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             - לחמות ישראל ב'מ:    3   -פ ר ק  

 מלחמת יום הכיפורים

        מבט שונה"   -א.  מהספר "מלחמת יום הכיפורים  

                                                                      I  ,II  ,III  ,IV -* סיכומי חלקים          *  פתיחה         

                                                    למדנו מהמלחמהמה    ב.

               strategic alert/signal.  ג

 The Yom Kippur War- The Preface ד. 

  (84-80(, )79-75והתר"ש ) יום הכיפוריםה.  מלחמת 

                                           ( " 44מגיליון "שריון )    עיקרי דבריםו.  
 ההכיפורים במבט שונ-"מלחמת יום  מהספר    
            השלמה לנושא "משק כנפי הטעות" ז. 

                                            של אבירם ברקאי( 73)על מלחמת      

                                                 "מלחמת ההתשה"ח.  

                                                      התייחסות למאמר  - 73לון ח"א במלחמת על כישט.  

                                 67-77שנים  ופעילות :תמצית נתונים י.   

מטכ"ל(  -)יום עיון  שנה למלחמת יוהכ"פ 30מצגת : י"א.  

 מצגת : מערך אכ"א ומה"ד במלחמת יוהכ"פ
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  עובדות ,  -מצגת : מלחמת יום הכיפורים  י"ג. 

 שקפים( 45 -התייחסות  וההערכה  )הרצאה        

 שנים למלחמת יום הכיפורים 34י"ד.  יום עיון : 

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

בור בישראל יהכיפורים הייתה אירוע מיוחד, מכונן, משפיע ושובר תדמיות. הצ מלחמת יום

חלו תמורות מדיניות, פוליטיות, צבאיות  יהזו כ"מחדל" לאומי. בעקבות התייחס למלחמה

 , על ידיספרים ואלפי מאמרים נכתבו עד היום על המלחמה מאות .במדינה וחברתיות

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

והיו  ,לרוב בראייה אישית מ"השטח" – מעשי מופת של בודדים וצוותיםוסיפורי קרבות 

במיוחד  וחקראותו הם  ,שכתבו על הזירה או החזית בה נלחמו, או על נושא או אירוע מוגדר

הוכנו והוצגו סרטים של קטעי קרבות, של ראיונות ומפגשים כן ראייה רחבה יותר. מתוך 

 ,וכן הערכות ,עם מפקדים ואישים שונים. פרשנים הציגו תמונות מצב צבאיות או מדיניות

 או ביום לחימה ספציפי. באירוע מיוחד ,תגובות והסברים על מה שקרה בעוצבה מסוימת

"המוסד"  ,תפעול אמ"ן ההתרעות שחסרו או היו, עלועל ההפתעה  :רבות נכתב על המודיעין

על ההשפעה ו ,והדרג המדיני, על "האמצעים המיוחדים" שהיו ולא הופעלו או הופעלו חלקית

  ות של המעצמות הגדולות לפני המלחמה, בזמן הלחימה ולאחריה.והמעורב

, ד"ר בראשות נשיא בית המשפט העליון ,הוקמה ועדת חקירה ממלכתיתבתום המלחמה 

 8הראשונים בלבד )עד  השהוגבלה בעבודתה לימים שקדמו למלחמה ולימי, אגרנט שמעון

חון בראייה ביקורתית מלאה הוועדה את היכולת לבממנעו  ו(. מגבלות אל1973באוקטובר 
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בתחום הצבאי ונמנעה מחקירת רק טיפלה היא אכן ובחקירתה  ,כל אשר אירע במלחמה זו את

 הדרג המדיני.

הייתה המלחמה שעליה נאמר ונכתב בישראל מלחמת יום הכיפורים כי  ניתן לומר בוודאות

 ועוד יכתבו. ,עדיין כותבים על מלחמה זו .השוואה עם מלחמה אחרת בהיקף שאין לו כל

הייתה זו מלחמה שלא סוכמה בצורה מידית, אחת הסיבות לכתיבה הרבה היא העובדה כי 

 , כנהוג בדרך כלל. לאחר שהסתיימהעל ידי צה"ל מסודרת וממוסדת 

מונה גור  )מוטה( מטכ"ל/אג"ם ומרדכי ( לראש1974)אפריל  כאשר מוניתי לאחר המלחמה

ל המלחמה. ענים להכנה מאורגנת של הסיכום הצה"לי זמ לוחומתכונת לו רמטכ"ל, הגשתי ל

מסר את הנושא אתו, בדק ולאחר ש ,משה דיין גור ביקש להתייעץ תחילה עם שר הביטחון

נמסרו לי  ,ביקשתי לדעת מדוע הוחלט כךכש. עתה כי הוחלט שסיכום כזה לא יבוצעלי 

 הסיבות הבאות:

 ות לוועדההמפקדים עסוקים בהכנות למתן העדוי – ועדת אגרנט.  

 דוד  המלחמה, "מלחמת הגנרלים" בצה"ל. הוזכרו שמות המעורבים: רמטכ"ל

מפקד אוגדה ; גונן )גורודיש( במלחמה, שמואל אלוף פיקוד הדרום ;אלעזר)דדו( 

מפקד  ;שרון אלאלוף ארי ,143מפקד אוגדה  ;, אלוף אברהם אדן )ברן(162

 אלוף חיים בר־לב.-רב ,חזית הדרום

 שר הביטחון וביןצמרת צה"ל ולמעשה בין  ,הצבאיהדרג ג המדיני והשסע בין הדר 

 .ואף הממשלה

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

  תוצאות המלחמה )הנפגעים הרבים( והאווירה הכללית בציבור, כולל המצב

 הכלכלי במדינה. 

  

בל ביטוי מעשי יגם קהדבר הייתה ברורה )חמה של המלסיכום  לעריכתההתנגדות של דיין 

. עם החלטתואך לא הבנתי בתחילה את ההשלמה של הרמטכ"ל  ,בעבודת ועדת אגרנט(

לא השתתף ומרדכי גור היה בזמן המלחמה נספח צה"ל בוושינגטון  :בהמשך נראה לי שהבנתי

כאלה על ת, וסיכום על פעילות האלופים והמפקדים שהיו במפקדות השונו עריכתבמלחמה. 

כך יצא  ה לו, לדעתי, דבר לא נוח או לא ראוי.תשנלחמו בשטח כאשר הוא לא היה שם, נרא

עם אלה של המלחמה ביחד יום הכיפורים סיכום  תמיד בתום מלחמ ערךצה"ל לא ש

 .התושהכינו, תכננו וביצעו א
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ונות מתארים את האירועים והמהלכים העיקריים בתקופות הזמן הש ארבעת חלקי הספר

ממלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום עוסק בתקופה  החלק הראשוןבהן הוא דן. 

. 1973ועד תחילת המלחמה באוקטובר  1967אירועים ומהלכים מאמצע שנת  – הכיפורים

מלחמת יום הכיפורים, כפי שהוכנה, תוכננה ובוצעה, הושפעה רבות מתוצאות מלחמת 

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

ומקביעות שסוכמו )או לא סוכמו( על ידי הדרג המדיני ועל ידי מפקדים ואישים שהשפיעו 

על הנעשה במדינה ובצה"ל במהלך תקופה ארוכה. למעשה, מדובר בהשפעה )לעתים השפעה 

כנה( עברה לא מודעת(, שנמשכה מגמר מלחמת ששת הימים )כאשר מדיניות הביטחון לא עוד

דרך תכנון והקמת קו בר־לב )תכנית "מעוז"(, מלחמת ההתשה, הקמת הסד"כ של צה"ל 

ואימונו, התרגילים מכווני המטרה, כולל בנושא הצליחה, והסתיימה בדיונים ובקביעה של 

מטרות המלחמה והמשמעויות הנובעות ממנה, בעיקר על תכנית ההגנה בסיני. בנוסף לכך 

לאומיים של ישראל, מהניסיונות להגיע נהמדיניות ומהקשרים הביהיו השפעות שנבעו מ

, מכוננות "כחול לבן" שהייתה 1973-1971להסכמי ביניים בין ישראל למצרים בשנים 

; ומההכנות למלחמה. החלק הראשון עוסק במה למדנו מכל אלה, 1973אוגוסט -בצה"ל במאי

 למלחמה שפרצה.  1973-והאם צה"ל היה מוכן ב

החלק השני עוסק עצמה.  מלחמת יום הכיפוריםעוסקים ב השני והשלישיהחלקים 

: ראשיתה הושפעה מההרתעה שלא פעלה, מההתרעה שלא בתיאור המלחמה ומהלכיה

השיגה את מטרתה ומההפתעה שהתרחשה, וכן מהיקף הכוחות שהוקצו לכל חזית, מההכנות 

י המלחמה בסיני וברמת הטקטיים שנעשו לפנ-הפיזיות בשטח ומהתכנונים האופרטיביים

 הגולן, בפיקודים, בחיל האוויר ובחיל הים.  

כוללת תיאור של מערך המוצבים, המכשולים ועמדות  בחזית רמת הגולןסקירת הנעשה 

 –הטנקים; ההקצאה והפריסה הלא מספיקות של הכוחות; ההצלחות הסוריות, ובהמשך 

ורה מתואמת; התקפות הנגד העמידה האיתנה בקרב ההגנה; הכנסת אנשי המילואים בצ

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.

הגנה, אף שצורת הקרב בה  –עוסקת במטרת המלחמה  בחזית התעלהסקירת האירועים 

כשלמעשה לא הייתה תכנית הגנה; באיחור בהפעלת הכוחות הסדירים;  – היא התקפה
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באוקטובר, ובכלל זה בחוסר השליטה במצב, בפריסה הרחבה בשטח  7-6בלחימה בימים 

השגת מטרת הבלימה; בלחימת  ובתקיפות בכוחות קטנים ללא ריכוזי כוחות, ולמעשה באי

ים במשימות שגויות; בסיפור באוקטובר, ובראשה כישלון תקיפת אוגדות המילוא 8

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

באוקטובר, על קשיה והישגיה; בפעילות ממערב לתעלה ב"ארץ גושן", עד הפסקת  17-15

באוקטובר(, ובמשמעותה בשטח; בתפקידו של חיל האוויר במהלך  28האש בפועל )

ביטחוניים -ורים של המצרים על שלבים אלה; בשפעת המהלכים המדינייםהמלחמה; בתיא

 והמעורבות והסיוע של ארצות הברית ושל ברית המועצות על שני הצדדים.

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

בשטח ובמפקדות בעורף במשך כל אורכה והשפיע קשות על נוהלי הקרב בעוצבות, ביחידות 

ועל מעורבות המטכ"ל והפיקודים במערכה. גם החלק השני, כמו החלק הראשון, מבקש 

 לבדוק מה למדנו מכל האירועים וההתרחשויות האלה.

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

המלחמה, הנפגעים הרבים  של מערך אכ"א ומערך ההדרכה במהלך המלחמה. תוצאות

)חללים, פצועים, נעדרים ושבויים(, וההשפעה של אלה על משפחות הנפגעים ועל הציבור 

בעורף, חייבו מתן מענים מהירים, כולל שינויים ארגוניים והקמת גופי טיפול חדשים. המצב 

לוחמות בחזיתות ִחייב הזרמת תגבורות לא רק בכוח אדם, אלא גם אמל"ח, וכן הקמת יחידות 

חדשות. מערך 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. 

רה מערכת ייחודית שפעלה בשתי זירות הפעילות של אכ"א ומה"ד במלחמת יום הכיפורים יצ

מתן טיפול ומענה לכעשרת אלפים נפגעים )חללים, פצועים, נעדרים  –במקביל: האחת 

תגבור וסיוע  –ושבויים( ומשפחותיהם, לאורך זמן רב, כולל לאחר הפסקת האש; והשנייה 

רת לכוחות הלוחמים בכוח אדם, בצוותי טנקים, בהקמת יחידות קרביות חדשות, בהכש

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

 ולאחריה.

 :השפעת תוצאות המלחמה על אירועים ומהלכים שקרו לאחריהעוסק בהחלק הרביעי 

(, כביטוי 1977עד מפגש הפסגה בין ישראל ומצרים באיסמעיליה )דצמבר  1973מנובמבר 

 לשלום המתקרב.
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-הוכרזה הפסקת אש בין ישראל למצרים )ביצועה בשטח החל רק ב 1973קטובר באו 25-ב

. תוצאות המלחמה כבר היו 1974באוקטובר(. בזירת סוריה נמשכה האש עד יוני  28

ברורות, ומאפשרות לבחון את המשמעויות הנובעות מהן ואת השפעתן הישירה או העקיפה 

שקרו במהלך השנים שלאחר מכן, ובכלל  על שורה של מהלכים ואירועים מדיניים וצבאיים

 התוכניות רב־שנתיות של צה"ל "אתגר"זה רכש והספקה של אמל"ח מארצות הברית ו

כניות שנועדו לשקם, לארגן, להכשיר, לצייד, לאמן ולהכין את הסד"כ , ת"מטמון"ו

 המתוגבר לקראת התמודדויות מלחמתיות הצפויות בעתיד הקרוב והבינוני. 

מתאר את הפעילות סביב תכנון וביצוע תכנית "אתגר", תוך ייצוב המערכות החלק הרביעי 

השונות במצב החדש שנוצר. כן יעסוק חלק זה בתובנות מהמלחמה ובמסקנות ליישום 

ביוני  5-במאי 31בעתיד; בהסכם הפרדת הכוחות ובהיערכות מחדש בין ישראל לסוריה )

(; ביחסים שלי עם שר 1975פטמבר בס 4(; בהסכם הביניים בין ישראל למצרים )1974

הביטחון; בסיורים שערכתי, כולל ביקורי בדרום אפריקה ובצבא ובמטכ"ל בגרמניה; 

בתוכניות לפינוי צה"ל ממצרים; בתפקידי כאלוף פיקוד הדרום בעת ביקור סאדאת בישראל 

; וכן במעורבות 1977( ובמפגש בין ישראל למצרים באיסמעיליה בדצמבר 1977)נובמבר 

 לאומית במרחב בעקבות המלחמה. הבין

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

 380,000-הקרובה שלפני המלחמה או אחריה, יתקשה לקרוא ספר זה. אני מקווה שמתוך כ

בין אלה חיילי המילואים והסדיר )מתוכם עשרות אלפי קצינים( שהשתתפו במלחמה זו, ו

המשרתים בצה"ל כיום, יהיו לא מעט סקרנים שירצו לקרוא את חלקי הספר השונים. כן אני 

מקווה שיהיו חוקרים, היסטוריונים, אנשי אקדמיה, עיתונאים, מדינאים ופוליטיקאים, חברי 

 "צוות" ו"חבר" וחברי עמותת השריון, שימצאו עניין בספר זה.

 

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

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

 

 

 ה.ש.
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 א. סיכומי ארבעת חלקי הספר

 

 

 סיכום חלק ראשון   *

 

ת הימים )יוני החלק הראשון של הספר דן באירועים ובמהלכים שהתרחשו בתקופה שבין גמר מלחמת שש

חזוי -(, תוך בחינת השפעתם על אשר צפוי1973באוקטובר  6( ובין תחילת מלחמת יום הכיפורים )1967

 לקרות במלחמת יום הכיפורים. 

תוצאות מלחמת ששת הימים לא הביאו לשינוי במדיניות הביטחון ובעקרונות תורת הביטחון של ישראל. 

 ות הבאות:למרות המצב החדש שנוצר, התעלמו מהנקוד

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

  ומדובר בשתי חזיתות נפרדות. לא נקבעה החזית  –מצרים וסוריה  –האויב ידוע וצפוי

 המועדפת ולא הופקו המשמעויות הנובעות מכך.

 .)השלב הראשון בלחימה חייב להיות הגנתי )שכן, כל השטחים בידינו 

  מבחינה מדינית לא ניתן להתחיל במלחמה או במכה מונעת/מקדימה. סוגיה הקשורה בכך היא

מתי לגייס את כוחות המילואים גם כאשר קיימת התרעה כנדרש, נוכח "הרעשים" שהדבר 

 לאומית. לול לגרום אצל האויב ומבחינה ביןע

 ניתן לתקוף בו־זמנית  אוויר בסיני וברמת הגולן. עובדתית לא-קיום מערכים של טילי קרקע

בשתי החזיתות. למרות זאת, לא הוחלט מראש איזה מערך יותקף ראשון ומהן המשמעויות 

 הנובעות מכך על החזית השנייה. 

  ההתרעה תהיה בידינו התרעה מספקת לפני התקפה?; איזו התרעה באמת תינתן לנו )מהי

המיוחדים"(?; האם  מגורמים אלה: "הקונספציה", "מרגל העל", "האמצעים המובטחת

ההתרעה הצפויה תאפשר את הזמן והמרחב הנדרשים לגיוס, להתארגנות ולהיערכות כוחות 

המילואים בשטחי הלחימה, ובמיוחד להנעת הכוחות לסיני?; מהן המשמעויות כאשר אין 

 תגיע?  ביטחון שההתרעה הנדרשת
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( היו 1970אוגוסט -1969שה )מארס ( ולמלחמת ההת1969מארס -1967לתקריות האש עם מצרים )יולי 

 ההשפעות הבאות: 

  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.          

 להכיר את השטחים שהוחזקו על ידי צה"ל במזרח התעלה ואת שגרת הפעולה  מצרים למדה

 של צה"ל בקו התעלה. 

 קרקע -רכש וסיוע מברית המועצות העצימו את מערכי ההגנה האווירית )טק"א( וטילי קרקע

של מצרים )טק"ק(, כמענה אפשרי לתקיפות חיל האוויר בעומק. הצעד המשמעותי ביותר 

, עם 1970באוגוסט  8-7סוללות טק"א לקרבת קו התעלה בליל  14-כבהקשר זה היה הזזת 

 -כניסת הפסקת האש בקו התעלה לתוקפה. כתוצאה מכך נוצרה שליטה אווירית מצרית עד כ

ק"מ בשטח שממזרח לתעלה. בהשפעת ארצות הברית, צה"ל לא הגיב, אך בשטח  20-15

 נוצרו עובדות שחייבו מתן תשובה לאיום החדש שנוצר. 

 

תכנית "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 

נה אמורה למעשה ל"קו העצירה" )מבלי שהדבר נקבע בכתובים(, ללא מרחבים ומתחמים מוגנים, וההג

המטרה העיקרית הייתה מניעת הייתה להתקיים על ידי כוחות שריון ניידים שיפעלו אל המוצבים וביניהם. 

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

 האם התוכנית הקיימת מאפשרת השגת מטרת ההגנה ?. צליחה

מת כשלושים מעוזים בקו התעלה, בעיקר מול אזורי הצליחה האפשריים של תכנית "מעוז" כללה הק

ק"מ מקו התעלה. התעוזים שימשו כאמור כמקומות  12-8המצרים. בהמשך הוקמו עשרה תעוזים, במרחק 

ריכוז ליחידות שריון, סיור וארטילריה, אך לא כמתחמי הגנה. כן הוקמו עמדות טנקים בשטחי פריסה 

כנית ה לפי תורת ההגנה של צה"ל, אלא תכנית הגנשניים מקו התעלה. לא הייתה זו ת במרחק קילומטר עד

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

 יפתחו במלחמה, ובאם יעשו זאת, הם יובסו במהירות.

 

הימים ובין תחילתה של מלחמת יום הכיפורים ניתנים המאמצים המדיניים שנעשו בין תום מלחמת ששת 

 לסיכום כלהלן:

 לאומיים להשגת הסכם ביניים בין ישראל ומצרים, שנעשו  המגעים המדיניים והמאמצים הבין

 , לא צלחו.1973-1970, ולאחר מכן בין 1970-1968במהלך השנים 

 ירתה למזרח התיכון, ארצות הברית ביקשה לנצל הסדר מדיני ביוזמתה כדי להעמיק את חד

)לאחר  1974ובמיוחד למצרים. לכן היא הכשילה או לא קידמה יוזמות אחרות, ובחרה בינואר 
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( כמועד בו תיזום הסדר ביניים בין ישראל 1973הבחירות בישראל שיועדו לאוקטובר 

 למצרים. היא טעתה הן במועד והן בהבנת ההתפתחויות שחלו בשטח.    

  לאבד את מעמדה במזרח התיכון, ניסתה למנוע מלחמה על ידי תמיכה ברית המועצות, שחששה

 בהשגת הסכם ביניים מדיני )גם אם לא ביוזמתה הבלעדית(, אך קולה ומאמציה לא הספיקו. 

  מצרים הייתה הגורם העיקרי שאכן רצה ושאף להשיג הסכם ביניים שיניע מהלך מדיני. החשש

ת הסדר ביניים, מבלי שתובטח בהמשך נסיגתה המצרי היה מנסיגה חלקית של ישראל במסגר

המלאה מסיני, וכן מהתנאים שהציבה ישראל, שהמעיטה במתן התחייבויות לעתיד. בנוסף, 

ערבית, שגרסה כי כל הסדר מדיני שיושג צריך לתת מענה  מצרים הושפעה מהגישה הכלל

עם ישראל במצב  לנושא הפלסטיני. כל אלה הביאו את מצרים להבנה שלא ניתן להגיע להסדר

 הנוכחי, וכי ישראל אולי אף אינה מעוניינת בהסדר. 

 הייתה בטוחה בעצמה. היוהרה, הזלזול באויב, ההערכה כי מצרים לא תצא למלחמה,  ישראל

ואם תעשה זאת תובס, הביאו את ישראל לדחות כל הסכם ביניים. ישראל גם לא השכילה 

יא רוצה להשיג במצרים. ישראל יכלה למנוע להגדיר מהי בעצם המטרה המדינית והצבאית שה

)על פי הצעת משה דיין שנדונה במטכ"ל ואצל ראש  1971-מלחמה בהסכם שלא הושג ב

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

 

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

  מתקופת מלחמת ששת הימים היא ששימשה כבסיס להנחיות המדיניות מדיניות הביטחון

ולקביעת מטרות צה"ל גם לקראת מלחמה עתידית: החזקת השטחים; מניעת כל כיבוש של 

הכנסת נושא הצליחה  –שטח על ידי האויב; העברת הלחימה לשטח האויב; כתוצאה מכך 

 לצה"ל. 

 וא כלל תוספת של שלוש אוגדות שריון, הסד"כ שהוקם חיזק את צה"ל כמותית ואיכותית. ה

 175מ"מ וגדודי תותחים  155שמונה חטיבות טנקים וחטיבה ממוכנת, ארטילריה מתנייעת 

מ"מ. צה"ל הכפיל את מספר מטוסי הקרב והמסוקים והקים מערך )לא הומוגני( של יחידות 

 ואמצעים לביצוע צליחה. 

 חקי מלחמה ברמה המטכ"לית והפיקודית, מאמצים ניכרים הושקעו באימון הסד"כ. נערכו מש

ובוצעו תרגילים ברמה האוגדתית 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.

 פיקודית והאוגדתית, והסיכומים שנעשו משחקי המלחמה והתרגילים ברמה המטכ"לית, ה

 בעקבותיהם, חשפו נקודות תורפה ניכרות:
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  .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.

 ר המצריות )כולל טנקים( התוקפות את קו הבנת המשמעות של חמש דיביזיות החי אי"

התעלה בבת אחת: לא הוכנה תכנית הגנה סדורה בסיני ולא נבחנו בצורה נכונה תכנית 

 הפריסה המבצעית של יחידות הטנקים הסדירות ומעמד המעוזים ותפקידם בקו התעלה.

 עה נושא הצליחה של צה"ל לא נבחן בראייה כוללת: לא נעשתה עבודת מטה שבחנה וקב

את התנאים הנדרשים, הן 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 

צליחה, בכל הרמות, החל במטכ"ל וגמור בכל של הגופים והגורמים הפועלים במבצע ה

 יחידות המשנה.                    

 

 עדכון תמונת המצב לקראת המלחמה לקה בחסר:

  במהלך השנה שלפני תחילת המלחמה חלו מספר שינויים בנתונים, שחייבים היו להביא

יני. הדבר להערכה ובחינה מחדש של המצב, ואף לאפשרות של שינוי התוכניות של צה"ל בס

 לא נעשה.

  רבים העריכו )כולל אלוף פיקוד הדרום היוצא, אריאל שרון( שהמעוזים לא יוכלו למלא תפקיד

במניעת צליחה מצרית )המעוז יוכל לתת מידע, אך זאת ניתן היה לקבל גם בצורה אחרת, 

מעוזים מאוישים בלבד, בעיקר  16-חסכונית ויעילה יותר(. לכן, מספרם ירד משלושים ל

באזורי צליחה צפויים של המצרים. החלטות שלא התקבלו היו האם המעוזים יישארו במקומם 

או שיש לָפנות אותם לפני הפתיחה באש, והאם צריך להכין תכניות לפינוים במהלך הלחימה? 

מניעת  –בכל מקרה, היה ברור כי הכוחות במעוזים לא יוכלו לבצע את משימתם העיקרית  

 מה באויב שצלח.הצליחה המצרית ולחי

  מעוזים, על עמדות לטנקים במרחק  16"תכנית ההגנה" )שלושת "קווי ההגנה"( המבוססת על

קילומטר עד שניים מהתעלה )בעיקר מול אזורי צליחה אפשריים(, על עשרת התעוזים )שאינם 

משולבים בהגנה מרחבית( ועל  קידום השריון נגד כוחות הצליחה לאורך כל קו התעלה, 

 רחבה ודלה )חסרת ריכוז(, הינה למעשה תכנית תקיפה שאינה המענה המבצעי הנכון. בפריסה

  פריסה של חטיבת שריון אחת עם תחילת המערכה בשתי הגזרות, המרכזית והדרומית )כל

כשבעים עד שמונים ק"מ של קו חזית(, תיצור מצב בו החטיבה תידרש לפעול בפריסה  –גזרה 

רחקים גדולים ביניהם, בפיקודו של מג"ד שיכול להיות רק פלוגות בשטחים ובמ-של מחלקות

במקום אחד בעת ובעונה אחת. במצב זה תהיה לאויב הצולח תמיד עדיפות מקומית )הן בגודל 

 הכוח והן ברמת הפיקוד(, דבר שיגרום לנפגעים רבים לכוחותינו. 



11 
 

 יב הצולח(, לא נבחן מה יקרה כשהכוח הסדיר לא יוכל לבצע את משימתו )לבלום את האו

לפחות בשלב הראשוני. גם לא נקבע מי יחליט אז על שינוי המשימה ומתי, ולא נקבע קו הגנה 

 חלופי, אליו ניתן לסגת ולעבור להגנה.

  ק"מ,  20-15קידום מערך הטק"א המצרי בסיני הפך את השטחים ממזרח לתעלה, בתחום של

הפעלתו של חיל האוויר בסיוע  למוכי טילים. מצב זה היה בעל השפעה משמעותית על יכולת

 לכוחות הקרקע, לכן חייב מענה לשאלה האם ומתי יותקף מערך הטק"א המצרי? 

 

המטרות העיקריות שהוצבו בחלק זה של הספר היו לבחון את השפעת תוצאותיה של מלחמת ששת הימים 

לא התקבלו כנדרש  על מדיניות הביטחון של ישראל ועל החלטות וקביעות מדיניות וצבאיות שהתקבלו או

לאחר מלחמה זו, ולהתייחס אליהן; לבחון את השפעתן של תוצאות אותה מלחמה )לעתים גם השפעה לא 

מודעת( על דעות ודיונים, על מהלכים ואירועים, על תכניות מבצעיות ואחרות, על הכנת הכוחות ואימונם, 

 1973-1969ים במהלך השנים כפי שהיו במהלך התקופה הנדונה; וכן לבחון את המהלכים והאירוע

 והשפעתם על ההכנות והתוכניות של ישראל וצה"ל לקראת מלחמה אפשרית.

המסקנה הבסיסית מהמתואר בחלק הראשון של הספר היא שהרקע, מסד הנתונים, ההערכות והתכניות 

עובדות שנעשו, השפיעו ותרמו לכישלונות של ישראל וצה"ל בימים הראשונים של מלחמת יום הכיפורים. ה

בשטח והאירועים שהתרחשו במהלך המלחמה, כפי שיבואו לביטוי בחלק השני של הספר, ישלימו ויאמתו 

 מסקנה בסיסית זאת. 

*   *   *   * 

 

 סיכום חלק שני *  

 (73לאוקטובר   28 - 6מלחמת יום הכיפורים )

 

 פתיחה 

ם ומהלכים שקרו לפני המלחמה כאשר באים לסכם את מלחמת יום הכיפורים, נדרשת הבחנה בין אירועי

כאלה שהשפיעו והיוו את הרקע והבסיס למתן מענה לשאלה מרכזית שהצגתי בראשית  –ובימיה הראשונים 

לבין כלל  –הספר: "מה היו הסיבות העיקריות לכך שצה"ל נכשל בימי המלחמה הראשונים ומדוע?" 

 28אוקטובר ועד הפסקת האש בפועל )ב 9-האירועים והמהלכים שבאו לאחר מכן, במהלך ימי המלחמה מ

באוקטובר הם עיקר סיפור המלחמה מבחינת  9לאוק'(. ברור שכלל האירועים והמהלכים שהתרחשו לאחר 

משך הלחימה, היקף האירועים ועוצמתם. התייחסתי לתקופה זו בפירוט רב, כולל בסיכומי הביניים של 

 ט'(.     -ונים )פרקים ה'האירועים והמהלכים העיקריים במקבצי ימי הלחימה הש
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כדי להימנע מחזרה נוספת על פרטי הסיכומים שהופיעו בחלק הראשון של הספר ובכל הפרקים שדנו 

תזכורת של מספר קטעים, תחת הניסוח "מה קרה והשפיע", -במלחמה בחלקו השני, אסתפק במתן כותרות

 בחתך של: 

 73לאוק'  6הימים ועד -* ממלחמת ששת

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

 מי ניצח והיכן הייתה נקודת המפנה. -* המלחמה בכללותה 

 

 מה קרה והשפיע ממלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום הכיפורים

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

השתנה. במצב זה, הדרג המדיני והדרג הצבאי חייבים היו לבצע הערכת מצב לאומית גם כל הרקע המדיני 

. השעות הראשונות של מלחמה צפויה 48-גבש תוכניות אופרטיביות להפעלת צה"ל  לפחות ל-מעודכנת ול

  דבר זה לא נעשה.

הצטיינו  שנערכו במטכ"ל ובפיקודים האזוריים )במיוחד בפיקוד הדרום( משחקי המלחמה והתרגילים

בהצגת יכולות חסר של האויב, לעומת הערכות יתר של יכולות כוחותינו. תרגיל "עוז" לצליחה אוגדתית 

 של תעלת סואץ היה ביטוי לתרחיש בלתי מעשי. 

( תרמה במיוחד למצרים: המצרים למדו את השטח ואת שיטת ההפעלה 1970-1968)מלחמת ההתשה 

ת הטק"א של המצרים לקרבת התעלה עם סיום מלחמת ההתשה, המבצעית של צה"ל בסיני. קידום סוללו

 פגע ביכולת השליטה והסיוע של חיל האוויר הישראלי באותה גזרה.   

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

 מת בפיקוד הדרום.  יונים", שמשו דימוי לתוכנית הגנה, שלמעשה לא הייתה קיי

במטרה להשיג הסכם ביניים  1973-1968שנעשו במהלך השנים המאמצים המדיניים והבין־לאומיים 

 בין ישראל למצרים, לא צלחו: 

 המאבק האישי בין היועץ לביטחון לאומי קיסינג'ר ובין מזכיר המדינה רוג'רס בארצות הברית ,

מריקאית, עד שבאה היוזמה של קיסינג'ר מנע את האפשרות להגיע להסדר ביניים ביוזמה א

)לאחר הבחירות הצפויות בישראל(. קיסינג'ר  1974להתחיל במשא ומתן להסדר כזה בינואר 

 טעה במועד, כי לא העריך שמלחמה עומדת בפתח.  

 אכן רצתה להשיג הסכם ביניים שיניע מהלך מדיני. היא חששה מנסיגה חלקית של  מצרים

שתובטח בהמשך נסיגתה המלאה מסיני. השיחות והגישושים עם ישראל מקו התעלה מבלי 

 ישראל שכנעו את המצרים כי במצב הנוכחי ישראל אינה מעוניינת למעשה בהסדר. 

  לא השכילה להגדיר מהן המטרות המדינית והצבאית שלה במצרים. הביטחון העצמי, ישראל

תעשה זאת אין ספק שתובס,  היוהרה והזלזול באויב, הערכה כי מצרים לא תצא למלחמה, ואם

במטכ"ל ואצל  1971-הביאו את ישראל לדחות כל הצעה להסכם ביניים, כולל כזה שנדון ב

לב ואלוף פיקוד הדרום -ראש הממשלה גולדה מאיר )בעיקר בגלל התנגדות הרמטכ"ל בר
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שרון, וכן הימנעות שר הביטחון דיין מלהביע את דעתו(. גם הצעה נוספת להסכם ביניים 

   נדחתה על ידי ישראל.  1973-ועלתה בשה

 

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

מבצעית קשה. פריסתו -וחלקו בנוי על מערכות גישור מייצור מקומי, שגרירתן לתעלה מהווה בעיה טכנית

 יני, והצורך בריכוזו בזמן נתון, יצרו בעייה לוגיסטית קשה.  הגיאוגרפית של מערך הצליחה במרחב ס

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

תורתית, בהם היריב מודע למשמעויות ההרתעה, ובכל זאת יוצא למלחמה, וזאת בעיקר כאשר קיימים שני 

 גורמים אפשריים:  

 מלחמה מוגבלת יחסית מבחינה גיאוגרפית ו/או מבחינת הזמן הנדרש לביצועה, היא כשמטרת ה

 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.

 

"מרגל העל" ועל "האמצעים המיוחדים". ההתרעה לא נבחנה ולא התבססה על "הקונספציה", על  ההתרעה

הוכח מראש מהו ממד הזמן המובטח שניתן יהיה לקבל מכל אחד מהאמצעים, ומכולם ביחד. מערך המחקר 

"ניצח" את מערך האיסוף באמ"ן, למרות שלאחרון היו מספיק ידיעות ו"סימנים מעידים" מהשטח, שהצביעו 

ה. לכישלון מצטרפים הקברניטים בדרג המדיני והצבאי כאחד, שקיבלו את דעת בוודאות על מלחמה קרוב

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

 והאחראי 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"למה התקבלה בהידיעה על פתיחת המלח

מטכ"לית מוכנה לפעולה, ומטעמים מדיניים לא היה ברור מה ניתן לעשות )כמה מילואים לגייס ומתי, והאם 

ניתן להפעיל מכה מונעת/מקדימה?(. בנוסף לכך לא התקיים נוהל קרב מסודר, והכל נעשה באופן חפוז 

תוך התבססות על תוכניות להפעלת הכוחות הסדירים לפי פקודות "שובך יונים" ו"גיר", וריכוז  ולחוץ,

 ופריסת כוחות המילואים לפי פקודת "סלע". 

גיוס המילואים היה מהיר ביותר בשל העובדה שהמלחמה פרצה ביום הכיפורים כאשר רוב האנשים נמצאים 

 חיילי מילואים.   250,000-ויסו יותר מבאוקטובר ג 8-7בבית או בבתי הכנסת. עד ליל 

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

באוקטובר, על ידי הפעלת חיל האוויר נגד גשרים, שדות תעופה  7-תכנן לתת עדיפות לפיקוד הדרום ב

באוקטובר אילצה להעביר את תקיפות  7-6הגולן בליל  ומערך הטק"א במצרים. פריצת השריון הסורי ברמת
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 7-ב 08:00חיל האוויר לחזית הסורית )לאחר תקיפת שדות התעופה במצרים, שבוצעה עד השעה 

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

וכנן: היה איחור תוכנית "שובך יונים" לכוחות הסדירים לא בוצעה כמת – באוקטובר בפיקוד הדרום 7-6

בהגעת הכוחות לעמדותיהם, 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. 

ה על קו התעלה, שהתבססה על בהיתקלויות ניכרה עדיפות לאויב, וכוחותינו ספגו אבדות ניכרות. ההגנ

המעוזים ופריסת שריון לבלימה, ויועדה למנוע צליחה מצרית, נפרצה והתמוטטה. מעוזים רבים נפלו, 

הארמיה השנייה בגזרה הצפונית  –אחרים נותקו ונעקפו. נוצר מצב חדש: המצרים צלחו בכל קו התעלה 

חה עם דיביזיות החי"ר )כולל שריון( שלה והמרכזית, והארמיה השלישית בגזרה הדרומית. כל ארמיה צל

את התעלה מזרחה. חלק מכוחות הארמיות, כולל הדיביזיות המשורינות, נשארו בשלב זה ממערב לתעלה. 

 ק"מ ממזרח לקו התעלה, והקימו בהם מרחבים מוגנים.  12-5המצרים החזיקו בשטחים ברוחב 

שטחים מול השטחים שנתפסו על ידי המצרים, החטיבות הסדירות של כוחותינו, כל אחת בגזרתה, תפסו 

ונפרסו מולם, אך לא בקו המגע. כוחות המילואים החלו בתנועה לסיני, ועיקרם צפוי היה להגיע לחזית בליל 

 באוקטובר.   8-7

פריסת הכוחות הסדירים לא הייתה מאוזנת והגזרה הדרומית חסרה כוחות.  –באוקטובר בפיקוד הצפון  7-6

לחדור לרמת הגולן באזור רפיד, לעבר חושניה ונפח, ובהמשך אף ירדו דרומה לעבר  הסורים הצליחו

באוקטובר, וכתוצאה מכך  7-6הכנרת. דאגה רבה שררה במטכ"ל מפריצת השריון הסורי לרמת הגולן בליל 

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

 וגם אוגדת העתודה המטכ"לית הופנתה לשם. 

באוקטובר לחזית  8-7הגיעו במהלך ליל  162-ו 143אוגדות  –באוקטובר בפיקוד הדרום  8-ו 8-7ליל 

ללא מלוא כוחות חי"ר/חרמ"ש וארטילריה, ועם גופי לוגיסטיקה חסרים. הזמן הדוחק, נוהלי קרב חפוזים 

הסתיימה  21:00באוקטובר בשעה  7-ותיהם בביצועי הכוחות. בוקבוצות פקודות לא מושלמות נתנו את אות

פיקודית עם אוגדות הפיקוד, שעסקה בהתקפה הצה"לית -בחפ"ק פיקוד הדרום קבוצת פקודות מטכ"לית

 באוקטובר על הכוחות המצריים שצלחו מזרחה והתמקמו על קו התעלה. 8-המתוכננת ל

באוקטובר בבוקר הייתה שגויה ולא ניתנת  8-בהתוכנית המטכ"לית )למעשה של הרמטכ"ל( לתקיפה 

פעלה באופן שונה מהתוכנית,  ללא שליטה מלאה על  162לביצוע בנתוני האויב של אותו בוקר. אוגדה 

כוחותיה, והסתבכה בתקיפות. דיווח מוטעה של כוח גדודי שהגיע כביכול לתעלה הביא את אלוף הפיקוד, 

 162לתקיפה ולצליחה של התעלה בגזרת המרכזית על ידי אוגדה  ודרכו את הרמטכ"ל, לתת הוראות הזויות

לגזרה הדרומית, לביצוע צליחה דומה שם )תוך עזיבת שטחים שולטים  143ולשיגור מואץ של אוגדה 

אחר הצהריים  143שנתפסו על ידיה ועתה נעזבו לאויב(. לאחר תנועות ומאמצים מיותרים, חזרה אוגדה 

תיה לחזור למצב הקודם שם נכשלו , והאפשרות להשתלט על שטחים נוספים לגזרתה במרכז, אך ניסיונו

 בקרבת התעלה, נמנעו על ידי הרמטכ"ל.
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. הסיבות העיקריות לכך היו: תוכנית באוקטובר בחזית סיני נכשלה לחלוטין 8-התקפת הנגד של צה"ל ב

הזויות של אלוף הפיקוד,  ; תוכניות ופקודות162מטכ"לית שלא ניתן היה לבצע; תפעול לקוי של אוגדה 

 באישור פזיז וחסר אחריות של הרמטכ"ל. 

בפיקוד הצפון הייתה תוכנית הגנה שהתבססה על מוצבים ועמדות   –באוקטובר בפיקוד הצפון  8-ו 8-7ליל 

שליטה של טנקים. הגזרה הצפונית החזיקה מעמד וגרמה אבדות כבדות לסורים, אך במרכז ובדרום רמת 

באוקטובר  הטילה על אוגדות המילואים תנועה ותקיפה מאזור  8-ות סוריים. התקפת הנגד בהגולן חדרו כוח

הכנרת צפונה ומאזור המרכז מזרחה, במטרה להשתלט מחדש על שטחים שנכבשו ולהדוף את הסורים כלפי 

ך מזרח. תיאום הפעולה עם הכוחות הסדירים היה טוב וההתקפה הפיקודית הצליחה ואפשרה לפיקוד להמשי

להרחיק הסורים משטחי רמת הגולן ואף לחדור מזרחה  –באוקטובר  9 –המאמץ ההתקפי גם ביום המחרת 

 וצפונה.

 

 

 

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

  נקודת המפנה במלחמה

רה להרחיב באוקטובר תקפו המצרים את כוחות צה"ל מתוך מתחמי ההגנה שלהם ממזרח לתעלה  במט 14-ב

ולהגדיל את השטח שייכבש על ידם. אם ההתקפה תצלח, אפשר וניתן יהיה להתקדם עוד מזרחה, לעבר 

טסה ומעברי הג'ידי והמיתלה. ההתקפה נכשלה, ויותר ממאתיים טנקים מצריים הושמדו. ההערכה הייתה 

 באוקטובר, אך הדבר לא קרה. 15שההתקפה המצרית תתחדש למחרת, 

צה"ל לכבוש בחזרה שטחים שנכבשו על ידי המצרים בתחילת המלחמה )ברוח הגדרת מטרת ניסיונותיו של 

"למנוע מהאויב כל כיבוש שטח ממזרח לתעלה"( התבררו כמשימה קשה ביותר,  –המלחמה של צה"ל 

המחייבת כוחות רבים וכרוכה באבדות ניכרות. זאת במיוחד לאחר ששטחים אלה הפכו בינתיים למרחבים 

 טב על ידי חי"ר, נ"ט ארוך טווח וטנקים מצריים. מוגנים הי

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

לצה"ל יתרון ברור בקרב אש בין  –בשריון(, וכן כאשר כוחותינו נמצאים בהגנה והאויב תוקף, ובהכללה 

"ל מתקשה לפעול מול מערך חי"ר מחופר בשוחות אישיות, המסתייע בנ"ט יחידות שריון. לעומת זאת, צה

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.  

"ל נמנע אף הוא מלתקוף את מרחבי ההגנה המצריים, נוצר מצב שחייב מאחר והמצרים נמנעו מלתקוף וצה

"שובר שוויון", כלומר מהלך שיביא ל"נקודת הכרעה", )כמו במשחק טניס(.  השאלה הייתה מה יכולה 

. צליחה כזאת צליחה מערבה ל"ארץ גושן"להיות "נקודת ההכרעה של צה"ל". התשובה שניתנה הייתה 

שיווי המשקל של הצבא המצרי; לאיים בתנועה לעבר קהיר ו/או העיר סואץ  נתפסה כעשויה לערער את

מו למצרים נפגעים -ו/או העיר איסמעיליה; קרבות תנועה והתקלויות, בהם יש יתרון ניכר לשריון צה"ל, יגר
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רבים; יתכן ומצב זה יחייב את המצרים להפנות כוחות ממזרח התעלה מערבה ויאפשר לצה"ל כבוש חזרה 

 . טחים בצד המזרחי של התעלהאת הש

האם הדבר ניתן היה לביצוע? הצליחה החלה עם היקף כוחות לא מספיק, ועבר זמן רב יחסית עד שכוח 

ממשי צלח התעלה. אך המזל שיחק לכוחותינו, כאשר המצרים לא זיהו נכונה את מקומם והיקפם של הכוחות 

י שלו להעביר כוחות ממזרח התעלה מערבה. שצלחו את התעלה, והדרג המדיני המצרי מנע מהדרג הצבא

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 

שתוכנית הכיבוש והקמת ראש הגשר בוצעה בצורה לא מרוכזת מדי, מבלי שכל הכוחות היו מוכנים, למרות 

ותוך הקצאה לא מספקת של כוחות )המטכ"ל, הפיקוד והאוגדות הצולחות ביקשו כולם שהכוחות "שלהם" 

נאלצו  143יפעלו ממערב לתעלה, ולא רצו שיושקעו תחילה בלחימה ממזרח לה!(, ולמרות שכוחות אוגדה 

אמור, בריכוז חסר של כוחות( ולהילחם על כיבוש/פינוי אויב מצירים לשוב ולתקוף מספר פעמים )וכ

למרות כל אלה, בסופו של דבר הצליחה התממשה ומטרתה  ומצומתי תנועה מרכזיים לעבר ראש הגשר.

 הושגה: כוחותינו פעלו בארץ גושן.

 

 מי  ניצח  במלחמה? *  

עם תוכנית להפעלה יעילה של צה"ל  למרות שהמלחמה החלה ללא התרעה מספקת והמטכ"ל לא היה מוכן

השעות הראשונות של המלחמה; למרות כישלון צה"ל והדרג המדיני  בהבנת המצב המדיני והצבאי  48-ב

שנוצר לאחר מלחמת ששת הימים ובהוצאת המשמעויות,  המסקנות והתובנות הנדרשות; למרות נוהלי 

כנית הגנה בסיני; למרות כישלון ההתקפה הקרב החפוזים )למעשה במשך כל תקופת המלחמה( והיעדר תו

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

את ניצחונו  צה"ל השיגלמרות כל אלה,  –בקביעת המשימות והתוכניות המבצעיות לכוחות הפועלים שם 

-צה"ל לא השיג את משימתו הצבאיתעם זאת,   .הצבאי הגדול ביותר: הוא זכה ב"נקודת ההכרעה"

תפיסת  –המצרים השיגו הן את מטרתם הצבאית . למנוע מהאויב לכבוש שטחים בסיני –מדינית 

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

 כל צד יכול להציג "ניצחון" שלו במלחמה. כי 

 

* * * 

 

חלק השני של הספר, בו ניתן פירוט רב של אירועי המלחמה ומהלכיה, התייחסתי בביקורתיות לתוכניות ב

צה"ל בחלק מהאירועים והמהלכים המרכזיים ולדרך ביצוען, כולל מתיחת ביקורת על מטות ועל מפקדים. 

 הם:לפיכך, נשאלת השאלה כיצד אני מנמק את קביעתי כי בכל זאת אנחנו ניצחנו ? נימוקי 

  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 מתאים, השיגו את משימותיהם. 
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  בהכללה ניתן לומר כי המפקדים והחיילים הסתגלו לשגרת המלחמה ולתנאיה המשתנים, למרות

אורכה. חיילי המילואים )כשבעים אחוזים מהסד"כ( גילו אורך רוח והקרבה אזרחית יוצאת דופן 

 יום, דבר המחייב ציון לשבח(.   120-)שירות רצוף של יותר מ

 .מספר אירועי הקרב, האבידות בנפש ובאמל"ח, תנאי  מפקדי היחידות עברו התנסות לא פשוטה

הלחימה והלחץ הפיזי והנפשי, וכן הצורך להמשיך ולבצע יצרו תנאים קשים שמעטים התנסו בהם 

בעבר. הדבר עומד לזכותם המוחלטת. גם אם מתחתי ביקורת על חלק מהמפקדים, ולדעתי ניתן 

 לא אני. להם מגיעה הערכה.היה לפעול אחרת בחלק מהאירועים, הם אלה שהיו שם ו

  ,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(.  

  החינוך ויכולת האלתור של המפקדים )בניגוד לאויב, שחסר לרוב יכולת זו(, חיפוש דרך/תגובה

ה במהירות, במצבי לחץ ובהיעדר נוהלי קרב סדורים, עמדו לצדנו )גם כאשר מפקדים פעלו שונ

לעתים באופן שונה וללא תיאום עם מפקדים שפעלו בדרך אחרת מהם, דבר שאפיין את הפעילות 

 ב"ארץ גושן"(.  

  הדרג המדיני אמנם לא הוכיח מנהיגות מובילה )לא בהגדרת המדיניות הנדרשת ולא ביוזמות

מועילות(, אך גם לא מנע פעילות ויוזמה של הדרג הצבאי. הדרג המדיני תרם בפעילותו נגד לחצים 

אותו ציוד ואמל"ח שהיו חסרים  –מדיניים בין־לאומיים, והצליח להשיג סיוע צבאי מארצות הברית 

 להמשך הלחימה ולסיומה המוצלח.

*  *   *   * 

 

 

 סיכום חלק שלישי*  

 לחמהמערך אכ"א  ומה"ד במ

 

 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 

ההתשה והכוננות לקראת כבד גבה גם שירות המילואים שנמשך לאחר הפסקת האש, וזאת בגין לוחמת 

)מועד גמר  1974במארס  5אפשרות של חידוש המלחמה. שירות המילואים  בחזית סיני נמשך עד 

למעשה עד אמצע יוני  –ההיערכות והפרדת הכוחות, והתייצבות צה"ל ממזרח לתעלה(, ובחזית רמת הגולן 
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ני המלחמה, ורישומם הקשה . מספר הנפגעים הגדול ואורך שירות המילואים לא נחזו בצה"ל לפ1974

 והשלכותיהם על הצבא ועל האוכלוסייה האזרחית נמשכו שנים רבות לאחריה. 

אכ"א היה, כאמור, הפחות מוכן מבין אגפי המטכ"ל להתמודד עם תוצאות המלחמה מבחינה ארגונית ומעשית 

ים והשבויים(, )הפצועים, החללים, הנעדר זירת הנפגעיםגם יחד. האגף פעל בשתי זירות עיקריות: 

בתגבור  – זירת הסיוע לכוחות הלוחמיםשתחילתה בחזיתות הלוחמות וסיומה במערכות הטיפול בעורף; 

בכוח אדם, בצוותים, בהקמת יחידות חדשות, בהכשרת כוח אדם מקצועי בשיקום מערכת ההדרכה 

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

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

 הלוחמים בחזיתות.       

הצורך בטיפול מקביל בשתי הזירות הארגוניות ִחייב הקמת גופים שלא היו לפני כן במערך, וכן שילוב 

שיתוף ותיאום מלאים עם מפקדות קציני החיל הראשיים ביבשה. מערך ההדרכה עם מערך כוח האדם, תוך 

שילוב זה ִאפשר הפעלת מערכת אחת מאוחדת, שפעלה ביעילות ובמהירות ונתנה מענה לצורכי צה"ל בניהול 

 המלחמה.  

הגיוס המהיר, השיגור החפוז לחזיתות הלחימה של צוותים לא אורגניים ושל חלקי יחידות וגופים לא 

רם כבר עם תחילת המלחמה, מלבד קשיי הפעלה מבצעיים, גם ליקויים ברישום מצבות כוח מאוזנים, ג

של הלחימה, שליחת עשרות קציני שלישות לעוצבות וליחידות  האדם. דבר זה ִחייב, ביומיים הראשונים

בשטח כדי לבסס נכונה את מצבות כוח האדם בהן.   נסיבות קרביות ואחרות בהמשך ימי הלחימה גרמו 

דיווח חסר או לקוי של היחידות על חיילים פצועים וחללים שפונו לעורף ועל חללים ונעדרים שנשארו ל

 בשטח. עובדות אלו הקשו על זיהוי חללים ואיתור נעדרים. 

הטיפול והקשר הנדרש עם אלפי משפחות הנפגעים יצרו בעיה אמיתית ומתמשכת בכול תקופת המלחמה 

ת הקמתם של גופי ביצוע והקצאת כוח אדם ואמצעים לטפל בכך, במיוחד וחייבו מתן מענים מידיים בצור

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 חללים 

הלחימה )כולל בשטחים שבשליטת האויב(, שנמשכה שבועות לאחר הפסקת האש; השלמת ונעדרים בשטחי 

שבי ששהו  ---נתונים וקבלת מידע בסוגיות אלו התאפשרו בזכות חקירת פצועים במתקני האשפוז וחוזרי

במתקנים עורפיים. היו מפקדי יחידות שהתקשו לטפל במשפחות הנפגעים ולתקשר אתן )גם לאחר גמר 

הדבר נבע לא אחת מסיבות אוביקטיביות, אך לא היה בכך כדי להקל על משפחות הנפגעים או  הלחימה(.

 לפצות אותן על סבלן.

מסקנות והפקת לקחים על עבודת האגף, על  הוצאו הנחיות לכל גורמי אכ"א לגיבוש 1973כבר בנובמבר 

כקובץ  1974אורגן בפברואר כל גופי המטה שלו והחילות שהיו כפופים לו בעת המלחמה. חומר זה נאסף ו

ממוחשב, שכלל את כל הנקודות שנבדקו, את המסקנות והלקחים המידיים שהופקו וכן פירוט סוגיות 

ונושאים המחייבים בדיקה נוספת. אוסף הלקחים הממוחשב טיפל גם באלפי שאלות שדנו בשגרת העבודה 

הנקודות  ל המהלך הועמדו למבחןובשיטותיה, כולל השימוש בטפסים ובדיווחים השונים. בסיכומו ש
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הדורשות תיקון מיידי. הקובץ הממוחשב שימש את אכ"א בעבודת המטה שלו עוד שנים רבות לאחר 

 המלחמה.

 

 מסקנות ולקחים עיקריים

 א. גופים שהוקמו באכ"א בעת המלחמה 

יתור הגופים החדשים שהוקמו במסגרת אכ"א במהלך מלחמת יום הכיפורים היו: המרכז והיחידה לא

נעדרים; מרכז הקשר למשפחות הנפגעים; מחלקת הנפגעים; יחידת חקירות וזיהוי חללים; חוליות הסריקה 

לאיתור חללים ונעדרים בפיקודים המרחביים; יחידת מעבר ארצית של כוח אדם; היחידה הפסיכולוגית 

ת קליטת כוח אדם לטיפול בנפגעים בשדה ובעורף; מאגרי כוח האדם בחילות ובעוצבות/יחידות; חוליו

 בנתב"ג; הוועדה הציבורית ליד ראש 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 הנדרש והאמצעים הנלווים הנדרשים בכל אחד מהגופים צריכים להיקבע  

מדינית והצבאית המעודכנת, או לפי תוכנית רב־שנתית. בעקבות זאת ובהתאם לכך בהתאם לתמונת המצב ה

יוחלט על התקנים של כוח האדם והאמצעים, ועל איושם המעשי בגופים אלה. זאת, מתוך הבנה שניתן יהיה 

לתגבר את כל הגופים האלה בעת חירום בכוח אדם ובאמצעים ולהפעילם בהיקף גדול יותר, בהתאמה 

 המצב מהשטח.                                 -לצרכים ולתמונת לנסיבות,

 

 

 ב. מערך ההדרכה בעת מלחמה

אין ספק שמערכת הדרכה משולבת, הרואה את הצרכים מצד אחד ויש לה היכולת לספק צרכים אלה מצד 

שה, ומפקדת שני, היא מערכת יעילה. במלחמת יום הכיפורים, שבה לא היו מפקדה לחילות השדה או זרוע יב

גיסות השריון פעלה כמפקדת אוגדה, רצה הגורל וראש אכ"א היה איש שריון ששימש בעבר כמפקד גדוד 

ובית הספר לשריון, וכן כסגן מפקד גיסות השריון וכמפקד  7טנקים / קורס מ"פים רב־חילי/ חטיבת השריון 

רכה ולהפעילם במשותף. אוגדת מילואים. ככזה הוא יכול היה לשלב את מערך אכ"א עם מערך ההד

מז"י )אם  -במציאות ובמבנה של ימינו יש להניח כי שילוב שני המערכים היה מוטל על מפקד זרוע היבשה 

כי אישית, הייתי מעדיף לראות את מפקדת חילות השדה ]ולא את מז"י[ במסגרת מטכ"ל חזק בכל אגפיו, 

 היבשה באמצעות מפקדות הפיקודים(.   מאויש על ידי אנשי כוחות היבשה, ופוקד על עוצבות/חילות

רצוי שמערך ההדרכה ייבנה מראש עם כוח הדרכה ואמצעים שיאפשרו קיום קורסים מוגדרים להכשרת 

מפקדים ואנשי מקצוע גם בעת מלחמה. יש לבחון האם נכון שקורסים  של מפקדים/קצינים יצאו יחד ללחימה 

שלב של ההכשרה מצוי הקורס והאם נכון להמשיך בה כיחידה קרבית. בהקשר זה יש הכרח לבחון באיזה 

עד סיומו, כדי שניתן יהיה לנצל באופן מיטבי את כוח האדם )לדוגמה, האם חניכי קורס מפקדי טנקים 

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

תפקיד מבוקש במיוחד במהלך  –אותם בצורה נכונה כמפקדי טנקים את הכשרתם במסגרת הקורס ולנצל 

 המלחמה?(.
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הקביעה כי כל צוות שֻצוות )טנקים או תותחים מתנייעים(, וכן כל יחידה חדשה שהוקמה, חייבים לעבור 

אימון מכין וגיבוש של שלושה ימים, לפני שיגור לחזית, הוכיחה את עצמה. גם היכולת לארגן את חיילי 

אים השוהים בחו"ל במסגרת מחייבת מראש )כמו צוותי טנקים( ולהפנותם מיד עם הגעתם לישראל המילו

למקום התארגנות וציוות יחידתי באמצעות חוליות הקליטה של אכ"א בשדה התעופה, הוכיחה את עצמה 

צוותי טנקים(. הפתעה חיובית נוספת הייתה כאשר חיילים שנפצעו  86-)כך נוספו למערך הלחימה כ

 צוותי טנקים נוספים.   119במלחמה הביעו רצון לחזור ללחימה 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 

במלחמת יום הכיפורים הוא ִאפשר מקצועות ודרגות. שיעור הקצינים במאגרים אלה הוא גבוה יחסית, ו

אחוזים מכלל  24קצינים ) 2,150חיילים, כולל  9,000-הקצאת תגבורות כוח אדם בהיקף של יותר מ

                                       ההקצאות(. תגבורות כוח אדם אלו אפשרו הקמת  יחידות חדשות ותגבור והשלמה של יחידות קיימות.                                       

(  כבר הגיעו התגבורות שניתנו לחילות השונים 1973באוקטובר  15עוד לפני מועד הצליחה של התעלה )

 קצינים בדרגות רס"ן ומעלה, עד אלוף(.     335קצינים )ביניהם  1,191חיילים, מתוכם  5,050למספר של 

מכוח האדם במאגרים אלה צריכים  60%ואים. יש חשיבות רבה לקיום מאגרי כוח אדם אלה במערך המיל

להינתן לחילות השונים ולהתחלק ביניהם )כאשר הקצאתם למפקדות/עוצבות/יחידות על ידי מפקדת החיל 

 הנותרים צריכים להיות עתודה במסגרת אכ"א. 40% -תיעשה תוך תיאום עם אכ"א(, ו

 

 ד. אמצעי זיהוי לחייל 

כדי שאם הוא ייפגע, ניתן יהיה לזהותו באמצעותם. המספר הרב של אמצעי זיהוי אישיים ניתנים לחייל 

נפגעים במלחמת יום הכיפורים, 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.

 ים:המלצת אכ"א להשתמש באמצעים הבא

 עם שרשרת על צוואר החייל. מכונה להטבעת הנתונים על גבי הדיסקית תימצא  דיסקית זיהוי

בכל מפקדת אוגדה/מפקדת חיל. יש לקבוע נוהל כיצד ומתי מעדכנים/משלימים דיסקיות 

במקום אלו שאבדו, הושמדו או ניזוקו. עם גיוס אנשי המילואים ובעת השיבוץ הקרבי, חייבים 

 של הדיסקיות על צווארי החיילים. לבדוק הימצאות 

 שיכלול את פרטיו האישיים של החייל )שם, מספר אישי, דרגה(. יש לקבוע את כרטיס שבוי ,

 המקום בלבוש החייל בו יונח הכרטיס )כמו, למשל, הכיס השמאלי בחולצה(.

  ואר. הגבוהה הימנית של החייל, שבה יהיו נתונים זהים לדיסקית שעל הצודיסקית זיהוי בנעל 
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 אמצעי מעולה אך מחייב אישור ממשלה. בעקבות  –צה"לי -במאגר כלל טביעת אצבעות

אישור כזה יידרשו סידורים מיוחדים, 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 נתונים ראשוני נתונים בסיסיים, בדף .

)תוטבע בדף( ונתונים פיזיים שלו, כמו משקל וגובה, צבע העיניים, צבע השיער, צבע כללי 

צלקות, סימוני ניתוחים, פגמים גופניים פיזיים, סימני קעקוע,  –של הגוף, ציון סימנים מיוחדים 

ם כלליים דוגמת כתובת מגורים, שמות ההורים ובני המשפחה ובית ונתוני –עגילים/נזמים 

הספר האחרון בו למד החייל. נתונים אלה יישמרו במאגר ממוחשב בשלישות הראשית וישמשו 

 לזיהוי כאשר הדבר יידרש.  

 לצורך סיוע בזיהוי. יש להניח כי בשעת הצורך הפנייה תהיה בראש ובראשונה  צילומי שיניים

רה והחייל טופל בצה"ל וישנם צילומי שיניים שלו שם, ניתן יהיה לקבל אותם למשפחה. במק

 מהמרפאה הצבאית. 

 

 ה. קשר עם חיילי מילואים בחו"ל ועם מתנדבים

התברר כי חיילי מילואים המצויים בחו"ל לצורכי לימודים, השתלמות או התמחות מקצועית, עבודה זמנית 

ומקצועי. עם יציאתו מישראל של כוח אדם זה, יש לשלבו ברשת  וכדומה, מהווים מקור לכוח אדם איכותי

גיוס חו"ל, בחסות ובסיוע השגרירויות והנציגויות הישראליות שם.  כזכור, מקור כוח אדם זה ִאפשר במהלך 

 צוותי טנקים למערכה. 86המלחמה להוסיף 

גות ישראלית שם. בנציגות מקור נוסף לכוח אדם הם המתנדבים מחו"ל, שחלקם מגיע תחילה לשגרירות/נצי

יש לרשום את הנתונים האישיים של המתנדב, את מקצועו ואת מטרת ההתנדבות, וכן את מועד ההגעה 

הצפוי לישראל, ולהעביר נתונים אלה לאכ"א. האגף יבחן את הנתונים וימליץ על אפשרויות השיבוץ של 

טה של אכ"א בשדה התעופה ימתינו המתנדב במערכת ועל עצם הכדאיות של הגעתו ארצה. חוליות הקלי

 למתנדב ויפנו אותו כנדרש.

 

 ו. ניצול נכון של ההפוגות בלחימה

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

מן זה בצורה הפוגה הנוצרת מיציאת העוצבה/היחידה מקו המגע להתארגנות/מנוחה בעורף.  יש לנצל מצב וז

היעילה ביותר. כדי להגיע לניצול נכון של ההפוגות בלחימה, יהיה צורך לקבל תמונת מצב מלאה של 

 העוצבה/היחידה בתחומים הבאים:

 נתונים על נפגעים )חללים, פצועים, נעדרים ושבויים(, על פערים בכוח  – מצבת כוח האדם

 אדם, על המורל והמשמעת ועל נפקדים ועריקים.
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  מצבת כלי הנשק ואביזריו, כוח  –)מותנה בסוג העוצבה/היחידה(  הרק"ם/האמל"חמצבת

האדם הטכני, מלאי תחמושת, דלק, מים וכדומה, פערים בציוד הלחימה, ורק"ם/אמל"ח 

 בתיקון. 

 רמת האימון והניסיון הקרבי, רמת המפקדים, השלמת הדרכות נדרשות,  – מוכנות מבצעית

 ין ורמת הכוננות המבצעית. מפות קוד, אמצעי קשר ומודיע

 

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 אג"א/לוגיסטיקה או אג"ם/מבצעים )במשולב עם נציגי אמ"ן(, או על ידי צוות 

 לוונטיים. מטכ"לי/פיקודי מאוחד שיכלול את כל האגפים הר

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 

כין מראש אפשרויות יאפשר לה--את תמונת המצב של העוצבה/היחידה לכל הגורמים הרלוונטיים דבר זה 

שונות למענה. במפגש עם העוצבה/היחידה תעודכן ותפורט תמונת המצב, וניתן יהיה לסכם בצורה מעודכנת 

 ויעילה את המענה שיינתן על ידי גורמי המטה.  

היחס בין דרגי המטה )מטכ"ל/פיקוד מרחבי( ובין עוצבות השדה בשעת מלחמה מותנה לחלוטין במענה 

מטה לצרכים של העוצבה/היחידה. המענה שיינתן באופן מלא  ובזמן המתוכנן, יוסיף שיינתן על ידי ה

 לאמינות במערכת היחסים בין הדרגים.   

 

 ז. הטיפול בחללים, בפצועים ובשבויים של האויב

המציאות בשדה הקרב תעמיד לעתים את מפקד היחידה בפני הצורך לטפל בחללים, בפצועים ובשבויים של 

 מפקד להיות בעל ידע מוקדם ויכולת לפעול נכון בנושא זה.  האויב. על ה

יידרש בעיקר כאשר השטח יימצא בשליטתנו בגמר הלחימה. אם מספר החללים של  חללי אויבהטיפול ב

האויב הוא גבוה, יש להניח כי הדרג הפיקודי בגזרה יקבע מקום לאיסוף הגופות ולקבורתן. עם זאת, יתכן 

כל יחידה במקום בו היא תימצא. בכל מקרה, בגלל רגישות הנושא והאפשרות  מצב שמשימה זו תוטל על

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. -פורים היה דיווח מסודר על במהלך מלחמת יום הכי

הוא לרוב בעייתי, שכן העדיפות תינתן תמיד לפצועים שלנו, במיוחד כאשר מדובר  פצועי אויבהטיפול ב

ניתן טיפול לפצועי אויב רבים יחסית עוד בשטח הלחימה, על ידי תחנות  בפינוי לעורף. עם זאת, במלחמה

הועברו לבית חולים שגדודיות )התאג"דים(. במקרים אלה הפינוי נעשה לרוב למספר פצועים יחד, האיסוף ה

 מיוחד שהוקצה לשבויים פצועים. 

בשטח מחייב ידע ואמצעים שיאפשרו איסוף השבויים במקום מאובטח, חיפוש גופני  שבויי אויבהטיפול ב

ום כללי, העברה )רגלית או ברכב( בצורה ראשוני, שימוש באזיקים פלסטיים )במידה ויש כאלה(, ריש
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מאובטחת ליחידת משטרה צבאית או לנקודת איסוף שבויים זירתית בעורף. יש לזכור ששבויים אלה 

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

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

חשוב שבקורסים של מפקדי פלוגות ומפקדי גדודים ילמדו את הנושא. כן רצוי לכלול בתרגילים השונים 

באיסוף השבויים ופינוים, הטיפול בפצועי אויב  החטיבה והאוגדה אירועים המחייבים טיפול  -ברמת הגדוד 

 וקבורת חללי האויב. 

 

 ת המפקדים בטיפול בחללים/נעדרים ובמשפחותיהםח. אחריו

הטיפול של המפקדים בחיילים מיחידתם שהוגדרו כחללים או נעדרים היווה נקודת תורפה ערכית ותדמיתית 

קבועה במהלך המלחמה. זאת, הן באשר לטיפול בשטח והן, ובעיקר, בכל מה שנגע בטיפול בהם 

 בים. טיפול שנמשך חודשים ר –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. 

מספיק למושגים  המפקדים לא היו ערים מספיק למשמעויות הנובעות מליקויי טיפול אלה, וגם לא מודעים

כמו "נעדר" או "נעלם" וההשלכות והמשמעויות שנבעו מכך על משפחות הנפגעים. אותן משפחות חיפשו 

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

ים, דרך פו"ם וקורסי מג"דים , עבור בקורסי מ"פ1נושא זה חייב להיכלל בכל קורסי הקצינים בבה"ד 

ומח"טים, ועד המכללה לביטחון לאומי. יש לעלות הנושא בכל הקורסים הנערכים במסגרות אלו ולטפל בו 

    טיפול ערכי ומעשי.

 

 ט. סקרים, מידע, הלכי רוח ומורל 

קבלת יש חשיבות רבה לקבל נתונים על הלכי רוח ומורל ביחידות צה"ל בעת מלחמה. חשיבות דומה יש ל

על נסיבות פציעתם ועל נפגעים נוספים, בעיקר   –מידע נרחב מהחוזרים מהשבי ומחיילים שנפצעו במלחמה 

חללים, נעדרים ושבויים. שני גופים קיימים יכולים לעשות זאת היטב, עם הכנה וסיוע של אנשי מילואים 

 מחלקת היסטוריה של צה"ל והיחידה לפסיכולוגיה צבאית.    –

*   *   * 

 

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, 

כזאת מובנת ונכונה, לשיטות הפעולה ועוד( כבר יושמו ותוצאותיהן נראות לעין מזה עשרות שנים. תמיהה 

אך יש לזכור שהדברים צצו ועלו רק במהלך המלחמה וכי לקחי מלחמה זו אכן יושמו בתוכנית הרב־שנתית 

 . 1979-1975תוכנית "אתגר" לשנים   –שבאה בעקבותיה 
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לסיום חלק זה, אני מבקש להתייחס לשלוש קביעות/אמרות שנפוצו בציבור ובקרב החיילים, בעיקר לאחר 

 -לחמה, שאליהן התיחסו באכ"א כבר אז: "רעידת אדמה"; "מלחמת החיילים הפשוטים"; מה קרה גמר המ

 "ניצחון או כישלון?".

 

 " המלחמה כ"רעידת אדמה

משהו קשה ובלתי צפוי.  –רבים התייחסו למלחמת יום הכיפורים כמי שחוללה בתוצאותיה "רעידת אדמה" 

 אמירה זו:  לדעתי, היו כמה סיבות שהצדיקו

 מצד מפקדי צה"ל וההנהגה המדינית. אלה תרמו לציפיות הציבור  היוהרה והזלזול באויב

 מצה"ל "לנצח מהר ובגדול", דבר שלא התממש.

 חללים, פצועים, נעדרים ושבויים(, שהלך וגדל במהלך המלחמה, והגיע  מספר הנפגעים(

הציבור, ובעיקר נפגעים. מצב זה השאיר חותם כבד, מעיק ומתמשך על  10,000-בסיומה לכ

 אצל משפחות הנפגעים, וכן בקרב החיילים.

 הציבור זכר את מלחמת ששת הימים, בה נחל צה"ל ניצחון צבאי ומדיני אורכה של המלחמה .

-הקרבות נמשכו כ –גדול בשישה ימים בלבד. התמונה במלחמת יום הכיפורים הייתה שונה 

התשה הממושכת )במיוחד בחזית הצפון(, יום, אך השהייה בקווי החזית, הכוננות ומלחמת ה 22

 נמשכו עבור חלק גדול מיחידות צה"ל עוד כשישה חודשים. 

 שבר זה הסתמן מיד עם סיום המלחמה אך בין הדרג הצבאי לדרג המדיני שבר ביחסים .

הגיע לשיא עם פרסום דוח ועדת אגרנט, שלא טיפל בדרג המדיני ובחן רק את ימי המלחמה 

 פוליטית, הייתה זו המערכה הראשונה בתהליך נפילתה של הממשלה. הראשונים. מבחינה 

 "הבדלי גישות, מטרות אישיות וצבאיות שונות, אי־ביצוע פקודות, "מלחמת הגנרלים .

כל אלה בלטו במיוחד בחזית סיני, בין המטכ"ל לפיקוד  –השמצות הדדיות בין "הגנרלים" 

וגדות, ובין מפקדי האוגדות עצמם. בעיקר הדרום, בין מפקדת פיקוד הדרום לחלק ממפקדי הא

. גם 143בלטו הדברים בהתנהלות סביב מינויו ותפקודו של אלוף אריאל שרון כמפקד אוגדה 

 פוליטי היה מה לתרום במלחמה זו .-לדרג המדיני

 או היעדר ההתרעה( נראתה לרבים כגורם מרכזי בכישלון צה"ל, לפחות בימים  ההפתעה(

 .במציאות, לא היה זה הגורם המרכזי לכישלון  הראשונים של המלחמה.

 

 "מלחמת החיילים הפשוטים" 

 אמירה זו נבעה כנראה מהעובדות הבאות:

  החיילים השתתפו פיזית ביותר אירועי קרב בהשוואה לניסיונם במלחמות העבר או בתרגילים

יותר. ובאימונים קודמים. מלחמת יום הכיפורים נמשכה לאורך זמן, עם הפוגות קצרות ב

במהלך תקופה ארוכה זו דיברו ביחידות "על המצב" והחליפו חוויות ודעות סביבו. גם ההיכרות 
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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.

  תוך כדי הלחימה, ובעיקר לאחריה, לנעשה בסביבתם ועם עצמם. חיילים התבטאו והתייחסו

יש להניח כי אמירה כמו "אנחנו עשינו את המלחמה" נועדה לציין את הדרג הנמוך שנלחם 

מ"מ( לעומת ה"גנרלים" )שהמלחמות האישיות ביניהם, לפחות בחזית -)החיילים עד דרג מ"כ

 סיני, לא היו בגדר סוד(. 

עים במלחמה תומכים באמירה זאת? אם האמירה התייחסה לחיילים "הפשוטים" האם הנתונים על הנפג

הכיפורים, קרוב לארבעים אחוזים  -ממש, המציאות מראה תמונה שונה: מתוך סך כול הנפגעים במלחמת יום

מ"כים ומ"מים(, היה בה  היו קצינים ומפקדי כתות/צוותים. אם האמירה התכוונה גם לפיקוד הנמוך ביחס )

 אמת.

 

 בניצחון או בכישלון?  –איך נגמרה המלחמה *  

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

היעדר ההתרעה, הכניסה הלקויה ללחימה, ובעיקר לפעילות, למהלכים  ולתוצאות   -הפתיחה של המלחמה

 קטובר.  באו 8-6 –של הקרבות בימים הראשונים 

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

הם התבססו על הדרך והמקום בה הסתיימה המלחמה: ַהצליחה למערב התעלה וכיבוש חלק מ"ארץ גושן"; 

ת רמת הגולן לישראל, במצרים; החזר 3ההימצאות במרחק של כמאה ק"מ בלבד מקהיר; כיתור ארמיה 

 כולל כיבוש שטח סורי נוסף. 

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

שכן האויב דווקא כבש והחזיק בשטחים באזור זה.   יחד עם זאת,  –מהאויב כיבוש שטחים ממזרח לתעלה" 

נו על הדרג המדיני נמנעו מלהגדיר את תוצאות המלחמה כ"כישלון", בעיקר אותם מפקדי צה"ל ואנשים שנמ

 נוכח ההישגים שהושגו בסיומה.  

בקרב הציבור הרחב, וכמובן גם בצה"ל ובדרג המדיני, לא יכלו להתעלם מהמספר הגבוה של הנפגעים 

תג פגעים הציב במלחמה. גם אלה שטענו שהיה זה "הניצחון הגדול ביותר של צה"ל", הודו שמספר הנ

 .מחיר גבוה לניצחון

*  *  * 

 

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? 

וד, מפקדי אוגדות, מפקדי חטיבות, גדודים או יחידות אחרות באו אחרי הפסקת האם אלופי פיק -לשאלה 

כעשרת אלפים  -האש להתעניין אצלי או במערכת המטכ"לית מי וכיצד טיפלו בנפגעי יחידותיהם )כזכור 

 "נפגעים"( וכיצד הוכנו, אורגנו והוקצו לכוחות הלוחמים בשתי החזיתות אלפי חיילי התגבורות, מאות צוותי
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הטנקים ואנשי המקצוע ועשרות היחידות שהוקמו במהלך המלחמה?     לצערי, לא היו מפקדים 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".

רכת( שהתעניינו ואף ידעו או שמעו על פעילותנו במלחמה ולאחריה:  היו בכל זאת מעטים )רובם מחוץ למע

 -הרב שלמה גורן שוחח אתי )במיוחד על עבודת הרבנות הצבאית הראשית ועל נושא

החללים/הנעדרים/הנעלמים(; יצחק רבין התקשר אלי, שאל שאלות, קיבל נתונים וברך על המוגמר; רב־

ד, משך כל המלחמה, בעבודת האגף; רב־אלוף )מיל'( יגאל ידין אלוף )מיל'( חיים לסקוב היה מעורה מאו

שוחח אתי וברך על הדברים. גם בשנים מאוחרות יותר, כאשר אולצתי על ידי השר בורג לעזוב בראשית 

את תפקידי כמפכ"ל משטרת ישראל )בשל תיק "אפרסק"(, ביקש ידין שאבוא לבקרו. נפגשנו  1981שנת 

 חמה ומעללי הפוליטיקה הישראלית. ושוחחנו אז ארוכות על המל

* *  * 

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 ובחילות השדה )שהוכפפו לתיאום אכ"א במלחמה(, אשר סייעו לי 

לק זה של הספר, אך יש עוד רבים וטובים שאני חב להם בביצוע תפקידי. את חלקם ציינתי בשמם במהלך ח

קציני מטה שעבודתם  -מקצועית והאישית היא לציין במיוחד  מספר מפקדים -את תודתי. חובתי הפיקודית

 במהלך המלחמה ראויה להדגשה מיוחדת.

כבד של הרב הצבאי הראשי, אלוף מרדכי פירון, וסגנו, תא"ל גד נבון, עשו עבודת קודש נוכח הנטל ה

 הטיפול בחללים, בנעדרים ובבני 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 

אנשי מקצוע ויחידות חדשות. לצורכי יחידות השריון בחזית, בהקמה, בארגון ובאימון של צוותי טנקים, 

 הוא עשה זאת תוך שיתוף פעולה מצוין עם אכ"א ומה"ד, בפעילות רצופה במהלך כל ימי המלחמה.

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

ל מקרפ"ר בעורף, באלפי הפצועים בבתי הלחימה ועשו נפלאות בהגשת הסיוע הרפואי בשטח. גם הטיפול ש

 החולים ובבתי ההבראה, ראוי לכל שבח.

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

השונות, ניהל את המידע הרלוונטי, תיאם את הפעילות עם כל הגופים הנוגעים בדבר ודאג לקשר שוטף עם 

זכור, סוגיית הנעדרים, ובמיוחד היקפה הגדול, הייתה נושא חדש שצה"ל והמדינה נתקלו בו המשפחות. כ

 במלחמה זו, ויעקב הראל מילא את המשימה על הצד הטוב ביותר.

נר )מקסי(, ממחלקת התכנון באכ"א, השכיל לטפל ולתת מענה לשאלות שנגעו למיצוי כוח -אל"ם משה בר

רך להיענות לביקוש הגדול   בכוח אדם כתגבור לכוחות, לצורך הקמת האדם הכולל בצה"ל, ובכלל זה הצו

 יחידות חדשות ולהכשרת צוותים ואנשי מקצוע. הוא עשה זאת תוך תיאום מלא עם מערך ההדרכה והחילות. 

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

יכולתה לשלוט על תחומים רבים לאורך זמן, ובכללם כאלה שניתן להגדירם כ"דברים לעבודת הלשכה ול

 קטנים ורגישים". זאביק הפך לידיד וחבר המשפחה עד היום.
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*  *  * 

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

דה והבעיות שהתלוו אליה השכיחו מזיכרוני עובדה זו, או שהפתק נמסר לי אישית. ייתכן כי היקף העבו

שנהג לדווח לדיין על הנעשה באגף, ובעיקר  –נציג הציבור ליד ראש אכ"א  –אב -ניתן מלכתחילה ליצחק זיו

אב שימסור פתק זה לי. הפתק -על הטיפול בנושא הנעדרים ובמשפחות הנפגעים. להערכתי, דיין ביקש מזיו

 הפתק שכתב משה דיין להרצל שפירמו.מדבר בעד עצ
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            IVסיכום חלק 

 מה קרה לאחר המלחמה , בהשפעת תוצאות המלחמה

 

ועד מפגש הפסגה בין מצרים  73האש , מנוב' -החלק הרביעי של הספר עסק בתקופה שלאחר הפסקת

ם שקרו בתקופה זו שהינם ,  מתוך כוונה  להציג את עיקרי המהלכים והאירועי 77דצמ'  25 -וישראל ב

 תולדה של תוצאות המלחמה וחשוב היה לדעתם ולהתייחס אליהם.  

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

, לאחר 75למרץ  5 -* הפרדת הכוחות והערכות מחדש של צה"ל במזרח התעלה במצרים , הסתיימה ב

מילואים , ודמי אחזקת -יותרת בארץ גושן , שעלתה למדינה במחיר כלכלי  של ימישהייה ממושכת ומ

 הכוחות ,זמן ממושך ומיותר ממערב לתעלה;    החלה ההשתלבות והשפעתה של ארה"ב במצרים.

 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 -ת הירדניים )ב( והכוחו73נוב' 

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

ם ברמה"ג.  בהיותי ר' משלחת ישראל בוועידה זו, יכולתי לסכ –הפרדת הכוחות והערכות מחדש בסוריה 

" הסכם זה איננו הסכם שלום, הוא מתווה  –וועידה זו בפירוט מיוחד.   למרות ההצהרה בהסכם, האומר  

 שנה כהסכם מדיני מכובד!  40-צעד לקראת שלום..", הרי ההסכם מתקיים עד היום ומתנהג כבר למעלה מ

בחזיתות מצרים האש , חלו שינויים רבים הן בפריסת כוחותינו -* בחודשים הראשונים לאחר הפסקת

במטכ"ל ובפיקודים ובחלק מהעוצבות והחיילות.  נדרשה  –וסוריה והן בחילופי תפקידים בצמרת צה"ל 

תקופת זמן כדי לייצב המערכות , להנחות ולכוון פעילות 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 

לקבל את תפקיד ר' מטכ"ל/אג"ם  שהועד לי , כזכור , עוד לפני מינוי כר' אכ"א(, אך להפתעתי "נאלצתי"

תפקיד שבדרך כלל מקבל מי שהיה כבר אלוף פיקוד.  -ומ"מ הרמטכ"ל , )בהעדר תפקיד סגן הרמטכ"ל( ,

 "שכנעו"  אותי , כי "להערכתם , אין כיום מי שייעשה את העבודה הנדרשת טוב ממך".  

 

יקריות :                                      * הערכת המצב הלאומית המעודכנת , חייבה לתת מענה לשתי מטרות ע

לייצב מצב קיים ; נוכח איום של חידוש הלחימה כנגד קואולציה ערבית )מצרים , סוריה , ירדן ,  – האחת

להחזיק את קווי ההפרדה והכוחות בכוננות כמענה לאפשרות   -עיראק ,ותמיכה ממדינות ערביות נוספות( 

תשתיות והמערכות הלוגיסטיות והאחרות, כבסיס מסייע לאחזקת הכוחות חידוש הלחימה. תוך הקמת ה

       ברמת הכוננות הנדרשת.                                                                                                         

וחות )סד"כ( מוגבר , שיתבסס כ-שנתית )תר"ש( לשיקום הצבא  והקמת  סדר-לתכנן תכניות רב – השניה

פיזית על אמל"ח ואמצעים  –תורתית על הלקחים והמסקנות של תוצאות המלחמה , ומעשית -מקצועית

אחרים שיתקבלו מארה"ב ומהייצור המקומי, ולבצע התכנון במסגרת זמן נתון.   סד"כ זה חייב יהיה לתת 

 מענה לאיום הערבי הקואולציוני. 

 –( 79-75ביצוע  תר"ש "אתגר" ) –תכנון  –דיון  –צוב המערכות ובבחינה * התקופה בה עסקנו ביי

והקמת הסד"כ הנדרש , חייבה עבודת מטה מורחבת ומתואמת של דרגי המטה עם דרגי הביצוע.           

רמת הקצינים שעסקו בעבודת המטה  –השנתיות :  -גורמים שסייעו לי להשיג המטרות של התכניות הרב

ר' אג"ת )וכפיפותו, ביוזמתו,לר' אג"ם( .  –אלוף אברשה תמיר   –ועות ובחיילות , ובעיקר במטכ"ל , בזר

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

"ל . דיונים הוכנו מצעים לדיונים  בפני ר' אג"ם , לפורום מטכ"ל/אג"ם , לפורום ראשי אגפים  ודיוני מטכ

שאפשרו לסכם ,במהלך העבודה , את מרבית הנושאים אשר היוו את הבסיס העיקרי של התכניות להקמת 

מפקד גי"ש , ששולב בעבודת המטה של  –הסד"כ הנדרש והדרך לביצוען.                 האלוף מוסה פלד 

שך להכשרתם והקמתם המעשית המטכ"ל בתכנון מבנה וארגון עוצבות ויחידות חיל השריון בסד"כ , ובהמ

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

 , הזרועות והחיילות , לגבש את התכניות ולהביאן לאישורו או לסיכומו ולהורות על ביצוען.
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ונים , שלא היו לפני כן בצה"ל , כמו :  * במהלך העבודה הובאו נושאי טיפול , הקמת גופי מטה וביצוע ש

כוננות" , בכל יחידות צה"ל , אחת לכמה חודשים ; הקמת "מחלקת ביקורת/בקרה" ; הקמת -ביצוע "ימי

חיילי ביבשה )צאלים(; הקמת מפקדות )על  -"ניתוח מערכות" ;  הקמת מתקן אימונים רב-המרכז ל

 יקטים של מו"פ )מחקר ופיתוח(.מפקדות הגייס ; ריכוז הטיפול בפרו –אוגדתיות( 

הביניים שהושג  –, שביטא את המשך התהליך של פינוי סיני ע"י צה"ל , היה הסכם  מהלך מרכזי* 

( , בהשתתפות נציגי מצרים וישראל , בחסות ארה"ב ובריה"מ. 75ספט'  4בוועידה שקויימה בג'נבה )

הג'די והמיתלה , חייבה מתן מענה חשיבה ומהכניסות למעברי -הסכמת ישראל לנסיגה מזרחה מאום

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 74רמה"ג )יוני -בדומה לוועידה שקויימה בג'נבה בנושא הפרדת הכוחות וההערכות מחדש בסוריה

י לפרט כאן במיוחד את מהלך ניהול בוועידה זו שמשתי כראש המשלחת הישראלית. עובדה שאפשרה ל

 הוועידה , את נושאי הדיונים ואת הסיכומים שהתקבלו,  ומשמעותם על הצדדים הנוגעים.

 –*  תר"ש "אתגר" )והמשלימה לה תר"ש "מטמון"( הוכנה כאמור על בסיס הערכת המצב מדינית 

ם על מבנה וארגון העוצבות צבאית מעודכנת , והפירוט של התכנית ויישומו הושג ע"י שורה של דיוני

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

וביחידות השריון, החי"ר , הארטילריה  וההנדסה , בהם  הוכשרו בבסיסים ובשטח , הצוותים והיחידות 

המפורטת של  התכנית                                            החייליות.                                             

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

משנה אשר כיסו בהכללה את אשר -נושאי 12 -הלקחים והתובנות שלמדנו מהמלחמה , שקבלו ביטוי ב

המשנה האחרונים -"היקף הסד"כ והרכבו", ושני נושאי -משנה ראשון דן ב-אאירע במלחמה.  כאשר נוש

 "איך ניצחנו במלחמה". -"השפעת הדרג המדיני" ו-דנים ב

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

מסיני את כל אשר הושקע  לפנותל תצטרך ישרא –למעשה עד הגבול הבינלאומי של הצדדים. המשמעות 

המחנות , התשתיות , המאגרים , חפ"קים מבוצרים , וכן את כל   -(67ומצוי במרחב סיני )מאז שנת 

הכוחות המצויים בסיני ,)נכנה זאת "הפינוי הכללי"(.   לכן הוכנה , כבר עתה ,תכנית עקרונית המפרטת 

תכנון הפינוי יבוצע   -נת ישראל , אך במטרה מוצהרת את הפינוי הכללי של צה"ל מסיני לדרום מדי

בהתאם למגמות  –בתאום עם המועצות האזוריות בדרום המדינה ותוך שילוב משרדי הממשלה השונים 

וצרכי משרדיהם.  לצערי , המטרה והרצון הכנה שלנו לשלב את הגורמים האזרחיים בתכנון הפינוי , כך 

.     מסתבר כי המערכת האזרחית חסרה את גמישות התכנון לא צלחו -שיוכלו להפיק תועלת מעשית מכך 

בראייה לאומית כוללת ,  וכן חסרה את היכולת  להגדיר עדיפויות  -והיכולת  להגדיר צרכים אזרחיים 

 ביצוע ברי השגה , בנתוני זמן מוגדרים.

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

                    –למלחמה או לתוצאותיה , אך הם אירעו במסגרת הזמן הנדון  ונראה לי כי היה בהם עניין לקורא 

אפריקה. ביקור מעניין שהציג באופן מוחשי -< הביקור של שרהב"ט שמעון פרס , אליו נלוותי , בדרום

סופה הצפוי למרות מאמצי השלטון הלבן למצוא לכך  את בעית משטר אפרטהיד ביבשת גדולה זו , ואת

                 פתרונות אחרים.                                                                                                               

יש את כוחו הפוטנציאלי < ביקור שלי בתרגיל צבאי  ובמטכ"ל צבא גרמניה. הביקור בתרגיל הצבאי המח

של צבא גרמניה יחד עם הרצון להציג נכונה את תפקיד ומעמד הצבא כיום כגוף המיועד להגן על המדינה 

"גרמניה -ולא להילחם מחוץ לגבולותיה.     באשר להיות גרמניה , אז , מפוצלת בין "גרמניה מערבית" ו

 נכונה שגרמניה , בעתיד, עוד תתאחד. מזרחית")בחסות בריה"מ( , הוותיקים בפורום המטכ"ל חזו

* כמי שעבד מול ועם שרהב"ט שמעון פרס , הועדתי קטע מיוחד על יחסינו בתקופה בה שמשתי בתפקיד 

ר' אג"ם. הדגשתי שם את הצדדים המאד חיוביים של עבודתינו המשותפת.                                             

שהדרג המדיני , באמצעות מערכת ממוסדת )ארגונית   -לפרס , שמטרתהספרתי גם על הצעתי  שהגשתי 

מצב" -מטה הכוללת הצגת "תמונות-טכנית , מתודית ותורתית( ישתלב עם המערכת הצבאית ,  בעבודת –

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

ביכולת לתת הכוונה מדינית ומטרות לדרג  -יות הצבאיות במדינות אלה , והעיקר שכנות , באפשרו

 הצבאי.     לצערי הצעה זו לא צלחה , ולא בגלל שרהב"ט. 
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( , לא היה לי ספק שברצוני לשמש אלוף פיקוד 76-עם סיום תפקידי כר' אג"ם ומ"מ הרמטכ"ל )במרץ

זה מהווה למעשה המשך לפעילותי שהחלה במטכ"ל ,  דרום . ואכן תפקיד זה ניתן לי. והסתבר שתפקיד

ותחילת ביצוע של תר"ש "אתגר" והסד"כ שלו , בייצוב המערכות והכוננות בצה"ל בתכנון שם עסקתי 

 בביצוע .לקראת האפשרות של חידוש הלחימה בחזיתות . ועתה בפיקוד הדרום יש לעסוק 

מטרידה , פרט לחומר המצוי אצלי ומה שיכולתי  בהתייחסותי לתפקידי בפיקוד הדרום עמדתי בפני עובדה

בצורה להפיק מארכיון צה"ל , חסרו לי מפות ונתונים עובדתיים בהם ניתן היה לפרט מהלכים ופעילות 

, תוך אזכור נאות של מפקדים וקציני מטה אשר עשו את המלאכה. חסרון זה , חייב אותי  כרונולוגית

המצב בראייה מקצועית ועניינית , אך -ל החשיבה , הערכותבדגש ע הביצוע –נושאי לבסס דברי על 

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

               המצב שעשיתי בפיקוד :                                                                -שני גורמים מרכזיים השפיעו על הערכת

הביניים בין מצרים וישראל בספט' -"מה המיוחד בקווי הערכות והפרדת הכוחות בסיני )תוצאה של הסכם

 -ל 40וביניהם שטחי חיץ של האו"ם ברוחב של בין   I  -ו    E(".    העובדה שקיימים קווי ההפרדה 75

ן/עלול לפתוח במלחמה" ?   והגעתי                                 לבחון   "מי באמת מעוניי -ק"מ .  ובמצב החדש שנוצר בסיני  10

למספר מסקנות : באם תפתח מלחמה תנאי המגע הראשוניים בין הצדדים יהיו שונים )בהשוואה למצב 

הקודם( ; אין תכלית צבאית או מדינית ברורה בתקיפת מערך ההגנה המצרית בסיני ; למעשה , לשני 

מצרים אין כל סיבה לפתוח במלחמה.                                                               לישראל ול  -הצדדים 

לכן ניתן היה לקבוע את שלושת המשימות העיקריות של הפיקוד :                                                                 

חידוש הלחימה.                                                         –נוי מצב * החזקת מערך ההגנה בסיני , תוך כוננות לשי

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

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

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

משורינים לתגובה מידית, וכוחות לתקיפה )בהרכבים שונים( . -אפשריים של המצרים( , על כוחות ניידים

את היכולת לתת "מיצד" של הפיקוד , איפשרו את קיום התע"מ והכוננות  בשגרה ו -סד"כ "חומה"  ו

 מענה לתקיפות פתע מצריות וכן לאפשר את תקיפות כוחותינו את מערך ההגנה הרחב של המצרים.

המפקדה המבצעית הקדמית של הפיקוד בסיני , היוותה פרויקט מיוחד. מתקן  -הקמת חפ"ק  "לימוזה"

 .קרקעי רחב , שתוכנן ,הוקם ונוהל בצורה ממוחשבת. אוייש ותורגל באופן קבוע-תת

תוספת מוצבים קדימה בנוסף למערך  –)כלומר   2 -ו E   ,3המערך המצרי שהוקם על בסיס קווי 

מעובה ולעומק , הכולל מיקום חטיבות ודיויזיות אחת  –הקיים(, איפשרו למצרים להקים מערך רחב 

"א בעורף רעותה , עם שדות מוקשים נרחבים בחזית. בנושא המערך המצרי נאסף חומר רב , כולל תצ

,  18המעדכנים את מצב המערך באופן קבוע. וניתן היה להציג את חמשת הדיויזיות המצריות )דיויזיות 

מוצבים שמישים  140 -( , המשתמשים ב3בגזרת ארמיה  19 -ו 7, ודיויזיות  2בגזרת ארמיה   23 -ו 16

                                                מוצבים הרוסים(.             70 -מוצבים סתומים ו 138)בעוד המערך כולל גם 

הצגות פיזיות של קטעי מערך ההגנה המצרית , כולל עמדות חי"ר ונשק , וכן השתלמויות שנערכו על 

 מערך הגנה זה , איפשרו לכוחותינו ללמוד ולתכנן אפשרויות התקיפה של מערך זה.

( , הערכה I -ו  Eקווי הערכות של שני הצדדים ) ק"מ( , המפריד בין 40-10בגלל רוחבו של שטח החיץ )

(. מצב זה Iהיא , כי במקרה של חידוש הלחימה , המגע בין הכוחות יהיה בשטחי החיץ )או בקרבת קו 

יוצר עדיפות ברורה לשריון הישראלי )הנלחם בשטח פתוח הניתן לתמרון(.                                              

פיות של כוחותינו נותנות מענה לשלושת המצבים הצפויים:                                                התכניות ההתק

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

אום חשיבה , –יים )כמו אתרים חיונ-* תגובות מיידיות כנגד האפשרות שהמצרים יפעלו כנגד מטרות

מעברי הג'ידי והמתלה , תפיסת מוצב , כניסה לרצועת הנפט וכדו'(.                                                             

פיקודי  –* תקיפת מערך ההגנה הרחב של המצרים , באפשרויות ובמיקומים שונים. כולל מבצע מטכ"לי 

גשר וצליחה לארץ גושן. -גדות ( , לתקיפת קטע ממערך ההגנה , הקמת ראשאו 5)הכולל מפקדת גייס , 

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

( , איפשרו את המשך הקמת סד"כ 162,  252ארבעת האוגדות בפיקוד , במיוחד האוגדות הסדירות )

מון צוותי טנקים, במסגרות רצופות של אימוני צמ"פ בגדודים הסדירים , "אתגר". במיוחד ע"י הכשרה ואי
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הישיבות.   מתן גדודים ופלוגות לקורסי -תוך ניצול מלא של גיוסי החיילים לשירות הסדיר ושל בני

 המפקדים השונים , אפשרו בהמשך לאייש את המסגרות החדשות המוקמות ולהשלים מצבות כ"א חסרות. 

בתרגילים בהיקף   -ני משימות נדרשות , נעשו לרוב החטיבות , ולכל האוגדות בפיקוד התרגילים , מכוו

 ובמשך )תוך בקרת ביצוע( ,שלא נעשו בעבר. 

(, כנציג צה"ל.  77דצמ'  25השתתפתי בועידת הפסגה , בין משלחות מצרים וישראל באיסמעיליה )

-, שמצרים וישראל צועדים לקראת הסכם כתבתי על כך סיכום מפורט. אירוע זה , בו הובהר , ללא ספק

להשלמה :                                                                                        -שלום.      עובדה זו מביאה את מטרת ספרי 

, על המלחמה )בחלק הראשון של ספרי(  הצגתי והתיחסתי  למהלכים והאירועים שקרו לפני המלחמה

( , אכ"א ומה"ד במלחמה –עצמה , השלישי  ימי המלחמההדן ב –)בשני חלקיה, השני   עצמה

)בחלק הרביעי(,תוך התייחסות כוללת , והשפעת תוצאות המלחמה על התקופה של אחר המלחמה 

  מבט שונה".ב" -בארבעת חלקי הספר 

 

 

 

 סיכום שירותי כאלוף פיקוד הדרום

ב"ט )עזר ויצמן( ורוה"מ )מנחם בגין( לקבוע מי יהיה הרמטכ"ל הבא. , צריך היה שרה 78. בתחילת שנת 

אלוף רפאל איתן )רפול( ואנכי . לאחר שנקבע כי ר.איתן יהיה הרמטכ"ל , גמרתי   –היו שני מועמדים 

את תפקידי כאלוף פיקוד דרום , ובהמשך השנה נסעתי לשנת לימודים באוניברסיטת סטנפורד  78במרץ 

 בקליפורניה. –

יחידות , והעיקר על משמעות  –ה המקום להוסיף מילים על הרגשתי  כאלוף פיקוד, מפקד על עוצבות ז

מטה. הגעתי לפיקוד לאחר שש שנות שרות במטכ"ל  -קיום קשר ישיר אישי ומקצועי עם מפקדים ואנשי

תם מבצעים מטה , הערכות מצב, דיונים , הכנת תכניות וסיכומים לביצוע , או-)שרות המתבסס על עבודת

אחרים, אם כי תקופת היותי ר' אכ"א ביטאה גם פעילות שונה(.    הקשר , המגע האישי השוטף והיומיומי 

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

א פעילות מעשית( , אך זה היה לפני ( , מפקד אוגדת מילואים )לל7(, מח"ט )חטיבה 52הייתי מג"ד )גד' 

שנים , ועתה תפקיד אלוף פיקוד , היה כמו "אוויר לנשמה".  וצר לי , כי מסיבות ענייניות , נאלצתי 

נושאית ועניינית ללא ההקשר האישי , הכל כך  –לכתוב על תקופת היותי אלוף הפיקוד בצורה מקצועית 

                                        חשוב ונדרש בין האנשים המבצעים,           

במהלך השנים , נוצרה אצלי חברות אמיצה עם מספר לא קטן של קצינים , הממשיכים להיפגש , גם 

   -,ביחידות עליהם פיקדתיבאזרחית, כל שנה באופן קבוע. ומסתבר שכולם היו בעלי תפקידים שונים 

 7מפ"ים,  סמ"פ ,קמב"ץ , שליש , סמג"ד . וכן מחטיבה מ"מים ,  –)אותו הקמתי כגדוד טנקים( 52בגד' 

כסגני )אך היה גם  –האלוף יעקב אבן )ג'קי(  –קמב"ץ , קמ"ן ;  ועתה בפיקוד נוספו  -)בה הייתי מח"ט(  

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

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

 )האוגדה , שמבחינת הפיקוד עשתה את העבודה הקשה ביותר(: 252אוגדה 
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*  *  * 
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 מה למדנו מהמלחמה ב.  

 

   פתיחה

, 1976-1974ת המטה והתנהלות המטכ"ל ומפקדות החילות בצה"ל במהלך השנים עבוד

בהן הוכנו התוכניות הרב־שנתיות "אתגר" ו"מטמון", היו מיוחדות ואולי גם חריגות. הן 

 הגורמים הבאים:-התבססו והושפעו בעיקר מהנושאים

  הקביעה בדבר מלחמה שתהיה "מקרה הכול". מלחמה ביוזמה ערבית, על ידי

בסיוע של כוחות  –מצרים, סוריה, עיראק, ירדן  –ואליציה של מדינות ערביות ק

ואמל"ח מצבאות ערביים נוספים, וכן סיוע מסיבי של אמל"ח מברית המועצות, 

הוצגה כאפשרות רצינית, והייתה מקובלת על המודיעין הישראלי וכן על 

ראל, לו נדרש המודיעין האמריקאי. היה זה האיום המוגדר על ביטחונה של יש

 צה"ל לתת מענה. 

 הרכש הצבאי מארצות הברית, בהיקף ובסוגי אמל"ח שטרם הוצעו בעבר -הסיוע

מיליארד דולר לשנה  3.5-מיליארד דולר )כ 35למדינת ישראל ובסכום של 

בממוצע, במשך עשור(, ִאפשר הקמת סדר כוחות מוגבר של צה"ל בזמן מהיר 

עם "מקרה הכול". מאחר וייחסנו חשיבות יכולת להתמודד -יחסית, שייתן מענה

רבה לממד הזמן, השאיפה הייתה לבנות את הסד"כ בשלמותו כבר במסגרת 

(, ורק במידה ולא ניתן יהיה לממש זאת, ההשלמות 1979-1975תר"ש "אתגר" )

 (. 1984-1980לסד"כ המלא יהיו במסגרת תר"ש "מטמון" )

 ראש בפגישת עבודה בין ראש הבסיס העיקרי והקובע של סד"כ "אתגר" סוכם מ

, ונקבע בו בהכללה הצורך בהקמת ארבע אוגדות 1974אג"ם לראש אג"ת במאי 

נוספות וכן תגבור והשלמות )באמל"ח, בצל"ם ובכוח אדם( של יחידות ומערכי 

סיוע ללחימה וכן מערכי לוגיסטיקה ותחזוקה, שיאורגנו ויוקמו בחילות היבשה. 

אוגדות נקבע על הלחיל האוויר ולחיל הים. מספר בדומה לכך, סוכם כל הנדרש  

חלוקה שנתנה את  –בסיס חלוקה מבצעית לפיקודים המרחביים ולעתודת מטכ"ל 

המענה האסטרטגי של צה"ל ל"מקרה הכול". מבחינה מעשית, ביטאה קביעה 

זאת הפחתת מספר חטיבות השריון בכל אוגדה. כך, לדוגמה, אם הייתה אפשרות 

וגדות עם שלוש אאו להקים ם ארבע חטיבות שריון בכל אחת להקים אוגדות ע
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זו שתאפשר להקים האפשרות שתועדף ותיבחר תהיה , חטיבות שריון בכל אחת 

הגיאוגרפית של -לקיים את יכולת הפריסה האסטרטגית נהוכלתשת, ואוגד מספר

 המסגרות הלוחמות, שוב כמענה ל"מקרה הכל".

 

חטיבות ואוגדות, חטיבות שריון ה מספרקביעה של ה –המשמעות המעשית מהאמור לעיל 

 –חי"ר )חלקן ממוכנות(, יחד עם יחידות הסיוע, יחידות הלוגיסטיקה והשירותים הנלווים 

-, מבחינה טכנית, להכין רשימות מפורטות של הצל"םהדבר אפשרלגבי עבודת המטה 

ין המבנה והארגון התחמושת הנדרשים להקמה והשלמה של סד"כ זה. זאת, מבלי שסוכמו עדי

המדויקים של כל מפקדה ויחידה בסד"כ. לכן, עבודת המטה הבוחנת, דנה ומסכמת את המבנה 

והארגון של האוגדה ויחידותיה, וכן של כל יחידה או  גוף אחר בסד"כ, נעשתה בחלקה עוד 

 לפני הגעת הרכש, בחלקה בעת הגעתו ולעתים אף לאחר שהגיע. 

ם מונחה ומתואם של המלחמה ברמה המטכ"לית. לכן, התבקשו כזכור, לא בוצע בצה"ל סיכו

הפיקודים וכל מפקדות החילות המקצועיים להגיש סיכום קצר על שני נושאים: מסקנות 

ותובנות כלליות על המלחמה; קביעת הכושר הנדרש מכל יחידה/גוף תקני לצורך ביצוע 

המקצועיות -ויות המעשיותתפקידיו בשדה הקרב. סיכום זה אמור היה לאפשר בחינת המשמע

הנדרש לכל יחידה/גוף מוגדר, כדי  –הצל"ם והציוד  –במה שנוגע להיקף ומהות האמל"ח 

לאפשר השגת מלוא הכושר המבצעי. ריכוז כלל הדרישות היה מאפשר עיבודן לתוכנית 

היחידות וגורמים אחרים -רכש/ייצור של אמל"ח/צל"ם הנדרש לארגון והקמת כלל העוצבות

 ם להיכלל במערך סדר הכוחות של תר"ש "אתגר".שאמורי

כל האמור ביחס לעבודת המטה על תר"ש "אתגר" נעשה במקביל לעבודת מטה בנושאי 

שגרה ובט"ש, שהיו קשורים להחזקת התשתיות והמתקנים ולשגרת הכוננות של הכוחות 

 שנמצאו  בקווי הפרדת הכוחות בחזיתות השונות.
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 המה למדנו מהמלחמ ב.  

 היקף הסד"כ ומבנהו  א.

הסד"כ שנבנה לקראת מלחמת יום הכפורים, היקפו ומבנהו נקבעו כדי לאפשר לצה"ל לתת 

מענה לאפשרויות האויב לתקוף את מדינת ישראל ואת השטחים המוחזקים על ידיה, למנוע 

מהאויב כל הישג קרקעי ולהשמיד את הכוח התוקף. הסד"כ כלל את השירות הסדיר )חובה, 

ע ואזרחים עובדי צה"ל( ואת שירות המילואים. בשיא הגיוס, הגיעה מצבת כוח האדם קב

משרתים כאשר שירות המילואים מהווה כשבעים אחוזים ממנה. הנטל  390,000-לקרוב ל

על עוצבות המילואים, מבחינת שיעור הנפגעים במלחמת יום הכיפורים, היה זהה לנטל 

 הנפגעים בשירות הסדיר.  

תן לומר כי ככל שהיקף המשרתים בשירות הסדיר יהיה גדול יותר, ו/או משך בהכללה ני

השירות הסדיר יהיה ארוך יותר, היקף הכוחות בשירות המילואים יוכל להיות קטן יותר, 

ולהיפך: ככל שהיקף השירות הסדיר יהיה קטן יותר, ו/או משך השירות הסדיר יהיה קצר 

יות גדול יותר. זאת, בהנחה שלא יחול שינוי בהערכת יותר, היקף כוחות המילואים יצטרך לה

 –לאומית ולא יהיה צורך בשינוי הסד"כ המתוכנן של צה"ל, כפי שהוקם -המצב הביטחונית

לתת מענה  לאיומי האויב על ביטחונה ושלומה של מדינת ישראל. זאת ועוד, היקף הפליטה 

דול מִתקני יחידות המילואים. של כוח אדם מהשירות הסדיר למערך המילואים יהיה לרוב ג

 כתוצאה מכך יווצר עודף כוח אדם לא משובץ במערך המילואים.

 המסקנות מנתונים אלה היו:   -התובנות

  גודל סד"כ המילואים בצה"ל יהיה מותנה בגודל הסד"כ הסדיר ובהיקף סך כל

סדיר ומילואים(, כדי שיוכל לתת  –הכוחות הנדרשים לצה"ל )הסד"כ המתוכנן 

 נה לאיום על ביטחון המדינה. מע

  כדי שהסד"כ של צה"ל יוכל לתת מענה ל"מקרה הכול", מבחינת פריסה ושליטה

מפקדות אוגדתיות,   מספרגיאוגרפית בשלוש החזיתות, הוא מחייב קיומן של 

 .  כפי שהוגדר בסד"כ צה"ל חטיבות מרחביות מפקדות שלמפקדות גיס ו

  ענון יוהיחידות הלוחמות, מחייב אימוני רמערך המילואים, בעיקר של העוצבות

 והשלמות כוח אדם באופן קבוע מדי שנה, בתוכנית רב־שנתית. 

  כוח אדם הנפלט מהשירות הסדיר, שיהיה עודף על הצורך להשלים את תקני

מערך המילואים, מחייב ריכוזם במאגרי כוח אדם, בחלוקה לפי מקצועות, דרגות 
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לחמה להקצות באופן מיידי כוח אדם להקמת וגיל. מאגרים אלה יאפשרו בעת מ

 יחידות חדשות, למתן תגבורות ולהשלמות לחילות השונים. 

 

 ב. יחס השחיקה במלחמה 

יחס השחיקה במלחמה נבחן לא רק בהיקף הנפגעים, אלא גם ביחס שבין מספר ההרוגים 

עים היה פצו 3.52)כלומר על כל  1:3.52למספר הפצועים. הנתונים של מבצע "קדש" היו 

. 1:2.73 –; במלחמת יום הכיפורים 1:3.15חלל אחד(; במלחמת ששת הימים היחס היה 

אחוזים מאשר במלחמת ששת הימים.  14-יחס השחיקה במלחמת יום הכיפורים היה גבוה ב

הסיבות לגידול בשחיקה נבעו בעיקר מהתפתחות הלחימה בשלביה השונים, מהיקף ותכיפות 

 יבות הבאות:   הקרבות, ובנוסף לכך מהס

  הכניסה ללחימה במלחמת יום הכיפורים נעשתה בצורה חפוזה ומדורגת, בפריסה

 רחבה, ולרוב בנחיתות מספרית ביחס לאויב.

  .הגידול בהיקף הכוחות הלוחמים בשני הצדדים, בתאי שטח נתונים 

 .הגידול בהיקף נשק הנ"ט בידי חי"ר האויב, ושילוב טנקים בעוצבות החי"ר שלו 

 תו היחסית של הסיוע האווירי ללחימה הקרקעית של צה"ל.חולש 

 

 התובנות והמסקנות הנובעות מניתוח סיבות אלו הן:  

  כדי להשיג יתרון מוקדם, כמותי ואיכותי בשדה הקרב, חיוני לפגוע באויב העיקרי

עוד לפני הגעת כוחותינו לקווי המגע, ולעשות זאת על ידי שימוש מוגבר בחמ"ם 

 י לפגיעה באמל"ח העיקרי ובמטרות  איכות  של האויב.קרקעי ואוויר

  .)יש צורך  במיגון וניוד יחידות החי"ר וההנדסה )במיוחד בעוצבות השריון 

  שטחים המיועדים למיקום ופריסת כוחותינו בחזית מחייבים הכנת אמצעי מיגון

לחיילים נגד ירי ארטילרי ונ"ט )עמדות ירי מוגנות, עמדות אישיות חפורות, 

 תעלות קשר במרחב הפריסה(.  

 עשן  -חיוני לדאוג לתוספת אמצעים/עזרים המסייעים למיגון ולהסתרה, כמו

ליחידות הטנקים, החרמ"ש והחי"ר הממונע, בעיקר לצורך תמרון ומענה מהיר 

 להיתקלויות באויב.

 .)נדרשת תוספת עוצמה וטווח לארטילריה הניידת )מספר הקנים וקליבר הפגז 
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 טנקים  וצוותי טנקים   ג. היפגעות

הנתונים על מספר הטנקים שהיו בסד"כ צה"ל עם פתיחת המלחמה הם מגוונים )ובחלקם 

שונים זה מזה(. כך גם הנתונים לגבי מספר הטנקים שנפגעו במלחמה עצמה. להלן טבלה של 

 נתוני חיל השריון מול "נתון אחר" )כנראה של אג"א/חיל חימוש(

 

-T "ש ר מ ן" "צנטוריון" "פ ט ו ן" סוגי הטנקים

54/55 

 "נתון אחר" סה"כ

 2,150 2,061 136 281 1,050 594 כמות  ללחימה

 1,064 723 22 55 383 263 נפגעו  במלחמה

 49.5 35 16.1 19.6 36.4 44.2 נפגעו באחוזים 

 

 –השוני בין נתוני חיל השריון ובין "נתון אחר" נובע כנראה מהגדרה שונה של "טנק פגוע" 

האם הטנק "הושמד" )לא ניתן לתיקון(, "אינו כשיר" )אך ניתן לתקנו ולהכשירו(, או שהוא 

טנקים פגועים לפי נתוני  723"נפגע" )מחייב תיקון/טיפול(? יש הטוענים שההפרש בין 

טנקים פגועים לפי "נתון אחר" נובע מכך שהיו טנקים שתוקנו ביחידה,  1,064חש"ן ובין 

ש הגדודית, ולא על ידי דרג חימושי גבוה יותר. נתון נוסף )של אג"א( על ידי מחלקת החימו

)כלומר טנקים שלא  407מצביע על כך שמתוך כל הטנקים שהשתתפו במלחמה הושמדו 

 ניתן היה לתקנם כלל(. 

אחוזים  44.2אחוז טנקי ה"פטון" שנפגעו היה גבוה יותר מאחוז טנקי ה"צנטוריון" שנפגעו )

(. אנשי ה"צנטוריון" טענו כי הסיבה לכך הייתה שטנק "צנטוריון" מוגן אחוזים 36.4לעומת 

יותר מטנק "פטון". לעומתם טענו אנשי ה"פטון" כי הסיבה האמיתית לכך היא שהטנקים 

 שלהם השתתפו באופן יחסי ביותר ימי קרבות מטנקי "צנטוריון". מדובר אכן בנתון נכון.
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 הטנקיםנתונים על היפגעות אנשי צוותי  

 

 סה"כ T-54-55 "שרמן" "צנטוריון" "פטון" סוגי הטנקים

 2,053 153 281 1,023 596 מספר הצוותים

 8,213 612 1,125 4,092 2,384 סה"כ אנשי צוות

 1,283 46 147 722 368 פצועים

 510 17 27 262 204 חללים

 )למעשה חללים( 153  1 -- 66 126 נעדרים

                                                   1986              64              174           1,050           698 סה"כ נפגעים

 24.2 10.5 15.6 25.7 29.3 באחוזים

                                                          

ככלל לנתוני ההיפגעות של  נתוני ההיפגעות של צוותי טנקי "פטון" ו"צנטוריון" מתאימים

 הטנקים עצמם. צוותי הטנקים של טנקי "פטון" נפגעו יחסית יותר מצוותי טנקי "צנטוריון".  

 35אחוזים( מתאים מעשית לאחוז הטנקים שנפגעו ) 24.2 -אחוז אנשי הצוותים שנפגעו )כ

להעיר  אחוזים(, שכן לא כל אנשי הצוות נפגעים כאשר הטנק שלהם נפגע. בהקשר זה יש

כי סה"כ הצוותים לא היו בעת גיוסם בהיקף הנדרש לאיוש כל הטנקים )מלבד צוותי 

"טירן"(. הבעיה נפתרה לאחר שצוותי טנקים הגיעו כתגבורות בהמשך הלחימה. לקח ממצב 

זה הוא שמבחינה תכנונית, הכשרת צוותים והקצאתם ליחידות ולחיל צריכה לאפשר איוש 

 ר עודף/עתודה.ואף להותי מלא של הטנקים

אחוזים, ויחס  39-מספר הקצינים שנפגעו, מתוך סך כל אנשי הצוות שנפגעו, מגיע לכ

)בעוד  1:2.15היה  –כלומר מספר הפצועים ביחס למספר החללים אצל הקצינים  –השחיקה 

(. ההסבר לנתונים אלה הוא שמספר הקצינים 1:2.73שבכלל צה"ל הוא היה כאמור 

אחוזים,  49טנקים(, דהיינו  35)מתוך  17בגדוד טנקים הוא  המשמשים כמפקדי טנקים

כלומר, כמחצית ממפקדי הטנקים בגדוד הינם קצינים. סיכויי ההיפגעות של מפקד טנק ביחס 

 אחוזים.  39לשאר אנשי הצוות הינו 

 התובנות והמסקנות הנובעות מהנתונים דלעיל הן:

 בה נלחם שריון בשריון,  כדי לשפר את שרידות הטנקים )והצוותים(, במלחמה

או  בחי"ר רווי בנ"ט משופר ובסיוע טנקים, חיוני לרכוש/לפתח אמצעים 

המגבירים את השרידות, כמו תוספת מיגון, עשן וייצור אש מהירים, סיוע 
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ארטילרי מורחב וכן חמ"מ קרקעי לפגיעה באויב עיקרי )לקראת מגע( ובמטרות 

 איכות. 

 הכיפורים הצביעו על האפשרות )הפשוטה  תוצאות מלחמות ששת הימים ויום

והזולה ביחס( להשתמש ברק"ם אויב שנפל שלל )בעיקר טנקים ונגמ"שים, 

ובמיוחד אלה שנפלו בשבי שהם כשירים לפעולה(, לנצלם להקמת יחידות 

מיוחדות, לתרגלם בתרגילים דו־צדדיים ולהשתמש בהם ללימוד/זיהוי טנקי אויב 

 ומטרות למטווחים. 

 15יר צוותי טנקים בהיקף שיאפשר קיום עתודת צוותים בגודל של יש להכש-

אחוזים מעל התקנים. עתודה זו צריכה להתחלק בין חיל השריון )כעשרה  10

אחוזים( ובין היחידה עצמה )כחמישה אחוזים(. בגלל האחוז הגבוה יחסית של 

היפגעות קציני הטנקים, יש לוודא שהקצאת צוותי העתודה תכלול צוותים 

 שהמט"קים שלהם קצינים, וכן קציני טנקים נוספים שיהיו בעתודה החיילית.

 

 ד. מערך ההדרכה בשגרה ושעת חירום   

יהיה זה לא נכון לקבוע מראש שמלחמה תהיה קצרה, ולכן ניתן לתכנן שמפקדיו וחלק 

ממדריכיו של מערך ההדרכה )מה"ד ופה"ד( יהיו בעלי תפקידי חירום ביחידות לוחמות 

ך ההדרכה יפסיק למעשה לפעול בעת מלחמה. כתוצאה מכך, אין צורך להקצות ומער

 אמצעים להפעלת מערך ההדרכה בשעת חירום.  

במציאות שבה המלחמה מתארכת, היא יוצרת צורך בתגבורות ובהשלמות כוח אדם פיקודי 

ת, ומקצועי, למעשה באופן רצוף, בהתאמה למצב הנפגעים ולצורכי הקמתן של יחידות חדשו

וזאת תוך מהלך המלחמה. מלחמת יום הכיפורים יצרה מתחילתה מציאות שחייבה מערך 

 הדרכה מורחב ופעיל משך כל תקופת המלחמה.

 התובנות והמסקנות הנובעות מנתונים אלה הן:

  מערך ההדרכה )מה"ד ופה"ד( חייב להמשיך לפעול בעת מלחמה. תוכנית

ל"ם, עזרים וכוח אדם( למערך "אתגר" אכן הקצתה אמצעים מלאים )אמל"ח, צ

 זה, כדי לאפשר לו להמשיך בהכשרת צוותי פיקוד ואנשי מקצוע גם בעת מלחמה. 

   .מערך כוח האדם והאמצעים של מערך ההדרכה יהוו עתודה מטכ"לית 

  תוכן מראש תוכנית לשעת חירום אשר תגדיר לכל בסיס הדרכה אילו קורסים

ציפות ואילו יופנו כיחידה לוחמת לחזית. כל יימשיכו, אלו ייפסקו, אילו יפעלו בר
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עוד מתקיימת שעת החירום, הקורסים יופעלו על פי תוכניות מקוצרות שהוכנו 

 מראש.                     

 .מומלץ שמערך ההדרכה בשעת חירום יתואם על ידי אכ"א 

 

 ה. שבויים

 שבויי  אויב 

ים היה גבוה ביותר. קשה להניח כי מספר שבויי האויב שנפלו בידינו במלחמת יום הכיפור

מספר שבויים כזה יחזור על עצמו במלחמות הבאות, אם כי אין לדעת. חשוב להבין כי ככל 

שהאויב מאבד יותר חיילים שנופלים בשבי, יחידותיו נחלשות והמורל בהן נפגע, בעוד 

 שיכולת צה"ל לאסוף מידע על האויב הולכת וגדלה.     

האויב הוא חשוב. לצה"ל היו לא מעט בעיות בטיפול בשבויים אלה,  הטיפול הנכון בשבויי

 שעיקרן נבע מחוסר ידע ומהיעדר תרגול מוקדם של היחידות:  

  חיפוש גופני,  –היחידות לא ידעו מהו הטיפול הראשוני הנדרש עם תפיסת שבוי

אזיקים פלסטיים, קבלת נתונים אישיים )שם, דרגה, יחידה(, שמירה, שליטה 

 וח פיזי. ופיק

  הצורך בעריכת חקירה מהירה בשטח לצורך קבלת מידע מיידי מהשבוי על

יחידתו, מיקומה, תפקידה, מפקדה, האמל"ח המצוי בה )רצוי שחקירה כזו תיעשה 

על ידי איש מודיעין או על ידי המפקד(. חקירה כזו מחייבת רישום והעברת 

 המידע לגורם מודיעיני במטה היחידה/העוצבה. 

 השבויים, הטיפול בהם והעברתם לעורף מחייבים קביעת מקום ריכוז ידוע  ריכוז

ומתוכנן מראש. הקביעה צריכה להיעשות ברמה עוצבתית/פיקודית, תוך תיאום 

 עם המשטרה הצבאית המטפלת בכך.

  פצועי אויב מהווים בעיה לא קלה, במיוחד כאשר ליחידה השובה יש פצועים

ם הוראות/הנחיות תורתיות כיצד לנהוג בנושא משלה בשטח. היה צריך לוודא קיו

 זה.  

  הטיפול בחללי אויב מחייב קביעה מראש על ידי העוצבה או הפיקוד )מותנה גם

במספר החללים( ובכלל זה של נקודת האיסוף והאחריות לטיפול )רישום, צילום, 

 קבורה, סימון המקום(. לעתים, הנושא יוטל על מפקד היחידה המקומית. ימי קרב
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רצופים עשויים לגרום לכך שיהיו מספר מקומות בהם ייקברו חללי האויב. כל 

מקומות הקבורה, עם כל הנתונים על החללים הקבורים בהם, חייבים להגיע 

 לגורם המטה המטפל בנושא.

 

 התובנות והמסקנות העולות מסוגיית שבויי האויב הן: 

 וכן חדרי יש לתכנן מראש מחנה מיוחד בעורף להחזקת שבויי אויב ,

יש לתכנן הקצאת כוח  פצועים/חולים במחנה השבויים עצמו ובבית חולים מוגדר.

אדם מתאים לניהול המחנה, לסגל הרפואי ולכוח המאבטח. כן יש לתאם עם גורמי 

 המודיעין את השיטה והמקום לניהול חקירות השבויים. 

 צועים יש להכין נוהל שדה תורתי כיצד לטפל בשבויים שנשבו, כולל בפ

שביניהם, וכן כיצד לטפל בחללי אויב. חשוב שנוהל זה יכלול הסבר מפורט על 

המערכת המטפלת, מרמת הפיקוד/העוצבה ועד ליחידה השובה. יש ללמד נוהל 

זה בקורסי הקצינים )כולל בפו"ם(, ורצוי לתרגלו גם בתרגילים המבצעיים 

 הרגילים של  היחידות/העוצבות.

 

 שבויי כוחותינו  

ת ג'נבה הדנה בשבויים מתייחסת לדרך שיש לטפל בהם וכן למעמדה של תעודת השבוי. אמנ

התברר שהיחס לחיילינו שנפלו בשבי במלחמת יום הכיפורים לא תמיד עלה בקנה אחד עם 

המתחייב מהאמנה, דבר שהביא לכך ששבויינו לא התנהגו בצורה זהה בכל הקשור לחקירות 

ק "שתק" או "התאפק". לאחר חזרתם מהשבי סיפרו ולעינויים. חלק מהם "דיבר", חל

השבויים על החקירות והעינויים, וכול אחד מהם הסביר את הסיבות להתנהגותו. בין 

החוקרים שחקרו את השבויים החוזרים התפתח ויכוח על ההתנהגות הנכונה של השבוי 

כון להכין ברגעי החקירה והעינויים: האם נכון שיספר "הכול" או "כמעט הכל"? האם נ

מראש "סיפור מוסכם" של חיילי היחידה לקראת מצב של נפילה בשבי )ומהי המשמעות של 

הכנת סיפור כזה על רוח חיילי היחידה?!(. היו שטענו שכל עוד שומרים בצה"ל על הוראות 

ביטחון השדה ועל המידע שנמסר לחיילים בשגרה, בהתאם לתפקידם ולדרגתם, אין צורך 

 . לדעתי, זה נושא פתוח לדיון ומחייב מענה. להורות יותר מכך

עם החזרת השבויים מהשבי מתקיים תהליך קבלה שהוכן מראש, ובו מספר שלבים: השלב 

הראשון הוא עצם הגעת השבויים, בדרך כלל בטיסה לבסיס של חיל האוויר; השלב השני 
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של אמ"ן  הוא במתקן/במחנה נופש, בו מבוצעת בדיקה רפואית מלאה ונערכים תחקירים

ואכ"א; השלב השלישי מתקיים לאחר מנוחה של השבוי ושהייה שלו עם בני משפחתו. בשלב 

זה נערך ראיון אתו לצורך קבלת החלטה אם להציבו חזרה לשירות או לפעול כלפיו בדרך 

 אחרת. 

חייל שנפל בשבי יכול לתת עם שובו מידע חיוני ביותר על האירוע שהביא לשבייתו, על 

ויק והזמן בו התרחשה, על חללים או נעדרים, על חיילים נוספים שהיו בשטח המקום המד

או נפלו בשבי, וכן נתונים נוספים על השהות בשבי, התנאים בו ועוד. ניסיון הטיפול בשבויים 

החוזרים במלחמת יום הכיפורים הראה שכאשר הם נחקרו על אירוע הנפילה בשבי, 

על האירוע כדי לבדוק האם נפילתו בשבי הייתה  התעוררה בעיה: החייל חשב שהוא נחקר

מוצדקת, ותשובתו הייתה לעתים כעוסה, חלקית ומתחמקת, ולא תרמה להשגת מטרת 

החקירה. לכן, יש חשיבות שהחוקר ידגיש בפני החייל את הסיבות האמיתיות לשאלותיו עוד 

 לפני שהוא מתחיל לחקור את האירוע.   

 נים אלה הן:התובנות והמסקנות העולות מנתו

 כיצד צריך לנהוג חייל שנפל בשבי כאשר הוא נחקר על ידי האויב  השאלה

נשארת פתוחה. יש לגבש סיכום ענייני  וכאשר הדבר מֻלווה במכות ובעינויים,

 בסוגיה זו ולבטא אותו בהוראה/הנחיה מתאימה. 

 יש להכין נוהל המפרט וקובע את התהליך והשלבים בקבלת שבויי צה"ל החוזרים 

ארצה. כאשר מתחקרים את החוזרים מהשבי, יש להקפיד ולהדגיש את מטרות 

 התחקיר, במיוחד כאשר מתחקרים את אירוע הנפילה בשבי. 

  ההצבה של חיילים שהיו בשבי לשירות חוזר חייבת להיעשות בהתאם לאמנת

 ג'נבה ולהוראות ההצבה האפשריות בצה"ל. 

 

 ו. דמות המפקד הטוב 

ם בדרגות שונות שנערכו לאחר הפסקת האש, הם נשאלו "מהי דמות בראיונות עם קציני

המפקד הטוב?" הדמות שצויינה בדרך כלל כמפקד האידיאלי הייתה: "האדם המבצע את 

משימתו בכל מחיר, יודע לאלתר תוך כדי ביצוע, מעדיף להתקדם במהירות, להסתער 

ה: "מפקד שקול וזהיר, שאינו ולשטוף את היעד". עם זאת, לא מעט קצינים העדיפו דמות שונ

מתפרץ ומסתער בכל תנאי, שמחשב את צעדיו, שהשיקול לחסוך בחיי אדם הינו גורם קובע 

 בהחלטותיו. בעל יכולת לערער על הוראות שקיבל, שלדעתו אינן מבוססות מספיק". 
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השאלה שעומדת על הפרק היא האם השינוי בהתייחסות ל"דמות המפקד הטוב", כפי שהראו 

יונות שנערכו עם קצינים ברמות השונות לאור ניסיונם הקרבי במלחמה, הוא נחלת כלל הרא

הקצונה בחילות צה"ל השונים? אם התשובה לכך חיובית, הדבר צריך להשפיע על 

 העקרונות, שיטת החינוך ודרך ההכשרה של הקצונה בצה"ל.

 

 חת"ם  -הנדסה-חי"ר-ז. שיתוף פעולה שריון

ים רבים של שיתוף פעולה לקוי בין כוחות שריון ליחידות חי"ר, במהלך המלחמה היו מקר

וכן בין יחידות שריון ליחידות הנדסה וארטילריה. הליקויים העיקריים בשיתוף הפעולה של 

כוחות השריון עם החי"ר התבטאו בטעויות במיקום, בסדר התנועה והכניסה לקרב )לפני 

שונה ובהטלת משימות לא ברורות או לא  השריון, במשולב אתו או אחריו(, בשפת מושגים

נכונות. האם הסיבה לליקויים היא חוסר תרגול מספיק? יש להניח שכן, כי הסתבר שיחידות 

החי"ר שהוקצו לעוצבות השריון לתקופות ארוכות )חלקן גם לכל תקופת הלחימה( למדו 

 לשתף פעולה במהלך המלחמה ופעלו היטב במשולב אתן.          

בשיתוף הפעולה בין השריון לארטילריה התבטאו בעיקר בהיעדר קת"ק בכוח;  הליקויים

באי־הפעלת מפקדות עורפיות או חפ"קים לניהול אש ארטילרית לצורכי העוצבה/היחידה 

בהיותה בתנועה או בקרב )וניסיונות מפקדים לנהל את האש בעצמם, בהיותם בתנועה או 

ל יכולות גדודי החת"ם לייצר אש לסיוע, בתנאי עבודה לא נוחים(; בניצול לא מלא ש

בתכנונים ובקרבות היתקלות וכן לצורכי תמרון. הליקויים בשיתוף הפעולה עם יחידות 

ההנדסה נבעו בעיקר ממחסור ביכולת "סער" )אמצעים ויכולת לפעול בתנאי היתקלויות, 

יה חלקי בלבד תמרון ותחת אש(. קציני ההנדסה הפיקודיים טענו כי ניצול גדודי ההנדסה ה

וכי ניתן היה לנצל אותם לביצוע פעולות רבות יותר מאלו שבוצעו בפועל )דברים אלה לא 

 כוונו לגדודי ההנדסה שהיו שייכים לאגד הצליחה(.  

 התובנות והמסקנות מהנאמר לעיל הן: 

  יש להקים מתקן אימונים לחילות היבשה, בו ניתן יהיה לאמן, לשתף פעולה

יון, חי"ר, ארטילריה והנדסה, בסדיר ובמילואים )הנושא ולתרגל יחידות שר

 סוכם בהמשך, ואף הוקם מתקן רב־חילי בצאלים(.  

 .ניוד ומיגון החי"ר בנגמ"שים יאפשרו שילוב ושיתוף פעולה מעשי עם הטנקים 
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  אמצעי "סער" ברק"ם ואמצעים נוספים שיגבירו את היכולות המקצועיות של

של משימות הנדסיות בשיתוף פעולה עם כוחות  יחידות ההנדסה יאפשרו ביצוע

 שריון בנתוני תמרון ובהיתקלויות עם האויב.                                  

  מ"מ  155היקף גדודי הארטילריה בסד"כ צריך לאפשר סיוע של לפחות גדוד

מ"מ להקצאה אוגדתית/פיקודית,  175לכל חטיבה בסד"כ. כן יש להוסיף גדודי 

 ת בנוסף למערך המרגמות הכבדות.                                      וכול זא

 

 ח. נוהלי קרב

נוהלי הקרב מבטאים את כלל הפעילות המתבצעת במקביל על ידי גורמי מטה ומפקדים, 

במטרה לנצל ביעילות את ה"זמן ומרחב" העומדים לרשותם כדי לבצע משימה מוגדרת. נוהל 

את ביצוע המשימה, לתת פקודות ביצוע )התרעה, קבוצת פקודות הקרב חייב לאפשר לתכנן 

ראשונה ושנייה, תדריכים(, להכין את הכוחות המבצעים ולבצע תנועות )לריכוז, כינוס, 

פריסה והיערכות(. מבחינת הזמן והמרחב הנתונים לביצוע, מבחינים בין נוהל קרב ארוך, 

היחידות המבצעות )מטכ"ל, פיקוד מרחבי, -רגיל, חפוז ושינוי משימה, וכן בין רמת המפקדות

אוגדה, חטיבה, גדוד(. לכל גורם בתהליך יש זמן מוגדר המוקצה לו לצורך קיום נוהל הקרב 

 שעות מרמת המטכ"ל ועד רמת הגדוד.   48-שלו. בדרך כלל, נדרשים בנוהל קרב רגיל כ

טיביות מוכנות במלחמת יום הכיפורים, מאחר והמטכ"ל לא היה ערוך עם תוכניות אופר

ומוסכמות מראש, ומאחר ומועד הפתיחה באש בא בהפתעה, המהלכים והאירועים של 

הלחימה "התגלגלו" ברציפות. מצב זה הביא לכך שברוב הכוחות ובכל הרמות בוצעו נוהלי 

קרב חפוזים. תרמו לכך גם שיטת העבודה של הרמטכ"ל הן במטכ"ל )צוות מצומצם 

ת מצב מטכ"ליות( והן בקבלת החלטות בשטח, בח"פקים של להתייעצויות, היעדר הערכו

הפיקוד/האוגדות, משם נעדרו גורמי מטה מטכ"ליים מתאימים. בצדק בא סגן הרמטכ"ל, 

אלוף ישראל טל, בטענות קשות לרמטכ"ל על ניהול לא נכון של עבודת המטה במטכ"ל. 

ם השונים בשטח יותר באופן לא מודע תרם לכך גם שר הביטחון משה דיין שביקר בחפ"קי

מכל גורם אחר במטכ"ל, וגרם לכך שגם מקבלי החלטות אחרים נאלצו להצטרף לביקוריו 

 אלה. כתוצאה מכך התקבלו בחפ"קים אלה החלטות לא מעטות בנוהלי קרב חפוזים.

נעשה בצורה לא  –מבצע הצליחה  –אפילו נוהל הקרב למבצע החשוב ביותר במלחמה 

שניתן לצורך המבצע לא הספיק לכל היחידות, התוכניות המבצעיות מושלמת. ה"זמן ומרחב" 
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לקו בחסר, והכוחות הראשוניים שהוטלו למערכה לא היו בהיקף הנדרש כדי להשיג את 

 מלוא המשימות של השלב הראשון במבצע בצורה בטוחה ובזמן. 

 לממצאים אלה יש מספר תובנות ומסקנות:

 ית מוכנה, מתואמת עם הדרג המדיני, חייבת להימצא במטכ"ל תוכנית אופרטיב

להפעלת צה"ל להגנת המדינה, גבולותיה ותושביה, בהתאם למדיניות הביטחון 

השעות הראשונות ממועד קבלת ההתרעה )כולל  48שהוגדרה, וזאת למשך 

 המצב של הפתעה(, או לקראת פעילות עוינת/מלחמה אפשרית. 

 זרועות ועוצבות השדה בנוהלי יש להפעיל את המטכ"ל, את מפקדות הפיקודים, ה

קרב מסודרים ככל שניתן, שיאפשרו לנצל ביעילות את ה"זמן ומרחב" העומד 

 לרשותם לביצוע משימותיהם.  

  יחד עם זאת, יש לתרגל את הכוחות לתכנן ולבצע משימות גם בנוהלי קרב

 חפוזים, וכן לתרגל שינויי משימות במהלך הלחימה. 

 

 ט. הפעלת חיל האוויר 

ִמשגי התכנון והביצוע של חיל האוויר בימי המלחמה הראשונים כבר נכתב לעיל בסקירת על 

באוקטובר(. בהמשך המלחמה סופקו מדי  8-6ההתרחשויות של ימי המלחמה הראשונים )

 פעם נתונים על פעילות חיל האוויר, אך הם היו חלקיים ולא ניתנו באופן עקבי.  

מערכי הטק"א בסוריה )"דוגמן"( ובמצרים )"תגר"( כישלונות המבצעים שתוכננו להשמדת 

נבעו בעיקר מהיעדר מודיעין בזמן אמת ומהפסקת התקיפה ומעָבר למשימה אחרת; מהיעדר 

אמצעים להתגבר על סוללות הטק"א; מתקיפות בהיקף לא מספיק של כוחות; מהיעדר 

ו מאוד על חיל אמצעים מסייעים; מבעיות מזג אוויר; ומהיפגעות מטוסים. כל אלה ִהקש

האוויר לפעול בחופשיות וביעילות בשתי החזיתות במהלך כל המלחמה, למרות יתרונו 

 המובהק על כוחות האוויר של האויב.

הסיוע של חיל האוויר לכוחות היבשה בפעילותם בשדה הקרב לא היה רצוף ועקבי, 

האבדות של והמטוסים הועברו מחזית אחת לשנייה מבלי להשלים את משימותיהם. היקף 

חיל האוויר, בעיקר בימי הלחימה הראשונים, הביא את מפקד החיל להבהיל את המטכ"ל 

והדרג המדיני, כאשר אמר כי מספר המטוסים הקיים לא יאפשר לעמוד בכל המשימות 

מטוסים כשירים"(. אמירה זו השפיעה בהמשך על היקף ומיקום  220-)"אסור לרדת מ
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יוע האווירי שניתן לכוחות היבשה. גם התיאום הנדרש בין המטרות שהותקפו  ועל מידת הס

 המטכ"ל לחיל האוויר להפעלה יעילה של החיל לא היה מיטבי.

למרות כל זאת, סיכום נתוני הפעילות של חיל האוויר במלחמה מצביע על הישגים, במיוחד 

 בהשוואה להישגי חילות האוויר של הסורים והמצרים: 

  טוסי קרב כשירים )בחיל היו עוד כשמונים מטוסים מ 301חיל האוויר פעל עם

גיחות, מתוכן  10,500-יממות של לחימה. הוא ביצע כ 19-לא שמישים( ב

גיחות לפטרול  3,180גיחות לחימה )על מטרות קרקעיות של האויב(,  5,210

גיחות לתקיפות שדות תעופה, סוללות טק"א, נ"מ  1,400-ויירוט מטוסי אויב וכ

 ומכ"מים.  

 11"סקייהוק",  53מטוסי "פנטום",  32מטוסי קרב:   102יל האוויר איבד ח 

"מיראז'", שישה "סער", חמישה מסוקים ושני מטוסים קלים. מטוסי החיל ביצעו 

בממוצע כמאה גיחות לכל נפילת מטוס. רוב האבדות של חיל האוויר היו מטק"א 

 ומירי נ"מ.

 גיחות התקפיות.  1,400וכן רק גיחות, מת 6,150 -חיל האוויר המצרי ביצע כ

גיחות התקפיות. חילות  800גיחות מתוכן רק  6,450-חיל האוויר הסורי ביצע כ

מטוס  –מטוסי קרב, וכחמישים מסוקים  370האוויר של מצרים וסוריה איבדו 

 גיחות.  33אחד לכל 

  יחס של  –מטוסי אויב, לעומת שמונה מטוסים שלנו  258בקרבות אוויר הופלו

1:32. 

 

 תובנות ומסקנות העולות מתיאור הלחימה של חיל האוויר הן:

  סוללות הטק"א של האויב שלטו על שטחים גדולים של שדה הקרב היבשתי

ומנעו במשך זמן רב מחיל האוויר לתת סיוע יעיל לכוחות היבשה. סוללות הטק"א 

 גם הקשו על מטוסי חיל האוויר לפגוע בהן ובמטרות איכות בשטחי האויב. 

  היקף האבדות של חיל האוויר הישראלי בימי הלחימה הראשונים לא ִאפשר

למטוסי הקרב שלו לתת את הסיוע המלא הנדרש )בהיקף ובתכיפות( לצה"ל, 

בעיקר לכוחות היבשה, וכן לתקיפת מטרות איכותיות ואחרות בעומק שטחי 

 האויב.
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 בתכנון  למרות הקשיים אתם התמודד חיל האוויר, איכות הטייסים והתעוזה

הפעלתם הציבו אותו בדרגת איכות גבוהה במספר רמות מעל חילות האוויר של 

 האויב.

  חיל האוויר חייב לגדול בהיקפו המספרי במסגרת סד"כ "אתגר", וזאת במטוסי

קרב, במטוסי הפצצה, במסוקים )כולל מסוקי קרב ויכולת הקצאה מוגדרת של 

סיוע של מטוסים אזרחיים(  מסוקים לכוחות היבשה(, במטוסי תובלה )כולל

 ובמטוסים קלים. 

 חימוש מונחה מדויק ו( יש לפתח/לרכוש נשק ואמצעי חמ"ם- stand-off ,)

מערכות לניטרול מכ"מים וזיהוי ואיתור מערכות נ"מ, וכן אמצעי לוחמה 

 אלקטרונית. 

  ,מבחינה ארגונית מערכתית, יש לקיים מערך בקרה ושליטה כלל ארצי ומרחבי

למודיעין בזמן אמת ויש לגבש תורת שיתוף פעולה וסיוע לכוחות  יש לדאוג

 היבשה.

 

   י. הפעלת חיל הים

בכל התיאורים בספר זה על מהלך המלחמה לא הבאתי נתונים על הפעלת חיל הים, פרט 

לציון השתתפותו בכמה אירועים בסיני, בגזרה הצפונית על חוף הים התיכון )בגזרת מעוז 

רט פואד ופורט סעיד(. בהכללה ניתן לומר כי חיל הים, בניגוד לגופים "בודפסט" והערים פו

רבים בצה"ל, התחיל בהכנות למלחמת יום הכיפורים יומיים לפני שפרצה. תוך מספר שעות 

 7-6מהפתיחה באש כבר היה החיל פרוס ונע לעבר נמלי האויב, ותקיפתו כבר בליל 

המלחמה יזם חיל הים פעילות רבה, הן  באוקטובר את נמליו הפתיעה לחלוטין. בכל מהלך

בים התיכון והן בים סוף, בעיקר באמצעות הסטי"לים, שהיו מצוידים במערכת לוחמה 

אלקטרונית יעילה, אשר הגנה מפני טילי האויב )שהיו בעלי טווח גדול יותר מטווח טילי 

ת משמר "גבריאל" של חיל הים(. כן הפעיל חיל הים את יחידות הקומנדו הימי וספינו

 )"דּבּורים"(. כל הפעילות הזו הצטיינה בתוצאות טובות מאוד, ללא אבדות בציוד ובאמל"ח.  

 להלן נתוני פעילות עיקריים של חיל הים במלחמת יום הכיפורים:

  היו כשירים ופעלו במהלך המלחמה  14הסטי"לים במערך חיל הים,  16מתוך

רים היו תשעה סטי"לים "(. לסו4" ושניים מסוג "סער 3מסוג "סער  12)

 בים התיכון(.    14-סטי"לים )ארבעה מהם בים סוף, ו 18ולמצרים 
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  7-6במפגשים עם הסורים, שנערכו ביוזמת חיל הים הישראלי, טובעו בליל 

ים -באוקטובר שלושה סטי"לים בנמל לטקיה )במבצע שנחשב לקרב טילי ים

טי"ל אחד )וייתכן ונפגע טובע ס –באוקטובר  11-10הראשון בהיסטוריה(; בליל 

טובע סטי"ל אחד )וייתכן גם סטי"ל  –באוקטובר  12-11סטי"ל שני(; בליל 

שני(. בסך הכל טובעו חמישה סטי"לים סוריים וייתכן שנפגעו שני סטי"לים 

 נוספים.  חיל הים הסורי נשאר עם סיום הלחימה עם שלושה סטי"לים בלבד.

 באוקטובר שלושה  9-8חיל הים בליל  במפגשים עם המצרים בים התיכון הטביע

באוקטובר בנמל פורט  17-16סטי"לים מצריים, וסטי"ל מצרי נוסף הוטבע בליל 

סעיד. בסך הכל הוטבעו בים התיכון ארבעה סטי"לים מצריים. בים סוף הוטבעו 

-17אחד בנמל ע'רדקה בליל  –שני סטי"לים מצריים על ידי יחידת קומנדו ימית 

 באוקטובר.          22-21שני באותו נמל בליל באוקטובר  וה 16

  במשך תקופה ארוכה היה חיל הים בכוננות לביצוע מבצע נחיתה בגדה המערבית

של מפרץ סואץ עם כוח שריון )שגודלו שונה מדי פעם, בהתאם להיקף המשימה 

 שתוכננה(.

 ,חיל הים שלט למעשה בים התיכון והיה ביכולתו לפגוע בשיט האזרחי למצרים 

כולל בספינות אזרחיות רבות עם אמל"ח וציוד מלחמתי רוסי עבור המצרים  )לפי 

טון(. פגיעה בהספקה כזאת יכלה להיות  65,000-ההערכה, בהיקף של כ

משמעותית מאוד. חיל הים הציע לפעול בדרך זו, אך מסיבות מדיניות לא קיבל 

 אישור לביצוע.

 

 הים במלחמת יום הכיפורים הן:התובנות והמסקנות העולות מתפקודו של חיל 

  פעילותו של חיל הים במלחמת יום הכיפורים זכתה לציון גבוה ולוותה בגאווה

 חילית מוצדקת.

  בהערכת מצב לאומית על מצבי לחימה עתידיים, הכרחי לשקול מראש את

המשימות שיש להטיל ולהשיג בזירה הימית, וכן לבחון את האפשרות והמשמעות 

 זרחי של ספינות המובילות הספקה צבאית לנמלי אויב.של פגיעה בשיט הא

התובנות והלקחים של חיל הים עצמו מהמלחמה הובילו אותו להעלות שורה של דרישות 

ים -במסגרת סד"כ "אתגר":  להגדיל בצורה ניכרת את מספר הסטי"לים; להצטייד בטילי ים
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דרופויל; להקים מערך מתקדמים; לשדרג את נשק הנ"מ בספינות החיל; לרכוש ספינות הי

של נושאות טנקים עם יכולת הנחתה של כמאה טנקים; להוסיף ספינות משמר חמושות; 

 לבחון יכולת סיוע ממטוס/מסוק, לצורך קבלת נתונים על האויב הימי במרחבי הימים.

 

 שפעת הדרג המדיני  י"א. ה

ייבת הבחנה כאשר בוחנים את הסוגיה של השפעת הדרג המדיני על מהלכי המלחמה מתח

בין הממשלה לבין שר הביטחון משה דיין. שר הביטחון היה מעורה מאוד בנעשה בצה"ל 

בכלל ובנעשה בחזיתות במיוחד. ביקוריו התכופים בשטח, הן בסיני והן ברמת הגולן, אפשרו 

לו לדעת ולהעריך את המצב הצבאי בצורה המעודכנת ביותר.  יותר מכך, הוא הכיר את 

ותיהם הצבאיות )והפוליטיות( וחש היטב את הלכי הרוח ביחידותיהם. המפקדים ואת דע

ביקוריו בעוצבות בשטח לא תרמו לקיום נוהלי קרב סדורים, אך הערותיו ו"הצעותיו" תרמו 

לדיון ענייני כיצד נכון להשיג את המטרות ולמלא את המשימות שעמדו על הפרק, וזאת גם 

יו הפסימיות לעתים על מצב המלחמה, שנאמרו כאשר "הצעותיו" לא התקבלו. התייחסויות

בחדרי חדרים, נבעו מראייתו את כישלונות כוחותינו )במיוחד בימים הראשונים של 

הלחימה( נוכח אויב אותו לא הערכנו נכונה. בדיונים בממשלה וגם במפקדות השונות בצה"ל 

ים קיבל בשתיקה לא תמיד עמד דיין מאחורי רעיונותיו והצעותיו באופן חד־משמעי, ולעת

 החלטות של אחרים. בכך נפגמה תדמיתו.  

לא בהגדרת  –הממשלה לא הוכיחה מנהיגות מובילה לא לקראת המלחמה ולא במהלכה 

המדיניות הנדרשת ולא ביוזמות. על ההכנות והפעילות הלוקה של הדרג המדיני והצבאי 

ספר זה, במיוחד  הבכיר לפני תחילת המלחמה ועם פתיחתה נכתב רבות בחלק השני של

 בקטעים על ההרתעה וההתרעה שלא פעלו. 

קשה לענות בחיוב על השאלה האם לממשלה הייתה מדיניות ברורה ומוגדרת כלפי מצרים, 

ובכלל זה מדוע ישראל מחזיקה בחצי האי סיני, בשרם א־שייח' וברצועת הנפט, ואף מקיימת 

של ישראל להחזרת סיני למצרים  התיישבות אזרחית בסיני. גם לא היה ברור מהם התנאים

 ומדוע דחתה ישראל את כל הניסיונות להגיע להסכמי ביניים ולמנוע בכך מלחמה. 

אין ספק שהיוהרה, הזלזול בערבים ובצבאותיהם והביטחון שאם תפרוץ מלחמה עם מצרים 

( תרמו לגיבוש החלטות מדיניות נגד הסכמי 1967-צה"ל יביס אותה תוך ימים )כפי שקרה ב

ביניים. התפיסה הייתה שאין צורך לוותר על שרם א־שייח', על הנפט ועל היישובים 
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הפורחים בסיני, במיוחד כאשר המודיעין מטיל ספק בכך שהאויב יפתח במלחמה, ואם בכל 

 תוצאותיה ידועות מראש ויהיו חיוביות מבחינתנו.  –זאת היא תפרוץ 

אל ניתן לראות בדיון שנערך בממשלה דוגמה לחוסר הבנה מדינית בסיסית של ממשלת ישר

, כאשר היא נדרשה לתת לצה"ל את האישור לצלוח את התעלה. 1973באוקטובר  14-ב

צה"ל תיאר את מבצע הצליחה ורבים משרי הממשלה חשבו )או נטו לחשוב במתכוון( 

שמדובר בפשיטה שלאחריה יחזור צה"ל אל מזרח התעלה. לכן סוכם כי: "המטרה של 

להשמיד כוחות מצריים. והיה אם תעלה הצעה בדבר שהייה נוספת  –צבאית  המבצע הינה

של כוחותינו ממערב לתעלה, ההצעה תובא לדיון והחלטת הממשלה". כלומר, לא הייתה 

מטרה מדינית למבצע הצליחה שאושר בממשלה! מדובר בעיוורון מדיני חסר אחריות. הדרג 

, כאשר 1967יני )בו ישראל החזיקה מאז המדיני חייב היה להבין את ההבדל בין שטח ס

 –המטרה הייתה למנוע נפילת שטח זה בידי המצרים( ובין תקיפה לתוך שטח מצרים גופא  

מצב חדש לחלוטין, בעל משמעות מדינית רחבה, אזורית ובין־לאומי כאחת. גם אם נניח כי 

היה להניח הרי שצריך  –"להשמיד כוחות מצריים"  –יעד הצליחה היה בתחילה צבאי 

 שמימושו מחייב הגדרה של המטרה המדינית של ישראל לאחריו.

צבאי לקוי ניתן למצוא בהסכם הפרדת הכוחות שהושג -דוגמה נוספת לשיקול דעת מדיני

בחזית סיני, שעל פיו צה"ל צריך היה להתייצב ממזרח לתעלה, מֵעבר לקווי  1974בינואר 

, 1973אוקטובר  28-הפסקת האש הוכרזה ב במארס. זאת, כאשר 5ההפרדה של האו"ם, עד 

ובכך הסתיימה למעשה המלחמה בסיני ולא היה ספק כי יתחיל תהליך מדיני שבמסגרתו 

תיסוג ישראל מ"ארץ גושן", ובהמשך גם משטחי חצי האי סיני. מבחינת ישראל, הדבר 

גן, החשוב ביותר היה להפריד בין הכוחות מוקדם ככל האפשר, כדי שניתן יהיה להתאר

לאפשר מנוחה לכוחות ולהשלים אמל"ח וכוח אדם, לשחרר אנשי מילואים, להקל על העורף, 

לטפל בנפגעים, בכלכלה האזרחית שנפגעה ועוד. לכן, נכון היה אז לייצב את צה"ל מוקדם 

או לכל המאוחר  1973דצמבר -ככל שניתן ממזרח לתעלה, כבר במהלך החודשים נובמבר

ל, גם בלחץ שר הביטחון, רצה להראות למצרים )ואולי גם . אלא שבצה"1974בינואר 

לעולם כולו( "מי ניצח במלחמה ועדיין מחזיק ב'ארץ גושן'". ספק רב אם מטרה זו הושגה, 

וכול צד טען משך כל השנים שהוא זה שניצח במלחמה )מי מסיבה צבאית ומי מסיבה 

 מדינית(. 

( ואף 1974כתשעים ימים )עד מארס  מצב זה גרם לכוחות המילואים של צה"ל לשרת עוד

יום. היה זה נטל נוסף על כלכלת המדינה ועל חיילי  120היו אנשי מילואים ששירתו 
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המילואים ומשפחותיהם, ללא כל צורך אמיתי. ניתן היה, בתבונה מדינית וצבאית למנוע זאת, 

עובדה זו , מבלי ש1974או בינואר  1973להקל על המשק ועל צה"ל, ולסגת כבר בדצמבר 

 תשנה במשהו את תוצאות המלחמה ותדמיתה.   

 תובנות ומסקנות מהנאמר לעיל הן: 

  המטכ"ל מהווה המקור העיקרי, ולרוב היחידי, המציג לממשלה הערכות מצב

צבאיות ופירוט של האפשרויות הפתוחות לפעילות מבצעית על רקע -מדיניות

בסיס העיוני לדיון בממשלה מדיני. עניינית )ומסורתית( המטכ"ל גם מכין את ה

 )או בקבינט המדיני( על "מדיניות הביטחון  של ישראל".

  אין מסמך רשמי של הממשלה המציג את מדיניות הביטחון של ישראל בראייה

מרחבית כוללת, ותוך פירוט מהי המדיניות ביחס לכל מדינה שכנה ו/או מדינת 

)הגנתיות או התקפיות(  אויב ומה עשויות להיות המטרות המדיניות והצבאיות

שעל צה"ל להיות מוכן לבצע/לתת לה מענה. הכנת מסמך כזה )ועדכונו כשגרה( 

מחייבים קיומם של מערכת ארגונית )מטה ייעודי( ונוהלי עבודה סדירים בין 

הדרג המדיני לדרג הצבאי. מערכת זו חייבת לפעול הן בשגרה והן בשעת חירום, 

 מים הרלוונטיים בדרג המדיני ובדרג הצבאי. תוך שיתוף פעולה מלא בין הגור

 מדיני שלא נוטים לקבל אחריות לקביעת -מתברר שיש גורמים בצד האזרחי

מהלכים שעדיין אינם מעשיים, וכי ישנם גורמים בצד הצבאי שאינם נוטים, לרוב 

מטעמי ביטחון שדה, למסור פרטים על אפשרויות אסטרטגיות, צבאיות ואחרות 

ם )בעיקר לשרים ולחברי כנסת(. כן מסתבר שקשה מאוד לכנס לגורמים אזרחיי

את כל הגורמים הנוגעים בדבר לדיונים קבועים בסוגיות של מדיניות הביטחון, 

לספק להם מידע מודיעיני לצורכי עדכונם, לאפשר להם ביקורים בשטח ולנתח 

 את האפשרויות הפתוחות ואת המשמעויות הנובעות מהן. 

 גרת הארגונית הנדרשת ולקבוע את נוהלי העבודה בין הדרג חובה להקים את המס

המדיני והדרג הצבאי כבר בחיי השגרה כדי לאפשר גיבושה וקיומה של "מדיניות 

ביטחון" פעילה ומעודכנת לקראת שעת חירום ובמהלכה. זאת, כדי למנוע מצבים 

שבהם הממשלה והדרג המדיני לא יהיו מתואמים עם הדרג הצבאי, שהדרג 

יני לא יקבל על עצמו את האחריות לקביעת המדיניות הנדרשת ושהצדדים המד

 לא יהיו מעודכנים בתמונת המצב ובהערכת המצב הלאומית.
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 איך ניצחנו במלחמה  

צה"ל הצליח במלחמת יום הכיפורים להשיג את ניצחונו הצבאי הגדול ביותר. זאת, למרות 

סר מוכנות המטכ"ל והדרג המדיני היעדר ההרתעה וכישלון ההתרעה, הלם ההפתעה וחו

להפעיל נכונה את צה"ל בימי המלחמה הראשונים; למרות היעדר תוכנית הגנה בחזית סיני 

באוקטובר; למרות קשיים רבים בביצוע  8-וביצוע התקפת נגד כושלת של כוחותינו שם ב

מאמץ  הצליחה ל"ארץ גושן" )משגי תכנון והערכת לקויה של לוחות הזמנים; היעדר ריכוז

בתוכנית להקמת ראש גשר לצליחה(; למרות חוסר התיאום בתפעול האוגדות שצלחו ל"ארץ 

גושן" )מול ה"מזל" של הצולחים כאשר המצרים איחרו בזיהוי הצליחה ונתנו לה מענה 

מאוחר(. אף על פי כן, צה"ל לא הצליח למנוע מהאויב את השגת המטרה המדינית של המהלך 

 יך מדיני בעקבות כיבוש שטחים שהחזיקה ישראל ממזרח לתעלה. הנעת תהל –הצבאי שלו 

גם המצרים טוענים לניצחון. אמנם, צה"ל ניצב בתום המלחמה מאה קילומטרים מקהיר, אך 

כיבוש שטחים בגדה המזרחית של התעלה,  –מדינית -המצרים השיגו את מטרתם הצבאית

ובסופו של דבר להסכם שהביא ובעקבותיו פתיחת תהליך מדיני שהוביל להסדר ביניים, 

 לנסיגת צה"ל מכל שטח סיני. 

 

 

 הסיבות העיקריות שאפשרו את הניצחון הצבאי של צה"ל היו: 

  מבחינה מקצועית, הכוחות שלחמו )סדיר ומילואים( היו מאומנים היטב. הדבר

התבטא בעיקר כאשר הם הופעלו בתכנון נכון ובריכוז כוחות מתאים, תוך ניצול 

בהם יש לצה"ל יתרון יחסי מוכח: קרבות שריון בשריון בשטחי מצבי קרב 

תמרון; אויב תוקף כאשר כוחותינו נמצאים בעמדות אש מוגנות; קרבות תנועה 

 והיתקלויות. 

  כאשר נדרש אלתור, במיוחד בנתונים של נוהלי קרב חפוזים, וגם בשינויי

מפקדי האויב.  משימה,  ההכשרה ויכולת האלתור של מפקדי צה"ל גברו תמיד על

אלה חסרו את תכונת הגמישות ויכולת האלתור לצורך שינוי משימה ו/או מתן 

 מענה למצבים משתנים בשדה הקרב ותוך לחץ של זמן.
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  למרות אורכה של המלחמה ותנאיה הקשים, מפקדי וחיילי צה"ל הסתגלו היטב

לשגרת המלחמה ולתנאיה המשתנים. רוב חיילי המילואים גילו אורך רוח 

 והקרבה אזרחית למרות השירות הארוך. 

 ( לתמוך היבשה-למעשה זרוע -, היכולת )של אכ"א/מה"ד וחיילות היבשה

במהלך כל המלחמה בכוחות הלוחמים על ידי תגבורות כוח אדם, צוותים לוחמים 

ואמל"ח, הקמת יחידות חדשות והכשרת מפקדים ובעלי מקצוע לתגבור הסד"כ 

זאת, היכולת לתת מענה למספר הגבוה של  והשלמת יחידות שנפגעו. לצד

הנפגעים )פצועים, חללים, נעדרים ושבויים(, ולטפל במשפחותיהם. יכולת זו 

הושגה על ידי הקמה וארגון של גופים שלא היו קיימים קודם לכן, תוך גיוס כוח 

אדם מקצועי ופיקודי )בכל הדרגות( מסגלי המילואים ומהמערך האזרחי. אלה 

לות, במשך כל המלחמה, ואף חודשים רבים לאחר הפסקת האש, עשו ימים ולי

 כדי לתת את המענים המשלימים לנפגעים עצמם ולמשפחותיהם.

 

 שורה של תובנות ומסקנות עולה מהנאמר לעיל:

  נדרשות מדיניות ביטחון ותורת ביטחון מעודכנת להפעלת הצבא שתתבסס על

 הערכת מצב לאומית. 

 ,על צה"ל להיבנות ולהיות מאורגן בסדר כוחות  כדי לנצח גם במלחמה הבאה

שייתן מענה הולם נוכח איומי האויב על שלמות המדינה וגבולותיה ועל ביטחון 

תושביה. לצורך זה נדרש עדיין קיומו של "צבא העם" שיהיה מורכב מאנשי 

 סדיר ומילואים. 

  מות מבצעיות, הגנתיות והתקפיות, מתוא –המענה: קיום תוכניות אסטרטגיות

ברמה המדינית והצבאית, וכן כוחות מאומנים ומתורגלים, המוכנים ומצויים 

 בכוננות מוגדרת, לבצע את התוכניות המבצעיות. 

  הדרג המדיני והדרג הצבאי חייבים להיות מתואמים ובעלי יכולת לטפל הן בשגרה

והן בשעת חירום בהגדרת המטלות המרכיבות את הביטחון הלאומי ובקביעת 

 השגתן.  הדרך ל

  



54 
 

 

 strategic alert/signalג.   
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THE 1973 YOM KIPPUR WAR  

STRATEGIC ALERTS AND STRATEGIC SIGNALING:  
 

CNA  

4825 Mark Center Drive, Alexandria, VA 22311 

Monday, March 11, 2013 

 

Agenda 

 

8:00-8:30      Continental Breakfast         

 

8:30-8:35 Greetings  

 CNA President Robert Murray 

 

8:35-9:00 Project and Workshop Background and Objectives  

 Elbridge Colby and Avner Cohen  

 

9:00-10:00 Session I – The Road to War: Background and 

Context 
 Discussants/Presentations:  

 Yigal Kipnis, Arnaud de Borchgrave, Amir Oren   

 Chair: Avner Cohen 

 

10:00-10:15    Break  

 

10:15-12:00 Session II – The Strategic Alert: What happened? 

What did the Israelis do? What did the Americans 

see?  

 Discussants/Presentations:  

 BG Oded Erez (IDF, Ret.), William Quandt; Yuval 

Ne’eman (video), Azarayahu Arnan “Sini” (video), MG 

Herzl Shafir (IDF, Ret.) (memo to be distributed) 

 Chair: Elbridge Colby  

 

12:00 – 1:00  Lunch  

 

1:00-2:45 Session III – What impact did the alert have? What 

impact did it have on American decisions on the 

airlift?  How did it affect the war and/or its 

aftermath?  
 Discussants/Presentations:  

 Amir Oren, William Quandt, Michael Wheeler, MG 

Herzl Shafir   
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 Chair: Avner Cohen 

 

2:45-3:00 Break 

   

3:00-4:00 Session IV –Implications for the Future: Strategic 

Signaling? Role in the Iran Situation? Impact on U.S.-

Israeli Relations?   
 Open Discussion  

 Chair: Elbridge Colby 

 

4:00-4:30 Conclusions  

................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 המסמך שהוצג לבאים לכנס בארה"ב 

 

 

 

Strategic/Nuclear Alerts in the 1973 Yom Kippur War:   

New Evidence, New Perspectives 

 

Introduction 

2013 is the 40th anniversary of the 1973 Yom Kippur War, the most traumatic war in 
Israel’s history as an independent state.   

At this historical junction, virtually all aspects of that war have been well studied and 
researched by historians.  There is little to discover afresh about the war.  And yet I say 
“virtually” because there is one distinct historical exception—the nuclear (or more 
broadly, the unconventional) dimension of the war.  This subject has remained in 
obscurity to this day.    

By that subject we mean the full array of questions on the role and the status of Israel’s 
nuclear capabilities in the war, or what is still being referred to in Israel by the 
euphemism “strategic weapons” or “doomsday weapons.”  In essence, at stake is the 
historical question of what Israel did (or did not do) with its presumed nuclear 
capabilities (and possibly with other unconventional capabilities it might have had then) 
as well as with its strategic delivery means.   

Simply put, did Israel make, directly or indirectly, a nuclear (or nuclear- related) threat? If 
not, how close was Israel to making such a threat, given that there were those in Israel, 
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e.g., Minister of Defense, Moshe Dayan, who thought that Israel in the first few days of 
the war was indeed very close to the brink?  Was Israel using its nuclear capability as 
strategic leverage to “remind” the United States that Israel must not be left in the corner 
and the U.S. must start to deliver the necessary ordinance and supplies to prevent Israel's 
annihilation?   Or was Israel using its capabilities directly to attempt to deter further Arab 
attacks?  

Official Israel, under the nation’s long-held nuclear opacity policy, has neither 
acknowledged nor denied anything. Still, over those forty years a full-blown “mythology” 
has been built up over the subject. Rumors were spread soon after the war that Israel was 
close to the abyss.  In 1976 Time Magazine was perhaps the first to come up with some 
concrete factual claims.  According to Time, sometime in the early phases of the war 
Prime Minister Golda Meir ordered the assembly and arm 13 nuclear bombs. Indeed, it 
was that specter of nuclear escalation, according to the Time story, that led U.S Secretary 
of State Henry Kissinger to act firm and fast to provide Israel with the most massive 
weapons airlift in history. Years later American play writer William Gibson used this 
alleged episode in developing his 1988 play Golda’s Balcony.  

Over the years more authors have testified to an Israeli “alert” or some sort of 
activity/event of similar nature, including Seymour Hersh in The Samson Option, Martin 
van Creveld, American Yom Kippur War historian Walter Boyne, Kissinger biographer 
Walter Isaacson, and many other writers. Lending particular credence has been William 
Quandt, who served as the NSC point man for Middle East issues during the 1973 War. 
As he reported in a 1991 Washington Post review of Hersh’s Samson Option: “We did know, 
around this time, however, that Israel had placed its Jericho missiles on alert. I did not 
know what kind of warheads they had, but it did not make much sense to me that they 
would be equipped with conventional ordnance. I assume others agreed.”  

To our knowledge, there has never been a full study of this issue using all of the available 
sources.  There are claims, rumors, allegations, but no effort to explore the issue 
systematically.  Yet the issue is important for both understanding the past as well as 
thinking about the future.  After all, how states manipulate their nuclear forces, especially 
in crisis, is of immense importance, especially as we face the possibility of a more 
proliferated world. It is particularly instructive given today’s complex strategic dynamics 
among the United States, Israel, and Iran.  

This project, under the leadership of the Center of Naval Analysis (CNA), is to our 
knowledge the first effort to undertake an in-depth study on these aspects of the 1973 
Yom Kippur War and their implications for our understanding of strategic signaling in 
crises. In particular the project seeks to address—and hopefully to answer--the following 
research questions:  

• Did Israel alert/deploy/check its strategic [nuclear] forces?  If so, how did it do 
so and how many times?  What kind of activity actually happened and when?  Who made 
the decisions? What is the appropriate way to describe the alleged activity conceptually?   

• What were the strategic purposes behind those acts of [alleged] 
alert/deployment/check? Who was the primary target of the alert? Was it done to deter a 
foe or to signal a friend or ally?  

• Did the United States perceive those alleged alert/deployment/check? How did it 
perceive its implications?  What did it understand Israel to be trying to accomplish or to 
signal?  
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• Did Israel’s strategic alert actually affect American calculations and behavior, in 
particular in reference to the airlift?  If so, how did it manifest itself? 

• Were any of those acts of alert directed at others, say the Soviets and/or the 
Arabs?  Did those parties perceive those activities?   What, if any, were their reactions? 

• What broader implications about strategic signaling in crises and related topics 
does this history suggest?  

To this end, the CNA team has dedicated a great deal of archival research in the United 
States and conducted oral interviews in the United States and Israel to uncovering more 
information about these events, including at the Nixon Library in California, with a 
number of U.S. Government agencies, former government officials, and other sources. 
This small closed roundtable of senior U.S. and Israeli participants and experts is an 
effort to present and discuss some ideas about those 1973 events and to reflect upon the 
implications.  

The project team is composed of a group of strategic, regional, and historical experts 
with decades of academic, think tank, and government experience. The project is led by 
Elbridge Colby and the team is composed of Avner Cohen of the Monterrey Institute of 
International Studies (MIIS),  a nuclear historian who studied Israel’s nuclear history 
William McCants, an expert on the Middle East; and William Rosenau, an expert on Cold 
War history. 

The purpose of this pre-workshop memo it to compile a summary of the relevant 
background information and testimonies on this research project.      

 

The Israeli Nuclear Program and the United States  

On September 26, 1969, at the end of a most sensitive meeting between U.S. President 
Richard Nixon and Israeli Prime Minister Golda Meir, a new bargain was struck between 
the two over the Israeli nuclear program.  That meeting marked an end of era and the 
beginning of a new one.  It ended a decade in which the United States government had 
struggled with—and at times even confronted—the Israeli government over the nuclear 
issue.     

There are indications that already prior to the meeting President Nixon recognized, as a 
matter of fact, that the United States had lost its battle against Israeli nuclear 
determination, and that Israel had already either nuclear weapons or the full capability to 
produce them.  Furthermore, Nixon had apparently reservations of his own on the 
political wisdom of his senior administration officials [NSSM 40] who wanted to 
continue with the battle.  Whether America liked it or not, Israel had already acquired the 
capability and the question to address was how the two countries should handle this 
sensitive situation, given the new reality.  The meeting with PM Meir was a way to 
address that problem.     

To this day we do not know with certainty what exactly was said in that summit meeting.  
We know, however, that it was a very private meeting; part of it was apparently not at the 
Oval Office but rather as the two leaders walked on the White House lawn.  No note 
takers attended the meeting, and it is even unclear whether the written record that each 
leader wrote after the meeting has survived. So all we can do is to reconstruct what might 
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have spoken based on the limited record that is now declassified and available.  This 
summary is based on a larger reconstruction of the conversation that Dr. Avner Cohen 
made in chapter 1 of his book The Worst Kept Secret: Israel’s Bargain with the Bomb [Columbia 
University Press, 2010, pp. 23-33].  

It appears that PM Meir told President Nixon candidly either that Israel already had a 
nuclear weapons capability or that it had actually already weaponized. She also reiterated 
that despite the new situation Israel’s political commitment not to nuclearize the region 
by “introduction” of nuclear weapons has remained intact.  One may think that the PM 
would remind the President why Israel found itself compelled to develop that capability, 
reminding him the lessons of the Holocaust, but pledging to him that under no 
conceivable scenarios would those weapons ever be used.    

This allowed the two leaders to frame a new secret deal over the nuclear issue along the 
following parameters. The United States would no longer be engaged in an active effort 
to deny Israel’s nuclear weapons capability.  Practically speaking, that meant that the 
Nixon administration would no longer put a political pressure on Israel to sign the NPT 
and would also end its request for the annual American visits to Dimona.   

On the Israeli side, PM Meir probably pledged that Israel would continue to exercise the 
same old policy and practice of extreme caution and constraint in its nuclear behavior as 
it had exhibited in the past. Israel would not test. Despite the new technological reality 
PM Meir reportedly reassured President Nixon that Israel would not change an iota in its 
declaratory policy as well as in its overall commitment to nuclear constraint.  In fact, 
Israel did not see a strategic need to do so.     

Indeed, within a week after the meeting, Ambassador Yitzhak Rabin delivered to 
National Security Advisor, Henry Kissinger, the long awaited replies to all three semi-
factual questions which he had been formally asked in a late July meeting by senior 
administration officials.  Here are the exact questions and answers:  

1. Q:  Would the Israelis assure us that they would not “possess” nuclear weapons? 
A: Israel will not become a nuclear power. 

2. Q:  Would they be willing to affirm that they would not deploy strategic missiles? 
They would not deploy strategic missiles until at least 1972. 

3. Q;  Would they be willing to sign the NPT?  The NPT will be considered by the 
new Government.  [Avner Cohen, The Worst-Kept Secret, 28] 

This exchange of Q & A reflects the more practical aspect of the deal.  While Israel may 
have been firmly committed to acquire nuclear weapons capability, perhaps it even have 
all the components of actual weapons, yet Israel would not be a “nuclear power, ” nor 
does she have a strategic need or incentive to become one.  One way to understand the 
practical meaning of this commitment is by seeing it as a pledge that Israel would not 
move militarily to become a “nuclear power.”   

One should think about this issue against the strategic context of Greater Israel of the 
post-1967 era.  This was a period when Israel enjoyed having “strategic depth” in the 
form of the Sinai Peninsula (three times larger than the territory of Israel proper) and the 
Golan Heights.  Given the sense of military invincibility that dominated Israeli strategic 
thinking in that period, it was commonsensical that Israel had no military need 
whatsoever to become a nuclear power in the military sense.  The whole talk about 
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nuclear weapons as weapons of existential “last resort,” talk that made some sense in the 
pre-1967 period, made very little sense in the period 1967-73.   

This sense of strategic comfort—“our strategic situation has never been better,” was a 
common cliché in those days—fits well with the nature of PM Meir’s presumed 
commitment to President Nixon that Israel would never use those weapons and the 
formal pledge not to be a “nuclear power.”   

This also fits well with the official Israeli reply on its strategic missile, the Jericho 1 
missile, which by that time was transported from France to Israel (due to the French 
embargo). The Israeli pledge that strategic missiles would not be deployed for at least 3 
years, that is until late 1972, reflects the technological reality that missiles’ technical 
systems were still highly problematic, and the strategic and financial reality that the 
project was not viewed as urgent or pressing.  .        

 

Hersh’s “Nuclear Blackmail” Narrative 

Seymour Hersh is probably the author that provided this nuclear mythology its strongest 
voice.  In his 1991 book The Samson Option, he tells a detailed account of this mythology 
as a full chapter [17] entitled “Nuclear Blackmail.”  According to Hersh’s account, 
Minister of Defense Moshe Dayan’s well known “doom and gloom” state of mind—
Dayan’s extremely pessimistic comments in the first two days of the war about the 
imminent demise of the “Third Temple” [a Biblical reference to the modern State of 
Israel] are well documented—was turned into in a most dramatic war cabinet meeting on 
Monday, October 8, at Golda Meir's office in Tel Aviv.   

“…resolved to implement three critical decisions: it would rally its 
collapsing forces for a major counterattack; it would arms and target its 
nuclear arsenal in the event of total collapse and subsequent need for 
Samson Option; and, finally it would inform Washington of its 
unprecedented nuclear action—and unprecedented peril—and demand 
that the United States begin an emergency airlift of replacement arms and 
ammunition needed to sustain an extended all-out war effort.”   

“The kitchen cabinet agreed that the nuclear missile launchers at Hirbat 
Zachariah, as many as were ready, would be made operational, along with 
eight specially marked F-4s that were on twenty-four-hour alert at Tel 
Nof, the air force base near Rehovot. The initial target list included the 
Egyptian and Syrian military headquarters near Cairo and Damascus.” 
[Hersh, 225] 

Then, a few lines later, Hersh cites an Israeli official who “was in the prime minister's 
office that night” claiming that “the basic decision to arm the weapons of last resort was 
reached easily…; [but] there were far more complicated discussions of how many 
warheads to arm and where they were to be targeted. There was a separate, preliminary 
briefing by technical experts from Dimona, led by Shalheveth Freier, who described the 
weapons and targets that were available for immediate assembly.” [Hersh, 225-26] 

According to Hersh, the reasoning behind the nuclear arming was a twofold signaling: 
First, to tell the Egyptians and the Syrians [via the Soviet intelligence] “to limit the 
offensive and not attempt to advance beyond the pre-1967 borders.”  Hersh adds that 
the information was transmitted to General Mohammed el-Gamasy, the Egyptian chief 
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of staff.  Second, to force the United States to begin an immediate and massive resupply 
of the Israeli military.” [Hersh, 227] This is the seed of what Hersh call Israel’s “nuclear 
blackmail.”   

Hersh claims also that the word of the Israeli nuclear arming came from the Soviets.  
According to his Israeli intelligence source, Israel Signet unit 8200, the Israeli 
communications intelligence agency, picked up both the Soviet warning to Cairo about 
the Israeli nuclear arming as well on the morning of October 9 the Soviet warning to 
Washington. [Hersh, 229]. 

Hersh adds that some days later, the US intelligence community got its own look, via the 
KH-11, at the Israeli missile launchers by the site he referred to as Hirbat Zachariah. 
According to Hersh, “the launchers were left in the open, perhaps deliberately, making it 
much easier for American photo interpreters to spot them. (The Soviets also had satellite 
coverage in the Middle East, and presumably saw the same missile field.)” [Hersh, 231]  

Sale’s Narrative 

Another American journalist, Richard Sale, in a 2002 UPI news story titled “Yom 
Kippur: Israel’s 1973 Nuclear Alert” reiterates some of Hersh’s factual claims while adds 
a few others, and like Hersh attributing those claims to unidentified “knowledgeable” US 
government sources.   

Rehashing Hersh’s basic claim that Minister of Defnse Moshe Dayan secured PM Golda 
Meir’s authorization to arm 13 nuclear weapons [no exact date is given], and that those 
“arming” involved the Jericho missiles [at a site he refers to ,like Hersh, as “Hirbat 
Zakariah”] and eight F-4 fighters [at Tel Nof air force base]. Furthermore, according to 
Sale, the state of the alert lasted three full days but he does not specify which days.  In 
this context Sale adds a few more factual details that do not appear in Hersh’s account.  
He writes: 

“At that time, the Jerichos were deployed inside caves, inside Israeli 
military air bases that had "huge blast doors," a former senior CIA 
official recalled….  The missile-launchers were set up on the back of 
railway cars and could be rolled out, fired, then rolled back and the 
blast doors closed, this official said.” 

“Somehow, an agent in place in Israel alerted the United States of 
the arming of the Jerichos and on Oct. 12, an SR-71 Blackbird 
reconnaissance aircraft based at Beale Air Force Base in California 
took off, refueled off of Rota, Spain, and then flew over Syria, 
Jordan and Israel. The plane, able to survey 100,000 square miles of 
land an hour, spotted the radiation from the missiles, according to a 
former Pentagon official and others familiar with the incident.  
According to this Pentagon source, Israel ordered their F-4s to 
down the plane, but the Blackbird soared to 85,000 feet, beyond the 
range of the Israeli fighters.” [Sale, 2002] 

  

Sale cites American sources in saying that the predominant view today is that Israel’s first 
nuclear alert was a “bluff,” what he also calls a “saber rattling,” but he qualifies it as "an 
extremely dangerous one."  As Sale notes, “Saber-rattling or not, that same day, the 
United States began a huge airlift to Israel including ammunition, tanks and aircraft.” 
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Israeli Counter Testimonies: Freier, Ne’eman, “Sini” and Others 

While the details of Hersh’s and Sale’s accounts have remained unconfirmed and 
controversial, the common narrative of the 1973 war appears to have incorporated the 
view that “something” with a “nuclear/missile” nexus did happen on the Israeli side 
during the 1973 war.  Along this line, most contemporary non-Israeli accounts of the war 
include a reference to an unconfirmed nuclear related event(s).  Details may remain 
obscure, but the core recognition is that some sort of “deployment”  or “alert” or “check 
out” of Israel’s strategic capabilities did take place.  

Furthermore, along with this loose recognition the common narrative also assumes that 
the prime purpose of that activity was not final preparation towards actual use but rather 
an effort to signal or convey a message to the to the United States of Israel’s perception 
about its military predicament, in particular about the major losses it suffered in the air, 
and therefore Israel’s need to be immediately resupplied.   

As noted, official Israel has said nothing about this episode. The Israeli narrative of the 
war commonly mentions the anecdote but—in compliance with Israel’s censor’s 
conventions—attributes the anecdote to “foreign sources.”  And yet, over the years, 
some Israelis who were in the know and had first-person knowledge did refer, obliquely 
somewhat, to those claims.   

First was the late Shalheveth Freier, Israel’s Atomic Energy Commission chief during the 
1973 that was mentioned by name in Hersh’s account.  Freier vigorously and publicly 
sought to discredit Hersh’s “nuclear blackmail” account, especially those claims about 
himself.  While Freier did not provide his own positive account, he was adamant that 
Hersh’s account involving himself was false.       

The first Israeli “in the know” to provide a positive narrative was the late Professor 
Yuval Ne’eman, a former Israeli Minister of Science and Acting Chair of the Israeli 
Atomic Energy Commission (both under PM Menachem Begin in the early 80s), who 
served during the war as Moshe Dayan’s personal liaison in communication with the 
United States.  In an article titled “The USA-Israel Connection in the Yom Kippur War” 
that was published in a small CNSN Occasional Paper (based on a lecture that Ne’eman 
gave in a small meeting in Washington DC in February 1996), Ne’eman provides his own 
(partial) account of the nuclear dimension of the 1973 war.   

Like Freier, Ne’eman also discredits  Hersh’s “nuclear blackmail” story.  He explicitly 
denies the nuclear component in Hersh’s story about the war cabinet session on the 
morning of October 8: 

“This session of the War Cabinet did not make a decision to deploy “the 
nuclear arsenal.”  Neither did the session on the next morning. …  An 
appeal to the USA for ammunition and weapons was first presented on the 
9 (late afternoon Israeli time)and the airlift was begun on the 14 October.  
Thus I completely deny Hersh story.”   [Ne’eman, p.5] 

On the positive side, Ne’eman refers to two points in time where Israel appeared to 
“explore” or to “check out” its strategic or unconventional options.  On the first episode 
it is apparent that Ne’eman must have known much more than he chose to say, so he 
chose to speak in a semi- hypothetical and opaque language:     

“Note that it would be normal, for whoever is responsible for anything 
relating to strategic missiles—even if their warheads are just filled with 
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ordinary explosives—to advance their state of preparedness, in a time of war.  
This might explain Mr. Qunadt’s information, in this meeting, about signals 
which were traced by the USA intelligence. set up.” [Ne’eman,  p.5] 

Similarly, for whoever might be responsible for the nuclear infrastructure 
and the processing of further nuclear steps—whether it be development, 
production  or the enhancement of the level of preparedness—to come to 
the Prime Minister at the beginning of a war and enquire whether such 
circumstances might indeed be expected, etc.  Such a consultation should 
have taken place between 6 and 8 October.  As I explained above, the 
Prime Minister’s answer could not have implied deployment.  It might and 
should have indicated a need for some degree of preparedness for the 
strategic missiles, whatever their actual warheads, and some protective 
steps in the nuclear domain, such as shutting down the reactors throughout 
the war, to minimize risks from bombardments. “ (pp. 5-6) 

As to the second occasion, here Ne’eman is more precise in his account:   

“The Israeli [strategic] alarm [was] built up gradually.  In his victory speech 
on the 16, with Kosygin next to him, Sadat mentioned the presence in Egypt 
of strategic missiles which would retaliate against Tel Aviv, should the 
Israelis dare to bomb Egyptian cities. The missiles were mentioned as 
“Zafir,” the name of the defunct missile project developed by Nasser, with 
the help of German scientists in 1961-67, not as Soviet Scud missile.  The 
next day, American satellite photographs showed a deployment of two 
brigades of Scud missiles, positioned in the Delta area, apparently with 
uncamouflaged nuclear warheads, manned by Soviet troops. This 
information (see Aviation Week and Space Technology, November 5, 1973, p. 13), 
relayed to Israeli Defense Intelligence, made General Elazar order the 
deployment of a Jericho missile battery. General Elazar instructions were not to 
camouflage the site, assuming that the message of a counter-deployment would be read by 
the Soviet Satellites and relayed to Sadat.  [italics in originals]. It was left to them 
to guess the nature of the Israeli warheads.  Re the Soviet satellites, starting 
October 3, the Soviets launched an observation satellite of the Cosmos type 
every third day throughout the conflict, each time also recovering the 
previous one, within another two days.  

The next installment in this story came from Moscow radio. The Israeli Air 
Force was pounding at the missile belt’s left flank at Port-Said.  This city in 
fact “fills” a small island and the bombing was causing large destruction. 
Radio Moscow described it as “a murderous attack on an innocent city,” and 
threatened with Soviet retaliation against Tel Aviv. Consulted, Kissinger 

suggested disregarding threats announced by radio, but this added to the 
intent behind the Israeli missile deployment.” [Ne’eman, p. 15} 

Perhaps the most intriguing testimony on the subject was made by the late Azarayahu 
Arnan (nicknamed “Sini”), the faithful aide to Minister Yisrael Galil who was PM Golda 
Meir’s closest political ally.  Sini had a recollection of himself at the porch of the PM 
office in Tel Aviv, late in the morning of October 9, as he was waiting for his boss, 
Minister Galili who attended the meeting inside.  Along with him waiting on the porch 
was Shalheveth Freier, the director general of the Israeli Atomic Energy Commission.  
The two knew each other for years, but the body language of Freier was that this was not 
time for a chat.  So both were waiting, each of the other side of the porch, without 
exchanging a word beyond a brief head nod. 
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Around noon, as the war cabinet adjourned, Minister Galili shared with Sini the 
extraordinary way that the war cabinet came to its end.  As the formal discussion seemed 
to reach closure, and some of the senior military officers and senior civil servants started 
to leave the room, Minister Dayan asked the PM if he could bring in IAEC DG Freier to 
“brainstorm” her and the three ministers about possible “options.”  At that point 
Ministers Galili and Deputy Prime Minister Yigal Allon jumped at  PM Meir, opposing 
Dayan’s move and saying it is too premature to consider any option of that nature in that 
forum.  The PM military aide, General Israel Lior, supported also the two senior 
ministers.  In response the PM [and one must assume that the PM had already seen 
Shalheveth Freier—her direct subordinate—in a one-on-one meeting earlier during the 
war] that this was not the time to discuss such options.   

Yuval Ne’eman’s comments, as well as Sini’s testimony, support and are consistent with 
what we have learned recently—as part of the research for this meeting—from both 
Major General (ret) Eli Zeira (who served as the Military Intelligence chief during the 
1973 war), and Major General (ret) Herzl Shafir (who served during the war as HR and 
Training chief).  The two of them, who were interviewed in January and March 2013, 
assert decisively that the nuclear issue was never discussed, indeed was never even 
mentioned, in any of the top senior staff meetings that they attended during the war.  
They are convinced that at the level of the top IDF senior staff officers—not including 
the Chief of Staff himself or the Israeli Air Force (IAF) headquarters—the nuclear issue 
was never dealt with during the war.  Indeed, General Zeira pointed out that he recalls 
Minister of Defense Dayan telling the top commanders of the IDF more than once that 
the nuclear issue is not their business and they should not even think about it.  
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Appendix 1 
How Israel Got the Bomb: Special Report (Time Magazine, 12 April 1976) 
 
For years there has been widespread speculation about Israel's nuclear potential—
speculation that has now been confirmed. At a briefing for a group of American space 
experts in Washington recently, an official of the Central Intelligence Agency estimated 
that Israel had between ten and 20 nuclear weapons "available for use." In fact, TIME 
has learned, Israel possesses a nuclear arsenal of 13 atomic bombs, assembled, stored and 
ready to be dropped on enemy forces from specially equipped Kfir and Phantom fighters 
or Jericho missiles. These weapons have a 20-kiloton yield, roughly as powerful as those 
that obliterated Hiroshima and Nagasaki. 
 
Israel has thus joined a nuclear club that includes, of course, the U.S. and Soviet Union, 
both of which have so much megatonnage that it is difficult to measure. France and 
Britain have several hundred nuclear warheads; India and China are estimated to be in 
Israel's class as fledgling atomic powers. 
 
Israel's 13 bombs, TIME has also learned, were hastily assembled at a secret 
underground tunnel during a 78-hr, period at the start of the 1973 October War. At that 
time, the Egyptians had repulsed the first Israeli counterattacks along the Suez Canal, 
causing heavy casualties, and Israeli forces on the Golan Heights were retreating in the 
face of a massive Syrian tank assault. At 10 p.m. on Oct. 8, the Israeli Commander on the 
northern front. Major General Yitzhak Hoffi, told his superior: "I am not sure that we 
can hold out much longer." After midnight. Defense Minister Moshe Dayan solemnly 
warned Premier Golda Meir: "This is the end of the third temple."* Mrs. Meir thereupon 
gave Dayan permission to activate Israel's Doomsday weapons. As each bomb was 
assembled, it was rushed off to waiting air force units. Before any triggers were set, 
however, the battle on both fronts turned in Israel's favor. The 13 bombs were sent to 
desert arsenals, where they remain today, still ready for use. 
 
Did Israel's nuclear capability play a part in the U.S. global military alert of Oct. 25, 1973? 
According to TIME'S sources, the Israelis were convinced that the Russians had learned 
of the newly acquired nuclear potential, possibly through a Soviet Cosmos spy satellite 
over the Middle East. What is certain is that on Oct. 13, the Russians dispatched nuclear 
warheads from Nikolaev—the naval base at Odessa—to Alexandria, to be fitted on 
Russian Scud missiles already based in Egypt. The U.S., in turn, detected the Soviet 
warheads as the ship carrying them passed through the Bosphorous on Oct. 15 and 
issued a warning to Moscow by means of a world military alert. 
 
TIME'S sources further believe that the U.S. learned about the bombs as a result of a 
reconnaissance sweep of the Middle East by a spy plane. Some high officials in 
Washington insist that the U.S. had no knowledge of the bombs and deny that they were 
a factor in the alert. The plane was spotted by Israeli air defenses and two Phantom jets 
scrambled to intercept it. "I have it on my radar," the Israeli pilot radioed. "It is an [SR-
71] American Blackbird." Back to him came a direct order from a high-ranking Israeli Air 
Force commander: "Down at." The SR-71, flying effortlessly at 85,000 ft., easily 
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outclimbed and outdistanced the Israelis and returned to its base with significant 
readings. 
 
The origins of the nuclear bomb project date back to Israel's birth. Atomic scientists 
were encouraged by Chaim Weizmann, Israel's first President and a chemist of 
international repute. Israeli nuclear experts produced low-grade uranium from phosphate 
in the Negev and developed an efficient technique for producing heavy water. In 1953, 
Israel, in exchange for these processes, was allowed to study France's nuclear program 
and participate in its Sahara tests. Four years later, France gave Israel its first nuclear 
reactor. Later, the French also helped with the design of Israel's Dimona Atomic 
Research Community in the Negev. which Premier David Ben-Gurion called nothing but 
a "textile factory." 
 
The Dimona nuclear reactor went into operation in 1964. Meanwhile, an intense secret 
debate had begun within Israel about whether the government should also build a 
separation plant to produce the fissionable material necessary for an Abomb. Ben-
Gurion and Shimon Peres, then Deputy Defense Minister and currently Israel's Defense 
Minister, favored doing so. Others, including Mrs. Meir and Yigal Allon, now Israel's 
Foreign Minister, initially opposed the project. So did Ben-Gurion's successor as Premier, 
Levi Eshkol. The Israeli equivalent of the U.S. National Security Council vetoed the 
separation-plant project in early 1968. Shortly afterward, Eshkol discovered that Dayan 
—in the wake of the 1967 Six-Day War —had secretly ordered the start of construction 
on an S.P. Eshkol and his advisers felt that they could only rubber-stamp a project 
already under way. 
 
Dayan believes that a nuclear capability is essential to Israel. "Israel has no choice," he 
recently told TIME Correspondent Marlin Levin. "With our manpower we cannot 
physically, financially or economically go on acquiring more and more tanks and more 
and more planes. Before long you will have all of us maintaining and oiling the tanks." 
 
Some Western intelligence experts believe that Israel conducted an underground nuclear 
test in the Negev in 1963, and that preparation of nuclear material for assembly into A-
bombs began soon thereafter. The S.P. was completed in 1969, but Israel did not 
immediately begin manufacturing bombs. Instead, Israeli scientists concentrated on 
developing new methods for shortening the time necessary to produce nuclear weapons. 
 
The Dimona research facility and the separation plant are protected not only by Israeli 
troops but by highly sophisticated electronic systems and radar screens that operate 
around the clock. All aircraft—including Israeli military planes—are barred from flying 
over the areas where the nuclear plants are located. During the Six-Day War, in fact, an 
Israeli Mirage III—either out of control or with its communications gear in operative—
inadvertently flew over Dimona. Israeli defenders shot it down with a ground-to-air 
missile. In 1973 a Libyan airliner flying from Benghazi to Cairo lost its way because of a 
navigational error and flew toward a forbidden area. Israeli fighters tried to turn it back. 
Then, for security reasons, they shot it down, causing the death of 108 of the 113 people 
aboard. 
 
* A symbolic reference to the state of Israel. The first two temples were destroyed by 
invading Babylonians around 586 B.C. and by the Romans in A.D. 70 
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Clarification: 

This book was written and edited over the course of several years, starting from 

December 2004 and up to June 2017. Different parts and sections of the book have 

already been published and brought to the attention of various persons and elements 

during the years in which the book was being written and edited. The book is presented 

here in its entirety, with all its parts. 

 

 

 

 

Preface 

 

The Yom Kippur War was an extraordinary, highly formative, influential and image-

shattering event. The Israeli public has referred to this war as a national "failure." It was 

followed by national, political, military and social changes throughout the country. 

Hundreds of books and thousands of articles have been written on the subject by 

journalists, members of academia and researchers. Commanders and staff members 

wrote about their units - tales of battles and exemplary acts of individuals and teams - 

mostly from the personal perspective of what they witnessed on the battlefield. There 

were those who wrote either about the front or the arena they fought in, or about a 

particular topic or event. Furthermore, movies were made and screened, depicting 

battles, interviews and meetings with various commanders and assorted individuals. 

Commentators presented pictures of military or political situations, as well as 

assessments, reactions and explanations as to what happened in a particular formation, 

during a certain event, or on a specific day of combat. Much has been written 

concerning the intelligence: about the surprise and the warnings that were or were not 

there; about the conduct of the IDF Military Intelligence, the Mossad and the political 

echelon; about the "special measures" that existed but were not activated, or were only 

activated in part; and about the influence and involvement of the major powers before, 

during and after the war. 

The end of the war saw the establishment of the Agranat National Committee of 

Inquiry, headed by Supreme Court President Dr. Shimon Agranat, whose activity was 

limited to the days prior to the war and to the first few days only (until October 8, 1973). 

These limitations prevented the committee from examining all that transpired in a 

complete and critical manner, and in its investigation, it in fact handled just the military 

aspect, while refraining from investigating the political echelon.  
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It can be stated with certainty that the Yom Kippur War has been discussed and written 

about in Israel at a scale that cannot be compared to any other war. People still write 

about it, and will continue to do so. One of the reasons for the considerable number of 

documents is the fact that this war was not summarized in an immediate, orderly 

and institutionalized manner by the IDF once it came to an end, as is generally carried 

out. 

 

When I was appointed to head the General Staff / Operations Directorate after the war 

(April 1974) and Mordechai (Mota) Gur was appointed IDF Chief of Staff, I presented 

to him a template and timetable for the orderly preparation of the IDF's summary of the 

war. Gur initially consulted with Minister of Defense Moshe Dayan, and after looking 

into the matter with him, he informed me of their decision not to conduct such a 

summary at that time. When I asked to know why, I was given the following reasons: 

 The Agranat Committee - the commanders were busy preparing for their 

testimonies before the committee. 

 The "war of the generals" within the IDF. The names of those involved were 

mentioned: the wartime Chief of Staff, David (Dado) Elazar; the Head of 

the Southern Command during the war, Shmuel Gonen (Gorodish); the 

Commander of 162nd Division, Maj. Gen. Avraham Edan (Bern); the 

Commander of the 143rd Division, Maj. Gen. Ariel Sharon; and the 

commander of the southern front, Lt. Gen. Haim Bar-Lev. 

 The rift between the political and military echelons, and especially between 

the IDF senior officials and the minister of defense, and even the 

government. 

 The lengthy reserve service - the negative mood and the tense atmosphere 

among the IDF's reserve forces. 

 The results of the war (the large number of casualties) and the general 

public’s mood, as well as the country's financial situation. 

 

Dayan's refusal to prepare the summary of the war was clear (this was also expressed 

in a practical manner during the investigation of the Agranat Committee). However, 

initially I did not understand the Chief of Staff's acceptance of this decision. I realized 

only later that Mordechai Gur was the IDF's attaché in Washington during the war, and 
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as such did not participate in the fighting. In my opinion, preparing a summary about 

the activity of the generals and commanders in the various HQs, and about those who 

fought in the field when he was not there, seemed to be something he deemed 

inappropriate or unworthy of. And so it happened that the IDF did not conduct a 

summing up right at the end of the Yom Kippur War with those who prepared, 

planned and carried it out.  

 

Personal Introduction 

I was actively involved in the planning and the implementation during the period of 

time covered in this book. Prior to the Six-Day War in 1967, I served in three key 

positions in the IDF's Armored Corps: as commander of the Armored Corps School, 

Commander of the 7th Brigade, and as Deputy Commander of the Armored Corps. 

During the Six-Day War, I served as the Deputy Commander of Maj. Gen. Israel Tal's 

Steel Division, with a small command post that moved along with the forces. From late 

1969 until September 1972, I served as the Chief of Operations in the IDF General 

Staff, when Ezer Weitzman and David Elazar served as heads of the Operations 

Directorate. During the War of Attrition, I dealt with operational planning, which 

included the planning of targets for the Israeli Air Force's depth strikes, raids and 

operations of Special Forces along the front line and deep inside Egyptian territory. 

Furthermore, I dealt with budgeting the fortification layout along the Bar-Lev line and 

supervising its construction; I took part in the discussions concerning the establishment 

of the order of battle (OrBat) ahead of the Yom Kippur War and the preparation of the 

proposal/possibility of an interim agreement between Israel and Egypt (in 1971). 

In September 1972, I was appointed Head of the Personnel Directorate at the IDF 

General Staff. I was involved in the General Staff's discussions, in the operational 

discussion groups and in operational plans. My primary mission was to reduce the 

duration of the regular IDF military service. However, reality presented me with a 

different mission. During the Yom Kippur War, when I headed the Personnel 

Directorate, I was assigned the task of coordinating the chief ground corps officers 

(armored, infantry, engineering, and artillery) as well as the Instruction Department, 

along with the entire corps instruction layout (command of instruction and the 

instruction bases).  I appealed to Maj. Gen. (Res.) Meir Zorea (Zaro) to head the 

Instruction Department. Together with the Personnel Directorate's layout, we created a 

unique system that worked effectively throughout the war and after it, providing 
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responses to issues concerning personnel, reinforcements, building new forces and 

units, gathering tank crews, reinforcing and providing assistance to the fighting forces, 

operating the instruction layout and primarily caring for the casualties (fatalities, 

wounded, MIAs and POWs). 

 

When I was asked by IDF Chief of Staff David Elazar to accept the role of Head of the 

Personnel Directorate, we also discussed my next role after that - head of a command. 

I told him that I preferred the Southern Command, having spent most of my IDF service 

in positions in that area. The Chief of Staff mentioned that Maj. Gen Ariel Sharon would 

conclude his role as Head of Southern Command in the first half of 1974 (meaning two 

years later), and I would be appointed to replace him. But as things often go, Sharon 

decided to retire from service earlier, in the middle of 1973, in order to launch his 

political career. Before his decision to retire from the IDF, Sharon closely examined 

whether or not Israel would be facing a war. Upon receiving a negative response from 

the Chief of Staff and from Israeli intelligence, he was put at ease and decided to 

continue pursuing his goals. Since I had been assured I would be given command after 

Sharon, the Chief of Staff approached me and said, "Unfortunately, since there won't 

be a war in the coming years, Sharon has decided to leave and enter politics. You are 

now responsible for planning the IDF's main objective - shortening the service time. I 

can't replace you now. We've got plenty of time. We'll wrap up the matter of the service 

time and then you can get either the Northern or the Southern Command. It's easier for 

me right now to take Gorodish (Maj. Gen. Shmuel Gonen) out of the Instruction 

Department and into the Southern Command." Contrary to these assessments, Sadat 

"intervened" and the Yom Kippur War erupted in October 1973, with myself as Head 

of the Personnel Directorate and Shmuel Gonen heading the Southern Command.  

 

In the mid-April of 1974, I was appointed as head of the Operations Directorate and as 

Acting Chief of Staff (in the absence of the role of deputy chief of staff). I headed the 

Israeli delegation at the negotiations on the disengagement agreement with Syria and 

the redeployment on the Golan Heights, which was held in Geneva (May 30-June 5, 

1974). I also managed the Israeli delegation to the Geneva Conference that prepared 

the Interim Agreement between Israel and Egypt (September 1975). At the same time, 

I was responsible for preparing the IDF's multi-year plans "Etgar" (1974-1979) and 

Matmon (1980-1984) - plans intended to rehabilitate, build, organize, and equip the 
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IDF with an increased OrBat after the Yom Kippur War, to prepare for the possibility 

of resuming war with a potential coalition of states (Egypt, Syria, Iraq and Jordan). 

Minister of Defense Shimon Peres and I presented the general situation during a 

meeting with the US Secretary of Defense, and details of these plans were handed by 

the IAF and Navy commanders to the United States Department of Defense (the 

Pentagon). In addition, within the framework of my role as Head of Operations, I took 

part in Defense Minister Peres' visit to South Africa, then, separately visited the German 

army and the German General Staff. 

After the Sinai Interim Agreement (September 1975), and on the assumption that Israel 

would be expected to withdraw from the Sinai Peninsula in the future, I prepared the 

basic plan for the IDF's evacuation from the Sinai to the south of the country. From 

April 1976 until the start of 1978, I served as Head of the Southern Command, while 

most of the Sinai expanse was still in Israel's hands. My main task was the 

establishment, instruction and training on the main parts of the Etgar OrBat, while, in 

parallel, maintaining the force separation lines, dealing with routine security and 

improving readiness towards the possibility of renewed combat. 

In November 1977, together with the head of Military Intelligence, Shlomo Gazit, I 

participated in a meeting between Minister of Defense Ezer Weizman and the top brass 

of the Egyptian army. After Sadat's visit to Israel, I took part in the Israeli-Egyptian 

summit in Ismailia (December 1977), which in retrospect can be defined as a meeting 

on "the road towards peace." 

 

On what am I basing my words in writing this book? 

 

First of all, I witnessed and was personally involved in the planning and 

implementation of most of the events that transpired in this period. The IDF's failure 

during the initial days of the Yom Kippur War bothered me a great deal, and I have 

devoted time and effort to studying and examining the issues from a variety of angles - 

military and political - in order to allow for a broad, practical discussion of the events.  

Secondly, since I was a battalion commander (I established the 52nd Tank Battalion in 

1957-1958) and until my last job in the IDF (Head of Southern Command), I kept a 

written record. Whenever I initiated a meeting or discussion, I would take notes of the 

main subjects mentioned, as well as the main points of my summary; when I was invited 

to a meeting or discussion, I documented my understanding and impressions of some 
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of the participants' comments. It was not stenography: I brought notes of the points I 

wanted to discuss in advance (I did not always present all of them), and recorded the 

general conclusion. Things were jotted down in a small pocket notepad or notebook. At 

the end of every session, I wrote on the documents "To be filed under drafts and 

summaries," and the records were placed in the appropriate file in my office. Such a 

file, which would include my written material was handed over to me at the end of my 

tenure in each position I held: That is how I kept the files, notepads and notebooks over 

the course of the decades that have passed since my military service. These are 

testimonies of my recollections, but it is not my intent to present them as "written 

testimony." Therefore, I do not record or direct to references. 

As someone who served for decades in the military-political establishment, I have 

observed and taken part in producing summaries, descriptions and explanations, either 

in writing or verbally (and written down after the fact) by heads of bureaus, staff officers 

and others. I found that texts did not always faithfully represent everything that was 

said, agreed upon or transpired. At times, writers tended to emphasize the words of their 

commanders. Furthermore, in descriptions of battles or various situation assessments, 

there were sometimes serious contradictions in the description of statements and the 

processes and events that took place, by different people involved in the events 

themselves (from the same division or from adjacent units). In those cases where I 

encountered this phenomenon, and where it was important for me to refer to it, I indicate 

who was involved, what was involved and where things were described. 

Following publication of Shimon Golan's important book, A War on Yom Kippur - 

Decision-making in the Supreme Command during the Yom Kippur War, I made use 

of his work to examine the events I had recorded in the General Staff HQ. Things were 

identical in most cases, but there were cases in which Golan's details (especially when 

not discussing the chief of staff's activities directly) are incomplete, or lacking details 

found in other, complementary forums, such as the forum of division heads, meetings 

with the deputy Chief of Staff and so on. 

Thirdly as been stated that much has already been written about this era, especially 

regarding the Yom Kippur War, my intention, in contrast, is to examine what happened 

before the war with regards to the issues of policy and defense doctrine, the situation 

assessments, the planning and the operations in the field. As to the war itself, I do not 

intend to add more battle courses or new facts from the field (although one can assume 

that those will be present); Rather, I wish to place the emphasis on the examination of 
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the processes, the assessments and pictures of the situation, the various plans, the means 

and methods used, as well as the presentation of the main factors that influenced the 

various procedures and their results. The objective is to evaluate the criteria, the goals 

and the methods of implementation, and to offer my own views as to whether the 

implementation was right or wrong and why, and whether things could have been done 

differently, for the purpose of learning and drawing lessons for the future. 

As for the postwar period, I will present data and assessments concerning the primary 

discussions held and the conclusions reached. The emphasis from my perspective will 

be on the impact of the war's results on the plans, actions and steps taken in terms of 

"what we learned from the war," as well as assessments and considerations made ahead 

of and during the rehabilitation and building of the IDF's OrBat in its multi-year plans, 

as well as the political moves made after the war. 

 

The Principled and Methodical Approach  

My main question is: Were the failed results in the initial days of the Yom Kippur War 

actually a consequence of its beginning, rather than of the preparations made or not 

made in an earlier period? From a factual standpoint, the IDF failed during the first 

days of the war, primarily in the Sinai front and in the operation of the Israeli Air 

Force. In this book, I wish to examine whether this was mainly due to the conduct and 

erroneous decisions of the senior political and military establishment during the day or 

two preceding the war and/or a day or two after it began, and whether the element of 

surprise (following failure to deter and insufficient warning) was one of the main 

reasons for the initial failures In my assessment, the complete and true picture is very 

far from this: 

 The Yom Kippur War was influenced by perceptions, events and actions 

that happened much earlier, in addition to the fact that the defense policy 

had not been brought up to date since the Six-Day War. 

 The failures of the first days of the war stemmed from severe mistakes made 

by the people in charge even before the war erupted, and later - due to 

planning failures, actions and events during the initial days of fighting. 

 The results of the war greatly influenced the IDF’s future planning and had 

a significant impact on political and social events, actions and changes in 

the post-war era. 
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Over the years (perhaps at too late a time), the material I absorbed concerning the war 

has crystallized into a comprehensive picture, one that takes a different view of what 

transpired before, during, and after the war. Undoubtedly, the events and results of 

the first days of combat had a decisive effect on the entire course and outcome of 

the war. Why did we fail in those days, and could we have assessed, prepared and 

planned things differently? 

This book analyzes the reasons for these failures, and even attempts to present how 

some of them could have been prevented. One could say that prior to the war, Israel 

lacked an adequate national situation assessment, one that initially examined and 

analyzed the political-defense level, updated (based on the results of the Six-Day War) 

and determined the defense policy and the principles of Israel's defense doctrine. 

It is from this basis that the outline defining the IDF's goals and modus operandi for 

the future should have been derived. As it derived from the nation’s political 

leadership, there was room to define the goals and tasks to be achieved at the front-HQ 

level, on the basis of factual data and its proper assessment (without illusions regarding 

a situation or activity not likely to materialize), including proper study and examination 

of facts and the significance of critical situations. Such situations include whether 

"deterrence" existed and what the true capabilities of this "deterrence" were. The 

lessons learned from the Six-Day War, the War of Attrition, and the various exercises 

carried out by the IDF (at the General Staff, command and division levels) prior to the 

Yom Kippur War are also important. 

If a comprehensive situation assessment had been carried out (at the political and 

military levels), it would have been possible to assess, plan and prepare differently, 

and to act in a concerted and correct manner from the very first day of combat. 

This is not an "in hindsight" statement; it is a sobering proposition based on the 

examination of data and facts as well as on thought and assessment of alternative 

decisions that could have been carried out at the right time, some of them well before 

the start of the campaign. Had things been done this way, the war could have unfolded 

differently. Therefore, I saw it as my duty to present my input on this war under the 

title of "The Yom Kippur War - A Different Perspective." 
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The four sections of this book describe the main events and actions over the periods 

of time discussed. 

The first section deals with the period from the Six-Day War to the Yom Kippur 

War - events and developments from mid 1967 until the start of the war in October 

1973. The Yom Kippur War, as it was prepared, planned and carried out, was greatly 

affected by the results of the war in 1967 and the events surrounding it. These range 

from opinions voiced and decisions agreed (or not agreed) upon by the political echelon 

and by commanders and individuals who governed the situation in the state and in the 

IDF over a long period of time. In essence, this was an influence (sometimes not even 

a conscious one) that persisted from the end of the Six-Day War (when the defense 

policy was not updated); passed through the planning and construction of the Bar-Lev 

line (the "Maoz" plan); the War of Attrition; the establishment and instruction of the 

IDF OrBat; the target-oriented exercises, including the crossing issue; and ended with 

discussions and a determination of the war's objectives and the implications thereof, 

primarily the defensive plan in the Sinai. In addition, there were directives stemming 

from Israel's international policy and relations, from attempts to reach interim 

agreements between Israel and Egypt during the years 1971-1973, the IDF's "Blue and 

White Readiness" campaign in May-August 1973, and the preparations for the war.  

The first section deals with what we learned from all of these, and whether the IDF was 

prepared for the war that erupted in 1973. 

 

The second and third sections deal with the Yom Kippur War itself.  

The second section deals with describing the war and its events: its start was affected 

by a failed attempt at deterrence, a deterrence that did not accomplish its objective and 

by the unexpectedness of the war. An important role was played by the size and scope 

of the forces allocated to each front, the physical preparations in the field and the 

operational-tactical plans carried out before the war in the Sinai and the Golan Heights, 

in the commands, the IAF, and the Israeli Navy. 

The review of the events in the Golan Heights includes a description of the outpost 

layout, the obstacles and the tank positions; the insufficient deployment and allocation 

of the forces; the Syrian successes, and later - the staunch resistance of the defense 

battle; the introduction of reserve forces in a coordinated manner; the counterattacks 

that made it possible to retake captured territory relatively quickly, and to add territory; 
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the continued struggle in the Golan Heights until the ceasefire, the separation of the 

forces and the redeployment of the Syrian military. 

The review of the events on the canal front deals with the goal of the war – namely, 

defense, even though the manner of combat is offense - when there is essentially no 

defensive plan. This includes the late use of the regular forces; the fighting on October 

6-7, including the lack of control over the situation, the wide deployment in the field, 

the attacks with small forces, as opposed to larger concentrated ones, and in fact the 

failure to achieve the objective of containment; and the fighting on October 8, headed 

by the failed attacks of reserve divisions on erroneous missions. It includes the story of 

the strongholds; the turnaround that followed the failure of the Egyptian attack on 

October 14; the crossing of the canal on October 15-17, with all its difficulties and 

achievements; the activity west of the Canal in "the Land of Goshen" until the actual 

ceasefire (October 28), and what it meant on the ground; the IAF's role during the war; 

the Egyptian descriptions of these stages; the influence of the political-defensive 

measures, and the involvement and assistance of the United States and the Soviet Union 

to both sides. 

The hasty battle procedure imposed by the IDF General Staff since the start of the war 

essentially took place for its entire duration; this in turn severely affected the battle 

procedures in the IDF's formations, in the field units and in the HQs at the home front, 

and had an impact on the involvement of the General Staff and the commanders in the 

campaign. As with the first section, the second section seeks to examine what we 

learned from all these events and occurrences. 

The third section deals with the operation of the Personnel Directorate and the 

Instruction Department during the war. This section is devoted especially to the 

workings of the Personnel Directorate's layout and the instruction layout during the war. 

The results of the war, the considerable casualties (fatalities, wounded, MIAs and 

POWs) and the impact on their families and on the public on the home front necessitated 

quick responses, including organizational changes and the establishment of new entities 

to handle this. The situation on the fronts required the flow of reinforcements, not just 

in terms of personnel but also in terms of weaponry, in addition to the establishment of 

new combat units. The instruction layout, which was paralyzed due to the transfer of 

commanders and professionals to forces on the front by emergency appointments, had 

to be reactivated. The detailing of the activities of both the Personnel Directorate and 
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of the Instruction Department during the war is teeming with facts and statistical data, 

pointing to the results of the war.  

The activities of the Personnel Directorate and the Instruction Department in the Yom 

Kippur War created a unique system, one that operated in two arenas simultaneously. 

The first dealt with the provisioning of responses and treatments to approximately 

10,000 casualties (fatalities, wounded, MIAs and POWs) and their families, over a long 

period of time, including after the ceasefire. The second dealt with reinforcing and 

providing assistance to the fighting forces by way of personnel, tank crews, establishing 

new combat units, training commanders and professionals and by sending them to 

reinforce and strengthen units that were hit, during and after the war. 

 

The fourth section deals with the impact of the war's outcome on future events, 

from November 1973 until the summit between Israel and Egypt in Ismailia (December 

1977), preceding the upcoming peace. 

On October 25, 1973, a ceasefire was declared between Israel and Egypt (its 

implementation in the field only began on October 28). In the Syrian arena, the fire 

continued until June 1974. The results of the war were already clear, and allowed the 

examination of the implications stemming from them, as well as their direct or indirect 

influence on a series of political and military events that occurred during the following 

years. These include the acquisition and supply of weapons from the United States and 

the IDF's multi-year plans "Etgar" and "Matmon" - plans that were designed to 

rehabilitate, organize, prepare, equip, and train the reinforced OrBat for military 

conflicts anticipated in the future. 

The fourth section describes the activities surrounding the planning and implementation 

of the "Etgar" plan while stabilizing the various systems in the new situation that was 

created. This section will also deal with insights from the war and conclusions for future 

implementation; with the Agreement for the Separation of Forces and their 

redeployment between Israel and Syria (May 31-June 5, 1974); and with the Interim 

Agreement between Israel and Egypt (September 4, 1975). It will also deal with my 

relationship with the minister of defense; with my tours, including my visits to South 

Africa and to the German army and general staff; with the plans for the IDF's evacuation 

from Egypt; with my role as Head of Southern Command during Sadat's visit to Israel 

(November 1977) and at the meeting between Israel and Egypt in Ismailia in December 
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1977; and lastly, with the international involvement in the region in the wake of the 

war. 

 

I assume that an ordinary reader who was not involved in the Yom Kippur War or did 

not live as an adult in the immediate period before or after the war, may find this book 

difficult to read. It is my hope that of the approximately 380,000 IDF reserve soldiers 

(tens of thousands of officers among them) who took part in this war, and those who 

serve in the IDF today, there will be quite a few curious individuals who will wish to 

read the various sections of the book. It is also my hope that there will be researchers, 

historians, academics, journalists, statesmen and politicians, members of "Tzevet" and 

"Hever" and members of the Armored Corps Association, who will find an interest and 

new insights in this work.  
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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 במבט מאיר עיניים את המלחמה, מזווית של הפיקוד העליון 
במטה הכללי. בתוך כך הוא מנתח את השפעת הכישלון בימיה הראשונים של המלחמה ומפרט 

 עובדות, התייחסות וההערכה למלחמה ותוצאותיה
 

 אלוף )במיל'( הרצל שפיר
 

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

 ( חיונית להבנת מלחמת יום הכיפורים.1973הכיפורים )
 

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

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

ומיים והשגת לא-בריבונותן ובעצמאותן של מדינות האזור; הבטחת נתיבי השיט בנתיבים בין
 פתרון צודק לבעיית הפליטים.

  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(.

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

 ישראל.
  ארצות הברית התלבטה בשאלה האם רצויה תעלת סואץ סגורה )כתוצאה ממלחמת ששת

הימים( או פתוחה. עם זאת החלה לספק לישראל אמצעי לחימה מתקדמים ובהם מטוסי קרב 
 ומסוקים. 60/48-פטון אם)סקייהוק ופנטום(, טנקי 

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

  שהגה יגאל אלון )אז שר העבודה( לחלוקת השטחים שנכבשו 1972תכנית "אלון" משנת ,
השטחים הפלסטינים, להבטחת  במלחמת ששת הימים, בין ישראל לבין מדינות ערב ותושבי

 גבולות בטוחים לישראל )תוך הימנעות מלצרף אוכלוסייה לא יהודית(.
  לחיסול קיני מחבלים בשטח ירדן, ואירועי  1968בירדן: פעולת "כראמה" של צה"ל במארס

 בירדן לחיסול "מדינת פת"ח".  1970"ספטמבר השחור" בשנת 
 

 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
 ערביות? שטחים נוספים?(.התוקפים. בתוך כך תהייה על היעדים האסטרטגיים )בירות 

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

מלחמה ביוזמה ערבית עשויה להיות ממושכת, מלחמת ביוזמה ישראלית עשויה להיות  -
 ימים(. 7-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, -ההתכתשות בתעלה, מכות ומכות

 תקיפות של חיל האוויר.
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  וקיבלה (. מצרים פנתה 1970)ינואר  ומקבהפצצות בעחיל האוויר פעל בשמי התעלה ובהמשך
אוויר( וטייסות רוסיות על אדמת מצרים, הגנת -של סוללות טק"א )טילים קרקע סיוע סובייטי

קהיר. באחד המקרים התחולל קרב אווירי שבו מטוסי חיל האוויר הפילו מטוסים המוטסים 
 בידי טייסים רוסים.

 17   בעומק מצרים. התגלו סוללות טק"א פעילות - 1970במארס 
 8  סיום מלחמת ההתשה. עם תום הפסקת האש קידמו המצרים את סוללות  - 1970באוגוסט

 השליטה האווירית בתעלה עברה לידי מצרים.הטק"א לקו התעלה. 
  :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 

  תרגיל "איל ברזל" )אוגוסט  -מפקדות אוגדה  3בוצע משחק מלחמה, בפיקוד הדרום, עם
1972.) 

 הנדסיים רבים, בבנייה והכנת אמצעי צליחה וגישור )הוכן -גילים טכנייםבוצעו הכנות ותר
 מתקן אמונים מיוחד בסכר הרואיפה בסיני( וכן בהובלתם על ידי טנקים וצמ"ה.

  ;בוצעו תרגילים טקטיים וטכניים ברמת גדוד וחטיבה, בדגש על היערכות; תקיפה תוך תנועה
 התקפות נגד; צליחה. -מגננה 

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

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

 התקפה(. -מגננה; האויב  -כל צד קיבל נתוני פתיחה והכין תכניות )צה"ל ניהול התרגיל:
טנקים  700השיפוט קבע חיתוך מצב לאור התוכניות שהוצגו )נקבע כי המצרים צלחו והעבירו 

 י מצב.ממזרח לתעלה(; בהמשך כל צד הציג שוב תכניות והשיפוט קבע חיתוכ
 

 (1971מצפ"ה )ינואר  -ג. התייחסויות בסיכום משחק מלחמה "מהלומה" 
  "בנתונים הקיימים למצרים וסוריה היכולת להשיג הישגים קרקעיים, לפחות  -"האויב

צליחת התעלה והעברת טנקים מזרחה התבררה כאפשרות ריאלית. שעת  -בתחילת הלחימה 
 .14:00 -"ש" עדיפה 

  נים כי למצרים היכולת לצלוח עם טנקים בסד"כ ניכר )וכתוצאה, נושא לא מאמי -כוחותינו
המגננה בדרום, לא הוצג כבעיה אמתית, המחייבת פתרון(. חיל האוויר חייב לתקוף את מערך 

 הטילים המצרי מוקדם ככל שניתן, כדי לאפשר חופש פעולה לכוחותינו.
 

 (1972תרגילים והכנות : תרגיל אוגדתי "עוז" )ינואר 
ניהול קרב תנועה; התגברות על אויב בהגנה חפוזה; צליחה וניצול הצלחה לעומק טרות התרגיל: מ

 יממות רצוף )נבנה מודל מבצעי הכולל מכשול מים רחב ליד סכר הרואיפה בסיני(. 3במשך 
 1חטיבה ממוכנת,  1חטיבות טנקים,  2)גייסות השריון(,  162מפקדת אוגדה היקף המשתתפים: 

 גדודי ארטילריה מתנייעים, אגד תחזוקה. 5גדודים(,  4ם )חטיבת צנחני
 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;-ןחילי ובי-קרב הצליחה מחייב שיתוף פעולה בין 
 .הזנב הלוגיסטי" גדול ומסובך; קשיים בהעברת ציוד הצליחה למרחקים ארוכים" 
  ניתן לצלוח התעלה למרות הקשיים והבעיות הטכניות" )על נושא המגננה והתגברות על אויב"

 לא הושם דגש(. -בהגנה חפוזה 
 

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

 ;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 
  :ם צלחו והקימו ראש גשר רחב בגזרות הצפונית והדרומית. ראשי הגשר המצרימהלך התרגיל

 הותקפו ובהמשך בוצעה צליחה מערבה.
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 התייחסויות בסיכום:

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

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

 דאגת הרמטכ"ל מיכולת הבלימה של הסדיר )נותרה ללא מתן מענה(.  יחסית.
 

 : התכנון1967-1973בניין 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 

  סקייהוק; פנטום; טנקי( יש לנצל אפשרויות הרכש בארצות הבריתM-60 ולשלבו )נגמ"שים ;
 מהר בסד"כ.

 " :האם הטנק כול יכול"? "כיצד יוקם הסד"כ"?נושאים לדיון 
 

 : 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 

 
 ד"כ עיקרי באוויר וביםס

 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

 .הצליחהבים הושקעו בחשיבה, תכנון, אמצעים ותרגול, בנושא מאמצים ר .ג
 -ההכנות )מוצבים, מכשולים, מיקוש, עמדות ירי( והתכנון למגננה בהכללה  -פיקוד הצפון ד.  .ד

 לא בהיקף הנדרש(. -טובים.  )הכוחות סדירים 

התרגול טובים; ההכנות, התכנון ו -ההכנות, התכנון והתרגול לנושא הצליחה  -פיקוד הדרום  .ה
 שגויים. -לנושא המגננה 

מצרים. אפשרויות פעולה עם -תרגל תקיפת מערכי טק"א ברמת הגולן ובסיני - חיל האוויר .ו
 התניות )אי קביעת מטרה מרכזית(.

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

לקחי מלחמת  התשה בסיני, באשר ליכולת הצבא המצרי )בדגש לחי"ר, נ"ט, כושר צליחה  .ח
 לא הופנמו במלואם. -מהיר( 

 : שלא הופנמומסקנות חשובות מהתרגילים / משחקי המלחמה ,  .ט
 חיוניות השמדת מערכי הטק"א במצרים ובסוריה )את מי להעדיף ?(; -
 ובסד"כ ניכר. מעמד המוצבים.יכולת המצרים לצלוח התעלה במהירות  -

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

 
 )בהכללה(   הגורמים לכישלון צה"ל בימי המלחמה הראשונים

  צבא(, -מדיניות הביטחון )ממשלה 

 ,זמן ומרחב(, ההגנה בסיני )העיקרון, השיטה 
  היכן ומתי תוקפים את מערכי הטק"א, -תפעול חיל האוויר 
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 ,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-ה של הדרג המדיניהערכת מצב שגוי .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 
 א כנגד מערכי הטק"א והסיוע לכוחות בשטח.אפשרויות התפעול של ח" 
  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 -מגננה בסיניה

 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 

 כללי: -השיטה 
 "( 3הגנה קשיחה בקו התעלה .)"קווי הגנה 

 .לוחמת טנקים ניידת 
 .תפיסת מעברי המתלה 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(;  15תפוסים,  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  10-התעוזים כ

 העמדות )לא שימשו כמערך הגנתי במסגרת "מרחב מוגן"(.
 ים אלה למעשה אינם מהווים מרחב מוגן או מערך הגנה סדור.קוו
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 עקרונות ושיטת ההגנה, לפי תורת הקרב של צה"ל
מערך התרעה  מרחבים מוגנים

 והשהייה)?(
 נגד)?(-עתודות ותכניות התקפות

החזקת שטחים 
 שולטים

 תכניות אש מתואמות גייסות מחפים

 רטילריה ואוויר)?(שילוב א מוצבי חוץ)?( עומק והיקפיות
 ריכוז השליטה והמאמצים שטחי השמדה סיוע הדדי

תיעול האויב )מרחב מוגן מאפשר חדירת  מכשולים עצירה" -"קו
 אויב(

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

 



89 
 

 
 



90 
 

 
 

 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

 31, עם סוריה: 1974ינואר  18עד הסכם הפרדת הכוחות והערכות מחדש: עם מצרים:  .1
 1974במאי 

 הגנה.-: עם ייצוב קובדרום: לאחר החזרת השטחים שנכבשו; בצפון .2
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 .1973באוקטובר  25עד הפסקת האש ביום  .3
היה מונע חלק ניכר  באוקטובר, 13-קיום מערך הגנה נכון מתחילת המלחמה, בדומה למצב ב

 מכלל האבדות. 33.5%בחודש ) 13מהאבדות עד יום 
 

 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 -- וייםשב

 17/1085 -- 3 נעדרים
הגידול בחללים 

 באחוזים
 אחוזים 1,150 אחוזים 336 בסיס

 אחוזים 22.5 אחוזים 11.5 בסיס ההחמרה ביחס השחיקה

 
 יחס השחיקה במלחמת יום הכיפורים

 הסיבות: .א

  כניסה ללחימה בצורה חפוזה ומדורגת. -ההפתעה 

 ח נתונים.הגידול בהיקף הכוחות הלוחמים בתאי שט 
 .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  -פיתוח ושימוש מוגבר בחמ"מ )חימוש מונחה מדויק
 השחיקה בקווי המגע.

 
 אמירות -ראשונים כישלון צה"ל בימי המלחמה ה

 "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" 
  ון".מחיר גבוה לניצח-)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 
 ר אחריה )גם התייחסות והתבטאות החיילים לנעשה בסביבתם ועם עצמם, תוך הלחימה ובעיק

 על רקע "מלחמת הגנרלים"(.
 לכאורה היכן היו המפקדים? מי הוביל את הלחימה?

אחוזים  25-אחוזים קצינים! מתוך כלל הנפגעים היו כ 20-מתוך כלל הנפגעים היו כ:  העובדות
 אחוזים מהנפגעים היו מפקדים! 45-מפקדי טנקים / מ"כים / מפקדי צוותים. כ

 
 "רעידת אדמה" -חמה הראשונים כישלון צה"ל בימי המל

 .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 
 ל(."מלחמת הגנרלים" ) בדגש בפיקוד הדרום והמטכ" 
 .ההפתעה והפיכתה, בעיני רבים, לגורם המרכזי של הכישלון 
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 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              73טובר באוק 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

 ובה )הקדמה(:גיוס ח 
 (.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:
 6 ( 4פלוגות טנקים;  19גדודי חש"ן .)פלוגות חרמ"ש 

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

 הספקה בפאיד
 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  טנקיםצוותים עם 
 194            12         166           6          20  צוותים ללא טנקים 
 :475            22         320         21        126                       סה"כ 

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

 כוח האדם במלחמת יום הכיפורים: השינויים באכ"א תוך כדי המלחמה אגף
 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
 ות.הקמת יחידת חקירות וזיהוי חללים; וחוליות סריקה ופינוי בפיקודים ובאוגד .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

 מות בחילות ובמה"ד.בנוסף: שינויים והק .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 
 יעדי האימון במלחמה

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

 יומי ליחידות וצוותים לקראת לחימה.-אימון תלת
 הקמת יחידות ומתקנים בהתאם לצורכי הלחימה.
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 ארגון ואיוש בסיסי הדרכה, ופירוט הקורסים שמשכם קוצר:
 מספר הבסיס

 הקורסים
מספר  הבסיס

 הקורסים
מספר  סהבסי

 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"ש1/35בא"ח 
 5 ביסל"ש             30       20בה"ד  6          9בה"ד 
     3    14בה"ד 

 ים ובסיסי הדרכהבה"ד 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  -

 שפוז והחלמה.מחנות א 4הקמת  -
  :הטיפול בשבויי אויב פצועים 

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

 מערך החינוך .ב
  )איש. 1,000-כ -כוח אדם מופעל )סדיר, מילואים, מתנדבים 
 מי הפעילות:תחו 

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

 למפקדים ולמסבירים; "במחנה", חומר ומפות ידיעת הארץ.
 תבים.: חוליות אמנים; טרנזיסטורים; משחקים; ספרים, מכשירותי 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
 וחות עזראלונקאים וכ 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
 ניקוי מקלטים , חפירות , שקים 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 בכל נושאי אכ"א. בפברואר  נתוניםפורסם תיק  1973לקחים ויישומם: בנובמבר
 ים(.עמוד 100-ממוחשב )כ לקחיםפורסם תיק  1974
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 .)?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(. -רה והשליטה בכוח האדם )רישום, שיבוץ, דיווח חשיבות הבק 
  .עתודות כוח האדם ברמת היחידה/העוצבה, וברמת החיל/המטכ"ל 
 .)ביקורים ביחידות השדה  )לצורכי איסוף נתונים, בדיקת הצרכים, החלטות, ביצוע ומעקב 
 היחידה/העוצבה(. הנושא האכ"אי מחייב תרגול תמידי )יש לשלב בכל תרגילי 
 

 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-כושלות לאוגדות בסיני ב "שיטת" ההגנה בסיני. משימות 
 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 
ג את ניצחונו הגדול ביותר )למרות הפתיחה הכושלת(, והביא בסופו של דבר לקיום צה"ל השי .ג

 לוחמה עם סוריה. -הסכם השלום עם מצרים ואחר כך עם ירדן ולמצב אי
 

 במסגרת:
 כרטיס ביקור -הרצל שפיר 

הרצל שפיר )במקור: שכטרמן( נולד בתל אביב, למד בבית הספר תחכמוני מקווה ישראל ובבית 
ולקח חלק בשורה ארוכה של  1947י שליד הטכניון בחיפה. שפיר התגייס לפלמ"ח בשנת הספר ימ

פעולות במסגרת הגדוד השלישי. בין השאר, עמד בראש המסתערים על משטרת נבי יושע. לאחר 
שוחרר משירות סדיר  1950-גיוסו לצה"ל סיים קורס קצינים ושירת כמדריך בבית הספר לקצינים. ב

, היה לאיש 21ש מפקד פלוגת חי"ר במילואים. באותה השנה, בהיותו בן בצה"ל, והחל לשמ
מה חזר לשירות קבע, ומונה לתפקיד קצין -המילואים הראשון שסיים קורס מג"דים. לאחר זמן

שירת כקצין המבצעים של פיקוד בדרום ומפקד פלוגת  1952-1951אג"ם בחטיבת מילואים. בשנים 
חל לשמש כמפקד פלוגת טנקים, קצין אג"ם במפקדת גייסות סיור. לאחר שעבר הסבה לשריון ה

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

ון בגאוגרפיה וסגן מפקד גייסות השריון. יצא ללימודי תואר ראש 7בית הספר לשריון, מפקד חטיבה 
ובכלכלה באוניברסיטה העברית. לקראת מלחמת ששת הימים מונה לסגן מפקד וראש מטהו של 

מונה לעוזר ראש  1969-. לאחר המלחמה שירת כראש מטה פיקוד המרכז וב84ישראל טל באוגדה 
מונה לראש אגף כוח  1972היה במינוי חירום מפקד עוצבת עמוד האש. בספטמבר  1972-אג"ם. ב

מונה לראש אגף המטה  1974דם ושירת בתפקיד זה במהלך מלחמת יום הכיפורים. באפריל הא
לחופשת  1978למפקד פיקוד הדרום. לקראת סיום שירותו בצה"ל יצא בשנת  1976הכללי ובמארס 

 לימודים בארצות הברית.
ת של משטרת ישראל. שפיר הכניס למשטר 7-מונה שפיר לתפקיד המפכ"ל ה 1980בינואר  1-ב

ישראל שיטות טיפול בכוח אדם שהיו מקובלות בצה"ל, במטרה לשפר את איכות המשרתים 
 במשטרה.

 מאז פרישתו מהשירות במשטרה שימש שפיר כיו"ר וחבר במספר ועדות ציבוריות, בהן:
 לבחינת ניצול מיטבי של כוח האדם בצה"ל 1992-שמינה הרמטכ"ל אהוד ברק ב ועדת שפיר ,

י פעולה לצמצום ימי שירות המילואים הפעיל וקיצור שירות החובה במגמה להמליץ על דרכ
 בעתיד.

 שמינה השר לאיכות הסביבה גדעון עזרא לבחינת ההיערכות והטיפול בחומרים  ועדת שפיר
 מסוכנים ברגיעה ובשעת חירום.
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 השלמה לנושא "משק כנפי הטעות"            ז. 

 של אבירם ברקאי( 73)על מלחמת      

 0124-16וכין: סימ

 2016ינואר  25

 אל: אבנר כהן

 לנושא "משק כנפי הטעות" של אבירם ברקאיהשלמה                               

 

 .73פבר'  -* יוזמת השלום המצרית מ

, שעלתה לדיון ובחינה ,  1971בשנת ביניים בין מצרים לישראל , -משונה , שהצעה להסכם על הסדר   

 ביוזמת  שרהב"ט

דיין , הוכנה במטכ"ל/אג"ם  והוצגה לדיון בפורום מטכ"ל עם שרהב"ט , כתכנית פעולה שה מ   –  

 אפשרית , ואף נדונה ,

מאיר , איננה מוזכרת כלל.                                                                                               ולדה ג –לאחר מכן, אצל רוה"מ   

 –ו היו מביאים , כרקע , את אשר קרה עם הדיון לעיל ,  ניתן היה להבין "לאן נושבת הרוח" המדינית ל

 צבאית , של הקברניטים.

 )ראה בפרק ג' של ספרי(.

 

בה ההתקפה  –?  המודיעין הציג לנו שתי תכניות : האחת "המורחבת"  מהי תכנית ההתקפה המצרית* 

רים )ג'ידי ומיתלה( מזרחה, ולעבר רפידים ; והשנייה המצרית מבקשת להגיע עד לאחר המעב

ק"מ מהתעלה( .   30 -בה הכוונה להגיע , בשני שלבים , מזרחה בקו  כביש הרוחב )כ –"המצומצמת" 

ההנחה:  אין למצרים את היכולת הצבאית לבצע זאת  )יחד  –כאשר התכנית  הראשונה נפסלה מהסיבה 

ם היו חותרים להשיגה , באם המצב הצבאי בשטח היה מאפשר עם זאת לא פסלו שזו אפשרות שהמצרי

 זאת(.

ק"מ ממזרח לתעלה  10-15האפשרות השנייה , המצומצמת , השלב הראשון שלה , עשוי לכלול שטח של 

, לכל אורכה. במצב זה מצפים המצרים לתקיפות של צה"ל על מערכי ההגנה שלהם , התקפה זו , 

;  ולאחר מכן יבוא השלב השני , המשך התקיפה לעבר כביש הרוחב להערכתם, תיכשל עם אבדות רבות 

 גם  אפשרות המשך מזרחה(.   –)ומותנה במצב 

 מבחינת סדר המהלכים , הדברים קרו במציאות , אך חלקם  בתוצאות אחרות מהצפוי : 

סת גרם לאיחור בפרי   –18:00 -העדר ההתרעה בזמן , המשגה של שעת "ש" אויב ב  -לכוחותינו  

הכוחות הסדירים בקו התעלה , הצליחה המצרית מתחילה כמעט ללא התנגדות , והכוחות המצריים 

 מתקדמים מהר מזרחה ונערכים להגנה. 

לאוק' , מנסים הכוחות הסדירים , בפריסה רחבה וללא ריכוז כוחות ,לבלום ולהדוף  6-7בימי המלחמה 

 התוקפים , ללא הצלחה ותוך אבדות ניכרות.

:  צה"ל תוקף עם כוחות המילואים והסדיר  תקפת הנגד המרכזית של ישראללאוק' , ה 8 -ביום ה

לאוק' , יש כוחות ישראליים שתוקפים מערכי הגנה מצריים אך ללא הישגים של  13 -ונכשל.   עד ה

לאוק' מתקיימת ההתקפה המצרית , שניתן  14-ממש. ועתה נערכים לקראת התקפה מצרית צפויה , ב

שלב השני של התכנית המצרית . צה"ל ערוך ומוכן כנגד תקיפה זו , ההתקפה נכשלת , ולמצרים לשייכה ל

 במערכה הצבאית , חלה תפנית חיובית.  –אבדות כבדות.  מבחינת צה"ל 

 

אין  -" , פרט לפירוט שיחות  , השמעת דעות וויכוחים , * "מרגל העל"  ו"האמצעים המיוחדים

            י.  העובדות ידועות ומנומקות. ואני מנתח נושא זה בהרחבה בספרי.                                                                 תרומה ממשית בחומר של ברקא

קשה לדעת את האמת. בתחילה הערכתי כי הוא לא היה מרגל  –האם היה אשרף מרואן "מרגל כפול" 

נאמן לישראל , עד הגעתו של סאדאת , ולאחר מכן )אינני יודע  כפול. כיום אני חושד כי הוא היה מרגל

צמצום  –לקבוע מועד ספציפי( , הוא שירת מהלך , מאד מתוחכם , עם סאדאת , כסיוע להשגת ההפתעה 

זמן ההתרעה לישראל.  אך אין לי כל הוכחה להערכה זו.  )אני נוגע בנושא זה בעקיפין , כאשר אני בוחן 

מתי היו המצרים מפסיקים   -במקרה כזה    -מצליחה לגייס המילואים מוקדם יותר ,האפשרות בה ישראל 

המלחמה.   בשיחותי עם -מתי היו נאלצים להמשיך התרגיל -ולא פותחים בהתקפה , או  –את "התרגיל" 

 הקצונה הבכירה של המצרים . אני בוחן נקודה זו . ראה בפרק ה'(.
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ועד   69הייתי חבר פורום מטכ"ל  מהמחצית השנייה של שנת   -כישלון המודיעין והאלוף זעירא * 

לאחר  –ולאחר מלחמת יוהכ"פ.  הכרתי היטב את א.יריב כר' אמ"ן  וכן  את זעירא כר' אמ"ן.  יותר מכך 

( , בתכנית מיוחדת , באוניברסיטה 79/78גמר תפקידי כאלוף פיקוד הדרום נסעתי לשנת לימודים )

י לא הרחק מזעירא  שגם הוא היה בזמן זה בארה"ב , נפגשנו פעמים רבות ארה"ב , וגרת –סטנפורד 

ובעיקר שוחחנו עליו ועל אמ"ן, על המלחמה ועל הקברניטים )מדיני וצבאי(. בקצרה אציין דברים 

                            עיקריים משיחותינו :                                                                                      

שקול , זהיר , מציג עמדה אך פתוח   -תיארתי את מעמדו במטכ"ל בהשוואה לא.יריב כר' אמ"ן. יריב  --

לדעות אחרות )לגביו ,תמיד "מתגנבת" לאזני המאזינים  התחושה ,  שדברים יכולים להתפתח ,לא  בדיוק 

 –כר' אמ"ן כחלק ממערכת מתואמת.    לעומתו כפי שמצפים(. מתנהג כאיש מטה המבין את תפקידו 

נחרץ בעמדותיו , מציג נושאים בהחלטיות , משכנע בדיונים  )במיוחד  –זעירא , ממשיך לנהוג "כמפקד" 

אמ"ן  כ"יחידה שלו" , התאום עם גורמים -כאשר עמדותיו מתגלים כנכונים( , רואה את נושא המודיעין

               המטה הנדרשת.                                 -א ברמת עבודת אחרים , המצויים מחוץ ל"יחידה" , ל
                                                                                                       זעירא הסכים עם התיאור שלי לעיל.

"האמנם המצרים רוצים ויכולים לתקוף  -הבאות דברנו על הכישלון של אמ"ן , ששם דגש על האמירות  –

ההנחה "כי בלי אמצעים  –"מה הם האמצעים הנדרשים למצרים כדי שיוכלו לתקוף ?"  או  –? " ובעיקר 

לפעול  ואין להסתפק הכוונה נדרש מיידע שיאמת גם את   –אלה הם לא יתקפו", כלומר , הדגש כאן 

אכן   -"הסימנים המעידים" וכל המיידע והנתונים שהשטח מציג כמו :   -לפעול היכולתבמיידע המצוי על 

האויב מוכן לפעול כבר עכשיו".               דברנו על "הקונספציה" , מרגל העל, ו"האמצעים המיוחדים", 

, למרות "השטח -יחד וכל אחד לחוד , האם סייעו לאמ"ן )כקו התרעה אחרון( להתעקש על דעתם 

 הם  לא יתקפו. לתקוף עתה , חה שאכן קיימת הכוונההוכשבהעדר   -הבוער" 

 
זעירא הודה כי הוא טעה , והמודיעין נכשל במתן התרעה בזמן. יתכן ובצורה 

–לא מודעת  אכן חשבו וקיוו שיש להם עדיין את "קו ההתרעה האחרון" 
לאוק' בערב ,עדיין היססו וחששו לומר שאכן  5        –)ולכן גם ביום שישי 

לחמה(;                    זעירא בטוח כי מרואן אשרף היה מרגל מדובר במ
 כפול  )לי אז לא הייתה דעה מגובשת בנושא( ; 

האם הופעלו "האמצעים המיוחדים" או לא הופעלו   -מבלי להיכנס לוויכוח
, הוא לא חושב שהם יכלו לתת התרעה בזמן או התרעה בכלל )גם בגלל 

רגיל שתהיה בדומה להתנהגות זהה במצב האפשרות של התנהגות צפויה בת
 מלחמה (;

אני קצין מטה ,  –למרות האמירה כי הוא ואמ"ן טעו , טענתו העיקרית 
מעלי הרמטכ"ל ושרהב"ט והממשלה.  באם "השטח בער" )וכל הנתונים על 

כך ניתנו ע"י אמ"ן(, יכלו לפעול בניגוד לעמדתי )כפי שעשו בתרגיל המצרי 
 (. 73באביב 

הביטחון והמשמעויות וההשלכות מכך, -הימים" על מדיניות-ו על השפעת תוצאות מלחמת "ששתלא דברנ

 על ההכנות והתכניות שצריכים היו הדרג המדיני והצבאי לבצע לקראת מלחמה אפשרית.

 

 

 

 

 הרצל שפיר
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 "מלחמת ההתשה"ח.  
 

 (IIIהמשך -73-גיורא

 14פבר''  26

 "מלחמת ההתשה"

-.  מתי היא התחילה ?    יהיו שיטענו שעוד ביוני1970אוגוסט  7 -ימה רשמית במלחמת ההתשה הסתי

הימים(. מבחינת תקריות הירי , העובדה נכונה , אך אין ספק -)כהמשכה של מלחמת ששת 1967יולי 

 נוצר מצב חדש בין מצרים וישראל.הימים , -,לאחר סיום מלחמת ששת 67שביולי 

שעות.        6 -יקר באש ארטילרית, , את קו המוצבים בתעלה, משך כ,תקפו המצרים ,בע 69מרץ  8 -ב

מונעם ריאד -גנרל עבד אל –, הגיב צה"ל בתקיפות נגד ,בו נהרג )במקרה( רמטכ"ל מצרים 69מרץ  9 -ב

 שביקר במוצב מצרי בתעלה.

ת " ;  כשלב האחרון לפני צליחלהקיז דם –להתיש "  -מצרים החלה את השלב המכריע של נאצר 

החלה "מלחמת  –ואכן נוצר מצב שונה     -"מה שנלקח בכוח יוחזר בכוח"  –התעלה מזרחה 

 ההתשה".

למעשה ההתשה התקיימה גם בגזרת ירדן ולבנון , אך עיקרה בסיני. מלחמה המתנהלת הרחק מהיישוב  

, והיישוב נוהג יום  )בעיקר סדירים( , ובמספרים ניכרים -הישראלי, המוגן והשבע.   חיילים נפגעים מדי

 בשגרה. תופעה מיוחדת , עם השלכות חברתיות .

, שכללה : ירי ארטילרי מסיבי , תקיפות מהאוויר  רצופה מלחמת ההתשה התבטאה בפעילות מצרית

בגזרת סיני המערבית )בעיקר מוצבים ומחנות( , פשיטות קומנדו , מארבים ומיקוש , ירי על תנועות בין 

 מצרים לא יכלה לפעול כנגד אזרחי ישראל בעורף.ול קו התעלה.  לאורך כ -אל/מ המוצבים 

תקיפות התבטאה ב: ירי ארטילרי )נחות בהרבה מהיכולת המצרית( , ירי טנקים ,  הפעילות הישראלית 

-מתקנים ,כולל אזרחיים( ; פשיטות רבות למטרות  –ובהמשך בעומק מצרים )מחנות  –בקו התעלה ח"א 

.                                                      ערים אזרחיים מצריים –"א הישראלי יכול היה לפגוע באתרים חאיכות בעומק מצרים.  

 אין ספק , האיזון הצבאי בלחימה בסיני הושג ע"י ח"א הישראלי.  

 

 :    מבין האירועים הרבים שקרו במלחמת ההתשה , מן הנכון לציין את עיקריהם

 

הפלת עמודי מתח גבוה ליד העיר לוקסור. הקו המוביל חשמל לעמק הנילוס.             – 69אפריל  29* 

מטוסי מיג מצריים.  20 -קרבות אוויר, בגזרת צפון התעלה  )העדר טק"א(, הופלו כ – 69* במהלך יולי 

ה.      ח"א יוזם תקיפות רצופות על יעדי טק"א ,מכ"מים , מוצבים וטנקים. מקיים שליטה אווירית בתעל

 הפשיטה הישראלית על האי גרין ,בצפון מפרץ סואץ.    –69יולי   19-20*  

להציג את  –פשיטה משוריינת ישראלית לדרום מפרץ סואץ לראס זעפרנה . המטרה  – 69ספטמבר  9* 

"הבטן הרכה " של מצרים ולחייבה להקצות כוחות להגנת העורף החשוף . בעקבות פעולה זו הודחו 

לב(.  מרבית הפשיטות האחרות שבוצעו -מפקד ח"א וח"י המצריים, )ונאצר עצמו קיבל התקף הרמטכ"ל ,

 פגיעה בעורף הלא מוגן של מצרים.                                                                             –במהלך מלחמה זו , כיוונו גם למטרה זו 

 60 -ם  על הפשיטה המשוריינת במפרץ סואץ ע"י תקיפה של כ,הגיבו המצרי 69ספטמבר   11 -* ב

 מטוסים מצריים הופלו.                                                   11 -מטוסים , על מתקנים, מחנות ומוצבי צה"ל בגזרת התעלה. כ

"ל ותופס דצמבר פושט צה 26 -ח"א משמיד סוללות טק"א באזור קהיר. למחרת ב – 69דצמבר  25* 

,יזמה ישראל תקיפות מחנות  70ובמהלך החודשים עד אפריל  69.    מסוף דצמבר P-12מכ"ם חדיש 

ומתקנים בעומק מצרים.  אין ספק , תקיפות ח"א בעומק מצרים , הציגו את עליונות ח"א של ישראל, 

                                                                           נוכח אי יכולת מצרים לתת מענה הגנתי או התקפי הולם.                         

 שייח ( ופינויו אחר כך.  -א-כיבוש האי שדואן )במרחב שארם  - 70בינואר  12 -* ב
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מצרים ,המחפשת מענה לעליונות הישראלית בחזית המצרית , ולתקיפות ח"א לעומק מצרים, * 

                                                     פונה בבהילות, לקבלת עזרה וסיוע  מהסובייטים.                                                                      

צבאית -בצה"ל , לא היה ויכוח מעמיק "האם נכון לתקוף בעומק מצרים ומה תהיה המשמעות המדינית

העריך כי הדבר יביא בהמשך למעורבות סובייטית שתתבטא אחר  –לתקיפה כזו ?" . האם צה"ל ,לו ידע 

התעלה ,  וישפיע באופן מכריע על ימי הלחימה  –ייטי החדיש בקו כך בשליטה מלאה של הטק"א הסוב

                                                                          הראשונים בתעלה , היה בכל זאת מחליט לתקוף  בעומק מצרים ?

צמה המצרית התקיפות לעומק נתנו לצה"ל את האיזון הצבאי הנדרש כנגד העו    -עובדתית 

היו בכל מקרה פונים לסובייטים לקבל סיוע כנגד העליונות  -הפיזית.  האם המצרים , –הקרקעית 

 האווירית של ח"א הישראלי  בסיני , כדי שיוכלו להתחיל במלחמה ?   יש להניח שכן .        

ייסות יירוט מיג , ט  SA-3טק"א  –מתבטאת בשליחת כוחות נ.מ.  , המעורבות הסובייטית 70* פברואר 

למצרים.       צה"ל מגלה תחילה את העבודות בשטח ,אך לא מזהה תכליתן, כעמדות  25ומטוסי מיג  21

, ח"א תוקף עמדות אלה בבנייתן , גורם לאלפי נפגעים , העובדים בשטח , אך 70טק"א .       ורק במרץ 

                                                                                           לא יכול למנוע הקמתן.                                     

בנאס , מטביע משחתת -מטוסי פנטום מאש הטק"א.   ח"א תוקף את  נמל ראס 5נופלים  70* במאי 

                                                    מצרית  ;                                                                         

נפלו בשבי(. כתגובה ח"א  3-חיילי צה"ל נהרגים ו 18פשיטות  מצריות בקו התעלה ) –מאי  30 -*  ב

 תוקף את הגזרה הצפונית והמרכזית של מצרים בקו התעלה .

 3 -ר( בגזרה הצפונית. טיהור של כתקיפה צה"לית , בכוח משולב )חי"ר, שריון ,אווי -  70יוני  11 -* ב

 המצרי בגדה המערבית של התעלה.                                                                          -ק"מ של הקו

מטוסי מיג )עם טייסים סובייטים(.                                               5קרב אווירי , הופלו  –יולי  30* 

 ח"א תוקף סוללות טק"א.        -  70אוגוסט  3* 

 

 7 -אש . המצרים נענו ,אך התקריות נמשכו עד שב-, ארה"ב מציעה לצדדים הפסקת 70יולי  23 -ב

סוללות(,  14 -אש , המופרת ע"י המצרים בהזזת מערך הטק"א )כ-מוכרזת הפסקת 70לאוגוסט 

שה דיין רתח מכעס ורצה להגיב , ו התעלה.          מק"מ מק  15-25  -לאוגוסט , קדימה ,כ 7-8בליל  

הרגיעו  כי בהמשך , במהלך הפסקת האש , יהיו הסדרים נוספים בין הצדדים  –אך האמריקאים הסבירו

 ולמיקום הנוכחי של הטק"א , לא תהיה כבר משמעות מעשית.

 

                                                  למעשה אין מנצח במלחמה זו .?     מי ניצח במלחמת ההתשה

-לא יכלה למנוע התקיפות המצריות בגזרת התעלה.  בקרב האש בקו התעלה זכתה האש – ישראל

הארטילרית של המצרים. ח"א בתקיפותיו , כולל בעומק מצרים , איזן את המצב הצבאי בשטח .      

זרח לתעלה.                               מצרים לא כבשה כל קרקע ממ   –ישראל הצליחה לקיים המטרה 

פצועים , כולל גם את הגזרות האחרות  3,730הרוגים ,  968   -מספר הנפגעים במלחמה זו היה גדול 

פצועים,  3,198הרוגים ,  838)ירדן ולבנון( ומתייחס לכל התקופה. בעוד שהנפגעים בקו התעלה היו: 

 )כולל אזרחים(.   

הכריע באש את המוצבים ושגרת הפעילות המבצעית של צה"ל בקו התעלה. אך לא יכלה ל  -מצרים 

הצליחה לגרום לאבדות ניכרות לישראל. תקיפות ח"א הישראלי גרמו למצרים אבדות קשות בכוח אדם , 

חייבו את המצרים להגן על "הבטן  לעומק מצריםבמתקנים ובציוד רב . התקיפות והפשיטות הרבות 

שייח.  הסיוע הסובייטי אפשר  -א-עומק המדינה ובגזרת מפרץ סואץ עד שארםהרכה" של מצרים , ב

התעלה מזרחה ,נמנעה.                 –למצרים ,בסופו של דבר , לעמוד כנגד ח"א הישראלי. התכנית של נאצר לצלוח 

 דש.קידום מערך הטק"א קדימה בגזרת התעלה , נותנת למצרים יתרון גדול , במידה והלחימה כאן תתח
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 מה למדו הצדדים ממלחמה זו ?

                                                                                                                                              -מצרים 
וצמה.                                                                                                     * לארטילריה המצרית יתרון כמותי ניכר.    הארטילריה הישראלית מדויקת אך חסרת ע

* ניתן לצלוח התעלה ,למעשה כמעט לכול אורכה. מוצבי צה"ל לא יכולים למנוע צליחה מצרית.                   

 תו בגזרת התעלה הכרחית להצלחת הצליחה.   תפקיד מכריע.  מניעת שליט  -* לח"א הישראלי בלחימה 

ק"מ(. פגיע לנ.ט ארוך  7-15אש ממרחק מסוים )-זרתית . נע לעמדותי* השריון הישראלי פועל בפריסה ג

המצריות , חיוני ביותר.                                            *  –טווח ולמיקוש.  חיזוק הנ.ט. ביחידות החי"ר 

 ממזרח לתעלהידועה  . היכרות השטח  -מבצעית והמנהלתית של צה"ל בגזרת התעלה שגרת הפעילות ה

קודים בסיני ,של צה"ל(.                                                                                      -טובה.  )בהמשך , בידי המצרים מפת שליטה  –ע"י סיירים ומפקדים 

,בשלב הנראה כיום , מתבססת על מוצבים בגדה המזרחית של התעלה )עם יכולת  * ההגנה הישראלית

תגבורם בטנקים( ,   ועל ריכוזים של שריון בעומק המתוכננים לפרוס , לאורך כל קו התעלה , בעמדות 

ק"מ מהתעלה( ,לסייע למוצבים בקו ולתקוף צליחה מצרית בקו התעלה.   אין מערכת הגנה  1-3קדמיות )

בעומק.  מטרת מצרים בצליחת התעלה מזרחה  )עדיין בדיון פנימי( , האפשרויות :               סדורה 

רפידים,   -עד וכולל מעברי המתלה והג'ידי   – אועריש,  -עד קו וואדי אל   -אוכיבוש מחדש של כול סיני ,

 ק"מ מזרחה מהתעלה. 7-10עד  או

 

                                                                                                                      - ישראל

פנימי בנקודות הבאות :                                                                                         -מתקיים דיון

האם מסוגל לעמוד ולשרוד   -ה ?      או * האם המעוז מסוגל לתרום למניעת צליחה מצרית את התעל

מול תקיפות ארטילריות ואחרות , ולשמש כמוצב בנתוני בט"ש אך לא במלחמה ? )ולמעשה ישמש 

כנוכחות מדינית בלבוש ומיגון צבאי(.     ובאם זה המצב , מה עושים לקראת/בעת מלחמה ?          

או נסוג מהר ומוקדם ככל שניתן ?   על ידי מי ומתי האם נשאר במקומו , או מתוגבר בטנקים ,  -  המעוז

 תינתן הפקודה לכך ?                                                             

שלב הגנה ראשוני הבא למנוע  –* מהו גודל הסד"כ הסדיר הנדרש לבלימת צליחה מצרית ? )"בלימה" 

טנקים יספיקו ?                                       300ם מהמצרים את המשך הפריצה מהתעלה ומזרחה(. הא

 * תוך כמה זמן יגיעו כוחות המילואים מגיוס ועד הערכות , בגזרת התעלה ,  ומה יהיו משימותיהם ?      

מרכזי  –* האמנם מערך ההגנה יתבסס רק על קו המעוזים בגדת התעלה  , ללא עומק או קו הגנה שני 

 "קו עצירה" ?(.                                                                                            –)האמנם התעלה 

מהשאלות לעיל . על חלק לא תינתנה תשובות , ועל חלק  לחלקעד תחילת המלחמה תינתנה תשובות 

 וי. ההתשה לא נלמדו כרא –יעידו  האירועים , כי לקחי מלחמת    -מהתשובות 

 

 

 

 

                                      1973אוקטובר  6  -  70אוגוסט  8עיקרי האירועים בתקופה : 

 )מהפסקת האש , לאחר מלחמת ההתשה ,  ועד   פתיחת המלחמה(

 

 את אירועי תקופה זו ניתן לכלול תחת הכותרות הבאות :    

 שימנעו מלחמה. ניסיונות להשגת הסכמים ,    –<  מגעים מדיניים  

 כוחות  )סד"כ(  ואימונם.         -<  צה"ל ,  הקמת סדר

 עדכון מצב .    -<  מצרים וישראל לקראת המלחמה 
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 ניסיונות להשגת הסכמים שימנעו מלחמה –מגעים מדיניים 

 

עם המתווך מט -, ע"י יארינג  68-69ניסיונות להשגת הסדרים מדיניים בשנים   70* קדמו לאוגוסט 

מזכיר המדינה האמריקאי , שחתרו להשגת הסכם שיביא לנסיגת ישראל מחלק  –האו"ם וכן ע"י רוג'רס 

 .    מצרים דחתה ההצעה ואף ישראל.  242או מכול סיני , על בסיס החלטת האו"ם 

, אך ללא תוצאות חיוביות.  71המאמצים להשגת הסדר , ע"י יארינג ורוג'רס  , נמשכו גם בראשית שנת 

 .הוכשלו – 73ובפברואר  71מחצית -ם הניסיונות של רוג'רס בהמשך , בשת"פ עם ברה"מ ובלעדיה , בג

 

   , להשגת הסדר מדיני ,קשור היה לצה"ל. 1971אחד המאמצים , בשנת * 

ק"מ.  30 – 20 -דיין הציג הצעה מצרית )?( :  ישראל תיסוג מהתעלה למרחק של קו המעברים )כשה מ

ק"מ מהתעלה(.  מצרים תעביר שוטרים  12עד  7 -, לקיום תצפיות בקו החת"מ ,כאם אפשרות, אולי

המצרים ינקו התעלה ויפתחו אותה לשיט ותמקם אותם  במספר מקומות  בגדה המזרחית של התעלה.  

                                          אזרחי.

 -בר לב , ר' אג"ם יים ח –הן עדיין כרמטכ"ל דיין ביקש שהמטכ"ל יכין  הצעה לדיון.    באותה תקופה מכ

דוד אלעזר )דדו( ואנכי ע' ר' אג"ם.      הוטל עלי להכין ההצעה לדיון . מאחר וההצעה הייתה כללית , 

עקרונית . אך מטרתה הייתה -חסרו בה נושאים משלימים רבים.  למעשה הייתה זו מעין מסגרת לתכנית

  כם ביניים , עם מצרים , שעשוי למנוע מלחמה.                                                                                    ניסיון להגיע להס –ברורה לחלוטין 

 –בדיון המטכ"ל הוצגה התכנית , ובדיון היו הדעות חלוקות.  דדו , מספר אלופים ואנכי היינו בעד , דיין 

שרון  היו נגד.               ריק א –בר לב  ואלוף הפיקוד  –רמטכ"ל שרהב"ט נראה שהיה גם בעד , בעוד ה

 מאיר.   –מאחר והרמטכ"ל ואלוף הפיקוד היו נגד הוא יעביר הנושא להחלטת רוה"מ   -דיין סיכם  

בדיון אצל רוה"מ )בו לא השתתפתי( , הוצגו הדעות בדומה לדיון המטכ"ל , ורוה"מ שאלה לדעת דיין 

"אינני יכולה להחליט כנגד דעתם  –"תחליטי את".  וגולדה מאיר סיכמה   -מר דעתו( שענה )במקום לו

 התכנית.                                             –של הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד" , והיא דוחה את ההצעה 

ה ע"י גולדה מאיר , נאמרו דברים נוספים שחשובים להבנת דחיית ההצע –במהלך הדיון אצל רוה"מ 

לא מאמינים   -באם נדחה ההצעה , מה יקרה כאשר תהיה מלחמה ? ונענתה כי  –ישראל.  גולדה שאלה 

שמצרים מסוגלת כיום לפתוח במלחמה ,ובאם כן, המצרים לא יצליחו לצלוח התעלה ולהשיג הישגים 

אים ניתן יהיה קרקעיים ניכרים. צה"ל מוכן ויש מספיק כוחות לבלום התקיפה , ועם הגעת כוחות המילו

לאחר המלחמה נחזור למעשה לאותו מצב בו התחלנו   -גם לצלוח התעלה מערבה.  וגולדה אמרה 

                        המלחמה. ומה אז ?  מה בעצם התכלית המדינית ?                                                                                   

קוים אצל רוה"מ , )הן בשלב הפתיחה והן בשלב הסיום , ללא הסטנוגרמה( , ניתן היה שיח" ש-ב"רב

                                לחוש  ביוהרה , בזלזול ביריב  ובזחיחות הדעת.                                                                                  

 –מטעמים צבאיים או היו גם סיבות מדיניות ?  אין ספק שאצל הרמטכ"ל האם הדחייה הייתה בעיקר 

 לב , הסיבה העיקרית הייתה צבאית.  אך היו גם סיבות מדיניות.   -בריים ח

 

 

, נכון להציג הדברים בחתך   לנושא המגעים המדיניים והניסיונות להשגת הסדרי ביניים כהשלמה

 השחקנים הראשיים :   

                                                                                                                          –ארה"ב * 

יטנאם ;    הרצון לשמור על הדטנט )התאום הנדרש ו: ארה"ב מעורבת במלחמת ו אירועים משפיעים --

-תקריות ברמה עולמית , העלולים לכלול עימותבין ארה"ב לברה"מ למניעת סכסוכים מקומיים שיהפכו ל
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מתמנה למזכיר המדינה( ;  73ספט'  -איום בנשק גרעיני(;    קיסינג'ר בתפקיד היועץ לביטחון לאומי ,)וב

 ניכסון ;      –מזכיר המדינה ועוזרו סיסקו ;     משבר ווטרגייט  –ויליאם רוג'רס 

המזה"ת , ושאף להשגת הסדר מדיני מלא או חלקי בין  , מזכיר המדינה , פעל בעיקר בזירת רוג'רס --

ישראל ומצרים, גם תוך שת"פ עם הסובייטים.    הצליח להביא להפסקת האש בין מצרים וישראל 

בהצלחה ובהשפעה רבה על  –פעל בעיקר בזירות ויטנאם , סין , אירופה  קיסינג'ר.     בעוד 70באוגוסט 

לא השלים עם הגישה של רוג'רס במזה"ת.   ולמעשה הכשיל את  מדיניות החוץ של ארה"ב.  קיסינג'ר

. וזאת  תוך מעורבות גלויה במשרדי 73,  ובפבר' 71, במחצית 70, באוגוסט  69-מאמצי רוג'רס ב

 הממשל,  ובסתר )שיחות והבטחות( עם  הדרגים המדיניים בישראל ובשגרירות ישראל בוואשינגטון.    

ו להוציא את הסובייטים מהשפעתם במזה"ת )צבאית וכלכלית( , העדיף את , במטרה להחליש אקיסינג'ר 

הקפאת המצב )תוך מתן אמל"ח לישראל( ,ולהביא את המצרים להבנה שרק ארה"ב תוכל להשפיע על 

                              מצב בסיני.                        -לצאת מהקיפאון המדיני ולהשיג שינוי      –ישראל ולסייע למצרים  בתחום המדיני 

 ( .     73,   רק לאחר הבחירות בישראל )אוקטובר 74יוזמה מעשית  ,תכנן קיסינג'ר לבצע  בינואר 

, לא חזה את המלחמה. הוא הופתע. הוא היה משוכנע שלערבים אין אופציה צבאית קיסינג'ר  –

 –,           ואף הצהיר , מאוחר יותר  "(67 -)"התבדחנו על הנעלים שהמצרים השאירו בחולות סיני ב

 היה תורם לכך ?(.      הואהאם   -"לו ראינו את הנולד , אפשר היה למנוע את המלחמה", )זה נכון. השאלה 

 

                                                                                                                          -* בריה"מ 

(,  בדגש על סיוע צבאי )אמל"ח ,יועצים , 56בריה"מ מעורה במזה"ת עוד מלפני מלחמת "קדש" )  --

ולעתים שיגור יחידות סובייטיות( , מתן מטריה מדינית , סיוע כלכלי , והקמת בסיסים בזירה )כולל ימיים 

ים )למרות שהיקף האמל"ח שנשלח ואוויריים(.  בריה"מ בגישתה למזה"ת העדיפה את סוריה על פני מצר

 בשלב זה למצרים , היה גדול יותר , מזה שנשלח לסוריה(.      

הושפעה באופן ניכר מתוצאות בריה"מ , השותפה ומספקת אמצעי הלחימה לסוריה ולמצרים ,  --

.  העליונות הצבאית שצה"ל הוכיח במלחמה זו הביא את בריה"מ להכרה  הימים"-מלחמת "ששת

נוספת באזור ,לא רצויה מבחינתה , באם ברצונה לשמור על מעמדה הבכיר באזור זה.  לכן שמלחמה 

 ניסתה ותמכה בכל ניסיון להגיע להסכם שימנע חידוש המלחמה בין הצדדים.                                                    

מה ע"י קידום האפשרויות להשגת בריה"מ תמכה בדטנט ובשימורו. מדינית פעלה בריה"מ למנוע מלח  –

ביניים בין מצרים וישראל , הן במסגרת האו"ם והן בשת"פ עם ארה"ב. אך ללא הצלחה.     -הסכמי

נאלצה לסייע ולשלוח אמל"ח רב , יועצים ומפעילי ציוד ויחידות )בדגש לטק"א , נ.ט. וטק"ק( לסוריה 

                                                                                   ולמצרים.                                          

מצרים וסוריה לא שיתפו את ברה"מ במועד פתיחת המלחמה. אבל סוריה )כנראה( הודיעה לסובייטים   --

לפני שעות  24 -שעות לפני פתיחת המלחמה ואלה הוציאו את היועצים ומשפחותיהם כ 48 -על המועד כ

                 מועד פתיחת המלחמה , בצורה גלויה. עובדה שנרשמה במסגרת "הסימנים המעידים" על מלחמה קרובה.  

 

                                                                                                                           -* מצרים 
אנואר סאדאת , שנחשב כמנהיג  –נפטר נאצר ובמקומו נבחר כנשיא מצרים  1970בר ספטמ 18 -ב --

ואדם חלש יחסית .  נאצר היה חסיד הקשרים עם בריה"מ בעוד סאדאת  חיפש האפשרות לשת"פ עם 

המערב , בעיקר עם ארה"ב )לה יש יחסים והשפעה על ישראל(. לכן סילק חלק מאנשי נאצר.       

 ביניים עם ישראל , מתוך הבנה שזו האפשרות היחידה שתוכל למנוע מלחמה .   –דר סאדאת חתר גם להס

"מה  -צליחת התעלה ותקיפה מזרחה , לפי האמרה  –אחרת , הוא יהיה חייב לפעול לפי תכנית נאצר 

שנכבש בכוח יוחזר בכוח".  . ובניסיונו להרחיק את בריה"מ ולקרב את ארה"ב , הוא יזם את סילוק 

ידידות -)יש הטוענים שזה נעשה למראית עין בלבד(, אך חתם על הסכם  72יולי -הסובייטים ב היועצים

ראה עצמו סאדאת  73, וזאת המשיכה  לספק אמל"ח למצרים.   לקראת אוקטובר  71עם בריה"מ במאי 

 משוחרר "מהאחיזה" הסובייטית במצרים.             

ראל , הרעיון המרכזי של סאדאת היה שישראל תיסוג , ביניים עם יש-באשר לניסיון להגיע להסכם –

בשלב ראשון מהתעלה )וזו תנוקה ותפתח לשיט אזרחי(. ולאחר מכן תיסוג מכול סיני. ניסיונות אלה נעשו 

 , תוך שת"פ עם ארה"ב וכנראה גם עם בריה"מ.  71-73על ידו בשנים 
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שראל יהיה המשך. עליה לסגת , בסופו של הביניים  ייכתב כי לנסיגה זו של י-סאדאת דרש כי בהסכם --

דבר ,  מכול סיני.  הוא חשש כי עם פתיחת התעלה  לשיט אזרחי, יוצר מצב חדש בשטח . צה"ל יהיה 

ממוקם לא הרחק מהתעלה הפתוחה , ומה יקרה באם  , במצב זה , צה"ל יסרב להמשיך לסגת ?  מצרים 

בות ישראל להמשך הנסיגה )ואולי אף ערבות בינ"ל תהיה אז במצב בלתי נסבל.      נדרשת לכן התחיי

 לכך (.  אך ישראל )בתמיכה אמריקאית( סירבה.   

"אי לוחמה"(, מסתבר כי סאדאת -)הסכם ל 1973 -ביניים גם ב-למרות ניסיון מצרים להגיע להסכם  --

 וד בהמשך(.כי ייצא למלחמה. הוא מנה מספר סיבות מדוע החליט כך )יפורט ע 72החליט כבר במחצית 

 

                                                                                                                           -* ישראל 

הספקת אמל"ח )מטוסים, מסוקים , טנקים ונגמ"שים( מארה"ב  70-72: בשנים  אירועים משפיעים --

-. חדירת שריון סורי לירדן, מתן גיבוי אמריקאי 70שנת  -שחור" לישראל;     משבר "ספטמבר ה

 הבטחת גבולות בטוחים לישראל.    -(72ישראלי לירדן;  חיסול מדינת הפת"ח בירדן ;   "תכנית אלון" )

יועצי רוה"מ חשבו שאל לה לישראל להתחייב לסגת  מכול  -( 1971באשר להצעת דיין למטכ"ל )שנת  --

צבאי , עדיין מאוהב בסיני  –פוליטי  –שלום , בעתיד ?( .   הדרג המדיני -להסכםסיני )גם תמורה 

שייח"(. כולם -א-שייח בלי שלום מאשר שלום בלי שארם-א-דיין: "עדיף שארםשה שייח , )מ-א-ובשארם

                            " .        67בטוחים במצב   "שלא היה אף פעם טוב יותר" ,   "השטחים" בידינו"  , "לא חוזרים לקווי 

צה"ל חזק , צבאות מצרים וסוריה נחותים .                 מלחמת "ששת הימים" השיגה את "ההרתעה --

 "לא צפויה מלחמה בעתיד הקרוב" )עמדת המודיעין והקונצפציה(. –הנדרשת".    ובכלל 

                    .סיני פעמייםסיני שייכת למצרים.  ישראל כבשה את     -ישראל "שכחה" כי   --

"מלחמת קדש" .  בשיחותי עם המצרים בג'נבה ואח"כ גם  בקהיר , הוזכרה מלחמה זו   56-לראשונה ב

כדוגמא נוספת לתוקפנותה של ישראל. העובדה שישראל תמכה באנגליה וצרפת )הקולונלים .  מחזיקי 

רק לפני מספר שנים מצרים וגם ישראל ( , כאשר 1922מאז  –המנדט על מצרים , סוריה וישראל 

של ישראל ומתן "הסיבה" לתקיפת  התקיפה המקדימההשתחררו ממנדט קולוניאלי זה.  עבור מצרים , 

אנגליה וצרפת  במלחמה זו , היה מעשה תוקפני , "בוגדני"  ומאכזב .                                        

, להסיר  ע"י מהלך מלחמתי מקדים/מונעישראל התכוונה ,  הימים".-, מלחמת "ששת 67 -ובשנייה ב

עריש  -אל    –"האיום המצרי" )האמתי / המדומה ?(  מעל ישראל , ע"י כיבוש קדמת סיני )קו כללי 

ודרומה(. אך שכחה לעצור עד הגעתה לתעלת סואץ  )גם כאשר דיין ניסה , מאוחר מדי ,לעצור הכוחות 

 תלה  והגי'די(.                                                                   ברים  המהמע-לפני ההגעה לתעלה , בקו

( , והתנהלות ישראל במלחמות אלה , במיוחד לאחר מלחמת 73 -מלחמות אלה, מהעבר הקרוב )ל  --

מצרים הימים", כאשר ישראל מחזיקה בכול "השטחים" )ומחכה לטלפון מהערבים(, לא הוסיפו ל-"ששת

     ביניים שיהיה לו המשך חיובי מבחינת מצרים. -הרגשת ביטחון ואמינות שישראל אכן מעוניינת בהסכם

*  * 

אל  –הבקעת האוגדה בציר החוף רפיח  –,  הטיל עלי האלוף טל  לתכנן את 67 -ב  :השלמה אישית

ן בפיקודו של ח.לסקוב , , עסקתי בתכנון ובביצוע הבקעת אוגדת השריו 56)הוא ידע כי ב"קדש" עריש 

זורע , בדיוק באותו שטח , לאותה המטרה ,  ובאותה מפקדת אוגדה של גי"ש(.                                                איר ומ

ההמתנה" לפני היציאה למלחמה , ביקר אצלנו דיין , )שהתמנה אז לשרהב"ט(  והתכנית -ב"תקופת

עריש , -ון והשאלות , שאלתי את דיין מה יקרה אחרי שנגיע לקו אלהאוגדתית הוצגה בפניו. בשלב הדי

עריש ,אני -( ,והוא ענה " אנחנו נשמח מאד אם תגיעו לקו אל56 -האם יש תכנון להמשך ? )כפי שקרה ב

( , לאחר שסיימתי תפקידי כמפכ"ל המשטרה , 1981אסתפק בכך". אחרי הרבה שנים )למעשה בשנת 

"תל"ם .  –, במפלגה שהקים  81ייע לו לקראת הבחירות לכנסת של יוני פנה אלי דיין בבקשה שאס

הסכמתי , ואגרתי שוב שעות רבות עם דיין , הפעם על "אזרחי" )כולל עוד קודם , בישיבה המשותפת  

ת"א , שם שמשתי כמנחה מקצועי. דיין שנא כדורגל "עד שרואים  -שלנו בתחרויות הכדורסל של מכבי

"כאן יש כל הזמן אקשן"( . בפגישות בביתו ,  חזרנו לדבר גם על אירועים מהעבר.  גול", ואהב כדורסל

 אני הקשתי עליו בארבע אירועים שקרו )בהם הייתי מעורה( שלדעתי לא נהג בהם נכון  : 

, התכנית שהכנתי בזמנו לדיון מטכ"ל;  )על  1971* התנהגותו בדיון אצל גולדה על הסכם הביניים בשנת 

"אינני  –תי לעיל(.  הוא התלבט בתשובה וענה  )לא בדיוק לשאלה , אך מבחינתו לעניין( כך התייחס

                              מתאים ואף לא ביקשתי בעבר להיות ראש ממשלה".                                                                                   
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. וכתוצאה , קרו מספר אירועים  56 -הצבאי ,לקראת ובעת מלחמת "קדש" * הסתרת נתונים מהדרג 

ומהלכים שגויים של כוחותינו    ) כתבתי על כך בזמנו ,  ואף התייחסתי לכך בהרצאות  על                

                               (  .                                                                           56 –מלחמת "קדש" 

הימים" בסיני. )האירוע המוזכר לעיל(.   -*  התכנון הלא מושלם של מהלכי האוגדות במלחמת "ששת

קו  עדלכבוש את סיני  הוא הודה כי אכן טעה ונכון היה לתכנן שלב נוסף ,למקרה של הצלחה , בו יוטל 

                                                                                 .  פתוחה –המעברים  ולהשאיר את התעלה , מבחנתנו 

* ההכנות והדיונים באשר להסכם השלום עם מצרים , שנעשו ללא מעורבות המטכ"ל , )אגע בכך עוד 

 בהמשך(                

*  * 

ביניים , שיכול היה -צע הסכםלסיכום : ישראל שוכנעה )ע"י גורמי פנים וגורם חיצוני(  שלא לב--

 הכיפורים.   ישראל טעתה.-בוודאות למנוע את מלחמת יום

 

 

 

 

 

*   *   *   * 
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 - 73על כישלון ח"א במלחמת ט.  

 התייחסות למאמר בעיתון "מעריב" של עמיר רפפורט     
 
 
 

(1004-08) 

 אל: עמיר רפפורט , עיתון "מעריב"

 מאת : הרצל שפיר

 

 קראתי המאמר המעניין על כישלון ח"א במלחמת יוהכ"פ.   כאחד שהיה מעורה בתקופה זו בנעשה בצה"ל

) כתזכורת: ע' ר' אג"מ בתקופת ההתשה ; ר' אכ"א ומה"ד בזמן המלחמה ; ר' אג"מ / מ"מ הרמטכ"ל, 

יכום פרטי הפסקת האש ואלוף פיקוד הדרום לאחר המלחמה ; ר' משלחת ישראל לג'נבה למו"מ וס

והערכות מחדש , מול מצרים וסוריה; ר' משלחת משהב"ט לארה"ב לפגישה עם מזכיר ההגנה ]עם 

 בפני הפנטגון(. -,  80-84,  74-79שרהב"ט פרס[ והצגת התכנית הרב שנתית של צה"ל לשנים 

כוללת יותר , אור הקרבות עצמן אלא בראייה יוכאחד שחקר מלחמה זו משך שנים , לא מהמבט של ת

 מנקודת המבט של הביטחון הלאומי  והקביעות של הדרג המדיני והצבאי בהקשר למלחמה זו.

 (.2003)ואגב הרצאתי  ,על מלחמה זו , במספר פורומים סגורים , כולל בפני ספ"כ צה"ל , בשנת 

 

 נקודות : –ארשה לעצמי להעיר / להאיר מספר נושאים 

 

ורה מסודרת ע"י צה"ל.  רבים כתבו על נושאים שונים הקשורים א.  מלחמת יוהכ"פ לא נחקרה בצ

למלחמה זו )בעיקר בנושא המודיעין( . אך חומר מלא , מהימן ומבוקר ,הכולל לא רק את התנהלות 

 לא קיים .-הקרבות בפיקודים אלא גם את התנהלות המטכ"ל על כל אגפיו , 

 

נוכח הפעילות  -ך ויכוח במטכ"ל. הכוונה הייתה , ב.  האם להתקיף מטרות בעומק מצרים.  אכן היה על כ

לא היה מענה משמעותי , לכן הוצע לתקוף  -הצבאית המצרית )מארבים , ארט' , מיקושים , ירי , אוויר ( ,

 עזר ויצמן תמך בתקיפות לעומק. -מטרות בעומק ,להן תהיה השפעה משמעותית.  אגב ,

 ן כן.האם כתוצאה הגיעו טק"א רוסיים למצרים , אכ

 

 ג.  הכישלונות של צה"ל בימיה הראשוניים של מלחמת יוהכ"פ , בניתוח שנעשה על ידי,  

 ציינתי הגורמים הבאים  , ככשל של הדרג המדיני והצבאי כאחד :

 ,אי קביעת חזית הצפון כחזית הלחימה העיקרית של ישראל / צה"ל , על כל המשתמע מכך 

 מויות לכלל החיילות(.) הקצאת כוחות ; קביעת עדיפויות וקדי

 , אי ניצול העומק האסטרטגי בסיני   )סוף סוף , יש לישראל ולצה"ל עומק אסטרטגי בסיני 

 הירוק"(. –אך אנחנו קידשנו את התעלה "כקו 

 .הפעלה לא נכונה ומכשילה  של ח"א 

  הגנה , הייתה תכנית "הערכות"(. -שיטת ההגנה בסיני )למעשה לא הייתה תכנית 

 ל של שתי אוגדות המילואים עם הגעתן לסיני.תקיפות הנפ 

 .)ההפתעה )בעיני , גורם משני 

 

ד. לכל אחד מהגורמים לעיל , יש השפעה על הפעלת ח"א במלחמה , עם באופן ישיר או באופן עקיף.    

 אתמקד  בכמה מהגורמים העיקריים:

ל בסיס הערכת מצב (  הדרג המדיני והצבאי חייבים היו לקבוע מראש , בצורה חד משמעית ,ע1

 * חזית הצפון היא החזית העיקרית של ישראל וצה"ל.  -לאומית 

 * תקיפות מערך הטק"א הן השלב הראשון והעיקרי של ח"א. והעדיפות ביצוע ניתנת                

 לחזית הצפון.                  

 ינתנו רק בהתאם ליכולת ,* הסיוע לכוחות היבשה וכן תקיפות על אויב מתקדם , י              

 כאשר עיקר הכוח יופנה לתקיפת מערכי הטק"א.                 



105 
 

( הדרג המדיני והצבאי טעו שלא קבעו מראש האמור בסעיף לעיל.  ח"א לא ביצע את הצפוי 2

ממנו במלחמה . הוא עבר מחזית אחת לשנייה , נאלץ לענות לקריאות כוחות היבשה למתן עזרה 

 האויב. ח"א ספג אבדות רבות , מבלי להביא תועלת ממשית בשדה הקרב.כנגד תקיפות 

 

 -( כבר בשלבי התכנון הראשוניים במטכ"ל היה ברור 3

 , בהחלט יתכן מצב   67 -*  בגלל הימצאות העומק האסטרטגי , וסה"כ השטחים שנכבשו ב     

 מקדימה" )ולא היה צריך   בו ישראל לא תוכל לצאת ל"מלחמה מונעת"  או להנחית  "מכה         

 מאיר מארה"ב , כדי לדעת ולהעריך זאת(.ולדה לחכות למסר של ג        

    

 *  כאשר המצרים בכוננות למלחמה )ומצב זה חזר על עצמו פעמים רבות( , ויש לו חמש      

 אוגדות חי"ר בקו התעלה ובמרחק של מספר שעות יש עוד חמש אוגדות  משוריינות /       

 שעות כדי שכוחות המילואים יוכלו להגיע   48-72ממוכנות , נדרשת התראה של לפחות        

 האם    -בזמן ולמנוע צליחה.  מה עושים כאשר התראה כזו איננה ?   וגם באם מגיעים בזמן        

   יש תכנית הגנה )עם המערכים ואמצעים הנדרשים( ?  ומה עושים כאשר מגיעים בזמן ,אך       

 המצרים כתוצאה אינם תוקפים ?  )כמה זמן יוכלו המילואים לשהות בסיני ?(.       

 תי , ולתכנן את קרב ההגנה בסיני בצורה  לכן חייבים היו לבחון נושא זמן ומרחב באופן אמ       

 אחרת לגמרי  )ולא להסתפק בתכנית "הערכות"(. ולכך היו כמובן השלכות על תפעול ח"א.       

 * בתרגיל מפקדות מטכ"לי , שבוצע לפני המלחמה, עם מפקדת "אויב" , בסיכום התרגיל      

 קבע "האויב" )אגב : בני פלד ומוסה פלד( כי השעה הטובה ביותר , לפתיחת המלחמה ,         

 .14:00מבחינתו , היא        

 

ה ענפה. בין היתר שנתית , קיימנו עבודת מט-( לאחר המלחמה , כאשר הכנו התכנית הרב4

קיימתי אז פגישות מיוחדות עם מפקד ח"א , ח"י , וכלל קציני החייל המקצועיים ,כדי לקבוע את 

 הבסיס העיוני והקביעות המרכזיות של התכנית הרב שנתית .

 –מפקד ח"א.   בפגישה זו  –פלד ני נפגשתי עם ב

 מלחמת יוהכ"פ.*  פלד הצהיר , חד משמעית , כי ח"א נכשל בביצוע משימותיו ב

 שנתית , לפי הצעתו  -*  סיכמנו אז הנקודות הבאות , כקווים מנחים לח"א , להכנת התכנית הרב

   -של פלד :     

 מודיעין "בזמן אמת"  --   

 בקרה ושליטה   --   

 קביעה ותאום הפעולה עם כוחות היבשה.  --   

 

כמפקד ח"א להשיג ולשדרג  הנקודות פלד , לאחר המלחמה , בכל תקופת כהונתו ני ואכן פעל ב

 לעיל בח"א.       

 

 

 

 .08אוק'  4   -ה.ש.
 
 
 

 
*  *  *  * 
 
 
 



106 
 

 1977-1967שנים הפעילות ב -תמצית נתונים י.   

 73ומלחמת 
 )ע"י הרצל שפיר(

 

 

 הימים"-לאחר מלחמת "ששת. 1

 אופוריה ; אלבומים ;  מצב מצוין ; מחכים לטלפון. :     האווירה במדינה .א

 

 אוגדות; 7חט' טנקים ;  8 –תוספת אלף טנקים   - גידול הסד"כ* :   בניין הכוח .ב

 סטילים וצוללת. 12מטוסים )פנטום, סקייהוק( ;  100                                 

 הרתעה והתרעה. –ח"א ושריון. הדגשות  –כוח ההכרעה                                   

 

 : "האם הטנק כל יכול" , מה עם החי"ר/הנדסה/ארט' ? * הדיון                         

 

 ?   צבאי או מדיני ? המציאות הכתיבה. איזה קו להקים*  :   לב-קו בר .ג

 

 הגנה קבועה / הערכות    -המחלוקת על תפיסת ההגנה בסיני *                          

 הגנה באמצעים ניידים; גורל המעוזים.  –יידת משוריינת / הגנה נ                            

................................................................................................................. 

 (73)  לקראת המלחמה. 2

 .70אוג'  8 – 69מרץ  8,  יוזמת נאצר:   *   .  מלחמת ההתשהא    

 

 ק"מ(   192/120) לב-מת קו ברמשמעויות הק*  

 חט' / חט' מוגברת לכל מחזור. אין לצה"ל היכולת. 2מעוזים =  48-30קו צבאי:          

 נוכחות ,תצפית , הגנה עצמית. -קו מדיני ,צבאית –המשמעות          

 מעוזים לתצפית.  15מעוזים תפוסים ,  16 – במציאות         

 ק"מ מהתעלה; שטחי שהייה(. 10תעוזים ) 10  -                       

                                       
 -צלפים , הפגזות , מיקוש , מארבים  -*   מאפייני הלחימה          

 על מעוזים , חניונים, עבודות קבלנים , תנועות מנהלתיות ומבצעיות.         

 התוצאות -התקיפות לעומק מצרים, ח"א .   הפגזות , פשיטות לעומק –כוחותינו           

 (.1970הדיונים ; הפנייה לעזרת רוסיה )ינואר           

 

 .הגנה על קהיר;  סוללות טק"א , טייסות סובייטיות  -*  הסיוע הסובייטי     

 מרץ התגלו הסוללות. 17 -הפלת טייסים רוסיים ; ב                                  

 

 אזרחים( 188הרוגים )+ 650  -געים במלחמההנפ*      

 אזרחים(. 955פצועים )+ 1,243                                    

 

 אוג'( וקידום סוללות הטק"א 8הפסקת האש )*      

 המשמעות המכרעת על הלחימה העתידית בתעלה.         
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 תרגילי צה"ל לפני המלחמה:  .ב
 (72( ; תרגיל עוצבתי "עוז" )מרץ 71מה מטכ"לי )ינואר משחק מלח   -כללי *             

 ( ;    הכנות ותרגילים  72משחק מלחמה פיקודי "איל ברזל" )אוג'                         

 ברמת הגד' והחט'. –הנדסיים , טקטיים -טכניים                        

 

 ,התגברות על הגנה חפוזה,תנועה  -:המטרה-(72* תרגיל אוגדתי "עוז" )מרץ         

 צליחת התעלה. בסכר רואייפה בסיני.                                                          

 חט' טנקים, חט' ממוכנת , חט' צנחנים ,אגד ארט'+ תחזוקה( , 2) 162אוגדה            

 גונן.מואל "ד שמה –אדן , מתרגל ברהם א – 162שרון , מפקד  -אלוף פיק           

 בסיכום: השריון פעל מהר. הצליחה מחייבת שת"פ בין זרועי/חיילי. התייחסות           

 זנב לוגיסטי ארוך. קשיים בהתנעת הגישור. ניתן לצלוח התעלה.            

 גודל אויב ושטח קטנים מדי . התאום עם הכוח הסדיר.  – לא הודגשו           

 והיקף הישג של ההגנה החפוזה. תאום וצורך בכוחות נוספים. נ.ט. מצרי           

 

  -(72משחק מלחמה פיק' "איל הברזל" )אוג' *         

 צליחה. –בלימה עם הסדיר , הגעת המילואים ,  מעבר להתקפה  -המטרה           

 .   המצרים צלחו ,לאחר הפעלת אש. הקימו שני252,162,143 -אוגדות           

 גשר. –ראשי             

 טנקים בסדיר יבלמו. לתקוף מוקדם ככל שניתן , בכל כוח. 300: התייחסות            

 שעות. חשש )דדו( מהגעה מאוחרת של המילואים. 72עד  48–התרעה לפחות            

 מה צריך לעשות בהנחה שהמילואים לא מגיעים בזמן )הגנה(? – לא הופנם            

 דווזיות(. התנאים לצליחה ; 5יכולת המצרים לצלוח לאורך כל קו התעלה )            

 גורל המעוזים )תגבור/פינוי(.            

 

 

 לבן":-כוננות "כחול .ג
 ( ואימונים  , גשר הגלילים ;210, השלמות סד"כ )  73אוג'  –מאי *  

 השלמות תכנונים אופרטיביים )שובך יונים; סלע ; חתול מדבר ;    

 שעות התרעה לפחות. 48 -שריטה / דוגמן(. הצורך ב –ח"א     

 בהצהרה "כלום לא יקרה". סיוע לקיום ההפתעה בהמשך.    * הצלחת ר' אמ"ן

 

.................................................................................................................. 

 

 ן צה"ל בימי המלחמה הראשוניםהסיבות לכישלו. 3
     

 צבאי : –הדרג המדיני א.   
 היכן יש עומק אסטרטגי ?-רמה"ג או סיני ?   - מהי החזית המסוכנת*          

 הירוק ?-התעלה כקו-האם לקדש את קו                                           

 עול ח"א ; מגן או תוקף.    חלוקת הסד"כ ; תפ  -המשמעויות מכך על              

 לא מושגת התרעה . הגעת הכוחות לסיני.  -                                        
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 חט' בקו(. 2-3התעלה )הצורך ב:-הגנה בקו-משמעות החזקת קו  - ההגנה בסיניב.      

 זניחה. –( להגנה מאיישים 16המעוזים )מתוכם רק  31תרומת                                   

 עצירה.-אין תכנית הגנה . אין קו -, קו עמדות טנקים , תעוזים   יש תכנית הערכות         

 ; 56ק+ –; פריסת והערכות המילואים  36ק+ –: בלימת סדיר לו"ז של הפיקוד         

 .  גורל המעוזים )פינוי/תגבור(.72ק+ –גמר הערכות להגנה וכוננות לצליחה          

 

 מערכי טק"א ברמה"ג ובסיני.   -כישלון ח"א ג.      
 חופש מוחלט לפעולה. לא לסטות מהמטרה. –עדיפות לתקיפה ?  התניה         

 קריאות עזרה והפנייה מחזית לחזית , ללא השגת ריכוז כוח והשגת מטרות.         

 

 אי הפנמה ואי יישום לקחי מלחמת ההתשה ותרגילי צה"לד.      
 יכולות הצליחה של המצרים בכל קו התעלה ; הנ.ט. בחי"ר המצרי ; יכולות ההגנה         

 לא מתוכננות ומעשיות; –תלות בזמן ; משימות לאוגדות  –החפוזה ממזרת לתעלה          

 המשמעות על ההגנה הנדרשת ; התנאים הנדרשים   –בהעדר התרעה מספקת          

 לצליחה;        

 

 -אוק'  7 -ישלון תקיפת האוגדות בכה.      
 להדוף המצרים מאחיזתם בשטח )אך לא  -פקודה לא ברורה ולא ניתנת לביצוע          

 ק"מ מהתעלה ?( באורך עשרות ק"מ מצפון לדרום. מעולם לא תורגל. 3 -קרוב מ          

 תוצאות.חוסר שליטה והכוונה של המפקדים. קרבות סרק , אבדות רבות ללא           

 טנקים   250 -לאוק' הותקף. למצרים כ 14-הגנה )ב-אוק' יוצב קו 13 -רק ב          

 הושמדו(.          

 ייצוב קו   –כיבוש מחדש של השטח ; בסיני  –)ברמה"ג אוק'  13הנפגעים עד           

 .מכלל הפצועים 25% -מכלל החללים ו 33.5%ימי לחימה :  7 -הגנה( , ב          

 הגנה )אותו ניתן היה בעיקרון לתפוס מיד בתחילה(.-התשלום עבור הגעה לקו          

 

................................................................................................................. 

 

  מערך אכ"א ומה"ד במלחמה. 4

 ההתשה בתעלה הרגיעה בעורף ]"ת"א  בציבור ;  האווירה*   רקע :א.     

 מוארת התעלה בוערת"[.                    

 –גורודיש  –; חילופי מפקדים ]שרון  הכנות אכ"א לקיצור השירות*         

 שפיר ; הנמקות הרמטכ"ל[.           

 היציאה הבהולה לקרב; כולם למלחמה ]מה"ד , קורסים , –ההפתעה *         

 בה"דים[ .  המדינה ואכ"א לא ערוכים לבאות.           

                      .(""זרוע היבשה -)למעשה * הכפפת מה"ד וחיילות היבשה לאכ"א         

 מה"ד. לראשגיוס זרו            

  מתן מענה לעשרת אלפים נפגעים )חללים , .Iשתי משימות : *        

 שבויים ונעדרים(  פצועים,                                  

                              -II.  חזית בכ"א , מפקדים ואנשי מקצוע , התגבור  

 .טנקים והקמת יחידות לוחמות חדשות צוותי                                    
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 היקף הנושאים לטיפול :  –נתוני ב.    

  פצועים. 7,251חללים ,  2,656* היקף הנפגעים :         

 [.17]בסיום המלחמה נשארו  1,055 –;  נעדרים : הוכרזו  301:  שבויים*          

 קצינים[. אגף פצועים/חולים בבי"ח. 655]מתוכם   8,000 -: כ שבויי אויב*          

 קצינים[;     2,150]כולל   9,011לסמכויות השונות  -:  תגבורות כ"א*          

 קצינים[. 553]כולל   1,406להקמת יחידות חדשות   -                                  

 אלף. 168 –דצמ' שרתו  13 -אוק' ; ב 8 -אלף ב 290 -השיא  כ גיוס מילואים :*          

 אלף. 11 -)הקדמה( : כ * גיוס חובה         

 

 :  Iמשימה הקמות באכ"א לביצוע ג.      

 יחידה לאיתור נעדרים ;( הקמת המרכז וה1        

 ( יח' פסיכולוגית לנפגעי הלם ;3( הקמת מרכז הקשר למשפחות ; 2        

 ( הקמת יח' ומחנה מעבר ארצי.5( הקמת יח' חקירות וזיהוי חללים ; 4        

 ( חוליות סריקה ופינוי באוגדות ופיקודים ;6        

 חיילות ;( הקמת מאגרי כ"א , כעתודות בעוצבות וב7        

 ( מתקן לקליטת שבויינו.9( חוליות קליטה בנתב"ג ;  8        
 

 :. IIלביצוע משימה  המערך החיילי ומערך ההדרכהד.     

 מוטקה ציפורי.  –חיל השריון. קשנ"ר  –עיקר הנטל           

 ות גד' נ.ט. )חדיש( , מח' מרגמ 3גד' חי"ר ,  4גד' חש"ן ,  6 הסד"כ שהוקם :*          

 יח' איסוף שלל ; שלוחת   3חמ"צ ;  -וסוללות ארט' , גד' קשר , פל' חה"ן ו            

 בפאיד )מצרים(. –הספקה             

 צוותים. 250 –]מחו"ל , החלמת פצועים , מילואים[  -: ריכוז צוותי טנקים*          

 צוותי טנקים. 475 -השלמות ל -                                        

 קורסים בתכניות מקוצרות. 87בסיסי הדרכה , קיום  15הפעלת   הדרכה :*          

 

 שיטת העבודה :ה.     
 מה"ד וחיילות )פגישה מאוחדת. - אחה"צעדכון בוקר ; נושאי אכ"א ; - 06:00        

 פצועים. ביקור –לילה תכניות אמון וקורסים ;  -ערב סיכום וביצוע מידי( ;         

 ביקור בעוצבות בשטח. – פעמיים בשבוע        

 

 

 . לאחר המלחמה5
   

 (:1974מאי  31הסכם ההפרדה והערכות מחדש עם סוריה )א. 

 
 ק"מר(. 400 -ישראל מחזיקה בשטחים ובעוד מובלעת )כ –הרקע *     

 אפר'( , מעל אלף תקריות.-מלחמת התשה ברמה"ג )מרץ  -       

 טרה(.וב סורי לתת רשימת השבויים )קיסינג'ר משיג הרשימה תמורת קונסיר  -       

 סילאסווה. –הכנות לפגישה. תאום עם גנרל האו"ם   -       
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   -תהליך העבודה *     

 מצרית בצירוף קצינים סוריים.-קבוצת עבודה ישראלית -        

 הפרדה , אזורי החיץ ,רצועות  ימים, : קווי ה 5המטרה לפרט עיקרי ההסכם , תוך  -        

 חייל ; 1,200 –דילול הכוחות , כוח האו"ם           

 שלבים. 3 -, ב 74יוני  26ישראל תיסוג מהחרמון הסורי והמובלעת עד  -        

 חוות שבעא והכפר עג'ר בגבול סוריה )בשליטת ישראל(.          

 .74יוני  1-6ת. השאר בין שעו 24פצועים , תוך  –חילופי שבויים  -        

 

 הדלפה בנושא חילופי   –הדחת נציג משרד החוץ )שר החוץ מ.דיין(. הרקע  –תקרית *      

 השבויים.        

 ]סוריה לא הפרה ההסכם גם לאחר תקיפת המחנה שלהדיווח לשרהב"ט ורוה"מ.  *      

 הג'יאד האיסלמי ; ומתקן הגרעין בסוריה [.        

 

 

 : (77ליה )דצמ' יביטחוני  באיסמע –מדיני  מפגשב. 
 לקראת השגת הסכם שלום בין מצרים וישראל ]נורמליזציה[. – * הנושאים    

 שנים. 5ישראל תיסוג לגבול הבינ"ל בשני שלבים ,תוך  -                     

 לפלשתינאים תינתן אוטונומיה , שלטון עצמי. -                     

 סאדאת ובגין. –צורת הישיבה ; סאדאת מנהל ; דוברים   -המפגש וניהולוצורת *     

 מדינית ]שרי החוץ[ ; ביטחונית ]שרי הביטחון[. סוכם מראש. –: וועדות  הסיכום*     

 ע"י השר בורג )לא סוכם מראש(. –וועדה לנושא הפלשתינאי                     

 על האוטונומיה ; מידור צה"ל / מוטה גור.  יכוח ו: השיחה על ב.ג. ;  הוזוטות *     

 
 
 

*  *  *  * 
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 מטכ"ל( -שנה למלחמת יוהכ"פ )יום עיון  30י"א.  מצגת : 
 (מצגת פתוחה)

 

 יוהכ"פ  -שנה  למלחמת    30                                

                                ------------------------------ 

 (03אוק'  8ל, עיון, מטכ"-יום)

          

  –עובדות , התייחסות  והערכה                        
 בדגש על תחום בניית הכוח                    

 

 

  מצגת :  ע"י אלוף )מיל( הרצל שפיר   
         

                                                                                                                                   -2- 

 שנה למלחמת יוהכ"פ 30

                                                                                                                      

 נושאי ההרצאה  :

 פתיחה .א

 73 -ל 67בנין הכוח בצה"ל בין  .ב

 ל בימי המלחמה הראשוניםהגורמים לכישלון צה" .ג

 בנין הכוח בצה"ל לאחר מלחמת יוהכ"פ. .ד

 

 

                                  
                                                                                                        -3-  

 היכרות   -אלוף )מיל( הרצל שפיר            

 

 : )תפקידים עיקריים(ת הצבאי  א.  השירו
 ,הגדוד השלישי בפלמ"ח, מלחמת העצמאות -מ"מ , מ"כ טוראי 

 )מ"פ חי"ר/סיור/טנקים                    *  מפקד אוגדת שריון )מילואים 

  (                            69-71*  עוזר ר' מטכ"ל/אג"מ )                            52מג"ד טנקים 

 (72-74יה"ס לשריון                      *  ר' מטכ"ל/אכ"א )מפקד ב 

  (74-76*  ר' מטכ"ל/אג"מ ומ"מ הרמטכ"ל )                             7מפקד חטיבה 

 ( 76-78סגן מפקד גייסות השריון                 * אלוף פיקוד הדרום .) 

 רמ"ט פיקוד המרכז 

 

 
                                                                                                                  -4- 

 

 ב.  תפקידים מיוחדים :
 .)חבר משלחת שרהב"ט )ע.וייצמן, ה.שפיר, ש.גזית(, למצרים )סאדאת והמטכ"ל המצרי 

  (.74עם מצרים וסוריה )ג'נבה  -שיחות הפסקת האש והערכות מחדש, –ר' משלחת ישראל 

  ר' משלחת משהב"ט/צה"ל להצגת התכנית הרב שנתית לשיקום וחימוש צה"ל לאחר מלחמת

 יוהכ"פ  )בפני הפנטגון ומזכיר ההגנה האמריקאי(.
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 )לשיחות השלום הראשונות עם הנשיא  -חבר משלחת ישראל )מ.בגין, ע.ויצמן, מ.דיין, ה.שפיר

 סאדאת וממשלתו, במצרים.

 

 ( :1982-2002חון/צה"ל  )ג.  פרויקטים עם מערכת הביט
 )המודיעין בשדה הקרב  )מחקר; חומר; סדנת חשיבה 

 )המערך הלוגיסטי, בדרג הנפרס בצה"ל )מחקר, חומר וסדנת חשיבה 

 (  87-88שדה הקרב העתידי.)מחקר וחומר;  סדנת חשיבה עם שרהב"ט/רוה"מ , 

 ( 91-92ארגון ותפעול מערך העורף במדינה.) 

 כולל "השירות לכל", "השירות 93-94ם במערך הביטחון/צה"ל  )ניצול מיטבי של כוח האד  ;

 הלאומי"; אפשרויות קיצור השירות במערך החובה(.

  התפתחות המשק לשע"ח לשנות האלפיים(.  2000 –פרויקט מל"ח( 

 המצב   -(,   להכנת  הערכת  01-02ההיגוי, במועצה לביטחון לאומי )-חבר צוות

 .2000הלאומית  לשנת 
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 73 – 67בנין והכנת הכוח בין  :                                 

 

 תרגילים והכנות     

 התפתחות הסד"כ

 התייחסות והערכה.     

     --------------------------------------------------------------------------------- 
                        -6- 

 . א': תרגילים והכנות  73 – 67בנין והכנת הכוח בין : 
 

  *  בוצעו תרגילים טקטיים וטכניים ברמת גד'/חט', בדגש על: הערכות; תקיפה תוך תנועה; 

 צליחה.   

 

 (.71"מהלומה"  )ינואר  מטכ"לי*  בוצע משחק מלחמה, 

 

 (.72*  בוצע תרגיל אוגדתי מלא, מבוקר עם גייסות, תרגיל "עוז" )מרץ 

 

 (.73תרגיל "איל ברזל"  )אוג'  -מפקדות אוגדה, 3מה, בפיקוד הדרום, עם *  בוצע משחק מלח

 

  הכנת אמצעי צליחה וגישור )הוכן -הנדסיים רבים, בבניית-*  בוצעו הכנות ותרגילים טכניים

 אמונים מיוחד( וכן בהובלתם ע"י טנקים וצמ"ה . מתקן   
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 (71מצפ"ע )ינואר  – ":  משחק מלחמה "מהלומה  67-73תרגילים  והכנות 

  

 לתרגל ולבחון תכניות צה"ל במלחמה כוללת, כאשר האויב יוזם. מטרת המשחק :

צוות קצינים בכירים  –אלעזר(; האויב וד ד -המצפ"ע )בראשות ר' אג"מ –המתורגל  המשתתפים :

 חופי(.צחק מה"ד )י –פלד(; צוות שיפוט ני פלד; בוסה מ   -)כולל

 התקפה(. –מגננה; אויב  –יבל נתוני פתיחה והכין תכניות )צה"ל : כל צד קניהול התרגיל

   700השיפוט קבע חיתוך מצב לאור התכניות שהוצגו )נקבע כי המצרים צלחו והעבירו 

 טנקים ממזרח לתעלה(; בהמשך כל צד הציג שוב תכניות והשיפוט קבע חיתוכי מצב.

 התייחסויות בסיכום:

 צרים וסוריה היכולת להשיג הישגים קרקעיים, לפחות בתחילת הלחימה.בנתונים הקיימים למ –"האויב"  -
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 .14:00 –אפשרות ריאלית.  שעת "ש" עדיפה  –צליחת התעלה והעברת טנקים מזרחה  -

  לא מאמינים כי למצרים היכולת לצלוח עם טנקים בסד"כ ניכר )וכתוצאה, נושא המגננה בדרום,   -כוחותינו  -

 המחייבת פתרון(. לא  הוצג כבעיה אמתית,  

 ח"א חייב לתקוף את ח"א ומערך הטילים המצרי ,מוקדם ככל שניתן, לאפשר חופש פעולה לכוחותינו  -

 

-8- 

 (72תרגיל  אוגדתי "עוז"  )פבר' :    67-73תרגילים והכנות 

 

 -: ניהול קרב תנועה; התגברות על אויב בהגנה חפוזה; צליחה וניצול הצלחה לעומק, מטרות התרגיל

 יממות, רצוף  )נבנה מודל מבצעי, כולל מכשול מים רחב, ליד סכר הרואיפה(. 3משך      

 גד'(, 4חט' צנחנים ) 1חט' ממוכנת,  1חט' טנקים,  2/גי"ש, 162: מפקדת אוגדה היקף המשתתפים

 גד' מתנייעים, אגד תחזוקה.  5                          
                     גורודיש( –אדן; המתרגל  –שרון; אוגדה מתורגלת  -קוד)אלוף הפי                          

 התייחסויות בסיכום :

 ;התרשמות חיובית ביותר מיכולת השריון לפעול במהירות ובמרוכז 

 ;קרב הצליחה מחייב שת"פ בין חיילי ובין זרועי 

 ;הזנב הלוגיסטי" גדול ומסובך" 

 יות הטכניות"  )על נושא המגננה והתגברות על "ניתן לצלוח התעלה למרות הקשיים והבע

 לא הושם דגש(. -אויב בהגנה חפוזה, 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----  
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 (72' "איל הברזל" )אוג –משחק מלחמה פיקודי :   67-73תרגילים והכנות 

 

  – 252,143,162:  לתרגל את מפקדת פיקוד הדרום ומפקדות אוגדות   מטרות התרגיל 

 ;בלימת המתקפה המצרית ע"י המערך הסדיר 

 ;)תנועה, ריכוז והפעלת כוחות המילואים )לו"ז ומשמעויות 

  מעבר למתקפת נגד ממערב לתעלה )לאחר או במקביל להתקפות הנגד ממזרח

 לתעלה(.

המצרים צלחו והקימו ראש גשר רחב בגזרות הצפונית והדרומית. ראשי הגשר  : מהלך התרגיל

 הותקפו   ובהמשך בוצעה צליחה מערבה.

 : התייחסויות בסיכום 

  טנקים בסיני, ניתן יהיה ע"י הסדיר לבלום צליחה ומתקפה מצרית; הגזרה  300* במידה ויהיו 

 הדרומית הנה המסוכנת ביותר, מבחינת המגן.   

 ב לתקוף האויב מוקדם ככל שניתן, גם לפני הגעת כל הכוחות.* חשו

 הכרחית. –* השגת עליונות אווירית בחזית זו 

שעות, ולכן מתקפת הנגד העיקרית תוכל להתחיל מוקדם  48-72* מניחים כי תהיה התרעה של 

 יחסית.

 

................................................................................................................................ 
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 תכנון:    67-73בנין הכוח 

 

 הנחות מוצא כלליות לתכנון :

לא יושג שלום בתקופה הקרובה בין ישראל וארצות ערב. ישראל תחזיק בשטחים  .א

 הכבושים.

 הערבים ינסו, לפחות, להחזיר השטחים שנכבשו מהם. .ב

 –רב יפתחו במלחמה, מטרות צה"ל הן במידה ומדינות ע .ג



114 
 

 * החזקת השטחים הכבושים והכרעת הכוחות התוקפים.

 * יעדים אסטרטגיים : ערי הבירה של מצרים, סוריה וירדן.      

 *  בסיני יש להבטיח מספיק כוחות לבלימת אויב תוקף עד מעבר למתקפה.  -זמן ומרחב  .ד

 רבית עשויה להיות ממושכת, מלחמה ביוזמה ישראלית*  מלחמה ביוזמה ע                        

 שבוע ימים(. -עשויה להיות קצרה )כ                                  
 שעות(. 48-72*  מרווח ההתרעה על מתקפת אויב, צפוי להתקצר )הרמטכ"ל:                                  
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 :  תכנון  67-73בנין הכוח 

 

 תורתיות : –חות מוצא ארגוניות הנ
 כוח ההכרעה של צה"ל יושתת על ח"א ושריון. .א

 עוצבת היסוד בצה"ל תהיה האוגדה הקבועה. .ב

 ; נגמ"שים(.M-60יש לנצל אפשרויות הרכש בארה"ב )סקייהוק; פנטום; טנקי  .ג

 "האם הטנק כל יכול" ? ; "כיצד יוקם הסד"כ"  ? .ד

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--  
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 הסד"כ:    67-73בנין הכוח 

 

 יבשה : –סד"כ עיקרי 

 אוגדות     אוגדות          חט'       חט'        חט' חי"ר                   ארט'                

 טנקים      ) קנים (    חטמ"ר      חי"רם     מוכנותמ    טנקים    משימתיות    קבועות         

67 -      --              4            6            5             8             2          630       1,100  

73 -      6               1            14          6             8             3          740       2,100 

  

 

 אויר וים : –סד"כ עיקרי 
 צוללות     סטילים       מסוקים    מטוסי קרב           

67 -           164          45              2             -- 

73 -           391          97              14            1    

 

 

                                   -13-  

       :  התייחסות וההערכה  73-67בנין הכוח                             

 
 חסרות בסיס. –אופק צר ו"חסום".  מטרות אסטרטגיות   -הדרג המדיני  .א

 מאמץ עצום הוקדש להקמת הסד"כ המתוכנן ואימונו, ובהצלחה.  .ב

 הצליחה.מאמצים רבים הושקעו בחשיבה, תכנון, אמצעים ותרגול, בנושא  .ג

 טובים. –ההכנות )מוצבים, מכשולים, מיקוש, עמדות ירי( והתכנון למגננה –יקוד הצפון פ .ד

 טובים; –ההכנות, התכנון והתרגול לנושא הצליחה –פיקוד הדרום  .ה

 לא מספיקים. –לנושא המגננה           -"-           -"-     -                         

ומנוסה. נושא תחושת עליונות )וזלזול נסתר  בקיא -השלד הפיקודי בצה"ל, בהכללה,  .ו

 באויב(.

לא  -ההתשה, בסיני, באשר ליכולות הצבא המצרי )בדגש לחי"ר ונ.ט.( –לקחי מלחמת  .ז

 הופנמו.

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 אמירות  –לחמה הראשונים שלון צה"ל בימי המיכ

 

 שלון"י"כ   -או     "ניצחון"       
 " בהתייחס לנתוני הפתיחה של המלחמה היה זה הניצחון הגדול ביותר של צה"ל " 

 "  צה"ל לא השיג משימתו במלחמה, האויב צלח התעלה, כבש שטחים בסיני

 והחזיק בהם "

  מחיר גבוה –,  הציב תו)חללים, פצועים, נעדרים ושבויים ( –" היקף הנפגעים

 לניצחון ". 
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 ""רעידת האדמה  -שלון צה"ל בימי המלחמה הראשונים יכ                       

  

 תוצאה של ששה גורמים : 

 

 שלא התממשו -א.  הציפיות מצה"ל   )"לנצח מהר ובגדול"(  

 היקף הנפגעים )חללים, פצועים, נעדרים ושבויים( .ב

 ומשך השרות של חיילי המילואים אורכה של המלחמה .ג

 שבר ביחסים בין הדרג המדיני והדרג הצבאי  )וועדת אגרנט( .ד

 "מלחמת הגנרלים"  )בדגש  בפיקוד הדרום  והמטכ"ל( .ה

 שלון(.יההפתעה  )והפיכתה, בעיני רבים, לגורם המרכזי של הכ .ו
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 היקף הנפגעים במלחמת יוהכ"פ
 

 פיק'  דרום      ס ה " כ             ה  ע  ר  ו  ת    פיק'  צפון                       

 שלא בקרב 258מתוכם            2,656         1,630               872חללים             

 נזקקו לשיקום 750          7,251         4,244            3,007פצועים                 

 9,907        5,874            3,879            ס ה " כ
 יחס

 2.73: 1          2.60: 1             3.45: 1      פצועים  חללים
 

  301            232                 69שבויים             

   17/1,085נעדרים                                            )*(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 

   17כנעדרים, בסיומה נשארו חיילים  1085)*( הערה:   במהלך המלחמה הוכרזו     

 מוכרים  נעדרים                     
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 במלחמות השונות    -השוואת היקף הנפגעים  

                                                                      

  73-יוהכ"פ    67-שה"י    56-קדש                             

 2,656         771           231חללים                      

 7,251      2,444           814פצועים                     

 9,907       3,221        1,045               ס ה " כ     
 יחס      

 2.73: 1        3.15: 1         3.52: 1      פצועים : חללים      

 

 301          15               --שבויים                        

 17/1085         --                3נעדרים                       

     ..................................................................... 
 1,150%         336%הגידול בחללים % :     בסיס                 

 ההחמרה       

 22.5%         11.5%השחיקה  :      בסיס            – ביחס      

      ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 הגורמים  לכישלון צה"ל בימי המלחמה הראשונים

 

 צבא( –מדיניות הביטחון  )ממשלה  .א

 

 שיטת ההגנה בסיני .ב

 

 הקצאת כוחות, לא מספקת,  לפיקוד הצפון .ג

 

 ההפתעה  )כגורם משני(. .ד

............................................................................................. 
 -19- 

 צבא(  -מדיניות  הביטחון   )ממשלה  

 
  העברת המלחמה לשטח אויב; אפשרויות למכה מקדימה/מלחמה   -בהעדרו :   עומק אסטרטגי,*  

 מונעת.                                             

 ות ביכולת הביצוע של מכה מקדימה/מלחמה מונעת.מגננה; מגבל   -בקיומו  :                        

 

 המדיני. –הצבאי  –*  כיצד להשתמש  בסיני, במובן האסטרטגי 

 

 והשילוב בקרב המגננה.  -*  סוגיית המעוזים /  השליטה על קו התעלה בבט"ש 

 

 .71 -*  האפשרות להסכם הביניים ,בסיני, ב

 

 )התואמת את תורת הקרב של צה"ל(;  ללא תכנית  -מגננה     -*  המציאות בסיני : 

 תכניות התקפיות שונות , לצליחת התעלה. 8  –מתקפה   -                           
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 תכניות  התקפיות  בסיני

  

 פואד-כיבוש פורט – תן"" .1

 מישורי קצצין. –כיבוש מערכי הטילים  – זאב"" .2

 סואץ(. –טרה הרחבת מבצע "זאב" לגזרה הדרומית )קנ –" נמר" .3

 ארט', להשמדת בסיסי טק"א. –מבצע משולב ח"א   -בנדיגו" " .4

 דמייט(.  –כיבוש קטע מהגדה המערבית )על ציר פורט פואד   - "צפניה" .5

 הרחבת מבצע "צפניה" כלפי דרום.  - חייל"-"בן .6

 אבו חמד ודרומה. –ליה יאיסמע –כיבוש פורט סעיד  – "חתול מדבר" .7

 יפור תכנית "חתול מדבר".פיתוח וש  -"אבירי לב"  .8
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 הפקודה המטכ"לית -המגננה בסיני                                 

 

 :  יגן על מרחבו, ישמיד כוחות אויב תוקפים, יהיה בכוננות למעבר   משימות הפיקוד

 למתקפה.                         

 

 .36וקה וסדירים, עד "ק" + :*ניהול קרב הגנה ובלימה, ע"י כוחות תעס שלבים ולו"ז

 * פריסת  עוצבות  ויח' המילואים , בהגנה  והערכות  להתקפות  נגד,                              

 .56עד "ק"+                         

 . 72* גמר הערכות הכוחות להגנה וכוננות להתקפות נגד, עד "ק" +                      
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 הפקודות בפיקוד  -המגננה בסיני 
 יונים" ו"סלע", ע"י הפיקוד והאוגדות( -)התכנית, כמכנה משותף של "שובך

 

 משימות הפיקוד :

 התעלה.-הגנה על שלמות מרחב הפיקוד ע"י הגנה על קו 

 נגד, ממזרח לתעלה, להשמדת אויב תוקף.-הפעלת מכות 

  ממערב לתעלה.כוננות למעבר למתקפה 

 

 השיטה, כללי :

 "( קווי 3הגנה קשיחה בקו התעלה-.)"הגנה 

 .לוחמת טנקים ניידת 

  והגי'די. תפיסת מעברי המיתלה 

 .צליחת התעלה בגזרה אחת או שתיים 
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 "שובך יונים" ו  "סלע"  -המגננה  בסיני   מפות :

 

ם. להבליט רק את קווי ההגנה,  מהחומר של פיקוד הדרו  3  - הבסיס* )מפת 

 המעוזים, התעוזים, קווי הרמפות )באופן כללי, כקווים מקווקוים, ללא רציפות(.

  

 , המפה הפיקודית ;   –"שובך יונים"  –*  מעל מפת הבסיס 

 

 המפה הפיקודית;  -" ,סלע " –*  מעל הנ"ל 

 

-24- 

 

 קפה המצריתמפת : המגננה בסיני והערכות למת                       

 

 מאטלס  מלחמת יוהכ"פ( – 7)  המפה מס. 

 ) להוריד קווי תיחום ארט' / טק"א וכדו';  "לנקות" המפה ככל שניתן(

 
-25-  

 מפת :  תכנית המתקפה המצרית
 

 (16המפה מאטלס מלחמת  יוהכ"פ, מפה מס.  )   

 

 

 
-26- 

 

 73אוק'  14נוכח הערכות להגנה,  –מפת :  המתקפות המצריות 

 

 (44)מפה מהאטלס של מלחמת יוהכ"פ, מפה מס.     

 )הבלטת מספרי האבדות המצריות בטנקים(      

 

 
-27- 

 תורת הקרב של צה"ל –עקרונות ושיטת ההגנה, לפי 

 
 נגד-מרחבים מוגנים                         מערך התראה והשהייה                עתודות ותכניות התקפות

 גייסות מחפים                             תכניות אש מתואמות               החזקת שטחים שולטים

 עומק והיקפיות                          מוצבי חוץ                                 שילוב ארטילריה ואוויר

 ריכוז השליטה והמאמצים סיוע הדדי                                שטחי השמדה                            

         עצירה"                             מכשולים                                   תיעול האויב )מרחב מוגן -"קו

                                                                        חדירת אויב(. מאפשר                                                                                            

                        

 ?(  מה מכל זה היה במגננה בסיני)                      

 --------------------------------------------------------------------- 
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 -28- 

 

 (84-74"מטמון" א'/ב'  ) –תר"ש : "אתגר" א'/ב' 
 בנין הכוח לאחר מלחמת יוהכ"פ( -)התחמשות, התעצמות                           

 

 התכנית הוכנה על בסיס :

 -ו 79 -וצפי ל 74-צה"ל, נכון ל –הערכת יחסי הכוחות צבאות ערב )קואליציה אפשרית(  .א

84. 

 ת(.יכולת צה"ל להקים סד"כ בנתוני המשאבים הקיימים )כ"א, תקציב, אחזקה שוטפ .ב

 –צרכי ההתעצמות לפי  .ג

 .לקחים עיקריים ממלחמת יוהכ"פ, כללית לצה"ל ובנפרד לכל זרוע 

  ההשלכות המעשיות על צרכי  –הכשרים הנדרשים מכל זרוע וכתוצאה

 ההתעצמות.

 ( 10%עתודה טכנית .)מכל פריט עיקרי 

  : גד' תומ"ת. 2-3נגמ"שים;  200-250טנקים;  200-250למערך ההדרכה, יבשה 

 ימי לחימה ליבשה, לח"א וים.  -ם :מלאי 

 ימי לחימה, מלאי חירום מיוחד, בארה"ב, מוכן למשלוח.  -                 

 )הסד"כ לא יפורט(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*  *  *  *    
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 מצגת : מערך אכ"א ומה"ד במלחמת יוהכ"פ
 (שקפים 17)

 

1

                        

          

                    

(09אוגו   )

 
 
 
 
 

 ם על השקף הראשון לעיללחץ פעמיי -להפעלת המצגת 
 
 
 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 

 
 



121 
 

                                                      -י"ג. מצגת : מלחמת יום הכיפורים 
 שקפים( 43 -הרצאה עובדות , התייח ות וההערכה  )      

 

 

 
 

1

(73  אוק)הכיפורים   מלחמת יום 

מב  שו ה

השפעת  הכישלון  בימי  המלחמה  הראשו ים

התייח ות וההערכה, עובדות       

              

הרצל שפיר( מיל)אלוף : י "מצגת ע

(מלא    09הרצאה )                 

 
 
 
 
 
 
 

 לעיל לפתיחת המצגת לחץ פעמיים על השקף הראשון
 

*  *  * 
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 ש ים למלחמת יום הכיפורים 34יום עיון : י"ד.    
 
 
 
 

 שנים למלחמת יום הכיפורים 34יום עיון                             

 

 

, מטעם העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית, מחלקת היסטוריה של ספטמבר 17 -יום העיון התקיים ב

ראש אכ"א במלחמה,  -אלון קדיש. מרצים: אלוף מיל. הרצל שפיר צה"ל. יו"ר: רמ"ח היסטוריה פרופ'

ראש זירת סוריה  –ראש אג"מ במטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום. אלוף מיל. אביעזר יערי  ולאחר מכן

וה את הרמטכ"ל ורמ"ח היסטוריה בעבר, סא"ל מיל. אברהם זהר, שלי -במלחמה, אל"מ מיל. בני מיכלסון

 מה בגולן במלחמה.במלחמה וסיים מחקר על הלחי

 

 

היחיד ממחלקת מחקר של אמ"נ, שזכה לשבחים מועדת אגרנט, ניתח את הגורמים לכישלון  אביעזר יערי,

המודיעין במלחמה,  גם אם האלוף טל, קבע כי ה" מודיעין לא נכשל". לדבריו של יערי, עד לרגע אחרון, 

דאת, ארטגיה המצרית בהנהגת ס"נענה" אמ"נ להונאה המצרית המוצלחת, לא שם לב לשינוי באסט

שהביאו להחלטה לצאת למלחמה, למרות  שלא קיבל מטוסים מרחיקי טוס וטילי " סקאד " . למרות 

 בספטמבר שהיווה אימות למלחמה קרובה. 30 –אזהרתו של המלך חוסיין ולמרות מידע ב 

 

מחלקת מחקר של אמ"נ הוא העלה שאלה של מידת תעוזת כפופים מול דינמיקה של מנגנון, כפי שקרה ב

לפני המלחמה, שנכנסה למצב של "קיבוע" למרות העובדות, וקבעה כי נוכח יחסי הכוחות, לא יצאו 

 הערבים למלחמה. 

 

הוא ניסה לעשות כך, לימים כאשר היה ראש מחלקת מחקר של אמ"נ. זה כרוך, אמר , ב"שבירה" של 

ת, גיבוש דרכי פעולה אפשריות לאויב ודיון מוסכמות. לכך ניסה להוסיף בסיום הערכת מצב מודיעיני

 עליהן.

 

תורת המטה בצה"ל , קובעת כי  גם את הדפ"א ) דרך פעולה אפשרית( הנבחרת  של האויב קובע  המפקד 

, דהיינו הרמטכ"ל , או אלוף הפיקוד בגזרתו.  המטכ"ל במלחמת יום הכיפורים קיבל את דעת אמ"נ של 

טנקים לכל חזית. בכך מימש רא"ל  100רה הרמטכ"ל על תוספת של "סבירות נמוכה ". למרות זאת הו

 שעות. 48-72דוד אלעזר, את  דפ"א ה"קטסטרופה", באם תפרוץ מלחמה, ללא התרעה של 

 

 

ומה היו הסיבות  73 -ל 67לא התייחס לקרבות ומעללי מפקדים אלא להכנות שנעשו בין  , הרצל שפיר

בהכנת צה"ל למלחמה הוצגו משחקי מלחמה מטכ"ליים )באחד  לכישלון צה"ל בימי הלחימה הראשונים.

( ופיקודיים ותרגיל הצליחה האוגדתי. הוא 14:00 -מהם אף נקבע כי שעת "ש" לתקיפת אויב תהיה ב

 , טוב מכל מלחמה אחרת, לפני ואחרי מלחמת יום הכיפורים. 1973קבע, כי צה"ל היה מוכן למלחמה ב 

 

גי מלחמת ששת הימים, התכונן צה"ל למלחמה במתכונת דומה. בצד בשנים שקדמו למלחמה, חרף היש

ציוד צליחה  שאפשר העברת המלחמה מעבר לתעלה, נבנה הצבא על הכרעה שתושג ע"י שריון וחיל 

. דבר 1973טנקים בשנת  2000-טנקים במלחמת ששת הימים, ל 1000 -האוויר. כמות הטנקים גדלה , מ

 -ל 160 –אוגדות קבועות. מספר מטוסי הקרב ,  גדל מ  6סגרת חטיבות טנקים במ 14שאפשר הקמת 

 . היה שיפור משמעותי באיכות  החת"ם ובכלי הלחימה. 390
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מפקדת גייסות שריון, מלאה אז תפקיד של " מפקדת זרוע היבשה" בפועל וריכזה בהצלחה את ההכנות 

הדגש הושם על הצליחה והערכות למלחמה, שכללו אימונים בהיקף עצום, לרבות תרגיל צליחה.  בסיני 

 לקרב ההגנה אך לא על תכנית הגנה המלווה במערך הגנה סדור.

 

במטכ"ל, התקיימו דיונים על מתאר המלחמה הצפויה. הועלתה השאלה אם למרות הצלחת הטנקים 

במלחמת ששת הימים, הטנק הוא זה שיעשה את המלאכה העיקרית, או שיש צורך בחי"ר ממונע וממוגן 

 ילריה ניידת . האוגדות הפכו לקבועות, הכוללות  חטיבות שריון וחי"ר .ובארט

 

בסדרת משחקי מלחמה נבחן הקרב העתידי, בעיקר בחזית המצרית.  במשחקים אלה, נקבע כי למצרים 

טנקים,  300 -יכולת לצלוח את התעלה. לצורך בלימת המצרים לאחר הצליחה, הוערך כי יש צורך ב

ד להגעת כוחות המילואים. נקבע כי יש לתקוף נגד מוקדם ככל הניתן , כולל צליחת שינהלו קרב בלימה, ע

שעות  48-72התעלה והעברת המלחמה לתוך מצרים. כל אלה דרשו שיתוף פעולה רב זרועי, התרעה של 

 אוויר.  –ועליונות אווירית שתושג רק לאחר דיכוי סוללות הטילים קרקע 

 

 

שפיר, היה הדרג המדיני במצב "חסום" מול אפשרויות פתרון מדיני,  בשנים שקדמו למלחמה, קבע אלוף

, לפיה תיסוג ישראל ,מרחק מסוים מהתעלה ואילו המצרים  1971דאת בשנת אלרבות יזמת אנואר ס

יעבירו כוחות שיטור לגדמ"ז. תכנית אפשרית לביצוע הוצגה אז ע"י האלוף שפיר )אז בתפקיד ע' ר' 

נית ר' אג"מ )דדו( , ע' ר' אג"מ , ושרהב"ט )דיין(. בעוד הרמטכ"ל ואלוף אג"ם( , במטכ"ל צדדו בתכ

 פיקוד דרום התנגדו. בהצגת הנושא בממשלה סיכמה רוה"מ כדעת הרמטכ"ל. 

 

סגל הפיקוד של צה"ל, היה בקיא ומנוסה . אך שררה בקרבו תחושת עליונות וזלזול ביכולת הערבית. לא 

ות יכולת המצרים לצלוח מכשול המים, למרות שפעולות התרגול הופנמו כל לקחי מלחמת ההתשה, לרב

לא הופנמו לקחי התרגילים ומשחקי המלחמה, לרבות הצורך החיוני בהשמדת  המצריות היו גלויות לעין.

מערכי טק"א כתנאי להשגת עליונות אווירית בחזית וסיוע לכוחות הקרקע ; יכולת צליחה מצרית והזמן 

 לואים, והמשמעויות מכך על תכנית ההגנה בסיני.הדרוש להגעת כוחות המי

 

 

לעומת הצלחה של פיקוד הצפון בקרב ההגנה ומתקפת הנגד,  היו הימים הראשונים בסיני, מסכת של 

כישלונות שנבעו בעיקר ממדיניות ואסטרטגיה של הדרג המדיני והדרג הצבאי העליון. לפיקוד הצפון 

של ואיבד שליטה, מאחר והופנה לסיוע לכוחות המגנים ולא הוקצה כוח קטן מהדרוש. חיל האוויר הוכ

 קודם בגולן, בשל הסכנה לצפון המדינה.  -הושקע בחיסול מערכי הטילים, ובעדיפות חד משמעית 

 

בהנחה  שנגזרה ממשחקי המלחמה, כי אין יכולת לצה"ל למנוע צליחה, היה צה"ל צריך להיערך לקרב 

י של סיני ולא לשחוק את כוחותיו על קו המים שהפך ל"קו עצירה" . הגנה , תוך ניצול  העומק האסטרטג

 14 –הוא לא היה צריך להילחם על קו מים ולא על קו רמפות טנקים, אלא כפי  שהדבר התבטא  בקרב ה 

 טנקים. 200 –באוקטובר, כאשר נוצר מערך הגנה נוכח המצרים , ובו הושמדו למצרים מעל ל 

 

ה"מעוזים" מאוישים . אלה היו "קיפודים" שהגנו על עצמם. סוללות  32מתוך  16בפועל היו במלחמה רק 

העפר שהוקמו על הגדה המזרחית של התעלה , לא הצליחו למנוע מעבר כוחות שריון לתוך סיני, לא 

אפשרו לטנקים שמוקמו ברמפות מזרחית לתעלה , לראות את הכוחות הצולחים. ה"תעוזים" לא היו 

 לתם במערך ההגנה הייתה שולית.ערוכים להגנה  ותוע

 

משמעית מה עושים עם -ההחלטה להיערך להגנה על קו המעוזים, יצרה דילמה . לא הייתה החלטה חד

צליחת התעלה ע"י המצרים, האם לפנות או לא , ומתי ? וכוחות  הושקעו בחילוץ לוחמים מהמעוזים.  

 בי. טנקים שבאו לחלץ חלקם הושמד , וכן חיילים רבים נפלו בש

 

הכנסת שתי אוגדות המילואים ללחימה , ביומיים הראשונים הייתה שגויה , התנועה מצפון לדרום , תוך 

ק"מ לתעלה(, הייתה משימה בלתי  3-ניסיון לפגוע במערך הצליחה המצרית )אך לא להתקרב מתחת ל

 אפשרית לביצוע , לא בהירה ולא ממוקדת במטרה מעשית. לחימה שגבתה הרבה נפגעים.
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 שפיר את הגורמים העיקריים לכישלון צה"ל בימי הלחימה הראשונים :רצל לסיכום , הדגיש ה

 הירוק".-אי ניצול סיני כעומק אסטרטגי של ישראל. קביעת קו התעלה כ"קו –* מדיניות הביטחון 

 אי מתן עדיפות לחזית הצפון.   

 . שיקול מוטעה בהערכת "זמן* שיטת ההגנה בחזית הדרום )למעשה העדר כל תכנית הגנה מוסדרת(

 ומרחב" להכנסת כוחות המילואים לסיני , והוצאת המשמעויות מכך על קרב ההגנה, נוכח הערכות     

 המצרים לתקיפה.   

 משמעית למתן עדיפות לחיסול מערך הטק"א בחזית הצפון , ואח"כ בדרום )ואי מתן-* העדר החלטה חד

 ים אלה  לא חוסלו. ח"א נכשל והוכשל בביצוע תפקידיו.סיוע לכוחות היבשה ,כל עוד מערכ     

 מראש , לחזית הצפון . \* הקצאה לא מספקת של כוח סדיר   

 * ההפתעה כגורם משני !  הכרח היה להעריך נכונה מוכנות האויב לתקיפה בתעלה נוכח היקף הכוחות  

 היו יורדים בזמן לסיני , אך המצרים   שלנו שהיו בתעלה.  ונניח כי הייתה התרעה וכל כוחות המילואים     

 אינם תוקפים )שאלה זו עלתה בפגישות עם המצרים לאחר המלחמה( , מה היה עושה צה"ל ? תוקף ,       

 , או נסוג לאחר זמן לישראל ? 67כפי שקרה במלחמת      

     

צרי ממזרח לתעלה , האם היה ניצחון או כישלון?  אף כי צה"ל נכשל במשימה שלא לאפשר קיום צבא מ

 מהתעלה ולטווח ירי ארטילרי מדמשק ! 101 -אך הגיע לק"מ ה

 היה זה בסופו של דבר ניצחון, אך זה  הושג במחיר גבוה של נפגעים ויחס של שחיקה גדול של צה"ל. 

 

 

. דו"ח זה כלל 2007בני מיכלסון הציג את דו"ח אגרנט ה"מלא", שהוצג לציבור בארכיון צה"ל בתחילת 

. כרך 1995כל הקטעים על המודיעין ועל הדרג המטכ"לי והמדיני שהושמטו בפרסום הקודם בשנת  את

 שלם כולל ממצאים על הדרג המדיני והצבאי העליון. 

 

אברהם זהר , הציג את ממצאי דו"ח אגרנט באשר ללחימה בגולן, כמסמך היסטורי בעל ערך, שכלל 

 עדויות מפקדים שנגבו סמוך למלחמה .

 

" של מחלקת מחקר של אמ"נ  ביעהקטים של אמ"נ מחקר, מייצגים את הבעייתיות שנבעה מה"קשני ל

בחדשים ובימים שקדמו למלחמה.  בלקט ] כך מכונה נייר הערכה מודיעיני [ של זירת סוריה של מחלקת 

. מחברי הלקט 1972,  מובא מידע על  תרגיל מפקדות סורי בחודש דצמבר  1973מחקר בחודש  אפריל 

ים המטכ"ל הסורי תרגיל מפקדות שבמרכזו כיבוש רמת הגולן, כאשר בשלב יק 1972מסרו כי בדצמבר 

ראשון תוקפות דיביזיות החי"ר , כל אחת בגזרתה, כאשר פתחת כודנה  לעבר בנות יעקב הינה ציר ראשי; 

 גשר בנות יעקב.  –בציר חושניה  1נת ייבשלב שני תיכנס דיביזיה משור

 

 עו מחברי הלקט כי זו התכנית הסורית הבסיסית למתקפה בגולן.ניתן להניח קב

 

. 1973קמ"נ פיקוד הצפון , שייע בר מסדה, הזכיר את הלקט בהצגת תכניות ההגנה הפיקודיות באפריל 

 , חגי מן, טען בפני ועדת אגרנט כי לא הכיר את המסמך. 1973מחליפו בחודש אוגוסט 

 

סוריה אביעזר יערי את קמ"נ צפון, כי צפויה מתקפה למחרת  , הזהיר ראש ענף1973בספטמבר  30 -ב

באוקטובר פרסמה זירת סוריה במחלקת מחקר לקט נוסף, בו  2 -ועל כך ננזפו שניהם ע"י צמרת אמ"נ. ב

, 1973קבעה כי " מקור טוב מסר על קיומה של תכנית סורית לכיבוש רמת הגולן, החל מסוף ספטמבר 

..." אך בו בזמן ובאותו לקט קבעו מחברי הלקט כי " ביצועה עתה 73 על קיומה שמענו כבר מאפריל

, הערוכה בחומץ, נעה  47ובטווח קרוב אינו סביר להערכתנו ".  באותו לקט, נמסר כי " חטיבת שריון 

) פזל( של אותות  מונהכנראה למרחב סווידא ". תנועת חטיבה זו הייתה על פי הערכת אמ"נ , השלמת הת

 .למלחמה קרובה

 

הלקט , מאמת את טענת אביעזר יערי, לגבי  הלחץ של ארגון דומיננטי על מי שסובר אחרת ועל הצורך 

באומץ לב, לצאת מול המערכת ה"מקובעת" . האם ניתן בכלל במערכת צבאית להוציא לקט מנוגד לעמדת 

 ראשי המערכת המודיעינית? 
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 גם ועדת אגרנט. התוצאה של המסמך הדיכוטומי הייתה רעה  ועל כך מעירה 

 

שעלו סמוך  7, היה הפיקוד נערך אולי אחרת למלחמה. כוחות חטיבה מונה אילו נוצל המידע והשלמת הת

למלחמה, היו עולים על טנקים מחוני עורפי ולא מרוקנים את מחסני חטיבת ה" גיוס המהיר " וגדוד 

ום כיפור ומח"ט הגולן צורי לא הייתה מגויסת כבר בערב י 36. מפקדת אוגדה 188המילואים של חטיבה 

 היה מוחלף ממש בערב המלחמה ע"י צבי בר. 

 

, אלא שמפקד 1973בפועל, נערך הפיקוד לפי תכנית המלחמה הסורית שהייתה ידועה לפחות מאפריל 

השריון הסורית  הזיווירך למול הדפ"א המסוכנת יותר של הכנסת דייעהפיקוד אלוף חופי, גרס כי יש לה

 טרה.ך פתחת קונבשלב שני דר

 

, לא רצה אלוף הפיקוד לשנות את  18.00להיערך למלחמה שתפרוץ בשעה  10.00למרות שהורה בשעה 

אל"מ בן שוהם  188תצורת הכוחות שהייתה דומה למקרה של יום קרב כמו למלחמה ומינה את מח"ט 

ה בעת פרוץ המלחמה למפקד הגולן, בשל היות כוחותיו בקו. בהתאם להוראותיו של אלוף הפיקוד שהי

בתל אביב, אצל הרמטכ"ל, הורה בן שוהם להניע טנקים לעבר קו המוצבים, על מנת לסכל גישור על 

 7הורה למח"ט  14.45תעלות הנ.ט. . בן שוהם הורה להחזיק פלוגת טנקים כעתודה בכל גזרה ובשעה 

 ולהשאיר גדוד טנקים בנפח.  הפתחיםי נלקדם שני גדודי טנקים לעבר ש

 

למעט גדוד  7, הזיז את חטיבה 7לא  שפלוגות העתודה עורבו עד מהרה בקרב בקו המוצבים ואילו מח"ט א

 טרה. , עוד לפני קבלת הפקודה לעבר פתחת קונ82

 

באוקטובר, משהגיע שר הביטחון למוצב הפיקוד בצפת, מצא כי חרף  7 –דו"ח אגרנט מגלה כי בבוקר ה 

מרכז ודרום הגולן, היו כוחות המילואים בפאתי הגולן. עד מהרה שינה העובדה כי צבא סורי חדר בלילה ל

 את כוונתו לפנות את הגולן. 

 

לעמק  והוזעקו כוחות חי"ר להגן על הפתחיםבשעות הלילה והבוקר, הוכנו גשרים על הירדן לפיצוץ 

ר הדרומי בואך החולה. חיל האוויר הוסט מהתעלה לגולן ומטוסים היו הכוח היחיד שאיים על הסורים בצי

 הדגניות.

 

, רפאל איתן, הורה לו בלילה ושוב בשעות 36אלוף הפיקוד שהעביר את הגולן לפיקוד מפקד אוגדה 

הבוקר, לרכז אגרופי שריון. עדיף, אמר ששטח יישאר בידי הסורים וכוח לא יאבד . הוא הורה לרפול 

של אורי אור  679גרפי שריון של חטיבה לרכז כוח ולא להכניס אותו " חתיכות, חתיכות" , כך שירוכזו א

 -הישל רן שריג בקצביה מדרום על מנת לתקוף את הכוח הסורי שחדר למרחב חושני 179בנפח וחטיבה 

 נפח. 

 

דיביזיה  , גם בשל ידיעות לא נכונות על מתקפה צפויה של  טרהשרפול, שלח את אורי אור לעבר קונאלא 

 על מנת למנוע נפילתה, ע"י אלוף הפיקוד.  הוחזרה לנפח בצהריים 679. חטיבה  3
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