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 הכיפוריםש ים למלחמת יום  4 יום עיון : 
 
 
 
 

 שנים למלחמת יום הכיפורים 34יום עיון                             

 

 

, מטעם העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית, מחלקת היסטוריה של ספטמבר 17 -יום העיון התקיים ב

ראש אכ"א במלחמה,  -צה"ל. יו"ר: רמ"ח היסטוריה פרופ' אלון קדיש. מרצים: אלוף מיל. הרצל שפיר

ראש זירת סוריה  –ראש אג"מ במטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום. אלוף מיל. אביעזר יערי  ולאחר מכן

וה את הרמטכ"ל ורמ"ח היסטוריה בעבר, סא"ל מיל. אברהם זהר, שלי -במלחמה, אל"מ מיל. בני מיכלסון

 במלחמה וסיים מחקר על הלחימה בגולן במלחמה.

 

 

, שזכה לשבחים מועדת אגרנט, ניתח את הגורמים לכישלון אביעזר יערי, היחיד ממחלקת מחקר של אמ"נ

המודיעין במלחמה,  גם אם האלוף טל, קבע כי ה" מודיעין לא נכשל". לדבריו של יערי, עד לרגע אחרון, 

דאת, א"נענה" אמ"נ להונאה המצרית המוצלחת, לא שם לב לשינוי באסטרטגיה המצרית בהנהגת ס

ות  שלא קיבל מטוסים מרחיקי טוס וטילי " סקאד " . למרות שהביאו להחלטה לצאת למלחמה, למר

 בספטמבר שהיווה אימות למלחמה קרובה. 30 –אזהרתו של המלך חוסיין ולמרות מידע ב 

 

הוא העלה שאלה של מידת תעוזת כפופים מול דינמיקה של מנגנון, כפי שקרה במחלקת מחקר של אמ"נ 

רות העובדות, וקבעה כי נוכח יחסי הכוחות, לא יצאו לפני המלחמה, שנכנסה למצב של "קיבוע" למ

 הערבים למלחמה. 

 

הוא ניסה לעשות כך, לימים כאשר היה ראש מחלקת מחקר של אמ"נ. זה כרוך, אמר , ב"שבירה" של 

מוסכמות. לכך ניסה להוסיף בסיום הערכת מצב מודיעינית, גיבוש דרכי פעולה אפשריות לאויב ודיון 

 עליהן.

 

בצה"ל , קובעת כי  גם את הדפ"א ) דרך פעולה אפשרית( הנבחרת  של האויב קובע  המפקד  תורת המטה

, דהיינו הרמטכ"ל , או אלוף הפיקוד בגזרתו.  המטכ"ל במלחמת יום הכיפורים קיבל את דעת אמ"נ של 

טנקים לכל חזית. בכך מימש רא"ל  100"סבירות נמוכה ". למרות זאת הורה הרמטכ"ל על תוספת של 

 שעות. 48-72דוד אלעזר, את  דפ"א ה"קטסטרופה", באם תפרוץ מלחמה, ללא התרעה של 

 

 

ומה היו הסיבות  73 -ל 67לא התייחס לקרבות ומעללי מפקדים אלא להכנות שנעשו בין  , הרצל שפיר

לכישלון צה"ל בימי הלחימה הראשונים. בהכנת צה"ל למלחמה הוצגו משחקי מלחמה מטכ"ליים )באחד 

( ופיקודיים ותרגיל הצליחה האוגדתי. הוא 14:00 -ף נקבע כי שעת "ש" לתקיפת אויב תהיה במהם א

 , טוב מכל מלחמה אחרת, לפני ואחרי מלחמת יום הכיפורים. 1973קבע, כי צה"ל היה מוכן למלחמה ב 

 

בשנים שקדמו למלחמה, חרף הישגי מלחמת ששת הימים, התכונן צה"ל למלחמה במתכונת דומה. בצד 

ציוד צליחה  שאפשר העברת המלחמה מעבר לתעלה, נבנה הצבא על הכרעה שתושג ע"י שריון וחיל 

. דבר 1973טנקים בשנת  2000-טנקים במלחמת ששת הימים, ל 1000 -האוויר. כמות הטנקים גדלה , מ

 -ל 160 –אוגדות קבועות. מספר מטוסי הקרב ,  גדל מ  6חטיבות טנקים במסגרת  14פשר הקמת שא

 . היה שיפור משמעותי באיכות  החת"ם ובכלי הלחימה. 390
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מפקדת גייסות שריון, מלאה אז תפקיד של " מפקדת זרוע היבשה" בפועל וריכזה בהצלחה את ההכנות 

לרבות תרגיל צליחה.  בסיני הדגש הושם על הצליחה והערכות  למלחמה, שכללו אימונים בהיקף עצום,

 לקרב ההגנה אך לא על תכנית הגנה המלווה במערך הגנה סדור.

 

במטכ"ל, התקיימו דיונים על מתאר המלחמה הצפויה. הועלתה השאלה אם למרות הצלחת הטנקים 

רך בחי"ר ממונע וממוגן במלחמת ששת הימים, הטנק הוא זה שיעשה את המלאכה העיקרית, או שיש צו

 ובארטילריה ניידת . האוגדות הפכו לקבועות, הכוללות  חטיבות שריון וחי"ר .

 

בסדרת משחקי מלחמה נבחן הקרב העתידי, בעיקר בחזית המצרית.  במשחקים אלה, נקבע כי למצרים 

טנקים,  300 -יכולת לצלוח את התעלה. לצורך בלימת המצרים לאחר הצליחה, הוערך כי יש צורך ב

שינהלו קרב בלימה, עד להגעת כוחות המילואים. נקבע כי יש לתקוף נגד מוקדם ככל הניתן , כולל צליחת 

שעות  48-72התעלה והעברת המלחמה לתוך מצרים. כל אלה דרשו שיתוף פעולה רב זרועי, התרעה של 

 אוויר.  –ועליונות אווירית שתושג רק לאחר דיכוי סוללות הטילים קרקע 

 

 

שנים שקדמו למלחמה, קבע אלוף שפיר, היה הדרג המדיני במצב "חסום" מול אפשרויות פתרון מדיני, ב

, לפיה תיסוג ישראל ,מרחק מסוים מהתעלה ואילו המצרים  1971דאת בשנת אלרבות יזמת אנואר ס

ר'  יעבירו כוחות שיטור לגדמ"ז. תכנית אפשרית לביצוע הוצגה אז ע"י האלוף שפיר )אז בתפקיד ע'

אג"ם( , במטכ"ל צדדו בתכנית ר' אג"מ )דדו( , ע' ר' אג"מ , ושרהב"ט )דיין(. בעוד הרמטכ"ל ואלוף 

 פיקוד דרום התנגדו. בהצגת הנושא בממשלה סיכמה רוה"מ כדעת הרמטכ"ל. 

 

סגל הפיקוד של צה"ל, היה בקיא ומנוסה . אך שררה בקרבו תחושת עליונות וזלזול ביכולת הערבית. לא 

מו כל לקחי מלחמת ההתשה, לרבות יכולת המצרים לצלוח מכשול המים, למרות שפעולות התרגול הופנ

לא הופנמו לקחי התרגילים ומשחקי המלחמה, לרבות הצורך החיוני בהשמדת  המצריות היו גלויות לעין.

והזמן מערכי טק"א כתנאי להשגת עליונות אווירית בחזית וסיוע לכוחות הקרקע ; יכולת צליחה מצרית 

 הדרוש להגעת כוחות המילואים, והמשמעויות מכך על תכנית ההגנה בסיני.

 

 

לעומת הצלחה של פיקוד הצפון בקרב ההגנה ומתקפת הנגד,  היו הימים הראשונים בסיני, מסכת של 

כישלונות שנבעו בעיקר ממדיניות ואסטרטגיה של הדרג המדיני והדרג הצבאי העליון. לפיקוד הצפון 

קטן מהדרוש. חיל האוויר הוכשל ואיבד שליטה, מאחר והופנה לסיוע לכוחות המגנים ולא  הוקצה כוח

 קודם בגולן, בשל הסכנה לצפון המדינה.  -הושקע בחיסול מערכי הטילים, ובעדיפות חד משמעית 

 

בהנחה  שנגזרה ממשחקי המלחמה, כי אין יכולת לצה"ל למנוע צליחה, היה צה"ל צריך להיערך לקרב 

, תוך ניצול  העומק האסטרטגי של סיני ולא לשחוק את כוחותיו על קו המים שהפך ל"קו עצירה" .  הגנה

 14 –הוא לא היה צריך להילחם על קו מים ולא על קו רמפות טנקים, אלא כפי  שהדבר התבטא  בקרב ה 

 ם.טנקי 200 –באוקטובר, כאשר נוצר מערך הגנה נוכח המצרים , ובו הושמדו למצרים מעל ל 

 

ה"מעוזים" מאוישים . אלה היו "קיפודים" שהגנו על עצמם. סוללות  32מתוך  16בפועל היו במלחמה רק 

העפר שהוקמו על הגדה המזרחית של התעלה , לא הצליחו למנוע מעבר כוחות שריון לתוך סיני, לא 

" לא היו אפשרו לטנקים שמוקמו ברמפות מזרחית לתעלה , לראות את הכוחות הצולחים. ה"תעוזים

 ערוכים להגנה  ותועלתם במערך ההגנה הייתה שולית.

 

משמעית מה עושים עם -ההחלטה להיערך להגנה על קו המעוזים, יצרה דילמה . לא הייתה החלטה חד

צליחת התעלה ע"י המצרים, האם לפנות או לא , ומתי ? וכוחות  הושקעו בחילוץ לוחמים מהמעוזים.  

 ד , וכן חיילים רבים נפלו בשבי. טנקים שבאו לחלץ חלקם הושמ

 

הכנסת שתי אוגדות המילואים ללחימה , ביומיים הראשונים הייתה שגויה , התנועה מצפון לדרום , תוך 

ק"מ לתעלה(, הייתה משימה בלתי  3-ניסיון לפגוע במערך הצליחה המצרית )אך לא להתקרב מתחת ל

 . לחימה שגבתה הרבה נפגעים.אפשרית לביצוע , לא בהירה ולא ממוקדת במטרה מעשית
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 שפיר את הגורמים העיקריים לכישלון צה"ל בימי הלחימה הראשונים :רצל לסיכום , הדגיש ה

 הירוק".-אי ניצול סיני כעומק אסטרטגי של ישראל. קביעת קו התעלה כ"קו –* מדיניות הביטחון 

 אי מתן עדיפות לחזית הצפון.   

 העדר כל תכנית הגנה מוסדרת(. שיקול מוטעה בהערכת "זמן * שיטת ההגנה בחזית הדרום )למעשה

 ומרחב" להכנסת כוחות המילואים לסיני , והוצאת המשמעויות מכך על קרב ההגנה, נוכח הערכות     

 המצרים לתקיפה.   

 משמעית למתן עדיפות לחיסול מערך הטק"א בחזית הצפון , ואח"כ בדרום )ואי מתן-* העדר החלטה חד

 ע לכוחות היבשה ,כל עוד מערכים אלה  לא חוסלו. ח"א נכשל והוכשל בביצוע תפקידיו.סיו     

 מראש , לחזית הצפון . \* הקצאה לא מספקת של כוח סדיר   

 * ההפתעה כגורם משני !  הכרח היה להעריך נכונה מוכנות האויב לתקיפה בתעלה נוכח היקף הכוחות  

 שלנו שהיו בתעלה.  ונניח כי הייתה התרעה וכל כוחות המילואים היו יורדים בזמן לסיני , אך המצרים       

 אינם תוקפים )שאלה זו עלתה בפגישות עם המצרים לאחר המלחמה( , מה היה עושה צה"ל ? תוקף ,       

 , או נסוג לאחר זמן לישראל ? 67כפי שקרה במלחמת      

     

ניצחון או כישלון?  אף כי צה"ל נכשל במשימה שלא לאפשר קיום צבא מצרי ממזרח לתעלה , האם היה 

 מהתעלה ולטווח ירי ארטילרי מדמשק ! 101 -אך הגיע לק"מ ה

 היה זה בסופו של דבר ניצחון, אך זה  הושג במחיר גבוה של נפגעים ויחס של שחיקה גדול של צה"ל. 

 

 

. דו"ח זה כלל 2007ה"מלא", שהוצג לציבור בארכיון צה"ל בתחילת  בני מיכלסון הציג את דו"ח אגרנט

. כרך 1995את כל הקטעים על המודיעין ועל הדרג המטכ"לי והמדיני שהושמטו בפרסום הקודם בשנת 

 שלם כולל ממצאים על הדרג המדיני והצבאי העליון. 

 

היסטורי בעל ערך, שכלל אברהם זהר , הציג את ממצאי דו"ח אגרנט באשר ללחימה בגולן, כמסמך 

 עדויות מפקדים שנגבו סמוך למלחמה .

 

" של מחלקת מחקר של אמ"נ  ביעהשני לקטים של אמ"נ מחקר, מייצגים את הבעייתיות שנבעה מה"ק

בחדשים ובימים שקדמו למלחמה.  בלקט ] כך מכונה נייר הערכה מודיעיני [ של זירת סוריה של מחלקת 

. מחברי הלקט 1972מובא מידע על  תרגיל מפקדות סורי בחודש דצמבר  ,  1973מחקר בחודש  אפריל 

ים המטכ"ל הסורי תרגיל מפקדות שבמרכזו כיבוש רמת הגולן, כאשר בשלב יק 1972מסרו כי בדצמבר 

ראשון תוקפות דיביזיות החי"ר , כל אחת בגזרתה, כאשר פתחת כודנה  לעבר בנות יעקב הינה ציר ראשי; 

 גשר בנות יעקב.  –בציר חושניה  1נת יייביזיה משורבשלב שני תיכנס ד

 

 ניתן להניח קבעו מחברי הלקט כי זו התכנית הסורית הבסיסית למתקפה בגולן.

 

. 1973קמ"נ פיקוד הצפון , שייע בר מסדה, הזכיר את הלקט בהצגת תכניות ההגנה הפיקודיות באפריל 

 אגרנט כי לא הכיר את המסמך. , חגי מן, טען בפני ועדת 1973מחליפו בחודש אוגוסט 

 

, הזהיר ראש ענף סוריה אביעזר יערי את קמ"נ צפון, כי צפויה מתקפה למחרת 1973בספטמבר  30 -ב

באוקטובר פרסמה זירת סוריה במחלקת מחקר לקט נוסף, בו  2 -ועל כך ננזפו שניהם ע"י צמרת אמ"נ. ב

, 1973בוש רמת הגולן, החל מסוף ספטמבר קבעה כי " מקור טוב מסר על קיומה של תכנית סורית לכי

..." אך בו בזמן ובאותו לקט קבעו מחברי הלקט כי " ביצועה עתה 73על קיומה שמענו כבר מאפריל 

, הערוכה בחומץ, נעה  47ובטווח קרוב אינו סביר להערכתנו ".  באותו לקט, נמסר כי " חטיבת שריון 

) פזל( של אותות  מונהה על פי הערכת אמ"נ , השלמת התכנראה למרחב סווידא ". תנועת חטיבה זו היית

 למלחמה קרובה.

 

הלקט , מאמת את טענת אביעזר יערי, לגבי  הלחץ של ארגון דומיננטי על מי שסובר אחרת ועל הצורך 

באומץ לב, לצאת מול המערכת ה"מקובעת" . האם ניתן בכלל במערכת צבאית להוציא לקט מנוגד לעמדת 

 ראשי המערכת המודיעינית? 



6 
 

 

 ועדת אגרנט. התוצאה של המסמך הדיכוטומי הייתה רעה  ועל כך מעירה גם 

 

שעלו סמוך  7, היה הפיקוד נערך אולי אחרת למלחמה. כוחות חטיבה מונה אילו נוצל המידע והשלמת הת

למלחמה, היו עולים על טנקים מחוני עורפי ולא מרוקנים את מחסני חטיבת ה" גיוס המהיר " וגדוד 

כיפור ומח"ט הגולן צורי לא הייתה מגויסת כבר בערב יום  36. מפקדת אוגדה 188המילואים של חטיבה 

 היה מוחלף ממש בערב המלחמה ע"י צבי בר. 

 

, אלא שמפקד 1973בפועל, נערך הפיקוד לפי תכנית המלחמה הסורית שהייתה ידועה לפחות מאפריל 

השריון הסורית  הזיווירך למול הדפ"א המסוכנת יותר של הכנסת דייעהפיקוד אלוף חופי, גרס כי יש לה

 יטרה.יתחת קונבשלב שני דרך פ

 

, לא רצה אלוף הפיקוד לשנות את  18.00להיערך למלחמה שתפרוץ בשעה  10.00למרות שהורה בשעה 

אל"מ בן שוהם  188תצורת הכוחות שהייתה דומה למקרה של יום קרב כמו למלחמה ומינה את מח"ט 

עת פרוץ המלחמה למפקד הגולן, בשל היות כוחותיו בקו. בהתאם להוראותיו של אלוף הפיקוד שהיה ב

בתל אביב, אצל הרמטכ"ל, הורה בן שוהם להניע טנקים לעבר קו המוצבים, על מנת לסכל גישור על 

 7הורה למח"ט  14.45תעלות הנ.ט. . בן שוהם הורה להחזיק פלוגת טנקים כעתודה בכל גזרה ובשעה 

 ולהשאיר גדוד טנקים בנפח.  הפתחיםי נלקדם שני גדודי טנקים לעבר ש

 

למעט גדוד  7, הזיז את חטיבה 7שפלוגות העתודה עורבו עד מהרה בקרב בקו המוצבים ואילו מח"ט  אלא 

 טרה. י, עוד לפני קבלת הפקודה לעבר פתחת קוני82

 

באוקטובר, משהגיע שר הביטחון למוצב הפיקוד בצפת, מצא כי חרף  7 –דו"ח אגרנט מגלה כי בבוקר ה 

ז ודרום הגולן, היו כוחות המילואים בפאתי הגולן. עד מהרה שינה העובדה כי צבא סורי חדר בלילה למרכ

 את כוונתו לפנות את הגולן. 

 

לעמק  והוזעקו כוחות חי"ר להגן על הפתחיםבשעות הלילה והבוקר, הוכנו גשרים על הירדן לפיצוץ 

החולה. חיל האוויר הוסט מהתעלה לגולן ומטוסים היו הכוח היחיד שאיים על הסורים בציר הדרומי בואך 

 הדגניות.

 

, רפאל איתן, הורה לו בלילה ושוב בשעות 36אלוף הפיקוד שהעביר את הגולן לפיקוד מפקד אוגדה 

ח לא יאבד . הוא הורה לרפול הבוקר, לרכז אגרופי שריון. עדיף, אמר ששטח יישאר בידי הסורים וכו

של אורי אור  679לרכז כוח ולא להכניס אותו " חתיכות, חתיכות" , כך שירוכזו אגרפי שריון של חטיבה 

 -הישל רן שריג בקצביה מדרום על מנת לתקוף את הכוח הסורי שחדר למרחב חושני 179בנפח וחטיבה 

 נפח. 

 

 גם בשל ידיעות לא נכונות על מתקפה צפויה של ,  אלא שרפול, שלח את אורי אור לעבר קוניטרה

 הוחזרה לנפח בצהריים על מנת למנוע נפילתה, ע"י אלוף הפיקוד.  679. חטיבה  3דיביזיה 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


