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 התייחסות למאמר בעיתון "מעריב" של עמיר רפפורט     
 
 

(1004-08) 

 עריב"אל: עמיר רפפורט , עיתון "מ

 מאת : הרצל שפיר

 

 קראתי המאמר המעניין על כישלון ח"א במלחמת יוהכ"פ.   כאחד שהיה מעורה בתקופה זו בנעשה בצה"ל

) כתזכורת: ע' ר' אג"מ בתקופת ההתשה ; ר' אכ"א ומה"ד בזמן המלחמה ; ר' אג"מ / מ"מ הרמטכ"ל, ואלוף פיקוד 

ו"מ וסיכום פרטי הפסקת האש והערכות מחדש , מול מצרים הדרום לאחר המלחמה ; ר' משלחת ישראל לג'נבה למ

וסוריה; ר' משלחת משהב"ט לארה"ב לפגישה עם מזכיר ההגנה ]עם שרהב"ט פרס[ והצגת התכנית הרב שנתית של 

 בפני הפנטגון(. -,  80-84,  74-79צה"ל לשנים 

ראייה כוללת יותר , מנקודת המבט אור הקרבות עצמן אלא ביוכאחד שחקר מלחמה זו משך שנים , לא מהמבט של ת

 של הביטחון הלאומי  והקביעות של הדרג המדיני והצבאי בהקשר למלחמה זו.

 (.2003)ואגב הרצאתי  ,על מלחמה זו , במספר פורומים סגורים , כולל בפני ספ"כ צה"ל , בשנת 

 

 נקודות : –ארשה לעצמי להעיר / להאיר מספר נושאים 

קרה בצורה מסודרת ע"י צה"ל.  רבים כתבו על נושאים שונים הקשורים למלחמה זו )בעיקר א.  מלחמת יוהכ"פ לא נח

בנושא המודיעין( . אך חומר מלא , מהימן ומבוקר ,הכולל לא רק את התנהלות הקרבות בפיקודים אלא גם את 

 לא קיים .-התנהלות המטכ"ל על כל אגפיו , 

 

נוכח הפעילות הצבאית  -ה על כך ויכוח במטכ"ל. הכוונה הייתה , ב.  האם להתקיף מטרות בעומק מצרים.  אכן הי

לא היה מענה משמעותי , לכן הוצע לתקוף מטרות בעומק ,להן  -המצרית )מארבים , ארט' , מיקושים , ירי , אוויר ( ,

 עזר ויצמן תמך בתקיפות לעומק. -תהיה השפעה משמעותית.  אגב ,

 ם , אכן כן.האם כתוצאה הגיעו טק"א רוסיים למצרי

 

 ג.  הכישלונות של צה"ל בימיה הראשוניים של מלחמת יוהכ"פ , בניתוח שנעשה על ידי,  

 ציינתי הגורמים הבאים  , ככשל של הדרג המדיני והצבאי כאחד :

 אי קביעת חזית הצפון כחזית הלחימה העיקרית של ישראל / צה"ל , על כל המשתמע מכך, •

 ת וקדימויות לכלל החיילות(.) הקצאת כוחות ; קביעת עדיפויו

 אי ניצול העומק האסטרטגי בסיני   )סוף סוף , יש לישראל ולצה"ל עומק אסטרטגי בסיני , •

 הירוק"(. –אך אנחנו קידשנו את התעלה "כקו 

 הפעלה לא נכונה ומכשילה  של ח"א. •

 הגנה , הייתה תכנית "הערכות"(. -שיטת ההגנה בסיני )למעשה לא הייתה תכנית  •

 ות הנפל של שתי אוגדות המילואים עם הגעתן לסיני.תקיפ •

 ההפתעה )בעיני , גורם משני(. •

ד. לכל אחד מהגורמים לעיל , יש השפעה על הפעלת ח"א במלחמה , עם באופן ישיר או באופן עקיף.    אתמקד  בכמה 

 מהגורמים העיקריים:

*   -עית ,על בסיס הערכת מצב לאומית (  הדרג המדיני והצבאי חייבים היו לקבוע מראש , בצורה חד משמ1

 חזית הצפון היא החזית העיקרית של ישראל וצה"ל.

 הן השלב הראשון והעיקרי של ח"א. והעדיפות ביצוע ניתנת  * תקיפות מערך הטק"א               

 לחזית הצפון.                  

 דם , יינתנו רק בהתאם ליכולת ,* הסיוע לכוחות היבשה וכן תקיפות על אויב מתק              

 כאשר עיקר הכוח יופנה לתקיפת מערכי הטק"א.                 



( הדרג המדיני והצבאי טעו שלא קבעו מראש האמור בסעיף לעיל.  ח"א לא ביצע את הצפוי ממנו במלחמה . 2

קיפות האויב. ח"א ספג הוא עבר מחזית אחת לשנייה , נאלץ לענות לקריאות כוחות היבשה למתן עזרה כנגד ת

 אבדות רבות , מבלי להביא תועלת ממשית בשדה הקרב.

 

 -( כבר בשלבי התכנון הראשוניים במטכ"ל היה ברור 3

 , בהחלט יתכן מצב   67 -*  בגלל הימצאות העומק האסטרטגי , וסה"כ השטחים שנכבשו ב     

 "מכה מקדימה" )ולא היה צריך    בו ישראל לא תוכל לצאת ל"מלחמה מונעת"  או להנחית         

 מאיר מארה"ב , כדי לדעת ולהעריך זאת(.ולדה לחכות למסר של ג        

    

 *  כאשר המצרים בכוננות למלחמה )ומצב זה חזר על עצמו פעמים רבות( , ויש לו חמש      

 נות /אוגדות חי"ר בקו התעלה ובמרחק של מספר שעות יש עוד חמש אוגדות  משוריי       

 שעות כדי שכוחות המילואים יוכלו להגיע   48-72ממוכנות , נדרשת התראה של לפחות        

 האם    -בזמן ולמנוע צליחה.  מה עושים כאשר התראה כזו איננה ?   וגם באם מגיעים בזמן        

 מן ,אך  יש תכנית הגנה )עם המערכים ואמצעים הנדרשים( ?  ומה עושים כאשר מגיעים בז       

 המצרים כתוצאה אינם תוקפים ?  )כמה זמן יוכלו המילואים לשהות בסיני ?(.       

 לכן חייבים היו לבחון נושא זמן ומרחב באופן אמיתי , ולתכנן את קרב ההגנה בסיני בצורה         

 ח"א.אחרת לגמרי  )ולא להסתפק בתכנית "הערכות"(. ולכך היו כמובן השלכות על תפעול        

 * בתרגיל מפקדות מטכ"לי , שבוצע לפני המלחמה, עם מפקדת "אויב" , בסיכום התרגיל      

 קבע "האויב" )אגב : בני פלד ומוסה פלד( כי השעה הטובה ביותר , לפתיחת המלחמה ,         

 .14:00מבחינתו , היא        

 

ודת מטה ענפה. בין היתר קיימתי אז פגישות שנתית , קיימנו עב-( לאחר המלחמה , כאשר הכנו התכנית הרב4

מיוחדות עם מפקד ח"א , ח"י , וכלל קציני החייל המקצועיים ,כדי לקבוע את הבסיס העיוני והקביעות 

 המרכזיות של התכנית הרב שנתית .

 –מפקד ח"א.   בפגישה זו  –פלד ני נפגשתי עם ב

 ותיו במלחמת יוהכ"פ.*  פלד הצהיר , חד משמעית , כי ח"א נכשל בביצוע משימ

 שנתית , לפי הצעתו  -*  סיכמנו אז הנקודות הבאות , כקווים מנחים לח"א , להכנת התכנית הרב

   -של פלד :     

 מודיעין "בזמן אמת"  --   

 בקרה ושליטה   --   

 קביעה ותאום הפעולה עם כוחות היבשה.  --   

 

 הונתו כמפקד ח"א להשיג ולשדרג  הנקודות לעיל בח"א.       פלד , לאחר המלחמה , בכל תקופת כני ואכן פעל ב

 

 

 

 .08אוק'  4   -ה.ש.
 
 
 

 
*  *  *  * 

 
 



 1977-1967שנים הפעילות ב -תמצית נתונים י.   

 73ומלחמת 
 )ע"י הרצל שפיר(

 

 הימים"-לאחר מלחמת "ששת. 1

 פון. אופוריה ; אלבומים ;  מצב מצוין ; מחכים לטל:     האווירה במדינה .א

 

 אוגדות; 7חט' טנקים ;  8 –תוספת אלף טנקים   - גידול הסד"כ* :   בניין הכוח .ב

 סטילים וצוללת. 12מטוסים )פנטום, סקייהוק( ;  100                                 

 הרתעה והתרעה. –ח"א ושריון. הדגשות  –כוח ההכרעה                                   

 

 : "האם הטנק כל יכול" , מה עם החי"ר/הנדסה/ארט' ? * הדיון                         

 

 ?   צבאי או מדיני ? המציאות הכתיבה. איזה קו להקים*  :   לב-קו בר .ג

 

 הגנה קבועה / הערכות    -המחלוקת על תפיסת ההגנה בסיני *                          

 הגנה באמצעים ניידים; גורל המעוזים.  –הגנה ניידת משוריינת /                             

................................................................................................................. 

 (73)  לקראת המלחמה. 2

 .70אוג'  8 – 69מרץ  8,  יוזמת נאצר:   *   .  מלחמת ההתשהא    

 

 ק"מ(   192/120) לב-יות הקמת קו ברמשמעו*  

 חט' / חט' מוגברת לכל מחזור. אין לצה"ל היכולת. 2מעוזים =  48-30קו צבאי:          

 נוכחות ,תצפית , הגנה עצמית. -קו מדיני ,צבאית –המשמעות          

 מעוזים לתצפית.  15מעוזים תפוסים ,  16 – במציאות         

 ק"מ מהתעלה; שטחי שהייה(. 10תעוזים ) 10  -                       

 -צלפים , הפגזות , מיקוש , מארבים  -*   מאפייני הלחימה          

 על מעוזים , חניונים, עבודות קבלנים , תנועות מנהלתיות ומבצעיות.         

 התוצאות -התקיפות לעומק מצריםלעומק , ח"א .   הפגזות , פשיטות –כוחותינו           

 (.1970הדיונים ; הפנייה לעזרת רוסיה )ינואר           

 .הגנה על קהיר;  סוללות טק"א , טייסות סובייטיות  -*  הסיוע הסובייטי     

 מרץ התגלו הסוללות. 17 -הפלת טייסים רוסיים ; ב                                  

 

 אזרחים( 188הרוגים )+ 650  -הנפגעים במלחמה*      

 אזרחים(. 955פצועים )+ 1,243                                    

 

 אוג'( וקידום סוללות הטק"א 8הפסקת האש )*      

 המשמעות המכרעת על הלחימה העתידית בתעלה.         



 תרגילי צה"ל לפני המלחמה:  .ב
 (72( ; תרגיל עוצבתי "עוז" )מרץ 71חק מלחמה מטכ"לי )ינואר מש   -כללי *             

 ( ;    הכנות ותרגילים  72משחק מלחמה פיקודי "איל ברזל" )אוג'                         

 ברמת הגד' והחט'. –הנדסיים , טקטיים -טכניים                        

 

 תנועה ,התגברות על הגנה חפוזה, -:המטרה-(72* תרגיל אוגדתי "עוז" )מרץ         

 צליחת התעלה. בסכר רואייפה בסיני.                                                          

 חט' טנקים, חט' ממוכנת , חט' צנחנים ,אגד ארט'+ תחזוקה( , 2) 162אוגדה            

 גונן.מואל מה"ד ש –ל אדן , מתרגברהם א – 162שרון , מפקד  -אלוף פיק           

 בסיכום: השריון פעל מהר. הצליחה מחייבת שת"פ בין זרועי/חיילי. התייחסות           

 זנב לוגיסטי ארוך. קשיים בהתנעת הגישור. ניתן לצלוח התעלה.            

 גודל אויב ושטח קטנים מדי . התאום עם הכוח הסדיר.  – לא הודגשו           

 . מצרי והיקף הישג של ההגנה החפוזה. תאום וצורך בכוחות נוספים.נ.ט           

 

  -(72משחק מלחמה פיק' "איל הברזל" )אוג' *         

 צליחה. –בלימה עם הסדיר , הגעת המילואים ,  מעבר להתקפה  -המטרה           

 .   המצרים צלחו ,לאחר הפעלת אש. הקימו שני252,162,143 -אוגדות           

 גשר. –ראשי             

 טנקים בסדיר יבלמו. לתקוף מוקדם ככל שניתן , בכל כוח. 300: התייחסות            

 שעות. חשש )דדו( מהגעה מאוחרת של המילואים. 72עד  48–התרעה לפחות            

 מה צריך לעשות בהנחה שהמילואים לא מגיעים בזמן )הגנה(? – לא הופנם            

 דווזיות(. התנאים לצליחה ; 5יכולת המצרים לצלוח לאורך כל קו התעלה )            

 גורל המעוזים )תגבור/פינוי(.            

 

 

 לבן":-כוננות "כחול .ג
 ( ואימונים  , גשר הגלילים ;210, השלמות סד"כ )  73אוג'  –מאי *  

 דבר ;השלמות תכנונים אופרטיביים )שובך יונים; סלע ; חתול מ    

 שעות התרעה לפחות. 48 -שריטה / דוגמן(. הצורך ב –ח"א     

 בהצהרה "כלום לא יקרה". סיוע לקיום ההפתעה בהמשך.    * הצלחת ר' אמ"ן

 

............................................................................................................... 

 לכישלון צה"ל בימי המלחמה הראשוניםהסיבות . 3
     

 צבאי : –הדרג המדיני א.   
 היכן יש עומק אסטרטגי ?-רמה"ג או סיני ?   - מהי החזית המסוכנת*          

 הירוק ?-התעלה כקו-האם לקדש את קו                                           

 כ ; תפעול ח"א ; מגן או תוקף.    חלוקת הסד"  -המשמעויות מכך על              

 לא מושגת התרעה . הגעת הכוחות לסיני.  -                                        



 חט' בקו(. 2-3התעלה )הצורך ב:-הגנה בקו-משמעות החזקת קו  - ההגנה בסיניב.      

 זניחה. –איישים( להגנה מ 16המעוזים )מתוכם רק  31תרומת                                   

 עצירה.-אין תכנית הגנה . אין קו -, קו עמדות טנקים , תעוזים   יש תכנית הערכות         

 ; 56ק+ –; פריסת והערכות המילואים  36ק+ –: בלימת סדיר לו"ז של הפיקוד         

 גבור(..  גורל המעוזים )פינוי/ת72ק+ –גמר הערכות להגנה וכוננות לצליחה          

 

 מערכי טק"א ברמה"ג ובסיני.   -כישלון ח"א ג.      
 חופש מוחלט לפעולה. לא לסטות מהמטרה. –עדיפות לתקיפה ?  התניה         

 קריאות עזרה והפנייה מחזית לחזית , ללא השגת ריכוז כוח והשגת מטרות.         

 

 "לאי הפנמה ואי יישום לקחי מלחמת ההתשה ותרגילי צהד.      
 יכולות הצליחה של המצרים בכל קו התעלה ; הנ.ט. בחי"ר המצרי ; יכולות ההגנה         

 לא מתוכננות ומעשיות; –תלות בזמן ; משימות לאוגדות  –החפוזה ממזרת לתעלה          

 המשמעות על ההגנה הנדרשת ; התנאים הנדרשים   –בהעדר התרעה מספקת          

 לצליחה;        

 -אוק'  7 -כישלון תקיפת האוגדות בה.      
 להדוף המצרים מאחיזתם בשטח )אך לא  -פקודה לא ברורה ולא ניתנת לביצוע          

 ק"מ מהתעלה ?( באורך עשרות ק"מ מצפון לדרום. מעולם לא תורגל. 3 -קרוב מ          

 ת ללא תוצאות.חוסר שליטה והכוונה של המפקדים. קרבות סרק , אבדות רבו          

 טנקים   250 -לאוק' הותקף. למצרים כ 14-הגנה )ב-אוק' יוצב קו 13 -רק ב          

 הושמדו(.          

 ייצוב קו   –כיבוש מחדש של השטח ; בסיני  –)ברמה"ג אוק'  13הנפגעים עד           

 פצועים.מכלל ה 25% -מכלל החללים ו 33.5%ימי לחימה :  7 -הגנה( , ב          

 הגנה )אותו ניתן היה בעיקרון לתפוס מיד בתחילה(.-התשלום עבור הגעה לקו          

................................................................................................................. 

  מערך אכ"א ומה"ד במלחמה. 4

 בור ; ההתשה בתעלה הרגיעה בעורף ]"ת"א  בצי האווירה*   רקע :א.     

 מוארת התעלה בוערת"[.                    

 –גורודיש  –; חילופי מפקדים ]שרון  הכנות אכ"א לקיצור השירות*         

 שפיר ; הנמקות הרמטכ"ל[.           

 היציאה הבהולה לקרב; כולם למלחמה ]מה"ד , קורסים , –ההפתעה *         

 בה"דים[ .  המדינה ואכ"א לא ערוכים לבאות.           

                      .(""זרוע היבשה -)למעשה * הכפפת מה"ד וחיילות היבשה לאכ"א         

 מה"ד. לראשגיוס זרו            

  מתן מענה לעשרת אלפים נפגעים )חללים , .Iשתי משימות : *        

 שבויים ונעדרים(  פצועים,                                  

                              -II.  חזית בכ"א , מפקדים ואנשי מקצוע , התגבור  

 .טנקים והקמת יחידות לוחמות חדשות צוותי                                    



  

 היקף הנושאים לטיפול :  –נתוני ב.    

  פצועים. 7,251ים , חלל 2,656* היקף הנפגעים :         

 [.17]בסיום המלחמה נשארו  1,055 –;  נעדרים : הוכרזו  301:  שבויים*          

 קצינים[. אגף פצועים/חולים בבי"ח. 655]מתוכם   8,000 -: כ שבויי אויב*          

 קצינים[;     2,150]כולל   9,011לסמכויות השונות  -:  תגבורות כ"א*          

 קצינים[. 553]כולל   1,406להקמת יחידות חדשות   -                                  

 אלף. 168 –דצמ' שרתו  13 -אוק' ; ב 8 -אלף ב 290 -השיא  כ גיוס מילואים :*          

 אלף. 11 -)הקדמה( : כ * גיוס חובה         

 

 :  Iמשימה הקמות באכ"א לביצוע ג.      

 רכז והיחידה לאיתור נעדרים ;( הקמת המ1        

 ( יח' פסיכולוגית לנפגעי הלם ;3( הקמת מרכז הקשר למשפחות ; 2        

 ( הקמת יח' ומחנה מעבר ארצי.5( הקמת יח' חקירות וזיהוי חללים ; 4        

 ( חוליות סריקה ופינוי באוגדות ופיקודים ;6        

 בות ובחיילות ;( הקמת מאגרי כ"א , כעתודות בעוצ7        

 ( מתקן לקליטת שבויינו.9( חוליות קליטה בנתב"ג ;  8        

 :. IIלביצוע משימה  המערך החיילי ומערך ההדרכהד.     

 מוטקה ציפורי.  –חיל השריון. קשנ"ר  –עיקר הנטל           

 ' מרגמות גד' נ.ט. )חדיש( , מח 3גד' חי"ר ,  4גד' חש"ן ,  6 הסד"כ שהוקם :*          

 יח' איסוף שלל ; שלוחת   3חמ"צ ;  -וסוללות ארט' , גד' קשר , פל' חה"ן ו            

 בפאיד )מצרים(. –הספקה             

 צוותים. 250 –]מחו"ל , החלמת פצועים , מילואים[  -: ריכוז צוותי טנקים*          

 צוותי טנקים. 475 -השלמות ל -                                        

 קורסים בתכניות מקוצרות. 87בסיסי הדרכה , קיום  15הפעלת   הדרכה :*          

 שיטת העבודה :ה.     
 מה"ד וחיילות )פגישה מאוחדת. - אחה"צעדכון בוקר ; נושאי אכ"א ; - 06:00        

 ביקור פצועים. –לילה תכניות אמון וקורסים ;  -ערב סיכום וביצוע מידי( ;         

 ביקור בעוצבות בשטח. – פעמיים בשבוע        

 

 . לאחר המלחמה5

 (:1974מאי  31הסכם ההפרדה והערכות מחדש עם סוריה )א.   

 
 ק"מר(. 400 -ישראל מחזיקה בשטחים ובעוד מובלעת )כ –הרקע *     

 אפר'( , מעל אלף תקריות.-מלחמת התשה ברמה"ג )מרץ  -       

 סירוב סורי לתת רשימת השבויים )קיסינג'ר משיג הרשימה תמורת קוניטרה(.  -       

 סילאסווה. –הכנות לפגישה. תאום עם גנרל האו"ם   -       

 



   -תהליך העבודה *     

 מצרית בצירוף קצינים סוריים.-קבוצת עבודה ישראלית -        

 קווי ההפרדה , אזורי החיץ ,רצועות  ימים, :  5המטרה לפרט עיקרי ההסכם , תוך  -        

 חייל ; 1,200 –דילול הכוחות , כוח האו"ם           

 שלבים. 3 -, ב 74יוני  26ישראל תיסוג מהחרמון הסורי והמובלעת עד  -        

 חוות שבעא והכפר עג'ר בגבול סוריה )בשליטת ישראל(.          

 .74יוני  1-6שעות. השאר בין  24פצועים , תוך  –חילופי שבויים  -        

 

 הדלפה בנושא חילופי   –הדחת נציג משרד החוץ )שר החוץ מ.דיין(. הרקע  –תקרית *      

 השבויים.        

 ]סוריה לא הפרה ההסכם גם לאחר תקיפת המחנה שלהדיווח לשרהב"ט ורוה"מ.  *      

 הג'יאד האיסלמי ; ומתקן הגרעין בסוריה [.        

 

 

 : (77ליה )דצמ' יביטחוני  באיסמע –מפגש מדיני . ב
 לקראת השגת הסכם שלום בין מצרים וישראל ]נורמליזציה[. – * הנושאים    

 שנים. 5ישראל תיסוג לגבול הבינ"ל בשני שלבים ,תוך  -                     

 לפלשתינאים תינתן אוטונומיה , שלטון עצמי. -                     

 סאדאת ובגין. –צורת הישיבה ; סאדאת מנהל ; דוברים   -צורת המפגש וניהולו *    

 מדינית ]שרי החוץ[ ; ביטחונית ]שרי הביטחון[. סוכם מראש. –: וועדות  הסיכום*     

 ע"י השר בורג )לא סוכם מראש(. –וועדה לנושא הפלשתינאי                     

 יכוח על האוטונומיה ; מידור צה"ל / מוטה גור.  ו: השיחה על ב.ג. ;  הוזוטות *     

 
 


