
 חיים ארז( 'במיל)דברי האלוף 

 (במלחמת יום הכיפורים 124מפקד חטיבה )

 

 ,שלום לכולם -ובני המשפחות  124רי לוחמי חטיבה חב

אנו מציינים  .שנה 14רובם לא נולדו לפני שים פה מצאאני מדבר בעיקר לבנים ולנכדים הנ

. הייתה זו מלחמה קשה. מלחמת יום הכיפוריםלשנה  14החטיבה מלאות בכנס זה של היום 

עם וזוודים ללא  ,ללא מקלעים ללא משקפות ,יצאנו למלחמה לא מצוידים כראוי. הופתענו

כשאנו בטוחים בעצמנו וביכולתנו  ,אבל ברוח איתנה. טנקיים שבחלקם היו זקוקים לתיקון

שעליה פיקד האלוף אריאל  411החטיבה הייתה חלק מאוגדה  .ל משימה שתוטל עלינוולבצע כ

כולנו ביטחון גם בימים הקשים על הוא השרה . גדול המצביאים שקמו למדינת ישראל, שרון

בערב  ,במקום שבו התנהל הקרב העיקריבכול שלב הוא פיקד והיה אישית , של המלחמה

הצליחה הוא הגיע לתעלה עם הטנקים הראשונים ותדרך אותנו לקראת המשימות ממערב 

מהלך ששינה את פני המערכה  - טה לצלוח את תעלת סואץיש לזקוף לזכותו את ההחל. לתעלה

 .ביא לניצחוןהו

 ,עמי מורג ,דים שמעון בן שושן"המג ,ל"סגן מפקד החטיבה ישראל פוטש ז, מפקדי החטיבה

 בפיקודו אנשי החימוש ,ש"לוחמי החרמ, מים והטנקיסטים"המ ,מפקדי הפלוגות, גיורא לב

ר "דהרופא החטיבתי  ,הצוותים הרפואייםם ובראש ההספקהאנשי התחזוקה ו ,פרסיאריה  של

נשי הקשר א, וןימרר דוד "ד, ר מיכאל טואף"ד, שמעון בר מאירר "דרופאי הגדודים , דוד רובי

 -ן עיימוד ,הנדסה ,הארטילרי - ל היחידות המסופחות לחטיבהווכ אולקיצחק בראשותו של 

כולם היו  ,הומלחמת ההתשבוגרי מלחמת ששת הימים , מנוסים, מאומניםכולם היו 

 .באומץ בנחישות וכולם ביחד לחמו כגוף אחד ,ל אחד בתחומוומקצוענים כ

ספר במהלך המלחמה התקיימו מ. תכונות אלה באו לביטוי בשדה הקרבכיצד  אנסה לתאר

בקרבות אלה הושמדו עשרות רבות של  .ממזרח לתעלה וממערב לה ,קרבות שריון בשריון

אנשי  .נפגעו מטיליםשלנו טנקים רבים  .נפגע מאש טנקים רק טנק אחדלנו ו, טנקים מצרים

שנגמרה כ .לחם בבוקרישחזרו לה ,החימוש הצליחו לתקן בלילות את רוב הטנקים שנפגעו

הצליחו  צוותי התחזוקה וההספקה. מאשר בתחילתהיותר טנקים  ברשותנוהמלחמה היו 

. תוך סיכון עצמי רב - מיםומזון , ושתתחמ ,דלק - ל צורכיהםולספק לכוחות הלוחמים את כ

אכן חלק מהם ו, ומסוכן מאוד לא נעיםכלל הפגזה זה תחת לנהוג במכלית דלק חשוב לדעת כי 

נמצאים איתנו ובזכותם  ,הרופאים וצוותיהם טיפלו תחת אש בעשרות רבות של נפגעים. נפגעו

כוחות עוד יחידות ההנדסה העבירו אותנו לצד המערבי של התעלה ובהמשך  .רבים מהםכיום 

 .וסופגים נפגעים רבים תארטילריאש תחת בגבורה ובנחישות  פועליםכשהם  ,רבים

לאחר חטיבת  ,זכתה החטיבה להיות חטיבת הטנקים הראשונה שצלחה את תעלת סואץ

 האפשרעל ידי החטיבה שלנו  מ"טילי הנ ם שלבסיסיההשמדת  .הצנחנים של האלוף דני מט

 ,אוגדות נוספות לצלוחפשרו לכיבוש ראש הגשר והרחבתו או, לחיל האוויר ולפעול באזור

 .מ מקהיר"ק 444 במרחק כששריון ישראלי עצר ,פות הפסקת אשולכאת הצבא המצרי  טלמוט

מי וזאת בזכות גבורתם של לוח ,דרוםחלק מרכזי וחשוב בניצחון בחזית ה יש 124לחטיבה 

. ורי הוריכם הנמצאים פהגבורת הוריכם והבזכות ו, מהם נפלו בשדות הקרב 14-החטיבה ש

 .הם ראויים לכך ,להתגאות בהם רשאים אתם

 .ל אחד מכםוועל כזו לפקד על חטיבה אני חברי גאה שזכיתי 


