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 *  פ ת י ח ה 

 
 בספר האסופה מלחמות ישראל קובצו בשני פרקים :

                     ;  56 -"קדש" ", 48 -"העצמאות מלחמות ישראל א' : דן במלחמות  - 2פרק 

 .2006בנון למלחמת  -ו  67"ששת הימים" 

 מלחמות ישראל ב' : דן במלחמת יום הכיפורים . - 3פרק 

 

 .לכל מלחמה יש הרקע , המהלכים והתוצאות המיוחדים לה , והם יינתנו בהמשך 

                                                              .שנכתב על ידיצבאית ואישית המלחמות יש חומר מבוסס  על כול 

באשר למלחמת העצמאות , כאן מבוסס החומר בעיקר על התייחסותי לספר שיצא על הגדוד השלישי של 

 הפלמ"ח שניתן כהערות/הארות על האמור בספר ,כולל הרקע האישי לגיוסי לפלמ"ח .

 

 

 

 

 

 *  מלחמת העצמאות
 2014יוני 

 

 מאת: הרצל שפיר

 

 הגדוד השלישי של הפלמ"ח

 

 מבוא

 
אלה המשפטים שהועתקו  –,המופיע  בדפוס כחול רכשתי את הספר "הגדוד השלישי" וקראתי בו. )

 מהספר(.

שפיר"  )ואף צוין כי מדובר -גיליתי, להפתעתי, ששמי מופיע "הרצל שכטרמן 182כאשר הגעתי לעמוד 

במי שהיה אלוף בצה"ל ואף מפכ"ל משטרת ישראל(.  וזאת בזכות מכתב שכתבה תמר אבידר למשפחתה 

צל המ"מ עזרא משה... וסגנו הר  -"...לידי נמצאים שני בחורים הממלאים את הבונקר בצחוקם :  

שכטרמן )שפיר(..";   אני מניח כי זה הוכנס לספר במקרה ולא מתוך כוונה לציין שהרצל שפיר היה 

הארות  על אירועים  –הערות  –פנו אליו , לקבל עדות  בפלמ"ח.   כי לו זו הייתה הכוונה , מדוע לא

 שהוא היה שותף או עד להם ,  במהלך שירותו בגדוד השלישי. 

   

חברי  –דר' איתמר רדאי , אך מכיר היטב את אלעד פלד ואף את רנה קלמן  –חבר אינני מכיר את המ

מגן/רמת השרון(  שידעו היטב כי הייתי -ועדת ההיגוי של הספר   )משפחת קלמן גרה לא הרחק ממני בנוה

"הכשרת ברוקלין" , שהוזכרה בספר , מדי פעם , בהקשר לציון השתייכותו  -בגדוד השלישי והשתייכתי ל

ארגונית" של חייל שנהרג.                                מדוע כאמור לא פנו גם אלי ?   האם העובדה "ה

שהיינו "אנשי חוץ" )"לא היו בפלמ"ח קודם" . "באו רק למלחמה" . "לא יועדו להכשרה ועליה 

     -ספר זה ,חברי ועדת ההיגוי , המנחים של  –היועצים  –להתיישבות"(, קבעה את התנהגות המחברים 

עם מי מדברים ?  איזה חומר הוא רלוונטי ?   מה נכון להדגיש ?               יפה שמכתביה של תמר 

    -אבידר , שמשו חומר לדפים רבים בספר  ) מתי התגייסה לפלמ"ח ולאיזו  הכשרה הייתה שייכת ?   אגב 
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חתה , ולמעשה עד היום(.   במכתביה קשרי עם תמר נמשכו שנים רבות , לאחר המלחמה , אתה ועם משפ

רוח , תיאור מצבי לחץ ושמחה , וקשיי ההסתגלות של העולים -רוח , מצבי-בהחלט ניתנת עדות על הלכי

 החדשים. כפי שהיא ראתה זאת , אבל היו גם אחרים שיכלו לתרום לספר.....

 

 להתייחס ?  האם להגיב ולהתייחס לאמור בספר , ובאם כן ,  כיצד –הרהרתי והתלבטתי 

"תולדות ישראל" , ראיינה  -פה  של מורשת דור תש"ח -בשנה שעברה , האגודה הישראלית לתיעוד בעל

 –שעות, כל קורות חיי.  כאשר הגעתי לפרק של חיי שדן במלחמת  19 -אותי )צילום ודיבור( משך כ

מצב מאד מיוחד.          , שהייתי ב לראשונההעצמאות"  וצריך הייתי לתאר את אשר קרה לי, הסתבר לי 

זכרתי תאריכים .  לא זכרתי שמות )חיילים ומפקדים( , לא זכרתי את רצף הפעולות בהן  –לא ידעתי 

חייתי במלחמה זו את הרגע והיום ולא  -השתתפתי . אמנם פעלתי בבקרה עצמית , נכון ובהגיון , אך 

 (  לא אמר לי דבר.,לימודים ,בית הכשרהאישית , לא היה לי למה לחתור, ה"עתיד" ).  מעבר לכך

 והיה לכך רקע.

 

שנה( , גר עם  18.5-. אחי )שהיה מבוגר ממני ב17(, ואני בן 59)בן  1947אבי נפטר בראשית שנת 

משפחתו בת"א אך עיקר זמנו היה בחו"ל ,עסק בהשגת רכש למדינה  )בגלל מות אבי השיג לי דחיית 

,אחת ". האחות הבכירה נשואה בלונדון ושתי האחיות האחרות נשואות -חודשים. סירבתי( 4שירות של 

הבית עם משפחתה בחיפה והשנייה עם משפחתה בת"א ואצלה מתגוררת עתה ,לאחר מות אבי  גם אמי.   

מגיוסי לפלמ"ח ועד יציאתי לקורס קצינים ,עם פיזור   בו גרתי ריק. למעשה לא היה לי יותר "בית".

י את אחותי שאן, משך כל המלחמה , הייתי "בבית" רק פעם אחת , כאשר בקרת-הגדוד השלישי בבית

 ואמי , כאשר היינו בסרפנד )צריפין(, לאחר שקמתי ממחלה, לפני שהגדוד ירד לנגב.   

 

שנה לאחר  66 -ועכשיו , אני קורא את הספר שצריך לתאר את נוכחותי ומעשי במלחמה זו .עתה , כ

וצריך להתייחס לאמור בספר.                                                                                                      -שנה לאחר גמר שרותי בצה"ל , 34 -המלחמה וכ

ם נכון היום ,לבחון צבאית , בעין מקצועית ומנוסה , ולשפוט את המהלכים והפעולות שנעשו אז ,ע"י הא

יחידות הפלמ"ח , על בסיס רמת האמון של אז, בגיל וניסיון של מפקדי וחיילי השדה  של אז , ובעיקר של  

עיר/להאיר(  אך  אין אני יכול לעשות זאת , )ויש הרבה מה להבעלי התפקידים הבכירים  של אז ?     

 לי ספק שאסור לעשות זאת.

לכן החלטתי כי אני התייחס , לנאמר ומוצג בספר , רק לפי זכרוני  והבנתי את האירועים כפי שאכן קרו 

מהלכים ,להם הייתי שותף או עד , ובקצור  –אז.  מבלי להיות "חכם לאחר מעשה".  ולגעת רק באירועים 

 ופיע בספר. , ככל שניתן, ובהתאם לסדר המ

 

 

 לפני הגיוס לפלמ"ח –הרקע 

 
הייתי בשנת הלימודים האחרונה , בביה"ס הימי ליד הטכניון , כאשר בעקבות המצב ביישוב ,קצרו לנו את 

"הכוחות אורגנו הלימודים ואת שנת הלימודים.  ומטה הפלמ"ח גייס בודדים , כפי שכתוב בספר : 

עירוניים שהתגייסו  –אך היו בודדים , שכונו "בודדים"  " מחדש , הם חוזקו ע"י מגויסים עירוניים 

-"הכשרת ברוקלין" ,  הייתה זו קבוצה איכותית שכללה את מחלקת השחייה של "ברית –במסגרת 

-עתיד" )בנים ובנות, שכללה כמה מאלופי השחייה בארץ ( , ואת שחקני הכדורסל של "ברית-מכבים

"עמירם" שהיו אלופי הנוער בארץ.  הייתה זו חבורה של צעירים עתיד" , בעיקר את חברי קבוצת -מכבים

גלידה , ברחוב אלנבי , ליד שפת הים בת"א ,שנוהל ע"י -,שנהגו להיפגש ,לפני ואחרי האמונים , בקפה

יהודייה אמריקאית )גבוהה ומלאה( ,ונקרא "ברוקלין".    קבוצה ספורטאית זו ,עם גיוסה , הצטרפה 

יעקב. )הצטרפו לגיוס זה כמה בודדים נוספים ,שהיו ברמה שונה. ולמעשה -כמחלקה להכשרת אשדות

נפלטו בהמשך מהמחלקה(, לאחר הכרותינו את הגדוד ואת העובדה שהגדוד כלל "הכשרות" ,החלטנו  

                                                  שהקבוצה שלנו תקרא גם היא כהכשרה : "הכשרת ברוקלין".                                                       

. היכרות  16.5בין הבנות של מחלקת השחייה הייתה גם אורה שלגר ,שחיינית מחוננת. התגייסה בגיל 

שאן. נישאנו מיד לאחר המלחמה , הקמנו -קרובה בינינו החלה רק לאחר עלית הגדוד מהנגב לבית

 .1977ת משפחה. אורה נפטרה ממחלת הסרטן בשנ
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באשדוד יעקב , התאמנו, עסקנו בספורט  ועבדנו. לאחר מספר חודשים )התאריך לא זכור לי( ,נשלחו 

ברוקלין" שנים לקורס מכ"ים בדליה, ואני ביניהם. הקורס לא היה קשה במיוחד. עזרו לי -מ"הכשרת

באש שקרתה לי שם , ישראל.             אך מקרה ההתקלות -האמונים שעברתי בזמנו , כנער , במקווה

בעת הקורס בדליה, אזכור כל חיי.  וסיפור המעשה הינו :  אמון קצר בניווט . היינו חוליה של שלושה עם 

סטן ומחסנית אחת לאבטחה. נענו לא הרחק מנחל דליה מערבה ,בכיוון כללי לזיכרון יעקב. הגענו לראש 

' ,עד ואדי ומעליו מעלה סלעי. כאשר הגענו מ 250 -גבעה , קרקע חרושה ,עם מדרון מתון כלפי מערב ,כ

רובים מהשטח הסלעי מהצד השני של  3או  2 -מ' מהוואדי , נורתה עלינו אש מ 30 -למרחק של כ

על מי , איך מגיעים  –הוואדי. נשכבנו. לא יכולנו לזהות את היורים. מה עושים ?  אין מחסה. להסתער ? 

ושים אז ?   הסטן היה בידי . יריתי צרור ארוך לכיוון הסלעים אליהם כאשר לשניים אין נשק כלל.  ומה ע

ופקדתי לרוץ אחורה מהר ככל שניתן. באמונים עברנו כבר מטווח, כאשר אנחנו שוכבים ויורים ויש 

זה  -מ'  200 -מטרות לפנינו בשטח. כאן היה מצב הפוך. אנחנו רצנו במעלה הגבעה, שטח חרוש , סה"כ כ

דקות. רצנו בזיגזג . אני רץ באמצע   5-7. לקח סה"כ אולי  נחנו המטרות החיותאך אשטח "המטווח" , 

נשק. עלי עיקר הירי. רואה את הפגיעות מימין -וחברי משני צדדי. אני הגבוה ביניהם ומחזיק בכלי

 ומשמאל וחש בקליע חולף ליד מצחי.

עיכב את הירי המידי שלהם  למזלנו ,כנראה ,הצרור הארוך שנורה עליהם )שום סיכוי שפגע במישהו( ,

למספר שניות. בינתיים אנחנו כבר רצים.   במהלך מלחמת העצמאות  חשתי לא מעט אש , אך הרגשה 

בעוד אני בסכנת חיים מוחלטת , המכוונת אלי באופן הכי אישי של חדלון וחוסר יכולת לפעול  

 האפשרי.  זאת , מאז , לא חשתי לעולם.

 

 לפלוגה ג' .קבלתי כתה של חברי "הכשרת ברוקלין".  לאחר הקורס חזרתי לגדוד ,

.  נשלחה "הכשרת מענית" ומחלקה של "הכשרת ברוקלין" לרמות נפתלי" 48"בינואר ( 42עמוד )

עם.  -לא זכור לי התאריך בה הגעתי עם הכתה למשגב למשגב עם.לא סופר שכתה מוגברת נשלחה גם 

ם או שלוש בשבוע הובלנו שיירת חמורים , עם הספקה  עסקנו בשמירה ובמארבים בקרבת היישוב. פעמיי

, מ/אל כפר גלעדי.  מסע מפרך בעלייה ומסוכן בירידה.  היה חורף קר. הלבוש שלנו היה מצומצם. האוכל 

 דל. הצריפים קרים,  הפעלנו פרימוסים בין המטות בחדר.

ץ גשרון ממזרח לעיירה באחד הימים )לא זכור לי התאריך( ,קבלנו ידיעה שמתוכננת פעולה לפיצו

ק"מ( , אך  2 -עם )כ-עדייסה על הדרך המובילה לעיירה ממזרח. מרחק אווירי קצר ממשגב-הלבנונית אל

אלעד פלד , עם חבלן וחומר נפץ ,לקחתי את מחצית  –בשטח הררי תלול. לאחר מספר ימים הגיע המ"מ 

עה בשטח והפריע לראייה של אלעד הכתה ויצאנו לפעולה. היה זה לילה גשום במיוחד. הקשה על התנו

)המרכיב משקפיים(. עזרתי בתנועה ובניווט. הגענו ,פוצצנו )סבלנו מריח הצואה , שהצטברה מתחת 

 האמור לעיל ,לא מופיע בספר(.)עם.  -לגשרון , והשתחררה עם הפיצוץ(. חזרנו ,ללא פגע למשגב

 

פלוגה ג' ,כולל המחלקה/הכתות של "הכשרת ברוקלין" , שהתה בהר כנען וכן במושבה מגדל. ממקומות 

 אלה יצאנו לפעולות .        לא זכורים לי בדיוק הימים היכן וכמה ימים שהיינו בכל מקום. 

רוט )ובהמשך ניתן פי......באותם הימים באו לבקר בהר כנען מפקד הפלמ"ח יגאל אלון( "38עמוד )

,ניתנת תמונה עם יגאל אלון והסבר  61על ההכנות והרושם שהוא השאיר(.  מאוחר יותר בספר ,בעמוד 

( הגיע 48מאי  7 -למחרת )הכוונה ל: " 127בעמוד :"יגאל אלון בדרך לצפת".  וביקור שני מתואר    

 ביקור הקשור לתכנית התקיפה השנייה בצפת.– לצפת יגאל אלון לביקור קצר..."

הכתה שלי ליוותה את יגאל אלון   -לא ברור לאיזה ביקור היא משתייכת.  כעובדה  – 61ונה בעמוד התמ

פינה להר כנען. להערכתי היה זה בחורף. לא מתאים ללבוש האנשים בתמונה.  זכורה לי היטב -מראש

 –עצע פינה וחזרה להר , מלווים את יגאל אלון .  יגאל נשא בחגורה אקדח מצו-ההליכה מההר לראש

נדמה לי עם קת מוזהבת . לכן נראה לי , שהתמונה איננה שייכת לביקור הראשון.    יחד עם זאת , 

כנען לצפת . האם הייתה חנייה בדרך ?  האם נע ביום או -( , יגאל אלון נע מהר48מאי  7בביקור השני )

זה חשוב ?  לא בהכרח .  , איננה מתאימה.   האם 61בלילה ? בכל מקרה , גם לביקור זה התמונה בעמוד 

זה  –אך אותי זה חייב להיזכר ולמקד את אשר זכרתי עם מה שאני רואה בתמונה , מבחינת  מיקום וזמן 

 לא "הסתדר" לי. 

 

נהרג במגדל ,מירית צלף, משה מנילה שטבע בשעתו את השם  48אפריל  11 -ב( " 50עמוד )

. בחדר ישבה הכתה שליהמקרה זכור לי היטב.    "הכשרת ברוקלין". סיפר חברו שלמה חרש".

בווילון )לא  מכוסההעברתי שעור במקלע ברן. מנלה ישב על הספסל באלכסון וממול לחלון פתוח , שהיה 
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ניתן היה לראות לתוך החדר(, פתאום מנלה נראה מתמוטט . לא שמענו קול ירייה , והיה נדמה כי הוא 

י כדור חדר דרך החלון והווילון , ופגע בליבו.   ידענו על הגבעה כהרגלו, מהתל בנו.   אך מיד הסתבר כ

הרחוקה , גבעה סלעית ,שנראו בה לעתים רועים. לכן גם הונח ווילון על החלון. מי שירה לא יכול היה 

לדעת מה קורה בחדר. פשוט "מכת גורל". לפי מיטב ידיעתי היה זה המקרה הראשון והיחיד של ירי על 

   מעונינו במגדל.

 

-( " לקראת אמצע אפריל נשלחה ממגדל פלוגה  ג' כתגבורת לגזרת משמר50-51עמוד )

העמק.........אנחנו ברובייה פוקא )עילית( ולא ברובייה תחתא )תחתית(. טעות 

בניווט......האוכלוסייה  ....ברחו, פוצצנו כמה בתים לפי הוראה. חזרנו עם שני פצועים....חטפו 

היינו באזור הבתים. ראינו את   הכתה שלי השתתפה בפעולה זו.       צוצים. "אבנים בראש בזמן הפי

בעוד אנחנו בכפר. פניתי לאחד החבלנים ואמרתי שיחכו עד שנתרחק ,   החבלנים מכינים את הפיצוצים.

מרחק מספיק מהאזור. הוא ענה לי כי כמות חומר הנפץ תהיה מזערית ולא תהיה כל בעיה. בעוד אנחנו 

 ההתרחקות אירעו הפיצוצים ומטח אבנים ירד משמים ופצע שניים מהכתה. בתחילת

-מיד לאחר החזרה מהפעולה , באותו ערב ,שלח יצחק שדה את פלוגה ג' לקיבוץ רמת"

יוחנן.......לתקוף את הכפר הושא ,שמצאוהו ריק....ופוצצו את בתיו......למחרת חזרו אנשי הפלוגה 

פות ניכרת ,ושני הפצועים ממתח האבנים, השתתפה בפעולה בהושא. הכתה שלי , למרות עיי "  למגדל

הכפר היה ריק מתושבים. אך בשטח היו מספר גוויות של לוחמים דרוזים ,בפאתי הכפר. ריכזנו חלקם 

 במקום אחד )לא קברנו אותם. הנחנו שהדרוזים יחזרו וייעשו זאת(.   חזרנו למגדל.

 

אחת  ,שיועדה לפיצוץ גשרון על הכביש בין הכפרים הערביים מער  בזמן שהיינו במגדל , זכורה לי פעולה

עלבון. והכוונה הייתה לערוך סיור מוקדם למקום הגשרון  )שהיה קרוב יותר לכפר עלבון( ולבחון  -ל

 -התנאים במקום , כולל הערכה של כמות חומר הנפץ שיידרש לביצוע הפיצוץ. המרחק למקום הגשרון כ

את נאי ההליכה לא קשים במיוחד אבל היו שתי אפשרויות מעבר לאזור הגשרון , )ק"מ. נאמר לנו שת 15

,לאחר בדיקה במפה. במציאות של אז , ידעתי שאלה האפשרויות  זהות מקומות אלה , אני עושה עתה

ממלח )מצפון -בהכללה ,מבלי לדעת בדיוק באיזה מקומות מדובר(. מעבר הכרחי ראשון היה באזור עין

ק"מ מצפון למעבר הראשון(.   באחד הימים )לא  4 -והאזור השני היה ליד ואדי צלמון )כלרכס ממלח( 

זכור לי התאריך( יצאנו עם חשכה, למקום הגשרון דרך המעבר הראשון, הכתה שלי בתוספת חבלן, סייר, 

ר ומפקד הסיור )מפקד מחלקה ,שאינני זוכר את שמו(.  התנועה הייתה מהירה ובשטח נוח. הגענו לאזו

שהשטח "נסגר" במקצת. שמענו נביחות כלבים וראינו מאהל בדואי )כיום , המקום אותר על ידי כאזור 

ממלח(.  עצרנו להתייעצות. הכלבים הרגישו בנו. הנחנו שלעבור עתה לא תהיה בעיה ,השאלה מה -עין

לחזור. חזרנו  עלול לקרות , במידה שאתרו אותנו, כאשר נחזור באותו מקום כעבר מספר שעות.  והוחלט

באזור –למגדל.     שמעתי , במועד מאוחר יותר ,שסיור נוסף בוצע והפעם  דרך המעבר השני )הצפוני 

 עובדתית סיור זה לא מופיע בספר. אינני יודע.         -נחל צלמון( . האמנם זה בוצע ומהן התוצאות ,

 

 .לוחמים בצפת –( תמונה עליונה 60)עמוד 

יושב עם דרגות, שהכרתיו  –שלי )ועוד כמה ילדים מקומיים ,ובעל תפקיד מקומי זוהי תמונה של הכתה 

,אך אינני זוכר את שמו(. התמונה צולמה בביקור שערכתי אצל הרב הספרדי.   תמונה זהה וכן תמונה 

פלד "צפת בתש"ח" )עמודים לעד נוספת שלי עם הכתה הפעם עם הרב האשכנזי , מופיעה  בספרו של א

 זיתון.-. תמונות אלה צולמו בימים הראשונים עם הגעתנו לצפת לאחר כיבוש עין(102 -ו 12
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 ) רביעי משמאל( הרצל שפיר והכיתה שלו בצפת עם הרב האשכנזי -מלחמת העצמאות 

 

 
 

 ( הקרב השלישי : כיבוש נבי יושע80-84)עמודים 

המחלקה של "הכשרת ברוקלין".  יצאנו נצר , נכללה כתתי ,עם אובן במסגרת פלוגה ג' של המ"פ ר

בשלב ראשון רתק וחיפוי )מדרום למבנה(, ועתודה לכוח הפורץ. עם  –ממגדל . תפקידי בפעולה  היה 

 להצטרף לכוח שיפעל בקומה השנייה. -כיבוש הקומה הראשונה

חומר  מאי ,הגענו למקום ,התפרסנו , בקצה הצפוני של הכפר ופתחנו באש. הפעולה הופסקה )חסר 16

 נפץ לפיצוץ הקיר המרכזי(.

נסוגונו ,בצורה מאורגנת  ונכנסנו לבונקר הבריטי מדרום למבצר. שם שהיינו , בחום רב,  עד החשכה של 

 מאי. 17 -יום ה

מ"מ וכן את תקיפת המטוס )לא בטוח שראינו פגיעות  20 -עם לילה חזרה הפעולה. ראינו את ירי תותחי ה

א הרחק מהמ"פ. חומר הנפץ פוצץ. הבנו ששוב לא נוצר חור , אך השער במבצר עצמו(. הכתה הייתה ל

 פתוח ונכנסו דרכו. נענו לבניין עם המ"פ.

הקומה הראשונה נסרקה ונכבשה. המ"פ החליט כי הוא עולה אישית לקומה השנייה , פנה אלי )כנראה , 

מאחורינו כתה נוספת. לא  גן"(.  ושנינו עלינו לקומה השנייה לסריקה.-גם העובדה שבידי היה "טומי

 נמצא אויב בבניין. הכוחות החלו להתארגן במקום.

מאוחר יותר , הייתי בין הסוקרים את סביב הבניין ,למצוא ולאתר גופות שנשארו בשטח, לאחר ההתקפה 

אלעזר שבט, שלמד בביה"ס המקצועי בחיפה ,כאשר אני למדתי בביה"ס  –השנייה . זיהיתי את  "ילינקה" 

 יד הטכניון ,ושנינו שיחקנו כדורסל ,כל אחד בקבוצה היריבה.הימי ל

 

    זיתון –( כיבוש עין 108-122)עמודים 
פלוגה ג' עלתה להר כנען ,דרך ראש פינה. ושהתה במקום. תנאי המגורים היו טובים. המזון גרוע ומועט. 

. ה א' ...... ופלוגה ג'( בקרב השתתפו פלוג111עמוד )ניתן לומר שהיו ימים בהם נשארנו רעבים.    

 אפריל אך נדחתה בגלל גשם. 29ההתקפה תוכננה לליל 
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לאפריל. הייתי עם המחלקה שפעלה ממערב. תפקיד הכתה שלי היה , להגיע עד קצה  30ובוצעה בליל 

הכפר ,לבניין הגדול מעל הכביש הראשי וליד המעיין. מיד לאחר אש המרגמות , נכנסנו לכפר , בשבילים 

במדרון . לא נורתה עלינו אש. באחד הקטעים נעצרנו ליד אלונקות. אמרו שנפצעו מרסיסי   הפנימיים

רימונים )נאמר לי :"אולי ערביות , השליכו רימונים אלה "(. המשכנו בירידה, בחלק מהבתים שסרקנו 

יבתו.  ללא בדרך ,לא היו אנשים אך מזון היה על השולחנות. הגענו לבניין שיועד לנו, סרקנו אותו ואת סב

אירועים מיוחדים. ראינו את הכביש הראשי מתחתינו ואת המעיין. הבית היה גדול למדי עם חצר פנימית 

מלכים )מרק ותרנגולות( , ארוחה בלתי נשכחת. פיצוי -גדולה ועם תרנגולות. לקראת בוקר ערכנו סעודת

 על ימי הרעב בהר כנען. 

 צאו להורג בהר כנען ?" "שלושים השבויים מהכפר עין זיתון , האם הו

אנחנו לא ראינו את השבויים לא בכפר ולא על הר כנען. אבל שמענו ששבויים מהכפר נהרגו בוואדי 

 ממזרח להר כנען, ואח"כ נקברו.

 

 

 

 המערכה על צפת( 88-108עמודים )
 

 מבוא אישי :

את צפת הכרתי אישית היטב. הורי נהגו לבלות את חודשי הקיץ בצפת. נהגו לשכור דירה או חדר אצל 

משפחה. וכילד ונער נהגתי להתלוות להורי בהיותם בצפת. ביליתי חודשים רבים בצפת ,במיוחד בשנים 

ול" בין , והכרתיה היטב. כולל בשנים בהם היחסים עם הערבים היו נסבלים. זוכר את "הגב1940-46

האוכלוסיות ליד בנין המשטרה בעיר ; את החנות הערבית להשכרת אופנים ; את השוק הכפרי עם 

הערביות הכפריות שמכרו פירות , ירקות וביצים ,בצדי דרך האבנים שירדה מטה ; את בית הקפה ליד 

מלון מרכזי המצודה )שם נהגו לרקוד אחר הצהרים ,כולל ערבים( ; את מלון הרצליה )משפחות פרל( ,

אביב ; את המקווה ; בתי הכנסת של האשכנזים ושל הספרדים ; מפעל הקרח -)משפחות מייבר(, מלון תל

החולים  שהיה מולו; בית הקברות העתיק ; הדרך לוואדי עמוד  ; המלונות והפנסיונים -; גן העיר ובית

 בהר כנען ;  

 

 

 

את הכתה שלי לסיור היכרות בעיר ,כולל ביקור לאחר כיבוש עין זיתון , לקחתי  וכאשר הגענו לצפת ,

ישנה  –( , ואצל הרב הספרדי )ולמזכרת 60ישנה התמונה בעמוד  –בבית הכנסת האשכנזי  )ולמזכרת 

 "צפת בתש"ח"(. –פלד לעד , בספרו של א 102התמונה בעמוד 

 

 

 

 : 48למאי  6ההתקפה הראשונה בליל 

( ,לא כולל לוחמי יועדו להילחםאיש ) 186בפנקסו: סה"כ "החובש יעקב מטרי רשם  -(123)עמוד 

קלמן , שה תכנית ההתקפה הראשונה שתכנן המג"ד מ -(124פלוגה ג' שמספרם נשמט";  )עמוד 

התרכזה בכיבוש המצודה.......כוח פלוגתי רוכז למרגלות המצודה ,מתוכה נועדה מחלקתו של דב 

( , נשלחו לתפוס עמדות לא נאמר איזהאחרים )קליימן לפרוץ ראשונה לעבר הפטמה. כוחות 

אבטחה באגפים , ביניהם כוח שתפס את בנין ביה"ס המקצועי ......גורם ההפתעה אבד.....אש 

 הריכוך.......דלילה ולא טווח כראוי.."

"מדבריו של אבינועם חדש : המחלקה שלי נועדה להיות הרזרבה והתגבורת למחלקה  -(125)עמוד 

 ודה.התוקפת את המצ

פגזי דווידקות ומרגמות הומטרו )בחלקה הצפוני ליד שטח המצודה( ..... תפסנו מחסה במלון המצודה

על המצודה, אש מרגמות נגדית הומטרה על האזור היהודי.......יצאתי לעמדה סמוכה ...עד שחזרתי 

ר מי הם )לא ברו...כל המחלקה עסוקה בטיפול ובחבישת פצועים ובניסיון לפנותם לבית החולים 

שלושת המ"כים שלי...יצאו למרפסת ,,,פגז נחת הנפגעים ,חיילי המחלקה או אזרחים שנפגעו ?( ......

 עליהם ופגע בשלושתם".
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 שלווה-במצודה ובבית -הקרבות בצפת 

 הערות/הארות לספר הגדוד השלישי בפלמ"ח -ראה

 

 

 
 

 

זו ,תיאור קצר על "המצודה" : כאשר את המצודה הכרתי . כדי להבין את מיקומי ופעילותי בפעולה 

,"הפטמה הגדולה" , מבני המצודה עצמה , שני  -אומרים "המצודה" ,הכוונה לשטח הכולל , מדרום לצפון 

שבילים העוברים בחורש המצוי בשטח המצודה , במרכז , לעבר קצהו של שטח המצודה . בקצה הצפוני 

, ישנה "הפטמה הקטנה", ממש בכניסה לשטח  של שטח המצודה ,לפני שני השבילים הפונים דרומה

המצודה מצפון )ליד הדרך ולא הרחק ממלון המצודה(. בגבולות שטח המצודה ,מצד מערב מצוי הכביש 

המסובב את המצודה . כאן , הקטע היהודי, המצוי ממערב , נמצא עד בנין המשטרה )בכביש הראשי 

גיע לביה"ס המקצועי, וממשיך דרך בתים קטנים הפנימי של צפת(.  מהצד המזרחי קיים שביל/דרך המ

ומסובב את המצודה כולה מדרום. המצודה שולטת בעיקר על השטח הערבי המצוי מדרום , על חלק 

 מהעיר ממזרח ומצפון , ועל חלק מהעיר למערב )עד בנין המשטרה בכביש הראשי ,הפנימי(.

 

קרב מסודר בפלוגה לקראת הפעולה. אינני יודע מה הייתה -: לא זכור לי נוהל באשר לפעולה עצמה

המשימה של הפלוגה. האם חלקה פעל בביה"ס המקצועי  ממזרח למצודה , או במקום אחר.  הכתה שלי 

לאחר תדריך קצר בחשכה , שניתן ליד מלון המצודה ,חסרה חלק מאנשי ,ולעומת זאת נוספו אחרים.  

ילת הפעולה )לא זכור לי מי נתן זאת(, לא רשמו שמות. ואינני זוכר מי היו כל חיילי , ממש לפני תח

 הכתה )במיוחד אלה שנוספו(. 
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מערב ,לא הרחק ממלון -התפקיד של הכתה  היה לתפוס את אזור הכניסה לשטח "המצודה" מכיוון צפון

מיועדת כתגבורת לכוח התגבורת  , שהתמקמה במלון המצודה )ה –המצודה . וכאשר מחלקת העתודה 

וכאשר התגבורת תוזעק , אנחנו נצטרף   -התוקף את המצודה( . כנראה זוהי המחלקה של אבינועם חדש ,

 אליהם, באחד השבילים המובילים ל"פטמה הגדולה".     

הגעתי עם הכתה לכניסה הצפונית של שטח המצודה ,שם מצויה "הפטמה הקטנה" , היא גבוהה  אך שטחה 

 מ'  מ"הפטמה הגדולה"(. 130-100אד , והיא מצויה במרחק של ,להערכתי,  מצומצם מ

חיילים בכל אחד מתחילת השביל   2חיילים על הפטמה הקטנה )יחד אתי(  ; 4 –חלקתי את הכתה 

המובילים  בתוך החורשה לעבר מבני המצודה  -המערבי והמזרחי )שהיו משני צדי "הפטמה הקטנה"( 

חיילים מאחורי "הפטמה הקטנה".  שמענו את פיצוצי המרגמות מדרום לנו ,  אך  2 -ו"הפטמה הגדולה". ו

לא הבחנו בפגיעות בשטח לפנינו )היה לנו קו ראייה עד המבנים ו"הפטמה הגדולה"(, שמענו גם פיצוצים 

מצפון לנו ,מאחורינו.  אני חושש כי אלה היו הפגיעות במחלקה של אבינועם חדש. להערכתי , יתכן ואלה 

היו הפגזים שלנו.  עם העלייה לפטמה , גילו אותנו )כנראה מצופים שהיו בחורשה לפנים( ונפתחה אש 

מקלע ,שהיה כנראה מטווח מראש על הפטמה. אש יעילה ביותר. הבנתי שאנחנו בסיכויי היפגעות גבוהים 

חור והשני לא ביותר, והורתי לשנים לרדת  מהתל לאחור. לא ניתן היה להתרומם. אחד החל בזחילה לא

נע.  זה שזחל לאחור נפגע  , אך אמר כי יוכל לזחול עד היציאה משטח המצודה. השני שנפגע  ולא זז 

הנחתי כי נפצע קשה או נהרג. משכנו אותו אחורה לעבר החיילים שהיו מאחורי הפטמה. חזרתי בזחילה 

ראת שחר קראו לנו מאחור לראש הפטמה נשארנו שניים למעלה. לצערי לא ידעתי מי היו הנפגעים. לק

לסגת. כאשר נסוגונו לא היו אתנו שני הנפגעים שחלצנו אחורה. הם פונו . ולא ידעתי מה עלה בגורלם . 

החולים לשמוע על שני הנפגעים שלנו. מסתבר )אך אינני מוכן לומר זאת -ליום המחרת הלכתי לבית

  -בוודאות. יש לי ספקות( 

היה כנראה עמוס בן פורט , שנפצע ברגלו , מאחור ,ליד המפשעה . כי מי שנפצע וזחל בעצמו אחורה 

ראיתי אותו בבי"ח ישן. נאמר לי כי הוא יהיה בסדר. אך כעבור יום או יומיים נמסר כי הוא נפטר )כנראה 

מת  )יתכן והיה זה   -שעורק ראשי נפגע , עם תזוזה נוספת של הקליע באזור המפשעה(.  השני שנפגע 

 מ"הכשרת ברוקלין"(.יהודה מטצקי 

 

הגיע לצפת יגאל אלון לביקור קצר.....הגיע רגלית מהר כנען ,  למאי( 7)"למחרת  -(127)עמוד 

 .38 –ראה האמור לעיל , ביחס לעמוד  -מלווה על ידי כיתת פלמ"ח.."     

 

 למאי 9-10ליל "ההתקפה השנייה : ניצחון בצפת"   -(128)עמוד 

......לפעול בו זמנית נגד שלוש נקודות המפתח של העיר ......תפעל "תכנית ההתקפה  -(129)עמוד 

שלווה" פעלה פלוגה ג' בפיקודו של ראובן -פלוגה....מחלקה פורצת ומחלקה עתודה.....נגד "בית

 נצר ומפקד המחלקה הפורצת אברהם ליכט"

ה ,התקדמנו ליכט למבנברהם הכתה שלי הייתה במחלקת החיפוי והעתודה , עם כניסת המחלקה של א

ליכט נפגע עם הדלקת פנס , בקומה הראשונה(.  –לעבר הבניין ולאחר שכבשו את הקומה העליונה )המ"מ 

נכנסנו לבניין. הפלוגה עזבה ואני נשארתי עם הכתה אחראי על הגנת הבניין. לא ראיתי שבויים. חלק  

ת הגופות לגג הבניין. לאחר מכן מהערבים שהיו בבניין נהרגו ,בעיקר מאש החיפוי וירי הפיאט.  אספנו א

 הורדו לחצר ונקברו. 

.  למאי ירדנו כל הפלוגה בשורה עורפית מהמצודה לעבר בנין הסראייה 10 -חזרנו לפלוגה ,  וביום ה

העיר הערבית נראתה ריקה. התחלנו לסרוק רובעים בחלק העשיר של העיר.  לאחר מכן שמענו על השלל 

והביזה וראינו את ריכוז השלל בבית הקולנוע על הר כנען. נמסר לנו כי זה מיועד להכשרות , עם עלייתן 

בים מאנשי הגדוד.  על הקרקע להתיישבות. אך גם שמענו וראינו את הביזה והשלל האישי שנלקח ע"י ר

אנשי "הכשרת ברוקלין" ,לפי מיטב ידיעתי ,לא עסקו בביזה ושלל. וחלקם הסתייג מהמראה שנראה בבית 

אסור"(.      -הקולנוע בהר כנען )"לקולקטיב מותר ? ולי כפרט , נניח כיסא או כורסה , או מנורת שולחן

 א הפריע.ל -לי אישית , הניתן לקולקטיב )המיועד לעליה על הקרקע( 

 

)אבל לא ברור לפעולה מעבר לגבול,  שלחנמאי , כוח נוסף של הגדוד השלישי  18 -(ב141)עמוד 

זכורה לי פשיטה על בסיס הספקה בבית המכס על יד גשר בנות יעקב.   מתי הייתה הפעולה עצמה?(

ופוצץ מבנה הפעולה בבית המכס מעל גשר בנות יעקב. הכתה נתנה חיפוי. כוח קטן ביחס נכנס פנימה 

-לידו תחמושת ודלק. נסוגונו ללא בעיות.  אך  לא מתאים לי התאריך , הצמוד מדי לתאריך הפעולה בנבי

 יושע, וצמוד מדי למועד הפעולה בכפר חרב.  )אלא באם פעלנו באמת לילה לאחר לילה(.
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י תצפית האויב מאי , יצא הגדוד השלישי.....בסירות לעין גב.....יש להניח כ  22-"ב -(142)עמוד 

הבחינה באנשינו.....במשך היום הורעשה עין גב מתותחי האויב ומטוסים.......הגילוי המוקדם גרם 

 לביטול המבצע שתוכנן לתקיפת הסורים בעורפם , ברמת הגולן." 

"שתי מחלקות מפלוגה א'.....מתוגברת במחלקה מפלוגה ג' בפיקודו של יהושע נבו.....יצאו באותו 

אבטחת  –השתתפתי בפעולה זו עם כתתי. תפקידי חרב שברמת הגולן".    -לילה לפשיטה על כפר

. העורף וחסימת הציר היחידי, המגיע לכפר חרב ממזרח.   למיטב זכרוני , לא באנו כנראה עם הגדוד

 המחלקה באה בנפרד. לא היינו בעין גב כאשר זו הותקפה בארטילריה ומטוסים )?(.

' ג' לא בטוח שלפשיטה על הכפר  יצאה פלוגה מלאה. להערכתי היו רק שתי מחלקות )אחת מהן של פל

ק"מ מהכפר( ,הכנתי מארב וחסימה כלפי מזרח וכן כלפי מערב.   2-3בה הייתה הכתה שלי(. אני בחסימה )

כלי רכב הגיעו ממזרח נתקלו במחסום ובאש שלנו, נפגעו , ירדו מהציר  ונשארו שם. פרט למספר  2

וחזר. עם  ערבים לא היו שם חיילים נוספים. הכוח בכפר טיפל במספר בתים שהיו בפאתי הכפר

"משאיות סוריות שעלו הצטרפותם אלינו במחסום ,פיזרנו מוקשים ונסוגונו לעין גב. לא ידוע לי על 

". יתכן והכוח בכפר בדרך הנסיגה )נסיגה מהיכן ?(על מוקשים שהניח הכוח והתפוצצו על נוסעיהן

צאנו מיד בסירה מעין בכניסה לכפר ממש ?.חזרנו לעין גב ,לפני עלות השחר, וי  הניח מוקשים נוספים

 גב. 

 

אינני יודע לאיזו התקפה לשייך את דברי. הכתה השתתפה באחת תקיפת אזור הבניאס.  -(143)עמוד 

מהפעולות באזור הבניאס. התאריך לא זכור לי. היינו בבסיס החיפוי. לא ראינו מטרות. נפתחה עלינו אש. 

 לא זהינו  מקורות הירי , החזרנו אש בכיוון כללי.

 ר זמן מסוים נאמר שהפעולה מופסקת ונסוגונו. לאח

 

במאי הגיעו אנשי השלישות הראשית להר כנען ובבית הקולנוע  25ב  -(144)עמוד 

שבמקום......חיילו את לוחמי הגדוד השלישי שקבלו מספרים אישיים.     קבלתי את המספר האישי 

 ריות ,מדי חודש.כיס" וסיג-.נדמה לי ,שלאחר מכן התחלנו לקבל "דמי  40474: 

ביוני  3 -קבלה החטיבה פקודה...לרדת למרכז הארץ....עזבה החטיבה את הגליל ב 48מאי  30 -ב

 . הגדוד הגיע לסרפנד )צריפין(.48

 

 

 הגדוד השלישי בשער הגיא ולטרון. -(146-148)עמודים 

וש הגבעה "....אמור היה הגדוד השלישי להתקדם דרך הגבעה המוחזקת בדי הגדוד החמישי ולכב

(. אך הגדוד החמישי של תקיפה ממזרח למערבודרכה את הכפר לטרון ואת תחנת המשטרה ) 315

)ולא את הגבעה אליה צריך הגדוד השלישי  315חטיבת הראל טעה בניווט ובטעות תקף את גבעה 

 (, וסבל אבדות כבדות.315להגיע ודרכו להמשיך לגבעה 

( על הגבעה שהגדוד החמישי היה צריך להיות עליהפלוגות )הגדוד השלישי , עלה בפריסה של שתי 

 מפתיעה. –וקבל אש חזקה 

אני עם הכתה ,היינו בפריסה עם הפלוגה המזרחית. ניתנה פקודת נסיגה לגדוד החמישי וכן לגדוד 

השלישי. נסוגונו תחת אש , לא תמיד יעילה , לעבר שער הגיא. אחד מאנשי הכתה נפגע מכדור נותב 

 בצורה קלה. נחבש וסירב להתפנות  )התבייש מצריבת הכדור דווקא בישבן(. נשאר אתנו.בישבן , 

ההפוגה הראשונה. ניצלנו האפשרות לעלות לירושלים ולבקר בה.  ישבנו זמנית במשלטי  –יוני  11 -ב

 שער הגיא , התאמנו. קלטנו עולים חדשים. חזרנו למחנה סרפנד.

 

פרשת "אלטלנה"..... לא כל אנשי הגדוד הזדהו באותה תקופה התחוללה  -(150)עמוד 

 אתם........הוגדרה הפעולה כמשימת התנדבות.    אנשי "הכשרת ברוקלין" לא התנדבו.

 

ליולי החל מבצע "דני".... הגדוד השלישי כבש את ג'מזו  ודניאל , ללא התנגדות  9 -ב-(152)עמוד 

 של ממש.

לתי חום גבוה , הוכנסתי לבית החולים )או חדר חולים. השתתפתי בפעולה זו עם הכתה. למחרת בערב קב

לא זכור לי התואר( בסרפנד. הייתה לי דלקת חריפה בקיבה . שכבתי במיטה כשבוע ,ולאחר מכן מנוחה 

 בצריף הפלוגתי.
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חבר טוב ושחיין   -בינתיים פעלה הפלוגה בקרב לוד ,אל בורג' וביר מעין ,בו נפצע ונפטר אילן בילר 

 שרת ברוקלין".מעולה מ"הכ

בסוף יולי )לא זכור לי התאריך המדויק(, קבלתי חופש יומיים לבקר את המשפחה. הייתה זו הפעם 

שאן( שיצאתי "לחופשה". ביקרתי -הראשונה ,במהלך המלחמה )והיחידה, עד לאחר עלית הגדוד לבית

חרת בבוקר חזרתי אצל אחותי בחיפה ואצל אחותי ואמי בת"א ,חזרתי לבית המשפחה הריק ללינה ,ולמ

 לסרפנד )לפני הזמן שניתן לי(..

 

סרגיי ]חטיבת הנגב[(  השתתפנו במהלכים ,ללא מעורבות  –יפתח  –גבעתי מבצע גי"ס ) -(168)עמוד 

 קרבית. זכור לי שהיינו בכפר בריר. חזרנו לסרפנד.

 

הגיע......נעו באוגוסט החלו אנשי הגדוד ל 25 -הגדוד יורד דרומה......החל ב -(178-176)עמוד 

סווידאן..... הפלוגות התפרסו מדורות לאורך ואדי חאסי.....הכפר -סמוך מאד למשטרת עיראק

 הערבי הנטוש הוג'.

בתקופה הראשונה בנגב  )עד מבצע "יואב" באוקטובר(, עקר הפעילות  התבטאה  בתפיסת התלים 

חידות. מוניתי כסמל המחלקה. ,אבטחת שדה התעופה ליד רוחמה, אימונים וקליטת עולים ושילובם בי

 החלפנו מדי פעם את היחידות שהיו על התלים ובשמירה על שדה התעופה . 

תקופה מסוימת )תאריכים לא זכורים לי( הייתי אחראי, עם שתי כתות ,על תל מליחה, בגזרה המזרחית. 

חפרנו עמדות .קיימנו שגרת אבטחה ,סיורים ומארבים באזור. מדי פעם נתקלנו בערבים שבאו מהכפרים 

 ממזרח.  קרבות של ממש התקיימו בחרבת מחאז ותל קונייטרה.

 

במסגרת תכנית המבצע ....נעיצת טריז לעבר הכפר בית  -"יואב"מבצע -(183-189)עמודים 

 15/16.......בליל ]"התרנגול"[בפיקודו של רפי גינצבורג  -חנון....הגדוד השלישי...      פלוגה ג'

 לאוקטובר ....הגדוד השלישי תפס את המשלטים.

הפגזה רצינית ביותר  ". פתחנו באש על התנועה מולנו. החלהעל משלט "התרנגולהייתי עם המחלקה 

 של ארטילריה ומרגמות.

אנחנו בחפירות אישיות , ללא כיסויים. בהמשך קבלנו חתיכות פח עליהן שמנו ערמות חול כנגד פגזי 

השרפנל. אנשים החלו להיפגע.   כולל מפקדים. נפגע המ"פ "התרנגול", הוחלף ע"י אלדד אבידר. לא 

חנון, -ירו עלינו בפגזים , זה לא היה קל.  בהמשך היינו בביתזכור לי כמה ימים היינו על המשלט. כאשר 

שם גם פגשנו בתמר אבידר והעולים החדשים. הגיעו מפקדי מחלקות חדשים , חלקם חש שלא בנוח לפקד 

 עלי. התייחסו אלי , למעשה , כמ"מ.

 

 אוקטובר הייתה הפוגה נוספת.   21-ב

 

רוכל  )לאחר שנים , התגייס אלדד  -אלדד אבידר  –שאן. המ"פ -עלה הגדוד לבית 48בתחילת דצמבר 

, בהיותי מפקד החטיבה(.   מספר שבועות לאחר מכן נשלחתי לקורס 7לצבא הקבע ,ואף שירת בחט' 

 קצינים.

( , דבר אתי  49זכור לי שכאשר היינו בסרפנד )נדמה לי שזה קרה בסוף חודש יולי  או תחילת אוגוסט 

 צינים. לא הייתי בטוח ברצוני. בינתיים ירדנו לנגב. המ"פ על אפשרות לצאת לקורס ק

לאחר קורס הקצינים , בפיקודו של זרו )זורע( ,נתבקשתי להישאר ולהדריך את המחזור הקצינים הבא. 

 זאת עשיתי. ולאחריו השתחררתי למילואים.

 

 

*  *  *  * 
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  56 -מלחמת   "קדש" *  
 

 א.  פתיחה    

 

 אלוף הניצחון" : אל"מ אסף שמחוני –"למרות הכול ב.      

 

 77: אוגדה  1956 -מבצע "קדש"   ג.     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 א.  פתיחה
 

 

 -היו מספר אירועים שקדמו למלחמה , אשר השפיעו על ההכנות , המטרות ושיטת הפעולה של צה"ל

 (, בראשות נגיב ואחריו נאצר;  ידיעות על התעצמות מצרים 52* מהפכת הקצינים במצרים )יולי 

 (.55באמל"ח חדיש, ע"י צ'כיה  )פברואר     

 (; סגירת מיצרי טיראן בפני ישראל;  56* נאצר מכריז על הלאמת החברה המפעילה את תעלת סואץ )יולי 

 (.56סוריה )אוקטובר  –ירדן  –ברית צבאית  לשת"פ בין מצרים   

    -לסקוב  וזרו )אלוף הזורע(יים (.  מינוי אלוף  ח54מפג"ש  )פברואר  –* הקמת מפקדת גייסות השריון 

 (.56כמפקד גי"ש וסגנו )מחצית    

 סואץ השפיעה על אנגליה וצרפת. , וישראל חברה אליהם.-הלאמת תעלת

הבריטית הייתה להחזיר תעלת סואץ לשליטתה ; המטרה הצרפתית הייתה לסייע לבריטניה המטרה 

בתפיסת התעלה וכן לפגוע בנאצר המסייע ותומך במורדים באלג'יריה הצרפתית. גם לישראל היו מטרות 

עריש(; פתיחת -מוגדרות משלה : הסרת האיום הצבאי המצרי )הפוטנציאלי(  בסיני  )בעיקר אמל"ח באל

 הפדאיון , מרצועת עזה. –סגר הימי לאילת ; הפסקת הטרור הה

 

 ישראל חייבו -בריטניה  ו –השילוב והתאום בין המטרות והתכניות המבצעיות של צרפת 

שתצדיק את כניסת צבאות צרפת ובריטניה למלחמה ; לתאם לוח זמנים בין  ישראל להציג עילהאת  

ולם ובמיוחד ארה"ב ובריה"מ , לא היה ספק ש"העילה" שתי התכניות המבצעיות השונות. )למדינות הע

 למלחמה בוימה, הוכנה ותואמה מראש , בין הצדדים(.

 

הרוגים ומאות  177שייח( . לכוחותינו -א-,)אז נכבשה שארם1956לנוב'  5אוק' עד  29 -הלחימה החלה ב

 .1957מרץ  8 -מה בנוב' והסתיי 15 -פצועים ושבוי אחד. לפי החלטת האו"ם החלה הנסיגה מסיני ב

 מהלכים עיקריים במלחמה :



 

13 

 

ע"י גד' צנחנים  -הכוונה הייתה לתפוס שטח לא רחוק מהתעלה )לא בהכרח בלחימה(  -קרב המתלה * 

לחימה מיותרת  -, כעילה לכניסת הבריטים והצרפתים ללחימה. בשטח נוצר מצב שונה  200/ חט'  890

 .במעבר המתלה שהיה חסום ע"י כוח מצרי גדול

 

שעות לאחר מבצע הצניחה במתלה. אך  48-התכנון היה להכניסה לקרב כ -ללחימה  7כניסת חטיבה * 

 בהחלטת אלוף הפיקוד הוכנסה לקרב מוקדם יותר לחדירה מהירה לעומק המערך המצרי. 

נחשבו כהפרת משמעת מבצעית , אך  משה דיין  - 7)גם קרב המתלה והפעילות המוקדמת של חט' 

מאוחר יותר באומרו :: "מוטב להיאבק בסוסים אבירים....מאשר לדחוק בשוורים המסרבים  התייחס לזה

 לזוז. אך בראיית התמונה הכוללת היה זה משגה."(.

 עגילה  ובהמשך הגיעה עד לפני התעלה , בגזרת איסמעיליה.-נעה לכיוון אבו 7חט' 

 

נוב',  1-אוק 31שה את אזור רפיח בליל כב -וחט' חי"ר גולני  27עם חט' שריון  - 77אוגדת השריון * 

 נוב' והמשיכה עד לפני התעלה בציר הצפוני והמרכזי. 2-עריש ב-נעה וכבשה את אל

 .1956לנוב'  5-שייח ב-א-נעה מאילת וכבשה את שארם - 9טיבה * ח

 

עם כניסת  צבאות בריטניה וצרפת ללחימה באזור התעלה , ניתנה ע"י המצרים -הנסיגה המצרית * 

למעשה   77ראת נסיגה לכל הכוחות בסיני כדי להתרכז  להגנת התעלה.  התקיפה של אוגדה הו

 עריש כבר לא היו כמעט יחידות מצריות.-גי'רדי אך באל-"הפריעה" לביצוע הנסיגה באזור רפיח ואל

 

ון , שמפקדה היה חיים לסקוב וסגנו מאיר זורע. הייתי שותף בתכנ 77אני פעלתי כקצין האג"ם באוגדה 

המבצעי של האוגדה. את מרשם הקרב של מבצע ההבקעה בגזרת רפיח הכנתי בכתב ידי )המרשם מצורף 

עריש , הורדתי -לפרק זה(. בסדר הכוחות של האוגדה היה גדוד הונאה שביים גד' טנקים., עם הגעתנו לאל

 הרכב כגדוד סיור.-את הדמיים וניצלתי את כלי

  

 ממלחמה זו מה היו הלקחים העיקריים של צה"ל 

 

 *    תקיפה בזמן הנכון , היה מציב את צה"ל כמעט ללא אויב משמעותי בסיני.      

 .הפעלת השריון עצמאית )ולא בסיוע לחי"ר( להשגת היעדים העיקריים , הוכחה כנכונה 

 המדינה.-החשיבות בהשגת עליונות אווירית והגנת שמי 

 וההנדסה  כך שיוכלו לפעול בקצב  –הארטילריה  – ההכרח לצייד ,לנייד ולמגן את הח"יר

 השריון.

 קבועות.-צה"ל יאורגן ויפעל במסגרת אוגדות 

  הקריאה השקטה" )שננקטה בזימון המילואים למלחמה( תחול עתה על כל עוצבות ויחידות"

 המילואים בצה"ל.

 וחות חיצוניים , חוסר התאום בין הדרג המדיני לבין צה"ל פגם בפעילות כוחותינו. התאום בין כ

 שהיו אמורים לסייע לצה"ל באש ובין כוחות צה"ל בגזרת רפיח היה לקוי.

 

*  *  * 
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 אלוף הניצחון" : אל"מ אסף שמחוני –"למרות הכול ב.  
 (429מיל  דורון אלמוג ,  מערכות  –)ע"י אלוף      

 

 / קדש( 429)מערכות 

 2010מרץ 

 שפיראלוף )מיל( הרצל  -התייחסות 

 
, וכמי שהיה שותף להכנת השריון לקראת מלחמה זו , כולל התכנון  56 –כמי שהשתתף במלחמת סיני 

 להאיר –אל עריש( , ארשה לעצמי להעיר  –המבצעי של אוגדת מפג"ש  שפעלה בציר הצפוני )רפיח 

האם  -מוג ולהוסיף רקע ונתונים ביחס למלחמה זו , וכן התייחסות לסוגיה שהועלתה במאמר של ד.אל

 אל"מ אסף שמחוני היה "אלוף הניצחון" .

 

 אירועים שחשוב להזכיר כרקע למלחמה זו
 (, בראשות נגיב ואחריו נאצר.52* מהפכת הקצינים במצרים )יולי 

 (.55* ידיעות על התעצמות מצרים באמל"ח חדיש, ע"י צ'כיה  )פברואר  

 (.56)יולי * נאצר מכריז על הלאמת החברה המפעילה את תעלת סואץ 

 סגירת מיצרי טיראן בפני ישראל )נמל אילת שהוקם והופעל רק עתה(   

 (.56סוריה )אוקטובר  –ירדן  –* ברית צבאית  לשת"פ בין מצרים 

 (.54מפג"ש  )פברואר  –* הקמת מפקדת גייסות השריון 

 (.56כמפקד גי"ש וסגנו )מחצית   -לסקוב  וזרו )אלוף הזורע(יים * מינוי אלוף  ח

 לאירועים אלה הייתה השפעה על ההכנות , קביעת המטרות ושיטת הפעולה של צה"ל במלחמה זו.

 

 כוח על הפעלת השריון בצה"לוהו

, כמי שלחמו במלחמת העולם השנייה וצברו ניסיון בבריגדה היהודית ,   עם הגעת לסקוב וזרו למפג"ש

 דייןשה מ –עלה הנושא "כיצד נכון להכין ולהפעיל את השריון בצה"ל".  הוויכוח היה עם הרמטכ"ל 

שהיה בדעה כי "הטנקים צריכים לסייע לחי"ר"  )דעה זו התבססה בעיקר על תוצאות התמרונים שנוהלו 

 יון , בשנתיים שחלפו , בהם היו תקלות טכניות רבות ורק"ם נתקע בשטח(.ע"י עוצבות השר

לעומת דיין היו לסקוב וזרו )ואתם כל מפקדי השריון( בעד הפעלה עצמאית של השריון , שימוש בתנועה 

 וברציפות. –במהירות  –ואש )תמרון( לחדירה לעומק שטחי האויב בעוצמה 

שבכנס מיוחד הציגו הצדדים את דעותיהם )ב.ג.( ,  יוןבן גור –הנושא עלה לדיון עם שרהב"ט 

 ונימוקיהם. בסיכום הכנס ביקש ב.ג. זמן כדי שיוכל לבחון הנושא.  מספר ימים לאחר הכנס , נפגש ב.ג.

כי הוא חושב שעמדת השריון נכונה , )אך לא רצה לומר זאת בכנס כדי   -ביחידות עם לסקוב ואמר לו  

 בקרות מלחמה הוא סומך על השריון שיידע כיצד לפעול. לא לפגוע ברמטכ"ל( , וכי

 לסקוב מסר זאת אישית למפקדי העוצבות.  ואכן התכניות המבצעיות של האוגדות והחטיבות ביטאו נכונה

 את "רוח השריון".

 

 ההכנות למלחמה ומטרותיה
 הייתה להחזיר תעלתצרפת , בריטניה וישראל חברו יחד לפעול במתואם במלחמה זו.   המטרה הבריטית 

 סואץ לשליטתה ; המטרה הצרפתית הייתה לסייע לבריטניה בתפיסת התעלה וכן לפגוע בנאצר המסייע

 ותומך במורדים באלג'יריה הצרפתית.

 לישראל היו מטרות מוגדרות משלה :

 עריש(.-הסרת האיום הצבאי המצרי )הפוטנציאלי(  בסיני  )בעיקר אמל"ח באל 

 ילת .פתיחת ההסגר הימי לא 

  הפדאיון , מרצועת עזה. –הפסקת הטרור 

 ישראל חייבו -בריטניה  ו –השילוב והתאום בין המטרות והתכניות המבצעיות של צרפת 

 הציג עילה שתצדיק את כניסת צבאות צרפת ובריטניה למלחמה ; --  -את ישראל ל 

 לתאם לוח זמנים בין שתי התכניות המבצעיות השונות. --                     

 בפועל , חל מידור מכוון של הדרג המדיני והרמטכ"ל  כלפי הדרג הצבאי. היו תקלות רבות בקבלת סיוע
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הזמנים של המבצע  והסיבות מדוע סוכם לו"ז זה,  -הבנות בהבנת לוח-אש )ללחימה באזור רפיח( , היו אי

 וכן מה באמת נידרש מצה"ל להשגת "העילה" למלחמה )מבצע "עלה תאנה"(.

כלפי מדינות העולם ובמיוחד כלפי ארה"ב ובריה"מ , לא היה ספק ש"העילה" למלחמה בוימה, הוכנה 

ותואמה מראש , בין הצדדים , משך חודשים רבים , )אין אפשרות כי בריטניה וצרפת תהיינה מסוגלות 

 שעות ( , ולכולם נקודה זו הייתה ברורה לחלוטין. 48לצאת למלחמה תוך 

 

 מה קרה במלחמה

  קרב המתלה

 פעולת תגמול ,-מבצע "עלה תאנה" תוכנן כעילה להצטרפות בריטניה וצרפת למלחמה , בו ישראל כ

מעבר המתלה. המבצע תוכנן לביצוע   -תתפוס שטח במקום שאיננו מרוחק מדי מהתעלה.  המקום שנקבע 

יצנח בקרבת המתלה והחטיבה תחבור אליו בציר  890, כאשר גד'  200עות  ע"י חט' הצנחנים ש 48תוך 

יבשתי.   מעבר המתלה עצמו הסתבר שהיה מוגן וחסום .   מבחינת השגת "העילה" לכניסת הבריטים 

והצרפתים ללחימה לא היה כל הבדל אם צה"ל יתפוס שטח לפני המעבר או אחוריו .  כיום ניתן לומר 

מבחינת השגת מטרת העילה , לא היה כל הכרח לכבוש את המעבר ולשלם מחיר כבד להשגתו ,)ובכל ש

 מקרה הוא היה מתפנה בגלל הוראת נאצר על הנסיגה מסיני לתעלה עצמה(.

 התקיפה היבשתית לסיני

שעות  48 -בתכנון ותאום הפעולה של ישראל עם בריטניה וצרפת נקבע כי צה"ל יחל בחדירה לסיני כ

 ( החליט להתחיל מוקדם 7לאחר הצניחה במתלה , אך אלוף הפיקוד  )יש להניח כי גם בלחץ מח"ט 

למבצע מוצלח של חדירה לעומק תוך ניצול צירים עוקפים וכיבוש יעדים    7יותר והפעיל את חט' 

 עיקריים בתקיפות שריון קלאסיות.

 שמעת מבצעית :עמית שהיה אז ר' אג"מ , כתב בצדק שהיו בעיות מאיר אלוף מ

  'ללחימה.. 7הכנסה מוקדמת של חט 

 .הקרב המיותר במתלה 

למערכה , אומר הדברים   7על קרב המתלה התייחסתי כבר לעיל , באשר להכנסה המוקדמת של חט' 

 הבאים :

 המטכ"ל. \* אין ספק שהייתה כאן הפרת משמעת מבצעית. פעלו בניגוד להוראת הרמטכ"ל 

 הרצון לצאת ללחימה ולהשיג היעדים שנקבעו , בהקדם האפשרי. –לחיוב את * בהחלט ניתן לציין 

 את הדחף להציג את יכולות השריון בשדה הקרב.  או כפי שאמר דיין : "מוטב להיאבק בסוסים     

 אבירים....מאשר לדחוק בשוורים המסרבים לזוז". אך בראיית התמונה הכוללת היה זה משגה.   

 ת ניתן היה לבטא ולהשיג גם כעבור יומיים , ובתנאים יותר טובים לצה"ל.האמת היא כי כל זא  

 יש להניח כי תקלות אלה נבעו בעיקר ממידור המפקדים והנתק שנוצר בין הקברניטים  

הרמטכ"ל ( והמפקדים בשטח , להם התמונה הכוללת ומשמעות לוח הזמנים של המבצע  –)שרהב"ט 

 א היה מספיק נהיר להם.הבריטים , ל –המתואם עם הצרפתים 

 * עניינית בשטח הזמן יכול היה לעבוד לטובת צה"ל.  נאצר דלל את כוחותיו בסיני , עוד לפני תחילת  

 המבצע )יש להניח כי בידיו היו נתונים על ההכנות המבוצעות ע"י בריטניה צרפת( , ומיד עם כניסת    

 הוראת נסיגה לכל הכוחות בסיני כדי להתרכז    ניתנהצבאות בריטניה וצרפת ללחימה באזור התעלה ,   

 .  כאשר אוגדת מפג"ש תקפה , הוראת הנסיגה מסיני כבר ניתנה ותקיפת האוגדה למעשה  להגנת התעלה  

 עריש כבר לא היו כמעט יחידות מצריות.-גי'רדי אך באל-"הפריעה" לביצוע הנסיגה באזור רפיח ואל 

 צה"ל כמעט ללא אויב משמעותי בסיני. * תקיפה בזמן הנכון , היה מציב את

 

 הניצחון שמחוני אלוף
אינני רואה הקשר הנדרש בין מתי ואיך פעלו הכוחות בסיני , מה היו התקלות במלחמה , והאם הדברים 

 אלוף הניצחון. -היו מצודקים או לא , לבין הקביעה כי שמחוני היה או לא היה  

ה.  לכן ניתן לכנות את מי שהיה אז אלוף הפיקוד והיה אחראי הפיקוד השיג את יעדיו בהצלח  -עובדתית 

 "אלוף הניצחון" בסיני. -להשגת משימות הפיקוד כ

 

 מה היו הלקחים העיקריים של צה"ל ממלחמה זו 

 .הפעלת השריון עצמאית )ולא בסיוע לחי"ר( להשגת היעדים העיקריים , הוכחה כנכונה 

  המדינה.-שמיהחשיבות בהשגת עליונות אווירית והגנת 
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  וההנדסה  כך שיוכלו לפעול בקצב  –הארטילריה  –ההכרח לצייד ,לנייד ולמגן את הח"יר

 השריון.

 קבועות.-צה"ל יאורגן ויפעל במסגרת אוגדות 

  הקריאה השקטה" )שננקטה בזימון המילואים למלחמה( תחול עתה על כל עוצבות ויחידות"

 המילואים בצה"ל.

 
 

 , הוכן ונכתב ע"י הרצל שפיר )ק.אג"ם של האוגדה( 77: מרשם הקרב של אוגדה  56" קדש"-

 

 

 

 בפיקוד לסקוב 77ההבקעה בגזרת צומת רפיח של אוגדת חש"ן   -מרשם הקרב 
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 שקפים( 11)   77: מצגת  אוגדה  1956 -ג.  מבצע "קדש" 
 

 

77אוגדה :    56  " קדש"מבצע 

                

    *                          

     *                      

     *                    

     *                                 

     *                                   

     *                                        

 

 לחץ פעמיים על השקף הראשון לעיל -המצגת  להפעלת
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            67" מלחמת "ששת הימים
 

 

 פתיחה א. 

 

 טליק קרא לי למלחמהב.  

 

 השפעת מלחמת ששת הימים ג.     

  מצורפים קטעים נוספים ביחס למלחמת "שש .  ד   

 הימים"-        

 

 הימים"           -במלחמת "ששת 84אוגדה  -ה.  מצגת    

 שקפים( 22)   הוצג בכנס מז"י        

 

   הימים" -מלחמת "ששת -ו.  עדות תא"ל ה.שפיר    
 אל"מ אילון(בקשת ל  71אוג'  24 -)ניתנה ב        

 

 שקפים( 10)   84אוגדה  - 67ז.   מצגת : מלחמת    

 

 מנהיגות קרבית , עוצבת הפלדה - 67מצגת : מלחמת ח.     
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 פתיחה א. 
 

בהערכת המצב לפני מלחמת ששת הימים נקבע כי קיים איום ממשי של מצרים לצאת 

למלחמה נגד ישראל. הדבר התבטא בפעילות מצרית נרחבת, שכללה כניסת צבא מצרי 

לסיני, פינוי כוחות ומשקיפי או"ם מחצי האי, סגירת מצרי טיראן, וברית הגנה מוצהרת עם 

 ירדן. 

בהתאם  "מלחמה יזומה"ימית וחיצונית, יצאה ישראל ללאחר תקופת המתנה ומתיחות פנ

למדיניות הביטחון שלה. נוכח היעדר עומק אסטרטגי, ולאור המטרות, פתחה ישראל 

בהתקפה להשגת שליטה בקדמת סיני )קו אל־עריש ודרומה(, מתוך רצון להקדים את מצרים 

יר את מלחמת ששת ולמנוע ממנה לצאת למלחמה משטח סיני לתוך עומק ישראל. ניתן להגד

, אך בהמשכה היא הפכה למלחמה מסוג "מקדימה" או "מלחמה מונעת"כ הימים בתחילתה

 אחר. 

פעילות חיל האוויר בשעתיים הראשונות של המלחמה הביאה להשמדת עיקר הסד"כ 

(. תוצאת המכה "מכה מקדימה"והתשתיות של חיל האוויר המצרי )במה שניתן לכנות 

ל המשך מהלכי המלחמה בסיני. התפתחות המלחמה הובילה להשגת השפיעה באופן חיובי ע

כיבוש "השטחים" )יהודה ושומרון, חצי האי סיני, רמת  –מטרות שלא תוכננו מלכתחילה 

מלחמה הגולן והחרמון( תוך שישה ימים. בכך היא חדלה להיות "מלחמה מונעת" והפכה ל"

 ". מלחמת העצמאות-משלימה של מלחמת השחרור

 

 

 טליק קרא לי למלחמהב.  

מפקד ביה"ס לשריון , מפקד  -השריון -, לאחר ביצוע של שלושה תפקידם מרכזיים בחיל 1966בשנת 

, סגן מפקד גיישות השריון , יצאתי ללימודים באוניברסיטה העברית בירושלים )כלכלה  7חטיבה 

 וגיאוגרפיה(.

 מפקד גי"ש -ממני האלוף טל  ( , ביקש67יוני  5 -מאי  15ההמתנה" ) -עם תחילת  "תקופת

"ברן"(. שוחחנו באפשרות זו. טליק ידע  -כסגן )במקום א.אדן  84להצטרף למפקדת אוגדת השריון 

"הבקעה באזור רפיח תנועה  -( , באותה גזרה ובאותה משימה 56שאוגדה זו לחמה גם במבצע "קדש" )

גדה שמפקדה היה חיים לסקוב וסגנו עריש", ושאני תכננתי את המבצע , כקצין האג"ם באו-וכיבוש אל

נתכנן את המבצע עם המטה. נכין תכנית מפורטת מראש לעבודת  -מאיר זורע.   סיכמנו לפי בקשתי  

קלמן מגן  ימונה כרמ"ט , ויפעל במפקדה העיקרית של האוגדה   -המטה בכל שלבי המבצע ; קצין האג"ם 

עם מטה קטן, וגי'פ סיור( בו אוכל  -חפ"קון )זחל"ם בעוד אני כסגן , אהיה בחפ"ק האוגדה ,אך יהיה לי 

 לנוע קדימה  ליד הכוחות , בהתאם להתפתחות המבצע.

, כסגן מפקד האוגדה. ניתן להיעזר במפות הקיימות   67פתיחה זו מפרטת למעשה את פעילותי במלחמת 

 .84במצגות של פעילות אוגדה 
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לחפן -עריש וביר-כיצד מגיעים לאל -מאד. האחד בתמונת המצב של המבצע היו שני נושאים שהדאיגו 

איך מתגברים או  -שעות באם אפשר (; השני  24-36לפני השריון העיקרי של המצרים )כלומר תוך 

קנים( שמוקם ממערב  150 -גדודים כ 11מונעים את הפעלת האש מהאגד הארטילרי של המצרים )

 לפתחת רפיח.

 

 בתכנון המבצעי :  זה הביא להחלטות הבאות שיקבלו ביטוי

יונס , תקיפת פתחת -חדירה מהירה מאזור חאן -* יש לתקוף מירב היעדים מוקדם ככל שניתן ; תקיפה 

 עריש בשני צירים ;-רפיח משני אגפיו; המשך מהיר לאל

 * תנועה מהירה לעומק . רציפות פעולה , טיהור שטח )באם יידרש( בשלב שני ;

יבות המשימה )אגרת מטעם האלוף טל , כללה בין השאר: "...קרב * תדרוך מיוחד של המפקדים על חש

 זה יהיה קרב לחיים ומוות , כל אחד יסתער עד הסוף , ללא התחשבות באבדות..."(.

 * תכנון/טיפול מיוחד באגד הארטילרי של המצרים .

 

שמאל )מדרום מאגף  35מאגף ימין )מצפון לצומת( וחט'  7את מתחמי צומת רפיח תוכנן לכבוש ע"י חט' 

יונס לעבר צומת רפיח -הוטלה המשימה העיקרית של ההבקעה מאזור חאן 7למכשול ולצומת(. על חטיבה 

 לחפן. -עריש וביר-עריש ולכבוש את שדה התעופה )ש"ת( אל-ואחר כך לנוע לאל

ה לסיור בשטח. להראות את אזור החדיר 7מח"ט  -ערב לפני יום "ע" לקחתי את שמואל גונן )גורודיש(

אנחנו לא נפעיל אש ארטילרית  -יונס , את המשך הצירים לעבר פתחת רפיח. וסיכמתי אתו -לעבר חאן

לפני המגע. ננצור את האש ונעבור במהירות ובהפתעה את השטח ובכך יש סיכוי שהאגד המצרי לא יפתח 

לרית שלנו , על כוחותינו באש. אני אנוע מיד לאחר החטיבה )עם קשר ישיר לגונן(. ופתיחת אש ארטי

ההדרכה מבסיס -במידת הצורך , רק לאחר אישור ממני. בנוסף לכך סיכמתי עם ח"א את הפעלת מטוסי

 ( .08:00"ש" ) -חצרים לתקיפת אגד הארטילרי , מיד עם שעת ה

 

הצליחה לחדור לרצועה )ללא אש סיוע מצדנו( מבלי שאגד הארטילרי  7ואכן הכנה זו הצליחה. חט' 

כבשה המתחמים בגזרתה )אח"כ הופנתה לכיוון עזה  7בסיוע של חט'  35באש. חט'  המצרי פתח עליהם

ברצועה(. אני נעתי לעבר צומת רפיח )עם החפ"קון( ונתקלתי באש נ.ט  ממערב לצומת )מטווח קצר 

נעו מצפון לצומת וקטע זה )ממש על הצומת( לא  7יחסית ולמזלי לא נפגענו(. מסתבר שעיקר כוחות חט' 

נע לאזור פגשתיו והוראתי לו לתקוף קטע זה ,הדבר  נעשה במהירות,  הצומת פנויה עתה  9ג"ד נכבש. מ

 לתנועה.  הודעתי לאלוף טל על מקומי וחפ"ק האוגדה התחבר אלי.

 

  -מהצומת האוגדה נעה בשני הצירים 

הגיע כבר בשעה  82עריש )גד' -, הגיעה לאל , שהתגברה על מתחם הג'יראדי 7עם חט'   ציר הכביש

 עריש; -(;  חפ"ק האוגדה הגיע ,לפני שחר לתחנת הרכבת של אל19:30בשעה  79, וגד' 16:00

 6-בבוקר ה 08:50וכוח "גרנית" בשעה  60עריש, הגיעו חט' -, המגיע לאזור מצפון לאל בציר החולות

, פתחו באש על אזור תחנת הרכבת, הוראתי למח"ט  , עם היציאה מציר החולות 60ליוני. טנקים של חט' 

(. וחפ"ק האוגדה התמקם 12:00להפסיק הירי. עם בוקר נכבשו שדה התעופה וביר לחפן )עד השעה 

 עריש.-התעופה של אל-בשדה

שעות )לפני הופעת כוחות השריון העיקריים של  36-24להשלים שלב זה תוך  -המשימה העיקרית 

 ה.בוצעה במלוא -המצרים(

 

עריש. נמסר דו"ח הדדי. הוא הציע כי האוגדה -אלוף הפיקוד גביש , הגיע במסוק ונפגש אתנו בש"ת אל

תנוע במקומנו ,  31דרומית לעבר מעברי הג'ידי והמתלה בעוד אוגדה -תמשיך ,לאחר ג'בל לבני ,מערבית

ה לחלוטין בציר החוף בציר החוף. בדיון הגבתי כי מבחינה לוגיסטית והשליטה בשטח האוגדה שלנו תלוי

עריש ולציר -עריש וכוחותיה מצויים בשטח זה. אין אפשרות שאוגדה אחרת תכנס עתה לאזור אל-לאל

בציר החוף  -ליוני , בשני צירים  7זה.  ההצעה בוטלה.   סוכם שהאוגדה תמשיך בתקיפתה ,החל מבוקר 

 גפגפה לתעלת סואץ.  -לעבר קנטרה ומג'בל לבני בציר ביר

 ממערב לצומת 84ממזרח לצומת , ואוגדה  31אוגדה  -ל לבני סוכם שתתקופנה שתי אוגדות את ג'ב 

)שניה( לנוע לעבר ג'בל לבני ולכוח  60)ראשונה( וחט'  7חמה. ניתנו הפקודות לחט' -ולעבר ביר אל

 גרנית לנוע בציר החוף לעבר קנטרה. 
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, )מיד בתחילת הדרך  7קון שלי עם חט' נעתי עם חפ"ק האוגדה עד ביר אל חמה , ומכאן נעתי עם החפ"

)גבי עמיר(  82נתקע הזחל"ם בו נסעתי. השארתי אותו והמשכתי לנוע בגי'פ  הסיור(. פגשתי את  מג"ד 

)חיים ארז(  ומסרתי לו  79עליתי על הטנק שלו ושמעתי את תכנית תנועתו , ואח"כ פגשתי את סמג"ד 

חמה עליתי על -נהרג בשלב הקודם(.  ממערב לביר אלרשמית שהוא מונה מפקד הגדוד )לאחר שהמג"ד 

מוצב שהיה עדיין תפוס בחלקו עם מצרים , נפתחה עלי אש , בדיוק כאשר הגיע למוצב גם החפ"ק של 

)סא"ל ברוך הראל "פינקו"( , שפתח באש מקלעים מהזחל"מ שלו. חיילים מצרים יצאו  7סמח"ט 

 מהשוחות עם ידיים מורמות. 

 

גפגפה. -לעבר חותמיה כאשר הבחנתי באבק רב המתרומם מאזור בוואדי מדרום לבירהמשכתי התנועה 

הוביל חלק מהחטיבה לאזור זה )היה שם ריכוז של רק"ם  7להפנות לשם כוח . מח"ט  7הוראתי למח"ט 

רב , שהיה כנראה בנסיגה ממקומות אחרים(, התפרס תפס עמדות ופתח באש ופגע בהם. עם סיום האש 

ונן שממקומו יעלה ישר צפונה ויגיע מיד לאזור ביר גפגפה. אך גונן התעקש לחזור חזרה ביקשתי את ג

בדרך שהוא בא לאזור )בערב שאלתי מדוע החליט כך והוא ענה "לא הייתה לי מפה בטנק"(. זה חייב 

גפגפה -קבלה ההוראה להמשיך ראשונה בציר הכביש לעבר ביר 60שינוי מידי של סדר התנועה וחט' 

 4)טנקי אמכס( הוצבו על הציר ממערב לביר גפגפה  , ובהם נתקלה דיביזיה  19ה עד הערב , וגד' שנכבש

 4נפגע קשות. אך תנועת דיביזיה  19(. גד' 03:00לחודש ,שעה  8 -המצרית שהגיע מאזור התעלה )ב

נסוגה . , פגעה בטנקים רבים , והדיביזיה 16:00הופנתה בבוקר ללחימה נגדה עד השעה  7נבלמה וחט' 

, והמשיכה עד התעלה 22:00בתנועתה כבשה את אזור טסה עד שעה  7ליוני המשיכה חט'  9-למחרת ה

 מול העיר איסמעיליה.

 

ליוני הגיע  9-באותו הזמן על ציר החוף נע כוח גרנית לעבר קנטרה. נתקל ונעצר מדי פעם. לאחר חצות ב

ברצועת עזה(. עם בוקר תקפו והגיעו לקנטרה . )ששוחררה מהלחימה  35לאזור בלוזה ואחריו הגיעה חט' 

 890לאזור קנטרה , טסתי מביר גפגפה לפגישה עם הכוחות. ניתנה הפקודה הבאה : גד'  35עם הגעת חט' 

 וכוח גרנית יהיו הגנה באזור קנטרה. 50, גד'  7ופל' טנקים ינוע לעבר פרדן ולהתחבר עם חט' 

,  67במהלך "הפסטיבלים" שהחלו לאחר ניצחון מלחמת מפקדת האוגדה התמקמה בביר גפגפה.     

האלוף טל היה בצפון ואני נשארתי לפקד על האוגדה. לאחר זמן הוחלט שהאוגדה של האלוף שרון תחליף 

את האוגדה שלנו . בפגישה של מטות האוגדות ושלי עם שרון , העברתי את הפיקוד על הגזרה לאלוף 

 שרון.

 

 ברסיטה העברית בירושלים.חזרתי להשלמת לימודי באוני

 

 

 

 

 

 

 עריש-ההבקעה באזור רפיח עד אל   -: שלב א'84של אוגדה  -להלן מפות 

 בשני צירים עד לתעלת סואץ.   -שלב ב'                                     

 

 

 

 והרצל שפיר בתום מלחמת "ששת הימים" (טליקישראל טל ) - להלן תמונות 

 .  84מפקדת אוגדה  -                   
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 אל עריש   -מפת ההבקעה של האוגדה בצומת רפיח   - 84אוגדה 

 (1967הימים" )יוני -במלחמת "ששת                  
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 מרכזיים עד התעלהתקיפת סיני בשני צירים  -מפת שלב ב'   - 84אוגדה 

 (1967הימים" )יוני -במלחמת "ששת                  
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 הימים"-ישראל טל )טליק( והרצל שפיר בתום מלחמת "ששת
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 הימים"-במלחמת "ששת - 84מפקדת אוגדה 

 

 

 

 

 

 

 השפעת מלחמת ששת הימיםג.  

 ( 17ינואר  23 -ליעקב אבן)

 

לאחר תקופת המתנה, יזמה ישראל את מלחמת ששת הימים. יש המכנים מלחמה זו "מלחמה מקדימה", 

הייתה בסיני, המשכה בשטחי  -------במשמעות שיש לתקוף את האויב לפני שהוא ייעשה זאת. תחילתה 

ת יהודה ושומרון )הגדה המערבית( וסופה ברמת הגולן ובחרמון. הסד"כ היבשתי שהשתתף במלחמת שש

הימים התבסס בעיקר על אוגדות משימתיות, טנקים וחרמ"ש )חי"ר בזחל"מים(, חטיבות ממוכנות וחטיבות 

חי"ר, מערך חיל האוויר ומערך חיל הים. ההצלחה הייתה מעבר לכל הציפיות. תוך שישה ימים הצליח 

 –במזרח ח'; חצי האי סיני עד תעלת סואץ ושרם א־שיי – בדרום צה"ל לכבוש ולשלוט על "השטחים":

על רמת הגולן והחרמון. הניצחון האדיר הכניס  – בצפוןהגדה המערבית עד קו הירדן, מהכנרת ועד אילת; 

 פוליטי, את הדרג הביטחוני וצה"ל ואת הציבור כולו לאופוריה.-את הדרג המדיני

היא מוכנה ( מביאה את ישראל ,בעקבות המלחמה , להחלטה כי 67נוב'  22) 242החלטת מועצת הביטחון 

"(. העולם הערבי, לעומת זאת, ענה לה בהחלטות 1967לנסיגה תמורת הסכמי שלום )"אך לא חוזרים לקווי 

ועידת הפסגה של מנהיגיו בח'רטום, שתמציתן: לא משא ומתן, לא הכרה בישראל ולא שלום אתה. ישראל 

. שר הביטחון, משה דיין, לא התרגשה מההחלטות, והמדינאים והמצביאים המשיכו בתחושה הטובה מהמצב

נתן לכך ביטוי בדבריו בישיבת המטכ"ל: "ישראל מרגישה בנוח עם המצב. היוזמה כיום היא בידי הערבים. 
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ציבורית -רוצים שלום או מלחמה. אנחנו מחכים לטלפון". "מחכים לטלפון" הפך לסיסמה מדינית –שיחליטו 

  בפי כל.

י האויב הערבי חלש, כי צבאות ערב אינם יכולים להתמודד עם לגאוות הניצחון התלוותה תחושה והערכה כ

צה"ל, וכי מתקיימת הרתעה מוכחת כלפיהם. תחושה זו הובילה לזלזול באויב, ליוהרה ולהערכת חסר של 

של  הדרג המדיני והפוליטי,  –צבאות ערב שעשויים להתמודד עם ישראל. תחושה זו הפכה לנחלת הכלל 

 ושל הציבור הרחב.צבאי -של הדרג הביטחוני

 מלחמת ששת הימים הוכנה, תוכננה והתנהלה על בסיס מדיניות ותורת ביטחון מוגדרות. 

 

 היו: מדיניות הביטחוןמטרותיה העיקריות של 

 תושביה.המדינה וגבולותיה , וביטחון קיום  הבטחת 

 וכי כי לא יוכלו להכריעה בכוח  והבאתם להכרהניסיונות הערבים לפגוע בישראל,  סיכול

 .עליהם להגיע להסכם אתה באמצעות משא ומתן

 

 היו:עקרונות תורת הביטחון  

 הכרעהכדי למנוע עימות/מלחמה. התנאי לכך היה קיום כוחות מחץ להצגת יכולת  – הרתעה .

 .את ההרתעה הנדרשתשלנו, משיגים ההנחה הייתה כי ניסיון העבר והכרת יכולת ההכרעה 

 כדי למנוע הפתעה, לאפשר זמן ומרחב לגיוס המילואים ולהפעלתם, ולתת לדרג  – התרעה

 .מלחמה/מכה מונעת/מקדימההמדיני והצבאי יכולת תגובה צבאית על ידי 

 ההכרעה תושג באמצעות קיום כוחות מחץ להכרעת  במקרה שההרתעה נכשלת. – הכרעה

 האויב.

 לשטחי האויב.העברת הלחימה  – בהיעדר עומק אסטרטגי/אופרטיבי 

 הימנעות משחיקת כוחותינו, ממלחמה ממושכת ומאבדות. 

*  *  * 

 מלחמת ששת הימים 

בהערכת המצב לפני מלחמת ששת הימים נקבע כי קיים איום ממשי של מצרים לצאת למלחמה נגד ישראל. 

הדבר התבטא בפעילות מצרית נרחבת, שכללה כניסת צבא מצרי לסיני, פינוי כוחות ומשקיפי או"ם מחצי 

 האי, סגירת מצרי טיראן, וברית הגנה מוצהרת עם ירדן. 

בהתאם למדיניות  "מלחמה יזומה"ימית וחיצונית, יצאה ישראל ללאחר תקופת המתנה ומתיחות פנ

הביטחון שלה. נוכח היעדר עומק אסטרטגי, ולאור המטרות, פתחה ישראל בהתקפה להשגת שליטה בקדמת 

סיני )קו אל־עריש ודרומה(, מתוך רצון להקדים את מצרים ולמנוע ממנה לצאת למלחמה משטח סיני לתוך 

, אך "מקדימה" או "מלחמה מונעת"כ יר את מלחמת ששת הימים בתחילתהעומק ישראל. ניתן להגד

 בהמשכה היא הפכה למלחמה מסוג אחר. 
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פעילות חיל האוויר בשעתיים הראשונות של המלחמה הביאה להשמדת עיקר הסד"כ והתשתיות של חיל 

ל המשך מהלכי (. תוצאת המכה השפיעה באופן חיובי ע"מכה מקדימה"האוויר המצרי )במה שניתן לכנות 

כיבוש "השטחים"  –המלחמה בסיני. התפתחות המלחמה הובילה להשגת מטרות שלא תוכננו מלכתחילה 

)יהודה ושומרון, חצי האי סיני, רמת הגולן והחרמון( תוך שישה ימים. בכך היא חדלה להיות "מלחמה 

 ". מלחמת העצמאות-מלחמה משלימה של מלחמת השחרורמונעת" והפכה ל"

 

* * * 

 : מלחמת ששת הימים יצרה מצב חדש

 שכללו, כאמור, את כל חצי האי סיני, עד תעלת  ,"השטחים" בידיה את החזיקה ישראל

סואץ ושרם א־שייח'; את רצועת עזה; את שטחי יהודה ושומרון )הגדה המערבית(; ואת רמת 

 הגולן והחרמון.

 שתי התפתחויות אלו היו  ברמת הגולן.עומק אופרטיבי/טקטי בסיני ו עומק אסטרטגי נוצר

 .תורת הביטחוןבעלות השפעה מכרעת על 

 מצרים וסוריה, שזה עתה הוכרעו צבאית. בנוסף לכך קיימת אפשרות  – האויב הצפוי ידוע

של הגעת כוח משלוח צבאי עיראקי. לעומת זאת, נראה בסבירות גבוהה שירדן לא תשתתף 

 בעימות הצבאי הבא.

 

צבאית מעודכנת, שתבחן -מדינית הערכת מצב לאומיתהצבאי נדרשים לבצע במצב זה הדרג המדיני והדרג 

ותעריך את המצב החדש שנוצר. מה היינו מצפים שיבחנו, יעריכו, יקבעו וישנו במדיניות הביטחון ובתורת 

הביטחון של ישראל, לקראת אפשרות של מלחמה חוזרת בעתיד? התובנות והמסקנות האפשריות מהמצב 

 החדש הן:

 יש לקבוע סיני ורמת הגולן.  –, שונות זו מזו ומרוחקות ה בעתיד תהיה בשתי חזיתותהלחימ

ולגזור את המשמעויות הנובעות מכך על הקצאת הכוחות, שיטת ההגנה,  את החזית המועדפת

תפעול חיל האוויר והיקף ההתרעה הנדרשת, במיוחד בחזית סיני, לשם צריך להביא את כוחות 

 ר עד תעלת סואץ. לכך נדרשת התרעה בזמן. המילואים תוך זמן מוגד

  ,נוכח הימצאות "השטחים" בידינו וקיום עומק אסטרטגי בסיני ועומק אופרטיבי ברמת הגולן

השלב הראשוני אין הכרח )ולמעשה אף אין יכולת( להעביר מיד את המלחמה לשטחי האויב. 

ב התקפי, למנוע . הצלחה בשלב זה תאפשר לעבור לשלבלחימה חייב לכן להיות הגנתי

 מהאויב כל הישג קרקעי ולהשיג הכרעה צבאית.

  בעיקר מנימוקים מדיניםלא ניתן יהיהבהתבסס על האמור לעיל, יש להניח ולקבוע כי , 

. לכן גם גיוס "מכה מקדימה/מונעת" להקדים ולהפעיל -ם, להיות שוב התוקפן ילאומינבי

 בחינה מדינית וקביעה מיוחדת.מילואים מוקדם )על בסיס התרעה מוקדמת( יחייב 
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 מהווים בעיה  ברמת הגולן ובסיניאוויר( של האויב -)טילי קרקע מערכי הטק"א

באוגוסט  8-טקטית/אסטרטגית לחיל האוויר. כזכור, מערך הטק"א המצרי קּודם לקו התעלה ב

, והאמ"ט )אזור מוכה טילים( שלו כיסה שטח של עד כעשרים ק"מ ממזרח לתעלה. אין 1970

פשרות לתקוף את שני המערכים בעת אחת, ומתחייבת קביעה והכרעה מראש איזה מערך א

מתי תהיה התקיפה; מהם סיכויי הביצוע; מהי  ברמת הגולן או בתעלה; – יותקף ראשון

ההשפעה על החזית השנייה; ומהי היכולת המעשית של חיל האוויר לשמור באותו זמן על שמי 

 בלום תקיפות של האויב.המדינה ולסייע לכוחות היבשה ל

 כדי לוודא הגעת כוחות המילואים לחזיתות בזמן, במיוחד אל חזית  ההתרעה הנדרשת מהי

התעלה המרוחקת יותר, ומהי המשמעות הנובעת מכך על הכוחות הסדירים המבצעים קרב 

 בלימה?-הגנה

  רכה והאמונים , ובכללן המשמעויות והדרישות ממערך ההדבנין הסד"כ והכנתומהן המשמעויות על

 כדי להכשיר את הכוחות ולהכינם לקראת המערכה הבאה.

 בצה"ל היו:  מדינית-הערכת מצב צבאיתהנושאים לבחינה ו

 ניצול אפשריות הרכש  –ומה תהיה עוצבת היסוד בצה"ל?, ובמסגרת זו  איזה סד"כ להקים

 בארצות הברית. 

 משימות צה"ל במלחמה הבאה: 

חלק מ"השטחים" שנכבשו על ידי ישראל במלחמת ששת למנוע מהאויב לכבוש חזרה  –

 הימים.

 להשמיד כוחות אויב תוקפים. –  

לאחר שלב ההגנה מעַבר להתקפה, במטרה להשמיד כוחות אויב שעדיין מצויים בשטחים  –

הכבושים. בהקשר זה: האם לכבוש שטחים נוספים ברמת הגולן )הרחבת השטח הכבוש( 

ולתקוף מערבה לארץ גושן ?(; האם לכבוש עיר בירה ערבית ובסיני )האם לצלוח התעלה 

 או עיר ערבית בכלל )מחייב דיון מיוחד(?.

  שנוצרה בעקבות מלחמת ששת הימים.  ההרתעהכיצד לשמר את 

 

האם תוצאות מלחמת ששת הימים הביאו לבחינת מדיניות הביטחון ולעדכון עקרונות תורת הביטחון, לקראת 

העריך ונתן מענה לנושאים -הצבאי בחן-ה או צפויה בעתיד? האם הדרג המדיניאפשרות של מלחמה קרוב

שהוצגו לעיל, כפי שהיינו מצפים שיעשה? ההכנות והקביעות המוקדמות שנעשו לקראת מלחמת יום 

הכיפורים על ידי הדרג המדיני והצבאי, ואחר כך ניהול הלחימה עצמה, בעיקר בראשיתה, מעידים )כפי 

ר זה( שלא נעשה העדכון המצופה במדיניות הביטחון ובתורת הביטחון לאחר מלחמת שיוצג במהלך ספ

 ולא ניתנו המענים הנדרשים לנושאים שחייבו הערכת מצב עדכנית. ששת הימים, 

*  *  * 
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 מצורפים קטעים נוספים ביחס למלחמת "שש הימים"ד.  
 

        0126 17 
26       2017  

                ג'  
               

 
 

*  *  * 
 

 מלחמת ששת הימים 

בהערכת המצב לפני מלחמת ששת הימים נקבע כי קיים איום ממשי של מצרים לצאת 

למלחמה נגד ישראל. הדבר התבטא בפעילות מצרית נרחבת, שכללה כניסת צבא מצרי 

לסיני, פינוי כוחות ומשקיפי או"ם מחצי האי, סגירת מצרי טיראן, וברית הגנה מוצהרת עם 

 ירדן. 

בהתאם  "מלחמה יזומה"ימית וחיצונית, יצאה ישראל ללאחר תקופת המתנה ומתיחות פנ

פתחה ישראל למדיניות הביטחון שלה. נוכח היעדר עומק אסטרטגי, ולאור המטרות, 

מתוך רצון להקדים את  בהתקפה להשגת שליטה בקדמת סיני )קו אל־עריש ודרומה(,

יר את מלחמת מצרים ולמנוע ממנה לצאת למלחמה משטח סיני לתוך עומק ישראל. ניתן להגד

, אך בהמשכה היא הפכה "מקדימה" או "מלחמה מונעת"כ ששת הימים בתחילתה

 למלחמה מסוג אחר. 

פעילות חיל האוויר בשעתיים הראשונות של המלחמה הביאה להשמדת עיקר הסד"כ 

(. תוצאת המכה "מכה מקדימה"והתשתיות של חיל האוויר המצרי )במה שניתן לכנות 

ל המשך מהלכי המלחמה בסיני. התפתחות המלחמה הובילה להשגת השפיעה באופן חיובי ע

כיבוש "השטחים" )יהודה ושומרון, חצי האי סיני, רמת  –מטרות שלא תוכננו מלכתחילה 

מלחמה הגולן והחרמון( תוך שישה ימים. בכך היא חדלה להיות "מלחמה מונעת" והפכה ל"

 ". מלחמת העצמאות-משלימה של מלחמת השחרור

*  *  * 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 ה ס ד " כ

 (73(  ואת הסד"כ לקראת מלחמת יוהכ"פ )67הטבלה להן מציגה את הסד"כ של מלחמת "ששת הימים" )

 

 

 

 

 :  73  -ל   67המיוחד בגידול הסד"כ  בין 

 6 -רכש של כאלף טנקים ומאות נגמ"שים אפשר המעבר מאוגדה משימתית לאוגדה קבועה והגעה ל --

חטיבות( ,              9חטיבות טנקים / ממוכנות  )תוספת של  20אוגדות( ,  3אוגדות קבועות )תוספת של

 חטיבות חי"ר/חי"רמ )חלקן ממוכנות( . 8

קנים , בו נכללו גד' רבים של מרגמות  630כלל   67סד"כ  –קני ארטילריה . ההבדל העיקרי  740 --

מ"מ.                                        175גד'  6 -מ"מ   ו 155ת  גד' תומ" 22, נכללו כבר  73בסד"כ מ"מ .      160 -מ"מ  ו 120

 הוקמו יחידות צליחה , חלקן צורפו , בציוות משימתי לאוגדות.                           73בנוסף , בסד"כ   --

בדומה מטוסים. בדגש על פנטומים וסקיהוקים , ו 391סד"כ ח"א במטוסי הקרב הכפיל עצמו ויותר .  –

 –מסוקים.                                                                   97מסוקים. סה"כ   52במסוקים תוספת של 

, וצוללת אחת  )כסנונית לקראת  14סטי"לים , עתה  2 -ח"י  נכנס לעידן חדש במערך הסט"ילים    )מ--

 ההמשך(.

כ ,  לא רק כמותית אלא גם איכותית.  עיקר הרכש לאחר אין ספק , הייתה זו הגדלה משמעותית בסד"

. גידול זה בסד"כ חייב את צה"ל למאמץ ניכר , כולל  73, כולל השלמות מיוחדות לאחר אפריל 69שנת 

 בהסבת מפקדי חי"ר לשריון  , מעשה שהחל כבר חלקית לאחר מלחמת "קדש".

החטיבה בשריון. במיוחד על שילוב החי"ר במהלך השנים היו דיונים רבים על מבנה וארגון האוגדה ו

"ששת הימים" ,  -הממוכן בעוצבות השריון. חלק ממפקדי החי"ר , המוסבים לשריון, שלחמו כבר ב

וטעמו את יכולת הפריצה והדהירה לעומק של הטנקים )"מי צריך חי"ר ואפילו ארטילריה"( טענו 

טל.  והעדיפו לכן תוספת טנקים על חי"ר.                                שהחי"ר שלא היה מוגן ונייד כמו הטנקים היווה לעתים נ

דווקא הוותיקים בשריון היו יותר מתונים ושקולים , והעדיפו את השילוב עם חי"ר )ממוגן ונייד(, את 

 במקביל לגידול בטנקים.     -תוספת הארטילריה )כמותית ואיכותית( , התמקצעות ההנדסה ,

מבחינת  וד ,תרגול ואימון ,אין ספק שהיה זה הסד"כ הטוב ביותר שהיה לצה"ל.מבחינת רמת פיק

"קדש" ואח"כ -פיקוד היו כאן עדיין מפקדים שלחמו במלחמת העצמאות , אחריהם באו מפקדים שלחמו ב

 הימים". ככלל , מפקדים שצברו ניסיון מעשי , התאמנו ותרגלו , ועלו בדרגות בין המלחמות.-ב"ששת

*  *  * 
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 ) חץ ירוק( 60* חטיבה                 
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 הימים" -במלחמת "ששת 84אוגדה  -ה.  מצגת 

 שקפים( 9)  (2012)  כנס מז"יהוצג ב     

 

 
 

"ששת הימים"במלחמת  84אוגדה 
הרצל שפיר(  מיל)אלו  

  
 

 
 לחיצות על השקף יפעילו את השקפים של המצגת 2
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 הימים" -מלחמת "ששת -ו.  עדות תא"ל ה.שפיר 

 (לאל"מ אילון  71אוג'  24 -)ניתנה ב     

 
 במלחמת ששת הימים 94עדות תא"ל הרצל שפיר על תקופת היותו רמ"ה אוג' 

 , לבקשת מח' היסטוריה(שנים לאחר המלחמה 4) 1971אוגוסט  24העדות ניתנה ביום 

 

 מה היה סדר הקדימויות והשיקולים? – 520חט' -ו 200גיוס חט'  .1

 –: אני לא זוכר את זה. אולי אזכור אם אחזור לעיין בכל אותם הכתובים תא"ל שפיר 

 כיום אני לא זוכר.הדו"חות, ישיבות המטה וכו' 

בצירים הדרומיים. איך ראית את אפשרות  84אלוף דרום לחץ זמן ממושך על הפעלת אוג'  .2

 ומה הייתה עמדתך לעצם הרעיון? 84ההפעלה, כול לוגיסטיקה של אוג' 

 -: הנושא הזה, לי אישית, מוכר מכמה כיוונים:תא"ל שפיר

קורייה. ואם אני לא טועה, -ה אני ערכתי מספר סיורים מעבר לגבול בציר 1956לפני  (1

צה"ל מעבר לגבול. הם בוצעו לפני -אלה היו הסיורים המונעים היחידים, שבוצעו ב

מבצע קדש. גם כן על אותו פרינציפ, שננצל את הירידות ההולכות באופן כללי ממכתש 

 קורייה. זו הכרות אחת שהייתה לי.-ניצנה וכו' לעבר ה-רמון

ה זו, הופיעה הרבה בתכנונים ובתרגילי מלחמה שנעשו הכרות שניה עם ציר זה במגמ (2

והמושג "גור פיקודי" הושמע לא פעם, כשהכל הופעל לאזור פתחת המליז ודרומה, 

, שהייתה 4שהוגדר כאזור בו תהיה ההתמודדות העיקרית עם שריון האויב ודיביזיה 

 צ"ל ממוקמת בהמליז.

רי מכתש רמון לעבר אזור הקורייה אנו באוגדה, בדקנו אפשרות לתפעול האוגדה דרך צי

 -ופנימה בכמה אפשרויות:

 ישירות לעבר המליז. (1)

 אבו עגילה.-בדרך עוקפת מאזור קציימה (2)

 הדברים הנזכרים לעיל. 2וריאציה בין  (3)

 -הבעיות שהתעוררו בבדיקה היו:

 עצר לתקופות ארוכות, מבחינה לוגיסטית.יח לא יואיך לוודא שהכ (1)

 לוגיסטיים ללוות בצמוד את הכוחות.האם יש מספיק אמצעים  (2)

עגילה. -ימה ומערכי אבוסילא הערכנו שתהיה לחימה רצינית באויב עד ליעדים של אזור ק

הבעיה כאן הייתה בעיית הלוגיסטיקה. הערכנו שאם צה"ל יעשה זאת כמאמץ עיקרי אחד 

כז אותם ינתנו לאוגדה ויהיה מספיק זמן לרי 4x4וכל המשאבים הלוגיסטיים, ביחוד רכב 

 בהפתעה, המבצע יהיה ניתן לביצוע.
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זו הייתה הערכת המטה הראשונה. לאחר מכן, כאשר זה עמד בשיקול, לעומת אפשרויות 

אחרות, פלוס העובדה שבדרך זו אנו מרחיקים את האוגדה מרחק די רב ממרכז הנגב, או 

שאני נאלץ  רפיח, לנימוק זה, פלוס הבעיות הלוגיסטיות עם זאת-באר שבע-מאזור ניצנה

לקחת את עיקר המשאבים של צה"ל, פלוס נתונים נוספים, הבינונו שגם אם מבצע כזה יעשה, 

אבו -כתף-נאלץ לפתוח ציר נוסף. זאת, כפי שנעשה במבצע קדש כאשר לקחו את ציר אדם

 עגילה, כדי להבטיח ציר לוגיסטי לכוחות.

עשות זאת, זה ניתן, אבל מבחינת כאשר ניתחנו כל זאת, אמרנו כי מבחינה טכנית, אם ירצו ל

 שיקול מבצעי יש לשקול היטב האם זה עדיף על אפשרויות אחרות.

 כמה שאני זוכר, זו הייתה התשובה שהאוגדה נתנה לפיקוד. עד

: בזמן שאלוף הפיקוד בדק את הנושא אצלנו כאשר לפי עדות האלוף טל, נאמר אל"ם אילון

"האלוף טל, לא התנגד במפורש, אלא הביע הרבה  כי הוא מתנגד לרעיון בעוד האלוף אמר:

לא! ועובדה היא  –קשיים לוגיסטיים, בעיות מרחק וכו'. הוא לא אמר לי  –מאוד קשיים 

שכשבאתי למטכ"ל והצגתי את תכניות "קרדום" הראשונות, מעולם לא הביע הסתייגויות, 

הצה"לית מאז תכנית להפך, ראיתי את הרעיון של הגישה העקיפה, שזו הייתה הקונספציה 

 "קלשון". אם כך, ההתנגדות הייתה צריכה להתחיל אז, ואז הוא לא אמר, כי הוא מתנגד".

 אני חושב שהנימוק שלך מוצלח ואני אציג זאת כך.

מי היה האבא של קציימה במלחמת  –בקשר למה שאתה אומר, יש עוד דבר וגם הוא מעניין 

עגילה. חקה זרק זאת על -יימה ואח"כ על אבועבדה על קצ 38ששת הימים? בתחילה אוגדה 

תשאל את החברה ויגידו לך. אני חושב, שאני אשען על מה שאמרת  –השני. האלוף אמר שוב 

לגבי פתיחת ציר נוסף, כי אם מושכים דרומה, זה הגיוני ללכת דרך קציימה לפתיחת הנושא 

 הזה.

בטחת האגף ולהתמודדות עם : לקציימה, פרט לתכניות האחרות, יש חשיבות לאתא"ל שפיר

 שעות אחרי זה. 48כח שזלי, שמופיע אמנם מאוחר יותר, 

מצויה באזור המליז, למרות  4( שדיב' 25/24במאי היה ברור )יתכן אפילו שבליל  25-למן ה .3

. מאידך, 31זאת, המשיך פיקוד הדרום בדעתו, כי יש מקום למאמץ דרומי, ע"י אוגדה 

 אתה יודע על מערכת השיקולים? הצפוני. מהלציר  84הועלתה אוג' 

ן זה. אני גם חושב, שמהירות י: אני לא חושב שאני יכול לתרומה רבה בעניתא"ל שפיר

השתלשלות הדברים ושינוי התכניות, לא תמיד עומדים בסדר הנכון לביקורת, כי אני לא 

ם בדרום. זה לא בצפון יחד עם הליכה ג 84מאמין שאלוף דרום רצה לקשור את תפעול אוג' 

מתקבל על הדעת. יתכן כי אין תיאומים בין מתן התכניות, הנתונים והרעיונות. אני כמעט 

ן זה לא בקי עד הסוף. י. אני בעני84בטוח כי הוא רצה לעודד ללכת בציר הצפוני כך עם אוג' 

 גם על הציר הדרומי. 84נראה לי תמוה להתקדם עם אוג' 

 ?520-ו 200דת חט' אתה זוכר את הור אלוף אילון:

 : זוכר.תא"ל שפיר



 

36 

 

 : אז מה אתה צריך יותר מזה?אל"ם אילון

במסגרת האוגדה, כולל בעיית הרצועה והכנסתה בציר  60מה עמדתך ביחס להפעלת חט'  .4

 החולי?

, הייתה גמישה מאוד ולגמישות הזו היה 84: מבחינת תכנון, התכנית של אוג' תא"ל שפיר

ן. הבעיה מתחילה, קודם כל, מראיית עצם הקרב על רפיח ואחרי יתרון ויחד עם זה, גם חסרו

חטיבות  2עריש. הגמישות התחילה מתכנון קרב רפיח כך שאל אזור זה הלכו -זה הליכה לאל

, כאשר לא הוגדר מראש מי תלך ראשונה, אלא אמרו, שמי שתגמור את 7וחט'  35חט'  –

באופן טבעי, כל אחת רצתה לגמור עריש -לחימתה ראשונה תהיה פנויה, תרוץ קדימה לאל

 ראשונה ולרוץ קדימה.

 עריש בציר המרכזי.-תרוץ קדימה לאל 70גמישות נוספת הייתה, שהייתה אפשרות כי חטיבה 

שנייה בציר המרכזי כאשר יש למצוא  35בציר המרכזי וחט'  7גמישות שלישית הייתה שחט' 

-ציר נוסף, מתוך ראייה שזה יהיה ציר משני, גם לבעיות שתהיינה על ציר רפיח 60לחטיבה 

אל עריש וגם לצורך הגעה לבקעת אל עריש בציר קרוב לשדה התעופה, לדחיפת יותר ציוד 

 סף.ולאפשרות הפעלת כח נו

את ענין הרצועה הפרידו מאתנו בזמנו, בהתאם לבקשה שלנו. אני לא זוכר האם תמכתי 

ן של רפיח יוהצעתי להפריד זאת מהעני 1956-ברעיון זה, אבל אני הכרתי את הרצועה מ

והליכה הלאה. כי לא האמנתי שמפקדת האוגדה תוכל לטפל גם בבעיות הלחימה והקרב 

תושבים ברצועה. לכן הצעתי לחתוך צפונה מאזור רפיח  קדימה וגם בבעיות ממשל ובעיות

מתנתקת מנושא הרצועה,  60ולת לפיקוד לטפל בזה, כאשר אנחנו נהיה קדימה. בצורה זו חט' 

הייתה מאחור. הפעולה על צומת רפיח הלכה  60כי היא שייכת לנו. כתוצאה מכך חט' 

עריש והפתיעה -בר ציר אלהייתה הראשונה שגמרה ונעה במהירות לע 7כמתוכנן, חטיבה 

עריש, הרבה לפני הזמן המתוכנן, ואני הייתי מאוד מופתע מזה ובקשתי -אותנו בהגיעה לאל

 עריש.-גורודיש כמה פעמים, שיבדוק האומנם באמת הגיע לאל משמוליק

הייתה בידינו(,  35אחרי שתי החטיבות )אז  60ואז היינו צריכים לשקול האם להניע את חט' 

את הציר המשני החולי? סיכמנו על הציר החולי. אני חושב שהשיקול שלנו היה או לתת לה 

ואולי גם ההכנות הלוגיסטיות והטכניות, לא היו  60נכון. ייתכן מאוד שהניווט של חטיבה 

הסדירה. ואני חושב, שלו היינו הופכים את הסדר )אני לא  7באותה רמה, כמו של חטיבה 

הייתה עושה זאת יותר  7ו שמישהו הציע לעשות זאת( חט' אומר, שצריך היה לעשות זאת, א

טוב. מה גם שהשרמנים שלהם פלוס האמכ"סים ועובדת היותם אנשי מילואים, לא היו 

 לטובתם.

בסופו של דבר היו להם קשיים והם איחרו, הן בגלל תספוקת ובעיות הצנחה והן תספוקת 

י. כך שלהערכתי העיכובים דלעבר הג'יר 60בשטח והן בגלל שיקולים של הפעלת גדוד מחט' 

 היו עקב הניווט, ההתחברות על שטח חולי ונושא הלוגיסטיקה.

ל ציר זה הייתה נכונה. אילו היא הייתה בסופו של דבר, למרות הקשיים, אני חושב שההנעה ע

עריש, אני לא חושב, שהיא הייתה מגיעה קודם. היא לא הייתה נכנסת יותר -נכנסת בציר אל
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 מוקדם ולא מגיעה יותר מהר, גם אם הייתה עושה את ההגעה בזמן יותר קצר.

 חלוקת הטנקים בין האוגדות תוך דגש על טיבם, מה עמדתך? .5

ותנו לראיית עוד כמה שאלות ששאלת והן: איפה צה"ל ראה את : זה מביא אתא"ל שפיר

 המאמץ העיקרי?

י למתקפה, הוא ראה כפי שאני הבנתי, את הבעיה תברגע שצה"ל עבר משלב המחשב הגנ

העיקרית, בנושא פקק צומת רפיח. אני גם חושב, שמבחינת האיום שצפה על מדינת ישראל 

ביותר. זו הייתה הנקודה הרגישה ביותר מפני  מהעוצמה המצרית, זו הייתה הנקודה הרגישה

צירים מצריים, האחד מצפון והשני ממרכז  2שקודם כל, היא אפשרה פתיחה של לפחות 

 ושליטה באזור הנגב והערבה למטה.

דבר נוסף הוא, שמבחינת קרבת הישובים שלנו למענה אפשרי של האויב, זו הייתה הנקודה 

שאם נוכל לבלוע משהו כנגד האויב, זה הדבר הבטוח הקרובה ביותר וזה האט את התפישה 

 ביותר שניתן לעשות.

עגילה ואום כתף, עמד בסימן עדיפות שני, כי בכל אופן, -בעוד שעניין קציימה ומערכי אבו

שבע, הוא הרבה יותר ריק מישובים ונותן -המרחב שהיה לאויב לעבור מניצנה עד אזור באר

 ועה.צר למרחב רפיח או הרלצה"ל מרחב של תמרון ואפשרות מעב

אם אני נכנס לבעיות של אריק, אני חושב שהן נבעו מאישיותו ויוזמתו של אריק. הדחיפה 

של אריק עם ההוכחות שלו בדרך הצגת התכניות הביאו את צה"ל להכרה, כי זה ניתן לביצוע. 

נחה לולא הדחיפה שלו, אני מפקפק האם צה"ל היה הולך בציר ההוא. ואם אני אחזור לה

ח בציר והידועה, כי צה"ל לא חשב להגיע לתעלה ואזכיר את הסיפור איך עיכבנו את הכ

הצפוני ואני התעלמתי מזה. לצה"ל לא הייתה שום מחשבה להגיע לתעלה בשלב הראשון, 

ביר לחפן,  –המליז  –עריש, ובשלב יותר מאוחר -לא יותר קדימה מאל –המחשבה הייתה 

 קציימה כקו ראשון. –כתף -ארם –עגילה -כאשר אבו

אני חושב שנושא הציר הדרומי נבע מהדחיפה של אריק, שהוכיח כי למרות שיש לו את יחסי 

 הכוחות האלה, הוא מסוגל להתגבר על האגוז הזה.

מאחר ולא חשבו על הליכה פנימה, הבעיה של אבטחת הציר המרכזי לא היוותה בעיה לצה"ל 

הצניחו צנחנים בעומק והיה צורך להתחבר איתם, כאן כי כאן, לא כפי שהיה ב"קדש", שאז 

-אבו –כתף -לא נכנסו פנימה. לכן, ציר נוסף לא היו חיוני ואם לא היו פותחים את ציר אום

 עגילה והולכים כך בציר הצפוני, זה לא היה גורע כלום.

התכנית הפכה ליותר מורחבת, כתוצאה מיוזמה, דחיפה ותכנית שאריק הציג ולהפתעתי 

 יקוד תמך בזה וגם צה"ל תמך בזה.הפ

עם עיקר הטנקים ובעלי איכות? כי צה"ל ראה בזה נקודה  84למה שמו בציר הצפוני את אוג' 

כשל אין ספק שהוא היה יף להדיעיקרית ואם היה צריך לשקול, איפה צה"ל, חס וחלילה מע

הטנקים  מעדיף בגזרה המרכזית ולא בצפונית. מכאן העדיפות במספר הטנקים ובאיכות

 ובזמנים זה הנימוק העיקרי.
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 ?520או חט'  200שווה לחט'  60: סה"כ לא נתנו לכם עדיפות עד הסוף. האם חט' אל"ם אילון

: לו היו שוקלים את היקף המשימה עד לתעלה, הדברים היו נכונים, אבל היקף תא"ל שפיר

לא באה לידי  60 עריש. ועובדה היא שחטיבה-המשימה היה אזור פתחת רפיח, ואם ילך, אל

ביטוי במהלך הזה, אלא במהלך יותר משני של אבטחה אוגדתית ובשדה הקרב ממש לא 

 קיבלה ביטוי. זה מראה שמבחינת הכנת כוחות לנו היה מספיק.

: אני אנסה לצטט את דברי אלוף פיקוד הדרום אני לא יודע, האם אתה יודע כי אל"ם אילון

"כ לשר הביטחון את התכניות של צה"ל בגזרת לחודש אחה"צ הציגו לרמטכ"ל ואח 2-ב

 תכניות:  2פיקוד הדרום. משימת ההצגה הוטלה על אלוף פיקוד דרום והוא הציג למעשה 

האחת היא תכנית, שעליה הוא מתווכח האם הייתה פיקודית או מטכ"לית, בכל אופן היא 

כ"ל עדיין לא בצפון, אריק במרכז, כאשר הרמט 84הלכה על הגל המטכ"לי ולפיה אוגדה 

 בציר חרידין. 31הצביע על אוגדה 

יוני, לקראת ההצגה, קבעה שאוג'  2-1ה, אשר אלוף דרום אומר, שגובשה בליל יהתכנית השני

. לדבריו הדבר הזה סוכם על 38בציר החרידין ודרך אוג'  84במרכז ואוג'  38בצפון, אוג  31

פועלת  84ת המטכ"לית שאוגדה דעת כל מפקדי האוגדות אך היות והאלוף טל תמך בתכני

 בצפון ובאותו ויכוח שהיה שם הוא שינה את דעתו. אני לא יודע האם זכור לך הענין?

ה כתכנית נבחרת שלו ואז כתוצאה מתמיכת יעובדה היא, שהפיקוד הציג את התכנית השני

 קה וטל סוכמה התכנית המטכ"לית הזו.חלב, ו-בר

כפי שאני מציג לך, מבחינת אלוף דרום  84אוג' עצם העובדה שעלתה אפשרות להפעיל את 

עריש ותכנית אחרת  עד לתעלה. -זה שינוי קונספציה והוא אומר: "הייתה תכנית קטנה עד אל

אבל כשאני דיברנו, דיברנו על השמדת הצבא המצרי ואם להשמיד את הצבא המצרי, יש 

דרך הציר המרכזי? לא  צורך להגיע אל אזורי התמרון ואז השאלה היא, האם יש צורך לבוא

 גיבשתי עמדה, אבל דרשתי בפירוש תוספת טנקים".

וגם בסיכום שהוא עשה מיד  –בוא נצא מתוך הנחה שלאחר שאלוף דרום גיבש את עמדתו 

הוכיחה  60-ו 520ין ניצול הטנקים, הפעלת חט' יאחרי המלחמה, הוא טען שלפי דעתו, בענ

 זה.   ןיאת התזה שלו שהן לא נוצלו כהלכה בעני

 ?"60אתה יכול להגיד: "מה אתה רוצה הרי היא הלכה במרכז", אבל לגבי חט'  520לגבי חט' 

: על תכנית אלוף פיקוד דרום לא אומר דבר אבל אני אומר כי מפקדת האוגדה תא"ל שפיר

לא תכננה דבר כזה אף פעם. לא היה לנו שום תכנון שאנו הולכים בציר חרידין. לא עסקנו 

 מופיע על מפות שלנו ולא על תצ"אות שלנו ולא פה. אין דבר כזה.בזה, זה לא 

ן של הקומפלקס ילכל העני 38כמו כן לא דובר על זה שאנו, כעתודה, נכנס דרך אוגדה 

המרכזי. אני כרמ"ט אומר בוודאות כי לא עסקנו בזה. זה לא אומר כי לא דיברנו ולא דנו, 

 אבל אנו באוגדה לא עסקנו בזה.

 השליטה של האוגדה וחלוקת התפקידים?מערכת  .6

: קודם כל, להערכתי, איום האנשים במפקדת האוגדה שלנו היה הטוב ביותר. זו תא"ל שפיר

הערכתי. היו שם קציני מטה ברמה גבוהה, אנשים מנוסים מאוד. אמנם לא זו תמיד הנקודה 
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, כולם שממנה אפשר להקים, אבל בכל אופן כל אותם האנשים שהיו במפקדת האוגדה

התקדמו מאז בדרגה אחת או שתיים, בין אם זה קצין האפסנאות, קצין השלישות, קצין 

 האג"ם והרמ"ט. כלומר, היו קליברים רציניים בניסיונם ובאישיותם.

זה נתן לנו אפשרות לנסות לעבוד בצורה שונה קצת. הארגון שלנו, בדרך כלל, היה דומה 

דת אוגדה לפני מלחמת ששת הימים. הוא התבסס לארגון, כפי שחשבו על צורת הפעלת מפק

על מפקדה עיקרית, חפ"ק מין לו"ז שיוצא מהמפקדה העיקרית ומין חפ"ק של הסגן או 

 זחל"מהרמ"ט. כלומר נכנסה לו מערכת שלמה זהה לחלוטין למערכת מפקד האוגדה. היה לי 

ים ומספר ג'יפי סיור שלי ובאותו מתכונת כפי שהיה למפקד האוגדה. ניתנו לי כמה פונקציונר

יני היה שאני נמצא אתו בחפ"ק וכאשר יהיה צורך אנו בשעמדו לרשותי. הסיכום בין טליק ו

נפרדים. אם קורה חס וחלילה משהו לאחד מאתנו, השני מקבל את הפיקוד. כלומר, אם 

לא נמצא במפקדה  טקורה משהו לטל, אני מקבל את הפיקוד ובאופן טבעי, כשהרמ"

ר העבודה מוטלת על ק' האג"ם. כך זה היה וקלמן מגן, ק' האג"ם, עשה עבודה העיקרית, עיק

 צאת מן הכלל.וי

אנו עשינו הכנות יוצאות מן הכלל. שטחנו את כל סדר הפעולות של המבצע על לוחות, אשר 

עליהן תכננו מה כל אחד מהגורמים עושה ובאיזה שעות: בשעה זו וזו, ח"א צריך לפעול, 

רטילריה, בשעה זו וזו ההנדסה וכו', כך כל היחידות. לוח אחד היה בחמ"ל בשעה זו וזו, הא

האוגדה, כאשר ההנחיות לק' האג"ם היו "באופן כללי ההנחיות יוצאות מהחפ"ק לכוחות, 

אבל כשאתה רואה כי משהו נשכח אתה מתריע או מפעיל בעצמך בהתאם לתכנית" וכך אמנם 

 היה.

דה העיקרית ולהיות בחפ"ק הקדמי, במשך כל זמן זה אפשר לי, בלב שקט, לצאת מהמפק

הלחימה. כי כל קציני המטה ישבו שם ועקבו אחרי כל המהלך. ולהפתעתי לא היה אף פנצ'ר 

אחד, בין התכנון לבין הפעולות, מבחינת הוראות מטה. זה באופן כללי על צורת הארגון 

 והשליטה.

-ד הדרום ועם המטכ"ל בנושא ביר: קלמן ק' האג"ם, היה זה שדיבר עם פיקואל"ם אילון

לחפן. הוא ישב במפקדה ודיווח על זה שלא הולך שיש שם סטלינים וצריך סיוע אוויר דחוף, 

-לקחת את ביר 84ואוגדה  31עד כדי כך שרמ"ט פיקוד דרום והאלוף רצו לתאם בין אוגדה 

באת פה את לחפן. הדברים הצטיירו פה במצפ"ע כנוראיים ואני על זה התפלאתי, כי אתה ה

 הצד החיובי של הדבר.

 לחפן(-: )על קרב בירתא"ל שפיר

 יש כאן בלוח האירועים הזה חידושים בשבילי. אני חושב כי יש פה ברבורים.

 : זה אותנטי מיומן האוגדה.אל"ם אילון

לחפן היה פייסקו אחד גדול. כאשר הגיעה לשם -: אם אתה שואל אותי, קרב בירתא"ל שפיר

לחפן. תביא לי מישהו אחד שראה הרוג אויב -שם אף חייל מצרי אחר בביר , לא היה84אוג' 

 7לחפן? אני טוען שזה היה עד כדי כך ונוכיח לי את ההפך. אני טוען, שכאשר חט' -אחד בביר

 לחפן, לא היה שם אויב. לכן זה בשבילי חידוש.-עלתה על ביר

 באותו זמן אני הייתי בחפ"ק עם טליק.
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מאוד. השאלה היא, האם פה לא התערב מישהו? הוא חייב היה לשאוב : מפליא תא"ל שפיר

את זה מאיזה שהוא מיידע. מאתנו, מיידע כזה הוא לא יכול היה לקבל כי לא העברנו לו. אנו 

 שלטנו גם על דרישות האוויר וגם על הפקודות וזה נראה לי משונה מאד.

, כי עד אז הוא התקדם לשם. אבל לחפן נראות סבירות-הדרישות לסיוע אוויר לביר 1017עד 

, הדיווח כי בביר לחפן הולך קשה, יש הרבה נ"ט ונפגעים, נראה לי מפוקפק. 1017-בהמשך מ

 ן זה עם קלמן.יאני הייתי בודק את העני

 בספר(. 42: תראה מה שהולך ביומן הפיקוד )עמ' אל"ם אילון

 : טליק ראה זאת, נשען על זה, מה הוא אומר?תא"ל שפיר

: הוא מרכך את זה. הוא מעולם לא העז להגיד כי שם לא היה כלום. הוא הסביר אילון אל"ם

 כי קלמן שהיה מאחור, הייתה לו הרגשה יותר כבדה.

 : האם זה קרה שהסתיים עם איזה שהוא נפגע?תא"ל שפיר

 ריטה אחת.ש: אף לא אל"ם אילון

ולא שמעתי פרט לירי : אני אמנם לא הייתי בקו הראשון אבל האזנתי בקשר תא"ל שפיר

צרי, הרוג או פצוע. ההערכה שלי שלנו שום ירי. כשעליתי ליעדים לא נתקלתי באף חייל מ

הגיעה מאחור, כאשר הם ידעו כבר  200תה ריקה משחר. ברגע שחטיבה ילחפן הי-יא שבירה

 לחפן נעזבה.-עריש נכנסה, ביר-שאל

יים. אבל על זה ששם לא היו כוחות אולי התבטאתי חריף מדי, אולי היה שם חייל אחד או שנ

ל. אני לא ראיתי ובסדר גודל של מחלקה, פלוגה, גדוד או חטיבה, על זה אני מוכן להגיד הכ

קרב של חטיבה שהולכת וכובשת יעד בסדר גודל חטיבתי, שלא יהיה שם אף נפגע אחד. זה 

י לא חושב שיח הזה של קלמן מהווה בשבילו הפתעה. אנ-לא מתקבל על הדעת. לכן, הדו

שמישהו מאתנו ידע על זה. אני לא זוכר שמישהו מאתנו ביקש את זה. בהחלט אפשרי כי 

ביקשנו סיוע אווירי לקראת תקיפה, אבל מתן דיווחים על סטלינים, קושי והרבה נפגעים, 

למנו בקשר והקשר באוגדה הזו היה יוצא יאת זה לא יכלו לשאוב מאתנו. ואנחנו כל הזמן ש

 ל ואני לא זוכר זאת.ולמנו על הכימן הכלל, ש

: באותו קרב, אני יודע מגרנית, שלמעשה הקשר היה באמצעותו אך אני עוד אל"ם אילון

 אחזור לזה. 

ין של גדוד יביוני אחה"צ, שנמשכת אח"כ בלילה. ישנו הענ 8-מכאן אני עובר להתקדמות ב

מתחת ביר לחפן  , קרב7האמכ"סים בבוקר, הריצה של קפלן שאחריה מכניסים את חט' 

מגיעים דיווחים כי זה לא זז. סגן הרמטכ"ל  .תנגדות, המשך התנועה והעסק נגמר ששם יש ה

 האם בכל מחיר או לא? –יוצא לשטח. עולה השאלה 

הבעיה הייתה, כי למעשה הייתה קיימת בפועל החלטה של מועצת הביטחון על הפסקת אש. 

ם? ואני קושר זאת אתך, כי באותו יום הבאת הזה עומד עם הפעילות באותו יו ן יאיך העני

 את גרנית עד לתעלה, בניגוד לפקודות.

לא בדיוק  -לא בניגוד לפקודות, אלא  –ן זה יותר עדינים ונאמר י: בוא נהיה בעניתא"ל שפיר

 ברוח הפקודות.
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: שם באמתה מצב היה כפי שתואר. כי אני הייתי שם באותו יום ועלו עלינו אל"ם אילון

. ההתרשמות הייתה ששם העסק די רציני. השאלה היא, האם זה עומד בקנה אחד מטוסים

. הירדנים קיבלו זאת על עצמם 22:00לחודש, שעה  8-7עם בעיית הפסקת האש שנקבעה בליל 

לחם ואנו המשכנו לפעול בגזרה המצרית. הפקודה יומצרים לא. המצרים המשיכו לה

בבוקר. אנו גמרנו  99:00-לחודש ב 8-בות בהמטכ"לית אמרה שאנו צריכים לגמור את הקר

 לחודש. 9-את הקרבות ב

: בקשר לביקור של סגן הרמטכ"ל, אני חושב שהתמונה, כפי שהציג אותה טליק תא"ל שפיר

הייתה נכונה. הוא אמר שקיימת התקדמות. יתכן שאפשר יהיה לעשות זאת עוד יותר מהר, 

יותר מהר, זה יעלה יותר אבדות. יחד עם אבל זה עלה יותר. אם תשימו את הדגש על ללכת 

זאת הוא לא המליץ ללכת כך. כאן אני צריך להזכיר את כמות הנפגעים שהייתה לאוגדה, גם 

ביום הראשון ברפיח וגם ערב לפני זה עם בעיית גדוד האמכ"סים והמרגמות והחברה, מאחר 

קץ, עד כדי כך צחון מוחלט שלנו, לא רצו לדחוק את הישראו את המלחמה מסתיימת בנ

-ן עומד לפני סיום. להערכתי השיקול של בר לב היה נכון, כי היות נוספות כשענידשיגרמו אב

שעות כאשר  4-3-2-שעות נוספות שזה עשוי היה לקחת לא שינו דבר וזה לא היה יותר מ 3-2

 בר לב הגיע, סופר לו על העיתוי והוא הסכים.

 ענין הפסקת האש. : השאלה היא, האם היה בתודעהאל"ם אילון

 : להערכתי לו.תא"ל שפיר

)כן תספר על האיגוף להמליז והחזרה לחוטמייה  46וגד'  7ביוני אחה"צ של חט'  7-המהלך ב .7

 לפי רצונכם(. –ולא עליה למעלה 

אנו לא ידענו בדיוק, מה נשאר ומה עושה  –ן של ביר גפגפה והמליז י: בקשר לעניתא"ל שפיר

. ההערכה שלנו הייתה שהיא עשויה להימצא באוז המליז, באזור המליז או יותר 4' דיב

 דרומה, או יותר צפונה, אולי בצירים של בריחה, אולי לא.

, על אבק. אני 7, שאז החליפה את חט' 60והנה, קיבלנו איזו שהיא ידיעה מהכוחות של חט' 

ל המליז ואכן גיליתי את האבק לקחתי את התפ"קון שלי וזזתי לרכסים שנותנים תצפית ע

 7חט'  79הזה. התקשרתי עם טליק והצעתי לו לעשות את פעולת האיגוף. לקחנו את גדוד 

שהיה ריק מדלק, ואני פיקדתי  82כאשר טליק נשאר במרכז עם גדוד  46וצרפנו אליו את גדוד 

 .46וגדוד  7על חט' 

ם בצורת מלקחיים. במקום לא הפעולה הייתה בסדר. שמוליק הגיע למקום והפעיל את כול

טנקים וכמויות די ניכרות של רכב רק ארטילריה וחי"ר. אני  10-8, אלא רק 4הייתה דיב' 

חושב שזה היה משהו מהחטיבה הממוכנת שהייתה באזור. לומר נוראות, אני לא יכול כל 

-ביריתה לעלות מיד צפונה ליהעסק נגמר לפנות ערב ואז להערכתי, הדרך הקצרה והטובה ה

ססתי קצת ונתתי לו יגפגפה. שמוליק נרתע מזה וביקש אישור לחזור חזרה באותו ציר. ה

עריש אני הייתי אז צמוד -ש/ת אל-אישור. לדעתי זה היה משגה. היינו צריכים ללכת ישר ל

 אליו.

 היה ת"פ שמוליק 46הכוחות. חשבתי שגדוד  2: אני לא ידעתי כי אתה פיקדתי על אל"ם אילון

ח היה ת"פ שמוליק. הוא פיקד על החטיבה שלו והגדוד. אני הייתי צמוד ו: הכפירתא"ל ש.
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גדודים נפרדים, את זה  2-עם החפ"קון שלי ופיקדתי על שמוליק. אני לא פיקדתי עליהם כ

 שמוליק עשה.

ן של גרנית. גרנית נתן לי, ממש ביום השחרור שלו, עדות. על י: אם לחזור לעניאל"ם אילון

רנית יש לי הרבה חומר ואני בטוח שיש הבה דברים שאתה לא יודע. בכל אופן, ן של גיהעני

הנקודה של מתי כן זזים ומתי לא זזים, לא ברורה לי. מה שברור לי, שהיה דיווח אחד מוטעה 

 ואמרו לגרנית לחזור לאחור, כאשר הוא בכלל אל היה בשלב הזה באותה נקודה.

שטח הוראה לכבוש את קנטרה, הייתה פקודה דבר שני שאני יודע הוא שבזמן שנתנו ב

 מטכ"לית של הרמטכ"ל לא להיכנס אליה בכלל. על זה אולי אתה לא יודע.

ח גרנית, בייחוד בשלבים שמפקדת החפ"ק וכמו כן חשוב פה, איך נעשתה השליטה על כ

 הקדמי הייתה בציר המרכזי ואילו הוא המשיך.

ח גרנית נוצר כתוצאה מכך וח גרנית. כוכ : קודם כל, כדאי לזכור איך נבנהתא"ל שפיר

 כוחות שיפתרו לנו כמה בעיות: 3-2שכאשר סיכמנו על האיגוף הדרומי, אנו רצינו להוריד 

 לחסום לעבר ציר ניצנה. (1

 להתחיל לכתוש את אחורי המערך הדרומי של רפיח. (2

 הייתה מיועדת להיכנס בו, או לכל חטיבה 60לבדוק ולמצוא את הכניסה לציר שחט'  (3

 בתחילת הכניסה למערך. 35אחרת ולניווט חט' 

יחידת ח גרנית. זו גם הייתה הסיבה שצרפנו לו את ולשלושת הדברים האלה היה מיועד כ

 עם דן שומרון. הנ.ט.

ח הזה את השם והזה את גרנית וכן נתתי לכ וחאני הצעתי למפקד גי"ש להזמין לפקד על הכ

 הראשון שלו. תפקידח גרנית". זה היה הו"כ

 60נלקחה, הוא היה מיועד ללכת עם חט'  35וחט'  35לאחר מכן, כשהוא התפצל מחט' 

 ש.אולהוביל אותה בר

 הובילה וכי הוא רץ אחריה. 60: גרנית טוען כי חט' אל"ם אילון

כבר יצאה  60: מבחינת מרחב וזמן, עד שהוא קיבל את ההתראה בניצנה, חט' תא"ל שפיר

 השני.והוא יצא אחריה. זה היה השלב 

ח מיוחד שינוע בציר הצפוני. אני בתחילה ועריש, סיכמנו על כ-בשלב השלישי, כשהיינו באל

ביקשתי מטליק, כי אני אפקד על הציר הצפוני והוא יפקד על הציר הדרומי. כלומר 

ח גרנית, תלך בציר הצפוני וולא כ 60שהחפ"קון שלי יהיה בציר הצפוני. כן הצעתי לו שחט' 

 ירים ביחד.צ 2כך שנלך על 

 טליק התנגד מכמה נימוקים טובים:

ליז והוא לא ראה את מאדי והוא טען כי הבעיה המרכזית עשויה להתעורר עדיין בו (א

 הכוחות ממש מתפוררים.

 הכוחות שהוכנו לציר הצפוני, מנו כחטיבה שלמה והם היו גדולים מדי. (ב

וארטילריה שאפשר ח גרנית עם קצת תוספות, עם טנקים ומכאן הגענו חזרה לרכב של כ

 היה לתת לו. כך נוצרה גם עוצמה לציר לעבר קנטרה.
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ח גרנית והתפנתה הופיעה וריאציה רביעית שהיא נכנסת פנימה, עוברת את כ 35כשחט' 

 ומתחילה לפעול.

וריאציה חמישית מופיעה כשל רפול קורה מה שקורה, הוא נפצע ואז גרנית למעשה לוקח 

 על הכוח שלו.וגם  55את הפיקוד גם על חט' 

וגרנית שוב נשאר עם  35וריאציה שישית מופיעה, כשדוידי בא ולוקח את הפיקוד של חט' 

 הכוחות שלו.

ח הייתה בכך שהוספנו לו והאלה השליטה על הכהשינויים  -כתוצאה מכל הוריאציות 

מספר מכשירי קשר, דרכם הוא היה קשור לחפ"קון שלנו, למפקדה העיקרית ואחורה 

שלו וגרנית העביר אותן  מכשיר-לעתים יצא שממסר המטכ"ל העביר הוראות ללמטכ"ל. ו

 אלינו. אלו למעשה היו השליטה והארגון.

הפקודות לגביו היו להתקדם עד לנקודה מסוימת וכאשר הוא הגיע לשם הוא דיווח. אנו 

הודענו אחורה ואמרנו לו להישאר במקום. לאחר מכן הייתה לו עוד פקודה לנוע. במשך 

לילה היו לו עוד פקודות לעצור או להתעכב, אך אנו קצת התעלמנו מהן ואמרנו לו ה

 להמשיך לנוע. ואני לא חושב שזה פגע במשהו.

 ?84מה הייתה חלוקת התפקידים בין קשנ"ר ואוג'  .8

 : אני אפריד בין שני שלבים:תא"ל שפיר

 גי"ש. שלב של עד הירידה לגבעת החבלנים, מפקדת האוגדה הייתה למעשה מפקדת (1

אחרי שהגענו לגבעת החבלנים, ברן היה צריך למעשה לעשות את עבודת הקשנ"ר ואילו  (2

 אני את עבודת הסגן והרמ"ט באוגדה.

שאר וכתוצאה מזה לקחו את ראש תח"ש ועשו יבשלב מסוים, ברן אמר כי הוא לא רוצה לה

 ולקה(.ט)אני לא זוכר את השלב של  31אותו לקשנ"ר. ובכן הלך להיות סגן באוג' 

אני זוכר כי עסקנו בענייני גייסות שריון או ק' שריון ראשי, בדיון אחד, בו ברן הופיע בפעם 

שריון ראשי, אשר עליהן הוא דן עם טליק  ציןהראשונה עם נושאים ובעיות הקשורות בק

שריון ראשי, העלה נושאים, הקשורים  ציןבשלב אחר, הופיע מנדי וגם הוא, כק      והמטה.

 , כדי לקבל עצות וכו'.השריון באוגדה אלא גם לגייסותלא רק 

בשלב יותר מאוחר, התנתקנו לגמרי ואני יודע כי מנוי עסק די בחופשיות בנושאים 

 הקשורים בקצין שריון ראשי, ואילו אנו, עסקנו כמעט בלעדית בנושא האוגדה.

 התפתחות התכנון האופרטיבי. .9

 הכלליותחלקה של האוגדה בתכניות האופרטיביות  .א

 התפתחות התכנון האופרטיבי באוגדה עצמה .ב

 /נחשונים(?2האם חל שינוי של קונספציה ומתי )קרדום  .ג

. אפשרויות: כפי שזכור לי בשלב הראשון דובר על מגננה. בשלב זה היו כמה תא"ל שפיר

ח עתודה מרכזי של פיקוד דרום ובתוקף זה יכולה ומהווה כ 84שאוג'  -ת העיקרי האפשרות
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הדברים  2-ענה ל 302להיות מופעלת או לגזרה הצפונית או לגזרה הדרומית. מיקומה בשטח 

 האלה. 

ין זה, גם ילהערכתי התכנון היה די בהיר. השטח מוכר לכולם ובעיות אפשריות ברורות. ובענ

 ין.יאם היו שינויי חטיבות מבחינה מהותית, זה לא שינה את הענ

 עשוי להיות מופעל: 84יון המרכזי היה שאגרוף אוג' עהר

או באזור בין רפיח לשללה, עם אותן תכניות לנוע מיעד גרין לעבר רפיח, כמטה הבקעה  .א

 אחד.

 מאזור ניצנה צפונה. .ב

כן עלתה וריאציה של משהו יותר במערב, לכיוון מבטחים, אם יהיה איגוף עמוק ביותר  .ג

 שלמלבן הצפרים.

התבססנו על האפשרות שגדודי החרמ"ש לא הייתי אומר כי זה בדיוק "פטיש וסדן", אבל 

יהוו אבן על הקרקע, בעוד הטנקים פועלים, כמו למשל שמיער גרין והלאה, יהיה תפוס ע"י 

 :אפשריותחרמ"ש בעוד הטנקים פועלים. לאחר מכן, מבחינה התקפית, היו כמה 

 

 ענין האיגוף הדרומי דרך הקורייה וחדירה פנימה. –בדרג של מחשב  (1

 הגזרה הצפונית. (2

 פעולות: 3בגזרה הצפונית תוכננו 

התכנון האלמנטרי הראשון, שעשיתי אותו עם המטה והצגתי אותו לפני טליק והוא  (א

חט'  –בשלב מסוים ראשוני אתאר אותו ואילו אח"כ הוא שינה אותו. התכנון אמר 

 60פועלת מצפון לרפיח. גרנית, כפי שהוא פעל, חט'  7 פועלת מדרום לרפיח, חט' 35

 , כפי שהסברתי קודם.כמה אפשרויותבפועלת 

לאחר מכן, טליק העלה חששות ביחס לפיצול הכוחות ומתוך הראיה שלנו, שיתכן  (ב

שצה"ל לא יעשה הרבה יותר מפעולה בגזרת רפיח, לכן מוטב לרכז את שתי החטיבות 

בכיוון הצפוני  35למאמץ אחר בגזרה הצפונית של רפיח. מכאן, עשינו תכנית שחט' 

מת רפיח. כלומר, לוקחת את הציר הצפוני מערבי ויוצאת מכרם שלום מערבי שלצו

עושה את האיגוף היותר  7בתפנית קצת צפונה ומערבה לעבר צומת רפיח, בעוד חט' 

 עמוק מצפון.

תכנית זו עמדה בתוקפה עד שהגיעו אלינו הידיעות, שלמעשה בצומת רפיח עצמה, יש 

עולה על שטח אש מוכה  35שמא חט' ריכוז רציני של נ"ט וטנקים ואז טליק חשש 

 והחליט לחזור לתכנון האורגינלי הראשון ועשינו אותו.

: דני מבין, שבצינור הפיקוד עלה תכנון ראשוני כלומר, הצעת תכנית שגובשה אל"ם אילון 

פועלת מדרום באיגוף, כאשר  35פועלת מצפון וחט'  7ע"י המטה ברשותך, לפיה חט' 

מת והדבר הזה נפל בשל רווח גדול מדי בין הכוחות והרצון להגיע ההתלכדות היא באזור הצו

 למאמץ ודאי באזור הצומת.
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בשלב שלאחר מכן, בהתאם למחשבה של ריכוז תנועה תכננה תנועה של שני הכוחות באגף  

נעה באיגוף עמוק יותר  7נעה קצת יותר מצפון לצומת וחט'  35 –הצפוני, כאשר חט' אחת 

 מצפון לצומת.

 בעתודה. 60האפשרויות האלה חט' בשתי 

 לאחר מכן כתוצאה מתצ"א פלוס ידיעות, נהפכה הקערה וחזרו לתכנית הראשונה.

לחודש בערב,  4-: זו הסיבה גם של המהירות הגדולה בה עשינו זאת. זה נעשה בתא"ל שפיר

כוחות הולכים מצפון. טליק  2לאחר שגמרנו את קבוצת הפקודות על התכנית שאמרה כי 

לרפול אליו וליבן אתו את הבעיות. רפול היה בעד הליכה בציר הדרומי באיגוף העצמאי  קרא

שלו. לאחר דיון הם החליטו לחזור לתכנית הראשונית. אני, שבדיוק גמרתי את מתן קבוצת 

שאר. באתי אל הקרון של טליק, תיקנתי את הפקודה, יצאתי יהפקודות, אמרתי לכולם לה

הפקודות. אנו לא היינו מסוגלים לחזור לתכנית האורגינלית, אם לא ותיקנתי את קבוצת 

 דקות של העברת ההחלטה לקבוצת הפקודות. 5-קדם. זה נעשה בוהיה לנו תכנון מ

: הדגשת את זה שמפקדת האוגדה חשב, כי עשוי להיות מצב שזה יהיה ההישג אל"ם אילון

האוגדה בתכניות האופרטיביות אני חוזר לשאלה של חלקה של היחידי של צה"ל לכן מפה 

 ?הכלליות

: אני בזה מתקשה לענות לך כי היו מספר מפגשים ושיחות שבהם אני לא הייתי תא"ל שפיר

 ן זה אינפורמציה בדיוק מהימנה.ינוכח ולא השתתפתי, כלומר קשה לתת בעני

ת לגזרה הצפונית, גם א 84: אתה היום הסברת, בין הנימוקים להעלות אוג' אל"ם אילון

 הקרבה המידית ליישובים והסכנה הטמונה בכך אולי תרחיב את הנושא?

: זו הייתה צריכה להיות התקפה מיוחדת, רגלית קטנה. כדי לשלול את היוזמה תא"ל שפיר

ממצרים. מי שדיבר על דברים יותר מזה הוא מטעה, הוא מקדים את האירועים ועל סמך 

שטח. לא דובר על שום דבר יותר מאשר להשיג ניסיון האירועים, אבל לא על סמך מה שהיה ב

הצלחה שתקדם יוזמה מצרית ותהווה את ההישג הטוב ביותר שניתן היה להשיג במצב 

 ההוא.

קשה לי לזכור בדיוק, מתי ואיך חל המפנה. אני לא יכול להגיד. יכול להיות שהוא באמת חל 

ין, מבלי לנבור חזרה בכל המסמכים. אבל יעם סגירת המצרים, אבל קשה לי להיזכר בענ

עדיפות ראשונה, נושא צומת רפיח, במגמה  –השינוי שחל גם לא היה דרסטי. כי הוא אמר 

להגיע לאל עריש ולהגיר לביר לחפן. לא היה מעבר לזה שום תכנון. לזה הגענו בפרוט הגדול 

 ביותר.

לריה שלנו בקרב הזה. בערב בהקשר לזה יש עוד נקודה חשובה והיא בעיית השימוש בארטי

הקרב, כשישבתי על תכניות הארטילריה, עלה לי רעיון בראש שאמר: מאחר ואנו עומדים 

להפתיע במלחמה הזו ומאחר וכמה ימים לפני זה הייתה לנו תקרית אש ברצועה, שלמעשה 

ומאחר שהמצרים לא פתחו באש והם לא יודעים על התקיפה שלנו  11אני פיקדתי בה על חט' 

 אנו ננצור את האש הארטילרית כל עוד הם לא פותחים באש.
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ובאמת, בעזה, מתי המצרים פתחו באש ועל מה? לדעתי, הפתיחה באש על המצרים, הייתה 

דקות מתחילת התנועה,  50-40דקות, כפי שנרשם פה, אלא בין  10מאוד מאותרת, ולא לאחר 

להערכתי, די הרבה את הקו  כשהם התחילו לראות את החברה נוספים, אחרי שהם עברו,

 הירוק.

, אלא על הישובים וכך 7על מה פתחו באש? להפתעתי, הם לא פתחו באש על חט'  –דבר שני 

עבר את הגבול, רק אז הונחתה ארטילריה  7הרבה יותר מאוחר, כאשר החלק העיקרי של חט' 

 מאחור וגם כן זה לא היה רציני. 82על גדוד 

במקרה זה היה מאוד מוצלח, כי לא היינו, מיד עם תחילת  אני חושב שהשיקול שלי בשטח

התנועה, פותחים באש ארטילרית, היינו מסגירים את הכוונות שלנו הרבה לפני הזמן 

 ומקבלים אש הרבה לפני הזמן. אני החלטתי על זה, אמרתי לטליק וזה אושר.

אמתי את ענין לחודש אחה"צ, כשישבתי ובדקתי את נושא הארטילריה. אז תי 4-זה היה ב

הארטילריה עם נושא האוויר ואז גם שלחנו מדריך מיוחד לחצרים, כדי להדריך את הטייסים 

 על מטרות. כשעשיתי את השילוב בין הארטילריה לח"א צץ לי הרעיון הזה.

 אם אנו עוסקים בתיקון של התכנית וניהול הקרב בנושא רפיח, יש לי כמה הערות:

כרם שלום לקרב הראשון. זה הוטל על -מקטע ניר יצחק צירים 3אנו תכננו פתיחה של 

את החפ"ק  ב. ביקשתי מטליק אישור לעזו10:00-09:00ההנדסה כשהתחיל הקרב בסביבות 

ולנוע לאזור ההנדסה ולהפעיל אותם, כדי לוודא שהצירים האלה יפתחו. כי מבחינה 

 .9לוגיסטית זה היה חשוב מאד כי שם נכנסה חט' 

את ההנדסה והם עבדו מהר מאד, באותו שלב, טליק קיבל את הידיעה על כאשר אני הפעלתי 

אפשרות התקפת הנגד בכרם שלום. אני, כשפגשתי את מקסי, אחרי שהוא הצטרף על יד כרם 

 שלום, הוא אמר לי את הנתון הזה שלא שמעתי עליו.

ציר שנפתח כשנפתח הציר, הודעתי לטליק כי אני נע, עברתי כח ראשון עם החפ"קון שלי את ה

והגעתי לברינה במחנה רפיח. מצפון לצומת. בדיוק באותו רגע שאחרוני כוחותיו של שמוליק 

ומשהו. כלומר, עוד ראיתי את הקטל  12:00-דקות. זה היה ב 10-נעו. איחרתי לשם בערך ב

של הסיירת ואת עקבות הטנקים שלנו ואת המערך המזועזע של המצרים, שהם עברו אותו 

 35, בין חט' 7לבין חט'  35. למעשה, בשלב זה, לקחתי על עצמי לתאם בין חט' כאשר היה חי

שהייתה אחרי בציר שנעשה  9 . כלומר, ההנדסה של גד'9לבין גד'  35ובין חט'  46לבין חט' 

שפעלו מצפון  46ו/או גד'  9או חט'  35, או חט' 7ידה, כל התואם נעשה בקשר פנים של חט' -על

 את התיאום כך שאחד ידע איפה השני. בשיח' זוויד. עשיתי

כך הזהרתי את מקסי משדה המוקשים שהיה מצפון לצומת רפיח. לצערי, חשתי בזה דקה 

 טנקים הספיקו לעלות על מוקשים. 2-מאוחר יותר ו

ג'יפים באזור המגדל,  4בעוד אני נמצא עם הזחל"ם הבודד שלי ועוד  –וכאן יש לי סיפור 

הבחנתי במערך הנ"ט שהיה מצפון, עם טנקים שנשארו והתחילו יורים עלינו. המערך התחיל 

שנתקעו ונשארו מאחור. שלחתי את ק'  7להתעורר. משלנו היו בסביבה כמה טנקים מחט' 

ביא את הטנקים ועם החי"ר שהיה שם, הצלחנו להתלבש על כל ההנדסה פרויקה הקטן לה

 המערך הקטן שהיה שם.
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 : מה הייתה הבעיה בפתיחת הצירים?אל"ם אילון

ח הנדסי מיוחד עם טנקי מפלצת והם ו: פינוי מוקשים והרחבה. לצורך זה בנינו כתא"ל שפיר

נץ, הוא נתמנה לק' שעברו ראשונים. פרויקה היה ק' ההנדסה של האוגדה אבל כשבא נוח ג

ההנדסה האוגדתי ופרויקט הפך להיות עוזר שלו. את פרויקה שלחתי להביא את הטנקים 

והוא הלך עם הטנקים והחי"ר ואסף פה מאות שבויים. פה היה יכול להיות קטל נוראי, אם 

ים הראשונים ומיד להיינו משתהים עוד כמה שעות. פה גם לקחנו בשבי את אחד הקולונ

 תו.תחקרנו או

 לא ידעה על המערך? 7: האם חט' אל"ם אילון

דאות כי קיים שם מערך. הצרה היא שמהמגדל ראית את השטח אבל ו: ידענו בותא"ל שפיר

 לא ראית פיזית את הצומת.

אני מעריך היום שהחטיבה לא ידעה איפה הצומת. היא לא ראתה אותו בעין. היא הבחינה 

ם שליחת הסיירת, כפי שהיא נשלחה, לדעתי, זה בצומת ממש רק אחרי שהיא עלתה עליה. ג

 היה שיקול לא לגמרי נבון. המרוץ לזה היה שהערכות האויב הייתה שונה ממה שהיה ידוע.

אבל איך זה עומד מול מה שאמרתי, ששינינו את התכנית בגלל זה שהצומת היוותה בעיה 

 עיקרית?

ומשהו, עד אשר טליק הגיע עם  16:00ומשהו עד  12:00-אני בנקודה זו שהייתי למעשה מ

ן מתערבב. הוא יהחפ"ק שלו כיוון שהחפ"קון שלי היה הקדמי ביותר. כשטליק הגיע העני

מקבל את החפ"קון כחפ"ק, ופה כבר אין הבחנה אין החפ"קון לחפ"ק, כאשר הייתה חשיבות 

 מת ולמגדל.לזמן בו החפ"קון הגיע לצו

 המח"ט? החפ"קון? החפ"ק? –להתחברות על הצומת  7: מי מפעיל את חט' אל"ם אילון

דקות. הגעתי אחרי  10בעצמה. כי אני, לצערי, הגעתי לצומת באיחור של  7: חט' תא"ל שפיר

 דקות אחרי ששמוליק עזב את הצומת ומשום כך כואב לי הלב על הסיירת. 10הקרב. הגעתי 

ולכוון אותו. אחרי זה הפעלתי אותו  9י עוד לעשות: לשלוט בכניסה של גד' מה שכן, הצלחת

ובין גדוד  9ולגדוד  35לחט'  46ובין גדוד  9לגדוד  35למחנות רפיח. הצלחתי לתאם בין חט' 

. כלומר, הייתי שותף לפרשת הצומת, החזרה חזרה לתאום בין הכוחות, 9לחט' ולגדוד  46

 לתפעול הארטילריה על השדה.

תה שלי. טליק, בתחילה היה בחפ"ק במקומו הראשוני. יאבל ההחלטה על החזרות לא הי

יצחק, אח"כ מהצומת החזרתי לו את הטנקים שלי והוא בא איתם. בכתובים  אח"כ עבר לניר

 כתוב כי בצומת היה החפ"ק, כאשר למעשה, היה שם החפ"קון.

 מהלכיה?באיזו מידה הייתה לפיקוד שליטה על האוגדה והשפעה על  .10

 ביוני? 7/6בליל  31ואוג'  84התאום בין אוג'  .11

: פה חשובה העדות שלך, כי יש פה סתירות נוראיות. למעשה, הבעיה העיקרית אל"ם אילון

גרסאות. ישנה העמדה של האלוף, ישנה העמדה של טל עם  6פה היא בעיית התאום ויש פה 
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? והן היו צריכות לעשות 31לאוג'  84ן התאום בין אוג יסיוע של גורודיש ועוד. מה היה בעני

ן התאום ביניהן? כאן ישנו גם הסיפור של מאירקה פעיל כמשקיף, האם ישתי האוגדות בעני

 היה לו גם תפקיד אחר?

: למאירקה פעיל לא היה כל תפקיד. הוא נמנה עם האנשים האלה שאמרנו להם, תא"ל שפיר

 ו להחליפוים יוכלמשאם במקרה אחד מהמפקדים ייפגע, הם כאל"

 : האם אל"ם פעיל לא היה כפיל שלך, או משהו כזה?אל"ם אילון

 על זה.לי : לא ידוע אל"ם שפיר

 : טליק מצדיק את העמדה שלך.אל"ם אילון

ביר  –: נתחיל מהשליטה על הפיקוד. בשלב ראשון, שהוא השלב של עד אל עריש תא"ל שפיר

טה. כלומר, הפיקוד היה בתמונה , מהווה סממן של שלי35לחפן, אז בעצם, לקיחת חט' 

הפיקודית כל הזמן ועזר במה שאפשר בהצנחת הספקה בפינוי פצועים. בתאום של הכנסת 

אם כי זה היה מוטל בעקיפין עלינו ובידיעת המצב. לא היה לו מה, בדרג הפיקודי,  – 11חט' 

י, אבל לא עריש ומה קורה באל ג'ירד-לעשות משהו מיוחד, אבל הוא התעניין מה נעשה באל

 .35ן חט' יהיה לו מה להחליט בדרג הפיקודי פרט לעני

ישובי הרצועה, הייתה י: האם ידוע לך, כי לאחר הידיעה על התחלת הפגזת אל"ם אילון

 לכיבוש הרצועה? 60הוראה, מטכ"לית של הרמטכ"ל, אישית, להפעיל את חט' 

ה לא הגיע לשטח ולא הגיע : אני לא יודע. יכול להיות שמישהו רצה בזה, אך זתא"ל שפיר

 .60למצב שבו טליק ואני ערכנו התייעצות איך להיפטר מחט' 

 : האם האלוף היה על ידכם בחפ"ק?אל"ם אילון

כשרציתי לראותו את  10:00: לא בשלב שאני הייתי. יכול להיות שאחרי שעה תא"ל שפיר

כן היה. אבל לפני  הפרצה שעושה ההנדסה ורצתי קדימה לצומת רפיח, אז ייתכן שהוא אולי

 זה לא ראיתי אותו.

: אתה יודע, שהפקודה הפיקודית, שיצאה יום לפני הפקודה המטכ"לית, מדברת אל"ם אילון

עם כל מה שניתן לה היא ת"פ הפיקוד, כאשר הפקודה המטכ"לית מדברת  11 על כך שחט'

מקום התפישה  . מכל84אורים הלכו על אוג' יובמצפ"ע הת 64היא ת"פ אוג'  11על זה שחט' 

 מופנית לכיבוש הרצועה. 60המפכ"לית הייתה כי חט' 

פנימה דרך הפרצה שנוצרה.  11: אגב, לא יודע. אבל לא שמנו דגש להפעיל את חט' תא"ל שפיר

 זה היה אקט אחד בנושא הפיקודי.

עריש וביר לחפן ומסר לנו על המצב. -נושא שני, היה כאשר שייקה הגיע אלינו לאזור שבין אל

לפנות ערב. הוא הופיע עם הליקופטר ובא אלינו. הוא דיבר על זה -זה היה בשעות אחה"צ

יום או לילה, כדי לנוח  7שכדאי ללחוץ ולזוז קדימה )אנו בתחילה חשבנו שניתן לחט' 

ואילו אוגדה  31ולהתארגן( הוא הציע שנרד בצירים הדרומיים. כלומר, נעשה מה שאוגדה 

 תנוע בציר המרכזי. 31

ן ראיתי כי כתוב שטליק מציין כי הרצל התפרץ. יכול להיות שכך זה היה. זה לא חשוב. כא

מה ששם היה הוא כששמעתי את שייקה אומר זאת, אמרתי כי לדעתי זה פתרון רע כי קודם 
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אוגדות בתנועה עם הלוגיסטיקה וכו'. כמו כן בזה הוא לא נותן פתרון לציר  2כל זה מצליב 

שלנו כאן מהווה קרש קפיצה הן לציר הצפוני והן לציר המרכזי.  הצפוני בעוד שהמיקום

 הלוגיסטיקה מוכנה לזה וצורת הפיקוד והשליטה ברורים.

 : האם הוא הזכיר את הציר הצפוני בשלב זה?אל"מ אילון

 : לא.תא"ל שפיר

 זאת? הצגת: אתה אל"מ אילון

מצויה כבר  31ר ואוגדה : בזה אין לי ספק. בכל אופן באותו שלב סוכם כי מאחתא"ל שפיר

בביר לחפן, היא תיקח את אזור ג'בל ליבני עם הצומת ואחרי שתגמור לעשות זאת, נעבור 

 הצירים. 2-הלאה ב

, כאשר טליק ואני המשכנו עם 31של אוג'  בחפ"קלאחר מכן בלילה, התקדמנו קדימה וישבנו 

עופה. קשה לי לומר כלי הרכב שלנו עד אברהם יופה. תפסנו אותו בערך מזרחית משדה הת

היכן זה בדיוק, כי היה לילה והיינו עייפים עד מוות. אני לא זוכר בדיוק את הנקודה, אולי 

 בקרבת שדה התעופה.

באותו מקום הוא נתן לנו דיווח על מה שהיה במשך היום. הוא סיפר כי ניסה לעשות תנועת 

וקים(, ואז סוכם כי אנו איגוף והיכו בו טנקים מהצד )חלק מהטנקים אנו ראינו בדרך דפ

נעשה פעולה במקביל, כאשר הוא ילך אל הצומת, ואנו לא נמתין עד שהוא יכבוש, אלא 

 במקביל לזה, נלך מצפון לו לאזור שלנו.

אני לא זוכר האם זה היה לפי בקשתו, אבל זה היה הסיכום. אנו קיבלנו זאת ולא היו בענין 

 זה בעיות.

מלכתחילה שאברהם פועל ואתם אחריו ואילו בתם  : כלומר, האלוף סיכםאל"מ אילון

 בתאום סיכמתם ביניכם שתפעלו במקביל.

: זה הועבר לפיקוד דרום ומשך הלילה אני יודע שהייתה פניה של הפיקוד שאמרה תא"ל שפיר

ל וכי לפי הפיקוד, האוגדה שלנו מהווה בשלב זה עתודה אבל אברהם יופה הסביר כי הכ

מבקשים להשאיר את התכנית האורגינאלית וזה מה שבוצע מתואם, מאורגן ומסודר ו

 בשטח. 

 ין אושר אבל אני לא זוכר.ינדמה לי שבשלב מאוחר הענ

 מה הייתה עמדת האוגדה? – 55חט'  –המבצע המשולב של אשכולות  .12

: הרעיון המרכזי שעמד אמר כך: עשוי להיות שהקרב על אל עריש יהיה קשה תא"ל שפיר

 משלוש סיבות:

כיבוש אל עריש עלול לפתוח את הציר הצפוני, כאשר את הדבר הזה עשינו ב"קדש"  (א

 והמצרים יודעים על זה ויכולים להיות מוכנים לכך.

ח ונסיגת הכוחות מאזור רפיח לאל עריש, עשוי לגרום  לכך שבאזור אל עריש, יהיה כ (ב

 יותר רציני.
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המרחב ולרכז את הכוחות ח שהולך אל ביר לחפן, הם עשויים לצמצם את ומאחר שיש כ (ג

 עריש.-מביר לחפן לאל

מה שפעם רצינו לעשות עם כח נוחת  55כדי לוודא לקיחת אל עריש, תכננו לעשות עם חט' 

 וריאציות: 2מהים ואז היו 

 האיגוף הימי העמוק. –באזור הרומני  (1

 בצמוד לאל עריש. (2

סום מצד אחד עריש כדי לח-ק"מ ממערב לאל 10-5-מאחר שהביסוס היה על הצנחה של כ

ואני זוכר שכשעוד ישבנו במחנה נתן  55ולהיכנס מצד מערב לעיר, הייתה מיועדת לכך חט' 

 בא מוטה לתאום. אנו לחלוטין לא התנגדנו לזה.

: טליק אמר כי הוא התנגד ושזה נראה אבסורדי כי אם זה הולך לשם מה צריך אל"מ אילון

 תועיל?חטיבה צנחנים ואם זה לא הולך, אז מה היא כבר 

 חלק? – במאי 25התכנון האופרטיבי לקראת בוקר  .13

מילא את מקומו ואז הוא קיים קבוצת ויצמן לחודש הרמטכ"ל היה חולה ולמעשה עזר  24-ב

פקודות ונוהל קרב והחליט על "עצמון" מורחב. כלומר, שאין מסתפקים בכיבוש הרצועה 

 25-היו צ"ל בכוננות לביצוע בעריש ועד התעלה. לפי הפקודות שלו -בלבד אלא רצים לאל

לחודש "קרדום" מלא. לצורך זה נתנו הוראות להזיז את  26-לחודש, כאשר אתם עושים ב

לחודש אתם תתחילו בינתיים הם ינועו וככל שהם יגיעו יותר  25-הנחה שבכך י, מער31אוג' 

 לא בידכם. 35מהר הם יתחילו יותר מהר. באותו זמן חט' 

 כר מה הוטל עלינו?: אני לא זותא"ל שפיר

שהייתה  31תהיה באוג'  35הולכת בציר הצפוני כולל הרצועה. חט'  84: אוג' אל"מ אילון

 מיועדת לצירים הדרומיים.

: תכנון מפורט של המפקדה לא נעשה. כנראה שעבר זמן עד שזה ירד אלינו וכך תא"ל שפיר

 שלא עשינו תכנון מפורט.

 לחודש היא של הירח. 25-כן לתקוף ב: ז"א שחושב שצה"ל היה מואל"מ אילון

 : יכול להיות ששכחתי. אני לא זוכר שעשינו תכנון מפורט בנוסח שאתה אומר.תא"ל שפיר

 : יכול להיות שהתחלתם והפסיקו אתכם. עובדה היא שהפסיקו את כל התהליך.אל"מ אילון

 : יכול להיות.תא"ל שפיר

 –אמרו לכם  200וחט'  520של חט' : יכול להיות שבמקביל לעצירת התנועה אל"מ אילון

 הפסק!
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לחודש, בעת ביקור רוה"מ? על זה יש לנו  25-עכשיו, אם אנו חוזרים לנושא אז מה קורה ב .14

 רק רכילות.

: הביקור נערך כשהיינו בגבעת החבלנים, כשהמשימה שלנו הייתה בשלב המגננה תא"ל שפיר

 ולא בשלב המתקפה.

ועה, בגבעת החבלנים. הוא בא לקרון והיה עם יגאל אלון. לחודש מאי היינו, אם אינני ט 25-ב

 זה לא היה באזור הצפוני. זה היה כשהיינו בגזרה המרכזית.

לחודש, שאז סימן  25-יה בילחודש ובפעם השנ 20-: בפעם הראשונה הוא בא באל"מ אילון

 כר הוא, שיגאל אלון היה אתו, כי עד אז הוא היה בחו"ל.יהה

 זוכר שהוא ביקר אצלנו כשהיינו באזור מבטחים.: אני לא תא"ל שפיר

 : באותו ביקור נוכחו גם מפקדי האוגדות.אל"מ אילון

 : אולי זה היה הביקור שלו בפיקוד אבל לא באוגדה.תא"ל שפיר

 : הוא בא לפיקוד וביקר גם באוגדה.אל"מ אילון

נים. בביקור : אם זה היה, אפשר לאתר זאת. אני זוכר אותו מבקר בגבעת החבלתא"ל שפיר

בקווים כלליים. הוא התעניין בזה מעט מאד. הוא התעניין יותר  –הוצגה לו תכנית המגננה 

 איך מרגישים האנשים, האם יש מים ומזון והאם הם מרגישים טוב.

-ל 20-באותו ביקור לא הוצגו לו תכניות התקפיות. יכול להיות שאני טועה ומתבלבל בין ה

 לחודש. 25

לא זוכר, אבל אני אהיה מאוד מופתע, אם יתברר כי היה ביקור שני וכי אני : אני תא"ל שפיר

 לא יודע עליו. אולי הוא ביקר בפיקוד, אבל לא באוגדה.

  לחודש הוא ביקר באוגדה. אני בטוח כי היו אתו יגאל אלון והרמטכ"ל. 25-: באל"מ אילון

 מאי( 31-29חברון )-או כוחות ת"פ בנושא הר 84תכנוני אוג'  .15

: היה פעם איזה שהוא שלב שדובר על אפשרות של הליכה חלקית לעבר נושא הר תא"ל שפיר

חברון. אנו לא התייחסנו לזה ברצינות. זה היה בשלב המגננה. עשינו לזה איזה תכנון, אבל 

 לא התייחסנו לזה ברצינות.

)ממד"כ  11ת"פ חט'  86פתחת רפיח, גד'  – 35: חט' 84לחודש, שינויים בתכניות אוג'  20-ב .16

 רק בשלב זה? 35(. מה היו השיקולים? למה חט' 7

לחודש. אני מבין שכל מה שאתה העלית  28-מופיעה באוגדה, זה ב 35בפעם הראשונה שחט' 

הופיעה רק  35כשסיפרת לנו על התכנון, זה מתחיל למעשה פה. האם יש לך מושג למה חט' 

 בשלב הזה?

 : לא.תא"ל שפיר

 את בעיית הזחל"מים. על חשבון מי? אם בכלל? : איך פתרתםאל"מ אילון

: את בעיית הזחל"מים פתרנו ע"י כך שצמצמנו אצלנו בכמה דברים. כמו כן, תא"ל שפיר
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צריך לזכור, שאנו כמפקדת הגי"ש, יכולנו לדאוג לקבלת משאבים נוספים. אבל אני חושב 

קשור בדרגי שהחט' בחלקה באה עם הזחל"מים, אנו רק תגברנו אותה בייחוד במה ש

 תחזוקה.

 40: אני זוכה מהתקופה שלי כקמב"ץ בפיקוד מרכז, כי היו להם כבר אז אל"מ אילון

 זחל"מים.

: היו להם זחל"מים ואנו תגברנו אותם. רק אין לי מושג למה כל כך מאוחר תא"ל שפיר

 החטיבה הופיעה.

 .מהי הערכתך לגבי יכולת הפעולה ודרכי הפעולה ומועדים של הצבא המצרי .17

ן הזה שנוי במחלוקות. אני חושב, שאם לא היינו תוקפים את הצבא המצרי, הוא היה יהעני

 ן היה מתפתח עד כדי תקיפה.ילחודש, אבל העני 5-תוקף אותנו, אולי לא ב

: אם אתה רוצה להיכנס לאותם ימים, עד כמה שאני זוכר את ההערכה שלי, הרי תא"ל שפיר

 פשרות התקפה שלו.התייחסתי ברצינות גמורה ביותר לא

איפה הוא היה ערוך ואיך, אז רק קיבלתי מכה  –אבל אחרי המלחמה, כשניתחנו פעם נוספת 

בתודעה שאני מעריך שהוא לא היה תוקף. אבל אז היינו בהרגשה שהוא עשוי לתקוף והבעיה 

 מי שיתקוף ראשון לו היתרון. –של מלחמה או מניעתה, הייתה בעיה של מי מתקיף ראשון 

היום, על סמך הידע שלי, יש לי הרגשה שאולי הוא לא היה תוקף בכלל. אני חושב שזה היה 

אקט שבו הוא סגר את המצרים, הוא נתן את העזרה האפשרית לסוריה ובו הוא עשוי היה 

 להביא אותנו לתקיפה ואז הוא נמצא במגננה והוא הופך אותנו לתוקפנים.

מצרי הוא בלוף, אז הוא היה -י כל הדוב הסוריאפשרות שניה הייתה, כי משהיה מסתבר כ

 עושה אקט הזהרה מצרי והעסק היה נגמר.

 לפי הערכתי היא סבירה פחות. –שהוא היה נגרר לתקיפה  –האפשרות השלישית 

 : האם זו הערכה או גם מודיעין?אל"מ אילון

על ידיעות  : קשה לי לדרג בין הערכה למודיעין, כי באופן טבעי, הערכה מתבססתתא"ל שפיר

ונתונים. אז אם אתה מדבר על העוצמה הגדולה, על הגעת חט' שזלי, על ריכוז גדול באזור 

כפי שהיא ממוקמת עם אפשרות פיתוח מתקפה וכו' ועל זה שאי אפשר  4רפיח ועל דיביזיה 

להטעות קהל מבוגר של מפקדים ולא להציג מה שהיה ברור מבחינת הערכה, ידיעות ונתונים. 

 ב, שההערכה הזו התבססה על מלוא היקף הנתונים שהוצגו.אני חוש

 : כשאני אומר מודיעין אני מתכוון להערכה הפיקודית.אל"מ אילון

 כרון.י: יכול להיות, אבל אין לי תמונה בזתא"ל שפיר

למה החליפו אוגדות על כוחותיהן ולא רק מפקדות? האם אתה חושב שיש בכלל מקום  .18

 כפי שהייתה. 84אוגדה  לשאלה כזו, או שהשלמות היא

: השאלה היא במקומה, קודם כל, בגלל זה שהיו מפקדי אוגדה שהעלו זאת תא"ל שפיר
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לא רצתה שיהיה שינוי כזה ללחימה. גם טבעי שכל מפקד רוצה ללכת עם  84ומפקדת אוגדה 

 זו כבר שאלה. –העובדות שנראות לו טובות ביותר, האם היה צריך לעשות את הדיבור הזה 

לחודש אפשר היה למנוע. אין ספק שהיו יותר מדי תנועות,  26-25-י את התנועות של הלדעת

 אבל במידה מסוימת, הם עזרו למלחמת ששת הימים:

 זה תרגל את המפקדות והכוחות. (א

שעות מנוע, אתה לא יודע מה  15-12תו ם רק"ם מימ"ח, עד שאתה לא נוסע אכשמוציאי (ב

הכלל להניע את הכוחות ואני זוכר את הבעיות שהיו מצבו וזה נתן לנו אפשרות יוצאת מן 

בנושאים של מצברים והטענה ואני זוכר שהסענו  520וחט'  200לנו לאחר מכן עם חט' 

 למלבן עבדה את הנגבי עם אנשי חי"ח לתיקונים.

רק שמצד אחד, זו הייתה פעולה מיותרת, אבל בעקיפין זה הביא תועלת רבה מאוד לכוחות 

 היה יוצא מן הכלל. הלא סדירים וזה

 כיצד התמנית לרמ"ט, האם היה לך מנוי חירום? .19

. כשהלכתי ללמוד, טליק שאל 1966ספטמבר -: אני יצאתי ללימודים באוגוסטתא"ל שפיר

אותי, האם אהיה מוכן להמשיך להיות סגנו וראש מטהו. לקראת המלחמה? אמרתי כי אני 

. מיד באותו ערב נסעתי למפקדת גי"ש, מוכן. ואז ביום העצמאות קיבלתי הודעה לירושלים

סיכמתי עם טליק דרכי פעולה ומיד הקמתי לעצמי מטה. טליק המשיך את העבודה בגי"ש 

ואילו אני התחלתי להפעיל את מפקדת האוגדה. אני הוא שירדתי לראשונה לפיקוד דרום 

מן מגן לתכנון ראשוני, כאשר לקחתי אז איתי את אורי בראון כק' אג"מ, במקומו של קל

 שהמשיך לעבוד בגי"ש.

 .86ואת גש"פ  46 גד' רק אח"כ התאחדנו. באותה הזדמנות הורדנו את

. האם הוא היה 14נמצא בגזרת חט'  86: אני מצאתי מפות אותנטיות שבהן גש"פ אל"מ אילון

 ברצועה באימונים? זה מאוד בלבל אותי.

 ונים באותו זמן.היה באימ 86: אני לא זוכר, יכול להיות שגש"פ תא"ל שפיר

בה. ומהי עמדתך  84מהי עמדתך ביחס לתפישת לוחמת השריון הכוללת וחלק של אוג'  .20

 ביחס לתכנית הנבחרת לאור יישומה הלכה למעשה?

 הגישה העקיפה במלחמת ש"י? .21

שפיר: נתחיל דווקא מהדבר השני של הגישה העקיפה. אני לא חושב שבמלחמת ששת תא"ל 

שה עקיפה. הייתה גישה עקיפה בתכנון הטקטי של כל גורם הימים הייתה איזו שהיא גי

בציר  31וגורם, אם זו הפעלת הצנחנים אצל אריק לעבר הארטילריה מאחור, או הפעלת אוג' 

אפשר לומר שהייתה פה איזו שהיא גישה עקיפה טקטית, אבל לומר שהייתה  –חרידין 

לדעתי לא  –"כ הצה"לי במלחמת ששת הימים, איזו שהיא גישה עקיפה אופרטיבית בסה

עגילה בציר -אבו –כתף -הייתה. ברפיח אנו הלכנו על האגוז הקשה ביותר, אותו הדבר באום
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 ביר לחפן. ומבחינה אופרטיבית, במליז לא היה שום אקט מיוחד. – עריש-הדרומי וכן באל

לחודש  5-נתן שסתום ביטחון להצלחה, כי אנו פעלנו ב 31אולם הדירוג בין רפיח לנושא אוג' 

 6-5לחודש כדי לגמור את נושא צומת רפיח, כאשר בליל  5-עם בוקר והיה לנו את כל יום ה

שעות, נתן כאילו שסתום ביטחון  12-לחודש הייתה הפעולה של אריק, כך שההפרש של ה

הייתה מקבלת  31למטכ"ל ולפיקוד דרום. כי אם היינו נכשלים ברפיח, אני לא מניח שאוג' 

 או קיי לפעול.

 כך שלדעתי קשה להגיד כי הייתה גישה עקיפה אופרטיבית אסטרטגית.

וריתוק מהחזית  81: שמעתי מברן דעה על תכנון של הליכה בציר החרידין וג.ג. אל"מ אילון

 עריש.-כאשר כל הפעולה נעשית בשריון כדי לפתוח את ענין החרידין לכיוון אל

ה שעמדו בפני אלה שתכננו. הם אמרו גשה, הגישה והמטרד: זה עומד בסתירה להתא"ל שפיר

על הנושא של ת הבה ננגוס מה שאפשר בביטחון כדי להצליח. לכן, קודם כל, מוכרחים ללכ –

רפיח שהיוותה את האגוז העיקרי. אח"כ, בא האגוז השני. אנו לא חשבנו איך, בצורה 

זה המערך, "הנה  –אלגנטית, לחסל את הצבא המצרי. זו לא הייתה שאלה שמעמידים לפו"מ 

תגיע עד התעלה ותשמיד את הצבא המצרי. זה לא הועמד בפנינו כך ומפה לחפש את הגישה 

 העקיפה, זה לא רק לא מעשי אלא זו שטות כי זה נוגד את המטרות".

עשתה את המהלך הגדול  84: אתה יודע, שבסופו של דבר, בחלק ההבקעה, אוג' אל"מ אילון

ר, אבל מאידך גיסא, הלכה נגד שריון קטן יחסית. אבל ביותר, מול המערכים הערוכים ביות

ביוני, כמה טנקים יש בכל מקום, הם אמרו כי בצירים שלכם  1-כשהציגו לסגן הרמטכ"ל ב

 4טנקים וזה התחלק. כך: לדיב'  70-60טנקים. נגד אריק באבו עגילה יש  150-ה 100יש בין 

 טנקים. 70-60    – 6טנקים ולדיב'  100טנקים, לשזלי היו  220-200היו 

לחודש הוא דילג.  27-: באותו זמן שתכננו, שזלי היה בפתחת רפיח. אחרי זה בתא"ל שפיר

אמנם הוא לא דילג למקום שחשבנו ללכת, אבל מבחינת היקף הטנקים, אני חושב שבגזרה 

 שלנו היו יותר.

 : אני מדבר רק על גזרת ההבקעה.אל"מ אילון

 לא היו יכולים להיות כל כך הרבה. 31היו הכי הרבה כי לאוג' : אני חושב שאצלנו תא"ל שפיר

 היו לה יותר. 7-ו 2, 6: היו גם דיב' אל"מ אילון

 : להערכתי בשלב ההבקעה הראשונה עמדו יותר טנקים אצלנו.תא"ל שפיר

דברים  2לדעתי היו פה  –לגבי תפישת הלוחמה של השריון  –אשר לחלק הראשון של השאלה 

 עיקריים:

 שמירה על רציפות הפעולה (1

 חדירה לעומק. (2

זה דבר חשוב שהתבטא בהפקרת אגפים טקטית. אין לערבב זאת עם אבטחה אופרטיבית, 
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-כי אבטחה אופרטיבית הייתה בעצם התכנון, כי אם אתה הולך חזיתית באום כתף: אבו

מבחינת , אבל מבחינה טקטית, ףאגהבטח ועגילה, ציר חרידין ורפיח, בעצם ההליכה הזו א

-, עבורם לא אבטחנו אגפים. כמו בדוגמה של אל7 או חט' 35ח בנפרד אם זה של חט' וכל כ

 ג'ירוי, שהיא דוגמה קלסית שלא אבטחנו אגפים.

לו היינו נותנים תכנון דומה לצבא זה אחר, אני מניח שהוא היה מחלק את  –דבר שני 

ח. אחרי והחלפת כ –רי רפיח אח –ח. כמו למשל והמערכה לשלבים ואחרי כל שלב מחליף כ

ח. פה לא הייתה החלפת כוחות. תמיד התנועה זרמה קדימה והחלפת כ –עריש  ביר לחפן -אל

ואפילו בניגוד לתכנון שלנו, אך מתוך ראייה של פריצה  7ואנו רואים זאת בהובלה של חט' 

 שקרה.כרון השני שלי בקשר למיוחד יקדימה. זה הז

מלחמה הזו, זו ידיעת התכנית והמטרה ע"י כל הכוחות. אני הדבר הנוסף שהיה אופייני ל

ח, בייחוד בשלב ההבקעה שלא עיבד וחושב שזה היה דבר מיוחד במינו ואני חושב שלא היה כ

 ובישל גם את המהלכים של אלו שהלכו בצירים האחרים.

זה הלך לפה,  –פעלה כפי שפעלה, מבלי שמפקדת החטיבה שלמה בחטיבה  35לדעתי, חט' 

הטנקים להבה, מג"ש זה נתקע פה ורפול נתקע במקום אחד, לדעתי, זה אולי נבע מחוסר 

כחטיבה ממוכנת ומשוריינת. כי הלוחמים הם מצוינים וכשהם הגיעו למגע,  35תרגול של חט' 

הם עשו עבודה מצוינת. כלומר, הייתה ידיעת התכנית ודבקות במטרה, כך שכל מפקד זוטר 

 וזה היה הסממן האופייני השני מבחינת מלחמת שריון.ידע והמשיך את הביצוע 

ואם אפשר לסכם מהו הגורם הדומיננטי, הריהו שריון משובח מבחינת עוני, פלדה וציודים 

 ומהירות.

הגישה של שילק אמרה שעובי השריון, יש לו משמעות רצינית ומתי הדברים מקבלים ביטוי 

שב שגם אחרי מלחמת ששת הימים, קשה חזק? אם טווחי הפעולה הם ארוכים. אבל אני חו

לענות על זה חד משמעית. על כל פנים, בהבקעה, חלק די גדול מהקרבות התנהלו בטווחים 

קצרים מאוד, ממאות מטרים וגם בפחות ממאה מטר. בחלק השני, בייחוד בקרב המגע 

ים החטיבתי שהיה מביר לחפן, או קרב המגע מביר גפגפה לתעלה, הוא התנהל כבר בטווח

 ארוכים. כך שאני לא חושב שניתן מפה להסיק.

אני חושב שהיא הוכחה כאחת הבעיות הקריטיות  –אשר לאוטונומיה העצמית בדלק 

 במלחמה. כי בזה שאתה משיג אוטונומית בשעות מנוע בטנק, זה משמעותי.

עור הוצאת התחמושת לטנק ליום לחימה, הערכנו כי זה יהיה הרבה יותר משמעותי יאשר לש

ממה שיצא בפועל. ומה שיצא בפועל היה מפתיע בקומנו. זה לא אומר שלא היו כמה טנקים 

שהוציאו כמויות גדולות, אבל הממוצע הכללי היה נמוך מאוד. אמנם, כשאתה בוחן היום 

צבאות זרים, מסתבר כי המספר הזה מתקרב למספרים שלהם ומכך הוצאנו לקחים במטכ"ל 

 יש להחזיק.ובגי"ש, כמו תחמושת ללחימה 

זו יכולת המפקדות שלנו  –דבר נוסף שמתקשר לבעיית התנועה המהירה, הפריסה וכו' 

לשלום. אני חושב כי הוכיח את עצמו במיוחד, הרעיון שרמת הפיקוד מסוגלת להתפצל 
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ח עתודה או על כח משני או על ולמפקד וסגן, כאשר הסגן מסוגל לקחת אחריות, או על כ

, בין אצלנו עם החפ"קון 7בין אם בחט'  35ל הדרגים בין אם בחט' חפ"ק. דבר זה נעשה בכ

ין זה הוכיח את עצמו ואני מניח שבעתיד נצטרך להוציא יובשאר האוגדות. אין ספק שענ

 לקחים.

 : באיזו מידה עסקת, אישית בלוגיסטיקה?אל"מ אילון

עוד לא הובאה : הנושא הלוגיסטי היה בשליטת המפקדה העיקרית והעוצבות וכל תא"ל שפיר

ל התנהל כפי שתוכנן. הייתה בעיה ואלי איזו שהיא בעיה מיוחדת, כמעט לא עסקתי בזה. הכ

היה צריך לעבור. ואז טליק שלח  9בצומת רפיח, כאשר הדרגים נכנסו וסתמו את הציר וגדוד 

הוצאנו אקדחים ופינינו את  9אותי לפתור את הבעיה. פתרנו את הבעיה, כאשר אני ומג"ד 

 ר. פרט לבעיה הלוגיסטית הזו והבעיה של הצנחות דלק, לא היה לי משהו מיוחד לעשות.הצי

, של המחסור בדלק, האם לא היה מקרה כזה 82: האם פרט למקרה של גדוד אל"מ אילון

 נוסף?

בציר החולי, אני לא חושב שנתקלנו  60והבעיה של חט'  82: פרט לבעיה של גד' תא"ל שפיר

נשאר ללא  82ת שעצרנו ואמרנו כי אי אפשר להמשיך. גם כשגדוד בבעיה של דלק ותחמוש

ישב  82להמשך וגדוד  46דלק, לא מנענו את ביצוע המשימה כי לקחנו במקומו את גדוד 

מנע מהמשך התכנית לא היה לנו מקרה כזה שיח ובד כאוהתארגן. ז"א, לא היינו במצב שנ

 בזמן הלחימה.

 84הערות לספר אוג' 

. אני כבר הזכרתי את הנושא הזה ואמרתי 35ישנה שם בעיה של הציר הדרומי לחט'  : 115עמ' 

עוד לפני כן. זכרתי את הבעיה של קבוצת הפקודות  35כי הציר הדרומי תוכנן לחט' 

הולכות בצירים מצפון וטליק קרא לרפול לקרון, ליבן אתו  7-ו 35ואת התכנון שחט' 

דקות, נתתי  5וכנית הראשונה, ואז כעבור את הבעיות ואז הייתה ההחלטה לחזור לת

 את קבוצת הפקודות המעודכנת בחמ"ל וביצענו את השינוי של הציר הדרומי.

מזחל"מ  בין של בניית החפ"קון שהיה מורכיבארגון המפקדה. אני הזכרתי את הענ :122עמ' 

 ג'יפים. הג'יפים היו שלנו. 4-במבנה דומה לזחל"מ של טליק ומ

פתיחה באש של האגד הארטילרי. אני רציתי לבדוק את העדויות ומצאתי כי בעיית  :125עמ' 

שם הנקודה הזו איננה. לכן לקחתי את יומן האירועים של האוגדה ובדקתי שם את 

מתי התחילה התנועה ומתי הייתה פתיחה באש  –הנושא של השעות המדויקות 

 ארטילרית של האויב ושם זה מופיע במקביל.

שם הנושא של פנוי שדה המוקשים בין ניר יצחק וכרם שלום. יש להזכיר את ישנו  :132/5עמ' 

הפעלת ההנדסה, התנועה שלי דרך המעבר והביצוע בשדה המוקשים לעבר המגדל ליד 

 מחנה רפיח.
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אור ואני רושם כי הערכה זו אינה נכונה. אני מניח שזה בקשר למועד שבו הגיע ייש ת :137עמ' 

 החפ"קון שלי היה בצומת רפיח. 1215-יש להדגיש כי מ חפ"ק האוגדה לצומת רפיח.

 בצומת, 7וחט'  35, חט' 9ן של תאום הכוונת גד' ימאחר וכבר הייתי יש להזכיר את העני :142עמ' 

 כפי שנעשה על ידי עד שהגיע החפ"ק השלם של טליק.

ך התאום היה : כלומר, ההוראות לגבי הזזת הכוחות וההכנה העיקרית היו של טליק, אאל"מ אילון

 שלך.

 : אני רוצה להדגיש כי היה גורם אוגדתי בצומת, כשהייתה מלחמה על הצומת.תא"ל שפיר

ם ובנושא קידום החפ"קים מה צריך להבחין בין מועד קידום החפ"ק לבין מועד קיד :144עמ' 

 החפ"קון.

היה שם אף טהור ביר לחפן, אמרתי את דעתי. אני רוצה להיות זהיר. לא אומר שלא  :154עמ' 

חייל, אבל הייתי אומר כי המערך לא הוחזק ולא הייתה שם שום עוצמת אויב. יכול 

, 7להיות שהיו שם חיילים בודדים. אני מוכן לקבל ולשמוע עדות מאיזה חייל בחט' 

שראה אויב פיזית בביר לחפן וכן לא באה משם אש. אני הייתי שם כמה זמן אחרי 

בבונקרים ולא מצאתי אף חייל אויב אחד. גם עיקר הלכה. הלכתי בחפירות ו 7שחט' 

 כלי הנשק לא היו שם.

לא הופעלה לטהור העסק הזה. אבל גדוד החרמ"ש עבר שם וסרק ומעניין  60חט'   

 לי אויב הוא מצא שם?יילשמוע כמה ח

: תקרא את הדיווחים שלהם. בדו"ח שהגיש האלוף טל לפו"מ, כתוב כי לאחר אל"מ אילון

 ידו את טנקי האויב הוכנס בתחילה גדוד אחד ואחרי זה שני, באיגוף.שהטנקים השמ

,  להערכתי, הוא היה חד צדדי. אני אשמח אם אני טועה בספקאור של התנועה יכל הת :תא"ל שפיר

אבל זוהי הרגשתי כאשר אין לי אינטרס להמעיט ממה שעשתה האוגדה אני הייתי 

 חלק ממנה.

, ניתנה קבוצת פקודות לתנועה. זה לא נכון. ניתנה 19:00לחודש, שעה  6-מוזר שב 160:עמ' 

פקודה באלחוט על תנועה. הפקודה ניתנה על ידי. דיברתי על צורת התנועה, הרכב 

ח, הארגון, סדר התנועה וכו'. קבוצת הפקודות הקודמת הייתה אחה"צ אבל מה והכ

באלחוט שניתנה זו לא הייתה קבוצת פקודות, אלא פקודה  19:00שפה מופיע בשעה 

 על ידי לנוע.

, מוזר שהיה שם גם מאירקה. עם 31בפגישה עם מפקד אוגדה  070130-באותו עמוד ב  

 טכל הכבוד היו שם גם הסגן והרמ"

. בתנועה לפנים ע"י ג'בל לבני, לנו הייתה 31, באותו הקשר עם תאום אוג' 7תנועה מס'  :161עמ' 

א לא מדויק כל כך. פה היה ויכוח קטן בין אור פה הויטועה בציר. הת 7 הערכה שחט'

האמנם הם טועים? הם הצפינו מאוד. אני סיכמתי עם טליק, לקחתי ג'יפ  –טליק וביני 
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, 82. יצאתי ליצור מגע עם שמוליק. דהרתי כמו מטורף. הגעתי למג"ד 7ונסעתי לחט' 

עתי תפסתי אותו ושאלתי אותו לאן הוא נע? הראיתי לו את הכוון. לאחר מכן נס

שהיה כבר במקום הנכון של המתחמים של ביר חמה והאזור  79ותפסתי את מג"ד 

הזה. באותה הזדמנות ברכתי אותו על קבלת הפיקוד. זו הייתה הפעם הראשונה 

שראיתי אותו מאז תחילת המלחמה. הייתי אתו עם הפלוגה הקדמית, הראיתי לו את 

 2עם  7תו רגע הגיע סמח"ט הכיוון והוא המשיך לנוע. פה אנו פתחנו באש, באו

מטר  5דקות הופיע שמוליק, ואז פתאום  5זחל"מים והתחלנו לטהר את היעד. כעבור 

, טיהרו, כאפיזודה קטנה, 7ומח"ט  7מאתנו גילינו מוצבון קטן ואז הג'יפ שלי, סמח"ט 

 מוצבון בביר חמה. זה היה המוצבון הדרומי ביותר לכיוון הכביש.

 ם חלק מהחפ"קון שלי דהרתי קדימה.תה פעם נוספת שעיזו הי

ומסתבר כי  7למה אני אומר זאת, כי פה מופיע רק שטליק מצליח ליצור קשר עם חט' 

היא לא טעתה, בעוד שכל הדהירה שלי קדימה, הפגישה עם המג"דים והאפיזודה שלי 

 על ניר חמה לא מופיעים כאן.

במקום כשהגעתי אליו. אשר לגד' לגבי חיים, אני לא יודע האם הוא טעה, כי הוא היה 

, אין לי ספק שבחלק מהדרך הוא טעה. הם טוענים כי הם עשו זאת ביודעין. אני 82

 כופר בזה. פה זו תנועה שאין בה הגיון. הם יכולים להיות חכמים אחרי מעשה.

אחרי זה, כשפרצתי הנה ונפגשתי עם חיים ארז, עם הפלוגה הקיצונית, הוא היה 

דע האם היה הכרח לעשות זאת, או ניתן היה להסתפק במשהו כזה או במקום. איני יו

 כזה? זה טעון ויכוח. אנו נאמר כי וידאתי שהם על הציר הנכון.

פרשת המליז ודהירתי קדימה, שהתחילה מהדיווח על אבק. אישור האבק. הסיכום  :166עמ' 

 7פון למח"ט מגמה אחת מצ 7על טליק על ביצוע המליז ולמעשה הניהול שלי של חט' 

 בחוטמיה ונחל. 82כל זה היה השלב שטליק היה עם גד'  –

יש שם משהו עם גרנית. הניסוח שם פשוט לא נראה לי. אני לא זוכר האם הרמ"ט שם  :179עמ' 

אמר או מסר במקום הוראה או פקד. יש פה שלב שבכלל לא מופיע פה והוא השלב של 

ו ביר גפגפה וזו התעלה )גם כל קבוצת הפעם הרביעית שנענו קדימה עם החפ"ק. אם ז

הפקודות הזו לא מופיעה פה( וזה אזור גשר הפירדאן, אנו נענו עם המפקדה לאזור 

 לחודש. 8-הפירדאן, מיד אחרי הקרב ב

 9-הפסיקו את הקרב, בלילה, לקראת חצות, המשיכו בתנועה. עם שחר ב 4בשעה  :אל"מ אילון

הלכה לכיוון התעלה,  7ידת הסיור של חט' לחודש הגיעו לתעלה. באותו לילה, שיח

 דוידי נע לכיוון קנטרה.

אנו התחלנו לנוע עם החפ"ק לפירדאן, כאשר באמצע טליק החליט כי זה מספיק והוא  :תא"ל שפיר

גפגפה, פה לקחתי את האלחוט שלנו והודעתי באלחוט כי גרנית, פלוס דוידי,  חזר לביר

עם מסוק להבה. אני הגעתי עם מסוק להבה , פלוס הארטילריה יגיעו 7פלוס מח"ט 

ועשיתי את התיאומים כדי לסגור את הפער לפירדאן לוודא גבול גזרות, לקבל נתונים 

 של מצב הכוחות ומפה הוצאתי דרישות למילוי מחדש, בהתאם למצב.
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האלואט איפה )מסוק( עם  יהשלב הבא שלי היה בהגעה לקנטרה. הטייס הוריד אות  

 ה. עשיתי ביקור ראשון בקנטרה וחזרתי בחזרה.יהיפה, על יד הכנסי הישהייתה הכנסי

 היכן היית כאשר התנהל הירי בין גורודיש לאיסמעיליה? :אל"מ אילון

 באותו זמן הגעתי אליו. :תא"ל שפיר

זה קורה כשהם חשבו שיש הפסקת אש ופתאום ראו כי כוחותינו מתקדמים. אני מניח  :אל"מ אילון

 ותו הזמן.שזה קורה בערך בא

אני מציע שמיקום החפ"קון יקבל ביטוי במפות ויקבל ביטוי באימות. עכשיו אני  :תא"ל שפיר

 .7ואני רוצה להעיר כמה הערות הקשורות לחט'  7עברתי על חלק מהחומר של חט' 

 עוד פעם מופיעה בעיית מועד פתיחת האש הארטילרית של האויב. יש לבדוק זאת.  :15עמ' 

. חיפה גם עוד לפניו, אך לא על היישובים ולא 7מועד האש של חט'  – 0853אצלי כתוב   

 על כוחות שלנו. יש לבדוק זאת.

רשום שהצומת לא נצפית מעמדת התצפית שבה עמד גורודיש ע"י המגדל. זה מאמת  :35עמ' 

את התיזה שלכם כי הוא לא איתר איפה הצומת כאשר אזור הצומת הנראה והכביש 

 רלבנטית להמשך.עצמו לא סייעו 

 60ומ"מ או מ"פ מחט'  10עכשיו אני מבקש לתחקר את מג"ד החרמ"ש של חט' 

האם גיליתם אויב על היעד עצמו, נתקלתם באויב? או כאשר האויב  –ולשאול אותם 

 ראה אתכם באים הוא ברח?

 אם הוא יגיד שהאויב ברח התשובה ברורה.

 דו בביר לחפן?תסתכל במפה ותראה כמה טנקים השמי :אל"מ אילון

 כשאנו באנו התרוצץ רק טנק אחד משוגע, אבל לא היו טנקים.    :תא"ל שפיר

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 
 שקפים( 22)  84אוגדה  - 67מצגת : מלחמת 

 

 

 

1

    ג                       

                              

      ג      

                       

    201  

 
 

 

 

 להפעלת המצגת לחץ פעמיים על השקף הראשון

 

 

*  *  * 
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 שקפים( 10)   84אוגדה  - 67מצגת : מלחמת 

 

1

67  " ששת הימים"מלחמת 

84אוגדת הפלדה 

              

                     10 

 
 

 לחץ פעמיים על השקף הראשון לעיל -להפעלת המצגת 

 

 

 

*  *  * 
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 מנהיגות קרבית , עוצבת הפלדה - 67מצגת : מלחמת ח.  

 שקפים( 12)            

 

 

1

67  " ששת הימים"מלחמת 

84אוגדת הפלדה 

              

                     10 

 
 

 

 
 לחץ פעמיים על השקף הראשון לעיל - להפעלת המצגת

 

 

 

*  *  * 
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  2006מלחמת לבנון 
 

 פתיחה  א.   

 

  השפעת השינויים שנעשו בצה"ל על מלחמת  תחקיר  ב.   

 06לבנון         

 

                                           מסקנות והמלצות -  06תחקיר על לבנון ג.  

 

 תמונת מצב  –לבנון ד.  

 

 06חקירה / בחינה של מלחמת לבנון ה.  

 

 מלחמת לבנון השנייה             -המלצות לביצוע ו.  

 להרצל שפיר-20/5/08סטטוס נכון ליום     

 

    השינויים שייעשה הרמטכ"ל -מאמר של זאב שיף .  ז   

   (07)פבר'  -)בעקבות דו"ח שפיר(           

                                                    

 חברת החשמל :                                                        ח.   
 מלחמת לבנון  השנייה כיוון" -"מבצע שינוי        
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 פתיחה. א
 

שלהם מיד בתום המלחמה , ביקשו אותי מאגף התכנון של צה"ל לקחת חלק בצוות 

 שיחקור את השפעת השינויים שנעשו בצה"ל לפני המלחמה על המלחמה עצמה.

לאחר עבודה משותפת עם הצוות , החלטתי שאני רוצה להמשיך לחקור ולבחון , בצורה 

את אשר נעשה בצה"ל מספר שנים לפני המלחמה ,  -רחבה ועמוקה יותר, באופן עצמאי ,

 ד פעל המטכ"ל במלחמה זו וכן הרמטכ"ל.כיצד זה השפיע על המלחמה וניהולה , כיצ

 

האישים שלקחו חלק בהכנות ובניהול המלחמה , כולל -חקרתי את מרבית הגורמים

במטכ"ל ובמפקדת פיקוד הצפון. קבלתי חומר רב המשקף את הפעילות של הגורמים 

השונים )כולל מחלקות העיצוב , שהוקמו לפני המלחמה(. קבלתי את יומן האירועים של 

 המצב הצבאית וההחלטות שהתקבלו.-הרמטכ"ל ויכולתי לעקוב אחר תמונת חפ"ק

 

 -לאחר המלחמה , כאשר פורסמו המחקרים והתחקירים השונים על המלחמה וניהולה 

הוצגה למעשה ביקורת קשה על צה"ל ואף על הדרג המדיני.  אך שנים לאחר המלחמה , 

 -המלחמה השיגה את ייעדה  -יא כאשר השקט בחזית זו נמשך )למעשה עד היום( הטענה ה

 הושגה הרתעה !  -"שקט בצפון" 

האם צה"ל הוכן ואורגן כראוי לקראת מלחמה  -אך , כאן מחטיאים את הנושא המרכזי 

זו והאם המלחמה , מבחינה צבאית , נוהלה כהלכה ?                                                  

בהחלט אפשרי שעוצבה תשיג את יעדה גם כאשר   לא !  -משמעית -והתשובה היא חד

 כשלה בהכנות ובניהול הקרב . אנחנו בוחנים מדוע כשלה !

 

, מתייחס בעיקר לנושאים הבאים : במה  2006התחקיר שלי על מלחמת לבנון השנייה 

הארגון , שיטת  -עסק צה"ל בשנים שקדמו למלחמה ; איזה שינויים נעשו בצה"ל בתחומי 

ת , הכנת חומר הכוונה ; כיצד התנהלו בפיקוד המרחבי ,  המטכ"ל הפעלת הכוחו

 והרמטכ"ל במהלכי המלחמה השונים ; מהן המסקנות וההמלצות ממלחמה זו.

 

בהמשך יוצגו מספר מסמכים הקשורים לנושא של הפרק , ובמיוחד התחקיר שלי על 

 המלחמה 
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  השפעת השינויים שנעשו בצה"ל על מלחמת  תחקירב. 

 06לבנון     
 ע"י  אלוף  )מיל(  הרצל  שפיר

 2006צמבר ד

 
: התחקיר, בתחילתו נעשה במסגרת צוות של אגף התכנון בצה"ל , ולכן גם הוכתר : "השפעת הבהרה 

 בעצמי. ", בהמשך החלטתי להרחיב ולהעמיק את התחקיר06השינויים שנעשו בצה"ל על מלחמת לבנון 

" )על הנעשה בצה"ל לפני המלחמה ,  06לכן הכותרת המתאימה היא למעשה : "תחקיר על מלחמת לבנון 

 במהלך המלחמה ולאחריה(

          

 

 דפים                               ע   נ   י   י  נ   י  ם           -ת   ו   כ   ן                        

     3*  הקדמה                                                                                                
                                            

 4-5                      התנהלות צה"ל בחמשת השנים שחלפו –. Iחלק *                        
 

 תרחיש הלחימה לקראתו צה"ל התכונן   --                                       

 הלחימה בפלשתינאים  --                                       

 תקציב הביטחון  --                                       

 השפעת הנ"ל על צה"ל    --                                       

 

 6-12                מבנה וארגון המטכ"ל והשינויים שחלו בו –. II*  חלק                  

 

 כללי  --                                        

 הפרדת האחריות הפעלת הכוח / בנין הכוח  --                                        

 זרועי" –המטכ"ל "העל   --                                        

 מפקדת זרוע היבשה  --                                        

 המשמעויות העיקריות מתהליך הארגון של   --                                        

 אגפי המטכ"ל  ומז"י                                             

 הביטוי המעשי בשטח של השינויים במטכ"ל ובמז"י   --                                        

 המפקדות בצה"ל להפעלת הכוח   --                                        

                     

 שיטת ההפעלה החדשה בצה"ל   -. IIIחלק *                     

 13-18                         והתנהלות המטכ"ל בלחימה בלבנון                                    
 

 כללי -שיטת ההפעלה   --                                         

 המטכ"ל לקראת המלחמה  --                                         

 מהלכי המלחמה העיקריים  --                                         

 המאפיינים של ניהול המלחמה  --                                         

 תרומת מחלקות העיצוב במלחמה  --                                         

 השפעת הרמטכ"ל על מהלכי המלחמה  --                                         

 החלטות הרמטכ"ל  --                                         

 שינוי בצה"ל     –הרמטכ"ל   --                                         

 

                                                                                                           

  19    )יוגש במסמך נפרד(                     מסקנות והמלצות  -.  IVחלק *                       
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 ה ק ד מ ה                                       
 

הרחקת  -אסטרטגי  חשוב , –, השיגה יעד מדיני  06קיימת אפשרות שניווכח כי מלחמת לבנון  

. הדבר איננו ודאי ויש ספקות רבים אם אכן זה יהיה המצב  החיזבאללה מגבול ישראל ופירוק נשקו

. אך גם החיזבאללה ישלוט בלבנון , מתוך ובאמצעות ממשלתהבעתיד.  קיימת אפשרות שנייה , כי 

התנהלות צה"ל במלחמה זו , כמו ההכנות והפעילות של צה"ל לקראת  -באם נניח כי החיזבאללה יורחק , 

 מעמיקה והוצאת מסקנות והמלצות מעשיות.ובעת המלחמה מחייבים בחינה 

 
התחקיר , הוגדר לעסוק בשינויים הארגוניים . אך כל שינוי ארגוני נעשה על בסיס קביעת תפקידי הגוף 

ושיטת הפעלתו.  מכאן שהכרח לבחון ולחקור גם את שיטת ההפעלה של המטה הכללי , עצמו , וכן אל 

לתפיסת ההפעלה היא תפיסה ארגונית וניהולית  : " המשלים 05מול הפיקוד )הרמטכ"ל בדצמ' 

 מה קורה כאשר התהליך נעשה הפוך !(.   -מתאימה.." ;      הבעיה היא, 

 

עשרות קצינים במטכ"ל, בפיקוד ובמז"י תוחקרו. נשמעו עדויות רבות , כולל של מח"טים ומג"דים 

ים )ותחקירם נשמע(. חומר רב שלחמו בלבנון, וכן קצינים שהיו אחראיים על תחקור של נושאים קרוב

משנה ובפרטים רבים , בניסיון להגיע ולהתייחס לכל אחד -נמסר לעיון.  ניתן היה לטבוע בים של נושאי

משותף לתחומים שונים ולנושאים רבים , כדי להגיע , -מהנושאים.   אך מסתבר כי ניתן לערוך מכנה

 לשאלה מרכזית : לליבת הדברים ,  וראשית  -להכללה הגיונית ונכונה , 

מהם הגורמים העיקריים שהובילו את צה"ל , להתארגן , להתאמן , להתכונן , לקבוע את מטרותיו  

 ? 06כפי שבאו לביטוי במלחמת לבנון       -ולהחליט כיצד לפעול להשגת מטרותיו ,

 

 : בהכללה ניתן להציג שלושה גורמים עיקריים

 

I   .שחלפו השנים   התנהלות צה"ל בחמשת  . 

 

 משנה , שחברו יחדיו: –גורם זה מורכב למעשה משלושה גורמי      

 ; קביעת תרחיש הלחימה , הצפוי לעתיד , לפיו צה"ל התארגן והתכונן ללחימה 

 ;הלחימה בפלשתינאים  ומשמעויותיה 

  .תקציב הביטחון 

 

II   .  מפקדת זרוע היבשהמבנה וארגון המטכ"ל והשינויים שחלו בו ובמז"י(.) 

 

III . השפעת המטכ"ל  והרמטכ"ל.   , שיטת ההפעלה של צה"ל 

 

 

I .התנהלות צה"ל בחמשת השנים שחלפו 

 

 : תרחיש הלחימה לקראתו צה"ל התכונן

 צה"ל יצא מתוך קביעה כי מלחמה כוללת )בדומה למלחמת "ששת הימים" או "יום הכיפור"( לא צפויה    

 להתארגן , להתאמן ולהיערך אחרת.לישראל בעתיד הנראה לעין.  לכן ניתן 

 הצפוי : "לחימה בעצימות נמוכה", במיוחד כנגד הפלשתינאים, והטרור בהכללה.

  

ביטוי עניני , להבנת התרחיש הצפוי בעתיד לצה"ל , והלך הרוח ביחס ללחימה העתידית , ניתן להבין 

 :  06י מלחמת לבנון לפנמתוך אמרות של גורמי העיצוב  במטכ"ל, 

 

 )ניסוח מסובך , אך     "העדר גמישות לקיום מערכות גדולות וממושכות , המתבססות על תמרון קרקעי" *  

 ;ההכוונה ברורה(      
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 "גבית מחיר בעת מהלך קרקעי"; -*  "פיתוח יכולות מצד היריבים לגביית מחיר בסבבי ההסלמה"; ו

 

 " ;אש מנגד*  "עקרונות המענה  : סבבים קצרים ובעלי עוצמה גבוהה , בעיקר ע"י 

 

 )מה צריך להבין הגורם המקבל  *  "תמרון מתוחם ליצירת מציאות ביטחונית ואסטרטגית נוחה יותר" 

 קביעה כזו ?(;      

 

 )איך מושגת ההרתעה ומהו מחירה * " הרתעה על בסיס מחיר אסטרטגי , יביא להרחקת הסבב הבא" 

 האסטרטגי  ?  אולי מחלקה אחרת במטכ"ל צריכה לפרש זאת(.    

 

 

 : הלחימה בפלשתינאים

האינתיפאדות השונות , חייבו את צה"ל ,להקצות כוחות רבים לתפקידי חי"ר , כדי לעמוד בעומס משימות 

חי"ר,  –ותחנים וההנדסה בתפקידי בט"ש הביטחון השוטף )בט"ש(.  לכן נכללו כוחות מחיל השריון , הת

לתקופות ארוכות ביחס , מבלי שניתן הזמן והאמצעים לחיילות השדה , להשלמת ההכשרה המקצועית,  

 לתרגול מקצועי ושמירת הכשרים המבצעיים , הנדרשים ללחימה ,  לא רק בעצימות נמוכה.

 

דים ; שילוב כוחות ,קטנים ביחס , מחיילות לחימה זו ,בפלשתינאים , חייבה הכנת תרגולות ;אמצעים מיוח

 ייחודיים ללחימה זו.  ואכן הושגו הישגים רבים בלחימה זו.  -שונים ; פיתוח שיטות לחימה ואמל"ח ,

 אך  צה"ל  הסתגל  והושפע  מלחימה זו.

  

 

 :  תקציב הביטחון

חייב את צה"ל לקבוע התקציב , במהלך השנים האחרונות , צומצם באופן ניכר ביחס לצרכים. הדבר 

 -קדימויות ולאורן לערוך קיצוצים ושינויים בארגון , בתחומי ההכשרה , האימונים והקצאת האמצעים , 

כדי לעמוד בעומס מטלות הבט"ש , וזאת במקביל עם התקציב הנדרש , "המשוריין" לצרכים חיוניים של 

 ההצטיידות, המחקר והפיתוח ,  ותשלום השכר.  

 

העדיפויות והקדימויות , בהקצאות התקציב , במהלך השנים ,לא היו מאוזנות. במיוחד בכל  יש טוענים כי

"שילוביות" ו"על זרועיות" ; חיפוש אחר "הטכנולוגיה היותר טובה"  –הקשור לפיתוח מערכות תקשוב 

לפחות אויב "הטוב"  הנו "היותר טוב"(,  וניתן היה להסתפק במערכות קיימות,   -)בפיתוח , כידוע , 

למשך מספר שנים.  כן יש הטוענים , כי נטל הקיצוצים על חיילות היבשה הייתה יחסית גבוהה מהנטל 

 ח"י.   הנושא לא נחקר על ידי. -שהוטל על ח"א ו

 בכל מקרה , לקיצוצים בתקציב הביטחון , היו השלכות חמורות על הכשרות והמוכנות של צה"ל.

שולב, על המטכ"ל , לקבלת החלטות מכריעות הקשורות שלושת גורמי המשנה כנ"ל ,השפיעו במ

 .06לחשיבה , הארגון , ההכנות והתפעול של צה"ל לקראת ובעת מלחמת לבנון 

 : הביטוי המעשי לכך , בהכללה , נוגע בתחומים ובנקודות הבאות

 

  –בתחום הארגון וההכשרה 

 

  מפקדות הגיס ( ; –לדוגמא בוטלו או צומצמו  )כמו    -מפקדות , עוצבות , יחידות שדה 

 אמצעי לחימה שונים צומצמו או בוטלו.           

 צומצמו מעבר לנקודה ,במיוחד של חיילות השריון , ההנדסה והחת"ם ,  אימוני הסדיר

 הקריטית המקצועית.  עוצבות המילואים לא התאמנו כנדרש משך חמשת השנים האחרונות.

 ילואים חסרו ציוד , אם כי לפי מענה אלר"ם )אגף מחסני החירום )ימ"חים( של עוצבות המ

לוגיסטיקה , הרפואה והמרכזים( חסר היה ציוד איכותי )בהשוואה לציוד שהיה מצוי ביחידות 

 הסדירות(.
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  קורסים  והשתלמויות למפקדים וחיילים שמו דגש על "לחימה בעצימות נמוכה" , בהתאמה

 "(.הרי "לא צפויה מלחמה כוללת,  ע"ח "לחימה בעצימות גבוהה"  )  לצרכי הבט"ש

 ההסבה המקצועית הנדרשת -מפקדים קבלו פיקוד על עוצבות מבלי שעברו ההכשרה. 

 

 

  – בתחום הלחימה

  

  התייחסות ללחימה  )לפחות בתחילתה( "כמבצע מקומי". שיטת הפעולה בדומה למענה הניתן

 מאוחר ובמדורג.  באירוע בט"ש ; גיוס מילואים

   .שינוי משימות ; עוצבות ויחידות עם הרכבי כוחות  המשתנים בתדירות גבוהה 

 *    העדר הומוגניות ;  חוסר היכרות של מפקדי העוצבות עם מפקדי המשנה  ויחידותיהם ;    

   הישגים בלתי מספקים של העוצבות ויחידות המשנה שפעלו בשטח ; אי ניצול מלוא כוחה של 

 יחידה להשגת משימות מוגדרות ; העדר דבקות במטרה , העדר רצף לחימה ולחץ על האויב ;            

 הססנות בהפעלה. דאגה וחששות מפעילות העלולה להביא לנפגעים לכוחותינו.           

      טענות מפקדים : " לא החיזבאללה עצר את צה"ל.  צה"ל עצר את עצמו "()          

 אי ניצול מלא של היכולות המבצעיות של הכוחות ; העדר ניסיון וחולשה מקצועית בתכנון    *      

 והפעלת כוחות ברמה העוצבתית ומעלה.           

  *   תכנון חסר, ובקרה לקויה, על פתיחת צירי תנועה לאמצעים לוגיסטיים ולפינוי נפגעים.     

        במקום להיות בשטח עם יחידותיהם.          

 *    חוסר שליטה ובקרה , על גבול חוסר אחריות , בהוצאת תחמושת ארטילרית וחימוש מונחה       

 תועלת"(. -)העדר בחינת "עלות           

     

 : לתכנון , השליטה וההפעלה של המטכ"ל והרמטכ"ל במלחמה זו , ויחסי הגומלין עם    הערה*         

 . להלן.IIIהפיקוד , היה חלק נכבד באמור לעיל ובתוצאות הלחימה. נושא שיפורט עוד בחלק            

 

 

II .מבנה וארגון המטכ"ל והשינויים שחלו בו  

 

 כללי 
 

, בפורום מטכ"ל , הנחה על  חזונו ותפיסתו את כיווני הפעולה הנדרשים   05הרמטכ"ל , דן חלוץ , ביוני 

לצה"ל ע"מ להתאים את המבנה והארגון של צה"ל למשימות העתיד.  הנחיות אלה הונחתו על המטכ"ל, 

מחד , מה צופן מבלי שנעשתה עבודה מתואמת של כל אגפי המטה לבחינת חסרונותיו של הארגון הקיים 

העתיד והמשמעויות מכך על ארגון הצבא מאידך . ולחבר בין השנים , כדי להגיע למסקנות עקרוניות 

)הדבר שנעשה , דמה לזריקת . האם אכן שינוי כזה נדרש, ובאם כן , מהו השינוי הנדרש –ומעשיות 

 ולקבוע כי זוהי המטרה שלנו !(.חץ ע"י הרמטכ"ל. ובנקודת הפגיעה , מבקש עתה הרמטכ"ל לסמן  עיגול 

 

 

 

 2006  -מלחמת לבנון השנייה 

 
 

מיד בתום המלחמה , ביקשו אותי מאגף התכנון של צה"ל לקחת חלק בצוות שלהם 

 שיחקור את השפעת השינויים שנעשו בצה"ל לפני המלחמה על המלחמה עצמה.

ולבחון , בצורה לאחר עבודה משותפת עם הצוות , החלטתי שאני רוצה להמשיך לחקור 

את אשר נעשה בצה"ל מספר שנים לפני המלחמה ,  -רחבה ועמוקה יותר, באופן עצמאי ,

 כיצד זה השפיע על המלחמה וניהולה , כיצד פעל המטכ"ל במלחמה זו וכן הרמטכ"ל.
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האישים שלקחו חלק בהכנות ובניהול המלחמה , כולל -חקרתי את מרבית הגורמים

פון. קבלתי חומר רב המשקף את הפעילות של הגורמים במטכ"ל ובמפקדת פיקוד הצ

השונים )כולל מחלקות העיצוב , שהוקמו לפני המלחמה(. קבלתי את יומן האירועים של 

 המצב הצבאית וההחלטות שהתקבלו.-חפ"ק הרמטכ"ל ויכולתי לעקוב אחר תמונת

 

 -ולה לאחר המלחמה , כאשר פורסמו המחקרים והתחקירים השונים על המלחמה וניה

הוצגה למעשה ביקורת קשה על צה"ל ואף על הדרג המדיני.  אך שנים לאחר המלחמה , 

 -המלחמה השיגה את ייעדה  -כאשר השקט בחזית זו נמשך )למעשה עד היום( הטענה היא 

 הושגה הרתעה !  -"שקט בצפון" 

מה האם צה"ל הוכן ואורגן כראוי לקראת מלח -אך , כאן מחטיאים את הנושא המרכזי 

זו והאם המלחמה , מבחינה צבאית , נוהלה כהלכה ?                                                  

בהחלט אפשרי שעוצבה תשיג את יעדה גם כאשר לא !    -משמעית -והתשובה היא חד

 כשלה בהכנות ובניהול הקרב . אנחנו בוחנים מדוע כשלה !
  על רקע "שיטת ההפעלה החדשה" של צה"ל. יידונו    : שינויים שנעשו , באג"ת ובאמ"צהערה , 

 .IIIעוד בהמשך ,בחלק             

 

  

 

,ללא קשר בשלב זה ,להשפעת  על עצם ביצוע השינוייםשינויים אלה מחייבים בחינה עקרונית , 

 )שיפורטו עוד בהמשך(.  06השינויים על מלחמת לבנון 

 

 

 

 הפרדת האחריות במטכ"ל בין בנין הכוח להפעלת הכוח וביטול האג"מ 
   

 –משמעית.  חסר פירוט של "תפקיד  -ההבחנה בין המושגים לעיל , מתברר כי לא הייתה חדה וחד

סמכויות" בהגדרת המושגים.    בפועל , בשטח , גורמים שונים נותנים פרשנות שונה למושגים  -אחריות 

 ים שלהם(.אלה )בהתאמה לצרכ

 יחד עם זאת , מבחינה מהותית ועקרונית הפרדה זו שגויה.

 אין  אפשרות מעשית במטכ"ל, להפריד בין בנין הכוח להפעלת הכוח. ר' אגף המבצעים איננו אחראי       

 על הפעלת הכוח. האגף מופקד על עבודת מטה הכוללת הכנת הערכת מצב ותכנון מבצעים לדיון   

' הרמטכ"ל ועם סיכומם ואישורם להכין ולהפיץ פקודות ביצוע ולבקר את  ביצועם.  בפני הרמטכ"ל / ס

,  )בדומה לאג"מ בפיקוד( . ההכרזה על אמ"צ כמפקדה להפעלת  אמ"צ הנו גוף מטה , ולא מפקדה

 הכוח )בדומה למפקדות הפיקודים וחיילות האוויר והים( ,איננה נכונה . 

 

 חייב להיות מופקד על תאום כולל של עבודת המטה במטכ"ל. הוא חייב להיות הכתובת   -  ס' הרמטכ"ל

 לא רק בתחום     -לר' האגפים , לאלופים / רמ"טים של הפיקודים , למפקד ח"א וח"י / רמ"טים שלהם, 

 בשגרה ובשע"ח כאחד.( , ובמיוחד בהפעלת הכוחבנין הכוח אלא בכלל הנושאים  )

 ס' הרמטכ"ל יכול לשמש כרמ"ט   –ס' הרמטכ"ל, או ההיפך  -ר' אג"מ( יכול לשמש גם כר' אגף המטה )

 הצבא )בעוד הרמטכ"ל , ניתן לכנותו "כמפקד הצבא"(.

 

 -לסיכום נושא :  "הפרדת האחריות והפעילות במטכ"ל ,  בין בנין הכוח והפעלת הכוח" , 

דות מפעילות הכוח" , האם זה לא ברור מעצם הפרדה זו שגויה.   למעשה , אין גם צורך בהגדרת "המפק

 הגדרת התפקידים של המפקדות השונות ?  לפיקודים המרחביים  מוקצים כוחות ; לח"א וח"י  יש כוחות.

הוא מפעיל אותו.   בהחלט יתכנו מצבים , לדוגמא ,שלמפקדת קצין חייל ראשי , או  –למי שהוקצה כוח 

וקצו לו כוחות לביצוע משימה מוגדרת , והוא יפעיל אותם לביצוע לכל גורם דומה )כמו בה"ד מסוים( , י

 המשימה.
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 המטכ"ל  "העל זרועי"

 
 כללי : –המטכ"ל 

 

 שנה, גדל במספר האגפים ,  בחטיבות , במחלקות       25-15*   המטכ"ל כיום , בהשוואה למטכ"ל מלפני 

 אלופים ואל"מים )וכמובן גם    -ובעשרות קצינים בדרגות השונות ,כולל ברמות של אלופים , תתי     

 המטלות על   –האחריות  –ההשלמות הנדרשות בשאר בעלי הדרגות ( .   קשה להניח כי התפקידים      

 ;   67 -ו 73המטכ"ל בימי מלחמות  -המטכ"ל הנוכחי רבות יותר ,כיום , מאשר בעבר )כמו , לדוגמא      

 , לאחר מלחמת יוהכ"פ(.   84 –74ובתקופת שיקום צה"ל , בשנים       

 

 אדם , אך גם  לחסכון  –כניסת הטכנולוגיה , בתחומים רבים בצה"ל,  ודאי נדרשה לתוספת כוח     

 בטים אחרים.  כן ניתן להניח כי השינויים המתוכננים לביצוע באגפי המטכ"ל ובמז"י ,יביאו   בהי    

 עתה לתוספת ניכרת של כוח אדם והנגזרות מכך.    

 בכל מקרה , התוספת שניתנה , במהלך השנים , וכן התוספת שתידרש עתה ,לביצוע השינויים ,      

 . וצר.   תשלומי השכר בצה"ל הם מרכיב מרכזי בתקציבחייבת בדיקה שתצדיק המצב הקיים שי    

 

 

 זרועי " : -מטכ"ל  " על

 

 *  הנושא הנו עקרוני ובעל משמעות מכרעת  על הפעלת המטכ"ל והצבא  בכללותו.

 עם הקמת זרוע היבשה )במקום מפקדת חיילות השדה( הכוונה הייתה להציג כי עתה המטכ"ל הנו "על      

 ה , ההגדרה איננה נכונה  והתוצאה איננה טובה.זרועי".   למעש    

 

 המותאמים במיוחד לתנאיה  צה"ל הוקם בזמנו , בין היתר , על בסיס העקרונות הבאים ,  -   

 הייחודיים של ישראל :     

 השטח הגיאוגרפי של ישראל , קטן ביחס , מהווה כולו "שטח חיוני". מהעדר עומק    --     

 , יש להעביר הלחימה לעומק שטחי האויב ,גם כאשר מטרת המלחמה היא הגנתית.אסטרטגי           

 ארגון ההגנה על שטחה של ישראל , נעשה ע"י חלוקת השטח לשלושה מרחבים פיקודיים    --     

 צפון , מרכז  ודרום )מול כל מרחב היה גם אויב פוטנציאלי מוגדר(.  כוחות היבשה            

 למרחבים הפיקודיים .  יוקצו          

 סימטריה , בין היקף הכוחות הסדירים שישראל יכלה להעמיד , אל מול היקף -בגלל א  --     

 הכוחות הסדירים של צבאות האויב  )גם בתקופות שגרה( , נאלצה ישראל לגייס את העם            

 מערך המילואים , המהווה את רובו של צה"ל , ובדגש על כוחות היבשה !   ולהקים את           

 

 נקבעו יעדים ותפקידים הייחודיים רק להם, ותקציבים ניתנו    –לחיל האוויר ולחיל הים   --     

 בהתאם.  כן  נקבעו התורה , האמצעים  והשיטות לקיום התאום ושיתוף הפעולה שלהם           

 עם כוחות היבשה.          

 

 

 על רקע העקרונות לעיל , הוקם המטכ"ל בצה"ל , שהופקד על בנין הכוח והפעלתו כאחד.

 

באשר לח"א וח"י , מפקדות החייל אחראיות הן על הקמת הכוח  והן על הפעלתו , בהתאם לפקודות  

 ופי המטכ"ל השונים. ותכניות מהמטכ"ל; וקבלת סיוע ושירותים הניתנים להם ע"י החיילות  וג

 

 בהשוואת הטיפול של המטכ"ל בח"א וח"י לעומת הטיפול בחיילות היבשה ,ניתן לומר בהכללה

כי הטיפול בחילות האוויר והים הנו פשוט ביחס )אף כי התקציב הניתן להם , הוא גבוה ביחס, בגלל  

מוגבלים לבסיסים מוגדרים  האמל"ח , הכשרת כוח האדם , והמערכות המופעלים על ידם(.  ח"א וגם ח"י

וקבועים. פעילותם מחוץ לבסיסים אלה היא מוגבלת בזמן. כל השירותים הנדרשים לאחזקה , תיקונים , 

 החזרה לכשירות , תנאי מחייה ושירותים אחרים , מצויים לרוב בתוך הבסיס.

 הקשר עם האניות / המטוסים היוצאים לפעילות מבצעית , הנו יחסית , ישיר ופשוט.
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חיילות השדה לעומת זאת , עם כניסתם ללחימה , מפוזרים וערוכים במאות נקודות גיאוגרפיות , נעים 

בשטח ונלחמים ברציפות , יום ולילה,  למשך תקופות ארוכות יחסית. אלה תנאים המחייבים שינוע תמידי 

 ייחים וניידים ., נשל אספקה , תחמושת , תגבורות  ופינוי  נפגעים.  וכן אמצעי שליטה ובקרה 

 

.  לכן , ניתן מאמץ עצום המחייב את עיקר הקשב והפעולה  של הפיקודים והמטכ"ל ביבשה , זה

וככזה הוא מחויב  שהמטכ"ל הנו קודם כל המטכ"ל של כוחות היבשהמשמעית -לקבוע בצורה חד

 ר ויעיל; שיהיו בו אגפי מטה שלמים וחזקים הפועלים בתאום כלל אגפי , בנוהל קרב פשוט , מהי

מטה , הפועל בשגרה ובשע"ח כאחד. מטכ"ל המסוגל לתת מענה שלם )"בנין הכוח והפעלת הכוח"( 

 לכוחות הלוחמים.  

 

 זרועי" ? –מהו מטכ"ל "על 

 

 זרועי" ? -, כיצד להבין את המלה, במושג "על "על"

 –האם הכוונה שיהיה , "על" מפקדה כפופה ,  כאשר הוא "יושב" עליה , או 

"על" , כאשר הוא "מרחף" מעליה ?               המטכ"ל הוקם בזמנו כדי "לשבת" על כוחות היבשה 

ח"י הוא יכול היה להרשות לעצמו "לרחף"  -והפיקודים ,כי זה עיקר כוחו של צה"ל. בעוד ביחס לח"א ו

 רה"ב(.)בנוסח המטות המשולבים באאין כל צורך והצדקה לקיום מטכ"ל  "על זרועי"  מעליהם. 

  

 

 מהי  ההגדרה של "זרוע" ?   " זרוע " , 

ניתן כמובן להגדיר , מכנה משותף של תפקידים ,ארגון , מצבים וקריטריונים שונים שיבטאו הגדרת  

 -והארגון של ח"א ו –המבנה  –"זרוע". אך מבחינה צבאית , בהבנת האחריות המקצועית , התפקידים 

!  אך כיום  מז"י אחראית  אחריות להפעלת הכוח ובנין הכוח  כאחדהמשמעות של זרוע היא : ח"י ,  

 ן הכוח !ירק לבני

מהותית  –זרועות(   3זרועי , )מעצם קיום קביעה כי יש   -מכאן שההגדרה , כי כיום המטכ"ל הנו על

 ועניינית , איננה נכונה.

אל, הגוף והראש הנם כוחות באם עושים דימוי ארגוני , מחלקי הגוף , ניתן לומר שבנתוני מדינת ישר

ח"י.  הגוף בדומה לצבא , יכול להתקיים בלי זרועות  -היבשה והמטכ"ל , והזרועות יכולות להיות ח"א ו

 )אויר וים(  ,אך אין צבא שיכול להתקיים ללא כוחות היבשה. אין הכרח לכנות את חיילות היבשה כזרוע,

 רועות.כפי שאין הכרח לכנות את חיל האוויר וחיל הים כז

 מפקדת זרוע היבשה )מז"י(

 
מז"י כפי שכבר אורגנה ועדיין בתהליך לארגון סופי , כמפורט לעיל , איננה מיועדת להיות אחראית על 

 הפעלת הכוח אלא רק על בנין הכוח . כדי לקיים אחריותה , מז"י מתוגברת מאגפי המטכ"ל ושלוחותיהם.

 

 תגבור מז"י :
 אלף תקנים "החליפו תג יחידה" , מאגפי המטכ"ל והגופים הכפופים להם למז"י. 15 -כ

 בהכללה ,מז"י תוגברה ע"י :

 

 .11, עברו : קצין שלישות ראשי, בה"ד  אנוש-מאגף משאבי*  

 .18 –מדורים/גופי משנה ,עברו  47מתוך     

 , נתחים ממערכות תקשוב   7, עברו : קצין תקשוב ראשי )קשר"ר( , בה"ד  מאגף התקשוב*  

 באופן חלקי. 18באופן מלא , ועוד  61מדורים/גופי משנה, עברו  81ואמל"ח ; מתוך     

 אגף לוגיסטיקה , רפואה ומרכזים לוגיסטיים( , עברו :מאלר"מ )*  

 טכנית( , –קצין לוגיסטיקה ראשי ; קחש"ר )קצין חימוש ראשי( , יחט"ל )יחידה לוגיסטית     

 .20, בה"ד  6מח' אחזקה , יפת"ח , בה"ד     

 עבר נושא התעסוקה המבצעית  )תע"מ( ; הוקמה מח' אג"מ במז"י לניהול משאבי   – *  מאמ"צ

 התע"מ.    

 תא"לים.  15 -אלופים , כ 2בארגון המתוכנן של מז"י צפויים להיות  
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 המשמעויות העיקריות מתהליך הארגון של מז"י ואגפי המטכ"ל :
 

 א.  אין הגדרה ברורה של "בנין הכוח". האם הכוונה להקים ?  לתחזק ? לתפעל )לצורך "בנין הכוח"(?

 אך האחריות לא כוללת התו"ל  הועברו גופי הפיקודים המרחביים לאחריות בנין הכוח ע"י מז"י )     

 ? ין הכוחיהקשר לבנמה  –העברת התעסוקה המבצעית למז"י   והאמונים , אז מה זה בנין כוח ?(;      

 ומעלה , מגופי צה"ל השונים פעילים בשטח לצורך כוחות היבשה , מדוע לא יעברו למז"י ? 90% -כ     

 זרועי" ,  מטה בהיקף של חטיבה מוגברת(.-)ניתן אז לסגור את המטכ"ל , ולהשאיר , כדי שיהיה  "על     

 

 ללא גורם מטה , מקצועי,       -ואלר"מ ב.  החלשה חמורה של חלק מאגפי המטכ"ל.  אגף התקשוב 

 עבודת המטה באגף .  אםבעל יכולת לת     

 

 חיילית.   –ג.  החלשת מעמדם של קציני החייל הראשיים. אי בהירות באשר לאחריות המקצועית 

 האם בהמשך התהליך הארגוני , ייעלם או ייפגע הידע המקצועי ,    האם החיילות  עדיין קיימים ?  )    

 התו"ל , הניסיון  והמסורת של החיילות השונים בצה"ל , על קציניו וחייליו בסדיר ומילואים ,ועל         

 וכפיפותם הארגונית לזרוע ?(זיקתם המקצועית לאגף במטכ"ל , ע"י ביטול השיוך החיילי ,     

 

 זרועי" בכל הקשור ליכולת המענה והטיפול בכוחות היבשה,  -ד.  המטכ"ל הופך למעשה להיות "תת

 ובמיוחד בשע"ח.    

 

   –)כפילות , נוהל מסובך , הארכת נוהל ה.  יצירת שני "בעלי בית"  כנותני סיוע ושירותים לצרכנים 

 הקרב ,  האחריות על מי ?(.    

 

 הפעלה ותאום לא פתורות ,  במעבר משגרה לשע"ח. -תו. אי בהירות , וקיום סוגיו

 

 הקמת מפקדת זרוע יבשה בהיקף כה גדול של כ"א וקצונה בכירה ,כאשר היא אחראית רק על  ז.  

 בנין הכוח , מציבה סימן שאלה גדול על החיסכון והיעילות הארגונית הכוללת של צה"ל.    

 

 

          

 ובמז"י , קבלו ביטוי מעשי בשטח ,בעת הלחימה ,השינויים  שחלו באגפי המטכ"ל 

 בתחומים ובנושאים הבאים :

 

 –בתחום הלוגיסטי 

 

 שגרה , שע"ח , עימות    -:  המערך הלוגיסטי , בייעודו , צריך לתת מענה למצבים השונים  כללי 

 בעצימות נמוכה / גבוהה , בחזית אחת או יותר. כאשר המעבר ממצב אחד לשני חייב להיות רציף           

 ידוע ומתורגל.         

 קרבי. –מרחבי  –התפעול הלוגיסטי , המתוכנן כיום , מתבטא במערך לוגיסטיקה מטכ"לי          

 

 

 : מה קרה במלחמה 

 –א. כללי 

 

 עבודת הלוגיסטיקה. לבחון תכניות לוגיסטיות של אםם )רמ"ט( המסוגל לת*  במטכ"ל חסר גור    

 הפיקוד. לתת מענה מקצועי , מתואם , מהיר ואמין לפניות הפיקוד וגורמים / צרכנים  אחרים.        

 

 * העדר תמונה מצב לוגיסטית עדכנית ומלאה. "שפה לוגיסטית" לא אחידה, חלקה לא ידועה לאנשי       

 המילואים.         
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 "תפעול" ,כדי להשתתף ולהצדיק פעילותה הלוגיסטית והאחרת , בשטח , נדרשה למושג :   -* מז"י      

 "בנין הכוח".   -פעילות הנמצאת  בתווך המושגי בין "הפעלת הכוח" ל        

 

 "יום לחימה" או מלחמה ?  -לא היה רציף . המצב לא היה ברור  * המעבר משגרה לשע"ח     

 איזה תכנון לוגיסטי מתבקש ?  כן להפעיל "לוגיסטיקה מרחבית" או לא ? לאיזה הרכב כוחות          

 ? להתכונן ?  איזה מגבלות לוגיסטיות נכון להטיל על הכוחות בכניסתם לשטח –לצפות         

 

  –ב.  מה קרה בשטח 

 * הלוגיסטיקה הקרבית וכן הלוגיסטיקה המרחבית , לא פעלו בשטח לפי התו"ל ;     

 

 ליחידות בשטח ,  נפגעה. –לפיקוד המרחבי  –* האחריות הלוגיסטית והמענה מהמטכ"ל / מז"י      

 ;כוחות לשטח ; אי פתיחת צירי הספקה ופינוי מאובטחים ל םצמודיה)אי הכנסת גורמים לוגיסטיים        

 מקצועית ,של גורם   –היש ראייה כוללת , אחריות חיילית פערי יידע וחוסר מיומנות לוגיסטית.            

 אחד , לתפעול המערך הלוגיסטי בכללותו , בצה"ל ?(       

 

 * מז"י סיפק , בחלק מהמקרים , ציוד וכדו' ישירות לעוצבות בשטח. הניע כוחות ממקום למקום    

 ללא תאום מספק עם הפיקודים הנוגעים והמטכ"ל.ין הכוח ?( , יקשור לבנ )מה זה       

 

     

 –הביטוי המעשי לכך בשטח *     

 מחסור במים , דלק ומזון ; רק"ם פגוע תקוע בשטח ; השהייה בפינוי פצועים ; חוסר בציוד    --      

 מיגון  לשהייה בשטח ;           

 ק"מ ספורים מקו הגבול.צורך בהספקה בהיטס ,  --      

 

 היה חלק נכבד בתוצאות  -לתכנון ההפעלה המטכ"לי , לתכניות המבצעיות של הפיקוד ,  :ג.  הבהרה

 האמורות לעיל )הנושא עוד יידון  , בהכללה , בהמשך(.    

 

 

 

 

 בתחום התקשוב

 

   -א.  כללי 

 

 לתחום הקשר. כולל מתן   וחייליתאחראית מקצועית בעבר הייתה מפקדת קצין קשר ראשי ,  *      

   -מענה לצרכי הפיקודים המרחביים , לעוצבות היבשה וכן למתן השירותים הנדרשים ע"י ח"א ו         

 .  עתה ,      קצין הקשר הראשי נכלל בליבת האגףח"י.    עם הקמת אגף התקשוב )קשר ומחשוב( ,          

 עם הארגון החדש במטכ"ל , עבר קצין קשר ראשי למז"י, ובכך איבד אגף התקשוב את ייחודו           

 המקצועי והחיילי.           

 

 עבודת האגף ולתת מענה מקצועי אמין   אם*  באגף התקשוב , אין כיום איש מקצוע המסוגל לת     

 שוב פיקודיות( ולגורמי המטכ"ל.  לפיקודים המרחביים )כולל בחינת תכניות תק         

 

 *  חלוקת תפקידי התקשוב בין האגף לבין מז"י מקשים על המעבר ממצב שגרה למצב של שע"ח.         

 הפיקוד נאלץ לעבוד מול שני גורמים בתחום התקשוב. חסרה כתובת אחת הנושאת באחריות          

 ליות.כוללת ובידה הסמכויות המקצועיות והניהו         

 

 *  אמצעים  ומערכות תקשוב ,רבות ביחס , המיועדות לכוחות היבשה וכן אמצעים הנדרשים ליישום       

 זרועי" ו "הקישוריות" בצה"ל , נמצאים כיום בשלבי פיתוח שונים. עלות הפיתוח   –מגמות  "העל          
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 ם רבים. במצב התקציבי היום, ונוכח  מערכות אלה , עולים כספי –ואח"כ ההצטיידות  באמצעים          

 מוצגת אפשרות  ,  להחזרת צה"ל לכשרות מבצעיתהצרכים הדחופים הנדרשים בעדיפות גבוהה           

 לעצור הפיתוח  וההצטיידות לתקופה מסוימת , ולהסתפק , בשלב זה ,  במערכות הקיימות )שהנן   –         

 ה על העדיפות הטכנולוגית של צה"ל , לפחות למספר שנים(. טובות ומספקות ,  תוך שמיר         

 

 מי צריך להיות אחראי לבניית מפקדת הפיקוד המרחבי )ולא רק    -* שאלה המחייבת התייחסות       

 מבחינת התקשוב( , וכן כל הגופים הלוגיסטיים והאחרים  המצויים בפיקוד ? האם מז"י או אגפי           

 המטכ"ל ?              

 

 -ב.  מה קרה בשטח   

 *  הצורך לקיים קשרי מטה עם אגף התקשוב ועם מז"י , בעת אחת , פגע בעבודת המטה של מפקדת        

 קצין תקשוב פיקודי ; היה צורך לפנות למספר רב של גורמים כדי לקבל מענה אמין ומקצועי.           

 

 עבודת המטה )רמ"ט / קשר"ר( בנוהל קרב סדור.  אם*  חסר באגף התקשוב גורם מקצועי המת      

 

 *  מוטת השליטה ויכולת הקצאת אמצעי תקשוב מלאים לעוצבות , עמדו "בקצה היכולת הפיזית".      

 בחינת תהליך ההקמה של מז"י    

 

 מפג"ש )מפקדת גייסות השריון( , עבור תהליך ההקמה של מז"י , היסטורית  , החל עם הקמת *  

 מז"י )מפקדת זרוע היבשה( , –למפח"ש )מפקדת חיילות השדה"(, ואח"כ      

 )השינוי  הארגוני המבוצע עתה(  המכניס אותו  "לחצי הריון".  מז"י :  -ועתה ממז"י  ל     

 "חצי הריון" , כידוע מצב בלתי אפשרי. -ו    

 

 

 "הפלה". -"לידה" , או  להפסיק התהליך ו -לגמור הריון ו*  החלופות הן :  

 

 ן הכוח ולהפעלת הכוח.  לקיים "זרוע" אמתית.יפירושה , הטלת האחריות על מז"י , לבני – "לידה"

 המשמעויות : - 

 *  האחריות להפעלת כוחות היבשה , כולל הפיקודים המרחביים , ע"י מז"י.    

 הפיקודים. –מז"י  –יך העבודה ובנוהל הקרב מטכ"ל הכנסת גורם נוסף בתהל        

  *  הקטנה דרסטית של מבנה וארגון המטכ"ל, שיהיה הפעם באמת "על" זרועי )"מרחף" עליהם(.     

  אפשר יהיה להסתפק במטה מצומצם במטכ"ל , הבנוי מגוף אחד מחולק לחטיבות  ומחלקות.          

 והגדלה נוספת , הכרחית , של מז"י , בתחום המבצעי והמודיעיני.        

  –או                                               

 מז"י. -לפחות ל -מז"י   -פירושה , להחזיר המצב  מ –"הפלה" 
 המשמעויות :  -             

 *  ביטול כל השינויים הארגוניים שנעשו/נעשים לאחרונה , בהעברות  מאגפי המטכ"ל למז"י.               

 ניהול כוחות היבשה והפיקודים , תוך העזרות   –*  לקיים מטכ"ל שתפקידו וייעודו העיקרי                

 ות ; מקצועיות ;הכנה , הכשרה , אמל"ח.  במז"י , בתחומים מוגדרים של "בנין כוח" :חייל                  

 

-אין ספק שהמצב כיום הנו "חצי הריון" , גם באם רבים אינם חשים בזאת כיום.  בין החלופות "לידה" ו

 "הפלה" , המסוכנת ביותר לצה"ל הנה "הלידה".  היותר סבירה או הפחות מסוכנת היא "ההפלה".

 

    

 

 המפקדות בצה"ל להפעלת הכוח
 

 *  המפקדות שנקבעו כמפעילות כוח בצה"ל הן :  ר' אמ"צ  במטכ"ל ; אלופי הפיקוד , מפקדי ח"א  

 באשר למרכזים הלוגיסטיים.       –המודיעין ; ואלר"מ  –ח"י )ע"י מפקדותיהם( ; אגף  -ו    
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 ח"י , והמרכזים הלוגיסטיים , אין בעיה עקרונית . -באשר לפיקודים , ח"א ו    

 "מפקד זירת מערכה".  -אמ"צ ; אמ"ן והפיקוד כ  -ת הקיימות  ,באשר להבעיו   

 

 "מפעילה  -, מבחינה ארגונית ועקרונית, כבר הוסבר לעיל, איננה יכולה להיות מוגדרת כ  אמ"צ*  

 כוח". זהו אגף מטה )ולא מפקדה( המופקד על נושא המבצעים עבור הרמטכ"ל / ס' הרמטכ"ל.    

 

 כמפעיל כוח לא מובנת.  באמ"ן יחידות / מסגרות , המשרתות  בצורה מובנית את, הגדרתו  אמ"ן*  

 האגף. זוהי פעילות שגרתית. אין זו פעולה של "הפעלת כוח".   

 להפעלה בשטח , מחוץ   המיועדת , ""סיירת מטכ"ל -יחידה מיוחדת , מובחרת לאמ"ן יש    

  , התאום הנדרש  התלמערך האגף.  תכנון נעשה ביחידה ובאגף , אך האישור והפקודות להפעל   

  כל אלה  נעשים בפועל ,)לאחר אישור  -שיתוף הפעולה והסיוע העשויים להידרש , ה ,להפעלת   

 ועצמאי. הרמטכ"ל / רמ"ט( ע"י  אמ"צ.  לכן עקרונית ועניינית אמ"ן איננו מפעיל כוח , באופן ישיר   

 

 

 

 

  -" הפיקוד כמפקד "זירת מערכה*  

 

 ,    מוגבלת ליכולתו המבצעיתמסורתית , הפיקוד היה אחראי להפעלת כוח בגזרה פיקודית מוגדרת ,   

 תוך העזרות בסיוע אווירי וימי , ובאמצעים ומערכות המוקצים מהמטכ"ל , לפי הצורך.   

 נוכח תשתיות , צירי תנועה ,הגעת תגבורות , מטרות     -בעוד המטכ"ל  אחראי ל"ניהול המערכה"   

 אסטרטגיות  וכדו'  המצויים מעבר לגזרת הפיקוד.   

 

 זרועי ,   -גישה חדשה , תורתית ותפעולית , ניסתה לתת לפיקוד אחראיות כמפקד "זירת מערכה" , על 

 כל שטח לבנון  או סוריה( נתונה לאחריותו , כולל הפעלת כל כוח   –א כאשר כל עומק החזית )לדוגמ 

 אווירי, ימי , וכוחות מיוחדים.   -בזירה  

 

גישה זו , למעשה , לא נבחנה במלואה ,  בעבודת מטה , ובמיוחד לא נבחנו המשמעויות המעשיות 

 !   הנובעות מכך באמצעים , כ"א וכדו'.  והעיקר האם  גישה זו בכלל נדרשת

 הגישה לא הופעלה במלחמה זו.  וטוב שכך .  היא לא נדרשת.  

  

 

III   .שיטת ההפעלה החדשה בצה"ל 

 והתנהלות   המטכ"ל   בלבנון         
 

 כללי -שיטת ההפעלה          

 
 *  שיטת ההפעלה החדשה ומושגיה , הוכנסו לצה"ל עוד בתקופת הרמטכ"ל הקודם )בהשפעת           

   –מלת"מ(. השיטה , בהכללה , מלמדת על שלושה שלבי חשיבה ועבודת מטה : "עיצוב"              

 "ניהוג", הנעשים כשלבים נפרדים , ע"י גורמים שונים , תוך שימוש במושגים    –"תכנון"              

 חדשים , הנותנים ביטוי נאמן לשיטה.             

  

 *  "ממציאי" השיטה , טוענים כי כוונתם המקורית הייתה שונה מהשימוש שנעשה לה  בצה"ל.         

 כוונתם הייתה לעורר חשיבה מעמיקה יותר , תוך הפניית תשומת לב לנקודות ונושאים ,בתחום               

 רו הסתכלות , פיתוח ובחינה פסיכולוגי / תודעתי , אשר יאפש –כלכלי  –מדיני  –האסטרטגי              

 של רעיונות שונים , הן באשר ליריב ומדיניותו והן באשר לכוחותינו, וזאת כאשר מבוצעת                

 החשיבה , הערכה והתכנון של תכניות מערכה, תכניות מבצעיות וכדו' , במטרה להעשיר              

 בתפקידי  הערכה  והתכנון.אישית את הפרט , העשוי לתפקד                
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 וכחלק מתהליך עבודת   , תרגמו הכוונה להעמקה מחשבתית , למסגרות ארגוניות*  בצה"ל          

 ע"י  הקמת מחלקות עיצוב )באמ"צ ובאג"ת(  ומחלקת שליטה )באמ"צ(. המטה ,            

  

 ני שיטת ההפעלה החדשים :, מהמושגים ,  המבטאים חלק מכיוו דוגמאות*           

 "רעיון מערכתי / אסטרטגי" ; "אפקטים" ; "מנופים" ; "אפקטים תודעתיים" ; "שבירת הגיונו               

 של היריב" ; "מעצבים" ועוד.             

 מרבית המושגים הנם "חמקמקים" , מובילים  להתייחסות והתבטאות עם "כותרת" , ביטויים               

 אסטרטגית . קושי רב לנסח תוכן ותובנות מעשיות   –"אקדמאים" יפים , לרוב עם מהות מדינית              

 אשר יובילו להגדרת מטרה  ברורה ,  ויאפשרו  יישום מבצעי בשטח.             

 

 שונים. ניתן  *  אם כל הרצון לקדמה וחידושים , אין הגיון וצורך לחלק הערכת המצב בין גורמים          

 מבצעיים . לכלול הבנת   –מדיניים יחד עם תחומים אסטרטגיים  –לטפל בתחומים אסטרטגיים             

 הרקע והתכלית המדינית עם הצגת תמונת מצב ; קביעת מטרה ברורה , בחינת יכולות כוחותינו              

 י פעולה ; בחירת חלופה נבחרת ; קביעה עקרונית  ויכולות היריב ;בחינת חלופות אפשריות כדרכ            

 כל אלה כתהליך בהערכת המצב     -של מאמץ / מאמצים ; הקצאת כוחות , שלבי יסוד ולו"ז ,             

 החייבת להוביל לתכניות / החלטות ביצוע, בדרך המהירה והיעילה ביותר.            

 י" , זה נעשה במסגרת התכנון ,ברצף אחד.אין צורך במח' / שלב "עיצוב            

 אין צורך במח' "שליטה". שליטה היא בקרה ופיקוד על ביצוע התכניות. זה חלק  ממערך              

 הביצוע , )אין אפשרות להעביר "מקל" לגורם אחר שלא היה חלק מהערכה והתכנון(.            

 

 

 המטכ"ל לקראת המלחמה        
  

  *  כללי :       
 קשה להפריד , בתהליך המחקר, ולסווג בין השפעות הנובעות מהשינוי הארגוני            

 והשינוי של שיטת ההפעלה של צה"ל , לבין התנהלות השחקנים הראשיים )אלוף הפיקוד ,            

 כישוריהם , ניסיונם המקצועי , הידע הצבאי שלהם , והאופי    -ס' הרמטכ"ל,  -הרמטכ"ל ו         

 האישי של כל  אחד מהם(.            

 אך ניתן לומר בהכללה שלשינויים שנעשו בצה"ל הייתה השפעה , כפי שגם להתנהלות           

 השפעה ניכרת. האישית , של השחקנים הראשיים , הייתה           

 

 *  הכוננות למלחמה אפשרית בלבנון :   

 , הייתה תכנית פיקודית המאושרת ע"י  המטכ"ל , אשר כללה בין נתוניה את עובדת   02משנת        

 הימצאות הסורים בלבנון.  עם עזיבת הסורים , נדרשה למעשה תכנית חדשה )אם כי ניתן היה         

 . 1559התקבלה החלטת האו"מ   05השתמש גם בעיקרי תכנית זו(.  במאי בעת צורך דחוף , ל       

       

 , 05בסוף נוב'   למעלה משנה וחצי , מאז עזבו הסורים את לבנון, לא הוכנה תכנית חדשה.       

 , יום חטיפת החיילים , הגיעה הפקודה   06יולי  12 -החל תהליך להכנת תכנית חדשה. אך רק ב       

 פיקוד , ולמעשה לא מאושרת   -שיח  מטכ"ל -לפיקוד צפון, כאשר היא עדיין לא מתואמת , לאחר דו       

 תכנית זו גם לא שמשה  כבסיס לרעיון מבצעי למלחמה . ע"י המטכ"ל.       

      

 לצה"ל היו נתונים על החיזבאללה )אמנם חלקם לא הגיע לכל הדרגים בשטח( , במיוחד ביחס      

 לרקטות ארוכות ובינוניות הטווח , בהם ראה צה"ל  את האיום העיקרי , האסטרטגי על ישראל.      

 חסרו נתונים על פריסת משגרי ורקטות קצרות הטווח ; על פריסת האמל"ח  הקרקעי, מיקום והיקף        

 המקלטים שהיו בבתי הכפרים ובשטח ;   על אמצעי נ.ט. ותצפיות.            –הבונקרים       

 התנהלות   –. Iהיחידות , סדיר ומילואים , פורט בחלק  -על כשרות ורמת האמון של כוחותינו ,      

 חימה.צה"ל  בחמשת השנים שחלפו . ההשפעות בתחום הארגון , ההכשרה והמוכנות , לקראת ל    

 

   

 



 

77 

 

 מהלכי המלחמה העיקריים   

 12.7      .אירוע החטיפה. אין למטכ"ל ולפיקוד תכנית מבצעית מוסכמת ומאושרת  : 

 12-16.7 ( הצלחה:  תקיפות ח"א .)בפגיעה ברקטות ארוכות ובינוניות הטווח 

 מטרות תשתית וכלכלה בעורף לבנון.     -"-                               

 , צמוד לגדר הגבול. עם כוחות מוגבליםקיום מבצעים ,                             

 21-31.7 .גיוס מילואים מודרג. אין עדיין תכנית מפורטת להפעלת כוחות למהלך נרחב  : 

 22-31.7 לא ברור מה היה ההישג הנדרשג'בל , מרון ארס  -:  תקיפת בינת(.) 

 1-9.8      צוותי קרב חטיבתיים לתפיסת שטחים וחזרה לשטחינו:  כניסה הדרגתית של 

 הכניסה והיציאה  . )משימות לא ברורות ; שינויים תכופים בסד"כ העוצבות בשטח                           

 מהשטח , לא סייעה להשגת מטרות מוגדרות(.                           

 שעות. 48 – 24קרקעי נרחב . יש דחיות של  :  מוצגת תכנית לתמרון         8.8*         

 הצלחה חלקית. הביצוע החל  לאחר שהיה ידוע כבר על החלטת  :  מהלך קרקעי נרחב ) 11-13.8*         

   (.    מועצת הביטחון לקיום הפסקת אש. לכאורה מהלך מיותר                           

 :  כניסה לתוקף של הפסקת האש.       14.8 *        

 

 המאפיינים של ניהול המלחמה  )לאור מהלכיה(  
 

 *  העדר ראייה מערכתית כוללת . ללא תכנית מלאה ומפורטת כיצד משיגים היעדים המדיניים ,      

 לא קוים. -שיח לגיבוש תכנית כזו, ברמת המטכ"ל והפיקוד , -באמצעים צבאיים.  דו        

 

 *  הרמטכ"ל , בא עם קביעה מראש , כיצד יש לנהל המערכה  )מבלי להציב יעדים ומטרות    

 ממדית מהאוויר , הבליטה בטחונו  -ברורות בשטח(.  החלטתו לצאת למערכה מיד , בתקיפה חד        

 בתקיפה זו , מבלי להביא בחשבון ההתפתחויות בהמשך, והאם אכן תקיפה זו תשיג היעדים           

 ימים , לגייס המילואים , להכינם   10 –לדחות התקיפה בשבוע   -)אפשרות שהייתה ,הנדרשים.          

 אווירית וקרקעית ]גם באם התקיפה   –ממדית -לפעולה מבצעית , להכין תכנית התקפית , דו        

 האווירית תקדים התקיפה היבשתית[, להכין דעת הקהל בישראל ובחו"ל(.        

 המלחמה נפתחה ביוזמה שלנו , מבלי שניצלנו יתרונותיו של היוזם.         

 ככל שהדבר ניתן , להימנע מכניסה קרקעית מעבר לגבול   -המלחמה ,*  המגמה השולטת , בתחילת   

 להימנע מאבדות לכוחותינו.      

 *  המטכ"ל לא הניח , בתחילה,  כי צפויה מלחמה , אולי "יום קרב".   

 *  אי הבנת משמעות הפגיעות בעורף האזרחי , והפיכת ירי הרקטות קצרות הטווח , בהיקפו בתוצאותיו   

 לאיום  אסטרטגי על המדינה.       

 *  חלק מדרגי המפקדים )רמת חט' וגד'( אינם סומכים / מסכימים  לדרגי האוגדה והפיקוד. 

 טקטיות לשטח . –*  התערבות הדרג המטכ"לי במתן הוראות והנחיות מבצעיות  

 ת )במיוחד ע"י  הפקודות לשטח , בחלקן : מעורפלות , לא מובנות , שימוש בשפה לא מוכר  -*  בהכללה  

 המילואים(.    

 

 

 תרומת מחלקות העיצוב במלחמה
 

 *  מחלקות העיצוב מצויות באמ"צ  ובאג"ת / החטיבה האסטרטגית. 

 

   –*  המחלקות הפיקו מסמכי עמדה / הצעות  , חלקם הגיעו לדיוני קברניטים, ההשפעה המעשית 

 כמעט ולא קיימת.    

 

 ע"י  "העיצוב":*  דוגמאות / האמירות שהופקו 

 החלשת החיזבאללה , כדי שממשלת לבנון ,תיקח אחריות להחלטת האו"מ –"תכלית המערכה   -    

 )לו יכלה ממשלת לבנון לעשות זאת , וודאי הייתה מנסה לעשות כבר קודם . אמירה  ".   1559       

 .מהמצופה!( שגויה . השפיעה ,  אולי על קיום התקיפות בעומק , עם הישג הפוך       
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 )בפועל הושג ההיפך .להפעלת ממשלת לבנון"   כמנוף"פגיעה בסמלי שלטון ותשתיות בלבנון ,  -    

 האזרחים ראו בפעולה זו פגיעה מכוונת בהם(.       

 )בעקרון נכון. אך מהי המשמעות המעשית של "נטרול" ,  נטרול איום הרקטות"   –" הישג ליבה   -    

  ואיך עושים זאת בשטח ?(.       

 " קידום יעדים באמצעות מהלך קרקעי , המחייב תכנון מראש , של מנגנון סיום הלחימה   -    

 "  )דוגמא "עיצובית" קלאסית :מה צריך להבין מזאת איש צבא ,חזרה לזירה המדינית מינוףו       

 כיצד מייצרים "מנגנון" לסיום המלחמה ?   שצריך להכין תכנית מעשית להפעלת כוחות בשטח ?       

 ואיזה "יעדים קרקעיים" קשורים לכך , ועוד כאלה שיהוו "מנוף" מדיני ?(.      

 

 : בסכומי מחלקות העיצוב , יש אמירות נכונות*  

 

 הרמטכ"ל , ס' הרמטכ"ל , –החלטות המטכ"ל , היו ללא מעורבות מספקת של המטה )הטענה   -   

 ליד הרמטכ"ל , לקבלת החלטות . שבחלקן הועברו טלפונית או   -אמ"צ  ור' אמ"ן ,שמשו צוותר'       

 לא הופעל לפי נהלי העבודה לשע"ח. –המצפ"ה ב"פלסמה" לגורמים בשטח(.       

  

 שיח יעיל ורציף עם המפקדות מפעילות הכוח )בדגש על פיקוד צפון(.-העדר דו  - 

 

 קת של המטרה , היתכנות הביצוע , והמשמעויות הנובעות מהחלטות  ההחלטות , ללא בחינה מספ  -

 אלה בשטח.   

 

   -לא השיג התוצאות המקוות. יש להניח כי ההפרדה בין "עיצוב" ל –העיצוב , בתפיסת ההפעלה   -

 .  מיותרת –"תכנון"    

  

 

   

 הרמטכ"ל על מהלכי המלחמה-השפעת המטכ"ל  ו

 
 * כללי :  

 אין ספק שהרמטכ"ל , התייחס לאירוע החטיפה של החיילים , כמצב המחייב תגובה "רצינית".  -     

 , תקיפה מהאוויר  ימימד-מהלך חד    -הגישה ההתחלתית , הראשונה  שלו  ,למענה הנדרש      

 )מהלך שהיה מוכן ומתורגל(.  רק בשלב מאוחר יותר )ואולי מאוחר מדי( הבין הרמטכ"ל כי בלי       

 מהלכים קרקעיים המטרה העיקרית לא תושג.  אך עמדה השאלה איזה מהלך ומתי לבצעו ?      

 

 רכב  , מתואמת ומאושרת , כזו המציגה מהלכים קרקעיים ברורים ,עם ה מהעדר תכנית כוללת  -    

 -כוחות מוגדר , ותוך שילוב עם פעילות אווירית , להשגת יעדים ומטרות בשטח ,  

 פגיעה בחיזבאללה , והפסקת או צמצום ניכר של –נעשו צעדים , שתרומתם להשגת המטרה  

 הייתה נמוכה ביותר.     -ירי הרקטות על אוכלוסיית העורף ,    

 

 חות קרקעיים הוכנסו לשטח , במדורג , עם שינויי משימותהמילואים גויסו באיחור ניכר ; כו -    

 תכופות , והביצוע עם הישגים שלא תאמו את היקף הכוחות שהיו בשטח , תוך הפנייה למטרות   

 שלא שירתו המטרה העיקרית של המלחמה.

 

 כוחו פיקוד , היה לוקה , בלשון המעטה . הורדת ס' הרמטכ"ל כמשגיח ובא  –שיח  מטכ"ל -הדו  -   

 של הרמטכ"ל בפיקוד . מבלי להתייחס אם היה זה צעד נכון , הדבר לא תרם לשינוי התפיסה 

 פיקוד. –המבצעית של הפיקוד ולא לשיפור ההתנהלות מטכ"ל 

 

 משך כל זמן המלחמה , הייתה הרגשה , שהמטכ"ל , מתעלם למעשה מעובדת היפגעות העורף.  -  

 דרת מטרות ברורות , הבאות לחסל או לצמצם את ירי הרקטות.חיזקו הרגשה זו , העדר פעילות והג

  

 שעות( ,נעשה כאשר כבר   48 – 24, )לאחר דחייה של  06לאוג'  11 -המהלך הקרקעי הנרחב , ב  -
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 היה ידוע על מועד כניסת הפסקת האש. ברור היה כי הכוחות לא יוכלו להישאר שם בשטח.       

 רבים טוענים כי מהלך זה לא השיג למעשה כל יעד , המשרת את המטרה העיקרית של המלחמה ,  

 ונראה מיותר.

 

 הפסקת האש ותנאיה , לא הביאו להחזרת החטופים  )אפילו לא השגנו תנאי , המחייב את   -

 אין  החיזבאללה להציג החטופים בפני הצל"א !(,  אין ביטחון בפירוק נשקו של החיזבאללה , 

 ביטחון שהלחימה עם החיזבאללה לא תתחדש בשנה הקרובה. 

 

 -מצב החיזבאללה , בהכללה , וודאי פחות טוב כיום , הוא נפגע קשה ,אך סיימנו הלחימה כאשר כ -

 רקטות פגעו בעורף ביום הלחימה האחרון !  יש להניח כי גם כוח ההרתעה של צה"ל נפגע. 200

 

 

 

 החלטות הרמטכ"ל  )דוגמאות(

 

:  הדוגמאות להלן , אינן רישום מדויק , מלא ורציף של כל החלטות הרמטכ"ל , במהלך הלחימה.  כללי*  

 אין ספק שהיו הנחיות והחלטות רבות שהלמו המצב , היו נכונות וענייניות. 

יחד עם זאת , הכוונה בהצגת הדוגמאות להלן , להדגיש אותן החלטות הנותנות רקע עובדתי לעיקרי 

 כפי שהוצגו לעיל.  הדברים

  

  הדוגמאות :* 

 ( יולי 12 -ב)  --   

 כל מטרת חיזבאללה היא לגיטימית .  -       

 חשיבות "החשיבה המסודרת" והימנעות מטעויות שיובילו לנפגעים.  -       

 ביצוע סבב תקיפה אווירית ראשון.  -       

 הטלת סגר ימי ואווירי על לבנון.  -       

 הערכות לסבב תקיפות אוויריות  על מטרות ממשל ; מרחב בירות ; ש"ת בירות ; ציר חוף ;  -       

 מטרות חשמל.           

 מהלך אווירי . אין תכנית פעולה כוללת. אין אזכור לפעילות קרקעית או גיוס    -הגישה  )       

 .עוצבות מילואים(         

 ( יולי 14 –ב ) --     

 קיום מגע לאיתור חיילי החיזבאללה.)מה הביטוי בשטח ?(; "שבירת הגיונות היריב"   -         

 )כבר ידוע כי זה מעשה בלתי אפשרי(."אילוץ ממשלת לבנון "לרדת מהעץ"   -         

 )שוב "הצהרות ברמה  חיזוק  ההרתעה הישראלית; קידום מהלכים ברמה האופרטיבית   -         

 מה לעשות בשטח ?(      –עיצובית . אך מה הן ההנחיות  –המדינית"             

 )וכי יש מישהו נגד ? ושוב , מה הכוונה    המחשת היתרון הצבאי , הטכנולוגי והמקצועי  -         

 לעשות ,או מה הביטוי לכך בשטח ? איזה אמצעים מותר / אסור להשתמש ?(.            

 ( ייול 15 -) ב--      

 )ארבע ימים לאחר תחילת המלחמה , עדיין לא  "מהלך קרקעי לא רלוונטי בשלב זה ! "  -          

 ברור שיש צורך במהלך קרקעי עיקרי .  אך לתכנן מהלך כזה אפשר היה (.             

 ( יולי 16 -ב) --     

 )מטרת הפעילות לא ברורה.    ארגון החיזבאללה  –פעילות כנגד כפרים המשמשים כסמלי   -          

 היש לכבוש הכפרים , כולם או חלקם , או רק פינות משטח הכפרים ? או רק להקיף               

 ולשלוט עליהם מרחוק ? ; כיצד זה משתלב במטרה הכללית של הלחימה ? ; חוסר בהירות               

 זו ,  גרמה לבעיות ניכרות בלחימה ואי השלמת משימות(.             

 ( יולי 18 -ב) --    

 )מראש הייתה הנחה "רקטות קצרות טווח אינן אמל"ח מכריע. אך יש לטפל לצמצמו"   -        

 במטכ"ל , כי רקטות אלה אינן איום אסטרטגי על המדינה. אך כמות הרקטות הנורות              

 של נשק אסטרטגי , המאיים על מדינת ישראל !(  אפקטברציפות על יישובים בצפון ,יוצרת             
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 ( יולי 20 –ב )-- 

 שיביא לתנאים נוחים יותר לדרג המדיני   אפקט משמעותי"איתור מאמץ שיוביל ליצירת   -        

 ) שוב , דוגמא קלאסית ללשון "עיצובית" . נשמעת יפה , אך  ". בעיצוב כללי המשחק            

 ימים לאחר תחילת הלחימה , והרמטכ"ל מחפש   8מה וכיצד לבצע !       -חסרת כל הכוונה             

 אפקט לדרג המדיני, שיוכל "לעצב כללי המשחק". מי מבין מה רוצים ? הרי החיזבאללה לא              

 שינה דבר , בשיטת פעולתו , בכל מהלך הלחימה. האם לא ניתן היה משך תקופה זו              

 להכין תכנית כללית ,על הזירה כולה , מתואמת בין המטכ"ל והפיקוד , להפעלת עוצמה              

 קרקעית , משולבת עם פעילות אווירית , תוך הסתכלות פשוטה על השטח , מבלי              

 לחפש אפקטים ומתנות מדיניות !                    

 (     יולי 21 -)ב--         

 )?(.להחלשת החיזבאללה   –מבצעים קרקעיים מוגבלים. בקשה  ל"עיצוב תודעה"   -             

 . )לא ידוע על כל מאמץ של החיזבאללה. לא ברור מה יש לפצל  פיצול מאמץ האויב  -             

 וכיצד. האויב מאורגן בתאי שטח עצמאיים , פועל לפי תכנית קבועה , לרוב תוך תאום                  

 , אך קשה לאתר מאמצים  יזומים שלו(. פועל כנגד צעדי כוחותינוגזרתי .                 

 (יולי 22 -ב) --       

 )אך משם נורים הרקטות  נאסר לפעול ב"שמורות הטבע" , מחשש להיפגעות כוחותינו   -             

 קצרות הטווח על היישובים. כיצד ניתן יהיה להפסיק ירי זה ?(                 

 (             יולי 25 -ב) --       

 )לא ברור על סמך  רובם ככולם"  "ההישגים האסטרטגיים שהציבה ישראל , הושגו  -             

 מה נאמרה הצהרה זו. בשטח הדבר לא נראה. החיזבאללה פעיל , ירי רצוף על                  

 היישובים בצפון ; צבא לבנון עדיין באזור בירות ; השבויים עדיין בידי החיזבאללה(.                

 ( יולי 28 -ב) --       

 )הוצאת   דנים על הוצאת התחמושת במלחמה ועל הצורך לחדש מלאים  לראשונה -             

 התחמושת הארטילרית  והחמ"מ לסוגיו השונים , במהלך הלחימה, הציגו מצב של                 

 חוסר שליטה , עד כדי חוסר אחריות !(.                   

 (יולי  31 – 22בין ) --      

 תוך כניסה  מתן אישורים לפעילויות קרקעיות שונות ,מדורגות ,לתפיסת שטחים,  -            

 )"פשיטות". לא ברורה התועלת המבצעית מכניסה ויציאה מהשטח.   ויציאה מהשטח.               

 אין רציפות ולחץ על האויב. מקל על האויב להגיב ולהמשיך בשיטת פעולתו(.              

 (   אוג' 8 )--      

 שעות. 24-48בחינת תכנית לתמרון קרקעי רחב , דחיות של   -           

 )ההתייחסות לתמרון קרקעי הזה , ניתן כבר לעיל(.             

 

 

 שינוי  בצה"ל  –הרמטכ"ל  

 

 לראשונה מונה לתפקיד     -*  במסגרת השינויים שחלו בצה"ל , חיוני להוסיף שינוי משמעותי ,

 הרמטכ"ל , מפקד שאיננו מחיילות השדה.    

 האם הייתה לכך השפעה על התנהלות ותוצאות המלחמה ?      

 

 הייתה השפעהכן , לרמטכ"ל   -*  מי שרוצה להיות כנה, לאחר כל החומר שהוצג לעיל, חייב לומר 

 ניכרת , ולא תמיד לחיוב.  עובדה זו איננה קשורה לאינטליגנציה ,  לכושר מחשבה , להבנה      

 של אותו אדם העומד לשאת את תפקיד הרמטכ"ל.   -מדינית , ליכולת הנהגה  וכושר מנהיגות,    

 זו בהחלט לא בעיה אישית !    

 

 *  עזר ויצמן , כאשר היה ר' מטכ"ל/אגם , וקבל הזמנה להצטרף לחיים פוליטיים , רצה לבחון  

 סיכוייו  להיות הרמטכ"ל ,לפני שייתן תשובה חיובית לכניסה לתחום הפוליטי. ושאל לדעתי.    

 עניתי לו :  

 בשני תפקידים  " האם היית ממנה , כמפקד ח"א , את מי שלא היה מפקד טייסת ,מפקד בסיס , ו  

 לא הייתי ממנה.. –במטה ח"א ?"   והוא ענה      
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 "בנתוני מדינת ישראל , מי שלא היה מפקד עוצבה , אלוף פיקוד מרחבי , ולא   –ואז הוספתי      

 שירת בשני תפקידי אלוף במטכ"ל  , לא יכול להיות רמטכ"ל .      

 יטחון אולי גם רוה"מ , אך לא רמטכ"ל".  וזו לא בעיה אישית.  אתה תוכל להיות שר  ב     

 דעתי לא השתנתה.     

 

 אך קיימת כיום מציאות אחרת . מינוי כזה כבר קיים עובדתית.    

 על כך לא התייחס כאן.  -כיצד נוהגים במצב שכבר נוצר ,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסקנות והמלצות -  06ג.  תחקיר על לבנון 

 

 

 כללי  .1       
 

 א.  במסגרת ההתייחסות לחלקי התחקיר לעיל , נקבעה למעשה עמדתי , ביחס לנושאים רבים             

 גם באם לא נאמרו תחת הכותרת של  "מסקנות והמלצות" .               

  

 ( , תהליך לשינוי ארגוני ותפעולי  05ביוזמת הרמטכ"ל , החל בצה"ל )מאז מחצית שנת  .ב

 מטה מסודרת , מכינה ובוחנת.-רעת על צה"ל. השינוי נעשה ללא עבודתבעל משמעות מכ      

 הדבר נעשה בחזקת "נעשה ונשמע".      

 האם הרמטכ"ל    -והשאלה צה"ל , מאז הקמתו , לא עבר מהפך ושינוי מהותי  דומה לו.        

 חן ונבדק  הנוכחי , רשאי ומוסמך להחליט בעצמו על שינוי כזה מבלי שהנושא עלה , נב      

 ע"י הממשלה , בסיוע של גורמים נוספים  )כמו: המועצה לביטחון לאומי , ועדת חוץ        

 וביטחון , ואולי גם צוות של רמטכ"לים לשעבר !(.        

 

 מסקנות והמלצות , בצורה תמציתית ,  ג.   כוונת חלק זה לפרט )על רקע החלקים הקודמים(           

 בתחומים הבאים :                                   

 תנאים הכרחיים למימוש ההמלצות ; (1

 החזרת המוכנות והכשרות המבצעית של צה"ל ; (2

 ין הכוח ;יההפרדה הארגונית בין הפעלת הכוח לבנ (3

 אגפי המטכ"ל ומז"י ; (4

 הפיקוד המרחבי ; (5

 שיטת ההפעלה של צה"ל ; (6

 

         

 חיים למימוש ההמלצות.  תנאים הכר2        
 

 כדי שניתן יהיה לממש / ליישם ההמלצות , חיוני לבסס זאת על התנאים הבאים :            

 

 –שנתית -תכנית דו .א

 * המפרטת שתי שנות פעילות , שתאפשר הכללת כל המטלות / המשימות שיש לבצע
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 כדי להחזיר את צה"ל למוכנות וכשרות מבצעית , בהקדם האפשרי.                           

 * השנתיים ,  תוקדשנה להכשרת כוחו העיקרי של צה"ל בסדיר ובמילואים  )כמענה                          

 מאורגן / מתוכנן , נוכח תרחיש ייחוס מעודכן(.                           

 * הכשרה ותרגול היחידות הסדירות  ועוצבות המילואים ; דרגי המפקדים ברמות                        

 השונות.                            

 

  -ב.   תקציב הביטחון             
   * התקציב חייב לגדול כדי לאפשר ביצוע התכנית. יחד עם זאת צריך לבחון מחדש את                  

 ח"י , לבין   -ח"א ו -העדיפויות והקדימויות בחלוקת התקציב בין חיילות השדה ל                     

 תקציבי מחקר ופיתוח  )אמצעים שניתן לדחות ביצועם , מבלי שצה"ל יאבד                       

 מיתרונו הטכנולוגי(.                     

 יב להיות מוסכם , וידוע מראש,  לשנתיים רצופות.* התקציב חי                  

 

 -טיפול בכוחות הסדירים והמילואים כאחד  .ב

 * הדגש בשנה הראשונה ,יושם על הכוחות הסדירים והמילואים , המיועדים או עשויים  

 לפעול בחזית הצפון.   

 שאר המערך בסדיר ובמילואים.  –* בשנה השנייה 

 

 –המילואים ליווי התכנית בסיוע מפקדים מ .ג

 * כדי לשדרג ביצוע התכנית , חיוני שתכנית זו תלווה במפקדי מילואים , בכירים  

 ומנוסים , בדגש על שילובם בנושאים הבאים :   

 הכשרת יחידות ועוצבות המילואים ;  --   

 תרגול והכשרת מפקדים )מרמת מ"פ ועד מפקדי אוגדות( ;  --   

 בחינה וסיוע בתכנונים אופרטיביים ;  --   

 הכנה וביצוע תרגילי תכנון , תטל"גים ,תרגול שלדי וכדו' ;  --   

 ליווי יישום המלצות התחקירים )במיוחד ע"י קצינים שהיו מופקדים על תחקירים    --   

 מוגדרים(.       

 

 

  .  החזרת המוכנות והכשרות המבצעית של צה"ל3            

                    

 תרחיש הייחוס לצה"ל מחייב שינוי / עדכון.  א                   

 תחזית  שונה  באופי ומקום –עדכון , בדגש על צפי  –*  תרחיש הייחוס מחייב שינוי                         

 הלחימה.                            

 אליה צה"ל צריך להיות ערוך , פרט ללחימה בטרור הפלשתינאי והאחר ,*  הלחימה ,                         

 לבנון וסוריה ; בחזית   –מחייבת הגדרה של לחימה בעצימות גבוהה )בחזית הצפון                             

 נה  המצרית ;  בחזית הירדנית ; איו"ש ורצועת עזה(. כאשר מטרת המלחמה ה                            

 קרב  התקפית. -הגנתית , המופעלת בצורת                            

 

 קיום תכניות אופרטיביות .ב

 *  יש להכין בהקדם , תכניות אופרטיביות ,  בהתייחס לתרחישי הייחוס המעודכנים.

 .07לא יאוחר ממחצית  –תכניות אלה יש לסיימן ,לאחר תאום ואישור , עד     

 מז"י. –ח"  –ח"א  –הפיקודים  –*  תכניות אלה ,חלקן יחייב בחינה בתרגול המצפ"ה 

 שנתית , כל חצי שנה תרגיל. ניתן להסתייע-תרגילים בתכנית הדו 4רצוי לבצע                         

 ור לעיל(. בהכנת התרגילים וביצועם במפקדי מילואים בכירים ומנוסים )כאמ                             

 

 הכשרות ואימוני הסדיר  .ג

 *  יש לסכם מחדש רמות האימון וההכשרה של יחידות השדה )שריון ,חי"ר ,תותחנים

 הנדסה(  , בדגש על :ו    

 אותה אסור  ,  קביעת רמת אימון ,  שלא תרד מרמת מינימום , מקצועית --    
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 פל'. –כל היחידות חייבות להגיע לרמת אימון מח'   לשנות.        

 ענון מקצועי ,  יחי"ר  , חייבות תרגול ר –יחידות המצויות בתעסוקה מבצעית  --    

 יומי.-אמון תלת –לפחות יום אחד בחודש ; ואחת לחצי שנה        

 ם  *  יש לבצע תרגילים ברמה גדודית / חטיבתית , במשולב עם השתלמויות / קורסי

 של מ"פים / מג"דים , אשר ישולבו בתרגילים אלה.    

 חייליות ,  -מ"פים / מג"דים , בהשתלמויות רב -*  יש לקבוע הכשרות מיוחדות ל

 רקע עיוני ; תרגילי תכנון )על נתוני "אמת"( ; תרגילים שלדיים ;      –שתכלולנה     

 יבצעו.שילוב בתרגילים גד' / חט' אשר הסדיר והמילואים     

 

 הכשרות ואימוני המילואים .ד

 שנתית אמון כלל יחידות / עוצבות המילואים של המערך   –*  יש לסכם בתכנית הדו 

 הלוחם , בעדיפות וקדימות של אותן יחידות / עוצבות המיועדות ללחימה בחזית      

 הצפון.    

 לב בזמן  *  יחידות מכוחות היבשה )שאינן חי"ר( , הנקראות לתע"מ , הכרחי לש

 ענון מקצועי ברמת הפרט / הצוות.יהתעסוקה המבצעית ר    

 מג"דים , יש להכין השתלמויות מיוחדות )כמפורט   –*  למפקדים ברמות מפ"ים 

 בסעיף ג' לעיל(,  תוך שילוב בתרגילים הגד' / החט'  שיבוצעו במערך המילואים.    

  

 ת תחמושות רגילה / מיוחדת.מילוי מלאים. קביעת נהלי פיקוח ובקרה על הוצא .ה

 שדרוג הציוד האישי בימ"חים.  שילוב מפקדי המילואים בפיקוח על הימ"חים. .ו

 

  ז.    הכשרת מפקדי עוצבות סדיר ומילואים
 מפקדים ברמת מח"טים / מפקדי אוגדות , חייבים לעבור הכשרה מיוחדת ,      

 שילוב בהכנת תכניות אופרטיביות )ראה סעיף ג' לעיל(; תרגול ברמה   --שתכלול :       

 רקע עיוני על הפעלת עוצבות , תטל"גים )מטרות "אמת"(, –הפיקודית ; השתלמות       

 תרגילים שלדיים ; שילוב מפקדות הגייס בתכנונים ובהכשרות.      

 

 

  הכוח בנין –.  הפעלת הכוח 4             

        

 א.   ההפרדה במטכ"ל , בראייה צה"לית כוללת  ובשיטת ההפעלה , בין בנין הכוח  

 משגה . -הפעלת הכוח  )באחריות אגף המבצעים(,  -)באחריות ס' הרמטכ"ל(  ל       

 ין והפעלת הכוח כאחד.יהפרדה זו איננה נדרשת.  המטכ"ל פועל כגוף אחיד לבנ       

 כולל גופים שאין זה מתפקידם : אמ"צ   –מפעילות כוח" המושג "מפקדות  .ב

 .איננו נדרש –המבטא  משמעות ארגונית   -ואמ"ן.    וכן מושג זה ,       

 "בנין הכוח". -חסרות הגדרות ברורות ומדויקות על משמעות המושג "הפעלת הכוח" וג.    

 הנו המטכ"ל. –להפעלת הכוח. מפעיל הכוח  אמ"צ  הנו גוף מטה ולא מפקדהד.    

 אמ"ן הנו גוף מטה ויש לו יחידות אותן ניתן להפעיל , אך ההפעלה נעשית באמצעות         

 תכנון ותאום אמ"צ.       

 הנו מפעיל כוח. )כמו : מפקדות הפיקודים / ח"א / –ה.   למעשה , כל גורם לו הוקצה כוח  

 ואפילו בה"ד או מפקדת קצין חייל ראשי ,שקבלו משימה מוגדרת  ח"י / מפקדת גייס ;        

 הנם מפעילי כוח(. -וקבלו לשם כך הקצאת כוחות ,       

 ו.   יש לאסור השימוש ע"י " מז"י   במושג "תפעול" )הבא לגשר בתווך המושגי שבין    

 "הפעלה" ל"בנין"(.       

 

 

 .  אגפי  המטכ"ל  ומז"י 5             

            
 א.   המטכ"ל חייב להיות ,ראשית כל , המפקדה המפעילה את כוחות היבשה ,                      

 ח"י . -באמצעות מפקדות הפיקודית  ובסיוע ח"א   ו                          
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 משגה. -"פירוק" האגפים , ע"י העברת מחלקות / גופי משנה / כ"א  למז"י , .ב

 ענפים ,   –מחלקות  –חטיבות  –המטכ"ל , עם השנים , "נופח" וגדל  באגפים  .ג

 ללא הצדקה הנובעת מתוספת משימות / מטלות , בהשוואה למבנה וארגון של                            

 המטות הכללים , בדורות קודמים.                                

 זיר  את כל המחלקות / גופי המשנה / כ"א , שניתנו למז"י , חזרה לאגפי  ד.   יש להח                    

 ן הכוח ולהפעלת הכוח  יהמטכ"ל.  המטכ"ל חייב לפעול בצורה מתואמת ויעילה , לבני                         

 ל.בשגרה ובשע"ח כאחד.  באחריות תאום של  ר' אג"מ / רמ"ט / ס' רמטכ"                         

 ה.   יש לבחון מחדש את תפקידי מז"י בשגרה ובשע"ח.  המבנה והארגון צריך להתבסס                      

  –על התפקידים העיקריים הבאים :  הכשרת חיילות היבשה ; גיבוש וקידום חיילות                           

 , דרגי הפיקוד ( ; מחקר ופיתוח ; אמל"ח ; השדה  )מקצועיות , תו"ל , מסורת                          

 הדרכה ואימונים.                          

 ו.   יש לבחון בצורה מסודרת ומעמיקה את אגפי/חטיבות/מחלקות/ענפי המטכ"ל , במבנהו                       

 סמכויות של כל הגופים   –ות אחרי –הנוכחי , על בסיס עבודה אשר תגדיר : תפקיד                          

 כדי  -כנ"ל , בשגרה ובשע"ח כאחד , במגמה לצמצם / לאחד גופי משנה / תפקידים ,                          

 "להקל" על המטכ"ל לפעול ביתר יעילות )פחות ייצור ניירת / מפגשים / דיונים /                           

 ות / כפילויות / זמן לחשיבה / ולקיום נוהל קרב מהיר וקצר יותר(. מצג                         

 

 

 .  הפיקוד המרחבי6            
                    

 הפיקוד , כ"מפקד מערכה" ,  יידרש לתוספות ניכרות של אמצעים . .א

 לפיקוד , בהתאם לנסיבות , תידרש  מפקדת גייס. .ב

 , מיותר ולא נדרש.   הפיקוד "כמפקד מערכה"הגדרת ג.                         

 מפקדת הפיקוד אחראית על מרחב / גבול גזרת הפיקוד , בהתאמה ליכולתה                             

 המבצעית.                                            

 עתודה , –וד הצפון , השנייה ד.   יש להקים מחדש שתי מפקדות גייס. אחת עבור פיק                     

 הקצאה בהתאם לצרכים.                           

               

 

 

 .  שיטת ההפעלה7              

 
 ניהוג" ,תיאורטית ניתן ליישמה ברמת   –תכנון  –א.   השיטה המתבססת על "עיצוב                      

 משגה.   –הפרט.  מתן ביטוי ארגוני לשיטה                            

 יש לחזור למסורת ולניסיון המצטבר בצה"ל : ביצוע הערכת מצב , על כל שלביה ,  .   ב                     

 מניתוח המטרה , הגורמים המשפיעים , בחינת    -ע"י אותם משתתפים/ גורמים ,                            

 והחלטות.  ביצוע -חלופות אפשריות לכוחותינו ולאויב , וסיכום ע"י הגעה לתוכניות                           

 להעביר מקל"(.אסור לפצל  את תהליך הערכת המצב בין גורמים שונים )אין " .ג

לכן יש לבטל מחלקת העיצוב ומח' שליטה באמ"צ )השליטה חייבת להיעשות ע"י מי 

 שעשה את התכנון !(.

 

 

 

 

*  *  *  * 
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 חקירה   נושאים מרכזיים לבחינה   -מלחמת לבנון      '       
 

                                         .    ך              ג         
              ז     

 
              ג       .         .1
  ג                                            . .2
                                           .               ג   . 
 . .                                                              
5.                                                                            

.              
                              ך                     .            .6
7. .                                                        
 . ;      ;                                                                 

;       ;     
                          ג                     .                   .9
10. ;                     
            ז                                               . .11
                                          ך       ;               .12

                            ג         ;                       
                       ;               
                                                                                  

  ז                        ;                       
            ך                 .                   

     1 .                                                    . 
                        ;   .     ך    ג      1     

                                                                                         
                                      ;     

   ;                                           
    ך        ;   
         ג    .   

                          ז      ;   .      ג             15     
                                          ;                           ;              

                            ג         ;                                           
 ; הלחימה )והתגוננות( בטילי האויב השונים.  16     
     17           .   ;                        

           ג    ;            ג   ;                             
               ך                                                               

                               .       
 .          ך            ך       . 1      
 

            ;   ג      המלצה על אנשי מילואים לשילוב בצוותי החקירה / הבדיקה
                         

ג  ;                 ;                   ז ;             .      ;                    
            ;                      ;                               '  ג    ;            
   ג     ז    ;                 גז   ;                    ;             .     ;   '   

            ;                     ;                        ;                        
           ;                      ;            ז        ;

 

 



 

91 

 

                                                   .  ו

                    20 5 0             
 

אחריות  ההמלצה מס'

 ליישום

 הערות סטטוס גופים נוספים לתיאום

פריסה מחודשת של   .1

מטות ההפעלה 

במחוזות חיפה 

וצפון )בדגש על 

 מחוז חיפה(

סמנכ"ל 

שיווק 

וקשרי 

 לקוחות

 בטחון ארצי -

אגף לוגיסטיקה  -

 ונכסים

מחוז  בוצע

חיפה 

עבר 

לאתר 

 זמני.

מחוז 

הצפון 

מכין חדר 

מלח 

 חדש

לבחון את   .2

המוגנים המרחבים 

בכל החברה 

ולשפרם בהתאם, 

כולל פעולת מכשירי 

קשר וטלפונים 

 סלולאריים

 שיווק וקשרי  לקוחות - קב"ט ארצי

 ייצור והולכה -

 אגף אספקה -

 משאבים אסטרטגיים -

טחון יהב בוצע

הארצי 

בצע סקר 

מקיף 

וישם את 

 לקחיו

הכנת מאגר ציוד   .3

 מיגון אישי

  בוצע סמנכ"לים קב"ט ארצי

לפינוי הכנת תכנית   .4

משפחות עובדים 

 לעורף

אגף משאבי 

 אנוש

 

יתקיים  לא בוצע סמנכ"לים

רק 

באירוע 

 נוסף

לשדרג את מערך   .5

הטלמסר והודעות 

SMS 

אגף 

מערכות 

מידע 

 ותקשוב 

 אגף משאבי  -

 אנוש

 חט לקוחות -

המערך 

נבדק ופועל 

לשביעות 

רצון יחידת 

 הקשר

 

הדרכת תורנים   .6

למערך מטות 

ההפעלה לצורך 

 הפעלת מערכת 

 

אגף משאבי 

 אנוש

 

 

 סמנכ"לים -

 יחידת ניהול   -

 המערכת -

מבוצע מדי 

 שנה

שני 

תרגילי 

מנורה 

 שנתיים



 

92 

 

"מנורה" ומערכות 

 מחשוב נוספות

אחריות  ההמלצה מס'

 ליישום

 הערות סטטוס גופים נוספים לתיאום

בחינת תרחיש   .7

ייחוס מעודכן לעורף 

ומשמעותו מבחינת 

פגיעה במערכת 

 החשמל.

 

 מל"ח ארצי

 

 סמנכ"לים

  בביצוע

ביצוע תרגיל חירום   .8

כלל ארצי על פי 

תרחיש ייחוס 

 מעודכן.

היה תרגיל  סמנכ"לים מל"ח ארצי

 .2007חורף 

תרגיל 

חרום 

יתקיים גם 

 2008ב

. 

תרגיל על 

בסיס 

תרחיש 

חוס יהי

יתקיים 

 2009ב

בדיקת ושיפור   .9

מערכות האזעקה 

 בכל אתרי חח"י

 

 קב"ט ארצי

 

 סמנכ"לים

בתאום  בוצע 

עם 

 פקע"ר

להתארגן מראש על   .10

פי הנחית הרשות 

הממלכתית 

לאבטחת מידע 

 )רא"ם(

 

אגף 

מערכות 

מידע 

 ותקשוב

 

 סמנכ"לים

  בוצע

ענון ילבצע תכנית ר  .11

 למשתמשים במירס

אגף 

מערכות 

מידע 

 ותקשוב

  לא בוצע אגף משאבי אנוש -

להשלים שיפורים   .12

 במשרדי הדובר

 יחידת ניהול המערכת - דובר חח"י

 מל"ח ארצי -

יבוצע על  לא בוצע

ידי דובר 

 חח"י

 

 

 

*   *   * 
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    השינויים שייעשה הרמטכ"ל -מאמר של זאב שיף .  ז    

 (07)פבר'  -)בעקבות דו"ח שפיר(           
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 חברת החשמל :                                                        ח.       
 מלחמת לבנון  השנייה כיוון" -"מבצע שינוי        

 
 

 חברת החשמל 

 
      

 
 סיכום פעילות ולקחים  עיקריים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ. רם ומ. נתיב -נערך ע"י: 
 

 )בהכוונת חב' שפאור בע"מ(

 
 2006אוקטובר 
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 תוכן ענייניים       
 
 מבוא .1

 
 פעילויות עיקריות של חח"י במהלך המלחמה .2

 חטיבת שווק וקשרי לקוחות                                                               .2.1

 מחוז הצפון .2.1.1

 מחוז חיפה .2.1.2
 חטיבת יצור והולכה .2.2

 יחידת ניהול המערכת    .2.2.1

 אגף היצור .2.2.2

 אגף הולכה והשנאה  .2.2.3

 לוגיסטיקה, בטחון ומל"חחטיבת ארגון,  .2.3

 אגף לוגיסטיקה ונכסים .2.3.1

 בטחון ארצי .2.3.2
 מל"ח ארצי .2.3.3

 חטיבת משאבים אסטרטגיים .2.4

 אגף משאבי אנוש   .2.4.1

 אגף מערכות מידע ותקשוב .2.4.2
 יחידת הדובר .2.5

 אגף האספקה והאחסנה .2.6

 

 מסקנות ולקחים עיקריים .3

 חטיבת שווק וקשרי לקוחות  .3.1

 חטיבת יצור והולכה  .3.2

 ל"חחטיבת ארגון לוגיסטיקה בטחון ומ .3.3

 חטיבת משאבים אסטרטגיים .3.4

 יחידת הדובר .3.5
 אגף האספקה והאחסנה .3.6

 

 המלצות לביצוע .4

 סיכום .5

 נספחים .6
 סיכומים מפורטים ,לקחים ומסקנות חטיבת שיווק וקשרי לקוחות-נספח א'
 סיכומים מפורטים , לקחים ומסקנות חטיבת יצור והולכה -נספח ב'
 משאבים אסטרטגייםסיכומים מפורטים , לקחים ומסקנות חטיבת  -נספח ג'
 סיכומים מפורטים , לקחים ומסקנות חטיבת ארגון, לוגיסטיקה, בטחון ומל"ח -נספח ד'
 סיכום מפורט לקחים ומסקנות יחידת הדובר  -נספח ה'
 סיכום מפורט לקחים ומסקנות אגף האספקה והאחסנה -נספח ו' 
 מכתב תודה לעובדי החברה של שר התשתיות הלאומיות -נספח ז' 
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 מבוא .1
 . 13/7/06ומבחינת חח"י החלה ביום  12/7/06 -מלחמת לבנון השנייה, החלה ב

 .15/8/06מטות ההפעלה העיקריים של חח"י נפתחו ביום זה והמשיכו את פעולתם עד 

טילים, רקטות וקטיושות ונגרמו נזקים כבדים  4,000 -במהלך הלחימה, ספג העורף כ

 לנפש ולרכוש.

המלחמה הביאה את מחוז חיפה ומחוז הצפון של חח"י להתמודד עם היקף משמעותי 

 של נזקים במתקני החשמל.  

אחת מכל תשע נפילות של טילים וקטיושות פגעה ברשת החשמל וגרמה לשיבושים 

 באספקת החשמל השוטפת.

 425 –עובדי המחוזות צפון וחיפה נדרשו לצאת לשטח, לעיתים תחת אש, ולתקן כ 

 קלות שונות ברשתות מ"ג, מ"נ וחיבורים לבתים.ת

עובדי החטיבות השונות של החברה: חטיבת ייצור והולכה, חטיבת ארגון, לוגיסטיקה, 

בטחון ומל"ח, חטיבת משאבים אסטרטגים, אגף האספקה והאחסנה ויחידת הדובר, 

ך הגישו סיוע כל אחת בתחומה, לחטיבת שווק וקשרי לקוחות, בכדי לאפשר את המש

 אספקת החשמל הסדירה בתקופת הלחימה.

מטה המנכ"ל והנהלת החברה התכנסו באופן שוטף לביצוע הערכות מצב וקבלת 

החלטות.  מערך מל"ח במדינה לא הופעל באופן רשמי, אך הגופים הקיומיים וחברות 

 התשתית נדרשו לספק את שרותיהם כמקובל.

ח"י בתקופת הלחימה ולרכז את מטרת מסמך זה הינה לסכם את עיקרי הפעילות של ח

 מירב המסקנות והלקחים לקראת יישום עתידי.
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 פעילויות עיקריות של חח"י במהלך המלחמה .2

 חטיבת שווק וקשרי לקוחות 2.1

 עיקרי פעילויות –מחוז הצפון  2.1.1

מטחי הטילים והקטיושות במרחב הצפון, נחתו בעיקר באזורי  .א

 כרמיאל, צפת ונהרייה.

חוזרות ונשנות וגרמו לנזקים בקווי מ"ג הפגיעות היו לעיתים 

 ,מתח נמוך ובמספר רב של חיבורים לבתים.

כמו כן, נדרש מחוז הצפון לנתק מרשת החשמל את אותם 

 המבנים שנפגעו מהנפילות השונות.

 טבלת ריכוז הנזקים .ב

             

 אזור

 אירועים

 כרמיאל צפת עפולה טבריה נהרייה

 39 82 2 5 47 מ"ג

 41 105 1 2 63 מ"נ

 80 187 3 7 110 סה"כ

        

 פגיעות ונזקים. 387סה"כ כולל :   

 עובדים. 317 –מספר העובדים שנטלו חלק במאמץ   .ג

 .₪מיליון  6שעות עבודה,  16,000 –הערכת עלות הנזקים כ  .ד

עובדי המחוז צוידו בציוד מיגון אישי ע"י יחידת הביטחון ונעזרו  .ה

לוגיסטיקה ונכסים. אמצעים אלה ברכב ובבמות הרמה מאגף 

 נועדו לצורך יציאה לשטח, תחת אש, לתיקון התקלות והנזקים.

 מקלטים במרחב המחוז. 382העובדים חיברו  מחדש לרשת  .ו

עובדי המחוז פעלו בקשר שוטף עם נציגי דובר החברה, כדי  .ז

לתעד ולהעביר לאמצעי התקשורת ולציבור את הפעילות 

בתיקון הנזקים והחזרת האספקה האינטנסיבית המתבצעת 

 תחת אש.

 24מחוז הצפון הפעיל את מטה ההפעלה המחוזי באופן שוטף  .ח

שעות ביממה והזין את מערכת ה"מנורה" במידע רלוונטי לגבי 

 האירועים.
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 עיקרי פעילות -מחוז חיפה  2.1.2

הפגיעות במרחב חיפה והקריות, גרמו לנזקים בקווי מ"ג, מ"נ והן  .א

 בחיבורים לבתים.

כן נדרשו עובדי המחוז לנתק מרשת החשמל את אותם המבנים  כמו

 שנפגעו מהנפילות.

    טבלת ריכוז האירועים .ב

 מחוז חיפה אירועים

 6 מ"ג

 32 מ"נ

 38 סה"כ

 

 איש. 200 –מספר העובדים שנטלו חלק במאמץ כ  .ג

 .₪ 700,000 –הערכת עלות הנזקים, חומר וש"ע כ    .ד

  בנוסף יש להביא בחשבון כוננות ותמיכה כולל מטה הפעלה ונציג 

 .₪ 400,000  –במשטרה כ 

 .₪ 1,100,000 –סה"כ עלות כוללת לפיכך כ 

עובדי המחוז צוידו בציוד מיגון אישי ע"י יחידת הביטחון ונעזרו  .ה

ברכב ובבמות הרמה מאגף לוגיסטיקה ונכסים. אמצעים אלה נועדו 

 לתיקון התקלות והנזקים.לצורך יציאה לשטח, 

 מקלטים לרשת החשמל. 68עובדי המחוז חיברו מחדש  .ו

עובדי המחוז עמדו בקשר שוטף עם נציגי דובר החברה, כדי לתעד  .ז

ולהעביר   לאמצעי התקשורת ולציבור מידע על הפעילות בתיקון 

 הנזקים והחזרת האספקה ללקוחות.

למטה הפעלה ממוגן  –מחוז חיפה עבר תוך כדי המלחמה באופן מידי  .ח

 שעות ביממה. 24והציב בו מפעילים אשר פעלו 

כונני המחוז במטה ההפעלה הפעילו באופן שוטף את מערכת  .ט

 ה"מנורה" והזינו אליה נתונים לגבי האירועים.

המחוז הציב קצין קישור במשטרת חיפה,  תוך קשר טוב עם  .י

 המשטרה והרשויות המקומיות במחוז.
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 חטיבת ייצור והולכה   2.2

 עיקרי פעילות –יחידת ניהול המערכת  2.2.1

   ש' ביממה לאורך כל  24פתיחת מטה החטיבה והפעלתו  .א

 המלחמה.          

קביעת שינויים במשטרי ההפעלה במערכת, הורד חלקן  .ב

 של תחה"כ הצפוניות ביחס לאופטימיזציה.

הופעלה מערכת ה"מנורה" וגובשה תמונת מצב והערכת  .ג

 מצב ברמה החטיבתית.

 עובדים לשטח התבצעה לתיקון תקלות בלבד.יציאת  .ד

טופל אירוע חשמלי חמור עקב תקלה ביבנה )לא קשור  .ה

 באירועי המלחמה(.

 

 עיקרי פעילות –אגף הייצור  2.2.2

 מטה ההפעלה האגפי נפתח ואויש. .א

מטות ההפעלה באתרים הצפוניים )חגית, אלון תבור,  .ב

חיפה, אורות רבין( נפתחו מדי בוקר ובוצעו דיווחים 

 הגורמים המוסמכים.לכל 

צומצמה פעילות התחזוקתית למינימום, תוך שמירה  .ג

 על זמינות ושרידות היחידות.

 בוצעו פעולות להשלמת מלאי דלקים. .ד

פעל מערך דווח בין יחידות השטח למטה האגפי וכן בין  .ה

 תחה"כ ומשאבי אנוש.

במקרה של אזעקה/נפילות בקרבת היחידות )חיפה /  .ו

סו למרחבים מוגנים ופעלו על אלון תבור(, העובדים נכנ

 פי הנחיות הקב"ט האתרי.

 

 עיקרי פעילות –אגף הולכה והשנאה  2.2.3

-תיקון תקלות דחופות בכל תחנות המשנה מקו עכו .א

 צומת עמיעד צפונה בוצעו בתיאום עם הקב"ט.

הפעלת חדר מצב / מטה הפעלה של יחידת תחמ"ש  .ב

רוממה באיוש חלקי במטרה לגבש  צפון, בתוך תחמ"ש

 תמונת מצב יום יומית.

צומת עמיעד  –תחזוקת כל יתר תחנות המשנה מקו עכו  .ג

 דרומה בוצעה כבימי שיגרה.

הפעלת חלק מעובדי האגף מתוך תחמ"ג קיסריה  .ד

 במקום מתוך בנין המה"ר בחיפה.
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 חטיבת ארגון, לוגיסטיקה, בטחון ומל"ח 2.3

 פעילותעיקרי  –אגף לוגיסטיקה ונכסים  2.3.1

  מטה האגף ביצע מעקב יומי אחר מצבת כ"א והעבודות  .א

 שבוצעו.       

מדי יום נשלחו דיווחים למטה מנכ"ל וללשכת סמנכ"ל  .ב

 ארגון, לוגיסטיקה, בטחון ומל"ח.

 סופקו רכבים מסוגים שונים לכל האירועים בצפון. .ג

 גנרטורים ורכבים ממוגנים לפי דרישת מחוזות.-סופקו דיזל .ד

 גנרטורים באופן יזום על משאיות לצמצום -דיזלהועמסו  .ה

 זמני תגובה.       

יחידת צמ"ן, נתנה מענה מידי באמצעות במות הרמה  .ו

ועובדים, לצורך ביצוע תיקונים בקווי החלוקה עם קבוצות 

 הרשת של מחוזות חיפה וצפון. הפעילות התבצעה תחת אש.

ות במ 17משאיות מנוף,  60 -סופקו בכל תקופת הלחימה:  .ז

מ',  22במות הרמה  70מ',  14במות הרמה  75מ',  11הרמה 

 7גנרטורים,  25אוטובוסים,  20משאיות רגילות,  25

 סע והפעלת כתק"ל.-משאיות  רמ

 עיקרי פעילות –ביטחון ארצי  2.3.2

 פתיחת המקלטים והמרחבים המוגנים וציודם המלא. .א

 תדרוך עובדים לגבי מדיניות המקלוט והמיגון. .ב

 מיגון אישי לעובדי חוץ חיוניים.הקצאת ציוד  .ג

 ליווי פיזי לעבודות בשטח עם גורמי הביטחון. .ד

 הפעלת מערך נאמני ביטחון. .ה

קבלת עדכונים שוטפים ממשטרת ישראל ופקע"ר והפצתם  .ו

 לכל הגורמים בחח"י.

 ש' ביממה. 24הפעלת מערכת "מנורה"   .ז

 קשר לרשויות מקומיות בצפון. .ח

וסמנכ"ל ארגון, קבלת החלטות ועדכון מטה המנכ"ל  .ט

 לוגיסטיקה, ביטחון ומל"ח.

 עיקרי פעילות –מל"ח ארצי  2.3.3

פתיחת מטה מנכ"ל במתכונת שלדית והפעלתו כל תקופת  .א

 המלחמה.

 בוצעו הערכות מצב ע"י המנכ"ל וחברי ההנהלה. .ב

הכרזת כוננות קריאה/הפעלה באגפים ובמחוזות במרחב  .ג

 פקוד צפון.
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 י ופקוד העורף.הפצת הנחיות שר הביטחון, מטה מל"ח ארצ .ד

 ביצוע הערכות מצב משותפות עם אגף משאבי אנוש מנכ"ל ה.                 

 ארגון, לוגיסטיקה , בטחון ומל"ח.                     

 ריכוז הדיווחים מכל גורמי החברה והכנת דו"ח יומי מפורטו.                  

 למטה מל"ח  ארצי )משרד הביטחון(.                    

 הפעלת מערכת ה"מנורה".ז.    

 

 חטיבת משאבים אסטרטגיים 2.4

 עיקרי פעילות –אגף משאבי אנוש  2.4.1

 צבות עובדים באתרים השונים במרחבביצוע מעקב יומי לגבי התיי .א

 הצפון.

  הפעלת מטה הפעלה אגפי בדניה.  מטה ההפעלה אויש באופן שלדי עד ב   

 המלחמה.סיום       

   הפעלת מערכת הודעות יומיות, שכללה תיבת טלמסר, משלוח      

  למנהלים ועובדים ומוקד מאויש  SMSהודעות דוא"ל, הודעות       

 להעברת מידע  על סדרי התייצבות עובדים ומערך ההיסעים.      

 הקמת מטה הפעלה אתרי בבנין המשרד הראשי. .ב

 בבתי חולים.הפעלת מטה רווחה : פעילות בשטח ו .ג

הפעילות כללה טיפול ומעקב בהעברת משפחות עובדים מהצפון 

למרכז   הארץ,  השתלמויות אמ"א, טיפול ומעקב אחר עובדים 

וגמלאים שביתם נפגע, טיפול  ומעקב אחר נפגעי חרדה, טיפול 

ומעקב אחר פצועים / נפגעים מקרב העובדים ובני  משפחותיהם, 

                                                                             .יזום קייטנות לילדי העובדים

לפתרון דיור חילופי.  בפועל נקלטו שם אזרחים.  עובדי חח"י ד.  

                                                                           העדיפו שהייה בבתי מלון.

בתי חולים, מחלקות רווחה עירוניות, רשויות קשר עם גורמי חוץ: 

 מקומיות, חברות לטיפול פרטני בנפגעי חרדה, הפניקס הישראלי.

 

 עיקרי פעילות –אגף מערכות מידע ותקשוב  2.4.2

 השלמת ציוד קשר עבור מחוזות חיפה, צפון ודובר. .א

 טיפול במנתקים תקולים בגבול הצפון. .ב

 שיפור קליטה סלולארית במרחבים מוגנים. .ג

 המשרדים האזוריים בצפון ובחיפהנת ציוד מחשוב נוסף בכל התק .ד

 פעילות מיוחדת להפרדת מערכות המידע התפעוליות והארגוניות של  .ה

 החברה  על פי הנחיות הרשות הממלכתית לאבטחת מידע )רא"ם(.  .ו
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 הדובר חידתי 2.5

 עיקרי פעילות –יחידת הדובר  2.5.1

 יציאה לשטח, צילום העבודות לתיקון הקווים והרשתות. .א

 העברת דיווחים לכלי התקשורת השונים. .ב

 העברת דיווחים לעובדי החברה. .ג

 קשר שוטף עם מטות ההפעלה במחוזות. .ד

העברת עדכונים שוטפים לכתבי הרדיו והטלוויזיה באמצעות  .ה

 זימוניות ושיחות אישיות.

הכנת סרטון הסברה המבוסס על צילומי שטח הכולל מסר  .ו

לשטח של עובדי בנושא בטיחות ומסר בנושא יציאה מהירה 

 חח"י.

 אגף האספקה והאחסנה 2.6

 עיקרי פעילות –אגף האספקה והאחסנה  2.6.1

עם התחלת המלחמה המחלקות הצפוניות של האגף, פעלו  .א

 חלקית ואוישו על פי החלטת מנהלי המחלקות והמגזרים.

רכש של פריטים שלא בוצע דרך מחלקות צפוניות, הועבר  .ב

 לביצוע במחלקות דרומיות.

 ם למקלטים בנהרייה, עכו, שפרעם ובית ג'אן.מזגני 69נרכשו  .ג

מ', כפתרון מידי למיגון עובדי  2נרכשו צינורות בטון מזוין  .ד

 המחסן ולאנשי הלוגיסטיקה במסוף העורפי.

בוצעה רכישה דחופה של אפודי מגן וכובעי מגן לעובדים במרחב  .ה

 הצפון.

ועדת המכרזים פעלה כסדרה ממשרדי האגף במחסני "אורות  .ו

 רבין".

 מגזר האחסנה בצפון פעל במתכונת מצומצמת. .ז

התקיים קשר יום יומי עם מחסני העזר באזורי חח"י בצפון  .ח

 והועבר אליהם חומר באופן רצוף ושוטף.  לא נרשם כל מחסור.

מגזר רכש חו"ל ופרויקטים, פעל בכל ימי המלחמה, ויצאו  .ט

 הזמנות דחופות לספקים.

 למחסנים דרומיים.משלוחים אשר יועדו למחסן חיפה, הועברו  .י

נמל חיפה נסגר והאניות הופנו לנמל אשדוד, פעילות חח"י  .יא

 בנושא הותאמה לכך.

מחלקת ציוד האחראית לעיתוד פריטים לתחה"כ, פעלה מבניין  .יב

 המה"ר, אורות רבין ורידינג והוצאו ד"ט דחופות.
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 מסקנות ולקחים עיקריים .3

 לקחים עיקריים –חטיבת שווק וקשרי לקוחות   3.1

שוב את פריסת מטות ההפעלה במחוזות חיפה וצפון.  יש  יש לבדוק .א

למצוא פתרון הולם במיוחד למטה ההפעלה של מחוז חיפה ולמטה 

הפעלה חלופי.  מומלץ להקים צוות אשר יבחן את הנושא ויגיש המלצות 

 לסמנכ"ל שווק וקשרי לקוחות.

יש לאתר ולהרחיב את שטחי המרחבים המוגנים, לשהיית עובדים  .ב

 חיפה וצפון )בתיאום עם הקב"ט הארצי(. במחוזות

יש לשפר מיגון לעמדות תפעוליות )מוקד השגחה, מטה האזור( באזורי  .ג

 עפולה, צפת ונהרייה )בתיאום עם הקב"ט הארצי(.

  יש להכין ציוד מיגון אישי בכמות מספקת גם לקבלנים )בתיאום עם  .ד

 הקב"ט הארצי(.           

שירותים ואמצעים ליחידות השטח יש להיערך לדחיפה פעילה של  .ה

 באזורים כגון: מזון, שתייה ואמצעי לינה.

יש להכין תכנית לפינוי של משפחות עובדים לעורף, תכנית כזו יש להכין  .ו

 בתיאום עם אגף משאבי אנוש.

מומלץ להכין תכנית להדרכת תורנים במטות ההפעלה המחוזיים בעלי  .ז

 ומערכות מחשוב נוספות.ידע בתחומי החשמל והפעלת מערכת "מנורה" 

 ולהפוך לכלי אוטונומי של חח"י. SMSיש לשכלל את השימוש בהודעות   .ח

מחוז  חיפה יבדוק עם אגף הולכה את נושא סגירת מעגלי מתח עליון  .ט

 להזנת תחמ"ש זמיר, שפרינצק, רוממה ואדמירליטי.

 

 לקחים עיקריים –חטיבת ייצור והולכה   3.2

ארצי לפגיעה במערכת החשמל תוך יש לבחון מחדש תרחיש ייחוס כלל  .א

 התייחסות לפגיעה ארוכת טווח בעורף וההערכות הנובעת ממנה.

, כדי PI ,LOGGERיש לשקול מחדש הפרדת מערכות מחשוב  כגון  .ב

 למנוע הפרעה לתחה"כ במצבי מלחמה ומשבר / דחק.

יש לבצע בדיקה נוספת של פריסת המרחבים המוגנים בחטיבה )בתיאום  .ג

 ארצי(.עם קב"ט 

יש לתרגל הפעלת מערכת "מנורה" ולהרחיב את כמות המפעילים  .ד

 בנושא.

לבחון שוב את יכולת הקליטה של מכשירים סלולאריים במרחבים  .ה

 המוגנים.

יש צורך לבדוק את מערכות האזעקה והקשר שלהן לפיקוד העורף בכל  .ו

 המתקנים בחטיבה )בתיאום עם קב"ט ארצי(.
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לקחים  –בטחון ומל"ח חטיבת ארגון, לוגיסטיקה,  3.3

 עיקריים

מומלץ לאשר גמישות תפעולית בהקצאת רכבים בשע"ח לרמה של  .א

 מנהלי מחלקות.

לבחון את מערך המרחבים המוגנים בחטיבה ולשפרו בתיאום עם קב"ט  .ב

 ארצי.

לבחון את כמות ציוד המיגון האישי הנדרש בחברה ולאחסנו במחסן  .ג

 מרכזי ארצי.

  א נשמעת אזעקה כגון: אלון תבור,להשלים צופרים באתרים בהם ל .ד

 המה"ר, חגית, אתר מחוז הצפון.

 ן המה"ר.ילהשלים ולהכשיר מערך נאמני בטחון בבני .ה

 לבחון מחדש תרחיש ייחוס מלחמתי כלל ארצי לפגיעה במערכת החשמל.  .ו

לבצע תרגיל חרום כלל ארצי )על פי נהלי חח"י( על בסיס תרחיש יחוס  .ז

 מלחמתי מעודכן.

 

 לקחים עיקריים –משאבים אסטרטגיים חטיבת  3.4

להתארגן מראש על פי הנחיות הרשות הממלכתית לאבטחת מידע  .א

 )רא"ם(.

לבחון את האפשרות להעביר את חדרי בקרת התמסורת ומנתקים   .ב

 במרחב הצפוני למרחבים מוגנים.

לבחון את תשתית התקשורת כולל תקשורת סלולרית בכל המרחבים  .ג

 המוגנים בצפון.

יתירות מערכת תקשורת הנתונים בצפון,  ולהכין תרחישי לבחון את  .ד

 כשל ותוכנית חירום למענה.

 ענון לעובדי החברה המשתמשים במירס.ילבצע תכנית ר .ה

לתת עדיפות למתן פתרונות שרידות למערכות ממוחשבות קריטיות  .ו

 מבוזרות על פי הגדרת האגף.

 מומלץ לשדרג את מערכת הטלמסר תוך קיצור זמני המתנה. .ז

 כך שיופעל ללא תלות במפעיל חיצוני. SMSדרג את  מערך הודעות לש .ח

 חם" בחפציבה .-לקבוע  מדיניות מסודרת להפעלת "בית .ט

יש לבדוק את האפשרות ליצור במקום תשתית מוסדרת לקליטת 

 עובדים ובני משפחותיהם.
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 לקחים עיקריים –יחידת הדובר  3.5

 בחיפה ובתל אביב )מסכים, כבלים, לשפר עזרים שונים במשרדי הדובר .א

 טלפונים(.

לשפר אמצעי מיגון )אפודים, קסדות( עבור עובדי היחידה ששהו בשטח  .ב

 לצורך צילום וסיקור.

 להשלים השיפורים במטה הדובר בדניה. .ג

 

   לקחים עיקריים –אגף האספקה והאחסנה  3.6

 .ורפיעהשלים מרחבים מוגנים באתרים הצפוניים של האגף ובמיוחד במסוף ל
 

 

 

 

 המלצות עיקריות לביצוע 4.1

 )טבלה א'( -ההמלצות העיקריות לביצוע מפורטות בטבלה הבאה  
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 המלצות עיקריות לביצוע –טבלה א' 

אחריות  ההמלצה מס'

 ליישום

לו"ז לביצוע  גופים נוספים לתיאום

)*( 

פריסה מחודשת של מטות   .1

ההפעלה במחוזות חיפה 

וצפון )בדגש על מחוז 

 חיפה(

סמנכ"ל שיווק 

וקשרי 

 לקוחות

 בטחון ארצי -

 אגף לוגיסטיקה ונכסים -

 

לבחון את המרחבים   .2

המוגנים בכל החברה 

ולשפרם בהתאם, כולל 

פעולת מכשירי קשר 

 וטלפונים סלולאריים

 שיווק וקשרי  לקוחות - קב"ט ארצי

 ייצור והולכה -

 אגף אספקה -

 משאבים אסטרטגיים -

 

הכנת מאגר ציוד מיגון   .3

 אישי

  סמנכ"לים ארציקב"ט 

הכנת תכנית לפינוי   .4

 משפחות עובדים לעורף

אגף משאבי 

 אנוש

 

  סמנכ"לים

לשדרג את מערך הטלמסר   .5

 SMSוהודעות 

אגף מערכות 

 מידע ותקשוב 

 אגף משאבי אנוש -

 שיווק וקשרי לקוחות -

 

הדרכת תורנים למערך   .6

מטות ההפעלה לצורך 

הפעלת מערכת "מנורה" 

 ומערכות מחשוב נוספות

אגף משאבי 

 אנוש

 

 

 סמנכ"לים -

 יחידת ניהול המערכת -

 

בחינת תרחיש ייחוס   .7

מעודכן לעורף ומשמעותו 

מבחינת פגיעה במערכת 

 החשמל.

 

 מל"ח ארצי

 

 סמנכ"לים

 

ביצוע תרגיל חירום כלל   .8

ארצי על פי תרחיש ייחוס 

 מעודכן.

  סמנכ"לים מל"ח ארצי

בדיקת ושיפור מערכות   .9

 האזעקה בכל אתרי חח"י

 

 קב"ט ארצי

 

 סמנכ"לים

 

להתארגן מראש על פי   .10

הנחית הרשות הממלכתית 

 לאבטחת מידע )רא"ם(

 

אגף מערכות 

 מידע ותקשוב

 

 סמנכ"לים

 

ענון ילבצע תכנית ר  .11

 למשתמשים במירס

אגף מערכות 

 מידע ותקשוב

  אגף משאבי אנוש -
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להשלים שיפורים במשרדי   .12

 הדובר

 יחידת ניהול המערכת - דובר חח"י

 מל"ח ארצי -

 

 

)*( לו"ז לביצוע יקבע ע"י האחראים ליישום ויועבר לסמנכ"ל ארגון, לוגיסטיקה, בטחון ומל"ח 

 . 31/10/06עד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


