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                                           ( " 44מגיליון "שריון )    עיקרי דבריםו.  
 נה"הכיפורים במבט שו-"מלחמת יום  מהספר    

 
 (1973מבט שונה על מלחמת יום הכיפורים )אוקטובר 

האלוף )במיל'( הרצל שפיר, בעברו מפקד בכיר ומהולל בשריון, שהיה ראש אגף כוח האדם במלחמת יום הכיפורים, מציג לנו 
במטה הכללי. בתוך כך הוא מנתח את השפעת הכישלון בימיה במבט מאיר עיניים את המלחמה, מזווית של הפיקוד העליון 

 הראשונים של המלחמה ומפרט עובדות, התייחסות וההערכה למלחמה ותוצאותיה
 

https://drive.google.com/file/d/15YkBSHmtDxD0h2wa9y1zQmeQQUbEZUnF/view?usp=sharing


 אלוף )במיל'( הרצל שפיר
 

ישראלי, ושורשיה עוד בתוצאות מלחמת ששת הימים )אם לא -מלחמת יום הכיפורים הייתה פרק נוסף בסכסוך המתמשך הערבי
 ( חיונית להבנת מלחמת יום הכיפורים.1973( ליום הכיפורים )1967ן(. סקירת המצב שבין מלחמת ששת הימים )קודם לכ

 צבאי בין המלחמות-אירועים בולטים בתחום המדיני
. ההחלטה מצהירה כי היא מושתתת על עקרונות מגילת 1967בנובמבר  22מיום  242החלטת מועצת הביטחון של האו"ם  ▪

ם יצירת שלום צודק ובר קיימא במזרח התיכון. בהחלטה מספר נקודות, ובין השאר כי מן הראוי ששלום האו"ם המחייבי
זה יכלול את נסיגת כוחותיה המזוינים של ישראל משטחים שנכבשו בעימות האחרון; סיום הלוחמה וכיבוד והכרה 

 ומיים והשגת פתרון צודק לבעיית הפליטים.לא-בריבונותן ובעצמאותן של מדינות האזור; הבטחת נתיבי השיט בנתיבים בין
ישראל הציעה לסגת מהשטחים תמורת הסכמי שלום. ישראל "מחכה לטלפון", כדברי משה דיין שהיה שר הביטחון, זמן  ▪

 קצר לאחר מלחמת ששת הימים )טלפון שלא הגיע מעולם(.

לא לשלום עם חלט על שלושת הלאווים: הוועידה הערבית בחרטום בירת סודאן, בעקבות מלחמת ששת הימים. בוועידה הו ▪
 ישראל, לא להכרה בישראל, לא לעריכת משא ומתן עם ישראל.

ארצות הברית התלבטה בשאלה האם רצויה תעלת סואץ סגורה )כתוצאה ממלחמת ששת הימים( או פתוחה. עם זאת החלה  ▪
 ומסוקים. 60/48-פטון אםלספק לישראל אמצעי לחימה מתקדמים ובהם מטוסי קרב )סקייהוק ופנטום(, טנקי 

לנסיגה ישראלית לאזור המעברים )המתלה והג'ידי( תמורת פתיחת תעלת סואץ  1971הצעת משה דיין שר הביטחון בשנת  ▪
 לשיט.

, שהגה יגאל אלון )אז שר העבודה( לחלוקת השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, בין ישראל 1972תכנית "אלון" משנת  ▪
השטחים הפלסטינים, להבטחת גבולות בטוחים לישראל )תוך הימנעות מלצרף אוכלוסייה לא  לבין מדינות ערב ותושבי

 יהודית(.
 1970לחיסול קיני מחבלים בשטח ירדן, ואירועי "ספטמבר השחור" בשנת  1968בירדן: פעולת "כראמה" של צה"ל במארס  ▪

 בירדן לחיסול "מדינת פת"ח". 
 

 חמותאסטרטגיות בין המל-הנחות מוצא מדיניות
 לא יושג שלום בתקופה הקרובה בין ישראל וארצות ערב. ישראל תחזיק בשטחים הכבושים. ▪
 הערבים ינסו, לפחות, להחזיר השטחים שנכבשו מהם. ▪

אם מדינות ערב יפתחו במלחמה, מטרות צה"ל הן החזקת השטחים הכבושים והכרעת הכוחות התוקפים. בתוך כך תהייה  •
 ערביות? שטחים נוספים?(.על היעדים האסטרטגיים )בירות 

 זמן ומרחב: ▪
 בסיני וברמת הגולן יש להבטיח מספיק כוחות לבלימת אויב תוקף עד מעבר למתקפה. -

 ימים(. 7-מלחמה ביוזמה ערבית עשויה להיות ממושכת, מלחמת ביוזמה ישראלית עשויה להיות קצרה )כ -

 שעות(! 72-48מרווח ההתרעה על מתקפת אויב צפוי להתקצר )הרמטכ"ל העריך  -
 תהליכים ואירועים -מלחמת ההתשה בסיני 

 לב" לאחר מלחמת ששת הימים: מעוזים, קו עמדות טנקים, תעוזים. -הקמת "קו בר ▪
 נגד, שכללו ירי ארטילרי, מיקוש, מארבים, פשיטות, תקיפות של חיל האוויר.-ההתכתשות בתעלה, מכות ומכות ▪

של סוללות  וקיבלה סיוע סובייטי(. מצרים פנתה 1970)ינואר  ומקבהפצצות בעחיל האוויר פעל בשמי התעלה ובהמשך  ▪
אוויר( וטייסות רוסיות על אדמת מצרים, הגנת קהיר. באחד המקרים התחולל קרב אווירי שבו מטוסי -טק"א )טילים קרקע

 חיל האוויר הפילו מטוסים המוטסים בידי טייסים רוסים.
 בעומק מצרים. התגלו סוללות טק"א פעילות - 1970במארס   17 ▪
השליטה סיום מלחמת ההתשה. עם תום הפסקת האש קידמו המצרים את סוללות הטק"א לקו התעלה.  - 1970באוגוסט  8 ▪

 האווירית בתעלה עברה לידי מצרים.
 אזרחים(. 955פצועים )מהם  2198אזרחים(,  188הרוגים )מהם  838נפגעי מלחמת ההתשה:  ▪
 

 בניין והכנת הכוח בין המלחמות
 תרגילים והכנותא: 
 , האויב הוא מצרים וסוריה(.1971בוצע משחק מלחמה מטכ"לי "מהלומה" )בינואר  ▪
 (.1972בוצע תרגיל אוגדתי מלא, מבוקר עם גייסות, תרגיל "עוז" בסיני )ינואר  ▪

 (.1972תרגיל "איל ברזל" )אוגוסט  -מפקדות אוגדה  3בוצע משחק מלחמה, בפיקוד הדרום, עם  ▪
הנדסיים רבים, בבנייה והכנת אמצעי צליחה וגישור )הוכן מתקן אמונים מיוחד בסכר -גילים טכנייםבוצעו הכנות ותר ▪

 הרואיפה בסיני( וכן בהובלתם על ידי טנקים וצמ"ה.
 התקפות נגד; צליחה. -בוצעו תרגילים טקטיים וטכניים ברמת גדוד וחטיבה, בדגש על היערכות; תקיפה תוך תנועה; מגננה  ▪

 (71מצפ"ה )ינואר  -כנות, משחק מלחמה "מהלומה" ב. תרגילים וה
 לתרגל ולבחון תוכניות צה"ל במלחמה כוללת, כאשר האויב יוזם )מצרים וסוריה(. מטרת המשחק:

צוות קצינים בכירים  -המצפ"ה )מוצב הפיקוד העליון בראשות ר' אג"ם האלוף דוד אלעזר(; האויב  -המתורגל  המשתתפים:
 מה"ד )יצחק חופי(. -פלד(; צוות שיפוט )כולל מוסה פלד; בני 

 התקפה(. -מגננה; האויב  -כל צד קיבל נתוני פתיחה והכין תוכניות )צה"ל ניהול התרגיל:



טנקים ממזרח לתעלה(; בהמשך כל צד  700השיפוט קבע חיתוך מצב לאור התוכניות שהוצגו )נקבע כי המצרים צלחו והעבירו 
 תוכי מצב.הציג שוב תוכניות והשיפוט קבע חי

 
 (1971מצפ"ה )ינואר  -ג. התייחסויות בסיכום משחק מלחמה "מהלומה" 

צליחת התעלה  -בנתונים הקיימים למצרים וסוריה היכולת להשיג הישגים קרקעיים, לפחות בתחילת הלחימה  -"האויב"  ▪
 .14:00 -והעברת טנקים מזרחה התבררה כאפשרות ריאלית. שעת "ש" עדיפה 

אמינים כי למצרים היכולת לצלוח עם טנקים בסד"כ ניכר )וכתוצאה, נושא המגננה בדרום, לא הוצג כבעיה לא מ -כוחותינו  ▪
אמיתית, המחייבת פתרון(. חיל האוויר חייב לתקוף את מערך הטילים המצרי מוקדם ככל שניתן, כדי לאפשר חופש פעולה 

 לכוחותינו.
 (2197תרגילים והכנות : תרגיל אוגדתי "עוז" )ינואר 

יממות רצוף )נבנה  3ניהול קרב תנועה; התגברות על אויב בהגנה חפוזה; צליחה וניצול הצלחה לעומק במשך מטרות התרגיל: 
 מודל מבצעי הכולל מכשול מים רחב ליד סכר הרואיפה בסיני(.

 5גדודים(,  4נחנים )חטיבת צ 1חטיבה ממוכנת,  1חטיבות טנקים,  2)גייסות השריון(,  162מפקדת אוגדה היקף המשתתפים: 
 גדודי ארטילריה מתנייעים, אגד תחזוקה.

 מה"ד  שמואל גונן. -אברהם אדן )ברן(; המתרגל  –אריאל שרון; אוגדה מתורגלת -אלוף הפיקוד 
 התייחסויות בסיכום:

 התרשמות חיובית ביותר מיכולת השריון לפעול במהירות ובמרוכז; ▪

 זרועי;-ובין חילי-קרב הצליחה מחייב שיתוף פעולה בין ▪
 "הזנב הלוגיסטי" גדול ומסובך; קשיים בהעברת ציוד הצליחה למרחקים ארוכים. ▪
לא הושם  -"ניתן לצלוח התעלה למרות הקשיים והבעיות הטכניות" )על נושא המגננה והתגברות על אויב בהגנה חפוזה  ▪

 דגש(.
 

 (1972"איל הברזל" )אוגוסט  –תרגילים והכנות : משחק מלחמה פיקודי 
 . 162, 143, 252לתרגל את מפקדת פיקוד הדרום ומפקדות האוגדות  מטרות התרגיל:

 בלימת המתקפה המצרית על ידי המערך הסדיר; ▪

 תנועה, ריכוז והפעלת כוחות המילואים )לול זמנים ומשמעויות(; ▪

 הנגד ממזרח לתעלה(.-מעבר למתקפת נגד ממערב לתעלה )לאחר או במקביל להתקפות ▪
מצרים צלחו והקימו ראש גשר רחב בגזרות הצפונית והדרומית. ראשי הגשר הותקפו ובהמשך בוצעה המהלך התרגיל:  ▪

 צליחה מערבה.
 התייחסויות בסיכום:

טנקים בסיני, אפשר יהיה על ידי הסדיר לבלום צליחה ומתקפה מצרית; הגזרה הדרומית הינה המסוכנת  300אם יהיו  ▪
 ביותר, מבחינת המגן.

 וקדם ככל שניתן, גם לפני הגעת כול הכוחות.חשוב לתקוף האויב מ ▪
 הכרחית. -השגת עליונות אווירית בחזית זו  ▪
דאגת הרמטכ"ל   שעות, ולכן מתקפת הנגד העיקרית תוכל להתחיל מוקדם יחסית. 72-48מניחים כי תהיה התרעה של  ▪

 מיכולת הבלימה של הסדיר )נותרה ללא מתן מענה(.
 

 כנון: הת1967-1973בניין הכוח בשנים 
 תורתיות-הנחות מוצא  ארגוניות

 כוח ההכרעה של צה"ל יושתת על חיל האוויר והשריון.  חשיבות ההתרעה )משמעות זמן ומרחב(. ▪

 עוצבת היסוד בצה"ל תהיה האוגדה הקבועה. ▪

 ; נגמ"שים( ולשלבו מהר בסד"כ.M-60יש לנצל אפשרויות הרכש בארצות הברית )סקייהוק; פנטום; טנקי  ▪
 ן: "האם הטנק כול יכול"? "כיצד יוקם הסד"כ"?נושאים לדיו ▪
 

 : הסד"כ1967-1973בניין הכוח בשנים 
 סד"כ עיקרי ביבשה:

אוגדות  
 קבועות

אוגדות 
 משימתיות

חטיבות 
 טנקים

חטיבות 
 ממוכנות

חטיבות 
חי"ר 

 וחיר"ם

ארטילריה  חטמ"ר
 )קנים(

 טנקים

1967 - 4 6 5 8 2 630 1100 
1973 6 1 14 6 8 3 740 2100 

 סד"כ עיקרי באוויר ובים
 צוללות סטי"לים מסוקים מטוסי קרב 

1967 164 45 2 - 
1973 391 97 14 1 

 
 : התייחסות וההערכה1967-1973בין המלחמות 



 חסרות בסיס.  -אופק צר ו"חסום". מטרות אסטרטגיות  -הדרג  המדיני  .א
 מאמץ עצום הוקדש להקמת הסד"כ המתוכנן ואימונו ובהצלחה. .ב

 .הצליחהים רבים הושקעו בחשיבה, תכנון, אמצעים ותרגול, בנושא מאמצ .ג
 -טובים.  )הכוחות סדירים  -ההכנות )מוצבים, מכשולים, מיקוש, עמדות ירי( והתכנון למגננה בהכללה  -פיקוד הצפון ד.  .ד

 לא בהיקף הנדרש(.

 שגויים. -ון והתרגול לנושא המגננה טובים; ההכנות, התכנ -ההכנות, התכנון והתרגול לנושא הצליחה  -פיקוד הדרום  .ה
מצרים. אפשרויות פעולה עם התניות )אי קביעת מטרה -תרגל תקיפת מערכי טק"א ברמת הגולן ובסיני - חיל האוויר .ו

 מרכזית(.
בקיא ומנוסה, )מהטובים ביותר שהיו לצה"ל מאז ועד היום(, קיימת תחושת עליונות   -השלד הפיקודי בצה"ל: בהכללה  .ז

 סתר באויב(.)וזלזול נ
 לא הופנמו במלואם. -לקחי מלחמת  התשה בסיני, באשר ליכולת הצבא המצרי )בדגש לחי"ר, נ"ט, כושר צליחה מהיר(  .ח
 : שלא הופנמומסקנות חשובות מהתרגילים / משחקי המלחמה ,  .ט

 חיוניות השמדת מערכי הטק"א במצרים ובסוריה )את מי להעדיף ?(; -
 רות ובסד"כ ניכר. מעמד המוצבים.יכולת המצרים לצלוח התעלה במהי -

זמן ומרחב להכנסת כוחות המילואים למלחמה, בהנחה שאין התרעה מספקת. והמשמעויות הנובעות מכך על מטרת  .י
 ושיטת המגננה בסיני. 

 )בהכללה(   הגורמים לכישלון צה"ל בימי המלחמה הראשונים
 צבא(, -מדיניות הביטחון )ממשלה  ▪

 יטה, זמן ומרחב(,ההגנה בסיני )העיקרון, הש ▪
 היכן ומתי תוקפים את מערכי הטק"א, -תפעול חיל האוויר  ▪
 הקצאת כוחות לא מספקת לפיקוד הצפון, ▪
 עקרוני(.  -ההפתעה )הייתה גורם משני; המשגה התכנוני  ▪
 

 (1973באוקטובר  24 - 6)מלחמת יום הכיפורים
 הגורמים לכישלון צה"ל בימי המלחמה הראשוניים פירוט

 :צבאי-שגויה של הדרג המדיניהערכת מצב  .1
 אי קביעת החזית החיונית לישראל והמשמעויות מכך. ▪

 משמעות העומק האסטרטגי בסיני והאופרטיבי ברמת הגולן. ▪
 בהנחה: קיימת או לא קיימת התרעה מספקת. -"התרעה"  ▪
 נתוני זמן ומרחב להגעת כוחות המילואים. ▪
 ובסיני.שיטת ההגנה ברמת הגולן  ▪
 של ח"א כנגד מערכי הטק"א והסיוע לכוחות בשטח.אפשרויות התפעול  ▪
 המודיעין )ההבחנה בין מוכנות צבאית בשטח לכוונה ופקודה(. -ההפתעה  ▪

 :משגים אופרטיביים .2
 חוסר בכוח סדיר לבלימה; בעיית חלוקת גזרות וכוחות. -רמת הגולן  ▪
 .באוקטובר 8-; גורל המעוזים; תקיפות האוגדות בהיערכות במקום הגנה -בסיני  ▪

 
 הפקודות בפיקוד -המגננה בסיני

 יונים" ו"סלע", על ידי הפיקוד והאוגדות(-)התוכנית כמכנה משותף של "שובך
 משימות הפיקוד:

 הגנה על שלמות מרחב הפיקוד על ידי הגנה על קו התעלה. ▪

 נגד ממזרח לתעלה להשמדת אויב תוקף.-הפעלת מכות ▪
 כוננות ַמֲעָבר למתקפה ממערב לתעלה. ▪

 ללי:כ -השיטה 
 קווי הגנה"(. 3הגנה קשיחה בקו התעלה )" ▪

 לוחמת טנקים ניידת. ▪
 תפיסת מעברי המיתלה והגי'די. ▪
 צליחת התעלה בגזרה אחת או שתיים. ▪
 

 התעלה -שלושת "קווי ההגנה" בסיני 
 ק"מ( 120 -ק"מ )פחות האגמים והביצות  195אורך החזית  כללי :
 תעוזים. 10לתצפית בלבד(;  15סים, תפו 16מעוזים על קו התעלה )מהם  31         

 "קווי ההגנה":
 קו המעוזים על התעלה )מגבלות המעוזים(; סוללות העפר; ▪



 ק"מ מהתעלה; 1-קו עמדות טנקים, כ ▪
ק"מ מהתעלה. שטחי שהייה וכינוס לטנקים וארטילריה המיועדים לנוע לקו העמדות )לא שימשו כמערך  10-התעוזים כ ▪

 .הגנתי במסגרת "מרחב מוגן"(
 קווים אלה למעשה אינם מהווים מרחב מוגן או מערך הגנה סדור.

 

 
 

 ק"מ 48
 מעוזים תפוסים 6
 מעוזים מדוללים 3
 תעוזים 2

 ק"מ 35
 מעוזים תפוסים 3
 מעוזים מדוללים 2
 תעוזים 3

 ק"מ 30
 מעוזים תפוסים 1
 מעוזים מדוללים 1
 תעוזים 2

 ק"מ 40
 מעוזים תפוסים 3
 מעוזים מדוללים 1
 תעוזים 1

 ק"מ 27
 מעוזים תפוסים 1
 מעוזים מדוללים 1
 תעוזים 1

 מעוזים תפוסים 3 ק"מ 27
 תעוזים 1

 



 
 

 עקרונות ושיטת ההגנה, לפי תורת הקרב של צה"ל
 נגד)?(-עתודות ותכניות התקפות מערך התרעה והשהייה)?( מרחבים מוגנים

 תוכניות אש מתואמות גייסות מחפים החזקת שטחים שולטים
 ילוב ארטילריה ואוויר)?(ש מוצבי חוץ)?( עומק והיקפיות

 ריכוז השליטה והמאמצים שטחי השמדה סיוע הדדי
 תיעול האויב )מרחב מוגן מאפשר חדירת אויב( מכשולים עצירה" -"קו

ספק אם  -מה מכול זה היה בתכנון המגננה בסיני? המסומן בהדגשה לא היה בשטח. גם הסעיפים המופיעים עם סימן שאלה 
 ית בשטח.הייתה להם משמעות מעש

 



 
 



 
 היקף הנפגעים במלחמת יום הכיפורים

 סך הכול אחרים פיקוד הדרום פיקוד הצפון  
 2,656 181 1,603 872  חללים

 (891) 33%    2באוקטובר 13עד 

 (1787) 50%    3באוקטובר 25עד 
 9,907  4,244 3,007  פצועים

 2,495) 25%    2באוקטובר 13עד 

 (5,893) 42%    1באוקטובר 25עד 
 :הערות

 1974במאי  31, עם סוריה: 1974ינואר  18עד הסכם הפרדת הכוחות והערכות מחדש: עם מצרים:  .1
 הגנה.-: עם ייצוב קובדרום: לאחר החזרת השטחים שנכבשו; בצפון .2

 

 

 



 .1973באוקטובר  25עד הפסקת האש ביום  .3

 
בחודש  13קטובר, היה מונע חלק ניכר מהאבדות עד יום באו 13-קיום מערך הגנה נכון מתחילת המלחמה, בדומה למצב ב

 מכלל האבדות. 33.5%)
 

 השוואת היקף הנפגעים במלחמות השונות
 1973ביום הכיפורים  1967בששת הימים  1956בקדש  

 2,656 771 231 חללים
 7,251 2,444 814 פצועים
 9,907 3,221 1,045 סה"כ

 2.73:1 3.15:1 3.52:1 יחס חללים/פצועים
 301 15 -- שבויים
 17/1085 -- 3 נעדרים

 אחוזים 1,150 אחוזים 336 בסיס הגידול בחללים באחוזים
 אחוזים 22.5 אחוזים 11.5 בסיס ההחמרה ביחס השחיקה

 
 יחס השחיקה במלחמת יום הכיפורים

 הסיבות: .א

 כניסה ללחימה בצורה חפוזה ומדורגת. -ההפתעה  ▪

 תאי שטח נתונים.הגידול בהיקף הכוחות הלוחמים ב ▪
 הגידול בהיקף נשק הנ"ט בידי חי"ר אויב. ▪
 חולשת הסיוע האווירי בלחימה הקרקעית. ▪

 המסקנות: .ב
 הצורך בפגיעה באויב תוקף, עוד לפני קווי המגע. ▪

 קרקעי, אווירי וימי( להפחתת השחיקה בקווי המגע. -פיתוח ושימוש מוגבר בחמ"מ )חימוש מונחה מדויק  ▪
 

 אמירות -לחמה הראשונים כישלון צה"ל בימי המ
 "כישלון" או "ניצחון"

 היה זה הניצחון הגדול ביותר של צה"ל." -"בהתייחס לנתוני הפתיחה של המלחמה  ▪

 "צה"ל לא השיג משימתו במלחמה, האויב צלח התעלה, כבש שטחים בסיני והחזיק בהם." ▪
 לניצחון". מחיר גבוה-)חללים, פצועים, נעדרים ושבויים( הציב תו -"היקף הנפגעים  ▪
 

 האם הייתה זו מלחמת "החיילים הפשוטים"
 אמירה זו נבעה בגלל העובדות הבאות:

 השתתפות פיזית ביותר אירועי קרב; שירות קרבי ממושך. ▪

 היכרות עמוקה יותר בין חיילים ומפקדים )בעיקר ביחידות המילואים(. ▪
 ובעיקר אחריה )גם על רקע "מלחמת הגנרלים"(. התייחסות והתבטאות החיילים לנעשה בסביבתם ועם עצמם, תוך הלחימה ▪

 לכאורה היכן היו המפקדים? מי הוביל את הלחימה?
אחוזים מפקדי טנקים / מ"כים / מפקדי  25-אחוזים קצינים! מתוך כלל הנפגעים היו כ 20-מתוך כלל הנפגעים היו כ:  העובדות

 אחוזים מהנפגעים היו מפקדים! 45-צוותים. כ
 

 "רעידת אדמה" -מי המלחמה הראשונים כישלון צה"ל בי
 הציפיות מצה"ל )"לנצח מהר ובגדול"( שלא התממשו. ▪
 היקף הנפגעים )חללים, פצועים, נעדרים ושבויים(. ▪

 משך המלחמה ומשך השירות של חיילי המילואים. ▪
 שבר ביחסים בין הדרג המדיני והדרג הצבאי )ועדת אגרנט(. ▪
 והמטכ"ל(. "מלחמת הגנרלים" ) בדגש בפיקוד הדרום ▪
 ההפתעה והפיכתה, בעיני רבים, לגורם המרכזי של הכישלון. ▪
 
 

 

 

 
 
 



 
 אגף כוח האדם במלחמת יום הכיפורים: סד"כ צה"ל והתגבורות במלחמה

 סד"כ צה"ל בכוח אדם:
    סה"כ מילואים  סדיר   המועד

 118,838                 4,004             114,834              73באוקטובר  5
             162,212             114,834              73באוקטובר  6

 388,445 )שיא(    268,228            120,817             73באוקטובר  16
 316,011            192,362            123,649             73בנובמבר  13
     303,121  168,385  134,736   73בדצמבר  13

 גיוס חובה )הקדמה(: 
 (.177; מיעוטים 861; שלב ב' 3,065; נשים 6,984)גברים   11,087סה"כ 

 אלוף-סא"ל      רס"ן-סגן  קצינים  חוגרים :    תגבורות כוח אדם
 (361(         )1,786)   2,150     6,861 הקצאה לסמכויות: 
 (52)       (      501)              553  853 להקמת יחידות חדשות: 

 
 אגף כוח האדם במלחמת יום הכיפורים: סד"כ שהוקם / אויש במלחמה

 סד"כ שהוקם:
 פלוגות חרמ"ש(. 4פלוגות טנקים;  19גדודי חש"ן ) 6 ▪

 מחלקות מרגמות. 4פלוגות נ"ט/חי"ר;  4גדודי נ"ט. ;  3גדודי חי"ר;  ▪
 סוללות ארטילריה. 4 ▪
 יחידות איסוף שלל; שלוחת מרכז הספקה בפאיד 3אית; גדוד קשר; פלוגת חה"ן; פלוגת משטרה צב שונות ▪

 צוותים 247ריכוז ואיסוף צוותי טנקים: סה"כ 
 .26; מילואים/סדיר/הג"א 119; החלמת פצועים 86חזרה מחו"ל 

 השלמות צוותי טנקים והקצאתם:
 סה"כ      מרש"ל     דרום     מרכז    צפון                                     

 281            10         154         15        106  ים עם טנקיםצוות ▪
 194            12         166           6          20  צוותים ללא טנקים ▪
 475            22         320         21        126                       סה"כ: ▪

 (2,100)סד"כ הטנקים בצה"ל בתחילת המלחמה: 
 

 אגף כוח האדם במלחמת יום הכיפורים: השינויים באכ"א תוך כדי המלחמה
 הכפפת מה"ד לאכ"א )כולל קציני החיל הראשיים: חש"ן, חי"ר, חת"ם, הנדסה(. .א
 הקמת המרכז והיחידה לאיתור נעדרים. .ב

 הקמת מרכז הקשר למשפחות. .ג
 ובאוגדות.הקמת יחידת חקירות וזיהוי חללים; וחוליות סריקה ופינוי בפיקודים  .ד
 יחידה פסיכולוגית לטיפול בנפגעי הלם. .ה
 הקמת מאגרי כוח אדם כעתודות בעוצבות ובחילות. .ו
 הקמת יחידה ומחנה מעבר ארצי. .ז
 חוליות קליטה בנתב"ג. .ח
 מתקן לקליטת שבויי כוחותינו )בדיקות רפואיות, ביטחון שדה(. .ט
 וועדה ציבורית ליד ראש אכ"א )בהמלצת שר הביטחון(. .י

 ים והקמות בחילות ובמה"ד.בנוסף: שינוי .יא
 

 אגף כוח האדם במלחמת יום הכיפורים: תפעול מערך ההדרכה במלחמה
 כללי

 מינוי האלוף )במיל'( מאיר זורע כראש מה"ד. ▪
 למעשה "זרוע היבשה"(  -קביעת שגרת עבודה )אכ"א, מה"ד, קציני חיל ראשיים. ▪

 תיאום הביצוע לאור צרכים ומצאי מקורות. ▪
 היעדי האימון במלחמ

 הכשרת טירונים, מ"כים, קצינים, בעלי מקצוע.
 הכשרת חיילים בתוכניות אימון מקוצרות.

 יומי ליחידות וצוותים לקראת לחימה.-אימון תלת
 הקמת יחידות ומתקנים בהתאם לצורכי הלחימה.

 
 

 



 
 ארגון ואיוש בסיסי הדרכה, ופירוט הקורסים שמשכם קוצר:

 מספר הבסיס
 הקורסים

מספר  הבסיס
 םהקורסי

מספר  הבסיס
 הקורסים

 5         11בה"ד  4        10בה"ד  3         1בה"ד 
 1 4בה"ד  3       13בה"ד  1 מכ"ים חי"ר     

 15 7בה"ד  8       6בה"ד  3 גי"ש/1/35בא"ח 
 5 ביסל"ש             30       20בה"ד  6          9בה"ד 
     3    14בה"ד 

 בה"דים ובסיסי הדרכה 15-קורסים ב 87סה"כ  
 

 אגף כוח האדם במלחמת יום הכיפורים: תפעול מערכי אכ"א בשטח
 חר"פ:  .א

 (.750 -)מתוכם בשיקום   7,251  -הטיפול  בפצועי צה"ל )בשדה ובבתי חולים(  ▪

 הטיפול בשבויי כוחותינו החוזרים. ▪
 ארגון והקמות: ▪

 תאג"דים; תגבור גדודי רפואה אוגדתיים. 15הקמת  -

 חנות אשפוז והחלמה.מ 4הקמת  -
 הטיפול בשבויי אויב פצועים:  ▪

 בית החולים שמואל הרופא  נקבע כבית החולים לשבויים, ועוד: ▪
 מיטות בבית החולים אסף הרופא. 100 ▪
 מיטות( במכלאות השבויים.      70חדרי חולים )כול אחד עד  2 ▪

 מערך החינוך .ב
 ש.אי 1,000-כ -כוח אדם מופעל )סדיר, מילואים, מתנדבים(  ▪
 תחומי הפעילות: ▪

 צוותים(, עיתונות, דפים ועלונים. 24אולפנים,  7: רדיו/גל"צ )מידע -
: חוליות הסברה, מרצים )מילואים ,מתנדבים, "צוות"(; דף לחייל; חוברות למפקדים ולמסבירים; הסברה -

 "במחנה", חומר ומפות ידיעת הארץ.
 ים, מכתבים.: חוליות אמנים; טרנזיסטורים; משחקים; ספרשירותי חינוך -

 העדיפות במתן השירותים: ▪
 כוחות לוחמים, -
 בתי חולים, החלמה ושיקום, -
 דרגים בשטחים קדמיים, -
 שאר יחידות צה"ל .  -

 תפעול הגדנ"ע .ג
 (:1973בנובמבר  13 -באוקטובר  6פעילות עיקרית )

מספר ימי  המשימה
 עבודה

 הערות

 יחידות 6גויסו   263 הפצת צווים
 אים וכוחות עזראלונק 35,632 בתי חולים

 מיון דואר והפצתו 31,776 תקשורת
 אריזת מזון ומיון ציוד 2,633 אג"א
 סיוע בחבלי הג"א 12,721 הג"א
 סיוע בתחנות מד"א 2,487 מד"א
 סיוע במחסנים וקנטינות 2,342 שק"ם

 עבודה במושבי עולים וקיבוצים 22,489 שירות לאומי
 , שקיםניקוי מקלטים , חפירות  42,254 מל"ח

 ימי עבודה 152,596  סך הכול
 צוותי בידור והווי 16-תזמורת הגדנ"ע ו  שונות

 בתי ספר 329-פעילות הסברה ב
 

 סיכום - 1973אכ"א במלחמת יום הכיפורים 

ממוחשב  לקחיםפורסם תיק  1974ממוחשב בכל נושאי אכ"א. בפברואר  נתוניםפורסם תיק  1973לקחים ויישומם: בנובמבר  ▪
 עמודים(. 100-)כ

 



 אכ"א  נערך ליישם את כול הלקחים, )כיצד מתכוננים למלחמה הבאה?(. ▪

 מיסוד כל הגופים שהוקמו בעת המלחמה. ▪
שילוב מה"ד באכ"א )ללא קשר לארגון בעתיד( נתן אפשרות לנוהלי עבודה קצרים, תיאום ושת"פ צמוד, וקבלת החלטות  ▪

 מידיות לנוכח הצרכים הדחופים והמצאי הקיים.
 במהירות בפשטות ובאמינות(. -ות הבקרה והשליטה בכוח האדם )רישום, שיבוץ, דיווח חשיב ▪
 עתודות כוח האדם ברמת היחידה/העוצבה, וברמת החיל/המטכ"ל.  ▪
 ביקורים ביחידות השדה  )לצורכי איסוף נתונים, בדיקת הצרכים, החלטות, ביצוע ומעקב(. ▪
 תרגילי היחידה/העוצבה(.הנושא האכ"אי מחייב תרגול תמידי )יש לשלב בכל  ▪
 

 סיכום - 1973מלחמת יום הכיפורים 
 צה"ל היה מוכן ,מתורגל , וברמה מקצועית גבוהה )סדיר ומילואים( לביצוע משימותיו. .א
 צבאיים:-כישלון ימי המלחמה הראשונים נבעו ממשגים מדיניים .ב

 אי קביעת חזית רמת הגולן כחזית החיונית והמועדפת. ▪
 באוקטובר.  8-משימות כושלות לאוגדות בסיני ב"שיטת" ההגנה בסיני.  ▪
 הפנמה מספקת של לקחי התרגילים )מלפני המלחמה( ושל מלחמת ההתשה.-אי ▪
 הכשלת חיל האוויר: ▪

 אי ביצוע נכון ובזמן של תקיפת מערכי הטק"א, -
 הפניית חיל האוויר לתקיפות קרקעיות בשטח מוכה טילים. -

 הקצאת כוחות לא מספקת לפיקוד הצפון.  ▪
"ל השיג את ניצחונו הגדול ביותר )למרות הפתיחה הכושלת(, והביא בסופו של דבר לקיום הסכם השלום עם מצרים ואחר צה .ג

 לוחמה עם סוריה. -כך עם ירדן ולמצב אי
 

 במסגרת:
 כרטיס ביקור -הרצל שפיר 

ספר ימי שליד הטכניון בחיפה. הרצל שפיר )במקור: שכטרמן( נולד בתל אביב, למד בבית הספר תחכמוני מקווה ישראל ובבית ה
ולקח חלק בשורה ארוכה של פעולות במסגרת הגדוד השלישי. בין השאר, עמד בראש  1947שפיר התגייס לפלמ"ח בשנת 

שוחרר  1950-המסתערים על משטרת נבי יושע. לאחר גיוסו לצה"ל סיים קורס קצינים ושירת כמדריך בבית הספר לקצינים. ב
, היה לאיש המילואים הראשון 21חל לשמש מפקד פלוגת חי"ר במילואים. באותה השנה, בהיותו בן משירות סדיר בצה"ל, וה

שירת  1952-1951מה חזר לשירות קבע, ומונה לתפקיד קצין אג"ם בחטיבת מילואים. בשנים -שסיים קורס מג"דים. לאחר זמן
ריון החל לשמש כמפקד פלוגת טנקים, קצין אג"ם כקצין המבצעים של פיקוד בדרום ומפקד פלוגת סיור. לאחר שעבר הסבה לש

 .77במפקדת גייסות השריון ובמלחמת סיני היה קצין אג"ם של אוגדה 
נשלח שפיר לבית הספר לפיקוד ומטה בקימברלי ואחרי שסיים ושב ארצה מונה למפקד בית הספר לשריון, מפקד  1959בשנת 

אר ראשון בגאוגרפיה ובכלכלה באוניברסיטה העברית. לקראת מלחמת וסגן מפקד גייסות השריון. יצא ללימודי תו 7חטיבה 
 1969-. לאחר המלחמה שירת כראש מטה פיקוד המרכז וב84ששת הימים מונה לסגן מפקד וראש מטהו של ישראל טל באוגדה 

כוח האדם ושירת מונה לראש אגף  1972היה במינוי חירום מפקד עוצבת עמוד האש. בספטמבר  1972-מונה לעוזר ראש אג"ם. ב
למפקד פיקוד הדרום.  1976מונה לראש אגף המטה הכללי ובמארס  1974בתפקיד זה במהלך מלחמת יום הכיפורים. באפריל 

 לחופשת לימודים בארצות הברית. 1978לקראת סיום שירותו בצה"ל יצא בשנת 
למשטרת ישראל שיטות טיפול בכוח אדם  של משטרת ישראל. שפיר הכניס 7-מונה שפיר לתפקיד המפכ"ל ה 1980בינואר  1-ב

 שהיו מקובלות בצה"ל, במטרה לשפר את איכות המשרתים במשטרה.
 מאז פרישתו מהשירות במשטרה שימש שפיר כיו"ר וחבר במספר ועדות ציבוריות, בהן:

על דרכי , לבחינת ניצול מיטבי של כוח האדם בצה"ל במגמה להמליץ 1992-שמינה הרמטכ"ל אהוד ברק ב ועדת שפיר ▪
 פעולה לצמצום ימי שירות המילואים הפעיל וקיצור שירות החובה בעתיד.

שמינה השר לאיכות הסביבה גדעון עזרא לבחינת ההיערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשעת  ועדת שפיר ▪
 חירום.

 
 

 


