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  ואחי שותק

 

 אחי חזר מן השדה

 בבגד אפור.

 חלומי יבדהואני חששתי שמא 

 והתחלתי מיד את פצעיו לספור.

 ואחי שותק.

 

 טטתי בכיסי הסגיןיאחר ח

 ומצאתי אספלנית שיבש כתמה.

 ובגלויה שחוקה את שמה

 תחת לציור של פרחים.

 ואחי שותק.

 

 ואז התרתי את הצרור

 והוצאתי חפציו, זכר אחר זכר.

 הידד, אחי, אחי הגבור,

 הנה מצאתי אותותיך !

 הגבור, הידד, אחי, אחי

 אשיר גאוה לשמך !

 ואחי שותק.

 ואחי שותק.

 

  ודמו מן האדמה זועק.

 

 אמיר גלבוע
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ילד שלי מוצלח –יוסי   

 יום הכיפורים תשל"ד היה ליום השבר הלאומי.

 מדינת ישראל חוותה את הנורא מכל. חלומות התאיידו ותקוות התבדו.

חירות לחורבן היה לפתע דק חזון התקומה עמד להתנפץ לרסיסים. הקו המפריד בין 

עד להחריד. רק עוז נפשם וגבורתם של צעירי ישראל, שיצאו להגן על היקר לנו מכל 

 הביא לתמורה ולניצחון.

הפך לניצחון  –המחדל הנורא, שעלול היה לשים קץ לכל מה שנבנה כאן בעמל כה רב 

ורית המזהיר ביותר, שעתיד, בסופו של חשבון, גם לפתוח פתח לתמורה ההיסט

 ביחסינו עם שכנינו.

וחירוף נפש של בנינו  גבורההושיעו אותנו הפעם, אלא מעוללי  ניסיםלא מעשה 

 ובנחישות, והצילו את המדינה מן הגרוע מכל. בעוז ואחינו, שנלחמו

חוב גדול חב עם ישראל לדורותיו לבניו היקרים. ביום זיכרון זה אנו מרכינים ראש 

שהיו שוב למגש הכסף עליו  א זה של מכבים צעירים,בהערצה ובתודה מול דור מופל

 ניתנו שוב גאולותינו וחיינו.

אחד מאלפי הגיבורים האלה היה גם אחינו, יוסי סתוי הי"ד, הטמון כאן עם עשרות 

   קורבנות המלחמה הנוראית הזאת. ,צעירים בני רחובות

   סיפורו של יוסי הוא נדבך לדוגמא מסיפורה של המערכה הקשה הזאת.

יוסי סיים את שירותו הצבאי הסדיר שבועות אחדים לפני פרוץ המלחמה. עוד טרם 

הספיק ליהנות מחייו כאזרח תפסה גם אותו הצפירה הרועמת של צהרי יום 

  הכיפורים תשל"ד. 

אך לא  –יוסי לא שובץ עדיין ביחידת מילואים, ועל כן גם לא נקרא בגיוס החירום 

קם, ארז את תרמילו  -כמובן מאליו  -יוסי   לישראל. איש כמוהו ישב בבית בעת צרה

 הצבאי וחבר כמתנדב לגדוד הלוחמים של ההנדסה הקרבית. 

אש התופת   כך מצא את עצמו ביחידת הדוברות, שהוטל עליה לצלוח את התעלה.

צעיר   של המצרים פגעה גם ביוסי, שנכווה אנושות ומצא את מותו זמן קצר אחר כך.

 יבור, כדוגמת רבים אחרים שיצאו לבלום בגופם את הסכנה המאיימת.ג –צנוע, אנטי 

הם את חייהם הצעירים הקריבו  –צעירים מופלאים אלה, גיבורי התקומה והתחייה 

 אשרי העם שאלה בניו.  כדי שאנו כאן נחייה בארץ הזאת.

 כלהגיבורים, חללי המלחמה האכזרית הזאת וחללי  כליהא זכרו של יוסי וזכרם של 

 ספונים לנצח בליבנו. -מערכות ישראל  בכל השנים 

 תהא נשמתם צרורה בצרור חייה ומורשתה של האומה לעד.   

 סתוי אלד"ר פלטי
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 ואלה תולדות חייו

 ילדּות

מתחיל סיפור חייו של יוסי 

במושב זיתן,  1951בנובמבר 

צפונית לעיר לוד, בו נולד וגדל. 

הוריו, מזל ושאול סתוי )שתיוי(, 

 1949בשנת שעלו לארץ 

מטריפולי שבלוב היו בין 

מייסדי המושב שהוקם בשנת 

1950.  

 ההוריםבלוב השתייכו 

 מסורתיות למשפחות יהודיות

בעלות מעמד גבוה בקרב 

האב שאול הקהילה היהודית. 

חייהם עברו בנעימים. הם גרו עם הסבא והסבתא ניהל חנות של המשפחה. 

 להם לגדל את ילדיהם בנחת.  שעזרוומשרתיהם 

, שאול ההוריםלוב לעלות לארץ ישראל. ב םקריאה ליהודי יצאהעם קום המדינה 

להמיר  מרכושם הצליחוומחיי הנוחות. חלק הבית, מהחנות נאלצו להיפרד מ ומזל,

החלה  בהגיעם ארצהרוב הרכוש נעזב.  , אךשיטי זהב כבדי משקל ולעלות ארצהבתכ

את דרכה בצעדים מהוססים, מתמודדת עם קשיי שפה, פרנסה, מעמד המשפחה 

 והשתלבות חברתית.  

. , הראשון שנולד בארץ החדשהתאום לאח שנפטר בלידה להוריו, שישיילד , יוסי

אלי התאומים , נולדו בטריפולי דודו ברוך, מרים, דבורה, אלפלטי: אחיו הבוגרים

 . נולדו בארץשולמית בת הזקונים אבי ואביבה ו, צביקה, התאומים ואסתר

 אותה תקופה"אמא היתה בהריון מתקדם", נזכרת האחות מרים, "במושב זיתן של 

התשיעי  החודש. לאחר שבמהלך סוף סוס רתום לעגלההיה  היחידהתחבורה כלי 

העומדת לרשותה החליטה שהיא נשארת  אפשרות ההסעהניצלה אמא פעמיים את 

 כאם מספר שתיים,אלוהים יעזור. מכיוון ששימשתי מתוך אמונה ש ללדת בבית

אישה מבוגרת . כשהגיעו הצירים נשלחתי לקצה המושב כדי להביא את המיילדת

למרות בטריפולי.  חרושת קמטים שכבר יילדה נשים רבות במיומנות רבה עוד

אבא, ששימש כמזכיר המושב, היה היתה עיוורת, לא ניתנה לנו הזכות לערער. ש

 כמובן בעבודתו. 

 עם אחיו דוד)מימין( יוסי 
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כפי שנצטוויתי הכנתי את המיטה, 

השמיכות והסירים. כל שנותר לי 

היה לשבת על מדרגות הכניסה לבית, 

לשמע  לבכות ולהתפלל לסוף טוב.

פנימה  פרצתיבכיו של תינוק 

  .בהתרגשות

המיילדת הופתעתי לראות את 

בהשלמה מלאה שהתינוק  מכריזה

הראשון מת, תוך כדי שהיא עוטפת 

אותו בשמיכה. ואילו התינוק השני 

ואז נכנס כך קטן שהשם יעזור. -כל

אבא, באדישות האופיינית לאותה 

תקופה, קובע מיד שהתינוק הנפטר 

יקרא יחזקאל והתינוק הבריא 

 יוסף".

 לאוויר העולם ופקחיוסי כשהגיח 

אל חיקה אימו  אותו, אספה ואת עיני

 אחיווצער על  ששרדבדמעות מעורבות בשמחה וצער. שמחה על זה  אותווהניקה 

 וחיימאותו רגע את כל הדרך אך ביציאה לעולם ויתר ולא שרד.  איתוהתאום שעשה 

 שמחה וצער.  יקות, כאב, יהיו מהולים במתשל יוסי 

היום מרבית שעות היה טרוד  ולוותה באתגרים רבים למשפחה. אבישל יוסי  ינקותו

את אהבתה ואת  בווהשקיעה  וטרחה על גידול וואימבארץ בקשיי פרנסה והשתלבות 

היא הפגינה מסירות גדולה לילדיה ודאגה הגדולים.  וצחוקה תוך כדי גידול אחי

 . ישראלארץ לאהבה להחדיר בהם את ערך ה

 ופינקו אות מרים ודבורה ו,שתי אחיותי ו.היו שותפים לגידולשל יוסי הגדולים  ואחי

פלטי היווה מודל  הבכור ובשמות חיבה. אחיוקראו לו  תשומת לב, הרעיפו עליו לרוב

 והיו שותפי ,ברוך ודוד אליו,הצמודים  ו. אחייוסי שאף להגיע רחוק כמוהו, ועבור

 בכפר, מוקפים בבעלי חיים ובאנשים מוכרים. הם גדלוחוות אחים. למשחקים ולא

שם -הספר על-יוסי למד בבית .ים-לבתממושב זיתן עברה המשפחה  1955בשנת 

נאלץ יוסי להתחלק . מהר מאוד הקטנים ובשנים אלו נולדו ששת אחיבעיר.  'גורדון'

היו עמוסות  אימוידיה של שלהן זכה. אהבה הגדולה בתשומת הלב ועם אחיו ב

 .בעבודה. התאומים היו תובעניים והיו זקוקים להרבה תשומת לב, האכלה וטיפוח

 

 )מימין( עם אחיו דוד ואלייוסי 
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 וצביקה ואביבה אבי, ואסתר אלי -הצעירים  ואחיו מזל אמו )עומד משמאל( עם יוסי

 

 

 
 אלי ואסתר ואבי ואביבה –התאומים  ואחיו יוסי
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 1956ים, -בת לעיר המשפחה לאחר המעבר מהמושב

 ההורים מזל ושאול עם כל שבעת ילדיהם לאותה התקופה: 

 פלטי, מרים, דבורה, ברוך, דוד, יוסי והתינוקות התאומים אסתר ואלי

 

 

 

 1958ים, -בבת 'גורדון'הספר -וחבריו לכיתה ב' בבית יוסי
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 נעּורים

הייתה זקוקה לעזרה בגידול  אימוהלך והתבהר לאורך השנים.  תפקידו של יוסי

הגדולים למדו, הקימו משפחות או התמודדו עם קשיים  והילדים ובחינוכם. אחי

 ואביהיות ו. הלכה והתרופפההיה עסוק בפרנסה ובריאותו אב המשפחה אחרים. 

יחשפו לתרבות וחינוך ודשה ישתלבו בארץ הח, רצה שילדיו יגדלו במקום טוב

 זרה לאימו.ראויים, נאלץ יוסי להושיט ע

 

 
 ים-צילום משפחתי בעיר בת

 פלטי ואשתו מרים ובתם הבכורה אתי, יוסי,  -האב שאול עם ילדיו 

 התאומים אסתר ואלי, צביקה והתאומים אביבה ואבי 

 

 ההורים, שאול ומזל,לרחובות. עברה המשפחה  , בעקבות הבת מרים,1967שנת ב

. הם עזבו את המשפחה בעירהמירו את כל הזהב שברשותם ורכשו דירה רחבה ונאה 

ים ועשו צעד נוסף בדרך לעצמאות ולהשתלבות בארץ -והקהילה הטריפוליטאית בבת

היו מאושרים והילדים שולבו מהר מאוד במסגרות  הוריו של יוסיהחדשה. 

ומה והצליחה כי המשפחה מצאה את מקהיה  לתקופה קצרה נראה המקומיות.

  להתגבר על קשיי הקליטה וההגירה.

שליט( ברחובות. -הספר "תמר" )כיום דה-בביתהתיכוניים יוסי המשיך את לימודיו 

הספר היסודי הצטיין בלימודיו ומוריו שיבחוהו על שקדנותו -בביתלמרות ש

  תיכון התקשה מעט בלימוד השפות הזרות.בוחריצותו, 
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שהיה נרגש מאוד מהמעבר לא הספיק ליהנות לאורך זמן. ההגירה, גודל  האב שאול,

האחריות, הקושי בהשתלבות ובפרנסה הביסו אותו. זמן קצר לאחר המעבר 

האם . המשפחהנפטר מהתקף לב בדרכו מהעבודה. אסון גדול נפל על הוא לרחובות 

 נותרהץ לבית, שהייתה עד לאותו יום עקרת בית ולא עבדה יום אחד מימיה מחו מזל,

, ללא שותף 18ילדים מתחת לגיל  8עם  47בבית החדש, בעיר חדשה, בגיל  הלבד

   שיחלק איתה את המעמסה וללא חבר שיחלק איתה את יומה.

, מות אביו הכה בו. הוא התקשה להתמודד עם האובדן. הצער 15יוסי, נער מתבגר בן 

והכאב של אימו מילאו כל חלל בבית. השאלה האם היא תצליח לשרוד את האובדן 

ת מנוחתו. הוא ויתר על ילדותו, היות והבין שעליו לשמש אולגדל את ילדיה הטרידה 

יו הקטנים, לעזור לאימו ולהקל עליה בתפקיד הבוגר האחראי, לשמור ולחנך את אח

 את המעמסה עד שתתחזק.    

במקביל המשיך יוסי בלימודיו, אך התקשה להשתלב בחברת הנערים והנערות, היות 

והרגיש שהוא בוגר מהם. הוא לא היה פנוי לשפת הנעורים ולא חש חלק ממנה. היה 

 עסוק ומוטרד במה שקורה בבית. 

הספר החקלאי "עירון" -בני משפחתו, שחשו כי קשה לו, הציעו שיעבור ללמוד בבית

הספר החקלאי שוב -בחדרה, שם לימד אחיו הגדול. ואכן, כאשר החל ללמוד בבית

הצטיין בידיעותיו הרבות והמקיפות. הוא הרבה לקרוא בכל הזדמנות שנקרתה לו, 

קה ולשחק כדורגל. הוא סיים את בעיקר ספרי מדע. בשעות הפנאי נהג להאזין למוסי

לימודיו בהצלחה עם תעודת בגרות, ואף תכנן לאחר השירות הצבאי להמשיך ללמוד 

 מנהל ציבורי באוניברסיטה. 

לאורך כל אותה התקופה הייתה נפשו של יוסי נתונה לבית בדאגה לאחיו ולאימו. 

אמנם אלי  זקוקה לעזרתו בניהול הבית ובחינוך אחיו הצעירים. שהיאהוא ידע 

ואסתר התאומים כבר היו די גדולים ואחראים, אך על צביקה, אבי ואביבה הרגיש 

שעליו לשמור פן ילכו בדרך רעה. היה חשוב לו שילמדו, ויהיו בני אדם. הם היו 

 צעירים מאוד כשאביהם נפטר, אבודים ובודדים ללא יד מכוונת ושומרת. 

. הטיפול בצרכי היומיום ינוך ילדיהעייפה ולא פנויה להקדיש לחהייתה  האם מזל

לא תמיד זה נעשה  הקפדה יתירה, ועל אחי יוסי הקפידאת כל זמנה.  גזלהבסיסיים 

הוא . אותוהדאגה והחרדה הם שהנחו בדרכי נעם. לעיתים היה נוקשה מדי איתם. 

הקטנה  אחותו. לאימוהורה ללא הכשרה להורות מתוך מסירות התפקיד ת מילא א

ליחס חם ואוהב בשל  ממנוזכתה  נפטר, כשאביהשהייתה רק בת שנתיים  ,שולמית

לשחק איתה, להצחיק אותה בדגדוגים  הוא אהב. אליוגילה הצעיר ובשל הערצתה 

הוא ניסה להיכנס  מחייה. ולפצות אותה על אובדן האב שכל כך אהבה ונעלם פתאום

א וכתוב בעברית לנעלי אביו ולשמש לאימו כאוזן קשבת. דחף אותה ללמוד קרו

 ורצונותיו. ולצרכי נותר לו זמן פנויולצאת קצת מהבית. לכן לא 
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טרם גיוסו לצה"ל השתלם יוסי בקורס להנהלת חשבונות. הוא עבד כמנהל חשבונות, 

היה קפדן מאוד והממונים עליו העריכו את כישוריו וכושר תפיסתו ושיבחו אותו על 

 דייקנותו ואחריותו. 

פי שהיה עקשן בדעותיו ותקיף -על-רציני מאוד, ביישן מעט ומסתגר. אףמטבעו היה 

בעקרונותיו, היה גם חברותי וידע לרכוש ידידים ולקיים יחסי חברות לבביים. בזכות 

 נימוסיו ונועם הליכותיו היה אהוד ורצוי על מכריו וחבריו.

 

 

 
 28.10.1969עומד מימין( טרם גיוסו לצה"ל, יוסי )

 

 לוחם בצה"ל

גויס יוסי לצה"ל והתנדב לשרת בחיל ההנדסה. עוד בטרם  1970בתחילת פברואר 

גויס ידע שיהיה חייל קרבי. לאחר תקופת הכשרה הוצב ביחידת שדה של החיל ונחשב 

לחייל אחראי, מסור לתפקידו ואהוב על חבריו, ועד מהרה נתמנה למפקד דוברת 

  ק לו "אות השירות המבצעי".גישור. על חלקו בפעילות המבצעית של יחידתו הוענ

כשהיה מגיע לחופשה בסופי שבוע עם ריח שמן של נשק וזיעה, דאג להביא לאחיו 

שוקולדים וממתקים, ולהקדיש לאימו. היה יושב ומשוחח עימה, צמא לשמוע מה 

 קורה בבית.
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 1971באחת החופשות מהצבא עם חברים בנופש בראש הנקרה, 
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 1971 פברואר, בסדיר חייל, יהודה מדבר

 

 
 1971, בירדן
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 רוחות מלחמה

, היה יוסי מלא תוכניות לעתיד. עוד בטרם הספיק 1973עם שחרורו מצה"ל, באוגוסט 

להיקרא לשירות מילואים, פרצה מלחמת יום הכיפורים. הוא הסתובב בביתו כמו 

ימים חיכה לזימון. המתח בין הנאמנות  10נחש ואף אמו לא הצליחה להרגיעו. -נשוך

ל הטריד אותו וניהל את מחשבותיו. שלו לאימו לבין הנאמנות שלו למדינה ולחיי

ביום העשירי נכנע ויצא לחפש את יחידתו לאחר שנשק לאמו ונפרד ממנה במילות 

הרגעה. יומיים שוטט בחיפה בחיפושים אחר יחידתו אך לא אמר נואש. לבסוף מצא 

את דרכו אל חבריו. יחידתו השתתפה במבצעים שונים במסגרת קרבות הבלימה 

 בנה את הדוברות שישמשו מעבר בתעלת סואץ.  בסיני. חיל ההנדסה

"הידיעה על פרוץ המלחמה מצאה את אחיי, ביניהם יוסי, מסיבים לשולחן משחק 

מצב רוחם המרומם "מרים, האחות  נזכרת "רמי בביתי הדל אך שופע האהבה.

וצחוקם עד לב השמים הופרעו ברעש מבחוץ, מן לחשושים מוזרים ולא מובנים על 

מלחמה. מיד הדלקנו את הרדיו ופתאום אבוי, הכל מתנפץ וקריאות אפשרות של 

חוזרות ונשנות לחיילים, ולי, כאם הבית, נשאר רק לחוות פזור הרמי על כל החדר, 

 ניפוץ כוס וריצה מטורפת של כולם לכוון הבסיסים.

 

 

 . האם מזל וילדיה בערב החתונה של בנה ברוך,  שנים ספורות לאחר מות האב שאול ז"ל

 פלטי, מרים, דבורה, ברוך, דוד, יוסי במדי צה"ל, התאומים אלי ואסתר,  –האחים 

 צבי, התאומים אבי ואביבה ושולמית הקטנה
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 דרכו האחרונה

פגע טיל זרחני  17.10.1973-ביום ה

פגיעה ישירה בדוברה עליה שירת בעת 

צליחת התעלה. הדוברה התפוצצה וכל 

חבריו נהרגו. יוסי נכווה קשות ואושפז 

בבית החולים בלינסון. הוא סבל 

מכאבים נוראים. אחות רחמנייה 

שטיפלה בו במסירות אינסופית סיפרה 

שהרשה לעצמו להיחשף בפניה, לבכות 

ל. הוא ידע שלא ולספר על כאבו הגדו

הלך  ויחזיק מעמד. האוויר בריאותי

ונגמר. האחות הרחמנייה נגבה את 

דמעותיו וריככה את כאביו. לימים 

 תהפוך אותה אחות לאשת אחיו דוד.

הימים ימי מלחמה, הרגשת הכישלון 

הבשורה על פציעתו "עטפה את כל העם. 

היחיד שהצליח " " מספרת מריםשל יוסי מצאה אותנו ללא רכבים וללא גברים.

החולים. כאחות -להשתחרר מידי פעם היה צבי שלקח על עצמו להסיע אותנו לבית

רה שהרגישה אחריות גדולה לגורל המשפחה הצלחתי להעביר לשותפי צבי את ובכ

 המסר והוא נרתם לתפקיד בכל דרך אפשרית.

בדרכינו עם יוסי לא אפשרו לנו הרבה להיפגש. סיפרו לנו על מצבו הקשה, אבל אנו 

ובתמימותנו לא התייחסנו לגודל הסכנה והמשכנו לתכנן לנו את הביקורים לפי 

 הנגישות הקיימת.

יום לפני מותו, מצלצל הטלפון בערב ובבכי שלא אופייני לו מספר לי יוסי עד כמה 

קשה לו, שאינו יכול לשאת את הכאבים, ואני בדרכי מציעה לבקש עזרה מהאחות. 

מם מספר פעמים ואני חסרת אונים בוכה יחד איתו ומבטיחה הטלפונים חזרו על עצ

 אך למחרת קיבלנו את הבשורה המרה על מותו". -להגיע למחרת על הבוקר 

, נפטר מפצעיו. 8.11.1973כשלושה שבועות נאבק על חייו, וביום י"ג בחשון תשל"ד, 

שישה  העלמין ברחובות, כשהוא מותיר אחריו אם,-עולמים בבית-הוא הובא למנוחת

 המומים וכואבים את לכתו בטרם עת.  אחים וחמש אחיות

 טוראי.-לאחר נפלו הועלה לדרגת רב
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שלחה מרים גלויה לאחיה יוסי, שלושה ימים לפני פציעתו, בעיצומה של המלחמה 

 בה היא מבקשת ממנו "שמור על עצמך".

החולים בלינסון, שם שכב יוסי -והועברה לבית הגלויה הגיעה ליעדה מאוחר מדי

 לאחר פציעתו הקשה, כשהוא נאבק על חייו.
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 לחייל הפצועאיחולי החלמה 
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 איחולי החלמה מהחבר'ה
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צליחת התעלהסיפור   

יום פרצה ב, שמלחמת יום הכיפוריםנטל חלק מרכזי ומכריע ב צה"לשל  חיל ההנדסה

 . ישראלעל  מצריםו סוריהבהתקפה של צבאות  1973 באוקטובר 6, הכיפורים

המלחמה נפתחה בהפתעה לצד הישראלי שהופתע לחלוטין מהתקיפה ומאיכות 

 טנקים, בלוחמים: בקשותאבדות  צה"לם ספג הגיסות הערביים. בימים הראשוני

והדיפת  סילוק פצצות, מיקושעסק אז בהתגוננות,  חיל ההנדסה. מטוסי קרבוב

האויב. בהמשך הלחימה, כאשר כוחות צה"ל החלו להדוף את האויב, הפך תפקידו 

צליחת  - 'אבירי לב'מבצע העיקרי של חיל ההנדסה לסער ופריצה, כאשר השיא היה ב

אחרי כיבוש  חרמוןולשיא ה סוריה, והפריצה לאפריקהוהפלישה ל תעלת סואץ

 .רמת הגולןמחדש של 

לוחמיו אך , יוסף סתוי ז"לטוראי ביניהם ספג החיל אבדות כבדות,  במהלך הלחימה

 פגינו במהלך המלחמה.רבים על הגבורה והתושיה שה צל"שיםו עיטוריםזכו גם ל

 

 הכנות חיל ההנדסה למבצע צליחה

לא הייתה  מלחמת יום הכיפוריםשהובילה לניצחון בחזית הדרומית ב צליחת התעלה

מלחמת ר מתאפשרת כלל, לולא חיל ההנדסה שהתכונן אליה מיוזמתו, זמן קצר לאח

מים ספורים לפני פרוץ המלחמה, נכנס . י1968-והכשיר צוות וציוד עוד ב ששת הימים

חיל ההנדסה לכוננות צליחה והצליח להכשיר לפעולה את רוב הציוד והאנשים 

שנדרשו להבטיח את הצלחת המבצע המורכב והמסובך. הצליחה בוצעה ביחד 

, שסייע בגרירת הגשרים ובהובלתם, ובחיפוי באש על חיל השריוןובשיתוף פעולה עם 

 הפלסים בעת הכנת ציוד הגישור, ופרישתו.

בכל הגדה המזרחית של  צה"להחזיק  מלחמת ששת הימיםאחרי הניצחון הגדול ב

החל  חיל ההנדסהלא חלפה כליל,  מצרים. מאחר שסכנת המלחמה עם תעלת סואץ

להתכונן לאפשרות שבעת מלחמה, יצטרך לאפשר לכוחות הצבא לצלוח את התעלה. 

יתרה מכך, צה"ל ביסס את תורת הלחימה שלו בדרום, על כך שצליחת התעלה תהיה 

 אויב.  מהלך מכריע שיסכל כל התקפת

החל חיל ההנדסה להתאמן באתר אימונים שבדרום הארץ, באגם  1968כבר מתחילת 

מלאכותי שנחפר במידות התואמות את תעלת סואץ, שם תורגל מערך הדוברות 

 חיל ההנדסה, והפך להיות חלק מתורת לחימה של כוחות שריוןוהתמסחים בשילוב 

וחיל חלוץ  קומנדולצליחת מכשולי מים של כוחות  סירות גומיוהשריון. בנוסף נרכשו 

 שיתחילו בטיהור הצד השני של המכשול ויעזרו בהקמת הגשר מהצד השני. 
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1968
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1968
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%95
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 התעלה צליחת

 

היה צריך לפתח אמצעי  -טון כל אחת  60-ששקלו למעלה מ -עבור הדוברות הכבדות 

ייצרו  חיל ההנדסהתובלה שיעבירו אותן אל שפת התעלה. צוותי יחידת הפיתוח של 

שפותחה ייעדה לטנקים את  תורת לחימהוהרכיבו גלגלים מיוחדים לדוברות, כאשר 

קיד הגרירה אל אתר הצליחה. לדוברות חוברו גם יחידות הנעה חיצוניות, תפ

שאיפשרו הנעת הדוברות על פני המים וחיבורם האחת לשנייה באמצעות פינים לשם 

יצירת משטח גשר רציף, ללא צורך בשימוש באמצעים חיצוניים. יחידות ההנעה היו 

עיל מוגן. היחידות היו כ"ס, מדחף הטובל במים, ותא מפ 80מורכבות ממנוע בן 

עצמאיות לחלוטין, וניתן היה להרכיבן ולפרקן בשלמותן מהדוברות בנקל. יחידות 

ההנעה העצמית איפשרו גם השטת מספר דוברות מחוברות, כשהן נושאות עליהן 

 מספר טנקים, מצד אחד של התעלה לצידה האחר, מבלי להיעזר בסירות גרר.

א היה מספיק ליצירת נתיב שיאפשר מעבר ברם, מערך הדוברות וה"תמסחים" ל

מאסה קריטית של כוחות שיחצו את תעלת סואץ. הכלים היו פגיעים מדי, לא היה 

(, תעלת סואץמטר )רוחב  200-בהם די כדי להקים מספר נאות של גשרים באורך כ

 דוד לסקובוהיה צורך באמצעי גישור נוספים כדי לעבות את מערך הצליחה. תא"ל 

גשר ( פיתח באותה עת את יחידת יפת"חמפקד יחידת הפיתוח של חיל ההנדסה )

גדולים, שחוברו  פלדה גליליגשר הגלילים היה גשר מודולרי שהורכב מ. הגלילים

 באמצעות מסגרת שהיוותה את מיסעת הגשר.

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%99%D7%A4%D7%AA%22%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%99%D7%A4%D7%AA%22%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_(%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_(%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94
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הגלילים, שנועדו הן להסיע את הגשר למקומו, והן להוות את אמצעי הציפה, מולאו 

. הגשר תוכנן נק"לאו  פגזיםכדי להבטיח ציפה גם במקרה של פגיעות  קצף פלסטיב

מלכתחילה לגרירה בצירי התנועה באמצעות טנקים, כאשר עם ההגעה לשפת המים, 

ניתן להשיקו מהיבשה, באמצעות הטנקים הגוררים, שנרתמים לגשר ודוחפים אותו 

 וף על הגשר ויחבר חיבורים. אל המים, ללא צורך במגע אדם שיעמוד חש

שבמרכז סיני,  רפידיםציוד הגישור שנועד לצליחת התעלה היה מאוחסן באזור מחנה 

 המאומנות. חיל ההנדסהעות יחידות והיה ערוך ומוכן לפרישה, באמצ

חיל כתוצאה מההצטיידות מראש בציוד הצליחה, והאימונים המתאימים, היה 

בפיקוד הדרום ערוך כראוי לצליחת התעלה, והעברת כוחות צה"ל לשטח ההנדסה 

ובמלחמת יום הכיפורים, כשהועמדה יכולת הצליחה של צה"ל במבחן, ביצע  -מצרים 

בשטח חיל ההנדסה את תפקידו בהצלחה מלאה, הצליח להשיט כוחות ולהנחיתם 

 האויב, ופרש שלושה גשרים תוך כדי לחימה.

 

 

 

 מבצע אבירי לב –צליחת התעלה 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%A6%D7%A3_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%A6%D7%A3_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A7%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A7%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1)


 
29 

צליחת התעלה הייתה אחד מרגעי המפנה וההכרעה החשובים במלחמה. בעקבות 

הצליחה התאפשרו ניתוקם של קווי האספקה המצריים וכיתור הארמייה השלישית, 

דבר שאילץ את המצרים להיכנע. צליחת התעלה אפשרה גם לכוחות צה"ל להיכנס 

 . קהירק"מ מעיר הבירה  101 לעומק שטח מצרים, ואף להגיע לנקודה שמרחקה

מספר ימים לפני פרוץ המלחמה, נכנס חיל ההנדסה לכוננות צליחה והצליח להכשיר 

 בצה"ל מבצע "אבירי לב".והמסובך שכונה את רוב הציוד והאנשים למבצע המורכב 

החלו כוחות ההנדסה במאמץ להוביל את אמצעי הצליחה אל  באוקטובר 13-כבר ב

עבר התעלה. ברם, עקב הקרבות הקשים שהתנהלו ברחבי סיני, והעומס הגדול של 

ות על צירי התנועה, נוצרו פקקי תנועה שגרמו לעיכוב גדול בהעברת יחידות וכוח

צלחו סירות הגומי  באוקטובר 16-. רק בגשר הגליליםסירות הגומי, הדוברות ו

חטיבת הראשונות של את היחידות  אפריקההראשונות את התעלה והנחיתו ביבשת 

. הצליחה בוצעה באזור התפר שבין הארמייה השנייה לשלישית, מול 247הצנחנים 

נתקע דוברות  גשר הגליליםמעוז "מצמד", מצפון לאגם המר הגדול. בעוד ש

צליחו להגיע לאזור הצליחה ובהמשך גם דוברות היוניפלוט " המתנייעות התמסחה"

את  421חטיבה מ טנקים 27באוקטובר צלחו  16-שנגררו על ידי טנקים. אור ליום ה

התעלה על גבי התמסחים, וחברו לראש הגשר שהוקם במשך הלילה על ידי הצנחנים 

באוקטובר( עשרות  16-בגדה המערבית של התעלה. כח הטנקים נע במשך יום שלם )ה

, טילים נגד מטוסיםקילומטרים בעומק אדמת מצרים כשהוא משמיד בדרכו בסיסי 

וירי נקי וטנקים, רכב ומתקנים של הצבא המצרי. פעילות זו פתחה מסדרון א

 .חיל האוויר הישראלימטילים ל

 

 

 גשר הדוברות

, החצרהגיעו דוברות המצופים )"יוניפלוט"( אל  דחפורים, בליווי באוקטובר 17-ב

כבר החל מאמץ  11:30-מתחם היערכות לצליחה שנבנה בסמוך למעוז "מצמד". ב

 .אל המיםהצליחה וכל הדוברות הושקו 

הבינו המצרים  באוקטובר 17-מבצע הצליחה תפס את המצרים בהפתעה. רק ב

כבדה  ארטילריתפתחו בהרעשה  באוקטובר 18-שכוחות צה"ל חצו את התעלה, וב

על הגשרים שהקים צה"ל על התעלה. לוחמי חיל ההנדסה החזיקו את הגשרים 

למרות ההפגזה הארטילרית הכבדה ואפשרו מעבר של כוחות מסיני אל תוך יבשת 

 .אפריקה

 

תפקידו העיקרי של חיל ההנדסה היה להחזיק את הגשרים  באוקטובר 20-החל מ

ויהי מה, ולתקן אותם כל אימת שהם נפגעים מהתקפות מצריות. המצרים התקיפו 

והפלסים תחזקו את הגשרים תחת אש. על כך זכו מספר את הגשרים באש כבדה, 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/13_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94_247
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94_247
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94_247
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A1%D7%97_(%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A1%D7%97_(%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A0%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A0%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94_421
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%9C_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%9C_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%97%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%97%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%A8_(%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%A8_(%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/18_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/20_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
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. לוחמי וחובשי החיל גם קיבלו עיטורים על עיטור העוזואף ל עיטור המופתפלסים ל

בין הפצועים היה גם  גבורה ותושייה בלתי רגילה בפינוי הפצועים והטיפול בהם.

שנפגע קשה מאוד מפגיעה ישירה של טיל זרחני על הדוברה  ז"ל יוסף סתויטוראי 

 הוא וחבריו, ונפטר מפצעיו כשלושה שבועות לאחר מכן. בה לחמו

ושדות המוקשים שהקימו  סוללת העפראחרי שיוצבו הגשרים היה צורך לפרוץ את 

לצד השני, פרץ את  דוברההובל על  9-דחפור דיהמצרים בצד שלהם של התעלה. 

הכבד  דחפורבתוך שדה המוקשים. במוקשים שגרף ההסוללה ואף פינה נתיב 

השתמשו אנשי חיל ההנדסה כדי לפוצץ פרצה גדולה יותר בסוללה ובכך להרחיב את 

 ציר הפריצה.

כוחות בעקבות מאמץ הצליחה המוצלח ופריצת ביצורי התעלה, החלה הזרמה של 

-בכביש סואץ 101-לגדה המערבית, שהביאה את כוחות צה"ל עד לקילומטר ה שריון

באזור סואץ. בעקבות הכיתור  שלישית של מצריםכיתור הארמייה הקהיר, ול

נכנסה הפסקת  באוקטובר 24-וב הפסקת אשהמוצלח נאלצו המצרים להסכים ל

 האש לתוקפה.

 

 

 התעלה על הגשר

 (פרשאתר ב –פורום צבא וביטחון ו האתר של עמותת חיל ההנדסהמתוך: )

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%A2%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%A2%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%97%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%93%D7%99-9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%97%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%97%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%AA_%D7%90%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%AA_%D7%90%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/24_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
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 ח ההנדסי בזמן בניית הגשרהכ  
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 לאחר הפגיעה הדוברה
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 הצולחים הנופלים שמות
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 אחי הגיבור והנערץ

ויר בבקעת הירח דרומית והא-לית, הוצבתי בבסיס חיל"הכחייל בתחילת דרכו הצ

 .הנוראית מכל המלחמות ,ימים ספורים לפני שפרצה מלחמת יום כיפור לאילת

בבית מצאה אותי  באותו יום מר ונמהר, 14:00מלחמת יום כיפור שפרצה בשעה 

במהלך משחק רמי לוהט של שעות הבוגרים  יאחותי מרים וגיסי צבי יחד עם אחי

עתה השתחרר משרותו  שזה ,יוסיאחי ם, בעיצומו של הצום המייגע והמתיש. הצהריי

 .נכח אף הוא הצבאי הארוך והמייגע

 המשחק, זעזעו את כל היושבים על שולחן דשות המרעישות שבקעו לפתע מהרדיוהח

 .שהופסק לאלתר

ונסעתי במהירות לבסיסי  עוד באותו לילה נפרדתי בעצב ודאגה רבה מאימי ואחיי

 באותו יום.להשתתף באופן מיידי במאמץ המלחמתי שהחל  כבר  כדיהמרוחק 

במאמץ פעילות אינטנסיבית סביב השעון התחלתי בלבסיסי המרוחק,  בהגיעימיד 

 .ישירה  ממלחמת ההפתעה הגדולה שנחתה עלינותוצאה  - כמיטב יכולתי לסייע

שבישר לי את הבשורה  כעבור מספר ימי לחימה, זומנתי לפתע לשליש הטייסת,

במסגרת פעילותו בגזרה הדרומית קרוב  . זה קרהשאחי יוסי נפצע קשה המרעישה

כחייל מרבית שרותו את שרת  שםלתעלה באוגדת הצליחה השייכת לחיל ההנדסה, 

 .שזה עתה רק השתחרר לאזרחות בשרות חובה,

לאור דרישתי בתוקף  .בבית החולים בילינסון בפתח תקווהיוסי שכב פצוע קשה 

טיסת סולו ל מפקד הבסיס, שטס שובזכותו  ,את אחי בדחיפותלאפשר לי לבקר 

הצטרפתי  במטוס קל, לכיוון שדה דב בתל אביב והסכים לקחת אותי כטרמפיסט,

מכוסה פרוסה ארץ ישראל,  מתחתנוכשבלתי נשכחת, טיסת לילה אפלה, חשוכה ול

 .באפלת קרב מפחידה ונוראית

שם  המשכתי בטרמפים לבית אמי שברחובות, אחרי נחיתה מוצלחת בשדה דב,

כרגיל ובחמימות  אופיינית, אך הפעם מהולה  קיבלה אותי אמי הדגולה באמהות,

הוא מתאמץ לנסות בעצב ודאגה כבדה, במיוחד בקשר לבנה יוסי שנפצע ועכשיו 

 .ולהחלים

ביקשתי להיכנס בילינסון ומיד  החולים-לבית במהירותכבר למחרת בבוקר הגעתי 

 .חדרו של אחי הגיבור הנערץ, שנראה לפתע בעיני יותר אמיץ וגיבור מאי פעםל

לפתח עימי שיחת הבהרה נעימה על הקורות אותו  למרות יכולתו האישית המטעה,

גופו מתחת לסדין רעד כולו מכאבי תופת של הכוויות  ה,ועל תהליך פציעתו האנוש

 .שכיסו אחוזים ניכרים מגופו הצעיר המרובות,
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הצליח לעודד  רוגין, בדרכו המיוחדת והמופלאה,ייוסי שדיבר ועצם את עיניו לס

 לי בלכתי תקווה אמיתית, ולהרגיע אותי אישית לקראת הבאות, תוך שהוא משאיר

 .מזה כמו גדולשהוא הגיבור כבר יצא 

נפרדתי ממנו לשלום וגם להתראות כבר  ובאווירה רגועה ומלאת תקווה אופטימית,

 . בימים הקרובים לכשיתאפשר לנו מיד לאחר סיומה של המלחמה הנוראית והאיומה

יבותי לבסיסי הממשיך ולוחם בעת ידרום להמשך קיום התחלנפרדתי וחזרתי 

ספורים, שוב זומנתי לשליש הטייסת והנה לאחר ימים  .מלחמה קשה ואכזרית

 .שבישר לי הפעם את הבשורה הקשה על מות אחי

לחזור חזרה לביתי ולשבת  אפשרו לי במסגרת הטייסת, מיד כנוהל צבאי מקובל,

שעות רצופות  6של טראומטית במהלך נסיעה  .שבעה על אחי שנפטר מפצעיו

ת שלמות ישבתי בספסל במשך שעותישכח מזיכרוני. שלעולם לא  באוטובוס מאילת,

מהולות  ,כאשר מחשבות איומות עוברות בראשי האוטובוס לבדי אומלל וכפוי ראש,

 ו של יוסי אחי עולה בראש מחשבותי.בבכי, כל פעם שמראה

היה עבורי, המודל המושלם  להיותואחי הבוגר ממני בשנתיים תמימות, מעבר  ,יוסי

, שהצליח להטמיע באופיי ובדמותי ונשאר בעיני דמות נאצלת, של אח מחנך  ומורה

העצמאות, האהבה  התכונות הקיימות בו, כמו ההישגיות העצומה, כמעט את כל

ההתעניינות הסקרנית בפוליטיקה  .לספרות ושירה למוסיקה, לאנשים, לספורט,

תכונות שהיו טבועות עמוק באישיותו ואת חלקם הנכבד  וביחסים בינלאומיים,

 .הערכה והערצה ללא גבולות ירשתי ממנו  מתוך אהבה,

על  ,זכיתי לקרוא לבני בכורי יוסי סתויכשכאב, הייתה לי בהמשך חיי גאווה גדולה 

אך  ,שאמנם הספיק לראות ולחוות הרבה בחייו הקצרים שם דודו הגיבור הנערץ,

  להרבה דברים אחרים לא זכה.לצערי 

 .אחי הגיבור והנערץכך קראנו לו בילדותו(  -יובאיל  לנצח אזכור אותך יוסי )

 

 אלי סתויממני אחיך 
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 סתוי יוסף

 

 של האחות אסתרבתעשיה הצבאית חבר לעבודה יוסי, הפורטרט צויר ע"י 

 את אחיה. לצייר המלחמה התנדב לאחר ומיד לסיפור התחבר שמאוד
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 אחי יוסי

 מתעמעמים.הזיכרונות שלי מיוסי הם רבים, וככל שהזמן עובר הם מתחזקים ולא 

 מעין יד הימין של אמא. ,בשבילי יוסי היה אח גדול

 ם השוטפים של הבית: ניקיונות, אוכל, בנקים ועוד.יאמא תמיד היתה עסוקה בעניינ

 ויוסי פשוט היה השוטר בבית, היה מאוד קפדן, ואוהב סדר ומשמעת.

ערב ערב שאני קלט שאני יכולה ללמוד ולהגיע ליותר ולא ויתר לי, היה בודק שכנראה 

 לומדת ומכינה את שיעורי הבית.

יום אחד כהרגלו שאל אותי "אביבה הכנת את  .כידוע הייתי נערה די סוררת ומורדת

 שיעורי הבית?"

אני שיקרתי ואמרתי שכן, תיכף הוא בדק לי במחברות ונוכח ששיקרתי הוא החטיף 

 לי סטירה מצלצלת בלחי.

 '."חתיכת פאשיסט" וכוהתעצבנתי, צעקתי וקראתי לו בשמות 

 ברחתי מהבית ושבתי מאוחר בערב.

 יוסי לא התנצל אבל הבטנו אחד בשני בלי לאמור מילה.

 ישבתי להכין את כל השיעורים והלכתי לישון.

עד היום . ביישן, אהב לשמוע שירים בעברית ליד האוזן ,שקט. יוסי היה אדם מיוחד

אני נזכרת בו. ליוסי היתה שפה  שאני שומעת את השיר "שאני גל" של התרנגולים

 משלו וכל פעם אני נזכרת בביטוי אחר שהיה אופייני לו.

יוסי אהב מאד לשחק כדורגל בחוץ עם השכנים, כולם נעלו נעלי ספורט רק יוסי היה 

 משחק עם סנדלים.

 .( ולעולם לא אשכח אותו14ייתי בת מותו של יוסי היה קשה מאד עבורי )ה

מאוד בל היה מגיע לגדולות. ח בטחי אם הוא היה חי היום אני תמיד חושבת לעצמ

 שחייו נגדעו בגיל כה צעיר.

 אלוהים אוהב את הפרחים היפים לידו.: וזה מצדיק את מה שנאמר

 

 מהאחות הצעירה אביבה
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  לזכרו

 "ובחרתי בחיים"

 נישאתי לאחיך ואותך לא הכרתי!

 שמעתי סיפורים אודותיך על גבורה

 לוחמה התנדבות אהבת המולדתמוטיבציה 

 אחיך 12ועל מיקומך בסולם הגילאים בין 

 לימים ילדתי את בני בכורי ונתבקשתי

 לתת לו את שמך.

 לא היססתי ואכן  הוא נושא את שמך יוסי סתוי

 שיבדל לחיים ארוכים.

 נוי לתלפיות יפה נפש וטוהר והואבהוא 

 העדות להמשך טבעי לשם הפרטי והמשפחה.

 ו לנו עוד בת ובןאחריו נולד

 ולי יש בקשה אחת ממך:

 שמור נא עליהם מלמעלה....

 ואתה תהיה תמיד זיכרון חי בחיינו

 גיסתך רחלה סתוי
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