
זו כ"מחדל"  בור בישראל התייחס למלחמהיהכיפורים הייתה אירוע מיוחד, מכונן, משפיע ושובר תדמיות. הצ מלחמת יום

ספרים ואלפי מאמרים נכתבו עד  מאות .במדינה חלו תמורות מדיניות, פוליטיות, צבאיות וחברתיות יהלאומי. בעקבות

סיפורי  –עיתונאים, אנשי אקדמיה וחוקרים. בהמשך כתבו מפקדים ואנשי מטה על יחידותיהם  , על ידיהיום על המלחמה

והיו שכתבו על הזירה או החזית בה נלחמו,  ,לרוב בראייה אישית מ"השטח" – מעשי מופת של בודדים וצוותיםוקרבות 

הוכנו והוצגו סרטים של קטעי קרבות, כן ראייה רחבה יותר. מתוך במיוחד  וחקראותו הם  ,או על נושא או אירוע מוגדר

תגובות  ,וכן הערכות ,של ראיונות ומפגשים עם מפקדים ואישים שונים. פרשנים הציגו תמונות מצב צבאיות או מדיניות

על ההפתעה  :רבות נכתב על המודיעין או ביום לחימה ספציפי. באירוע מיוחד ,והסברים על מה שקרה בעוצבה מסוימת

"המוסד" והדרג המדיני, על "האמצעים המיוחדים" שהיו ולא הופעלו או  ,תפעול אמ"ן ההתרעות שחסרו או היו, עלו

  ות של המעצמות הגדולות לפני המלחמה, בזמן הלחימה ולאחריה.על ההשפעה והמעורבו ,הופעלו חלקית

שהוגבלה , אגרנט , ד"ר שמעוןבראשות נשיא בית המשפט העליון ,הוקמה ועדת חקירה ממלכתיתבתום המלחמה 

 (. 1973באוקטובר  8הראשונים בלבד )עד  הבעבודתה לימים שקדמו למלחמה ולימי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



היא ובחקירתה  ,כל אשר אירע במלחמה זו אתחון בראייה ביקורתית מלאה הוועדה את היכולת לבממנעו  ומגבלות אל

 בתחום הצבאי ונמנעה מחקירת הדרג המדיני.רק טיפלה אכן 

השוואה  בהיקף שאין לו כלהייתה המלחמה שעליה נאמר ונכתב בישראל מלחמת יום הכיפורים כי  ניתן לומר בוודאות

הייתה זו אחת הסיבות לכתיבה הרבה היא העובדה כי  ועוד יכתבו. ,עדיין כותבים על מלחמה זו .עם מלחמה אחרת

 , כנהוג בדרך כלל. לאחר שהסתיימהעל ידי צה"ל מלחמה שלא סוכמה בצורה מידית, מסודרת וממוסדת 

לו רמטכ"ל, הגשתי מונה לגור  )מוטה( מטכ"ל/אג"ם ומרדכי ( לראש1974)אפריל  כאשר מוניתי לאחר המלחמה

משה  ל המלחמה. גור ביקש להתייעץ תחילה עם שר הביטחוןענים להכנה מאורגנת של הסיכום הצה"לי זמ לוחומתכונת 

 ,ביקשתי לדעת מדוע הוחלט כךכש. עתה כי הוחלט שסיכום כזה לא יבוצעלי מסר את הנושא אתו, בדק ולאחר ש ,דיין

 נמסרו לי הסיבות הבאות:

  .ות לוועדההמפקדים עסוקים בהכנות למתן העדוי – ועדת אגרנט •

אלוף פיקוד  ;אלעזר)דדו( דוד  המלחמה, "מלחמת הגנרלים" בצה"ל. הוזכרו שמות המעורבים: רמטכ"ל •

 ,143מפקד אוגדה  ;, אלוף אברהם אדן )ברן(162מפקד אוגדה ; גונן )גורודיש( במלחמה, שמואל הדרום

 אלוף חיים בר־לב.-רב ,מפקד חזית הדרום ;שרון אלאלוף ארי

 .ואף הממשלה שר הביטחון וביןצמרת צה"ל ולמעשה בין  ,הצבאיהדרג ג המדיני והשסע בין הדר •

 .מצב הרוח והאווירה הקשה בקרב חיילי המילואים –שירות המילואים הארוך  •

 תוצאות המלחמה )הנפגעים הרבים( והאווירה הכללית בציבור, כולל המצב הכלכלי במדינה.  •

  

אך  ,בל ביטוי מעשי בעבודת ועדת אגרנט(יגם קהדבר הייתה ברורה )חמה של המלסיכום  לעריכתההתנגדות של דיין 

מרדכי גור היה בזמן המלחמה  :. בהמשך נראה לי שהבנתיעם החלטתולא הבנתי בתחילה את ההשלמה של הרמטכ"ל 

ת, סיכום על פעילות האלופים והמפקדים שהיו במפקדות השונו עריכתלא השתתף במלחמה. ונספח צה"ל בוושינגטון 

צה"ל לא כך יצא ש ה לו, לדעתי, דבר לא נוח או לא ראוי.תכאלה שנלחמו בשטח כאשר הוא לא היה שם, נראעל ו

 .התועם אלה שהכינו, תכננו וביצעו אשל המלחמה ביחד יום הכיפורים סיכום  תמיד בתום מלחמ ערך

 

 

 

 

 

 

 



 החלק הראשוןונות בהן הוא דן. מתארים את האירועים והמהלכים העיקריים בתקופות הזמן הש ארבעת חלקי הספר

ועד תחילת  1967אירועים ומהלכים מאמצע שנת  – ממלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום הכיפוריםעוסק בתקופה 

. מלחמת יום הכיפורים, כפי שהוכנה, תוכננה ובוצעה, הושפעה רבות מתוצאות מלחמת 1973המלחמה באוקטובר 

או לא בוצעו( במהלכה, מדעות שהושמעו ומקביעות שסוכמו )או לא , מאירועים שקרו וממהלכים שבוצעו )1967

סוכמו( על ידי הדרג המדיני ועל ידי מפקדים ואישים שהשפיעו על הנעשה במדינה ובצה"ל במהלך תקופה ארוכה. 

למעשה, מדובר בהשפעה )לעתים השפעה לא מודעת(, שנמשכה מגמר מלחמת ששת הימים )כאשר מדיניות הביטחון 

כנה( עברה דרך תכנון והקמת קו בר־לב )תוכנית "מעוז"(, מלחמת ההתשה, הקמת הסד"כ של צה"ל ואימונו, לא עוד

התרגילים מכווני המטרה, כולל בנושא הצליחה, והסתיימה בדיונים ובקביעה של מטרות המלחמה והמשמעויות הנובעות 

מהמדיניות ומהקשרים הבין־לאומיים של ישראל,  ממנה, בעיקר על תוכנית ההגנה בסיני. בנוסף לכך היו השפעות שנבעו

-, מכוננות "כחול לבן" שהייתה בצה"ל במאי1973-1971מהניסיונות להגיע להסכמי ביניים בין ישראל למצרים בשנים 

למלחמה  1973-; ומההכנות למלחמה. החלק הראשון עוסק במה למדנו מכל אלה, והאם צה"ל היה מוכן ב1973אוגוסט 

 שפרצה. 

: החלק השני עוסק בתיאור המלחמה ומהלכיהעצמה.  מלחמת יום הכיפוריםעוסקים ב ים השני והשלישיהחלק

ראשיתה הושפעה מההרתעה שלא פעלה, מההתרעה שלא השיגה את מטרתה ומההפתעה שהתרחשה, וכן מהיקף הכוחות 

לפני המלחמה בסיני וברמת הטקטיים שנעשו -שהוקצו לכל חזית, מההכנות הפיזיות בשטח ומהתכנונים האופרטיביים

 הגולן, בפיקודים, בחיל האוויר ובחיל הים.  

כוללת תיאור של מערך המוצבים, המכשולים ועמדות הטנקים; ההקצאה והפריסה  בחזית רמת הגולןסקירת הנעשה 

 העמידה האיתנה בקרב ההגנה; הכנסת אנשי המילואים –הלא מספיקות של הכוחות; ההצלחות הסוריות, ובהמשך 

בצורה מתואמת; התקפות הנגד שהביאו להשתלטות מחדש, במהירות יחסית, על השטחים שנכבשו, ואף להוספת 

 שטחים; המשך המאבק ברמת הגולן עד הפסקת האש, הפרדת הכוחות וההיערכות מחדש של הצבא הסורי.

כשלמעשה לא  –קפה הגנה, אף שצורת הקרב בה היא הת –עוסקת במטרת המלחמה  בחזית התעלהסקירת האירועים 

 הייתה תוכנית הגנה; באיחור בהפעלת הכוחות הסדירים; 

 

 

 

 

 

 

 



באוקטובר, ובכלל זה בחוסר השליטה במצב, בפריסה הרחבה בשטח ובתקיפות בכוחות קטנים ללא  7-6בלחימה בימים 

ילואים באוקטובר, ובראשה כישלון תקיפת אוגדות המ 8השגת מטרת הבלימה; בלחימת  ריכוזי כוחות, ולמעשה באי

 -באוקטובר; בצליחת התעלה ב 14-במשימות שגויות; בסיפור המעוזים; במפנה שחל עם כישלון ההתקפה המצרית ב

באוקטובר(,  28באוקטובר, על קשיה והישגיה; בפעילות ממערב לתעלה ב"ארץ גושן", עד הפסקת האש בפועל ) 17-15

בתיאורים של המצרים על שלבים אלה; בשפעת ובמשמעותה בשטח; בתפקידו של חיל האוויר במהלך המלחמה; 

 ביטחוניים והמעורבות והסיוע של ארצות הברית ושל ברית המועצות על שני הצדדים.-המהלכים המדיניים

נוהל הקרב שנכפה על ידי המטכ"ל מראשית המלחמה כנוהל קרב חפוז, התקיים למעשה במשך כל אורכה והשפיע 

דות בשטח ובמפקדות בעורף ועל מעורבות המטכ"ל והפיקודים במערכה. גם החלק קשות על נוהלי הקרב בעוצבות, ביחי

 השני, כמו החלק הראשון, מבקש לבדוק מה למדנו מכל האירועים וההתרחשויות האלה.

. חלק זה מוקדש במיוחד לתפקודם של מערך אכ"א ומערך תפעול אכ"א ומה"ד במלחמהב עוסקהחלק השלישי 

צאות המלחמה, הנפגעים הרבים )חללים, פצועים, נעדרים ושבויים(, וההשפעה של אלה ההדרכה במהלך המלחמה. תו

על משפחות הנפגעים ועל הציבור בעורף, חייבו מתן מענים מהירים, כולל שינויים ארגוניים והקמת גופי טיפול חדשים. 

דות לוחמות חדשות. מערך המצב בחזיתות ִחייב הזרמת תגבורות לא רק בכוח אדם, אלא גם אמל"ח, וכן הקמת יחי

ההדרכה, ששותק בשל הפניית מפקדים ואנשי מקצוע במינויי חירום לכוחות בחזית, נדרש להפעלה מחדש. פירוט 

 הפעילות של מערך אכ"א ומה"ד במלחמה שופע נתונים ועובדות סטטיסטיות, המסייעים להדגשת תוצאות המלחמה. 

מתן  –ם יצרה מערכת ייחודית שפעלה בשתי זירות במקביל: האחת הפעילות של אכ"א ומה"ד במלחמת יום הכיפורי

טיפול ומענה לכעשרת אלפים נפגעים )חללים, פצועים, נעדרים ושבויים( ומשפחותיהם, לאורך זמן רב, כולל לאחר 

תגבור וסיוע לכוחות הלוחמים בכוח אדם, בצוותי טנקים, בהקמת יחידות קרביות חדשות,  –הפסקת האש; והשנייה 

 בהכשרת מפקדים ואנשי מקצוע ובשיגורם להשלמה וחיזוק של יחידות שנפגעו, במהלך כל המלחמה ולאחריה.

עד מפגש  1973מנובמבר  :השפעת תוצאות המלחמה על אירועים ומהלכים שקרו לאחריהעוסק בהחלק הרביעי 

 (, כביטוי לשלום המתקרב.1977הפסגה בין ישראל ומצרים באיסמעיליה )דצמבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



באוקטובר(. בזירת  28-הוכרזה הפסקת אש בין ישראל למצרים )ביצועה בשטח החל רק ב 1973באוקטובר  25-ב

. תוצאות המלחמה כבר היו ברורות, ומאפשרות לבחון את המשמעויות הנובעות מהן 1974סוריה נמשכה האש עד יוני 

איים שקרו במהלך השנים שלאחר מכן, ואת השפעתן הישירה או העקיפה על שורה של מהלכים ואירועים מדיניים וצב

כניות , ת"מטמון"ו התוכניות רב־שנתיות של צה"ל "אתגר"ובכלל זה רכש והספקה של אמל"ח מארצות הברית ו

שנועדו לשקם, לארגן, להכשיר, לצייד, לאמן ולהכין את הסד"כ המתוגבר לקראת התמודדויות מלחמתיות הצפויות 

 בעתיד הקרוב והבינוני. 

יעי מתאר את הפעילות סביב תכנון וביצוע תוכנית "אתגר", תוך ייצוב המערכות השונות במצב החדש שנוצר. החלק הרב

כן יעסוק חלק זה בתובנות מהמלחמה ובמסקנות ליישום בעתיד; בהסכם הפרדת הכוחות ובהיערכות מחדש בין ישראל 

(; ביחסים שלי עם שר 1975בספטמבר  4)(; בהסכם הביניים בין ישראל למצרים 1974ביוני  5-במאי 31לסוריה )

הביטחון; בסיורים שערכתי, כולל ביקורי בדרום אפריקה ובצבא ובמטכ"ל בגרמניה; בתוכניות לפינוי צה"ל ממצרים; 

( ובמפגש בין ישראל למצרים באיסמעיליה 1977בתפקידי כאלוף פיקוד הדרום בעת ביקור סאדאת בישראל )נובמבר 

 לאומית במרחב בעקבות המלחמה. רבות הבין; וכן במעו1977בדצמבר 

אני מניח כי קורא רגיל, שלא היה מעורה במלחמת יום הכיפורים או לא חי כבוגר בתקופה הקרובה שלפני המלחמה או 

חיילי המילואים והסדיר )מתוכם עשרות אלפי קצינים(  380,000-אחריה, יתקשה לקרוא ספר זה. אני מקווה שמתוך כ

זו, ובין אלה המשרתים בצה"ל כיום, יהיו לא מעט סקרנים שירצו לקרוא את חלקי הספר השונים. שהשתתפו במלחמה 

כן אני מקווה שיהיו חוקרים, היסטוריונים, אנשי אקדמיה, עיתונאים, מדינאים ופוליטיקאים, חברי "צוות" ו"חבר" 

 וחברי עמותת השריון, שימצאו עניין בספר זה.

 

 -ורים , ניתנים הסיכומים של כל אחד מחלקי הספר וכן הכיפ-בפרק זה על מלחמת יום

 "מי ניצח במלחמה". -"מה למדנו מהמלחמה" ו

 

 

 ה.ש.

 

 

 

 

 

 

 



 א. סיכומי ארבעת חלקי הספר

 

 

 סיכום חלק ראשון   *

 

( ובין תחילת מלחמת יום 1967מת ששת הימים )יוני החלק הראשון של הספר דן באירועים ובמהלכים שהתרחשו בתקופה שבין גמר מלח

 חזוי לקרות במלחמת יום הכיפורים. -(, תוך בחינת השפעתם על אשר צפוי1973באוקטובר  6הכיפורים )

תוצאות מלחמת ששת הימים לא הביאו לשינוי במדיניות הביטחון ובעקרונות תורת הביטחון של ישראל. למרות המצב החדש שנוצר, 

 הנקודות הבאות:התעלמו מ

 "השטחים" בידינו, וקיים עומק אסטרטגי בסיני ועומק אופרטיבי ברמת הגולן. •

ומדובר בשתי חזיתות נפרדות. לא נקבעה החזית המועדפת ולא הופקו המשמעויות  –מצרים וסוריה  –האויב ידוע וצפוי  •

 הנובעות מכך.

 ינו(.השלב הראשון בלחימה חייב להיות הגנתי )שכן, כל השטחים ביד •

מבחינה מדינית לא ניתן להתחיל במלחמה או במכה מונעת/מקדימה. סוגיה הקשורה בכך היא מתי לגייס את כוחות המילואים  •

 לאומית. לול לגרום אצל האויב ומבחינה ביןגם כאשר קיימת התרעה כנדרש, נוכח "הרעשים" שהדבר ע

ית לא ניתן לתקוף בו־זמנית בשתי החזיתות. למרות זאת, לא אוויר בסיני וברמת הגולן. עובדת-קיום מערכים של טילי קרקע •

 הוחלט מראש איזה מערך יותקף ראשון ומהן המשמעויות הנובעות מכך על החזית השנייה. 

מגורמים אלה:  ההתרעה המובטחתתהיה בידינו התרעה מספקת לפני התקפה?; איזו התרעה באמת תינתן לנו )מהי  •

מצעים המיוחדים"(?; האם ההתרעה הצפויה תאפשר את הזמן והמרחב הנדרשים לגיוס, "הקונספציה", "מרגל העל", "הא

להתארגנות ולהיערכות כוחות המילואים בשטחי הלחימה, ובמיוחד להנעת הכוחות לסיני?; מהן המשמעויות כאשר אין ביטחון 

 תגיע?  שההתרעה הנדרשת

 

 ( היו ההשפעות הבאות: 1970אוגוסט -1969התשה )מארס ( ולמלחמת ה1969מארס -1967לתקריות האש עם מצרים )יולי 

 

 

 

 

 

 

 



המצרים היו אלה שזכו בקרב האש ובפעילות הקרקעית בקו התעלה. האיזון המבצעי אתם נוצר כתוצאה מפעילות חיל האוויר  •

 בקו ובתקיפות לעומק, וכן מפעילות כוחות מיוחדים שהופעלו נגד מטרות איכות בעומק מצרים.          

 דה להכיר את השטחים שהוחזקו על ידי צה"ל במזרח התעלה ואת שגרת הפעולה של צה"ל בקו התעלה. מצרים למ •

קרקע של מצרים )טק"ק(, כמענה -רכש וסיוע מברית המועצות העצימו את מערכי ההגנה האווירית )טק"א( וטילי קרקע •

סוללות טק"א לקרבת קו התעלה  14-ת כאפשרי לתקיפות חיל האוויר בעומק. הצעד המשמעותי ביותר בהקשר זה היה הזז

 -, עם כניסת הפסקת האש בקו התעלה לתוקפה. כתוצאה מכך נוצרה שליטה אווירית מצרית עד כ1970באוגוסט  8-7בליל 

ק"מ בשטח שממזרח לתעלה. בהשפעת ארצות הברית, צה"ל לא הגיב, אך בשטח נוצרו עובדות שחייבו מתן תשובה  20-15

 לאיום החדש שנוצר. 

 

תוכנית "מעוז" ושיטת ההגנה בסיני הוכנה עוד בתקופת הרמטכ"ל חיים בר־לב ואלוף הפיקוד ישעיהו )שייקה( גביש, בקביעה כי ההגנה  

העיקרית תתקיים על ידי בניית מוצבים על קו התעלה. קו התעלה הפך למעשה ל"קו העצירה" )מבלי שהדבר נקבע בכתובים(, ללא מרחבים 

המטרה העיקרית הייתה ההגנה אמורה הייתה להתקיים על ידי כוחות שריון ניידים שיפעלו אל המוצבים וביניהם. ומתחמים מוגנים, ו

האם התוכנית . והעברת הלחימה לעומק מצרים על ידי צליחהמניעת צליחה, השמדה מהירה של כל אויב שיימצא ממזרח לתעלה, 

 הקיימת מאפשרת השגת מטרת ההגנה ?

ה הקמת כשלושים מעוזים בקו התעלה, בעיקר מול אזורי הצליחה האפשריים של המצרים. בהמשך הוקמו עשרה תוכנית "מעוז" כלל

ק"מ מקו התעלה. התעוזים שימשו כאמור כמקומות ריכוז ליחידות שריון, סיור וארטילריה, אך לא כמתחמי הגנה.  12-8תעוזים, במרחק 

ר עד שניים מקו התעלה. לא הייתה זו תוכנית הגנה לפי תורת ההגנה של צה"ל, אלא כן הוקמו עמדות טנקים בשטחי פריסה במרחק קילומט

תוכנית שהושפעה מביטחון עצמי עודף, מזלזול ויוהרה, מחוסר ידע על יכולות האויב, ומתוך אמונה שהמצרים לא יפתחו במלחמה, ובאם 

 יעשו זאת, הם יובסו במהירות.

 

 ת ששת הימים ובין תחילתה של מלחמת יום הכיפורים ניתנים לסיכום כלהלן:המאמצים המדיניים שנעשו בין תום מלחמ

, 1970-1968לאומיים להשגת הסכם ביניים בין ישראל ומצרים, שנעשו במהלך השנים  המגעים המדיניים והמאמצים הבין •

 , לא צלחו.1973-1970ולאחר מכן בין 

את חדירתה למזרח התיכון, ובמיוחד למצרים. לכן היא הכשילה  ארצות הברית ביקשה לנצל הסדר מדיני ביוזמתה כדי להעמיק •

( כמועד בו תיזום הסדר 1973)לאחר הבחירות בישראל שיועדו לאוקטובר  1974או לא קידמה יוזמות אחרות, ובחרה בינואר 

 ביניים בין ישראל למצרים. היא טעתה הן במועד והן בהבנת ההתפתחויות שחלו בשטח.   

 

 

 

 

 

 

  



שחששה לאבד את מעמדה במזרח התיכון, ניסתה למנוע מלחמה על ידי תמיכה בהשגת הסכם ביניים מדיני ברית המועצות,  •

 )גם אם לא ביוזמתה הבלעדית(, אך קולה ומאמציה לא הספיקו. 

מצרים הייתה הגורם העיקרי שאכן רצה ושאף להשיג הסכם ביניים שיניע מהלך מדיני. החשש המצרי היה מנסיגה חלקית של  •

במסגרת הסדר ביניים, מבלי שתובטח בהמשך נסיגתה המלאה מסיני, וכן מהתנאים שהציבה ישראל, שהמעיטה במתן  ישראל

ערבית, שגרסה כי כל הסדר מדיני שיושג צריך לתת מענה לנושא  התחייבויות לעתיד. בנוסף, מצרים הושפעה מהגישה הכלל

להסדר עם ישראל במצב הנוכחי, וכי ישראל אולי אף אינה  הפלסטיני. כל אלה הביאו את מצרים להבנה שלא ניתן להגיע

 מעוניינת בהסדר. 

הייתה בטוחה בעצמה. היוהרה, הזלזול באויב, ההערכה כי מצרים לא תצא למלחמה, ואם תעשה זאת תובס, הביאו את  ישראל •

אית שהיא רוצה להשיג ישראל לדחות כל הסכם ביניים. ישראל גם לא השכילה להגדיר מהי בעצם המטרה המדינית והצב

)על פי הצעת משה דיין שנדונה במטכ"ל ואצל ראש הממשלה  1971-במצרים. ישראל יכלה למנוע מלחמה בהסכם שלא הושג ב

 .1973גולדה מאיר(, וכן באפשרות הנוספת להסכם ביניהם שהועלתה בשנת 

 

 להקמת סדר הכוחות של צה"ל הייתה שורה של משמעויות והשלכות:

יטחון מתקופת מלחמת ששת הימים היא ששימשה כבסיס להנחיות המדיניות ולקביעת מטרות צה"ל גם לקראת מדיניות הב •

 –מלחמה עתידית: החזקת השטחים; מניעת כל כיבוש של שטח על ידי האויב; העברת הלחימה לשטח האויב; כתוצאה מכך 

 הכנסת נושא הצליחה לצה"ל. 

תית. הוא כלל תוספת של שלוש אוגדות שריון, שמונה חטיבות טנקים וחטיבה הסד"כ שהוקם חיזק את צה"ל כמותית ואיכו •

מ"מ. צה"ל הכפיל את מספר מטוסי הקרב והמסוקים והקים מערך  175מ"מ וגדודי תותחים  155ממוכנת, ארטילריה מתנייעת 

 )לא הומוגני( של יחידות ואמצעים לביצוע צליחה. 

רכו משחקי מלחמה ברמה המטכ"לית והפיקודית, ובוצעו תרגילים ברמה האוגדתית מאמצים ניכרים הושקעו באימון הסד"כ. נע •

והחטיבתית, כולל בתחום הצליחה. באימונים אלה היו מעורבים למעשה כל המפקדים בדרגת אלוף שלקחו בהמשך חלק עיקרי 

 במלחמת יום הכיפורים. אין ספק שהיה זה מעשה נכון.

לית, הפיקודית והאוגדתית, והסיכומים שנעשו בעקבותיהם, חשפו נקודות תורפה משחקי המלחמה והתרגילים ברמה המטכ" •

 ניכרות:

הערכת חסר של היכולות הצבאיות של האויב מול הערכת יתר של יכולות כוחותינו. בפועל, היה חסר ידע על מבנה,  ▪

 ארגון ושיטות הפעולה של העוצבות והיחידות המצריות.

 

 

 

 

 

 



ות החי"ר המצריות )כולל טנקים( התוקפות את קו התעלה בבת אחת: לא הוכנה הבנת המשמעות של חמש דיביזי אי ▪

תוכנית הגנה סדורה בסיני ולא נבחנו בצורה נכונה תוכנית הפריסה המבצעית של יחידות הטנקים הסדירות ומעמד 

 המעוזים ותפקידם בקו התעלה.

בחנה וקבעה את התנאים הנדרשים, הן נושא הצליחה של צה"ל לא נבחן בראייה כוללת: לא נעשתה עבודת מטה ש ▪

המדיניים והן הצבאיים, לביצוע מבצע של צליחה, וגם לא נקבע תורתית מהו "אזור צליחה" מבחינה גיאוגרפית ומבחינת 

הכוחות והאמצעים הנדרשים. חסרו ידע וניסיון בביצוע נוהל קרב מתואם, הכולל את כל ההכנות הנדרשות של הגופים 

 במבצע הצליחה, בכל הרמות, החל במטכ"ל וגמור בכל יחידות המשנה.                     והגורמים הפועלים

 

 עדכון תמונת המצב לקראת המלחמה לקה בחסר:

במהלך השנה שלפני תחילת המלחמה חלו מספר שינויים בנתונים, שחייבים היו להביא להערכה ובחינה מחדש של המצב, ואף  •

 צה"ל בסיני. הדבר לא נעשה. לאפשרות של שינוי התוכניות של

רבים העריכו )כולל אלוף פיקוד הדרום היוצא, אריאל שרון( שהמעוזים לא יוכלו למלא תפקיד במניעת צליחה מצרית )המעוז  •

מעוזים  16-יוכל לתת מידע, אך זאת ניתן היה לקבל גם בצורה אחרת, חסכונית ויעילה יותר(. לכן, מספרם ירד משלושים ל

, בעיקר באזורי צליחה צפויים של המצרים. החלטות שלא התקבלו היו האם המעוזים יישארו במקומם או שיש מאוישים בלבד

לָפנות אותם לפני הפתיחה באש, והאם צריך להכין תוכניות לפינוים במהלך הלחימה? בכל מקרה, היה ברור כי הכוחות 

 צרית ולחימה באויב שצלח.מניעת הצליחה המ –במעוזים לא יוכלו לבצע את משימתם העיקרית  

מעוזים, על עמדות לטנקים במרחק קילומטר עד שניים מהתעלה  16"תוכנית ההגנה" )שלושת "קווי ההגנה"( המבוססת על  •

)בעיקר מול אזורי צליחה אפשריים(, על עשרת התעוזים )שאינם משולבים בהגנה מרחבית( ועל  קידום השריון נגד כוחות 

 לה, בפריסה רחבה ודלה )חסרת ריכוז(, הינה למעשה תוכנית תקיפה שאינה המענה המבצעי הנכון.הצליחה לאורך כל קו התע

כשבעים עד שמונים ק"מ  –פריסה של חטיבת שריון אחת עם תחילת המערכה בשתי הגזרות, המרכזית והדרומית )כל גזרה  •

בשטחים ובמרחקים גדולים ביניהם, בפיקודו  פלוגות-של קו חזית(, תיצור מצב בו החטיבה תידרש לפעול בפריסה של מחלקות

של מג"ד שיכול להיות רק במקום אחד בעת ובעונה אחת. במצב זה תהיה לאויב הצולח תמיד עדיפות מקומית )הן בגודל הכוח 

 והן ברמת הפיקוד(, דבר שיגרום לנפגעים רבים לכוחותינו. 

בלום את האויב הצולח(, לפחות בשלב הראשוני. גם לא נקבע לא נבחן מה יקרה כשהכוח הסדיר לא יוכל לבצע את משימתו )ל •

 מי יחליט אז על שינוי המשימה ומתי, ולא נקבע קו הגנה חלופי, אליו ניתן לסגת ולעבור להגנה.

 

 

 

 

 

 

 



ק"מ, למוכי טילים. מצב זה היה בעל  20-15קידום מערך הטק"א המצרי בסיני הפך את השטחים ממזרח לתעלה, בתחום של  •

ית על יכולת הפעלתו של חיל האוויר בסיוע לכוחות הקרקע, לכן חייב מענה לשאלה האם ומתי יותקף מערך השפעה משמעות

 הטק"א המצרי? 

 

המטרות העיקריות שהוצבו בחלק זה של הספר היו לבחון את השפעת תוצאותיה של מלחמת ששת הימים על מדיניות הביטחון של ישראל 

שהתקבלו או לא התקבלו כנדרש לאחר מלחמה זו, ולהתייחס אליהן; לבחון את השפעתן של תוצאות  ועל החלטות וקביעות מדיניות וצבאיות

אותה מלחמה )לעתים גם השפעה לא מודעת( על דעות ודיונים, על מהלכים ואירועים, על תוכניות מבצעיות ואחרות, על הכנת הכוחות 

והשפעתם על ההכנות  1973-1969לכים והאירועים במהלך השנים ואימונם, כפי שהיו במהלך התקופה הנדונה; וכן לבחון את המה

 והתוכניות של ישראל וצה"ל לקראת מלחמה אפשרית.

המסקנה הבסיסית מהמתואר בחלק הראשון של הספר היא שהרקע, מסד הנתונים, ההערכות והתכניות שנעשו, השפיעו ותרמו לכישלונות 

הכיפורים. העובדות בשטח והאירועים שהתרחשו במהלך המלחמה, כפי שיבואו לביטוי  של ישראל וצה"ל בימים הראשונים של מלחמת יום

 בחלק השני של הספר, ישלימו ויאמתו מסקנה בסיסית זאת. 

*   *   *   * 

 

 סיכום חלק שני *  

 (73לאוקטובר   28 - 6מלחמת יום הכיפורים )

 

 פתיחה 

כאלה  –ה בין אירועים ומהלכים שקרו לפני המלחמה ובימיה הראשונים כאשר באים לסכם את מלחמת יום הכיפורים, נדרשת הבחנ

שהשפיעו והיוו את הרקע והבסיס למתן מענה לשאלה מרכזית שהצגתי בראשית הספר: "מה היו הסיבות העיקריות לכך שצה"ל נכשל בימי 

באוקטובר ועד הפסקת האש  9-המלחמה מלבין כלל האירועים והמהלכים שבאו לאחר מכן, במהלך ימי  –המלחמה הראשונים ומדוע?" 

באוקטובר הם עיקר סיפור המלחמה מבחינת משך הלחימה, היקף  9לאוק'(. ברור שכלל האירועים והמהלכים שהתרחשו לאחר  28בפועל )

מי הלחימה האירועים ועוצמתם. התייחסתי לתקופה זו בפירוט רב, כולל בסיכומי הביניים של האירועים והמהלכים העיקריים במקבצי י

 ט'(.     -השונים )פרקים ה'

כדי להימנע מחזרה נוספת על פרטי הסיכומים שהופיעו בחלק הראשון של הספר ובכל הפרקים שדנו במלחמה בחלקו השני, אסתפק במתן 

 תזכורת של מספר קטעים, תחת הניסוח "מה קרה והשפיע", בחתך של: -כותרות

 73לאוק'  6הימים ועד -* ממלחמת ששת

 )בעיקר בחזית הדרום( 73לאוק'  8-6שלונו של צה"ל בימים * כ

 מי ניצח והיכן הייתה נקודת המפנה. -* המלחמה בכללותה 

 

 

 

 

 



 מה קרה והשפיע ממלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום הכיפורים

הרקע המדיני השתנה. יצרו מצב חדש לחלוטין: "כל השטחים בידינו" ולישראל יש "עומק אסטרגי". גם כל  מלחמת ששת הימיםתוצאות 

גבש תוכניות אופרטיביות להפעלת צה"ל  לפחות -במצב זה, הדרג המדיני והדרג הצבאי חייבים היו לבצע הערכת מצב לאומית מעודכנת ול

  . דבר זה לא נעשה.השעות הראשונות של מלחמה צפויה 48-ל

הצטיינו בהצגת יכולות חסר של האויב,  פיקוד הדרום(שנערכו במטכ"ל ובפיקודים האזוריים )במיוחד ב משחקי המלחמה והתרגילים

 לעומת הערכות יתר של יכולות כוחותינו. תרגיל "עוז" לצליחה אוגדתית של תעלת סואץ היה ביטוי לתרחיש בלתי מעשי. 

קידום  ( תרמה במיוחד למצרים: המצרים למדו את השטח ואת שיטת ההפעלה המבצעית של צה"ל בסיני.1970-1968)מלחמת ההתשה 

 סוללות הטק"א של המצרים לקרבת התעלה עם סיום מלחמת ההתשה, פגע ביכולת השליטה והסיוע של חיל האוויר הישראלי באותה גזרה.   

" לבניית קו המעוזים בתעלה )שרובו לא היה מאויש(, ותוכנית פריסת השריון לפי "שובך יונים", שמשו דימוי לתוכנית תוכנית "מעוז

 לא הייתה קיימת בפיקוד הדרום.  הגנה, שלמעשה 

 במטרה להשיג הסכם ביניים בין ישראל למצרים, לא צלחו:  1973-1968שנעשו במהלך השנים המאמצים המדיניים והבין־לאומיים 

, המאבק האישי בין היועץ לביטחון לאומי קיסינג'ר ובין מזכיר המדינה רוג'רס מנע את האפשרות להגיע בארצות הברית •

)לאחר  1974יים ביוזמה אמריקאית, עד שבאה היוזמה של קיסינג'ר להתחיל במשא ומתן להסדר כזה בינואר להסדר בינ

 הבחירות הצפויות בישראל(. קיסינג'ר טעה במועד, כי לא העריך שמלחמה עומדת בפתח.  

התעלה מבלי שתובטח  אכן רצתה להשיג הסכם ביניים שיניע מהלך מדיני. היא חששה מנסיגה חלקית של ישראל מקו מצרים •

בהמשך נסיגתה המלאה מסיני. השיחות והגישושים עם ישראל שכנעו את המצרים כי במצב הנוכחי ישראל אינה מעוניינת 

 למעשה בהסדר. 

לא השכילה להגדיר מהן המטרות המדינית והצבאית שלה במצרים. הביטחון העצמי, היוהרה והזלזול באויב, הערכה ישראל  •

למלחמה, ואם תעשה זאת אין ספק שתובס, הביאו את ישראל לדחות כל הצעה להסכם ביניים, כולל כזה  כי מצרים לא תצא

לב ואלוף פיקוד הדרום שרון, -במטכ"ל ואצל ראש הממשלה גולדה מאיר )בעיקר בגלל התנגדות הרמטכ"ל בר 1971-שנדון ב

   נדחתה על ידי ישראל.  1973-כם ביניים שהועלתה בוכן הימנעות שר הביטחון דיין מלהביע את דעתו(. גם הצעה נוספת להס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



של צה"ל, על ציודו ויחידותיו, היה בנוי מציוד לא הומגני, חלקו ישן ובעל אמינות נמוכה, וחלקו בנוי על מערכות גישור  מערך הצליחה

ליחה במרחב סיני, והצורך בריכוזו מבצעית קשה. פריסתו הגיאוגרפית של מערך הצ-מייצור מקומי, שגרירתן לתעלה מהווה בעיה טכנית

 בזמן נתון, יצרו בעייה לוגיסטית קשה.  

. אלא שישנם מצבים, כולל מבחינה תורתית, בהם היריב מודע הרתעה. לאחר מלחמת ששת הימים בהחלט הושגה שאלת ההרתעה

 :  למשמעויות ההרתעה, ובכל זאת יוצא למלחמה, וזאת בעיקר כאשר קיימים שני גורמים אפשריים

כשמטרת המלחמה מוגבלת יחסית מבחינה גיאוגרפית ו/או מבחינת הזמן הנדרש לביצועה, היא מסתמכת על התערבות בין־ •

 לאומית צפויה ומהירה ו/או משיגה הפתעה.

 כשמטרת המלחמה היא כה חיונית, עד שהתוקף מוכן להתמודד עם התוצאות החמורות שעלולות להיגרם לו. •

 

נספציה", על "מרגל העל" ועל "האמצעים המיוחדים". ההתרעה לא נבחנה ולא הוכח מראש מהו ממד הזמן התבססה על "הקו ההתרעה

המובטח שניתן יהיה לקבל מכל אחד מהאמצעים, ומכולם ביחד. מערך המחקר "ניצח" את מערך האיסוף באמ"ן, למרות שלאחרון היו 

ל מלחמה קרובה. לכישלון מצטרפים הקברניטים בדרג המדיני והצבאי מספיק ידיעות ו"סימנים מעידים" מהשטח, שהצביעו בוודאות ע

עליון הרואה את תמונת המצב הכוללת והאחראי  -כאחד, שקיבלו את דעת גורמי המטה מבלי לערער או להרהר, כנדרש מדרג פיקודי 

 לקבלת ההחלטות. 

 

 ?1973באוקטובר  8-6מה קרה והשפיע על כישלונו של צה"ל בימים 

כתשע שעות לפני שעת ה"ש" של האויב. לא הייתה תוכנית מטכ"לית מוכנה לפעולה,  מטכ"לל פתיחת המלחמה התקבלה בהידיעה ע

ומטעמים מדיניים לא היה ברור מה ניתן לעשות )כמה מילואים לגייס ומתי, והאם ניתן להפעיל מכה מונעת/מקדימה?(. בנוסף לכך לא 

חפוז ולחוץ, תוך התבססות על תוכניות להפעלת הכוחות הסדירים לפי פקודות "שובך יונים"  התקיים נוהל קרב מסודר, והכל נעשה באופן

 ו"גיר", וריכוז ופריסת כוחות המילואים לפי פקודת "סלע". 

גיוס המילואים היה מהיר ביותר בשל העובדה שהמלחמה פרצה ביום הכיפורים כאשר רוב האנשים נמצאים בבית או בבתי הכנסת. עד ליל 

 חיילי מילואים.   250,000-באוקטובר גויסו יותר מ 8-7

באוקטובר, לאחר תחילת ההתקפה המצרית, נראה במטכ"ל כחמור. לאור זאת, המטכ"ל תכנן לתת עדיפות לפיקוד הדרום  6-המצב בסיני ב

-7ן הסורי ברמת הגולן בליל באוקטובר, על ידי הפעלת חיל האוויר נגד גשרים, שדות תעופה ומערך הטק"א במצרים. פריצת השריו 7-ב

-ב 08:00באוקטובר אילצה להעביר את תקיפות חיל האוויר לחזית הסורית )לאחר תקיפת שדות התעופה במצרים, שבוצעה עד השעה  6

 באוקטובר(. התוכנית לתקיפת מערך הטק"א המצרי בוטלה.   7

לא בוצעה כמתוכנן: היה איחור בהגעת הכוחות לעמדותיהם, תוכנית "שובך יונים" לכוחות הסדירים  – באוקטובר בפיקוד הדרום 7-6

 בעוד שהאויב כבר היה מצוי ממזרח לתעלה. בנוסף, כוחותינו פעלו בפריסה 

 

 

 

 

 

 



רחבה בכל הקו, בעוצמה של מחלקות ופלוגות, אך ללא ריכוזי מאמץ. המח"טים עצמם פעלו מהעורף. בהיתקלויות ניכרה עדיפות לאויב, 

ניכרות. ההגנה על קו התעלה, שהתבססה על המעוזים ופריסת שריון לבלימה, ויועדה למנוע צליחה מצרית, נפרצה וכוחותינו ספגו אבדות 

הארמיה השנייה בגזרה הצפונית  –והתמוטטה. מעוזים רבים נפלו, אחרים נותקו ונעקפו. נוצר מצב חדש: המצרים צלחו בכל קו התעלה 

כל ארמיה צלחה עם דיביזיות החי"ר )כולל שריון( שלה את התעלה מזרחה. חלק מכוחות  והמרכזית, והארמיה השלישית בגזרה הדרומית.

ק"מ ממזרח לקו התעלה,  12-5הארמיות, כולל הדיביזיות המשורינות, נשארו בשלב זה ממערב לתעלה. המצרים החזיקו בשטחים ברוחב 

 והקימו בהם מרחבים מוגנים. 

גזרתה, תפסו שטחים מול השטחים שנתפסו על ידי המצרים, ונפרסו מולם, אך לא בקו המגע. החטיבות הסדירות של כוחותינו, כל אחת ב

 באוקטובר.   8-7כוחות המילואים החלו בתנועה לסיני, ועיקרם צפוי היה להגיע לחזית בליל 

סורים הצליחו לחדור לרמת פריסת הכוחות הסדירים לא הייתה מאוזנת והגזרה הדרומית חסרה כוחות. ה –באוקטובר בפיקוד הצפון  7-6

הגולן באזור רפיד, לעבר חושניה ונפח, ובהמשך אף ירדו דרומה לעבר הכנרת. דאגה רבה שררה במטכ"ל מפריצת השריון הסורי לרמת 

לרמת באוקטובר מזירת סיני לחזית הסורית. עוצבות המילואים היו בדרך  7-באוקטובר, וכתוצאה מכך הופנה חיל האוויר ב 7-6הגולן בליל 

 הגולן, וגם אוגדת העתודה המטכ"לית הופנתה לשם. 

באוקטובר לחזית ללא מלוא כוחות חי"ר/חרמ"ש  8-7הגיעו במהלך ליל  162-ו 143אוגדות  –באוקטובר בפיקוד הדרום  8-ו 8-7ליל 

נתנו את אותותיהם בביצועי  וארטילריה, ועם גופי לוגיסטיקה חסרים. הזמן הדוחק, נוהלי קרב חפוזים וקבוצות פקודות לא מושלמות

פיקודית עם אוגדות הפיקוד, שעסקה -הסתיימה בחפ"ק פיקוד הדרום קבוצת פקודות מטכ"לית 21:00באוקטובר בשעה  7-הכוחות. ב

 באוקטובר על הכוחות המצריים שצלחו מזרחה והתמקמו על קו התעלה. 8-בהתקפה הצה"לית המתוכננת ל

באוקטובר בבוקר הייתה שגויה ולא ניתנת לביצוע בנתוני האויב של אותו בוקר.  8-כ"ל( לתקיפה בהתוכנית המטכ"לית )למעשה של הרמט

פעלה באופן שונה מהתוכנית,  ללא שליטה מלאה על כוחותיה, והסתבכה בתקיפות. דיווח מוטעה של כוח גדודי שהגיע כביכול  162אוגדה 

 162וראות הזויות לתקיפה ולצליחה של התעלה בגזרת המרכזית על ידי אוגדה לתעלה הביא את אלוף הפיקוד, ודרכו את הרמטכ"ל, לתת ה

לגזרה הדרומית, לביצוע צליחה דומה שם )תוך עזיבת שטחים שולטים שנתפסו על ידיה ועתה נעזבו לאויב(.  143ולשיגור מואץ של אוגדה 

, אך ניסיונותיה לחזור למצב הקודם שם נכשלו , אחר הצהריים לגזרתה במרכז 143לאחר תנועות ומאמצים מיותרים, חזרה אוגדה 

 והאפשרות להשתלט על שטחים נוספים בקרבת התעלה, נמנעו על ידי הרמטכ"ל.

. הסיבות העיקריות לכך היו: תוכנית מטכ"לית שלא ניתן היה לבצע; באוקטובר בחזית סיני נכשלה לחלוטין 8-התקפת הנגד של צה"ל ב

 ניות ופקודות הזויות של אלוף הפיקוד, באישור פזיז וחסר אחריות של הרמטכ"ל. ; תוכ162תפעול לקוי של אוגדה 

בפיקוד הצפון הייתה תוכנית הגנה שהתבססה על מוצבים ועמדות שליטה של טנקים. הגזרה   –באוקטובר בפיקוד הצפון  8-ו 8-7ליל 

באוקטובר   8-ולן חדרו כוחות סוריים. התקפת הנגד בהצפונית החזיקה מעמד וגרמה אבדות כבדות לסורים, אך במרכז ובדרום רמת הג

 הטילה על אוגדות המילואים תנועה ותקיפה מאזור

 

 

 

 

 

 



הכנרת צפונה ומאזור המרכז מזרחה, במטרה להשתלט מחדש על שטחים שנכבשו ולהדוף את הסורים כלפי מזרח. תיאום הפעולה עם  

 –באוקטובר  9 –לפיקוד להמשיך המאמץ ההתקפי גם ביום המחרת הכוחות הסדירים היה טוב וההתקפה הפיקודית הצליחה ואפשרה 

 להרחיק הסורים משטחי רמת הגולן ואף לחדור מזרחה וצפונה.

 

 

 

 בה ? מי ניצח והיכן הייתה נקודת המפנה -המלחמה בכללותה *  

  נקודת המפנה במלחמה

ח לתעלה  במטרה להרחיב ולהגדיל את השטח שייכבש באוקטובר תקפו המצרים את כוחות צה"ל מתוך מתחמי ההגנה שלהם ממזר 14-ב

על ידם. אם ההתקפה תצלח, אפשר וניתן יהיה להתקדם עוד מזרחה, לעבר טסה ומעברי הג'ידי והמיתלה. ההתקפה נכשלה, ויותר ממאתיים 

 באוקטובר, אך הדבר לא קרה. 15טנקים מצריים הושמדו. ההערכה הייתה שההתקפה המצרית תתחדש למחרת, 

"למנוע  –סיונותיו של צה"ל לכבוש בחזרה שטחים שנכבשו על ידי המצרים בתחילת המלחמה )ברוח הגדרת מטרת המלחמה של צה"ל ני

מהאויב כל כיבוש שטח ממזרח לתעלה"( התבררו כמשימה קשה ביותר, המחייבת כוחות רבים וכרוכה באבדות ניכרות. זאת במיוחד לאחר 

 ים מוגנים היטב על ידי חי"ר, נ"ט ארוך טווח וטנקים מצריים. ששטחים אלה הפכו בינתיים למרחב

לצה"ל גם התברר כי יש לו יתרון ניכר כאשר הלחימה נעשית בשטחים פתוחים ותוך תנועה )קרבות שריון בשריון(, וכן כאשר כוחותינו 

עומת זאת, צה"ל מתקשה לפעול מול מערך לצה"ל יתרון ברור בקרב אש בין יחידות שריון. ל –נמצאים בהגנה והאויב תוקף, ובהכללה 

חי"ר מחופר בשוחות אישיות, המסתייע בנ"ט ארוך טווח ובאש טנקים. גם למצרים התברר כי יתרונם המובהק הינו במתחמי ההגנה, וכי 

 כל יציאה מהם לתקיפה עיקרית ניידת, מול שריון ישראלי בעמדות או בתמרון, צפויה לכישלון.  

ו מלתקוף וצה"ל נמנע אף הוא מלתקוף את מרחבי ההגנה המצריים, נוצר מצב שחייב "שובר שוויון", כלומר מהלך מאחר והמצרים נמנע

שיביא ל"נקודת הכרעה", )כמו במשחק טניס(.  השאלה הייתה מה יכולה להיות "נקודת ההכרעה של צה"ל". התשובה שניתנה הייתה 

ויה לערער את שיווי המשקל של הצבא המצרי; לאיים בתנועה לעבר קהיר ו/או . צליחה כזאת נתפסה כעשצליחה מערבה ל"ארץ גושן"

מו למצרים נפגעים רבים; יתכן ומצב -העיר סואץ ו/או העיר איסמעיליה; קרבות תנועה והתקלויות, בהם יש יתרון ניכר לשריון צה"ל, יגר

 . ש חזרה את השטחים בצד המזרחי של התעלהזה יחייב את המצרים להפנות כוחות ממזרח התעלה מערבה ויאפשר לצה"ל כבו

האם הדבר ניתן היה לביצוע? הצליחה החלה עם היקף כוחות לא מספיק, ועבר זמן רב יחסית עד שכוח ממשי צלח התעלה. אך המזל שיחק 

ע מהדרג הצבאי שלו לכוחותינו, כאשר המצרים לא זיהו נכונה את מקומם והיקפם של הכוחות שצלחו את התעלה, והדרג המדיני המצרי מנ

להעביר כוחות ממזרח התעלה מערבה. לו המצרים היו פועלים מיד ובנמרצות, כולל העברת כוחות ממזרח התעלה למערבה, ספק אם 

 הצליחה )כפי שנוהלה בשטח( הייתה מצליחה. מכל מקום, הצליחה עברה בסופו של דבר בהצלחה, למרות שהחלה מוקדם 

 

 

 

 

 

 

 



כנים, למרות שתוכנית הכיבוש והקמת ראש הגשר בוצעה בצורה לא מרוכזת ותוך הקצאה לא מספקת של מדי, מבלי שכל הכוחות היו מו

כוחות )המטכ"ל, הפיקוד והאוגדות הצולחות ביקשו כולם שהכוחות "שלהם" יפעלו ממערב לתעלה, ולא רצו שיושקעו תחילה בלחימה 

פר פעמים )וכאמור, בריכוז חסר של כוחות( ולהילחם על כיבוש/פינוי נאלצו לשוב ולתקוף מס 143ממזרח לה!(, ולמרות שכוחות אוגדה 

למרות כל אלה, בסופו של דבר הצליחה התממשה ומטרתה הושגה: כוחותינו  אויב מצירים ומצומתי תנועה מרכזיים לעבר ראש הגשר.

 פעלו בארץ גושן.

 

 מי  ניצח  במלחמה? *  

השעות הראשונות של  48-לא היה מוכן עם תוכנית להפעלה יעילה של צה"ל ב למרות שהמלחמה החלה ללא התרעה מספקת והמטכ"ל

המלחמה; למרות כישלון צה"ל והדרג המדיני  בהבנת המצב המדיני והצבאי שנוצר לאחר מלחמת ששת הימים ובהוצאת המשמעויות,  

ה( והיעדר תוכנית הגנה בסיני; למרות כישלון המסקנות והתובנות הנדרשות; למרות נוהלי הקרב החפוזים )למעשה במשך כל תקופת המלחמ

באוקטובר; למרות הקשיים בביצוע הצליחה ל"ארץ גושן"; למרות חוסר התיאום בקביעת המשימות  8-ההתקפה הצה"לית בסיני ב

דת את ניצחונו הצבאי הגדול ביותר: הוא זכה ב"נקו צה"ל השיגלמרות כל אלה,  –והתוכניות המבצעיות לכוחות הפועלים שם 

המצרים השיגו הן את . למנוע מהאויב לכבוש שטחים בסיני –מדינית -צה"ל לא השיג את משימתו הצבאיתעם זאת,   .ההכרעה"

לפיכך ניתן לסכם כי הנעת תהליך מדיני.  –והן את מטרתם המדינית  –תפיסת שטחים ממזרח לתעלה והחזקתם  –מטרתם הצבאית 

 . כל צד יכול להציג "ניצחון" שלו במלחמה

 

* * * 

 

בחלק השני של הספר, בו ניתן פירוט רב של אירועי המלחמה ומהלכיה, התייחסתי בביקורתיות לתוכניות צה"ל בחלק מהאירועים והמהלכים 

המרכזיים ולדרך ביצוען, כולל מתיחת ביקורת על מטות ועל מפקדים. לפיכך, נשאלת השאלה כיצד אני מנמק את קביעתי כי בכל זאת 

 נו ? נימוקי הם:אנחנו ניצח

מבחינה מקצועית, הכוחות שלחמו, הן הסדירים והן המילואים )מבלי להתייחס לציוות,  לדרך בה יצאו ללחימה, וכדומה(, היו  •

מאומנים היטב )אם כי חסרו ידע על המבנה והארגון של יחידות האויב ושיטת פעולתן(, וכאשר הופעלו בתכנון נכון ובריכוז כוח 

 משימותיהם.  מתאים, השיגו את

בהכללה ניתן לומר כי המפקדים והחיילים הסתגלו לשגרת המלחמה ולתנאיה המשתנים, למרות אורכה. חיילי המילואים )כשבעים  •

 יום, דבר המחייב ציון לשבח(.   120-אחוזים מהסד"כ( גילו אורך רוח והקרבה אזרחית יוצאת דופן )שירות רצוף של יותר מ

ות לא פשוטה. מספר אירועי הקרב, האבידות בנפש ובאמל"ח, תנאי הלחימה והלחץ הפיזי והנפשי, וכן מפקדי היחידות עברו התנס •

 הצורך להמשיך ולבצע יצרו תנאים קשים שמעטים התנסו בהם 

•  

•  

•  

•  

•  



בעבר. הדבר עומד לזכותם המוחלטת. גם אם מתחתי ביקורת על חלק מהמפקדים, ולדעתי ניתן היה לפעול אחרת בחלק מהאירועים,  •

 לה שהיו שם ולא אני. להם מגיעה הערכה.הם א

יחידות צה"ל ניצלו נכונה את אותם מצבי קרב בהם היה להם יתרון יחסי בסיסי )בעמדות אש, בקרבות שריון בשריון, בקרבות  •

 תנועה והיתקלויות, בכושר אלתור(.  

רך/תגובה שונה במהירות, במצבי לחץ החינוך ויכולת האלתור של המפקדים )בניגוד לאויב, שחסר לרוב יכולת זו(, חיפוש ד •

ובהיעדר נוהלי קרב סדורים, עמדו לצדנו )גם כאשר מפקדים פעלו לעתים באופן שונה וללא תיאום עם מפקדים שפעלו בדרך 

 אחרת מהם, דבר שאפיין את הפעילות ב"ארץ גושן"(.  

ולא ביוזמות מועילות(, אך גם לא מנע פעילות הדרג המדיני אמנם לא הוכיח מנהיגות מובילה )לא בהגדרת המדיניות הנדרשת  •

ויוזמה של הדרג הצבאי. הדרג המדיני תרם בפעילותו נגד לחצים מדיניים בין־לאומיים, והצליח להשיג סיוע צבאי מארצות הברית 

 אותו ציוד ואמל"ח שהיו חסרים להמשך הלחימה ולסיומה המוצלח. –

*  *   *   * 

 

 

 סיכום חלק שלישי*  

 "א  ומה"ד במלחמהמערך אכ

 

 פתיחה

בהכללה ניתן לומר כי צה"ל לא היה מוכן למלחמה שנפתחה בהפתעה. ההיקף הגדול של הנפגעים במלחמת יום הכיפורים )פצועים, חללים, 

 נעדרים ושבויים( גבה מחיר כבד מצה"ל ומהאוכלוסייה האזרחית. מחיר כבד גבה גם שירות המילואים שנמשך לאחר הפסקת האש, וזאת

)מועד גמר  1974במארס  5בגין לוחמת ההתשה והכוננות לקראת אפשרות של חידוש המלחמה. שירות המילואים  בחזית סיני נמשך עד 

. מספר הנפגעים הגדול 1974למעשה עד אמצע יוני  –ההיערכות והפרדת הכוחות, והתייצבות צה"ל ממזרח לתעלה(, ובחזית רמת הגולן 

חזו בצה"ל לפני המלחמה, ורישומם הקשה והשלכותיהם על הצבא ועל האוכלוסייה האזרחית נמשכו שנים ואורך שירות המילואים לא נ

 רבות לאחריה. 

אכ"א היה, כאמור, הפחות מוכן מבין אגפי המטכ"ל להתמודד עם תוצאות המלחמה מבחינה ארגונית ומעשית גם יחד. האגף פעל בשתי 

חללים, הנעדרים והשבויים(, שתחילתה בחזיתות הלוחמות וסיומה במערכות הטיפול בעורף; )הפצועים, ה זירת הנפגעיםזירות עיקריות: 

בתגבור בכוח אדם, בצוותים, בהקמת יחידות חדשות, בהכשרת כוח אדם מקצועי בשיקום מערכת ההדרכה  – זירת הסיוע לכוחות הלוחמים

 של כוח אדם, ציוות, הקמה ואימון  ניצול כל המקורות האפשריים –ובהפעלתה. תחילתה של זירה זו בעורף 

 

 

 

 

 

 

 



 המשכה בניצול כל המקורות האפשריים לאמצעי הלחימה הפיזיים, וסופה בשיגור התגבורות לגופים הלוחמים בחזיתות.        –

ח האדם, הצורך בטיפול מקביל בשתי הזירות הארגוניות ִחייב הקמת גופים שלא היו לפני כן במערך, וכן שילוב מערך ההדרכה עם מערך כו

תוך שיתוף ותיאום מלאים עם מפקדות קציני החיל הראשיים ביבשה. שילוב זה ִאפשר הפעלת מערכת אחת מאוחדת, שפעלה ביעילות 

 ובמהירות ונתנה מענה לצורכי צה"ל בניהול המלחמה.  

א מאוזנים, גרם כבר עם תחילת המלחמה, הגיוס המהיר, השיגור החפוז לחזיתות הלחימה של צוותים לא אורגניים ושל חלקי יחידות וגופים ל

של הלחימה, שליחת עשרות קציני  מלבד קשיי הפעלה מבצעיים, גם ליקויים ברישום מצבות כוח האדם. דבר זה ִחייב, ביומיים הראשונים

לחימה גרמו לדיווח שלישות לעוצבות וליחידות בשטח כדי לבסס נכונה את מצבות כוח האדם בהן.   נסיבות קרביות ואחרות בהמשך ימי ה

חסר או לקוי של היחידות על חיילים פצועים וחללים שפונו לעורף ועל חללים ונעדרים שנשארו בשטח. עובדות אלו הקשו על זיהוי חללים 

 ואיתור נעדרים. 

מידיים בצורת  הטיפול והקשר הנדרש עם אלפי משפחות הנפגעים יצרו בעיה אמיתית ומתמשכת בכול תקופת המלחמה וחייבו מתן מענים

הקמתם של גופי ביצוע והקצאת כוח אדם ואמצעים לטפל בכך, במיוחד בכל הקשור לחללים, נעדרים ונעלמים. בתנאים של היעדר נתונים 

אמינים, נדרש טיפול עומק בתחומים של זיהוי ואיתור, מתן פתרונות לבעיות משפטיות, אישיות ואחרות, ופעילות של סריקות וחיפוש 

עדרים בשטחי הלחימה )כולל בשטחים שבשליטת האויב(, שנמשכה שבועות לאחר הפסקת האש; השלמת נתונים וקבלת מידע חללים ונ

שבי ששהו במתקנים עורפיים. היו מפקדי יחידות שהתקשו לטפל  ---בסוגיות אלו התאפשרו בזכות חקירת פצועים במתקני האשפוז וחוזרי

גמר הלחימה(. הדבר נבע לא אחת מסיבות אוביקטיביות, אך לא היה בכך כדי להקל על במשפחות הנפגעים ולתקשר אתן )גם לאחר 

 משפחות הנפגעים או לפצות אותן על סבלן.

מסקנות והפקת לקחים על עבודת האגף, על כל גופי המטה שלו והחילות שהיו  הוצאו הנחיות לכל גורמי אכ"א לגיבוש 1973כבר בנובמבר 

כקובץ ממוחשב, שכלל את כל הנקודות שנבדקו, את המסקנות והלקחים  1974מר זה נאסף ואורגן בפברואר כפופים לו בעת המלחמה. חו

המידיים שהופקו וכן פירוט סוגיות ונושאים המחייבים בדיקה נוספת. אוסף הלקחים הממוחשב טיפל גם באלפי שאלות שדנו בשגרת 

הנקודות הדורשות תיקון מיידי. הקובץ  ם. בסיכומו של המהלך הועמדו למבחןהעבודה ובשיטותיה, כולל השימוש בטפסים ובדיווחים השוני

 הממוחשב שימש את אכ"א בעבודת המטה שלו עוד שנים רבות לאחר המלחמה.

 

 מסקנות ולקחים עיקריים

 א. גופים שהוקמו באכ"א בעת המלחמה 

ז והיחידה לאיתור נעדרים; מרכז הקשר למשפחות הגופים החדשים שהוקמו במסגרת אכ"א במהלך מלחמת יום הכיפורים היו: המרכ

הנפגעים; מחלקת הנפגעים; יחידת חקירות וזיהוי חללים; חוליות הסריקה לאיתור חללים ונעדרים בפיקודים המרחביים; יחידת מעבר 

 ארצית של כוח אדם; היחידה הפסיכולוגית

 

 

 

 

 

 

 



חידות; חוליות קליטת כוח אדם בנתב"ג; הוועדה הציבורית ליד ראש לטיפול בנפגעים בשדה ובעורף; מאגרי כוח האדם בחילות ובעוצבות/י 

 אכ"א.

הלקח העיקרי לגבי גופים אלה היה כי כולם חייבים להפוך לגופים תקניים כפונקציות נושאיות במערך אכ"א. לקח נוסף היה כי כוח האדם 

תמונת המצב המדינית והצבאית המעודכנת, או לפי הנדרש והאמצעים הנלווים הנדרשים בכל אחד מהגופים צריכים להיקבע  בהתאם ל

תוכנית רב־שנתית. בעקבות זאת ובהתאם לכך יוחלט על התקנים של כוח האדם והאמצעים, ועל איושם המעשי בגופים אלה. זאת, מתוך 

אמה לנסיבות, לצרכים הבנה שניתן יהיה לתגבר את כל הגופים האלה בעת חירום בכוח אדם ובאמצעים ולהפעילם בהיקף גדול יותר, בהת

 המצב מהשטח.                                 -ולתמונת

 

 

 ב. מערך ההדרכה בעת מלחמה

אין ספק שמערכת הדרכה משולבת, הרואה את הצרכים מצד אחד ויש לה היכולת לספק צרכים אלה מצד שני, היא מערכת יעילה. במלחמת 

ה או זרוע יבשה, ומפקדת גיסות השריון פעלה כמפקדת אוגדה, רצה הגורל וראש אכ"א יום הכיפורים, שבה לא היו מפקדה לחילות השד

ובית הספר לשריון, וכן כסגן מפקד גיסות  7היה איש שריון ששימש בעבר כמפקד גדוד טנקים / קורס מ"פים רב־חילי/ חטיבת השריון 

עם מערך ההדרכה ולהפעילם במשותף. במציאות ובמבנה של  השריון וכמפקד אוגדת מילואים. ככזה הוא יכול היה לשלב את מערך אכ"א

מז"י )אם כי אישית, הייתי מעדיף לראות את מפקדת חילות  -ימינו יש להניח כי שילוב שני המערכים היה מוטל על מפקד זרוע היבשה 

עוצבות/חילות היבשה באמצעות השדה ]ולא את מז"י[ במסגרת מטכ"ל חזק בכל אגפיו, מאויש על ידי אנשי כוחות היבשה, ופוקד על 

 מפקדות הפיקודים(.  

רצוי שמערך ההדרכה ייבנה מראש עם כוח הדרכה ואמצעים שיאפשרו קיום קורסים מוגדרים להכשרת מפקדים ואנשי מקצוע גם בעת 

לבחון באיזה שלב של מלחמה. יש לבחון האם נכון שקורסים  של מפקדים/קצינים יצאו יחד ללחימה כיחידה קרבית. בהקשר זה יש הכרח 

ההכשרה מצוי הקורס והאם נכון להמשיך בה עד סיומו, כדי שניתן יהיה לנצל באופן מיטבי את כוח האדם )לדוגמה, האם חניכי קורס מפקדי 

קשר ונהג, או שנכון יותר לסיים את הכשרתם במסגרת -טנקים היוצאים לשטח כיחידה לוחמת ומשמשים בכול התפקידים של תותחן, טען

 תפקיד מבוקש במיוחד במהלך המלחמה?(. –הקורס ולנצל אותם בצורה נכונה כמפקדי טנקים 

הקביעה כי כל צוות שֻצוות )טנקים או תותחים מתנייעים(, וכן כל יחידה חדשה שהוקמה, חייבים לעבור אימון מכין וגיבוש של שלושה 

חיילי המילואים השוהים בחו"ל במסגרת מחייבת מראש )כמו צוותי  ימים, לפני שיגור לחזית, הוכיחה את עצמה. גם היכולת לארגן את

טנקים( ולהפנותם מיד עם הגעתם לישראל למקום התארגנות וציוות יחידתי באמצעות חוליות הקליטה של אכ"א בשדה התעופה, הוכיחה 

ילים שנפצעו במלחמה הביעו רצון לחזור צוותי טנקים(. הפתעה חיובית נוספת הייתה כאשר חי 86-את עצמה )כך נוספו למערך הלחימה כ

 צוותי טנקים נוספים.   119ללחימה ואפשרו בכך ציוות של 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ג. מאגרי כוח אדם באכ"א ובחילות

מערך המילואים מאפשר קיום מאגרי כוח אדם שאינם משובצים בתפקידים תקניים וארגונם לפי אוגדן מקצועות ודרגות. שיעור הקצינים 

חיילים, כולל  9,000-בוה יחסית, ובמלחמת יום הכיפורים הוא ִאפשר הקצאת תגבורות כוח אדם בהיקף של יותר מבמאגרים אלה הוא ג

                                                   אחוזים מכלל ההקצאות(. תגבורות כוח אדם אלו אפשרו הקמת  יחידות חדשות ותגבור והשלמה של יחידות קיימות.                            24קצינים ) 2,150

חיילים,  5,050(  כבר הגיעו התגבורות שניתנו לחילות השונים למספר של 1973באוקטובר  15עוד לפני מועד הצליחה של התעלה )

 קצינים בדרגות רס"ן ומעלה, עד אלוף(.     335קצינים )ביניהם  1,191מתוכם 

מכוח האדם במאגרים אלה צריכים להינתן לחילות השונים ולהתחלק  60%ה במערך המילואים. יש חשיבות רבה לקיום מאגרי כוח אדם אל

הנותרים צריכים להיות  40% -ביניהם )כאשר הקצאתם למפקדות/עוצבות/יחידות על ידי מפקדת החיל תיעשה תוך תיאום עם אכ"א(, ו

 עתודה במסגרת אכ"א.

 

 ד. אמצעי זיהוי לחייל 

יתנים לחייל כדי שאם הוא ייפגע, ניתן יהיה לזהותו באמצעותם. המספר הרב של נפגעים במלחמת יום הכיפורים, אמצעי זיהוי אישיים נ

ובעיקר מספר החללים )שחלקם נשארו בשטח( ומספר הנעדרים, הציבו בעיה קשה של זיהוי. לא היה ספק בהכרח להגדיל את מספר אמצעי 

 הזהוי האישיים של החייל.

 באמצעים הבאים: המלצת אכ"א להשתמש

עם שרשרת על צוואר החייל. מכונה להטבעת הנתונים על גבי הדיסקית תימצא בכל מפקדת אוגדה/מפקדת חיל.  דיסקית זיהוי •

יש לקבוע נוהל כיצד ומתי מעדכנים/משלימים דיסקיות במקום אלו שאבדו, הושמדו או ניזוקו. עם גיוס אנשי המילואים ובעת 

 דוק הימצאות של הדיסקיות על צווארי החיילים. השיבוץ הקרבי, חייבים לב

, שיכלול את פרטיו האישיים של החייל )שם, מספר אישי, דרגה(. יש לקבוע את המקום בלבוש החייל בו יונח כרטיס שבוי •

 הכרטיס )כמו, למשל, הכיס השמאלי בחולצה(.

 סקית שעל הצוואר. הגבוהה הימנית של החייל, שבה יהיו נתונים זהים לדידיסקית זיהוי בנעל  •

אמצעי מעולה אך מחייב אישור ממשלה. בעקבות אישור כזה יידרשו סידורים מיוחדים,  –צה"לי -במאגר כלל טביעת אצבעות •

כמו קביעת המקום והזמן שבהם תילקח טביעת האצבעות )למשל, במועד הגיוס(, קביעת שיטת האגירה והפיקוח, שמירת 

 הסודיות ונגישות למאגר. 

. הדבר ייעשה עם הגיוס, והנתונים יכללו: תמונת החייל )תוטבע בדף( ונתונים פיזיים בסיסיים, בדף נתונים ראשונינתונים  •

צלקות, סימוני ניתוחים,  –שלו, כמו משקל וגובה, צבע העיניים, צבע השיער, צבע כללי של הגוף, ציון סימנים מיוחדים 

ונתונים כלליים דוגמת כתובת מגורים, שמות ההורים ובני המשפחה  –מים פגמים גופניים פיזיים, סימני קעקוע, עגילים/נז

ובית הספר האחרון בו למד החייל. נתונים אלה יישמרו במאגר ממוחשב בשלישות הראשית וישמשו לזיהוי כאשר הדבר 

 יידרש.  

 

 

 

 



למשפחה. במקרה והחייל טופל  לצורך סיוע בזיהוי. יש להניח כי בשעת הצורך הפנייה תהיה בראש ובראשונה צילומי שיניים •

 בצה"ל וישנם צילומי שיניים שלו שם, ניתן יהיה לקבל אותם מהמרפאה הצבאית. 

 

 ה. קשר עם חיילי מילואים בחו"ל ועם מתנדבים

ח אדם התברר כי חיילי מילואים המצויים בחו"ל לצורכי לימודים, השתלמות או התמחות מקצועית, עבודה זמנית וכדומה, מהווים מקור לכו

איכותי ומקצועי. עם יציאתו מישראל של כוח אדם זה, יש לשלבו ברשת גיוס חו"ל, בחסות ובסיוע השגרירויות והנציגויות הישראליות 

 צוותי טנקים למערכה. 86שם.  כזכור, מקור כוח אדם זה ִאפשר במהלך המלחמה להוסיף 

לשגרירות/נציגות ישראלית שם. בנציגות יש לרשום את הנתונים מקור נוסף לכוח אדם הם המתנדבים מחו"ל, שחלקם מגיע תחילה 

האישיים של המתנדב, את מקצועו ואת מטרת ההתנדבות, וכן את מועד ההגעה הצפוי לישראל, ולהעביר נתונים אלה לאכ"א. האגף יבחן 

חוליות הקליטה של אכ"א בשדה  את הנתונים וימליץ על אפשרויות השיבוץ של המתנדב במערכת ועל עצם הכדאיות של הגעתו ארצה.

 התעופה ימתינו למתנדב ויפנו אותו כנדרש.

 

 ו. ניצול נכון של ההפוגות בלחימה

הפוגה כללית, מוסכמת על שני הצדדים, או הפוגה הנוצרת מיציאת  –בכול מלחמה מתקיימות גם תקופות של הפוגות בלחימה 

לנצל מצב וזמן זה בצורה היעילה ביותר. כדי להגיע לניצול נכון של ההפוגות  העוצבה/היחידה מקו המגע להתארגנות/מנוחה בעורף.  יש

 בלחימה, יהיה צורך לקבל תמונת מצב מלאה של העוצבה/היחידה בתחומים הבאים:

נתונים על נפגעים )חללים, פצועים, נעדרים ושבויים(, על פערים בכוח אדם, על המורל והמשמעת ועל  – מצבת כוח האדם •

 ריקים.נפקדים וע

מצבת כלי הנשק ואביזריו, כוח האדם הטכני, מלאי תחמושת, דלק,  –)מותנה בסוג העוצבה/היחידה(  מצבת הרק"ם/האמל"ח •

 מים וכדומה, פערים בציוד הלחימה, ורק"ם/אמל"ח בתיקון. 

י קשר ומודיעין רמת האימון והניסיון הקרבי, רמת המפקדים, השלמת הדרכות נדרשות, מפות קוד, אמצע – מוכנות מבצעית •

 ורמת הכוננות המבצעית. 

 

הטיפול והמענה לתמונת המצב של העוצבה/היחידה יוכלו להינתן על ידי כל אגף במטכ"ל או בפיקוד באופן נפרד, וכן על ידי אכ"א או 

 כל האגפים הרלוונטיים. אג"א/לוגיסטיקה או אג"ם/מבצעים )במשולב עם נציגי אמ"ן(, או על ידי צוות מטכ"לי/פיקודי מאוחד שיכלול את 

יש חשיבות רבה לכך שהטיפול והמענה יהיו משולבים בגישה כלל־אגפית. הדבר יחסוך זמן יקר לעוצבה/ליחידה, והמענה יהיה משולב 

 ומתואם בראייה כוללת. כדי שמהלך כזה יהיה יעיל יש להפיץ מראש 

 

 

 

 

 

 



יאפשר להכין מראש אפשרויות שונות למענה. במפגש עם --ה את תמונת המצב של העוצבה/היחידה לכל הגורמים הרלוונטיים דבר ז

 העוצבה/היחידה תעודכן ותפורט תמונת המצב, וניתן יהיה לסכם בצורה מעודכנת ויעילה את המענה שיינתן על ידי גורמי המטה.  

נתן על ידי המטה לצרכים של היחס בין דרגי המטה )מטכ"ל/פיקוד מרחבי( ובין עוצבות השדה בשעת מלחמה מותנה לחלוטין במענה שיי

 העוצבה/היחידה. המענה שיינתן באופן מלא  ובזמן המתוכנן, יוסיף לאמינות במערכת היחסים בין הדרגים.   

 

 ז. הטיפול בחללים, בפצועים ובשבויים של האויב

האויב. על המפקד להיות בעל  המציאות בשדה הקרב תעמיד לעתים את מפקד היחידה בפני הצורך לטפל בחללים, בפצועים ובשבויים של

 ידע מוקדם ויכולת לפעול נכון בנושא זה.  

יידרש בעיקר כאשר השטח יימצא בשליטתנו בגמר הלחימה. אם מספר החללים של האויב הוא גבוה, יש להניח כי  חללי אויבהטיפול ב

ה זו תוטל על כל יחידה במקום בו היא תימצא. בכל הדרג הפיקודי בגזרה יקבע מקום לאיסוף הגופות ולקבורתן. עם זאת, יתכן מצב שמשימ

מקרה, בגלל רגישות הנושא והאפשרות שהוא יטופל  בהמשך על ידי גורמי האו"ם או "הצלב האדום הבין־לאומי", נכון יהיה לפעול כלהלן: 

 זיהוי ורישום החלל )רצוי גם צילום(, קבורה, סימון מקום הקבורה, דיווח והעברת התיעוד 

 כשבעים מקומות קבורה של חללים מצריים. -לחמת יום הכיפורים היה דיווח מסודר על במהלך מ

 הוא לרוב בעייתי, שכן העדיפות תינתן תמיד לפצועים שלנו, במיוחד כאשר מדובר בפינוי לעורף. עם זאת, במלחמה פצועי אויבהטיפול ב

נות האיסוף הגדודיות )התאג"דים(. במקרים אלה הפינוי נעשה לרוב ניתן טיפול לפצועי אויב רבים יחסית עוד בשטח הלחימה, על ידי תח

 הועברו לבית חולים מיוחד שהוקצה לשבויים פצועים. שלמספר פצועים יחד, 

בשטח מחייב ידע ואמצעים שיאפשרו איסוף השבויים במקום מאובטח, חיפוש גופני ראשוני, שימוש באזיקים פלסטיים  שבויי אויבהטיפול ב

ש כאלה(, רישום כללי, העברה )רגלית או ברכב( בצורה מאובטחת ליחידת משטרה צבאית או לנקודת איסוף שבויים זירתית )במידה וי

בעורף. יש לזכור ששבויים אלה מחזיקים במידע הנדרש לכוחותינו, ולכן יש לטפל בהם בדרך ששתאפשר מיצויו. כן יש לזכור כי גם האויב 

 ם שלנו, אותם נרצה להחליף בשבויי האויב הנמצאים בידינו.מחזיק, או עשוי להחזיק, בשבויי

החטיבה והאוגדה  -חשוב שבקורסים של מפקדי פלוגות ומפקדי גדודים ילמדו את הנושא. כן רצוי לכלול בתרגילים השונים ברמת הגדוד 

 . באיסוף השבויים ופינוים, הטיפול בפצועי אויב וקבורת חללי האויב אירועים המחייבים טיפול 

 

 ח. אחריות המפקדים בטיפול בחללים/נעדרים ובמשפחותיהם

הטיפול של המפקדים בחיילים מיחידתם שהוגדרו כחללים או נעדרים היווה נקודת תורפה ערכית ותדמיתית קבועה במהלך המלחמה. זאת, 

 משך חודשים רבים. טיפול שנ –הן באשר לטיפול בשטח והן, ובעיקר, בכל מה שנגע בטיפול בהם ובמשפחותיהם בעורף 

 

 

 

 

 

 

 

 



על הנסיבות והתנאים שגרמו למצבים שבהם הושארו פצועים, וחללים )או ספק חללים( בשטח, כבר נכתב רבות לעיל, בתיאור הקרבות 

בימי הלחימה השונים. אין ספק שהטיפול והדיווח מהשטח לקו בחסר. המפקדים לא היו ערים מספיק למשמעויות הנובעות מליקויי טיפול 

גם לא מודעים מספיק למושגים כמו "נעדר" או "נעלם" וההשלכות והמשמעויות שנבעו מכך על משפחות הנפגעים. אותן משפחות אלה, ו

 חיפשו את המגע והקשר עם החיילים והמפקדים ביחידה בה שירתו בניהם, אך המפקדים לרוב התקשו לעמוד בכך. 

ר בקורסי מ"פים, דרך פו"ם וקורסי מג"דים ומח"טים, ועד המכללה לביטחון , עבו1נושא זה חייב להיכלל בכל קורסי הקצינים בבה"ד 

    לאומי. יש לעלות הנושא בכל הקורסים הנערכים במסגרות אלו ולטפל בו טיפול ערכי ומעשי.

 

 ט. סקרים, מידע, הלכי רוח ומורל 

ות דומה יש לקבלת מידע נרחב מהחוזרים מהשבי יש חשיבות רבה לקבל נתונים על הלכי רוח ומורל ביחידות צה"ל בעת מלחמה. חשיב

על נסיבות פציעתם ועל נפגעים נוספים, בעיקר חללים, נעדרים ושבויים. שני גופים קיימים יכולים לעשות   –ומחיילים שנפצעו במלחמה 

  מחלקת היסטוריה של צה"ל והיחידה לפסיכולוגיה צבאית.   –זאת היטב, עם הכנה וסיוע של אנשי מילואים 

*   *   * 

 

קוראי הדברים כיום, בשנות האלפיים, הבקיאים במבנה וארגון אגף כוח האדם במטכ"ל, עשויים להתפלא על ההמלצות שהובאו לעיל, שכן 

כולן )הן בתחום הארגון, והן בכל מה שנוגע לגופים עצמם , לאמצעים, לשיטות הפעולה ועוד( כבר יושמו ותוצאותיהן נראות לעין מזה 

שנים. תמיהה כזאת מובנת ונכונה, אך יש לזכור שהדברים צצו ועלו רק במהלך המלחמה וכי לקחי מלחמה זו אכן יושמו בתוכנית עשרות 

 . 1979-1975תוכנית "אתגר" לשנים   –הרב־שנתית שבאה בעקבותיה 

 

לאחר גמר המלחמה, שאליהן התיחסו  לסיום חלק זה, אני מבקש להתייחס לשלוש קביעות/אמרות שנפוצו בציבור ובקרב החיילים, בעיקר

 "ניצחון או כישלון?". -באכ"א כבר אז: "רעידת אדמה"; "מלחמת החיילים הפשוטים"; מה קרה 

 

 " המלחמה כ"רעידת אדמה

 משהו קשה ובלתי צפוי. לדעתי, היו כמה סיבות שהצדיקו –רבים התייחסו למלחמת יום הכיפורים כמי שחוללה בתוצאותיה "רעידת אדמה" 

 אמירה זו: 

מצד מפקדי צה"ל וההנהגה המדינית. אלה תרמו לציפיות הציבור מצה"ל "לנצח מהר ובגדול", דבר  היוהרה והזלזול באויב •

 שלא התממש.

 

 

 

 

 

 

 

 



נפגעים. מצב  10,000-)חללים, פצועים, נעדרים ושבויים(, שהלך וגדל במהלך המלחמה, והגיע בסיומה לכ מספר הנפגעים •

 ק ומתמשך על הציבור, ובעיקר אצל משפחות הנפגעים, וכן בקרב החיילים.זה השאיר חותם כבד, מעי

. הציבור זכר את מלחמת ששת הימים, בה נחל צה"ל ניצחון צבאי ומדיני גדול בשישה ימים בלבד. אורכה של המלחמה •

נות ומלחמת ההתשה יום, אך השהייה בקווי החזית, הכונ 22-הקרבות נמשכו כ –התמונה במלחמת יום הכיפורים הייתה שונה 

 הממושכת )במיוחד בחזית הצפון(, נמשכו עבור חלק גדול מיחידות צה"ל עוד כשישה חודשים. 

. שבר זה הסתמן מיד עם סיום המלחמה אך הגיע לשיא עם פרסום דוח ועדת בין הדרג הצבאי לדרג המדיני שבר ביחסים •

נים. מבחינה פוליטית, הייתה זו המערכה הראשונה בתהליך אגרנט, שלא טיפל בדרג המדיני ובחן רק את ימי המלחמה הראשו

 נפילתה של הממשלה. 

 –. הבדלי גישות, מטרות אישיות וצבאיות שונות, אי־ביצוע פקודות, השמצות הדדיות בין "הגנרלים" "מלחמת הגנרלים" •

לק ממפקדי האוגדות, ובין מפקדי כל אלה בלטו במיוחד בחזית סיני, בין המטכ"ל לפיקוד הדרום, בין מפקדת פיקוד הדרום לח

. גם לדרג 143האוגדות עצמם. בעיקר בלטו הדברים בהתנהלות סביב מינויו ותפקודו של אלוף אריאל שרון כמפקד אוגדה 

 פוליטי היה מה לתרום במלחמה זו .-המדיני

ם של המלחמה. במציאות, )או היעדר ההתרעה( נראתה לרבים כגורם מרכזי בכישלון צה"ל, לפחות בימים הראשוני ההפתעה •

 .לא היה זה הגורם המרכזי לכישלון 

 

 "מלחמת החיילים הפשוטים" 

 אמירה זו נבעה כנראה מהעובדות הבאות:

החיילים השתתפו פיזית ביותר אירועי קרב בהשוואה לניסיונם במלחמות העבר או בתרגילים ובאימונים קודמים. מלחמת יום  •

וגות קצרות ביותר. במהלך תקופה ארוכה זו דיברו ביחידות "על המצב" והחליפו חוויות הכיפורים נמשכה לאורך זמן, עם הפ

ודעות סביבו. גם ההיכרות העמוקה בין חיילים למפקדים ברמות השונות, בעיקר עם המ"כ/מפקד הצוות  והמ"מ, במיוחד 

 ביחידות המילואים )בה משרתים אנשים מבוגרים יותר(, תרמה לשיח זה.

או והתייחסו תוך כדי הלחימה, ובעיקר לאחריה, לנעשה בסביבתם ועם עצמם. יש להניח כי אמירה כמו "אנחנו חיילים התבט •

מ"מ( לעומת ה"גנרלים" )שהמלחמות -עשינו את המלחמה" נועדה לציין את הדרג הנמוך שנלחם )החיילים עד דרג מ"כ

 האישיות ביניהם, לפחות בחזית סיני, לא היו בגדר סוד(. 

ונים על הנפגעים במלחמה תומכים באמירה זאת? אם האמירה התייחסה לחיילים "הפשוטים" ממש, המציאות מראה תמונה שונה: האם הנת

הכיפורים, קרוב לארבעים אחוזים היו קצינים ומפקדי כתות/צוותים. אם האמירה התכוונה גם לפיקוד  -מתוך סך כול הנפגעים במלחמת יום

 היה בה אמת. מ"כים ומ"מים(, הנמוך ביחס )

 

 

 

 

 

 

 



 

 בניצחון או בכישלון?  –איך נגמרה המלחמה *  

היעדר   -היו שטענו כי מלחמת יום הכיפורים הציגה כישלון של צה"ל. אלה שגרסו כך התייחסו בעיקר לנתוני הפתיחה של המלחמה

 באוקטובר.   8-6 –ים ההתרעה, הכניסה הלקויה ללחימה, ובעיקר לפעילות, למהלכים  ולתוצאות של הקרבות בימים הראשונ

מת יום הכיפורים הסתיימה בניצחון הגדול ביותר של צה"ל. בדבריהם הם התבססו על הדרך והמקום -לעומת זאת, היו רבים שטענו כי מלח

בה הסתיימה המלחמה: ַהצליחה למערב התעלה וכיבוש חלק מ"ארץ גושן"; ההימצאות במרחק של כמאה ק"מ בלבד מקהיר; כיתור ארמיה 

 במצרים; החזרת רמת הגולן לישראל, כולל כיבוש שטח סורי נוסף.  3

"למנוע מהאויב כיבוש שטחים ממזרח  –חלק ממפקדי צה"ל ומהדרג המדיני טענו כי צה"ל )אמנם ניצח( אך לא השיג את מטרתו במלחמה 

ל ואנשים שנמנו על הדרג המדיני נמנעו שכן האויב דווקא כבש והחזיק בשטחים באזור זה.   יחד עם זאת, אותם מפקדי צה" –לתעלה" 

 מלהגדיר את תוצאות המלחמה כ"כישלון", בעיקר נוכח ההישגים שהושגו בסיומה.  

בקרב הציבור הרחב, וכמובן גם בצה"ל ובדרג המדיני, לא יכלו להתעלם מהמספר הגבוה של הנפגעים במלחמה. גם אלה שטענו שהיה זה 

 .תג מחיר גבוה לניצחוןודו שמספר הנפגעים הציב "הניצחון הגדול ביותר של צה"ל", ה

*  *  * 

 

הטרידה אותי אז ומטרידה אותי גם היום השאלה האמנם המפקדים שלחמו בחזית ידעו מה קורה בעורף, אילו מענים ניתנו לנפגעי המלחמה 

 וכיצד הגיעו לחזית התגבורות, הצוותים, אנשי המקצוע והיחידות החדשות שהוקמו? 

אם אלופי פיקוד, מפקדי אוגדות, מפקדי חטיבות, גדודים או יחידות אחרות באו אחרי הפסקת האש להתעניין אצלי או במערכת ה -לשאלה 

כעשרת אלפים "נפגעים"( וכיצד הוכנו, אורגנו והוקצו לכוחות הלוחמים בשתי  -המטכ"לית מי וכיצד טיפלו בנפגעי יחידותיהם )כזכור 

, מאות צוותי הטנקים ואנשי המקצוע ועשרות היחידות שהוקמו במהלך המלחמה?     לצערי, לא היו מפקדים החזיתות אלפי חיילי התגבורות

כאלה, ולכן לא אתפלא שגם היום התשובות לכך אינן ידועות להם. אני מקווה שקריאה בספר זה תסייע להם לראות את העובדות והנתונים 

 ולהבין מה עשו ב"עורף".

ובם מחוץ למערכת( שהתעניינו ואף ידעו או שמעו על פעילותנו במלחמה ולאחריה:  הרב שלמה גורן שוחח אתי היו בכל זאת מעטים )ר

החללים/הנעדרים/הנעלמים(; יצחק רבין התקשר אלי, שאל שאלות, קיבל נתונים  -)במיוחד על עבודת הרבנות הצבאית הראשית ועל נושא

יה מעורה מאוד, משך כל המלחמה, בעבודת האגף; רב־אלוף )מיל'( יגאל ידין שוחח אתי וברך על המוגמר; רב־אלוף )מיל'( חיים לסקוב ה

את תפקידי כמפכ"ל משטרת  1981וברך על הדברים. גם בשנים מאוחרות יותר, כאשר אולצתי על ידי השר בורג לעזוב בראשית שנת 

 רוכות על המלחמה ומעללי הפוליטיקה הישראלית. ישראל )בשל תיק "אפרסק"(, ביקש ידין שאבוא לבקרו. נפגשנו ושוחחנו אז א

 

 

 

 

 

 

 

 

* *  * 



אסיים חלק זה בכמה מילות תודה אישיות: אני חב תודה לרבים שפעלו בגופי המטה של אכ"א ומה"ד, בחילות שהיו כפופים ישירות לאכ"א 

בשמם במהלך חלק זה של הספר, אך ובחילות השדה )שהוכפפו לתיאום אכ"א במלחמה(, אשר סייעו לי בביצוע תפקידי. את חלקם ציינתי 

קציני מטה שעבודתם  -מקצועית והאישית היא לציין במיוחד  מספר מפקדים -יש עוד רבים וטובים שאני חב להם את תודתי. חובתי הפיקודית

 במהלך המלחמה ראויה להדגשה מיוחדת.

נוכח הנטל הכבד של הטיפול בחללים, בנעדרים ובבני  הרב הצבאי הראשי, אלוף מרדכי פירון, וסגנו, תא"ל גד נבון, עשו עבודת קודש

 משפחותיהם. יכולתם לתת מענה ארגוני, תורתי ודתי ראויה לציון מיוחד. 

קצין שריון ראשי, תא"ל מרדכי )מוטקה( ציפורי, השכיל להפעיל את המערכת החילית כדי לתת מענים לצורכי יחידות השריון בחזית, 

וותי טנקים, אנשי מקצוע ויחידות חדשות. הוא עשה זאת תוך שיתוף פעולה מצוין עם אכ"א ומה"ד, בפעילות בהקמה, בארגון ובאימון של צ

 רצופה במהלך כל ימי המלחמה.

אנשי מפקדת קצין רפואה ראשי, תא"ל ד"ר משה קורדובה, היו מוצבים ביחידות הלוחמות, השתלבו בדרגי הלחימה ועשו נפלאות בהגשת 

 גם הטיפול של מקרפ"ר בעורף, באלפי הפצועים בבתי החולים ובבתי ההבראה, ראוי לכל שבח. הסיוע הרפואי בשטח.

אל"ם יעקב הראל הקים את המרכז לאיתור נעדרים, הפעיל את כל מערך הסריקות אחריהם בחזיתות השונות, ניהל את המידע הרלוונטי, 

ם המשפחות. כזכור, סוגיית הנעדרים, ובמיוחד היקפה הגדול, הייתה תיאם את הפעילות עם כל הגופים הנוגעים בדבר ודאג לקשר שוטף ע

 נושא חדש שצה"ל והמדינה נתקלו בו במלחמה זו, ויעקב הראל מילא את המשימה על הצד הטוב ביותר.

ובכלל זה נר )מקסי(, ממחלקת התכנון באכ"א, השכיל לטפל ולתת מענה לשאלות שנגעו למיצוי כוח האדם הכולל בצה"ל, -אל"ם משה בר

הצורך להיענות לביקוש הגדול   בכוח אדם כתגבור לכוחות, לצורך הקמת יחידות חדשות ולהכשרת צוותים ואנשי מקצוע. הוא עשה זאת 

 תוך תיאום מלא עם מערך ההדרכה והחילות. 

ודת הלשכה וליכולתה לשלוט תא"ל זאב )זאביק( קורן, ראש הלשכה שלי, ראוי לציון מיוחד. עבודתו המסורה והיעילה תרמה רבות לעב

 על תחומים רבים לאורך זמן, ובכללם כאלה שניתן להגדירם כ"דברים קטנים ורגישים". זאביק הפך לידיד וחבר המשפחה עד היום.

*  *  * 

כי היקף בעת איסוף החומר לחלק זה של הספר, מצאתי פתק שכתב לי שר הביטחון משה דיין. לא זכור לי שהפתק נמסר לי אישית. ייתכן 

 –נציג הציבור ליד ראש אכ"א  –אב -העבודה והבעיות שהתלוו אליה השכיחו מזיכרוני עובדה זו, או שהפתק ניתן מלכתחילה ליצחק זיו

אב שימסור פתק -שנהג לדווח לדיין על הנעשה באגף, ובעיקר על הטיפול בנושא הנעדרים ובמשפחות הנפגעים. להערכתי, דיין ביקש מזיו

 הפתק שכתב משה דיין להרצל שפירמדבר בעד עצמו. זה לי. הפתק



 

            IVסיכום חלק 

 מה קרה לאחר המלחמה , בהשפעת תוצאות המלחמה

 

,  מתוך  77דצמ'  25 -ועד מפגש הפסגה בין מצרים וישראל ב 73האש , מנוב' -החלק הרביעי של הספר עסק בתקופה שלאחר הפסקת

 והאירועים שקרו בתקופה זו שהינם תולדה של תוצאות המלחמה וחשוב היה לדעתם ולהתייחס אליהם.  כוונה  להציג את עיקרי המהלכים 

 לסיכום , אציג בצורה תמציתית , את המשמעויות של עיקרי המהלכים והאירועים שקרו :

מושכת ומיותרת בארץ , לאחר שהייה מ75למרץ  5 -* הפרדת הכוחות והערכות מחדש של צה"ל במזרח התעלה במצרים , הסתיימה ב

מילואים , ודמי אחזקת הכוחות ,זמן ממושך ומיותר ממערב לתעלה;    החלה ההשתלבות -גושן , שעלתה למדינה במחיר כלכלי  של ימי

 והשפעתה של ארה"ב במצרים.

 -( והכוחות הירדניים )ב73נוב'  5-* בסוריה , לאחר תקופת תקריות והטרדות סוריות ברמה"ג , עזיבת הכוחות העירקאים את סוריה )ב

 (  ניתן היה להגיע לאחר פעילות הכנה מדינית אמריקאית , 74ינואר  1

 



( בין ישראל לסוריה ובתיווך מצרי, בה סוכם על הפרדת הכוחות והערכות מחדש 74יוני  5 -אפר 30לוועידה שהתקיימה בג'נבה )בין 

"  –ולתי לסכם וועידה זו בפירוט מיוחד.   למרות ההצהרה בהסכם, האומר  ברמה"ג.  בהיותי ר' משלחת ישראל בוועידה זו, יכ –בסוריה 

שנה כהסכם  40-הסכם זה איננו הסכם שלום, הוא מתווה צעד לקראת שלום..", הרי ההסכם מתקיים עד היום ומתנהג כבר למעלה מ

 מדיני מכובד! 

וחותינו בחזיתות מצרים וסוריה והן בחילופי תפקידים האש , חלו שינויים רבים הן בפריסת כ-* בחודשים הראשונים לאחר הפסקת

במטכ"ל ובפיקודים ובחלק מהעוצבות והחיילות.  נדרשה תקופת זמן כדי לייצב המערכות , להנחות ולכוון פעילות  –בצמרת צה"ל 

                                                                                                                    הגופים השונים על בסיס תוצאות המלחמה ועל הערכת מצב מדינית וצבאית מעודכנת לתקופה הבאה.          

מבחינתי , בחילופי התפקידים לאחר המלחמה, ביקשתי לקבל את תפקיד אלוף פיקוד דרום )תפקיד שהועד לי , כזכור , עוד לפני מינוי 

תפקיד שבדרך  -"נאלצתי" לקבל את תפקיד ר' מטכ"ל/אג"ם ומ"מ הרמטכ"ל , )בהעדר תפקיד סגן הרמטכ"ל( ,כר' אכ"א(, אך להפתעתי 

 כלל מקבל מי שהיה כבר אלוף פיקוד. "שכנעו"  אותי , כי "להערכתם , אין כיום מי שייעשה את העבודה הנדרשת טוב ממך".  

 

לייצב מצב קיים ;  – האחתמטרות עיקריות :                                       * הערכת המצב הלאומית המעודכנת , חייבה לתת מענה לשתי

להחזיק את   -נוכח איום של חידוש הלחימה כנגד קואולציה ערבית )מצרים , סוריה , ירדן , עיראק ,ותמיכה ממדינות ערביות נוספות( 

ך הקמת התשתיות והמערכות הלוגיסטיות והאחרות, כבסיס מסייע קווי ההפרדה והכוחות בכוננות כמענה לאפשרות חידוש הלחימה. תו

 – השניה                     לאחזקת הכוחות ברמת הכוננות הנדרשת.                                                                                           

תורתית על הלקחים והמסקנות -כוחות )סד"כ( מוגבר , שיתבסס מקצועית-ת  סדרשנתית )תר"ש( לשיקום הצבא  והקמ-לתכנן תכניות רב

פיזית על אמל"ח ואמצעים אחרים שיתקבלו מארה"ב ומהייצור המקומי, ולבצע התכנון במסגרת זמן  –של תוצאות המלחמה , ומעשית 

 נתון.   סד"כ זה חייב יהיה לתת מענה לאיום הערבי הקואולציוני. 

והקמת הסד"כ הנדרש , חייבה  –( 79-75ביצוע  תר"ש "אתגר" ) –תכנון  –דיון  –סקנו בייצוב המערכות ובבחינה * התקופה בה ע

השנתיות :  -עבודת מטה מורחבת ומתואמת של דרגי המטה עם דרגי הביצוע.           גורמים שסייעו לי להשיג המטרות של התכניות הרב

ר' אג"ת )וכפיפותו, ביוזמתו,לר'  –אלוף אברשה תמיר   –"ל , בזרועות ובחיילות , ובעיקר רמת הקצינים שעסקו בעבודת המטה במטכ –

( יכולנו לסכם בהכללה כיצד נתכנן את תר"ש וסד"כ "אתגר".  הוכנו מצעים לדיונים  74מאי  13אג"ם( . כבר בפגישתינו הראשונה  )

יוני מטכ"ל . דיונים שאפשרו לסכם ,במהלך העבודה , את מרבית בפני ר' אג"ם , לפורום מטכ"ל/אג"ם , לפורום ראשי אגפים  וד

מפקד גי"ש ,  –הנושאים אשר היוו את הבסיס העיקרי של התכניות להקמת הסד"כ הנדרש והדרך לביצוען.                 האלוף מוסה פלד 

כ , ובהמשך להכשרתם והקמתם המעשית ששולב בעבודת המטה של המטכ"ל בתכנון מבנה וארגון עוצבות ויחידות חיל השריון בסד"

מוטה גור יאמר כי נתן לי חופש פעולה לפעול ולתאם את כלל אגפי המטכ"ל , הזרועות והחיילות , לגבש את  –בשטח.    לזכות הרמטכ"ל 

 התכניות ולהביאן לאישורו או לסיכומו ולהורות על ביצוען.

כוננות" , בכל -וביצוע שונים , שלא היו לפני כן בצה"ל , כמו :  ביצוע "ימי* במהלך העבודה הובאו נושאי טיפול , הקמת גופי מטה 

חיילי -"ניתוח מערכות" ;  הקמת מתקן אימונים רב-יחידות צה"ל , אחת לכמה חודשים ; הקמת "מחלקת ביקורת/בקרה" ; הקמת המרכז ל

 פול בפרויקטים של מו"פ )מחקר ופיתוח(.מפקדות הגייס ; ריכוז הטי –ביבשה )צאלים(; הקמת מפקדות )על  אוגדתיות( 

ספט'  4הביניים שהושג בוועידה שקויימה בג'נבה ) –, שביטא את המשך התהליך של פינוי סיני ע"י צה"ל , היה הסכם  מהלך מרכזי* 

למעברי הג'די  חשיבה ומהכניסות-( , בהשתתפות נציגי מצרים וישראל , בחסות ארה"ב ובריה"מ. הסכמת ישראל לנסיגה מזרחה מאום75

והמיתלה , חייבה מתן מענה לחששות ישראל מנסיגה זו . והמענה ניתן ע"י ארה"ב שפרסה את חסותה על חלק מהמרחב הגיאוגרפי 

וסיפקה  תחנות מעקב למצרים ולישראל. פירוט מדויק של הסדרי הביטחון השונים שסוכמו בוועידה , אפשרו לצדדים לקיים את ההסכם 

                                                                                                                          כהלכה.         

(, גם בוועידה זו שמשתי כראש 74רמה"ג )יוני -בדומה לוועידה שקויימה בג'נבה בנושא הפרדת הכוחות וההערכות מחדש בסוריה 

שאפשרה לי לפרט כאן במיוחד את מהלך ניהול הוועידה , את נושאי הדיונים ואת הסיכומים שהתקבלו,  המשלחת הישראלית. עובדה 

 ומשמעותם על הצדדים הנוגעים.

צבאית מעודכנת , והפירוט של  –*  תר"ש "אתגר" )והמשלימה לה תר"ש "מטמון"( הוכנה כאמור על בסיס הערכת המצב מדינית 

 של דיונים על מבנה וארגון העוצבותהתכנית ויישומו הושג ע"י שורה 

 

 

 

 

 

 



ההדרכה השונים וביחידות השריון, החי"ר , -והיחידות שיוקמו בסד"כ , על מערכות הכשרה והדרכה של כוח אדם שהוצבו בבסיסי 

                                                    הארטילריה  וההנדסה , בהם  הוכשרו בבסיסים ובשטח , הצוותים והיחידות החייליות.                                     

המפורטת של מבנה וארגון העוצבות והיחידות בסד"כ ותורת הפעלתן , שהוכנה בחלק זה , התבססה  גם על עיקרי הלקחים  התכנית

משנה ראשון -כאשר נושאמשנה אשר כיסו בהכללה את אשר אירע במלחמה.  -נושאי 12 -והתובנות שלמדנו מהמלחמה , שקבלו ביטוי ב

 "איך ניצחנו במלחמה". -"השפעת הדרג המדיני" ו-המשנה האחרונים דנים ב-"היקף הסד"כ והרכבו", ושני נושאי -דן ב

( היה ברור כי ישראל תדרש בעתיד להמשיך ולסגת למעשה עד הגבול הבינלאומי 75הביניים בין מצרים וישראל )ספט' -* לאחר הסכם

המחנות , התשתיות ,   -(67מסיני את כל אשר הושקע ומצוי במרחב סיני )מאז שנת  לפנותישראל תצטרך  –ת של הצדדים. המשמעו

המאגרים , חפ"קים מבוצרים , וכן את כל הכוחות המצויים בסיני ,)נכנה זאת "הפינוי הכללי"(.   לכן הוכנה , כבר עתה ,תכנית עקרונית 

תכנון הפינוי יבוצע בתאום עם המועצות   -דרום מדינת ישראל , אך במטרה מוצהרת המפרטת את הפינוי הכללי של צה"ל מסיני ל

בהתאם למגמות וצרכי משרדיהם.  לצערי , המטרה והרצון הכנה שלנו  –האזוריות בדרום המדינה ותוך שילוב משרדי הממשלה השונים 

.     מסתבר כי המערכת האזרחית חסרה לא צלחו -ת מכך לשלב את הגורמים האזרחיים בתכנון הפינוי , כך שיוכלו להפיק תועלת מעשי

בראייה לאומית כוללת ,  וכן חסרה את היכולת  להגדיר עדיפויות ביצוע ברי  -את גמישות התכנון והיכולת  להגדיר צרכים אזרחיים 

 השגה , בנתוני זמן מוגדרים.

אירועים שאינם קשורים בהכרח למלחמה או לתוצאותיה , אך * לקראת גמר תפקידי כר' אג"ם ומ"מ הרמטכ"ל , הייתי מעורה במספר 

הביקור של שרהב"ט שמעון פרס , אליו נלוותי , <                     –הם אירעו במסגרת הזמן הנדון  ונראה לי כי היה בהם עניין לקורא 

זו , ואת סופה הצפוי למרות מאמצי השלטון אפריקה. ביקור מעניין שהציג באופן מוחשי את בעית משטר אפרטהיד ביבשת גדולה -בדרום

<                                 הלבן למצוא לכך פתרונות אחרים.                                                                                                

צבאי המחיש את כוחו הפוטנציאלי של צבא גרמניה יחד עם הרצון ביקור שלי בתרגיל צבאי  ובמטכ"ל צבא גרמניה. הביקור בתרגיל ה

להציג נכונה את תפקיד ומעמד הצבא כיום כגוף המיועד להגן על המדינה ולא להילחם מחוץ לגבולותיה.     באשר להיות גרמניה , אז , 

טכ"ל חזו נכונה שגרמניה , בעתיד, עוד "גרמניה מזרחית")בחסות בריה"מ( , הוותיקים בפורום המ-מפוצלת בין "גרמניה מערבית" ו

 תתאחד.

* כמי שעבד מול ועם שרהב"ט שמעון פרס , הועדתי קטע מיוחד על יחסינו בתקופה בה שמשתי בתפקיד ר' אג"ם. הדגשתי שם את 

  -שהגשתי לפרס , שמטרתה הצדדים המאד חיוביים של עבודתינו המשותפת.                                             ספרתי גם על הצעתי 

מטה הכוללת -טכנית , מתודית ותורתית( ישתלב עם המערכת הצבאית ,  בעבודת –שהדרג המדיני , באמצעות מערכת ממוסדת )ארגונית 

, להיות בקי בנתוני מדינות אויב / שכנות  –מצב" )מדיניות וצבאיות( , שתאפשר לדרג המדיני  -מצב" וביצוע "הערכות-הצגת "תמונות

ביכולת לתת הכוונה מדינית ומטרות לדרג הצבאי.     לצערי הצעה זו לא צלחה , ולא  -באפשרויות הצבאיות במדינות אלה , והעיקר 

 בגלל שרהב"ט. 

 

( , לא היה לי ספק שברצוני לשמש אלוף פיקוד דרום . ואכן תפקיד זה ניתן לי. 76-עם סיום תפקידי כר' אג"ם ומ"מ הרמטכ"ל )במרץ

ותחילת ביצוע של תר"ש "אתגר" והסד"כ בתכנון ר שתפקיד זה מהווה למעשה המשך לפעילותי שהחלה במטכ"ל , שם עסקתי והסתב

 בביצוע .שלו , בייצוב המערכות והכוננות בצה"ל לקראת האפשרות של חידוש הלחימה בחזיתות . ועתה בפיקוד הדרום יש לעסוק 

ני עובדה מטרידה , פרט לחומר המצוי אצלי ומה שיכולתי להפיק מארכיון צה"ל , חסרו בהתייחסותי לתפקידי בפיקוד הדרום עמדתי בפ

, תוך אזכור נאות של מפקדים וקציני מטה אשר  בצורה כרונולוגיתלי מפות ונתונים עובדתיים בהם ניתן היה לפרט מהלכים ופעילות 

המצב בראייה מקצועית ועניינית -בדגש על החשיבה , הערכות עהביצו –נושאי עשו את המלאכה. חסרון זה , חייב אותי לבסס דברי על 

 , אך החסרה את ההתייחסות האישית, המתארת כיצד הוכנו ובוצעו הדברים בשטח ובעבודת המטה הרגילה.

"מה                        המצב שעשיתי בפיקוד :                                                        -שני גורמים מרכזיים השפיעו על הערכת

(".    העובדה שקיימים קווי 75הביניים בין מצרים וישראל בספט' -המיוחד בקווי הערכות והפרדת הכוחות בסיני )תוצאה של הסכם

ת לבחון   "מי באמ -ק"מ .  ובמצב החדש שנוצר בסיני  10 -ל 40וביניהם שטחי חיץ של האו"ם ברוחב של בין   I  -ו    Eההפרדה 

למספר מסקנות : באם תפתח מלחמה תנאי המגע הראשוניים בין הצדדים יהיו שונים מעוניין/עלול לפתוח במלחמה" ?   והגעתי  

 )בהשוואה למצב 

 

 

 

 

 

 



ישראל ולמצרים אין כל ל  -הקודם( ; אין תכלית צבאית או מדינית ברורה בתקיפת מערך ההגנה המצרית בסיני ; למעשה , לשני הצדדים 

 סיבה לפתוח במלחמה.                                                              

 לכן ניתן היה לקבוע את שלושת המשימות העיקריות של הפיקוד :    

 חידוש הלחימה.                                                        –ננות לשינוי מצב * החזקת מערך ההגנה בסיני , תוך כו  

 * הכנת תכניות התקפיות כנגד יוזמה התקפית מצרית וכנגד מערך ההגנה הרחב של המצרים.                               

 משימה מעודפת(.סיוע בהקמה , אימון ותרגול , במסגרת הפיקוד ,) –* סד"כ "אתגר"  

(, מוצבים ושטחים מוחזקים )על צירי תקיפה אפשריים של המצרים( , על כוחות Iמערך ההגנה בסיני התבסס על מערך תצפיות )בקו 

"מיצד" של הפיקוד , איפשרו את קיום התע"מ  -משורינים לתגובה מידית, וכוחות לתקיפה )בהרכבים שונים( . סד"כ "חומה"  ו-ניידים

 בשגרה ואת היכולת לתת מענה לתקיפות פתע מצריות וכן לאפשר את תקיפות כוחותינו את מערך ההגנה הרחב של המצרים. והכוננות 

קרקעי רחב , שתוכנן ,הוקם -המפקדה המבצעית הקדמית של הפיקוד בסיני , היוותה פרויקט מיוחד. מתקן תת -הקמת חפ"ק  "לימוזה"

 ופן קבוע.ונוהל בצורה ממוחשבת. אוייש ותורגל בא

תוספת מוצבים קדימה בנוסף למערך הקיים(, איפשרו למצרים להקים מערך  –)כלומר   2 -ו E   ,3המערך המצרי שהוקם על בסיס קווי 

מעובה ולעומק , הכולל מיקום חטיבות ודיויזיות אחת בעורף רעותה , עם שדות מוקשים נרחבים בחזית. בנושא המערך המצרי  –רחב 

 16,  18כולל תצ"א המעדכנים את מצב המערך באופן קבוע. וניתן היה להציג את חמשת הדיויזיות המצריות )דיויזיות  נאסף חומר רב ,

 138מוצבים שמישים )בעוד המערך כולל גם  140 -( , המשתמשים ב3בגזרת ארמיה  19 -ו 7, ודיויזיות  2בגזרת ארמיה   23 -ו

הצגות פיזיות של קטעי מערך ההגנה המצרית ,                                                         מוצבים הרוסים(.     70 -מוצבים סתומים ו

כולל עמדות חי"ר ונשק , וכן השתלמויות שנערכו על מערך הגנה זה , איפשרו לכוחותינו ללמוד ולתכנן אפשרויות התקיפה של מערך 

 זה.

( , הערכה היא , כי במקרה של חידוש I -ו  Eפריד בין קווי הערכות של שני הצדדים )ק"מ( , המ 40-10בגלל רוחבו של שטח החיץ )

(. מצב זה יוצר עדיפות ברורה לשריון הישראלי )הנלחם בשטח פתוח Iהלחימה , המגע בין הכוחות יהיה בשטחי החיץ )או בקרבת קו 

יות ההתקפיות של כוחותינו נותנות מענה לשלושת המצבים הצפויים:                                                הניתן לתמרון(.                                              התכנ

. כאשר המגע צפוי להיות בשטחי החיץ. * תגובות מיידיות כנגד  Iלעבר קו   E* תנועה למגע לעבר כוחות מצריים היוצאים מקו  

אום חשיבה , מעברי הג'ידי והמתלה , תפיסת מוצב , כניסה לרצועת הנפט –רים חיוניים )כמו את-האפשרות שהמצרים יפעלו כנגד מטרות

ונים. כולל וכדו'(.                                                             * תקיפת מערך ההגנה הרחב של המצרים , באפשרויות ובמיקומים ש

גשר וצליחה לארץ גושן. הסבירות -אוגדות ( , לתקיפת קטע ממערך ההגנה , הקמת ראש 5ס , פיקודי )הכולל מפקדת גיי –מבצע מטכ"לי 

 לביצוע מבצע כזה הוא נמוך ביותר )אך לצבא צריכה להיות תכנית מוכנה לכך(.

כשרה ואימון ( , איפשרו את המשך הקמת סד"כ "אתגר". במיוחד ע"י ה162,  252ארבעת האוגדות בפיקוד , במיוחד האוגדות הסדירות )

-צוותי טנקים, במסגרות רצופות של אימוני צמ"פ בגדודים הסדירים , תוך ניצול מלא של גיוסי החיילים לשירות הסדיר ושל בני

הישיבות.   מתן גדודים ופלוגות לקורסי המפקדים השונים , אפשרו בהמשך לאייש את המסגרות החדשות המוקמות ולהשלים מצבות 

 כ"א חסרות. 

בתרגילים בהיקף ובמשך )תוך בקרת ביצוע( ,שלא   -ם , מכווני משימות נדרשות , נעשו לרוב החטיבות , ולכל האוגדות בפיקוד התרגילי

 נעשו בעבר. 

(, כנציג צה"ל.  כתבתי על כך סיכום מפורט. אירוע 77דצמ'  25השתתפתי בועידת הפסגה , בין משלחות מצרים וישראל באיסמעיליה )

להשלמה :                                                                                        -שלום.      עובדה זו מביאה את מטרת ספרי -ללא ספק , שמצרים וישראל צועדים לקראת הסכם זה , בו הובהר ,

 –)בשני חלקיה, השני   המלחמה עצמה , על)בחלק הראשון של ספרי(  הצגתי והתיחסתי  למהלכים והאירועים שקרו לפני המלחמה

)בחלק והשפעת תוצאות המלחמה על התקופה של אחר המלחמה ( , אכ"א ומה"ד במלחמה –עצמה , השלישי  ימי המלחמההדן ב

  מבט שונה".ב" -הרביעי(,תוך התייחסות כוללת , בארבעת חלקי הספר 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סיכום שירותי כאלוף פיקוד הדרום

אלוף  –היה שרהב"ט )עזר ויצמן( ורוה"מ )מנחם בגין( לקבוע מי יהיה הרמטכ"ל הבא. היו שני מועמדים  , צריך 78. בתחילת שנת 

את תפקידי כאלוף פיקוד דרום , ובהמשך השנה  78רפאל איתן )רפול( ואנכי . לאחר שנקבע כי ר.איתן יהיה הרמטכ"ל , גמרתי  במרץ 

 ורניה.בקליפ –נסעתי לשנת לימודים באוניברסיטת סטנפורד 

יחידות , והעיקר על משמעות קיום קשר ישיר אישי ומקצועי עם  –זה המקום להוסיף מילים על הרגשתי  כאלוף פיקוד, מפקד על עוצבות 

מטה , הערכות מצב, דיונים , הכנת -מטה. הגעתי לפיקוד לאחר שש שנות שרות במטכ"ל  )שרות המתבסס על עבודת-מפקדים ואנשי

צוע , אותם מבצעים אחרים, אם כי תקופת היותי ר' אכ"א ביטאה גם פעילות שונה(.    הקשר , המגע האישי השוטף תכניות וסיכומים לבי

(, 52טנקים( , הייתי מג"ד )גד'  –סיור –ביצוע, והאחריות לביצוע , היה חסר לי מאד. אמנם הייתי בעבר מ"פ )חי"ר  -והיומיומי עם אנשי

ואים )ללא פעילות מעשית( , אך זה היה לפני שנים , ועתה תפקיד אלוף פיקוד , היה כמו "אוויר ( , מפקד אוגדת מיל7מח"ט )חטיבה 

נושאית ועניינית ללא ההקשר  –לנשמה".  וצר לי , כי מסיבות ענייניות , נאלצתי לכתוב על תקופת היותי אלוף הפיקוד בצורה מקצועית 

                                                האישי , הכל כך חשוב ונדרש בין האנשים המבצעים,   

במהלך השנים , נוצרה אצלי חברות אמיצה עם מספר לא קטן של קצינים , הממשיכים להיפגש , גם באזרחית, כל שנה באופן קבוע. 

מ"מים , מפ"ים,  סמ"פ  –)אותו הקמתי כגדוד טנקים( 52בגד'    -,ביחידות עליהם פיקדתיומסתבר שכולם היו בעלי תפקידים שונים 

כסגני  –האלוף יעקב אבן )ג'קי(  –קמב"ץ , קמ"ן ;  ועתה בפיקוד נוספו  -)בה הייתי מח"ט(   7,קמב"ץ , שליש , סמג"ד . וכן מחטיבה 

                                                             .                                           252( , ותא"ל ברוך הראל )פינקו( שהיה מפקד אוגדה 52)אך היה גם מ"פ בגד' 

)האוגדה ,  252כדי לקבל קצת , מתחושת מפקד ופיקודיו , אני מצרף את מכתבו אלי של תא"ל ברוך הראל , שהיה מפקד אוגדה 

 שמבחינת הפיקוד עשתה את העבודה הקשה ביותר(:
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