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  פגשתי אותו, את הנסיך מפלוגה ב', הפלוגה של מוסטקי.

  לא היה זה בלב המדבר.
  היה זה בעמק מהר"ל, באחת הסדרות.

  היה שם בית חווה ערבי ישן, ולידו חנינו באוהלים.
 

  "המ"פ קורא לך" אמר לי גדעון גוריון הרס"פ, המזוקן הגינג'י מהגבעטרון. אתם  מכירים אותו.
 "יענקלה," אמר לי מוסטקי, "זה יורם. הוא מעכשיו הסמ"מ שלך".

 "שמעתי שאתה שונא לרוץ". אמר לי כשפסענו אל עבר מאהל הסגל. "אני דווקא אוהב. אז נתחלק – אני ארוץ
 עם המחלקה בלילות ואתה תישאר עם מה שאתה אוהב – מסעות אל תוך הלילה. מסעות אלונקות – נעשה
 ביחד.. יש לי כבוד למבוגרים", אמר. אני הייתי כבר סגן, והוא "רק" סג"מ צעיר, בוגר קרב אום-כתף. האמת

  היא שהוא היה מבוגר ממני בכחודש ימים...
 

  יורם. עלם חן. ישר. חכם. דעתן. בוגר. חושב. מסור. מלא חן ושמחה. אוהב אדם.
 לא פעם אמרתי לעצמי – הוא טוב ממני. טוב בהרבה.

 לא רק אני חשבתי כך. גם בגדוד שמו הלך לפניו. יורם היה מיועד לצאת לקורס קציני תול"ר – התפקיד
 הנחשק ביותר בגדוד... הנסיך מפלוגה ב'. כבר אמרנו.

 אבל בינתיים – התכנית נקטעה. ספטמבר 1968. 16 בספטמבר. לא שוכח.
 

  נזכיר למי ששכחו מה היה כאן בעמק המעיינות השקט הזה, "חממה מול חממה".
  חזית חמה בעמק בית שאן 1968. לפני ספטמבר השחור.

 מחבלי הפת"ח עושים בשטח שלנו כבשלהם. חודרים ליישובים. מעוז, אשדות, בית יוסף, ירדנה.. מפוצצים.
 פוגעים. מניחים מוקשים בשדות ובדרכים אליהן – אחד מהם יחכה לחברנו סגן צביקה מזרחי בשדות קיבוץ

 גשר בנובמבר, כמה שבועות אחרי שישתחרר. חניכנו שלוימלה סבירסקי מגרעין  "יעלון", של בוגי, ייהרג בכפר
  רופין.

  חוסר בטחון ופחד ביישובים.
 

  כפתרון - צה"ל משכיב לילה לילה עשרות, אולי מאות, מארבים.
  התוצאה - מארבים יורים זה על זה. נפגעים רבים. חברים הורגים את חבריהם.

  יאיר חבר בן קיבוץ יפעת, קצין סיירת  גולני, הורג את בן כיתתו בני, קצין שריון מרמת דוד.
  כל בוקר וסיפורי הלילה הקשים שלו.

 ומעל לכל זה תותחי הלגיון הירדני המוצבים על הרי הגלעד מפגיזים את טבריה, בית שאן, קיבוצי ומושבי
  העמק.
  גיהנום.

 
 אך נזכור כי זו היתה רק החזית המשנית של צה"ל שך סוף שנות השישים.

 חזית משנית; אך התושבים כאן, שיישובים היו ממש על קו העימות - שלא כמו בתעלת סואץ המרוחקת מכל
  אזרח - להם זו היתה החזית הראשונית. הבית. הילדים.

  אזרחים, מכל העדות והזרמים ללא הבדל, חיים וסופגים יום יום ולילה לילה אימה, וחשש, ונפגעים.
  ראינו.  זוכרים.

 זוכרים את האנשים והנשים וילדי המקלטים מכווצים מפחד מה שעלול להתרחש עוד רגע. ואכן קורה.
 

  החזית הקשה האמיתית של צה"ל היתה באותם ימים חזית התעלה.
 שם, בקווי המעוזים ובדרכים אליהם, התקיימה לה עוד חזית – קשה הרבה יותר- מלחמתית איומה ונוראה,
 עם הרוגים ושמות וטורי צילומים ארוכים בכל בוקר בעיתונים; שמות שעבורנו היו החברים שלנו, שהכרנו לא

  רק את פניהם אלא גם את ריח זיעת גרביהם.
  סגן אריק רון, חברנו לגדוד בן קיבוץ סעד, היה בין המאות האלה.

 
  בחזית סיני היה צה"ל טרוד בראש ובראשונה.

 חזית עמק הירדן ועמק בית שאן, והבקעה כמובן דרומה הלאה, היתה טירדה נוספת, מדאיגה, אך משנית
  לעומת קרבות התעלה המרים בין צבאות סדירים.

  אך עבורנו, קציני וחיילי נח"ל 906, היתה זו החזית העיקרית:
  חזית חי"רניקית, חזית של קבוצות לחימה קטנות, חזית של כיתה + לוחמת לבדה בלילה, פלמ"חניקית כמעט;
 חזית מסוכנת, שבה השתלבנו בידיעה ברורה על מה ולמה, יודעים שבגופנו אנחנו אמורים לפעול למען שלומה

 של אוכלוסיה פגועה ומאויימת.
 

  תשובתו החדשה של צה"ל לחזית המלחמתית-אזרחית בעמק היתה עכשיו "גיריות", "ינשופים"..
  קודים ששמותיהם התחלפו מדי פעם..

  הרעיון היה אחד – הבה נעצור את המחבלים לפני שהם חוצים את הירדן. רעיון "וינגייטי" של יציאה מהגדר.



  נפעל בשטח ההפקר של הע'ור, נטמין מטענים, נארוב, נפוצץ פה ושם, נפגע בנקודות כינוס ובנקודות יציאה.
  המחבלים יחששו יותר לצאת ויזהרו שבעתיים מלחצות לשטחנו ולפגוע באוכלוסיה האזרחית.

 העמק ואוכלוסייתו אסור שיהיו "המזרח הפרוע" כמו שכתב, אני זוכר בבירור את הכותרת, אחד העיתונים
 דאז.

 בעיקר הנטל של החדירות הליליות נשאו סיירת גולני וגדוד 906 – ביה"ס למ"כים של הנח"ל, אנחנו; גדוד
  שישב אז בהר ליבנים בגליל התחתון, בפיקודו של יחזקאל רביד.

 סגל ביה"ס למ"כים נדרש לא רק להמשיך בשיגרת ההדרכה המפרכת של הכשרת מפקדי כיתות – מפרכת
 ממש – אלא גם להקצות כוחות כמעט מדי שבוע למשימות החדירות הללו  – כוח משימה, ובנוסף לו כוח

 חילוץ לעתודה שהתמקם בשטחנו.
  כ-15 חיילים וקצינים בכל כוח שהורכב מ- 4-5 קצינים, כמה סמלים וותיקים, אליהם צורפו גם חניכים

  מצטיינים מקורס המ"כים – מפלוגות הנח"לאים בני הגרעינים ובני המשקים, וחניכים מסיירת שקד.
 הסגל הבכיר פיקד על הכוחות – רם אליעזר הסמג"ד, זאביק נדלר-נתיב, זאביק וייסבלט-לבנה, מ"פים אחרים,

  ופה ושם סמ"פים.
 הגדוד סבל אבידות בנפש. צוותי שייטת 13 סייעו לנו בחציית הירדן הלוך, וכשנחזור אינשאללה – גם בחזרה.

 
 אין לי מה להוסיף על אותם לילה ובוקר איומים. הסיפור בעיקרו ידוע. פרטים נוספים שאפשר ללקט פה ושם
 לא יוסיפו. אולי יגרעו. לא משנה מה זוכר כל אחד ממי שהיה שם – זכרון התיאור הוא בעיני המתאר, והזמן
 מעמעם את מה שזוכרים, ועובדות מתערבבות בתמונות ובזכרונות של אחרים ומקומות אחרים – ומה נוסיף

 ומה נאמר.
 חזרנו בלי יורם.

 
 אין לי שום ביקורת, לא על אחד מחברנו שזיהה דמות אדם קרבה בחשיכה, ולא ירה בו. דמות זו שהרוויחה
 את חייה, אולי היתה, כמו באגדת הל"ה של דני מס, המודיע שמסר על מקום הכוח שעם בוקר הומטר באש

  כבדה.
 אין לי שום ביקורת, כי גם אני, קצין קרבי של צה"ל, עמדתי בפעם קודמת במצב כזה - אצבע ידי לא הצליחה

 לסחוט את הדק העוזי מול העומד מולי. יורם היה זה שהופיע בשנייה המתאימה, האחרונה, והציל את חיי
 בצרור מהאגף.

 
 גם אין לי שום ביקורת על אלוף פיקוד הצפון, דדו, איש ומפקד מופלא, שבמשך שעות היסס לפתוח באש נ"ס

  על מקורות הירי שחבטו וחבטו בכוח שנכלא בתוך מטע בננות, ככל הזכור לי.
 דדו התמהמה כי חשש, מן הסתם, שאם יפתח באש ארטילרית לסיוע בחילוץ הכוח השוהה בשטח הירדני,

  יפתחו הירדנים כמנהגם אז בהרעשת יישובים אזרחיים.
  לבסוף, לאחר שעות מורטות עצבים, ניתנה פקודת הנסיגה שהתעכבה שעות, תחת אש כבדה.

  יורם נהרג בערוץ הירדן.
 מנגד תראה את הארץ.

 
  יורם אהוב.

 אני זוכר אותך שר. במקלחת. זוכר אותך שר כאשר אתה מצחצח במסדרון זוג נעליים אחרי שגרדת מהן
  שכבות בוץ שחורות יותר ממשחת הצחצוח. שתהיינה מוכנות למסדר הבוקר. קצין או לא. דוגמא אישית.

  תמיד שר. תמיד שמח.
 תמיד מופיע איכשהו בדיוק כשצריך, בלי לבקש, ונותן יד בלי מלים. חבר של אמת.

 
  אני זוכר אותך בכל יום זכרון.

 בשקט החותך של הצפירה בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, ליד קברו של בן אחי ניר, אני חוזר ומדקלם בליבי
 את שמך כמו את שמות שני חברי הקרובים – עמוס חסון מ"מ בגדוד 50 שנפל בקרב ברפיח, וחיים פניכל

 מפקד צוות בסיירת השריון של חטיבה 7 שנפל כמה שעות קודם לעמוס בצומת רפיח. ששת הימים. לא זמן
 רב קודם.

 אני רואה אותך מגיח ברצף המתגלגל  של תמונות שומר המסך במחשב שלי. בתוך ים תמונות נכדות ונכדים,
 חברים טיולים ומקומות, אתה עולה מולי מדי פעם והזמן קופא לכמה שניות צורבות לב.

 
  עם נועה רעייתי קבענו שהיא זו שתקבע את שמות הבנות שתיוולדנה לנו, ואני את שמות הבנים.

  איילת נולדה ראשונה.
  בני השני שמו עמוס.

  לו הייתי זוכה בבן נוסף שמו היה יהורם. כשמך.
 לא זכיתי.

 
  על חטא שחטאתי אני מתוודה כאן.

 שנים עמדתי בקשר טלפוני עם אמא חיה. אך לא עמד בי הכוח לבוא ולעמוד בפניה. למרות שחזרתי
 והבטחתי.

  אין לי מחילה על כך.
 

  שנים על שנים אני מבקרך במקומך. בכל פעם שאני מזדמן איכשהו לאיזור.



  מניח אבן קטנה על האבן הגדולה שמכסה עליך, חבר אהוב.
  מניח אבן כדי להזכיר לעצמי שזכרתי. ואזכור. 16.9.68.

  היום לפני 52 שנה.
 אותו עמק, אותם הרים, והחיטה צומחת שוב.

 
 ראש השנה בפתח.

 אני מבקש לסיים את דברי ב"שיר לראש השנה" מתוך ספר השירים השני שלי "מחזיר חובות אבודים".
 

 יעקב שרייבמן


