
 חמוטל ומכשיר לא בידינו
 

 שפרצה המלחמהכ. 1974במהלך שנת  אותההייתה אמורה לסיים ו 1972הקמתה בשנת לה את חה 421חטיבה 
שושן -של שמעון בן יםהגדוד – החטיבה גדודייתר ו ,מורג הגדוד של עמי – רק גדוד אחד בימ"חלחטיבה היה 

 אחרל  .ממערכת ההדרכה ומהסדנאות השונות  הטנקים ואמצעים אחריםהיו חייבים למשוך את    –גיורא לב  של  ו
אוקטובר בשעות ב 7-סמוך לתעלת סואץ, בלאזור הלחימה  הגיעההחטיבה "מ ק 300-מסע על שרשרות של כ

הלוגיסטיים שחטיבה זקוקה   מצעיםאהחלק גדול מבמשקפות, ובבמקלעים,  , עם מחסור  הילאחרי הצהריים והל
 כדי להילחם.

ימת משכפי שמתואר בספר של עודד. בשלב הצליחה  ,143עד שלב הצליחה החטיבה פעלה במסגרת אוגדה 
, לצלוח ראשונה אחרי הצנחנים, להרחיב את ראש הגשר, לתעלה לגרור את אמצעי הצליחההייתה החטיבה 

 .באזור שמנעו מחייל האוויר לפעול ם נגד מטוסיםטיליהולהשמיד את בסיסי 
התגלה  מהלך המלחמהבכבר במהלך אימוני ההקמה וושושן, -בגדוד של שמעון בן 'אפ עודד מגידו היה מ"

עודד מוכר   לפלוגתו.שוב  פצע ברח מבית חולים כדי להצטרף  גם לאחר שנ  .לוחם אמיץמפקד ו  כשריונאי מקצוען,
החטיבה תר אמנהל את )הוא  .עקרונותשל איש ו חרוץ ומתנדב, בתחומים רבים בעל ידע רחבכחבריו,  ,בינינו

 האלועודד היה זקוק לכול התכונות  דקדקן ואיש של פרטים וגם עקשן גדול. עודד גם .(שנים רבותבאינטרנט 
שעד היום   ",מכשיר"ו  "חמוטל"רטי פרטים את הקרבות השונים על  המתאר בפ  ,המעמיקכדי לבצע את המחקר  

 ים בזיכרון של לוחמי החטיבה כטראומה שבה איבדה החטיבה את מיטב לוחמיה.תהם חרו
ויר וניתוח רשתות קשר, צילומי א, ראיונות ,ספרים – המחקר שבו השתמש עודד בכול המקורות הקיימים

 "חמוטל"הקרבות על אכן התנהלו כפי ש ,ירועים בצורה האמינה ביותרמציג את מהלך הא – ומקורות מצריים
יכול י לדעת .אז גם אני למדתי דברים שלא ידעתי בתוך כך מן הספר שרובם היו מיותרים. ", קרבותמכשיר"ו

 .להיסטוריונים הספר לימוד ודוגמלשמש הספר 
שברמת הפיקוד ואולי גם  נובעת מכך "מכשיר"ו "חמוטל"ההפעלה הלא נכונה של הכוחות השונים בלחימה על 

ורק כיבוש   ,יש ביניהם סיוע הדדי, וכי  באוגדה לא הבינו ששני היעדים האלה הם חלק ממתחם הכולל עוד יעדים
 חזיק בהם.כול היעדים בשלב אחד היה מאפשר להשל 

הפיקוד  ,ניהול הקרב ברמות המטכ"לעל לרעה על הערכת המצב ו הלם ההפתעה של תחילת המלחמה, השפיע
 טעויות בהפעלת הכוח.והתוצאה הייתה  ,וגם האוגדות

במקום פינוי המוצבים ודרום לפי נוהלי הקרב במלחמת ההתשה, היומיים ראשונים של המלחמה פעל פיקוד ב
 ,שהושמדו  תוגברו המוצבים בכוחות קטנים של טנקים  –  במרוכז מול הכוחות הצולחים  הפעלת יחידות השריוןו

 ,גרמה לעזיבת שטחים שולטים אוקטוברב 8של הנגד -התקפת ונגרמו לכוחותינו מאות נפגעים. והמוצבים נפלו
 רבנות רבים.וקבהמשך גבו ההשתלטות עליהם  ניסיונותו

 14השריון בשריון הגדול, שנערך ביום ידיעת המודיעין היחידה בעלת החשיבות שקיבלנו הייתה לקראת קרב 
 .את תחילת הצליחה באוקטובר, ובו הכינו את השריון המצרי מכה קשה מאוד שאפשרה

 
 האלוף )במיל'( חיים ארז


