח ֵגיה  פְּ  .נ 
ר ֻחפָּ ים, אֹוֵיב מְּ ר   ,חֹולֹות בֹועָּ
ן שָּ עָּ ים, ֵאש וְּ צּוע   .ַזֲעקּות ַהפְּ

  
נּו ַלֹצֶמת עְּ גָּ נּו ַלֹתֶפת, ה  ַזרְּ  חָּ

ן תָּ י ֶשנ  ַחֵלץ ֶאת מ   .לְּ
ה לָּ ֲערּו, ַהַשַחר עָּ ים בָּ  ֵכל 

ם תָּ ֶתם א  ַדמְּ ַאֶתם נְּ  .וְּ
  

יר ֶלכְּ  יקֹוןצ  טּור, ס  רְּ יר ט   .ֶהַחּוָּה, צ 
רּור אָּ רֹוְך וְּ ה אָּ לָּ ַליְּ ה, בְּ רָּ ַקצְּ תְּ ה ה  רָּ  .ַהַשיָּ

ים ,ַעל גּופֹוֵתיֶכם יר  ע  יֹון ,ַהצְּ רְּ ה, ֲעטּוֵיי ַהש  תָּ ה ֶנֶחצְּ לָּ עָּ  .ַהתְּ
ים מֹונ  ים ַאלְּ בֹור  ים , ג  ר  קָּ ים יְּ ה -ֲאהּוב  ֻאמָּ יֵרי הָּ  .ַאב 

  
ג  ְךַהַיַעד הּושָּ שָּ מְּ ע עֹוֶדנּו נ   .ַאְך ַהַמסָּ

יקּו ַלנּועַ  ס  פְּ רֹות לֹא ה  שָּ ַקע, ַהַשרְּ ר לֹא שָּ בָּ דְּ ק ַהמ   .ֲאבָּ
רּו ֲעלּוֵמינּו בְּ ֵדינּו, עָּ לָּ לּו יְּ דְּ נָּה, גָּ ים שָּ ע  בָּ פו ַארְּ לְּ  .חָּ
ם יָּה שָּ י ֶשהָּ י ֶשֵאיֶננּו, מ  יו , ּומ  דָּ נּו ַיחְּ רְּ ה -נֹותָּ רָּ  .ַשיָּ

   
חווה "של השריון ולשאר הלוחמים שנטלו חלק בקרב הגבורה ב 97וקדש ללוחמי גדוד השיר מ *

 .יהי זכרם ברוך. לוחמים נפלו בקרב 434 .4792באוקטובר  41-41בליל  "הסינית
 

 


