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 מקור - השקת הספר של עודד מגידו
 

 )במיל'( פסח מלובני אל"ם
 

 על הספר קרבות חמוטל ומכשיר.  ברכות
 על מלחמת יוה"כ, בעיקר של מנהיגים ומפקדים בכירים. סקירת הספרות הצבאית המצרית

 הצד השני.  בידים מיאין כמעט התייחסות לדברים שמתפרסבספרות שלנו אודות המלחמה 
 , שתורגמו מהגרסהשאזליהרמטכ"ל של סאדאת ושל  –על מצרים בעברית עד כה פורסמו רק שני ספרים 

, וגם , זאב שיףהרצוגגולדה, דיין, דדו, של ) יותר ספרים ישראליים תורגמו לערבית לעומת זאת, .באנגלית
  (.ועדת אגרנט דוחות שלוכמובן  ,לוחמים שונים שכתבו על חוויותיהם

  יותר דגש להבנת הצד הערבי.סטוריה יאז במחלקת הדווקא במחקרים על מלחמת העצמאות נתנו 
 הושיבו את כל הקצינים הבכירים שנשבובמלחמת העולם השנייה בחזית היפנית,  – הלדוגמהאמריקאים אצל 

כדי שיכתבו את קורותיהם שלהם ושל המערכות עליהן פיקדו במלחמה, והתקבל  – גנרלים ואדמירלים –
ספרים פרי עטם, המשמשים עדות של הצד השני למה שהתרחש, ושנעשה בו שימוש  150-אוסף של למעלה מ

 היו שני מצבים:מול עיראק סטוריונים האמריקאים שכתבו את תולדות המלחמה במזרח הרחוק. יעל ידי הה
כוחות  בידינעשה מאמץ לרכז את המידע שניתן היה לקבל מהשבויים של הצבא העיראקי, שנשבו  לא 1991-ב

אלף, ובכללם גם כמה גנרלים, וכן לא ניתנה תשומת לב לעשרות אלפי המסמכים שנתפסו,  80-כ –הקואליציה 
יחס לצד והתפזרו למקומות שונים. הדו"ח הרשמי של הפנטגון על מלחמה זו הוא אכן דו"ח חסר בהתי

העיראקי מולו נלחמו, ומגלה את אי ההבנה של צבא זה ע"י המודיעין האמריקאי ושל בעלות הברית שלחמו 
 מולו.

כבר נעשה תיקון. עיקר המסמכים וההקלטות שהובאו מעיראק, ובמיוחד מארמונו של  2003-בבמלחמה 
ביחידה מיוחדת שהוקמה דאם חוסיין, רוכזו, בדומה לחומר שהובא מאפגניסטאן עוד קודם לכן, סא

, ואילו הקצינים הבכירים (National Defense University – NDUבאוניברסיטה הלאומית של הפנטגון )
שנתפסו עברו תחקור יסודי, וכמה מהם אף העלו על כתב את התייחסותם לנושאים שונים, בהם היו מעורבים. 

והוא פרסם מספר מחקרים מעניינים בנושא  ,Perspectives ProjectIraqi  Theהמיזם הזה קיבל את הכינוי 
 הצבא העיראקי.      

 בידי. חלק מהחומר מתועד ותורגם יום הכיפוריםאצלנו לא ניתן כבוד רב לחומר השלל שתפסנו במלחמת 
היותם  אמ"ן, אך חלקים רבים נעלמו, בין אם בגלל שפוזרו בין גורמים שונים, ולא טופלו כפי שצריך בשל

אוחסנו במקומות אליהם לא ניתן היה לגשת בשנים מאוחרות יותר בשל מפני שבמקור בערבית, ובין אם 
 בעיות אקולוגיות. 
מולו נלחמנו. הדבר מוכח היטב בספר זה, שבחשיבותו של המידע על המלחמה מהצד השני יצוין כי אין ספק 

בשלביה הראשונים של המלחמה מתוארת היטב מן הצד המצרי בספרות הצבאית  421לחימת חטיבת שריון ו
סטוריון, אלוף/לואא ג'מאל חמאד, בספרו של עאדל יהמצרית המתייחסת למלחמה, בין אם בספרו של הה

וסף, מפקד מונעים י-מוחמד עבד אל םכרונותיו של קצין צעיר, סג"י, ובז112יוסרי, מפקד חטיבת חי"ר 
ארו את הלחימה הקשה שניהלו נגד כוחות צה"ל שפעלו ימחלקה מאחד מגדודי החי"ר של חטיבה זו, שת

 .14מאתר חטיבה  םבגזרה זו. )העתקת התרגום של הסג"
המידע מן הצד השני מוסיפות תובנות המשפרות את הבנת מה שהתרחש בשטח, כאשר בזמן אמת לא ידענו 

 קן טעויות שונות שהשתרשו מאז לאורך השנים.ולא הבנו, וכן מאפשרת לת
צליחת התעלה  - ההחלטה של סאדאת שהמלחמה תהייה מוגבלתכך לדוגמא חושפים המקורות המצרים את 

שונות על יעדים התקיפה הכניות ותוכי הוא ביטל את כל , בלבד והקמת ראשי הגשר בגדה המזרחית שלה
מה תתנהל רק בשטח חצי האי סיני, במטרה לשחררו, ולא המלח , שהובאו לאישורו, וקבע כיבשטח ישראל

 16-הוא חזר על כך גם בנאומו בפרלמנט המצרי ב במצרים.לא בישראל ולא יהיו תקיפות בעומק השטח, 
 באוקטובר.

בכל התחומים: באוויר,  ההכנות המצריות והסוריות למלחמההמקורות המצריים והסורים מתארים את 
 , באימוני הצליחה ובתחומים אחרים. בכוחות היבשה, כולל במערך הטק"א

( עאדל יוסרי, םברמת הכוחות היה עקיד )אל" המצריצבא המי שהיטיב לתאר את ההכנות למלחמה שעבר 
ו "מסע בספר . חטיבה שקראה לעצמה "חטיבת הניצחון".2שבארמיה  16מדיוויזיה חי"ר  112מח"ט חי"ר 

ברגל תלויה" הוא מתאר את כל מרכיבי ההכנות למלחמה: בהכנה מורלית של האנשים, בתכנון מדוקדק של 
שלא היתה לה כל כשירות זו, כך הפכה חטיבה  המהלכים, בהצטיידות נכונה באמל"ח ובאמצעים הדרושים.

 והיא לא היתה היחידה. מבצעית בתחילת הדרך, לאחת החטיבות המובילות במלחמה, לפחות בשלב הראשון. 
הפגיעה בכבוד של את מושג הכבוד אצל הערבים, במיוחד את מהמקורות השונים היום בדיעבד ניתן להבין 

במלחמת ששת הימים, ואת הרצון להחזיר לעצמם את הכבוד במלחמה חדשה,  הצבאות והלוחמים הערבים
הצולחים  לכוחות רבה מוטיבציהתן שנ –סמל לכיבוש ולהשפלה )מבחינת המצרים( את היות קו בר לב ו

 . בפתיחת המלחמה
 לגביההערכה המצרית מהמקורות האלה ניתן ללמוד על דברים רבים ונוספים שלא ידענו בזמן אמת, כמו 

הרוגים, כאשר בפועל נגרמו להם רק  10,000-נפגעים, מהם כ 30,000-)כ היקף האבדות שלהם בשלב הצליחה
להכנות שנעשו מול עיני התצפיות חוסר התגובה הישראלית  לגביאי ההבנה המצרית את  .הרוגים( 280

נסיון ועוד דברים מעניינים נוספים, כמו הישראליות בתעלה, בימים האחרונים שלפני תחילת המלחמה, 
, כאשר לפתע הופיעו שני מסוקים מצריים 162באוקטובר, עת ביקר במפקדת אוגדה  18-ב ההתנקשות בדיין

הדבר מתואר בספרו וכן  .והטילו חביות נפץ שהתפוצצו במרחק לא רב ממנו ומשאר האנשים שהיו במקום
פר בספריהם של מפקד האוגדה, האלוף אדן והמזכיר הצבאי של דיין, אריה בראון. ראש המודיעין הצבאי סי
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לימים בספרו ובראיונות שהעניק לתקשורת המצרית, כיצד איתר המודיעין המצרי ביקור זה, הדבר דווח 
לסאדאת, שהורה למפקד חיל האוויר דאז, חוסני מובארכ, לשלוח את המסוקים, כדי לחסל את דיין. ויש 

 רועים שהתרחשו.ימאות נוספות, השופכות אור בדיעבד על אגדו
מהלך לפיתוח ההתקפה יחסים גם לטעויות שלהם במהלך המלחמה: אם זה ביחס להמקורות המצרים מתי

באוקטובר בו ספגו תבוסה קשה. הטיפול בצליחת צה"ל לגדה המערבית של  14-מזרחה, וקרב השריון ב
והפתרונות יה, עלגבי הטיפול בביכוחים בצמרת ווה, שהתקבלו בעניין זה זלזול בדיווחי המודיעין –התעלה 

 . טוברבאוק 17-ב 25וחטיבה  21ויזיה קרב דיו –"פרצת דוורסואר" לסגירת הלא מוצלחים 
 עזרות במקורות של הצד השני מסייעים לפתור סוגיות שונות, שלא ידענו או לא הבנו בזמן אמת. יהה: סיכוםל

נים, טעויות מקורות הצד השני גם חושפים דברים שלא היינו מודעים להם כלל, כמו תכנונים מבצעיים שו
הם גם מאפשרים לנו להכיר את ראיית  בקבלת החלטות ברמות השונות, ותוצאות של מהלכים שהתרחשו.

ם זאת, גם אצלם עדיין לא נחשף הכל, ולא תמיד עבהתייחסותו לביצועיו ולהישגיו.  ,הצד השני לגבי מלחמה זו
 . ההצלחות לבין הכשליםהצגת יש איזון בין 

הם במלחמה זו, ובה הם מתפארים מאז, ביום של הצלחה הגדולהכך לדוגמא: המצרים רואים את הצליחה כ
לא מעט כנית, ולכן נעשו בו וכנית, ואותה הצליחו לבצע. ההמשך לא היה בתוזו היתה התהשנה למלחמה. 

במהלך השנים פחות מודגש על ידם בהסברה, למרות שעלו טעויות בניהול המלחמה על ידם. החלק הזה 
 את, וצה"ל עבר לגדה המערבית של התעלה, כיתר כיצד התהפך הגלגלבתקשורת המצרית שאלות רבות 

 .   ק"מ מקהיר 101וניצב  3ארמיה 
 ואי אפשר לסיים בלי להגיד מילה עלינו.

המצרים והסורים יזמו את המלחמה, אך צה"ל הצליח, למרות ההפתעה ואי המוכנות לה, להתעשת אמנם 
בשתי החזיתות, ולאחר לחימה קשה אף להפוך את הקערה על פיה ולהשיג נצחון גדול בשטח, כשכוחותיו 

רה , פועלים בגדה המערבית של התעלה, דבר שהמצרים לא ציפו שיק421בחזית המצרית, ובכללם חטיבה 
 כניות. ולסאדאת את כל הת ולהם, וכמעט קלקל

השיגו את מטרותיהם: החזרת הכבוד לצבא המצרי, וההוכחה קבל עם בניגוד לסורים, המצרים, עם זאת, 
 –ת והאסטרטגי ותאת המטרהשיגו בהמשך גם . צה"ל, ולהשיג הישגים מולמסוגל להתמודד  הואועולם כי 

 הסכם שלום יציב ובר קיימא עם ישראל. ה עלת וחתימהחזרת חצי האי סיני לריבונות המצרי
במלחמה זו, כמו תרומת שאר כוחות צה"ל, הביאו בסופו של דבר לתוצאה הסופית שלה,  421 חטיבהתרומת 

 ולהסכם השלום עם מנהיגת העולם הערבי.  
אצלנו על מלחמה זו, הספר הזה על קרבות חמוטל ומכשיר, מתווסף לכלל הספרים והמחקרים שנעשו ונעשים 

ומהווה נדבך נוסף למורשת צה"ל, בכל הקשור בה. אני חושב שגם היום חשוב להמשיך ולחקור את המלחמה, 
את הדברים כפי שראה אותם הצד במחקרים , וגם לשלב מאחר ועדיין לא מיצינו את כל אשר התרחש בה

, במיוחד אצל המצרים, המפרסמים כל הזמן מחקרים, ספרים, ראיונות וזכרונות אצלם. כך קורה גם שכנגד
        של מפקדים ולוחמים, על חלקם בה, ועל מה שקרה וכיצד. 

  תודה רבה
 


