ותיקי תל

סאקימתגייסים
לעזרת תושבי עוסף עזה

ממלחמת יום
מנחם אנסבכר וחבריו לנשק
אנסבכר:״החיילים
האזורית חוף אשקלון בלילות

הכיפורים

לעמוד

מאיישים

את

שם נותנים

את

מוקד

 106של

המועצה

קשהלנו

הנשמה ואת הגוף,

מנגד״

נעמה אנגל

התהילה',

משאלי

אהרן םבג,

שזכה
לעיטור

המופת

נעורים׳ ,אוריארנפלד ואחרים.
במבצע׳אביב

יחד הם פנולידידם יאירפרג׳ון,

היוזמה

של שללוחמי העבר נפלה על

אוזניים חפצות ,עשרות כבר התנדבו והרשימה

לוחמי גדוד  50של חטיבתהנח״ל התפר־
$TS1$התפרסמו$TS1$
$DNהתפרסמו $DN2$בעיקר בזכות הקרב בתל סאקי ,שנחשב המועצה שלו מצויים בימים אלו
סמו
תפקיד העבר שלה כסמלת המבצעים הראשונה
אחד מסיפורי הגבורה בחזית הצפונית במלחמת הטילים והמנהרות ,בשאלה כיצד אפשר
לעזור
בצה״ל .בניהזוג ,תושבי משגב ,גייסולטובת
לאזרחים.
יום הכיפורים.
הלוחמיםבתל ,תחת פיקודו של למאמציהסיוע
״פרג׳ון סיפרלי שאנשים במועצהעובדים העניין אתהמועצה ואת קברניטיה.
סרן מנחם אנסבכר,היו מוקפים בכוחות סודיים
נופלים
לשעוןבלי מנוחה ,ושהם ממש
מסביב
וחולצולבסוף אחרי יותרמשלושים
מכל עבר
מהרגליים״ ,מספר אנסבכר" ,יחדהחלטנו
שעות מצוד.
דינוזאורים
כבר
בדוא״ל הוא
אחד מהאנשיםשנענולקריאה
שניקח על עצמנולאייש את מוקד  106של
לוחם הגדוד יאיר
פרג׳ון ,כיום ראשהמועצה
דוד מהשומרון ,שמעיד כי מספיקלילה אחד
בלילות .ככה ניתן להם קצתלהניח
החילוץ
אשקלון ,השתתףבניסיונות
האזורית חוף
המועצה
במוקד בשביללהבין מה עוברים התושבים
ולהיות עם המשפחות״.
את הראש
החילוץ הראשוןכשל,
הלוחמיםבתל.ניסיון
של
בעוטףעזה .הקשר ההיסטורי שלולגדוד הוא
הדוא״ל
אנםבכר הפיץ את הבקשה בתפוצת
ולוחם נוסף נותרופצועים בשטח במשך
ופרג׳ון
לצערנו שלאיגייסו אותנו שירותו בגדוד  82בחטיבה בשריון ,שלחםלצד
של גדוד " 50הבנו
יותר מיממה.ארבעים שנה אחרהאירועיםהאלו
התגייסוהלוחמים בשנית ,והפעם באו
לםייע ללחימה בתוךהרצועה,למרות שבוודאיהיינוהנח״לאווים בתל םאקי .ביום שני האחרוןהגיע
דוד עםבנולאייש את המוקד,וזכהלקבלת פנים
נכון",
לקרב ,במערכה הנוכחית בדרום .יכוליםלהראות להם איך עושים את זה
לפרג׳ון ,חברם
לעוד מתנדבים,
בדוא״ל.״אנו זקוקים
הוא כתב
מאז מלחמת יום כיפור מתחזקת קבוצה של
חמה מאנשיהמועצה.
גדולים״ ,הוא אומר ,״רק
״אנחנו לאגיבורים
ולתרום מהחוםן
לתתסיוע חשוב ונחוץ מאחור,
חבריםלגדוד את הקשר בץ החברים שלחמו
רצינו לתת כתףולשחרר אותם קצת .אנחנו
לחזית״.
בחזיתות השונות במלחמת יום כיפור.לפחות שלנולטובת האזרחים הצמודים
מקבלים סיפוק לא פחות מהעזרה שאנחנו
עיניים בראש רואה איך
נותנים .כל מי שישלו
במלחמה הזו חוזר וצץשילוב הידיים ביןכולם
בשביל המטרה המשותפת .ישכאלה שמתרפקים
עלהעבר ,אבללנו חשוב יותר
העתיד״.
נלחמים ,אבל אף אחד
״אם היה צריךהיינו
דינוזאורים״ ,מסביר
לא ייקחאותנו .אנחנו כבר
״החיילים שםנותנים את הנשמה
אנםבכרבחיוך.
לעמוד מנגד .יש בנו דחף
ולנו קשה
ואתהגוף,
ולעודד בכלדרך".
לעזור,לתמוך
עז
״הם הרבה יותר טובים מאיתנו בכל מובן
הלוחמיםהוותיקים .״השרביט
שהוא״ ,מסכימים
הועבראליהם באופןטבעי ,ואנחנו מתגייסים
שתושבי

תחת איום

הולכת ומתארכת.על

השיבוץ אחראיתיוכי םבג,

אשתו של אהרן םבג .היא עצמה

לםייע

ממשיכה את

במה שאפשר״.

״כולנו חווים בימיםאלו אתחווייתהקרב״,
אומר אהרן םבג ,שאייש בעצמו את המוקד כמה
ליום כיפור
בסמוך

כולם,
פעמיים בשנה נפגשים
וביוםהזיכרון ,אלא שהחברים לא
בכל יוםזוג מתנדבים במוקדהמועצה .הם מק־
$TS1$מקבלים$TS1$
בהתרפקותעלהעבר ,ואת הכוח של הקבוצה הם
$DN2$מקבלים $DN2$תדריךולאחר מכן מאיישים את המקום
רותמים גםלמשימותכיום.לאחראירוע השיא בלים
הלילה.עיקר הפניות הן מתוש־
$TS1$מתושבים$TS1$
שנערך בחודש תשריהאחרון ,בהשתתפות כלל
למשך כל שעות
לסיוע בתחומיםשונים ,והמוקדנים
$DN2$מתושבים $DN2$הזקוקים
בים
הלוחמים בגדוד ומפקד הגדוד יורם יאיר ויא
משטרה,
לגופים המתאימים
מפנים את הבקשה
יא׳) ,נוצרה רשימת תפוצה רחבהובאמצעותה
רווחה
כונני
נפשי,
כונני
אש,
כיבוי
מתגייסים החבריםלמשימות השונות.
ועוד.
סיוע
הלילות התקשרהלמוקד אישה
כךלמשל ,באחד
כאז כן היום מי שמפקד על היוזמות הוא
ואמרה שהיא שומעתקולות חפירהבגינה.״די־
$TS1$״דיברנו$TS1$
אנםבכר ,יחד עם חברים נוספיםלגדוד ששמם
והרגענו אותה,והעברנו את הפנייההלאה
ברנו
$DN2$״דיברנו$DN2$
נודע בדברי ימי קרבות ישראל לייזי אגסי,
הגופים״ ,מספר אנםבכר.
שהיה נצור בתל וחיבר את השיר׳אחייגיבורי לאחד
מסתפקים

לגבולותהגדוד.
הבקשה נפוצה הרבה מעבר

 24שעות ביממה

מתייצבים

כמו מחדד את

כברלמחרתוהחל מהיום השנילמבצע

פעמים .״אני אישיתהולך
הלוחמים,
ומעלה בדמיוני את

החושים
לעברםומזהיר אותם מרחוק .אנימעריך
ומעריץ אותם ,ובטוח שהם הרבה יותרמקצועיים
ומאורגנים מאיתנו.

״בשנים האחרונות נשמעוקולותכאילו
וכאילו אנחנוהיינו
מדוברבנוער חומרני יותר
עם יותר רוח ופחותציוד ,אבל היום אנחנוחוזים
בכך שרוחםעזהמשלנו ושמדובר במיטב
הנוער.
לנו כשאנו מספרים את
ילדינו ,והם מקשיבים
הם
החוויות מאזבהזדמנויותשונות .אני סמוך ובטוח
שהםמתמלאים באותם
ערכים״.

