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המזח 1970

שינה ומנוחה

כל חייל במעוז אשר משך מנוחתו 

בשעות הלילה ינוח עם בגדיו ונעליו 

עליו.

שריקה במשרוקית

הצופה הכללי או צופי הנ.מ. או 

כל חייל אחר שמעו יציאה ושרקו 

במשרוקית התלויה להם על צוארם. 

הצופה מעביר את הידיעה ברשת 

למעוזים השכנים ע"י קריאה.

סיוע טנקים למעוז

לגבי כל מעוז מוקצית יחידת טנקים 

שתפקידה להגיע במהירות מירבית 

לעמדת חיפוי כלפי המעוז, ליצור 

אש לאגפיו ולהשמיד כוחות אוייב 

תוקפים..."

מתוך תיק מעוז

"...אני לא יודע אם אתה יודע, אבל מהסוללה המשופעת, הרסיסים 
לא ניתזים כלפי מעלה אלא לצדדים! בדיוק איפה שאנחנו הקשרים 
נמצאים עם הראש בתוך האדמה, כמו איזו חפרפרת שנסתמה לה 
המחילה. לגידי קרה אתמול בדיוק אותו דבר ליד השער. וזה לא 
איזה משהו חד פעמי! אירוע כזה קורה לנו כל יום! לפעמים אפילו 
פעמיים ביום! וכך אנחנו מסתובבים בחוץ שעות על גבי שעות עם 
השכפץ הכבד והמסריח מזיעה, דוקרים את האצבעות בשברי העץ 
המחודדים של ארגזי הלסקוב, שצריך לתלות את מי שהמציא אותם, 

ומנסים למצוא את הנתק בקו..."

קשרי מעוז מתאר נאמנה את הוויית "המזח" מבעד לעיניו של קשר 

המעוז — חייל פשוט שאינו מצוי בתמונה הגדולה וכל מעייניו נתונים 

למלחמה הפרטית והקטנה שלו — שמירה על  תפקוד מערך הקשר במעוז 

ולא פחות חשוב, שמירה על חייו.

יחד עם זאת הספר אינו ספר היסטוריה. מרבית האירועים המתוארים 

בו אכן התרחשו, אך חלקם — על אף שהם נשענים על יסודות אמתיים — 

שאובים מהזיכרון ואינם בהכרח נאמנים למציאות ההיסטורית — לא 

למועד המדויק, לא לאופן שבו התרחשו ואף לא לדמויות המתוארות בהם. 

גיורא שנר, מחבר הספר — כיום חבר קיבוץ לוחמי הגיטאות אשר בגליל 

המערבי — שירת למעלה משבעה חודשים כאלחוטן קשר מעוז במעוזי 

התעלה  — תחילה ב"מזח" שבגזרה הדרומית, מול העיירות פורט-תאופיק 

ופורט-איבראהים, ואחרי כן ב"נרקוזה" )כפי שנקרא אז( שבגזרה המרכזית, 

מול העיר איסמעיליה. 

 בהוצאת העמותה להנצחת 
חללי חיל הקשר והתקשוב
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"מה שאפיין את עיקר המלחמה לאורך 
התעלה הייתה המסיביות של האש, 
לעתים, על פי עדות המצרים, נפלו על 
עשרה מעוזים כארבעים אלף פגזים 
ביום אחד! זה לא ייאמן. מי שהיה שם, 

יודע שזה היה כך.
שלמה להט, מפקד הכוחות המשוריינים 
בסיני. מתוך "במחנה" 

העיתונאי איתן הבר, שהיה אז הכתב 
הצבאי של "ידיעות אחרונות", אומר: 
"למלחמת ההתשה הייתה השפעה על 
מורל הציבור. "ספגנו אבדות די כבדות 
יומיים  יום או  בקבוצות גדולות, כל 
הופיעו תמונות חיילי צה"ל בעמודים 
הראשיים של העיתון והאווירה ברחוב 

הייתה קשה מאוד, דיכאון ציבורי.  
  Ynet 

בדצמבר 2002 החליטה ממשלת ישראל 
לחלק ללוחמי "מלחמת ההתשה" אות 
מערכה. אומר אלוף )מיל'( יוסי פלד: 
"אני חושב שההחלטה להעניק את 
האות חשובה מאוד. מבחינתי זו אחת 
המלחמות היותר קשות שידע צה"ל. 
לי שום הסבר מדוע המלחמה  אין 
זו הייתה  נשכחה ברבות השנים. 
מלחמה קשה ומתישה, כשמה כן היא, 
ויכול להיות שאנשים ביקשו להדחיק 

אותה מהזיכרון.
מתוך "במחנה" 
















 

   


