
 נו" / עודד מגידויטקס השקת הספר "חמוטל ומכשיר לא ביד
 דברי המנחה אבירם ברקאי

 
"המלחמה היא  –בתחילת המאה התשע עשרה כתב הוגה הדעות והאסטרטג הפרוסי קרל פון קלאוזביץ 

 הוודאות."-ממלכת אי
הוודאות. אפילו מלחמות יזומות, המתוכננות בקפידה מראש, "יודעות" -מלחמה היא אכן ממלכת אי

 להשתבש. על אחת כמה וכמה אירוע כמו מלחמת יום הכיפורים.
 

 *** 
רבים כל כך עדיין מתקשים להניח לה.  ,שנים אחרי שפרצה 46-מה היה בה, במלחמת יום הכיפורים, ש

 נו".יומכשיר לא ביד"חמוטל עם  והנה עכשיו גם עודד מגידולהרפות. 
התשובות רבות. אינני בטוח שאני מכיר את כולן. יחד עם זאת אני נוטה להאמין שהסיבה העיקרית למצוקה 

ענקית. טראומטית. מכוננת.  ." היא ההפתעה. הפתעה בלתי נתפסת73הנפשית שעדיין מטלטלת את "דור 
 הפתעה שנשענה על ארבע רגליים עיקריות:

, צה"ל הוא זה שהפתיע 67-וששת הימים ב 56-קודמות: קדש בבשתי המלחמות הגדולות ה ההרגל. –ראשית 
 את האויב. אם יתעורר הצורך נעשה זאת שוב במערכה הבא.

אגף המודיעין הבטיח שבמקרה הכי גרוע, הוא עדיין יצליח לתקוע בשופר ולהניף דגלים  ההבטחה. -שנית 
. לא הכי טוב, לא הכי מומלץ, אמרו שעות לפני שעת השין 48שחורים "היכון־היכון למלחמה" לכל הפחות 

 קברניטי הצבא, אבל נדע להסתדר.
החייל הערבי  –למרות מלחמת ההתשה בה הוכיח שלא נשברה רוח הלחימה שלו  החייל הערבי.  –שלישית 

. חייל עליו במלחמה כוללתלא באמת נספר ממטר. חייל נלעג. חייל שנתפס כנטול יכולת הצלחה בשדה הקרב 
"ננפנף אותו"  -. אליו התייחס בר־לב בתור "ערבוש". חייל שכל הגנרלים אמרו שאם רק ינסה אמר דיין...

 "ננקנק אותו". "נזמבר אותו".
ת רצוי -מ-א-ת לא כדאי להתעסק אתו. שב-מ-א-הבריון של המזרח התיכון. זה שב החייל היהודי. –רביעית 

. זה שברור היה לו, 67חרי שישה ימים בחודש יוני לא לעצבן אותו. זה שכול העולם השתחווה וסגד לביצועיו א
מעל ומעבר לכל ספק, שאף אחד לא יעז להתעמת אתו במלחמה כוללת על כל הקופה. בטח כשלאויב עדיין 
חסרים האמצעים הדרושים למלחמה כזאת. ושאם בכל זאת, בסכלותם, הם יפעלו מחוץ לתבנית הפעולה 

 ם המר והנמהר. ואללה יוסתור.הצפויה דמם יהיה בראשם. וזה יהיה סופ
 

 . וטרף את כל הקלפים.1973ופתאום, משום מקום הגיע שישה באוקטובר 
באשמורת בוקר יום שבת, כשראש המטה הכללי של צה"ל רב אלוף דוד אלעזר קיבל צלצול השכמה בביתו 

המשחק והם אלה הנבלות שינו את כללי  - הראשוןמאבנר שלו ראש לשכתו, הוא הבין מייד שלושה דברים: 
אם אכן יש אמת בהתראת המרגל שלחש את מה  -השני שמנסים עכשיו להפתיע אותנו במלחמה כוללת. 

שעות להתכונן למלחמה  14-13 אזי נותרו לנו רק -שלחש בדירת מסתור בלונדון באוזנו של ראש המוסד 
אז מה לכל הרוחות  - םוהשלישי, הקשה מכולשעות.  48למרות הבטחת המודיעין להתראת מינימום בת 

 אנחנו עושים עכשיו?
 

, למרות ההלם הראשוני שפקד את קברניטי המדינה לנוכח כוחות צבא מצרים שחצו את התעלה 1967במאי 
והתמקמו בסמיכות לגבול, "קיבלו" כוחות צבא ההגנה לישראל שלושה שבועות לעכל את ההפתעה ובעיקר 

משו כנדרש. הזדוודו כנדרש. התאמנו. השילו מעליהם את כתמי להתארגן: המילואים התייצבו בחזית. התח
 החלודה. היו דרוכים ומוכנים.

יתר על כן המצרים נעו במגמה התקפית כל הדרך מקהיר בואכה מדבר הנגב, ושילבו הצהרות מתלהמות על 
א מיהרו לפתוח וסגרו את מצרי טיראן לשיט ספינות ישראליות ו...גם ל ;הגורל המר הצפוי למדינת היהודים

 במלחמה.
ולכן, למדינת ישראל היה זמן ראוי להתארגן כנדרש, ובעיקר עילה מצוינת למכה מקדימה. שני דברים שחסרו 

 מאוד לדדו בבוקר השישה באוקטובר.
זמן התארגנות אפסי כבר אמרנו. אבל מה היתה הבעיה ביום שבת שישה באוקטובר בכל הקשור ליצירת 

 המקדימה? העילה המתאימה למכה
בעקבות מלחמת ששת הימים השיגה ישראל עומק אסטרטגי וגבולות ברי הגנה אבל איבדה את מרחב 

ישבו כמטחווי קשת זה מזה חמש דיביזיות מצריות מול אוגדת סיני. ושלוש  73ההתראה. עד ספטמבר 
קל בשני הצדדים ועדיין  החל תגבור 73דיביזיות סוריות מול חטיבת שריון ושני גדודי חי"ר. החל מראש השנה 

היו אלה חמש דיביזיות מצריות ושלוש דיביזיות סוריות מול מתי מעט סדירים. ושלא כמו בקדימון לששת 
והם גם  ;הימים המצרים לא הזיזו כוחות משמעותיים בכיוון הנגב כי מדבר סיני היה תחת שליטה ישראלית

תכם, נשרוף אתכם, נשחק אתכם עד דק" ואפילו לא: לא צעקו כל הדרך: "נאצר־נאצר אנחנו אחריך, נשמיד א
"ארזו את חפציכם ונוסו לכם מפלסטין בטרם המוות ישיג אתכם". ובגלל כל אלה היתה הסכמה שבעל פה עם 
האמריקנים ולפיה ישראל תעשה מאמץ עליון לא להיתפס אי פעם בתור מי שיזמה מהלך התקפי ראשון 

 במלחמה כוללת.
שגם במקרה קטסטרופה תינתן  -ם זכרו ברקע את הבטחת אמ"ן -ל-ו -הסכמה כאלא שכאשר התגבשה ה

 שעות. לפחות. 48התראה בת 



ומה עכשיו? איך בכל זאת משיגים אישור מדיני למכה מקדימה? וגיוס מילואים מלא? ואם לא יינתן האישור 
ת, עד שיחברו לכוחות למכה המקדימה ורק יאשרו גיוס מילואים הרי ייקח המון זמן, בטח בחזית המצרי

 האם הסדירים לבדם יצליחו לבלום? -הסדירים. ומה בינתיים 
 

ואחר כך, ואת זה כולנו יודעים, לא ניתן האישור למכה המקדימה של חיל האוויר. וכוחות המילואים לא נראו 
 באופק הקרוב.

 ;שעות את מועד הפתיחה באשועוד יותר אחר כך, כשהכול ממש התחיל, הסתבר שהממזרים הקדימו בארבע 
והלוחם הישראלי גם הוא. פתאום זה  ;והלוחמים והמפקדים הערבים שברו את רוב הסטיגמות שהודבקו בהם

לא היה הוא ש"מנפנף" ו"מנקנק" ו"מזמבר" אלא דווקא הם ש"מזמברים" אותו ו"מנקנקים" אותו. ופה ושם 
 גם "מנפנפים" אותו.

 *** 
תבו על המלחמה ההיא שבעטייה, ובעטיו של הספר החדש שכתב עודד מגידו, קרוב לשלש מאות ספרים נכ

 התכנסנו כאן כולנו. 
הוא השתקפותה של ההפתעה, על שלל נו" י"חמוטל ומכשיר לא בידלא בכדי הרחבתי על אפקט ההפתעה. 

ל ומכשיר מרכיביה, כפי שבאה לידי ביטוי בניהול המערכה ובלחימה בשדות הקטל בסיני. ייחודו של "חמוט
שם לפני תפישת עולמו של הכותב שהחליט שבשביל להנגיש אמיתות על מה שהיה פועל יוצא לא והנו" ילא ביד

תיאורים ספרותיים שירגשו וירתקו וילפתו ויסעירו, ועדיף פשוט לכתוב מה היה: יבש. שנים לא צריך  46
 מחקרי. ובעיקר מדויק.

 
 ובעיניי, זאת גדולתו של הספר. ועודד מגידו אכן מספר בדיוק מה היה שם. 

נו" הוא מחקר קפדני, יסודי, מעמיק, שלא מותיר פינה שלא נבחנה בזכוכית מגדלת י"חמוטל ומכשיר לא ביד
 תחת עיניו הבוחנות של המחבר.

נו" מנפץ את הנרטיב השגוי שהודבק ללוחם המצרי, ולא יבדרכו ה"יבשה", העניינית, "חמוטל ומכשיר לא ביד
סדוק חלקים מהנרטיב שדבק בלוחם, ובעיקר במפקד הישראלי. בעשותו כך, ידע מגידו שהוא נכנס מהסס גם ל

 לשדה מוקשים ועדיין, בשמה של האמת המחקרית שהיא נר לרגליו, לא וויתר.
בספרו מגידו לא מנסה להתנחמד עם אף אחד. גם לא עם עצמו. ובל יקל הדבר בעינכם. עודד מגידו בתוך עמו 

והעם הזה, ובעיקר מפקדיו הבכירים, הם מומחים בהטלת דופי והשמעת ביקורת בכל מה שאחרים  הוא חי.
עושים. ומה עם תפקוד בעייתי במגרש הפרטי שלהם? כאן, בדרך כלל, משתנים כללי המשחק. ביקורת עלינו? 

 התבלבלת חבר, אנחנו הרי היינו בסדר. ממש בסדר. ולא היא. 
ה השנים האחרונות אני יכול להעיד שדורות של מפקדים מתקשים להישיר מניסיוני כחוקר בשתיים עשר

עיניים מול ביקורת עניינית, מוצדקת, נדרשת, ועוד יותר מתקשים, אפילו מתייסרים, באמירת המילה 
 "טעינו".  ,"טעות"

ת והפקת עודד מגידו ידע את כל זה. ולמרות כל אלה, בגישה, ישירה, עניינית, מונעת משיקולי אמירת האמ
הסתכן בכתף קרה, לעתים אולי אפילו עוינת, מצד  -לקחים לעתיד, הוא עשה את הבלתי יאומן במחוזותינו 

 ולא נרתע., מבוקריו
 

 נו". יאני מסיר את הכובע בפני עודד מגידו שבחר בשני הנתיבים האלה בדרך לכתיבת "חמוטל ומכשיר לא ביד
 ים רבים בהמשך הדרך.מי ייתן ושני אלה יהוו דוגמא ומופת לחוקר


