דברי האלוף (במיל') חיים ארז
(מפקד חטיבה  124במלחמת יום הכיפורים)
חברי לוחמי חטיבה  124ובני המשפחות  -שלום לכולם,
אני מדבר בעיקר לבנים ולנכדים הנמצאים פה שרובם לא נולדו לפני  14שנה .אנו מציינים
היום בכנס זה של החטיבה מלאות  14שנה למלחמת יום הכיפורים .הייתה זו מלחמה קשה.
הופתענו .יצאנו למלחמה לא מצוידים כראוי ,ללא מקלעים ללא משקפות ,ללא זוודים ועם
טנקיים שבחלקם היו זקוקים לתיקון .אבל ברוח איתנה ,כשאנו בטוחים בעצמנו וביכולתנו
לבצע כול משימה שתוטל עלינו .החטיבה הייתה חלק מאוגדה  411שעליה פיקד האלוף אריאל
שרון ,גדול המצביאים שקמו למדינת ישראל .הוא השרה על כולנו ביטחון גם בימים הקשים
של המלחמה ,הוא פיקד והיה אישית בכול שלב במקום שבו התנהל הקרב העיקרי ,בערב
הצליחה הוא הגיע לתעלה עם הטנקים הראשונים ותדרך אותנו לקראת המשימות ממערב
לתעלה .יש לזקוף לזכותו את ההחלטה לצלוח את תעלת סואץ  -מהלך ששינה את פני המערכה
והביא לניצחון.
מפקדי החטיבה ,סגן מפקד החטיבה ישראל פוטש ז"ל ,המג"דים שמעון בן שושן ,עמי מורג,
גיורא לב ,מפקדי הפלוגות ,המ"מים והטנקיסטים ,לוחמי החרמ"ש ,אנשי החימוש בפיקודו
של אריה פרסי ,אנשי התחזוקה וההספקה ובראשם הצוותים הרפואיים ,הרופא החטיבתי ד"ר
דוד רובי ,רופאי הגדודים ד"ר שמעון בר מאיר ,ד"ר מיכאל טואף ,ד"ר דוד רימון ,אנשי הקשר
בראשותו של יצחק קאול וכול היחידות המסופחות לחטיבה  -ארטילריה ,הנדסה ,מודיעין -
כולם היו מאומנים ,מנוסים ,בוגרי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה ,כולם היו
מקצוענים כול אחד בתחומו ,וכולם ביחד לחמו כגוף אחד באומץ בנחישות.
אנסה לתאר כיצד תכונות אלה באו לביטוי בשדה הקרב .במהלך המלחמה התקיימו מספר
קרבות שריון בשריון ,ממזרח לתעלה וממערב לה .בקרבות אלה הושמדו עשרות רבות של
טנקים מצרים ,ולנו נפגע מאש טנקים רק טנק אחד .טנקים רבים שלנו נפגעו מטילים .אנשי
החימוש הצליחו לתקן בלילות את רוב הטנקים שנפגעו ,שחזרו להילחם בבוקר .כשנגמרה
המלחמה היו ברשותנו יותר טנקים מאשר בתחילתה .צוותי התחזוקה וההספקה הצליחו
לספק לכוחות הלוחמים את כול צורכיהם  -דלק ,תחמושת ,מזון ומים  -תוך סיכון עצמי רב.
חשוב לדעת כי לנהוג במכלית דלק תחת הפגזה זה כלל לא נעים ומסוכן מאוד ,וחלק מהם אכן
נפגעו .הרופאים וצוותיהם טיפלו תחת אש בעשרות רבות של נפגעים ,ובזכותם נמצאים איתנו
כיום רבים מהם .יחידות ההנדסה העבירו אותנו לצד המערבי של התעלה ובהמשך עוד כוחות
רבים ,כשהם פועלים בגבורה ובנחישות תחת אש ארטילרית וסופגים נפגעים רבים.
זכתה החטיבה להיות חטיבת הטנקים הראשונה שצלחה את תעלת סואץ ,לאחר חטיבת
הצנחנים של האלוף דני מט .השמדת הבסיסים של טילי הנ"מ על ידי החטיבה שלנו אפשרה
לחיל האוויר ולפעול באזור ,וכיבוש ראש הגשר והרחבתו אפשרו לאוגדות נוספות לצלוח,
למוטט את הצבא המצרי ולכפות הפסקת אש ,כששריון ישראלי עצר במרחק  444ק"מ מקהיר.
לחטיבה  124יש חלק מרכזי וחשוב בניצחון בחזית הדרום ,וזאת בזכות גבורתם של לוחמי
החטיבה ש 14-מהם נפלו בשדות הקרב ,ובזכות גבורת הוריכם והורי הוריכם הנמצאים פה.
רשאים אתם להתגאות בהם ,הם ראויים לכך.
אני חברי גאה שזכיתי לפקד על חטיבה זו ועל כול אחד מכם.

