
 ההשקה הרצאת 
את סדרת ההתקפות של יחידות צה"ל על   נרקיס, משום שלדעתי הוא מאפייןאתחיל ואסיים בסיפורו של אהרן  

 מכשיר" לכל אורך המלחמה.-מתחם "חמוטל
תה ההתקפה החמישית יהיאוגדת שרון,    -  143, אוגדת  600של חטיבה    410מגדוד    -ההתקפה של נרקיס ופלוגתו 

, התקפה 8.10-בשעות אחה"צ של ה 421וחטיבה  500קדמו לה התקפות של חטיבות בתוך יומיים על המתחם. 
 צפון "מכשיר" -חמוטלעל מתחם " 421, על דרום "מכשיר" והתקפה של חטיבה 410 -של הגדוד של נרקיס 

 .9.10-בבוקר ה
: ציר משתרע בין שני הצירים המרכזיים בגזרה המרכזית של התעלה[ 11שקופית ]מכשיר -מתחם חמוטל

שהוליך מטסה למעוזים שמול איסמעיליה, וציר עכביש, שהוליך מטסה לכיוון המעוזים של דוור סואר,   טליסמן
 הצליחה של צה"ל במבצע "אבירי לב".האיזור שבו התבצעה 

דרום חמוטל וצפון מכשיר,   -, בשעות אחר הצהריים המוקדמות, השתלטה על החלק העיקרי של המתחם  8.10-ב
כאן אנחנו רואים את תרשים ההתקפה שלה בשעות אחה"צ של  - 112חטיבה  -ורה חטיבת חי"ר מצרית מן הש

מתחם עד החזיקה ב  112טיבה  ח  [.12שקופית  ]   500של חטיבה    429ד  , כשהיא הודפת מ"חמוטל" את גדו8.10-ה
 לסיום המלחמה.

 112שחטיבה    , שעה קלה לאחר8.10-התקפות של יחידות של צה"ל על המתחם, החל מה  9במהלך המלחמה היו  
ל של ההתקפות נע מהתקפות סדר הגוד, לקראת הפסקת האש הראשונה. 21.10-נאחזה במתחם, ועד ל
, דרך התקפות גדודיות, וכלה בהתקפות של כוחות בסדר גודל פלוגתי ומטה. 421-ו 500חטיבתיות, של חטיבות 

כל ההתקפות נכשלו, פעמים.  3תקף , 421מחטיבה  257 -היו גדודים שתקפו את המתחם פעמיים, וגדוד אחד 
 .ברובן נשארו בשטח אנשים וכלים

 :[13שקופית היו ליחידות צה"ל  ]ההתקפות  9-ב
 חללים 61
 נעדרים 45

 פצועים 100-70
 :כלים שנשארו בשטח

 טנקים 26
 (113Mנגמ"שים ) 6
 זחל"מים 2

 זה גדוד טנקים
 אין נתונים על האבידות המצריות.

איור   -תך של תאריכי ההתקפות וסוג הכלים פת פרישת הכלים שנשארו בשטח עם תום הקרבות, בחמ   -מימין   
 בספר. 51מס' 

 
ה הדברים נכונים אין עוד מערך אויב שהותקף מספר רב כזה של פעמים במהלך מלחמת יום הכיפורים, ולמעש

מצודת יואב.  -סואידן -פעמים את משטרת עירק 8במלחמת העצמאות תקף צה"ל   לגבי כל מלחמות ישראל.
 ההתקפה השמינית הצליחה והמצודה נכבשה.

 
 ככל שהעמקתי במחקר. ל"על מה שאני ידעתי שנקרא "חמוט .421הספר התחיל כמחקר על קרבות חטיבה 

ן נהיקף וכמות ההתקפות על המתחם הזה של "חמוטל" ו"מכשיר", ועד כמה ההתקפות האלה, בסגנו  אתלמדתי  
הפאטרן הזה של התקפת לכך ש  הפקת הלקחים התוך יחידתית והבין יחידתית, גרמואי בהחוזר, באי הלמידה ו

שנלחמה ן השורה משל חטיבת חי"ר רווי אמצעי נ"ט, פרשים, בכוח קטן מדי, על מתחם ערוך ומאורגן היטב, 
פעמים. כפי שכתב הרמטכ"ל המצרי שאזלי בספרו   9חזר על עצמו.    צורה מקצועית עם גילויים רבים של גבורה,ב

 :9.10-בסיכום קרבות ה
 
האויב המשיך בהתמדה בהקרבת חיי צוותי הטנקים שלו. הם תקפו בקבוצות קטנות והתמידו "  [ :  14  שקופית]

הפרשים.... גם היום, ההתקפות נעצרו באבידות כבדות....האסטרטגיה שלנו מאז בטקטיקה של התקפות חיל 
 ומתמיד היתה לאלץ את האויב להילחם בתנאים שלנו, אך מעולם לא ציפינו מהם לשתף פעולה בכך".

 
 :במחקר שלי עשיתי שימוש במספר מקורות ייחודיים ואני רוצה לשתף אותכם בזה

  
ים של אית"ן היה פרוייקט מחקר הקרבות הרציני והמעמיק ביותר שנעשה בצה"ל מבצע איתור הנעדר   -   אית"ן

נעדרים, חוקרי אית"ן ריאיינו עשרות רבות אם לא  45מכשיר", שהיו בה -לאחר המלחמה. בגזרה כמו "חמוטל
ינן יותר מזה, של מפקדים וחיילים שהשתתפו בקרבות, הצליבו עדויות ובנו מהן תמונת קרב, והעדויות האלה ה

התקפת  -חומר גלם יוצא מהכלל בידי חוקר המבקש להתחקות אחר אירועי הקרב המפורטים. בשני מקרים 
, חוקרי אית"ן היו אלה שהבינו שהתקפות שדווחו על ידי מפקדי היחידות 9.10-ב 198וגדוד  8.10-ב 198גדוד 

ם כיוונו את הסריקות שלהם כהתקפות שבוצעו על "חמוטל" היו בעצם התקפות על "מכשיר," ובהתאם לכך ג
 שקופית ]  [ וצילום תצ"א15  שקופיתמפה ], לדוגמא,  אלהל"מכשיר" ושם אכן מצאו את הטנקים ואת הנעדרים.  

 .צפון "מכשיר""חמוטל" ובלגבי כלים שנמצאו ב ןממצאים של אית"הריכוז [ של 16
  

הודות לשיתוף פעולה יוצא מן הכלל של מח' שט"ל בחיל האוויר,  קיבלנו אני ושותפי גישה לכל סרטי  -תצ"א 
אנחנו  לסוף המלחמה. חיל האוויר צילם את כל הגזרה פעמיים ביום. 8.10-ל האוויר בין ההצילום של גיחות חי



בל אישור חזותי לאירועים  סימנו קטעים מבוקשים ועשו לנו עיבוד דיגיטלי של קטעים, וכך הצלחנו לק
 :המתוארים בספר

 
 :למשל

מכשיר -בגזרת חמוטל  9.10-כך כותב ההיסטוריון הצבאי המצרי גמאל חמאד בספרו בפרק על קרבות ה .1
 :[17 שקופית]
 

חי"ר, שהיתה   2-ו  16"....מחשש שהאויב ינסה להבקיע את מערכי ההגנה המצריים בנקודת החיבור בין דיוויזיות  
חי"ר לקדם גדוד טנקים  16יזייה ווהגזרה החלשה ביותר בקו ההגנה, הורה מפקד הארמיה ]השנייה[ למפקד די

שמאל למערך ההגנה של הדיוויזייה, שריון שבדרג השני של הדיוויזיה, כדי שיתפוס קו בלימה מ 14מחטיבה 
 ממערב לאיזור אבו ווקפה ]"חמוטל"[, כדי למנוע מהאויב כל אפשרות לחדור בכיוון זה".

, ואת 242לאתר את הגדוד הזה שחנה בלכסיקון    -ניצן שפירא  - הצלחנו 0945בשעה  9-בתצ"א שצולמה ב
 הטנקים. 8בהגדלה את האבק של אפשר לראות  -הפלוגה הראשונה שלו יוצאת לכיוון "חמוטל" 

 
אנחנו מוצאים את הכלים של פלוגת נרקיס  - [ 18 שקופית]  9.10 -מאותו יום  1530בתצ"א משעה  .2

 .בוערים, ואת יתרת הגדוד מתארגנת באיזור הדיונה של ממזרח ל"מכשיר"
 
פצצות של חיל האוויר מתפוצצות בהפצצה נדירה של חיל האוויר לקראת  2 - [ 19 שקופית] עוד דוגמא .3

כמינימלית ולא  429ההפצצה הזאת מתוארת אצל אנשי גדוד  .19.10-על :חמוטל" ב 429התקפת גדוד 
 נום.יאפקטיבית, וע"י המצרים כגיה

 
 .'70-מלול שנעשה בשנות הבעיית הת  -הקלטות קשר  
 בהרים רק כשמאזינים לרשתות הקשר.יש דברים שמת

לדוגמא, כשמח"ט מודיע למפקד האוגדה שלו זמן קצר לאחר שנתן פקודה להתקפה חטיבתית, שהוא נוסע 
למפקדת הגזרה לארגן שם כוחות, בשעה שכל הכוחות שלו יצאו להתקפה שבה הוכו קשות, ואחד המג"דים 

 ם דו"ח יחידה, אבל תמצאו את זה בהקלטות רשת הקשר.בשום סיכום מלחמה ובשותמצאו    לאאת זה  ,  בה  נהרג
במהלך קרב השריון  -כאן הערב  שניהם נוכחים - 143לשם המחשה : להלן דו שיח בין שני מח"טים של אוגדה 

זור "חמדיה" כוח טנקים מצרי שעולה צפונה לכיוון עמדות מזהה מעמדותיו בא 14. מח"ט 14.10-בשריון ב
 [20]שקופית   421מח"ט  , ומזהיר את421חטיבה 

 
 נאכל אותם יחד.

   
 2ורגמו ע"י פסח עבור הספר את מהכלל של פסח מלובני, אותרו ותהודות לעזרתו היוצ  -חומרים מצריים  

פציעתו של יוסרי   סיפור  לספר  -   [21]שקופית    הספר של יוסרי     -מן הכלל    שתרמו למחקר בצורה יוצאתספרים  
שישב  112של חטיבה  335( מוחמד עבד אל מונעם יוסף, מ"מ בגדוד םוהספר של מולאזם )סג" -  8.10-ב

 יוסרי מימין ויוסף משמאל.: [22 שקופית]ב"חמוטל".  
 

, ופסח 14חומרים נוספים הם הספר של גנרל גמאל חמאד, שפרקים ממנו תורגמו ע"י פסח עבור אתר חטיבה 
ועוד קטעים מזכרונות של מפקדים וחיילים מצריים שהשלימו את  השלים ,פרקים נוספים עבור ספר זה,

 התמונה.
  

החומרים המצריים איפשרו לי להציג בנקודות רבות את תמונת הקרב כפי שהשתקפה משני צידי המתרס, 
 :, של פסח מלובני. ובכך אסייםשגם היא מתחברת להרצאות הקודמות, ואביא דוגמא אחת

 
  [23]שקופית הנה מה שכותב המח"ט יוסרי בספרו    -באדיבות פסח    -סיפור המפות והדגל הלבן  

פעמים,  3שהיה הגדוד הקדמי בגזרת צפון "מכשיר"[  334"האויב תקף התקפת נגד על גדודו של עלם ]גדוד 
בצהרים. האנשים השמידו את הטנקים שלו בנשק הנ"ט הקצר  13:00והצליח לחדור למערך ההגנה שלו בשעה 

כנע, ואח"כ ידגלים לבנים כדי לה שבידיהם, ורימוני הנ"ט. שני טנקים נשרפו ושניים נשבו על ידינו. הם הניפו
 התברר כי הם הניפו את מפותיהם, והפכו אותן לדגלי כניעה."

הצגתי קטע זה לאהרן נרקיס, ותגובתו היתה: " מרגש לקרוא איך נראה הקרב מהצד השני...לגבי 'סימני 
חידה לתקשר מכיוון שבטנק של פכר מכשיר הקשר היה מקולקל )לכן התחלפתי איתו(, הדרך הי -הכניעה'  

 הייתה בסימני דגלים/מפות". 
 כן, אנו רואים כיצד הצטיירה אותה פעילות עצמה משני צידי המתרס. אם

 
מנחם ניצן שפירא, פסח מלובני,  -אני רוצה להודות לכל מי שסייע ביצירת הספר, החל בעמיתי [ :  24]שקופית 

לחברים הרבים לנשק שתרמו   : אית"ן, ארכיון צה"ל, יח' שט"ל,, לאנשי הגופים שסייעו לקבלת החומרבן שלום
דביר שלקחה סיכון בהחלטה על -זמורה-ולהוצאת כנרת מזמנם לסייע לי לברר נקודות רבות במהלך המחקר,

ערב הזה, יואב, הוצאה לאור של ספר לא קל, שלא ברור מראש מה ה"מסחריות" שלו. תודה לכל משתתפי ה
הצעירים   -הספר מוקדש לרעינו    -  ירם על הנחיית הערב. ולסיוםג'קי אבן, פסח, אהרן נרקיס, ותודה מיוחדת לאב

  מכשיר".   -הלוחמים שלא חזרו מקרבות "חמוטלשנשארו צעירים לנצח, 


