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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 

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

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

 הפכה 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 

על המשך מהלכי המלחמה בסיני. התפתחות המלחמה הובילה השפיעה באופן חיובי 

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

סיני, רמת הגולן והחרמון( תוך שישה ימים. בכך היא חדלה להיות "מלחמה מונעת" 

 ". מלחמת העצמאות-מלחמה משלימה של מלחמת השחרורוהפכה ל"

 

 

 

 

 

 טליק קרא לי למלחמה.  ב

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 -ביקש ממני האלוף טל ( , 67יוני  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" )

באוגדה שמפקדה היה חיים לסקוב וסגנו  עריש", ושאני תכננתי את המבצע , כקצין האג"ם-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  -לי חפ"קון )זחל"ם  בעוד אני כסגן , אהיה בחפ"ק האוגדה ,אך יהיה

 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 

 

לחפן -עריש וביר-כיצד מגיעים לאל -יגו מאד. האחד בתמונת המצב של המבצע היו שני נושאים שהדא

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.

 טוי בתכנון המבצעי : זה הביא להחלטות הבאות שיקבלו בי

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 ;

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

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

 * תכנון/טיפול מיוחד באגד הארטילרי של המצרים .

 

מאגף שמאל )מדרום  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

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

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

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

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  7 ואכן הכנה זו הצליחה. חט'

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

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  7ו(. מסתבר שעיקר כוחות חט' יחסית ולמזלי לא נפגענ

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

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

  -מהצומת האוגדה נעה בשני הצירים 

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

 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

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

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

 עריש.-התעופה של אל-בשדה

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

 בוצעה במלואה. -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

נה לוגיסטית והשליטה בשטח האוגדה שלנו תלויה לחלוטין בציר החוף בציר החוף. בדיון הגבתי כי מבחי

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.  -לבני בציר בירלעבר קנטרה ומג'בל 

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



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

 גרנית לנוע בציר החוף לעבר קנטרה. 

, )מיד בתחילת הדרך  7האוגדה עד ביר אל חמה , ומכאן נעתי עם החפ"קון שלי עם חט' נעתי עם חפ"ק 

)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 -רשמית שהוא מונה מפקד הגדוד )לאחר שהמג"ד נהרג בשלב הקודם(.  ממערב לביר אל

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. -המשכתי התנועה לעבר חותמיה כאשר הבחנתי באבק רב המתרומם מאזור בוואדי מדרום לביר

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

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

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

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

גפגפה -ך ראשונה בציר הכביש לעבר בירקבלה ההוראה להמשי 60שינוי מידי של סדר התנועה וחט' 

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

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

, פגעה בטנקים רבים , והדיביזיה נסוגה . 16:00שעה הופנתה בבוקר ללחימה נגדה עד ה 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

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

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

 ה.וכוח גרנית יהיו הגנה באזור קנטר 50, גד'  7ופל' טנקים ינוע לעבר פירדן ולהתחבר עם חט' 

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

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

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

 שרון.

 

 חזרתי להשלמת לימודי באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

 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  -                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אל עריש   -מפת ההבקעה של האוגדה בצומת רפיח   - 48אוגדה 

 (7691הימים" )יוני -במלחמת "ששת                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 תקיפת סיני בשני צירים מרכזיים עד התעלה -מפת שלב ב'   - 48אוגדה 

 (7691הימים" )יוני -במלחמת "ששת                  
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 הימים"-ישראל טל )טליק( והרצל שפיר בתום מלחמת "ששת

 

 

 



 הימים"-במלחמת "ששת - 48מפקדת אוגדה 

 

 

 

 

 

 

 השפעת מלחמת ששת הימיםג.  

 ( 71ינואר  32 -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 

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

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 

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

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

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

קבות המלחמה , להחלטה כי היא מוכנה ( מביאה את ישראל ,בע67נוב'  22) 242החלטת מועצת הביטחון 

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

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

משיכו בתחושה הטובה מהמצב. שר אתה. ישראל לא התרגשה מההחלטות, והמדינאים והמצביאים ה

הביטחון, משה דיין, נתן לכך ביטוי בדבריו בישיבת המטכ"ל: "ישראל מרגישה בנוח עם המצב. היוזמה 



רוצים שלום או מלחמה. אנחנו מחכים לטלפון". "מחכים לטלפון"  –כיום היא בידי הערבים. שיחליטו 

  ציבורית בפי כל.-הפך לסיסמה מדינית

ן התלוותה תחושה והערכה כי האויב הערבי חלש, כי צבאות ערב אינם יכולים להתמודד לגאוות הניצחו

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

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

 צבאי ושל הציבור הרחב.-, של הדרג הביטחוניוהפוליטי

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

 

 היו: מדיניות הביטחוןמטרותיה העיקריות של 

 תושביה.המדינה וגבולותיה , וביטחון קיום  הבטחת 

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

 .עליהם להגיע להסכם אתה באמצעות משא ומתן

 

 היו:עקרונות תורת הביטחון  

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

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

 .הנדרשת

 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.

 חימה לשטחי האויב.העברת הל – 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 

 או "מלחמה מונעת"כ יר את מלחמת ששת הימים בתחילתהסיני לתוך עומק ישראל. ניתן להגד

 , אך בהמשכה היא הפכה למלחמה מסוג אחר. "מקדימה"



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

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

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

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

 ". מלחמת העצמאות-מלחמה משלימה של מלחמת השחרור"מלחמה מונעת" 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, -מדינית הערכת מצב לאומיתהצבאי נדרשים לבצע במצב זה הדרג המדיני והדרג 

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

ולגזור את המשמעויות הנובעות מכך על הקצאת הכוחות,  לקבוע את החזית המועדפת

שיטת ההגנה, תפעול חיל האוויר והיקף ההתרעה הנדרשת, במיוחד בחזית סיני, לשם צריך 

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

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

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

ב התקפי, . הצלחה בשלב זה תאפשר לעבור לשלהראשוני בלחימה חייב לכן להיות הגנתי

 למנוע מהאויב כל הישג קרקעי ולהשיג הכרעה צבאית.

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

. לכן גם גיוס "מכה מקדימה/מונעת" להקדים ולהפעיל -בין־לאומיים, להיות שוב התוקפן 

 בחינה מדינית וקביעה מיוחדת.מילואים מוקדם )על בסיס התרעה מוקדמת( יחייב 



 מהווים בעיה  ברמת הגולן ובסיניאוויר( של האויב -)טילי קרקע מערכי הטק"א

 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 1970באוגוסט 

פשרות לתקוף את שני המערכים בעת אחת, ומתחייבת קביעה והכרעה מראש לתעלה. אין א

מתי תהיה התקיפה; מהם סיכויי  ברמת הגולן או בתעלה; – איזה מערך יותקף ראשון

הביצוע; מהי ההשפעה על החזית השנייה; ומהי היכולת המעשית של חיל האוויר לשמור 

 בלום תקיפות של האויב.באותו זמן על שמי 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 , ובכללן המשמעויות והדרישות ממערך ההדבנין הסד"כ והכנתומהן המשמעויות על

 והאמונים 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( 

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

 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, 

העריך ונתן מענה -הצבאי בחן-או צפויה בעתיד? האם הדרג המדינילקראת אפשרות של מלחמה קרובה 

לנושאים 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 

זה( שלא נעשה העדכון המצופה במדיניות הביטחון ובתורת הביטחון לאחר )כפי שיוצג במהלך ספר 

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

*  *  * 



 

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

 
*  *  * 

 

 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 

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

 ירדן. 

בהתאם  "מלחמה יזומה"לאחר תקופת המתנה ומתיחות פנימית וחיצונית, יצאה ישראל ל

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

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

מצרים ולמנוע ממנה לצאת למלחמה משטח סיני לתוך עומק ישראל. ניתן להגדיר את 

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

 הפכה למלחמה מסוג אחר. 

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

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

השפיעה באופן חיובי על המשך מהלכי המלחמה בסיני. התפתחות המלחמה הובילה 

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

חדלה להיות "מלחמה מונעת"  סיני, רמת הגולן והחרמון( תוך שישה ימים. בכך היא

 ". מלחמת העצמאות-מלחמה משלימה של מלחמת השחרורוהפכה ל"

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

 

 

 

 

 :  12  -ל   91המיוחד בגידול הסד"כ  בין 

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

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

 חטיבות חי"ר/חי"רמ )חלקן ממוכנות( . 8

, בו נכללו גד' רבים של מרגמות קנים  630כלל   91סד"כ  –קני ארטילריה . ההבדל העיקרי  740 --

מ"מ.                                        175גד'  6 -מ"מ   ו 155גד' תומ"ת   22, נכללו כבר  12בסד"כ מ"מ .      160 -מ"מ  ו 120

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

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

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

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

 ההמשך(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

איך ראית את אפשרות בצירים הדרומיים.  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, -אני ערכתי מספר סיורים מעבר לגבול בציר ה 1956לפני  (1

מעבר לגבול. הם בוצעו לפני צה"ל -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

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

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

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

 צ"ל ממוקמת בהמליז.

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

 -ופנימה בכמה אפשרויות:

 ישירות לעבר המליז. (1)

 אבו עגילה.-בדרך עוקפת מאזור קציימה (2)

 הדברים הנזכרים לעיל. 2וריאציה בין  (3)

 -הבעיות שהתעוררו בבדיקה היו:

 איך לוודא שהכח לא יעצר לתקופות ארוכות, מבחינה לוגיסטית. (1)

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

עגילה. -אזור קציימה ומערכי אבולא הערכנו שתהיה לחימה רצינית באויב עד ליעדים של 

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

ינתנו לאוגדה ויהיה מספיק זמן לרכז אותם י 4x4וכל המשאבים הלוגיסטיים, ביחוד רכב 

 בהפתעה, המבצע יהיה ניתן לביצוע.



שר זה עמד בשיקול, לעומת אפשרויות זו הייתה הערכת המטה הראשונה. לאחר מכן, כא

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

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

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

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

 אבו עגילה, כדי להבטיח ציר לוגיסטי לכוחות.-כתף

כאשר ניתחנו כל זאת, אמרנו כי מבחינה טכנית, אם ירצו לעשות זאת, זה ניתן, אבל 

 חרות.מבחינת שיקול מבצעי יש לשקול היטב האם זה עדיף על אפשרויות א

 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

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

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

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

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

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

 אני חושב שהנימוק שלך מוצלח ואני אציג זאת כך.

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

עגילה. חקה -עבדה על קציימה ואח"כ על אבו 38במלחמת ששת הימים? בתחילה אוגדה 

ו לך. אני חושב, שאני אשען תשאל את החברה ויגיד –זרק זאת על השני. האלוף אמר שוב 

על מה שאמרת לגבי פתיחת ציר נוסף, כי אם מושכים דרומה, זה הגיוני ללכת דרך קציימה 

 לפתיחת הנושא הזה.

: לקציימה, פרט לתכניות האחרות, יש חשיבות לאבטחת האגף ולהתמודדות תא"ל שפיר

 שעות אחרי זה. 48עם כח 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? לציר הצפוני. מה 84הועלתה אוג' 

בה בענין זה. אני גם חושב, שמהירות : אני לא חושב שאני יכול לתרומה רתא"ל שפיר

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

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

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

. אני בענין זה לא בקי עד הסוף. 84בטוח כי הוא רצה לעודד ללכת בציר הצפוני כך עם אוג' 

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

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

 : זוכר.תא"ל שפיר



 : אז מה אתה צריך יותר מזה?אל"ם אילון

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

 החולי?

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

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

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

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

עריש באופן טבעי, כל אחת -שתגמור את לחימתה ראשונה תהיה פנויה, תרוץ קדימה לאל

 רצתה לגמור ראשונה ולרוץ קדימה.

עריש בציר -תרוץ קדימה לאל 70ת כי חטיבה גמישות נוספת הייתה, שהייתה אפשרו

 המרכזי.

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

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

ה התעופה, לדחיפת אל עריש וגם לצורך הגעה לבקעת אל עריש בציר קרוב לשד-ציר רפיח

 יותר ציוד ולאפשרות הפעלת כח נוספף.

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

והצעתי להפריד זאת מהענין של רפיח  1956-ברעיון זה, אבל אני הכרתי את הרצועה מ

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

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

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

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

עריש -הייתה הראשונה שגמרה ונעה במהירות לעבר ציר אל 7כנן, חטיבה הלכה כמתו

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

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

הייתה  35חרי שתי החטיבות )אז א 60ואז היינו צריכים לשקול האם להניע את חט' 

בידינו(, או לתת לה את הציר המשני החולי? סיכמנו על הציר החולי. אני חושב שהשיקול 

ואולי גם ההכנות הלוגיסטיות  60שלנו היה נכון. ייתכן מאוד שהניווט של חטיבה 

כים הסדירה. ואני חושב, שלו היינו הופ 7והטכניות, לא היו באותה רמה, כמו של חטיבה 

 7את הסדר )אני לא אומר, שצריך היה לעשות זאת, או שמישהו הציע לעשות זאת( חט' 

הייתה עושה זאת יותר 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

לעבר הג'יררי. כך שלהערכתי העיכובים  60בשטח והן בגלל שיקולים של הפעלת גדוד מחט' 

 היו עקב הניווט, ההתחברות על שטח חולי ונושא הלוגיסטיקה.

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



ייתה מגיעה קודם. היא לא הייתה עריש, אני לא חושב, שהיא ה-הייתה נכנסת בציר אל

 נכנסת יותר 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

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

 המאמץ העיקרי?

ברגע שצה"ל עבר משלב המחשב המגננתי למתקפה, הוא ראה כפי שאני הבנתי, את הבעיה 

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

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

צירים מצריים, האחד מצפון והשני  2ה של לפחות מפני שקודם כל, היא אפשרה פתיח

 ממרכז ושליטה באזור הנגב והערבה למטה.

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

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

 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

 לצה"ל מרחב של תמרון ואפשרות מעבר למרחב רפיח או הרמועה.

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

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

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

ו את הכח להנחה הידועה, כי צה"ל לא חשב להגיע לתעלה ואזכיר את הסיפור איך עיכבנ

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

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

 קציימה כקו ראשון. –כתף -ארם –עגילה -ביר לחפן, כאשר אבו

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

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

-יר נוסף לא היו חיוני ואם לא היו פותחים את ציר אוםאיתם, כאן לא נכנסו פנימה. לכן, צ

 עגילה והולכים כך בציר הצפוני, זה לא היה גורע כלום.-אבו –כתף 

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

 הפיקוד תמך בזה וגם צה"ל תמך בזה.

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

נקודה עיקרית ואם היה צריך לשקול, איפה צה"ל, חס וחלילה מעידף להכשל אין ספק 

שהוא היה מעדיף בגיזרה המרכזית ולא בצפונית. מכאן העדיפות במספר הטנקים ובאיכות 

 הטנקים ובזמנים זה הנימוק העיקרי.



או חט'  200שווה לחט'  60עד הסוף. האם חט'  : סה"כ לא נתנו לכם עדיפותאל"ם אילון

520? 

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

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

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

 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

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

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

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

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

 בציר חרידין. 31הצביע על אוגדה 

יוני, לקראת ההצגה, קבעה  2-1ום אומר, שגובשה בליל התכנית השניה, אשר אלוף דר

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

סוכם על דעת כל מפקדי האוגדות אך היות והאלוף טל תמך בתכנית המטכ"לית שאוגדה 

. אני לא יודע האם זכור לך פועלת בצפון ובאותו ויכוח שהיה שם הוא שינה את דעתו 84

 הענין?

עובדה היא, שהפיקוד הציג את התכנית השניה כתכנית נבחרת שלו ואז כתוצאה מתמיכת 

 לב, וזקה וטל סוכמה התכנית המטכ"לית הזו.-בר

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

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

לתעלה. אבל כשאני דיברנו, דיברנו על השמדת הצבא המצרי ואם להשמיד את הצבא 

המצרי, יש צורך להגיע אל אזורי התמרון ואז השאלה היא, האם יש צורך לבוא דרך הציר 

 המרכזי? לא גיבשתי עמדה, אבל דרשתי בפירוש תוספת טנקים".

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

הוכיחה  60-ו 520אחרי המלחמה, הוא טען שלפי דעתו, בענין ניצול הטנקים, הפעלת חט' 

 את התזה שלו שהן לא נוצלו כהלכה בענין זה.  

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

60"? 

: 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 

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

לכל הענין של הקומפלקס  38על זה שאנו, כעתודה, נכנס דרך אוגדה  כמו כן לא דובר

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

 אבל אנו באוגדה לא עסקנו בזה.

 מערכת השליטה של האוגדה וחלוקת התפקידים? .6



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

זו הערכתי. היו שם קציני מטה ברמה גבוהה, אנשים מנוסים מאוד. אמנם לא זו תמיד 

הנקודה שממנה אפשר להקים, אבל בכל אופן כל אותם האנשים שהיו במפקדת האוגדה, 

ם זה קצין האפסנאות, קצין השלישות, כולם התקדמו מאז בדרגה אחת או שתיים, בין א

 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 

לארגון, כפי שחשבו על צורת הפעלת מפקדת אוגדה לפני מלחמת ששת הימים. הוא 

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

הסגן או הרמ"ט. כלומר נכנסה לו מערכת שלמה זהה לחלוטין למערכת מפקד האוגדה. 

היה לי זח"ל שלי ובאותו מתכונת כפי שהיה למפקד האוגדה. ניתנו לי כמה פונקציונרים 

טליק וניני היה שאני נמצא איתו בחפ"ק  ומספר ג'יפי סיור שעמדו לרשותי. הסיכום בין

וכאשר יהיה צורך אנו נפרדים. אם קורה חס וחלילה משהו לאחד מאיתנו, השני מקבל את 

הפיקוד. כלומר, אם קורה משהו לטל, אני מקבל את הפיקוד ובאופן טבעי, כשהרמ"מ לא 

ן מגן, ק' נמצא במפקדה העיקרית, עיקר העבודה מוטלת על ק' האג"ם. כך זה היה וקלמ

 האג"ם, עשה עבודה יצאת מן הכלל.

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, 

ידות. לוח אחד היה בחמ"ל בשעה זו וזו, הארטילריה, בשעה זו וזו ההנדסה וכו', כך כל היח

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.

 זה איפשר לי, בלב שקט, לצאת מהמפקדה העיקרית ולהיות בחפ"ק הקדמי, במשך כל זמן

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.

-: קלמן ק' האג"ם, היה זה שדיבר עם פיקוד הדרום ועם המטכ"ל בנושא ביראל"ם אילון

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

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

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

 הצד החיובי של הדבר.

 לחפן(-על קרב ביר: )תא"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 -: אם אתה שואל אותי, קרב בירתא"ל שפיר

שהו אחד שראה הרוג לחפן. תביא לי מי-, לא היה שם אף חייל מצרי אחר בביר84לשם אוג' 

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

 לחפן, לא היה שם אויב. לכן זה בשבילי חידוש.-עלתה על ביר 7חט' 



 באותו זמן אני הייתי בחפ"ק עם טליק.

חייב היה לשאוב  : מפליא מאוד. השאלה היא, האם פה לא התערב מישהו? הואתא"ל שפיר

את זה מאיזה שהוא מיידע. מאיתנו, 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.

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

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

 ן זה עם קלמן.ימפוקפק. אני 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

העיז להגיד כי שם לא היה כלום. הוא  : הוא מרכך את זה. הוא מעולם לאאל"ם אילון

 הסביר 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

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

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

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

 לחפן נעזבה.-עריש נכנסה, ביר-שאל

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

סדר גודל של מחלקה, פלוגה, גדוד או חטיבה, על זה אני מוכן להגיד הכל. אני לא כוחות ב

ראיתי קרב של חטיבה שהולכת וכובשת יעד בסדר גודל חטיבתי, שלא יהיה שם אף נפגע 

שיח הזה של קלמן מהווה בשבילו הפתעה. אני לא -אחד. זה לא מתקבל על הדעת. לכן, הדו

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

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

למנו בקשר והקשר באוגדה הזו ינפגעים, את זה לא יכלו לשאוב מאיתנו. ואנחנו כל הזמן ש

 היה יוצא מן הכלל, שלמנו על הכל ואני לא זוכר זאת.

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

 אחזור לזה. 

ביוני אחה"צ, שנמשכת אח"כ בלילה. ישנו הענין של גדוד  8-מכאן אני עובר להתקדמות ב

, קרב מתחת ביר לחפן 7האמכ"סים בבוקר, הריצה של קפלן שאחריה מכניסים את חט' 

התנועה והעסק נגמר ע"י תסעייל מגיעים דיווחים כי זה לא זז. ששם יש התנגדות, המשך 

 האם בכל מחיר או לא? –סגן הרמטכ"ל יוצא לשטח. עולה השאלה 

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

ותו יום צאש. איך הענין הזה עומד עם הפעילות באותו יום? ואני קושר זאת איתך, כי בא

 הבאת את גרנית עד לתעלה, בניגוד לפקודות.

לא בדיוק  -לא בניגוד לפקודות, אלא  –: בוא נהיה בענין זה יותר עדינים ונאמר תא"ל שפיר



 ברוח הפקודות.

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

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

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

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

אנו גמרנו  בבוקר. 99:00-לחודש ב 8-המטכ"לית אמרה שאנו צריכים לגמור את הקרבות ב

 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, 

ת. יחד עם אבל זה עלה יותר. אם תשימו את הדגש על ללכת יותר מהר, זה יעלה יותר אבידו

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 שראו את המלחמה מסתיימת בנצחון מוחלט שלנו, לא רצו לדחוק את הקץ, עד כדי 

נוספות כשענין עומד לפני סיום. להערכתי השיקול של בר לב היה נכון, כך שיגרמו אבידות 

שעות  4-3-2-שעות נוספות שזה עשוי היה לקחת לא שינו דבר וזה לא היה יותר מ 3-2-כי ה

 כאשר בר לב הגיע, סופר לו על העיתוי והוא הסכים.

 : השאלה היא, האם היה בתודעה ענין הפסקת האש.אל"ם אילון

 להערכתי לו.: תא"ל שפיר

)כן תספר על האיגוף להמליז והחזרה  46וגד'  7ביוני אחה"צ של חט'  7-המהלך ב .7

 לפי רצונכם(. –לחוטמייה ולא עליה למעלה 

אנו לא ידענו בדיוק, מה נשאר ומה עושה  –: בקשר לענין של ביר גפגפה והמליז תא"ל שפיר

יז, באזור המליז או יותר . ההערכה שלנו הייתה שהיא עשויה להימצא באוז המל4דיב' 

 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' 

לקחתי את התפ"קון שלי וזזתי לרכסים שנותנים תצפית על המליז ואכן גיליתי את האבק 

 7חט'  79והצעתי לו לעשות את פעולת האיגוף. לקחנו את גדוד הזה. התקשרתי עם טליק 

שהיה ריק מדלק, ואני  82כאשר טליק נשאר במרכז עם גדוד  46וצרפנו אליו את גדוד 

 .46וגדוד  7פיקדתי על חט' 

הפעולה הייתה בסדר. שמוליק הגיע למקום והפעיל את כולם בצורת מלקחיים. במקום לא 

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 

-העסק נגמר לפנות ערב ואז להערכתי, הדרך הקצרה והטובה היתה לעלות מיד צפונה לביר

באותו ציר. הססתי קצת ונתתי לו גפגפה. שמוליק נרתע מזה וביקש אישור לחזור חזרה 

עריש אני הייתי אז צמוד -ש/ת אל-אישור. לדעתי זה היה משגה. היינו צריכים ללכת ישר ל

 אליו.



היה ת"פ  46הכוחות. חשבתי שגדוד  2: אני לא ידעתי כי אתה פיקדתי על אל"ם אילון

וד. אני הייתי : הכח היה ת"פ שמוליק. הוא פיקד על החטיבה שלו והגדתא"ל שפירשמוליק.

גדודים נפרדים,  2-צמוד עם החפ"קון שלי ופיקדתי על שמוליק. אני לא פיקדתי עליהם כ

 את זה שמוליק עשה.

: אם לחזור לענין של גרנית. גרנית נתן לי, ממש ביום השחרור שלו, עדות. על אל"ם אילון

של גרנית יש לי הרבה חומר ואני בטוח שיש הבה דברים שאתה לא יודע. בכל אופן,  הענין

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.

שנתנו בשטח הוראה לכבוש את קנטרה, הייתה פקודה דבר שני שאני יודע הוא שבזמן 

 מטכ"לית של הרמטכ"ל לא להיכנס אליה בכלל. על זה אולי אתה לא יודע.

כמו כן חשוב פה, איך נעשתה השליטה על כח גרנית, בייחוד בשלבים שמפקדת החפ"ק 

 הקדמי הייתה בציר המרכזי ואילו הוא המשיך.

ך נבנה כח גרנית. כח גרנית נוצר כתוצאה מכך : קודם כל, כדאי לזכור איתא"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

טיבה הייתה מיועדת להיכנס בו, או לכל ח 60לבדוק ולמצוא את הכניסה לציר שחט'  (3

 בתחילת הכניסה למערך. 35אחרת ולניווט חט' 

לשלושת הדברים האלה היה מיועד כח גרנית. זו גם הייתה הסיבה שצרפנו לו את 

 הפול"רים עם דן שומרון.

אני הצעתי למפקד גי"ש להזמין לפקד על הכח הזה את גרנית וכן נתתי לכח הזה את השם 

 "כח גרנית". זה היה היעוד הראשון שלו.

 60נלקחה, הוא היה מיועד ללכת עם חט'  35וחט'  35ר מכן, כשהוא התפצל מחט' לאח

 ולהוביל אותה ברשש.

 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

 .והוא יצא אחריה. זה היה השלב השני

עריש, סיכמנו על כח מיוחד שינוע בציר הצפוני. אני בתחילה -בשלב השלישי, כשהיינו באל

ביקשתי מטליק, כי אני אפקד על הציר הצפוני והוא יפקד על הציר הדרומי. כלומר 

ולא כח גרנית, תלך בציר הצפוני  60שהחפ"קון שלי יהיה בציר הצפוני. כן הצעתי לו שחט' 

 יחד.צירים ב 2כך שנלך על 

 טליק התנגד מכמה נימוקים טובים:

הוא טען כי הבעיה המרכזית עשויה להתעורר עדיין בואדי טליז והוא לא ראה את  (א

 הכוחות ממש מתפוררים.

 הכוחות שהוכנו לציר הצפוני, מנו כחטיבה שלמה והם היו גדולים מדי. (ב



גרנית עם קצת תוספות, עם טנקים וארטילריה שאפשר  מכאן הגענו חזרה לרכב של כח

 היה לתת לו. כך נוצרה גם עוצמה לציר לעבר קנטרה.

התפנתה הופיעה וריאציה רביעית שהיא נכנסת פנימה, עוברת את כח גרנית  35כשחט' 

 ומתחילה לפעול.

קח וריאציה חמישית מופיעה כשל רפול קורה מה שקורה, הוא נפצע ואז גרנית למעשה לו

 וגם על הכוח שלו. 55את הפיקוד גם על חט' 

וגרנית שוב נשאר עם  35וריאציה שישית מופיעה, כשדוידי בא ולוקח את הפיקוד של חט' 

 הכוחות שלו.

כתוצאה מכל הוריאציות האלה השליטה על הכח הייתה בכך שהוספנו לו מספר מכשירי 

ת ואחורה למטכ"ל. ולעתים קשר, דרכם הוא היה קשור לחפ"קון שלנו, למפקדה העיקרי

כ.ס.ס. שלו וגרנית העביר אותן אלינו. אלו -יצא שממסר המטכ"ל העביר הוראות ל

 למעשה היו השליטה והארגון.

הפקודות לגביו היו להתקדם עד לנקודה מסויימת וכאשר הוא הגיע לשם הוא דיווח. אנו 

ד פקודה לנוע. במשך הודענו אחורה ואמרנו לו להישאר במקום. לאחר מכן הייתה לו עו

הלילה היו לו עוד פקודות לעצור או להתעכב, אך אנו קצת התעלמנו מהן ואמרנו לו 

 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

 דה הייתה למעשה מפקדת גי"ש.שלב של עד הירידה לגבעת החבלנים, מפקדת האוג (1

אחרי שהגענו לגבעת החבלנים, ברן היה צריך למעשה לעשות את עבודת הקשנ"ר ואילו  (2

 אני את עבודת הסגן והרמ"ט באוגדה.

בשלב מסוים, ברן אמר כי הוא לא רוצה להשאר וכתוצאה מזה לקחו את ראש תח"ש 

 )אני לא זוכר את השלב של שולקה(. 31. ובכן הלך להיות סגן באוג' ועשו אותו לקשנ"ר

אני זוכר כי עסקנו בענייני גייסות שריון או ק' שריון ראשי, בדיון אחד, בו ברן הופיע 

בפעם הראשונה עם נושאים ובעיות הקשורות בק' שריון ראשי, אשר עליהן הוא דן עם 

גם הוא, כק' שריון ראשי, העלה נושאים, בשלב אחר, הופיע מנדי ו      טליק והמטה.

 הקשורים לא רק באוגדה אלא גם לגייסותם ריון, כדי לקבל עצות וכו'.

בשלב יותר מאוחר, התנתקנו לגמרי ואני יודע כי מנוי עסק די בחופשיות בנושאים 

 הקשורים בקצין שריון ראשי, ואילו אנו, עסקנו כמעט בלעדית בנושא האוגדה.

 האופרטיבי. התפתחות התכנון .9

 חלקה של האוגדה בתכניות האופרטיביות הכלליות .א

 התפתחות התכנון האופרטיבי באוגדה עצמה .ב

 /נחשונים(?2האם חל שינוי של קונספציה ומתי )קרדום  .ג



: כפי שזכור לי בשלב הראשון דובר על מגננה. בשלב זה היו כמה וריאציות. תא"ל שפיר

עתודה מרכזי של פיקוד דרום ובתוקף זה יכולה  מהווה כח 84הוריאנט העיקרי היה שאוג' 

 2-ענה ל 302להיות מופעלת או לגזרה הצפונית או לגזרה הדרומית. מיקומה בשטח 

 הדברים האלה. 

זה, גם  להערכתי התכנון היה די בהיר. השטח מוכר לכולם ובעיות אפשריות ברורות. ובענין

 אם היו שינויי חטיבות מבחינה מהותית, זה לא שינה את הענין.

 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

וון מבטחים, אם יהיה איגוף עמוק כן עלתה וריאציה של משהו יותר במערב, לכי .ג

 ביותר שלמלבן הצפרים.

לא הייתי אומר כי זה בדיוק "פטיש וסדן", אבל התבססנו על האפשרות שגדודי החרמ"ש 

יהוו אבן על הקרקע, בעוד הטנקים פועלים, כמו למשל שמיער גרין והלאה מהשללה, יהיה 

 ה התקפית, היו כמה וריאציות:תפוס ע"י חרמ"ש בעוד הטנקים פועלים. לאחר מכן, מבחינ

 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 (א

והוא בשלב מסוים ראשוני אתאר אותו ואילו אח"כ הוא שינה אותו. התכנון אמר 

פועלת מצפון לרפיח. גרנית, כפי שהוא פעל,  7 פועלת מדרום לרפיח, חט' 35חט'  –

 פועלת עם כל הגמשויות, כפי שהסברתי קודם. 60חט' 

יתכן לאחר מכן, טליק העלה חששות ביחס לפיצול הכוחות ומתוך הראיה שלנו, ש (ב

שצה"ל לא יעשה הרבה יותר מפעולה בגזרת רפיח, לכן מוטב לרכז את שתי 

 35החטיבות למאמץ אחר בגזרה הצפונית של רפיח. מכאן, עשינו תכנית שחט' 

בכיוון הצפוני מערבי שלצומת רפיח. כלומר, לוקחת את הציר הצפוני מערבי 

 7יח, בעוד חט' ויוצאת מכרם שלום בתפנית קצת צפונה ומערבה לעבר צומת רפ

 עושה את האיגוף היותר עמוק מצפון.

תכנית זו עמדה בתוקפה עד שהגיעו אלינו הידיעות, שלמעשה בצומת רפיח עצמה, יש 

עולה על שטח אש מוכה  35ריכוז רציני של נ"ט וטנקים ואז טליק חשש שמא חט' 

 והחליט לחזור לתכנון האורגינלי הראשון ועשינו אותו.

י מבין, שבצינור הפיקוד עלה תכנון ראשוני כלומר, הצעת תכנית שגובשה : דנאל"ם אילון 

פועלת מדרום באיגוף, כאשר  35פועלת מצפון וחט'  7ע"י המטה ברשותך, לפיה חט' 

ההתלכדות היא באזור הצומת והדבר הזה נפל בשל רווח גדול מדי בין הכוחות והרצון 



 להגיע למאמץ ודאי באזור הצומת.

כן, בהתאם למחשבה של ריכוז תנועה תכננה תנועה של שני הכוחות באגף בשלב שלאחר מ 

נעה באיגוף עמוק יותר  7נעה קצת יותר מצפון לצומת וחט'  35 –הצפוני, כאשר חט' אחת 

 מצפון לצומת.

 בעתודה. 60בשתי האפשרויות האלה חט' 

 הראשונה.לאחר מכן כתוצאה מתצ"א פלוס ידיעות, נהפכה הקערה וחזרו לתכנית 

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 

קרא לרפול אליו וליבן איתו את הבעיות. רפול היה בעד הליכה בציר הדרומי באיגוף 

יון הם החליטו לחזור לתכנית הראשונית. אני, שבדיוק גמרתי את העצמאי שלו. לאחר ד

מתן קבוצת הפקודות, אמרתי לכולם להשאר. באתי אל הקרון של טליק, תיקנתי את 

הפקודה, יצאתי ותיקנתי את קבוצת הפקודות. אנו לא היינו מסוגלים לחזור לתכנית 

ות של העברת ההחלטה דק 5-האורגינלית, אם לא היה לנו תכנון מקודם. זה נעשה ב

 לקבוצת הפקודות.

: הדגשת את זה שמפקדת האוגדה חשב, כי עשוי להיות מצב שזה יהיה ההישג אל"ם אילון

אני חוזר לשאלה של חלקה של האוגדה בתכניות האופרטיביות היחידי של צה"ל לכן מפה 

 ?הכלליות

שבהם אני לא הייתי : אני בזה מתקשה לענות לך כי היו מספר מפגשים ושיחות תא"ל שפיר

 נוכח ולא השתתפתי, כלומר קשה לתת בענין זה אינפורמציה בדיוק מהימנה.

לגזרה הצפונית, גם את  84: אתה היום הסברת, בין הנימוקים להעלות אוג' אל"ם אילון

 הקרבה המיידית ליישובים והסכנה הטמונה בכך אולי תרחיב את הנושא?

תקפה מיוחדת, רגלית קטנה. כדי לשלול את היוזמה : זו הייתה צריכה להיות התא"ל שפיר

ממצרים. מי שדיבר על דברים יותר מזה הוא מטעה, הוא מקדים את האירועים ועל סמך 

ניסיון האירועים, אבל לא על סמך מה שהיה בשטח. לא דובר על שום דבר יותר מאשר 

היה להשיג  להשיג הצלחה שתקדם יוזמה מצרית ותהווה את ההישג הטוב ביותר שניתן

 במצב ההוא.

קשה לי לזכור בדיוק, מתי ואיך חל המפנה. אני לא יכול להגיד. יכול להיות שהוא באמת 

חל עם סגירת המיצרים, אבל קשה לי להיזכר בענין, מבלי לנבור חזרה בכל המסמכים. אבל 

ה עדיפות ראשונה, נושא צומת רפיח, במגמ –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.

בהקשר לזה יש עוד נקודה חשובה והיא בעיית השימוש בארטילריה שלנו בקרב הזה. בערב 

הקרב, כשישבתי על תכניות הארטילריה, עלה לי רעיון בראש שאמר: מאחר ואנו עומדים 

ה הזו ומאחר וכמה ימים לפני זה הייתה לנו תקרית אש ברצועה, שלמעשה להפתיע במלחמ



ומאחר שהמצרים לא פתחו באש והם לא יודעים על התקיפה  11אני פיקדתי בה על חט' 

 שלנו אנו ננצור את האש הארטילרית כל עוד הם לא פותחים באש.

המצרים, הייתה  ובאמת, בעזה, מתי המצרים פתחו באש ועל מה? לדעתי, הפתיחה באש על

דקות מתחילת  50-40דקות, כפי שנרשם פה, אלא בין  10מאוד מאותרת, ולא לאחר 

התנועה, כשהם התחילו לראות את החברה נוספים, אחרי שהם עברו, להערכתי, די הרבה 

 את הקו הירוק.

, אלא על הישובים וכך 7על מה פתחו באש? להפתעתי, הם לא פתחו באש על חט'  –דבר שני 

עבר את הגבול, רק אז הונחתה  7בה יותר מאוחר, כאשר החלק העיקרי של חט' הר

 מאחור וגם כן זה לא היה רציני. 82ארטילריה על גדוד 

אני חושב שהשיקול שלי בשטח במקרה זה היה מאוד מוצלח, כי לא היינו, מייד עם תחילת 

רבה לפני הזמן התנועה, פותחים באש ארטילרית, היינו מסגירים את הכוונות שלנו ה

 ומקבלים אש הרבה לפני הזמן. אני החלטתי על זה, אמרתי לטליק וזה אושר.

לחודש אחה"צ, כשישבתי ובדקתי את נושא הארטילריה. אז תיאמתי את ענין  4-זה היה ב

הארטילריה עם נושא האוויר ואז גם שלחנו מדריך מיוחד לחצרים, כדי להדריך את 

 ת השילוב בין הארטילריה לח"א צץ לי הרעיון הזה.הטייסים על מטרות. כשעשיתי א

 אם אנו עוסקים בתיקון של התכנית וניהול הקרב בנושא רפיח, יש לי כמה הערות:

כרם שלום לקרב הראשון. זה הוטל על -צירים מקטע ניר יצחק 3אנו תכננו פתיחה של 

ר את . ביקשתי מטליק אישור לעזו10:00-09:00ההנדסה כשהתחיל הקרב בסביבות 

החפ"ק ולנוע לאזור ההנדסה ולהפעיל אותם, כדי לוודא שהצירים האלה יפתחו. כי 

 .9מבחינה לוגיסטית זה היה חשוב מאד כי שם נכנסה חט' 

קיבל את הידיעה  כאשר אני הפעלתי את ההנדסה והם עבדו מהר מאד, באותו שלב, טליק

על 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.

כשנפתח הציר, הודעתי לטליק כי אני נע, עברתי כח ראשון עם החפ"קון שלי את הציר 

צומת. בדיוק באותו רגע שאחרוני כוחותיו של שנפתח והגעתי לברינה במחנה רפיח. מצפון ל

ומשהו. כלומר, עוד ראיתי  12:00-דקות. זה היה ב 10-שמוליק נעו. איחרתי לשם בערך ב

את הקטל של הסיירת ואת עקבות הטנקים שלנו ואת המערך המזועזע של המצרים, שהם 

, 7לבין חט'  35' עברו אותו כאשר היה חי. למעשה, בשלב זה, לקחתי על עצמי לתאם בין חט

שהייתה אחרי  9 . כלומר, ההנדסה של גד'9לבין גד'  35ובין חט'  46לבין חט'  35בין חט' 

ו/או גד'  9או חט'  35, או חט' 7ידה, כל התואם נעשה בקשר פנים של חט' -בציר שנעשה על

 שפעלו מצפון בשיח' זוויד. עשיתי את התיאום כך שאחד ידע איפה השני. 46

את מקסי משדה המוקשים שהיה מצפון לצומת רפיח. לצערי, חשתי בזה דקה  כך הזהרתי

 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 

המערך  הבחנתי במערך הנ"ט שהיה מצפון, עם טנקים שנשארו והתחילו יורים עלינו.

שנתקעו ונשארו מאחור. שלחתי  7התחיל להתעורר. משלנו היו בסביבה כמה טנקים מחט' 



את ק' ההנדסה פרוייקה הקטן להביא את הטנקים ועם החי"ר שהיה שם, הצלחנו להתלבש 

 על כל המערך הקטן שהיה שם.

 : מה הייתה הבעיה בפתיחת הצירים?אל"ם אילון

: פינוי מוקשים והרחבה. לצורך זה בנינו כח הנדסי מיוחד עם טנקי מפלצת והם תא"ל שפיר

שעברו ראשונים. פרוייקה היה ק' ההנדסה של האוגדה אבל כשבא נוח גנץ, הוא נתמנה לק' 

ההנדסה האוגדתי ופרוייקט הפך להיות עוזר שלו. את פרוייקה שלחתי להביא את הטנקים 

ף פה מאות שבויים. פה היה יכול להיות קטל נוראי, אם והוא הלך עם הטנקים והחי"ר ואס

היינו משתהים עוד כמה שעות. פה גם לקחנו בשבי את אחד הקולונסים הראשונים ומיד 

 תחקרנו אותו.

 לא ידעה על המערך? 7: האם חט' אל"ם אילון

: ידענו בודאות כי קיים שם מערך. הצרה היא שמהמגדל ראית את השטח אבל תא"ל שפיר

 ראית פיזית את הצומת.לא 

אני מעריך היום שהחטיבה לא ידעה איפה הצומת. היא לא ראתה אותו בעין. היא הבחינה 

בצומת ממש רק אחרי שהיא עלתה עליה. גם שליחת הסיירת, כפי שהיא נשלחה, לדעתי, זה 

 היה שיקול לא לגמרי נבון. המרוץ לזה היה שהערכות האויב הייתה שונה ממה שהיה ידוע.

ל איך זה עומד מול מה שאמרתי, ששינינו את התכנית בגלל זה שהצומת היוותה בעיה אב

 עיקרית?

ומשהו, עד אשר טליק הגיע עם  16:00ומשהו עד  12:00-אני בנקודה זו שהייתי למעשה מ

החפ"ק שלו כיוון שהחפ"קון שלי היה הקדמי ביותר. כשטליק הגיע הענין מתערבב. הוא 

, ופה כבר אין הבחנה אין החפ"קון לחפ"ק, כאשר הייתה מקבל את החפ"קון כחפ"ק

 חשיבות לזמן בו החפ"קון הגיע לצומת ולמגדל.

 המח"ט? החפ"קון? החפ"ק? –להתחברות על הצומת  7: מי מפעיל את חט' אל"ם אילון

דקות. הגעתי  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  10י אחרי הקרב. הגעת

 הסיירת.

ולכוון אותו. אחרי זה הפעלתי אותו  9מה שכן, הצלחתי עוד לעשות: לשלוט בכניסה של גד' 

ובין גדוד  9ולגדוד  35לחט'  46ובין גדוד  9לגדוד  35למחנות רפיח. הצלחתי לתאם בין חט' 

, הייתי שותף לפרשת הצומת, החזרה חזרה לתאום בין הכוחות, . כלומר9לחט' ולגדוד  46

 לתפעול הארטילריה על השדה.

אבל ההחלטה על החזרות לא היתה שלי. טליק, בתחילה היה בחפ"ק במקומו הראשוני. 

יצחק, אח"כ מהצומת החזרתי לו את הטנקים שלי והוא בא איתם.  אח"כ עבר לניר

 כאשר למעשה, היה שם החפ"קון. בכתובים כתוב כי בצומת היה החפ"ק,

 באיזו מידה הייתה לפיקוד שליטה על האוגדה והשפעה על מהלכיה? .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 

? והן היו צריכות לעשות 31לאוג'  84סיוע של גורודיש ועוד. מה היה בענין התאום בין אוג 

הן? כאן ישנו גם הסיפור של מאירקה פעיל כמשקיף, האם שתי האוגדות בענין התאום ביני

 היה לו גם תפקיד אחר?

: למאירקה פעיל לא היה כל תפקיד. הוא נמנה עם האנשים האלה שאמרנו תא"ל שפיר

 להם, שאם במקרה אחד מהמפקדים ייפגע, הם כאל"םים יוכלו להחליפו?

 זה?: האם אל"ם פעיל לא היה כפיל שלך, או משהו כאל"ם אילון

 : לא ידוע על זה.אל"ם שפיר

 : טליק מצדיק את העמדה שלך.אל"ם אילון

 –: נתחיל מהשליטה על הפיקוד. בשלב ראשון, שהוא השלב של עד אל עריש תא"ל שפיר

, מהווה סממן של שליטה. כלומר, הפיקוד היה בתמונה 35ביר לחפן, אז בעצם, לקיחת חט' 

חת הספקה בפינוי פצועים. בתאום של הכנסת הפיקודית כל הזמן ועזר במה שאפשר בהצנ

אם כי זה היה מוטל בעקיפין עלינו ובידיעת המצב. לא היה לו מה, בדרג הפיקודי,  – 11חט' 

עריש ומה קורה באל ג'ירדי, אבל לא -לעשות משהו מיוחד, אבל הוא התעניין מה נעשה באל

 .35היה לו מה להחליט בדרג הפיקודי פרט לענין חט' 

: האם ידוע לך, כי לאחר הידיעה על התחלת הפגזת ישובי הרצועה, הייתה לוןאל"ם אי

 לכיבוש הרצועה? 60הוראה, מטכ"לית של הרמטכ"ל, אישית, להפעיל את חט' 

: אני לא יודע. יכול להיות שמישהו רצה בזה, אך זה לא הגיע לשטח ולא הגיע תא"ל שפיר

 .60ר מחט' למצב שבו טליק ואני ערכנו התייעצות איך להיפט

 : 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

הפרצה שעושה ההנדסה ורצתי קדימה לצומת רפיח, אז ייתכן שהוא אולי כן היה. אבל לפני 

 זה לא ראיתי אותו.

פיקודית, שיצאה יום לפני הפקודה המטכ"לית, : אתה יודע, שהפקודה האל"ם אילון

עם כל מה שניתן לה היא ת"פ הפיקוד, כאשר הפקודה המטכ"לית  11 מדברת על כך שחט'

. מכל מקום 84ובמצפ"ע התאורים הלכו על אוג'  64היא ת"פ אוג'  11מדברת על זה שחט' 

 מופנית לכיבוש הרצועה. 60התפישה המפכ"לית הייתה כי חט' 

פנימה דרך הפרצה  11: אגב, לא יודע. אבל לא שמנו דגש להפעיל את חט' רתא"ל שפי

 שנוצרה. זה היה אקט אחד בנושא הפיקודי.

עריש וביר לחפן ומסר לנו על -נושא שני, היה כאשר שייקה הגיע אלינו לאזור שבין אל

בר לפנות ערב. הוא הופיע עם הליקופטר ובא אלינו. הוא די-המצב. זה היה בשעות אחה"צ

יום או לילה, כדי לנוח  7על זה שכדאי ללחוץ ולזוז קדימה )אנו בתחילה חשבנו שניתן לחט' 



ואילו אוגדה  31ולהתארגן( הוא הציע שנרד בצירים הדרומיים. כלומר, נעשה מה שאוגדה 

 תנוע בציר המרכזי. 31

לא חשוב. כאן ראיתי כי כתוב שטליק מציין כי הרצל התפרץ. יכול להיות שכך זה היה. זה 

מה ששם היה הוא כששמעתי את שייקה אומר זאת, אמרתי כי לדעתי זה פתרון רע כי 

אוגדות בתנועה עם הלוגיסטיקה וכו'. כמו כן בזה הוא לא נותן פתרון  2קודם כל זה מצליב 

לציר הצפוני בעוד שהמיקום שלנו כאן מהווה קרש קפיצה הן לציר הצפוני והן לציר 

 מוכנה לזה וצורת הפיקוד והשליטה ברורים.המרכזי. הלוגיסטיקה 

 : האם הוא הזכיר את הציר הצפוני בשלב זה?אל"מ אילון

 : לא.תא"ל שפיר

 : אתה העלת זאת?אל"מ אילון

מצויה כבר  31: בזה אין לי ספק. בכל אופן באותו שלב סוכם כי מאחר ואוגדה תא"ל שפיר

עם הצומת ואחרי שתגמור לעשות זאת, נעבור  בביר לחפן, היא תיקח את אזור ג'בל ליבני

 הצירים. 2-הלאה ב

, כאשר טליק ואני המשכנו עם 31לאחר מכן בלילה, התקדמנו קדימה וישבנו בדבח של אוג' 

כלי הרכב שלנו עד אברהם יופה. תפסנו אותו בערך מזרחית משדה התעופה. קשה לי לומר 

מוות. אני לא זוכר בדיוק את הנקודה, אולי  היכן זה בדיוק, כי היה לילה והיינו עייפים עד

 בקרבת שדה התעופה.

באותו מקום הוא נתן לנו דיווח על מה שהיה במשך היום. הוא סיפר כי ניסה לעשות תנועת 

איגוף והיכו בו טנקים מהצד )חלק מהטנקים אנו ראינו בדרך דפוקים(, ואז סוכם כי אנו 

מת, ואנו לא נמתין עד שהוא יכבוש, אלא נעשה פעולה במקביל, כאשר הוא ילך אל הצו

 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.

: כלומר, האלוף סיכם מלכתחילה שאברהם פועל ואתם אחריו ואילו בתם אל"מ אילון

 ביניכם שתפעלו במקביל.בתאום סיכמתם 

: זה הועבר לפיקוד דרום ומשך הלילה אני יודע שהייתה פניה של הפיקוד תא"ל שפיר

שאמרה כי לפי הפיקוד, האוגדה שלנו מהווה בשלב זה עתוד,ה אבל אברהם יופה הסביר כי 

הכל מתואם, מאורגן ומסודר ומבקשים להשאיר את התכנית האורגינאלית וזה מה שבוצע 

 בשטח. 

 נדמה לי שבשלב מאוחר הענין אושר אבל אני לא זוכר.

 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:

ב"קדש"  כיבוש אל עריש עלול לפתוח את הציר הצפוני, כאשר את הדבר הזה עשינו (א



 והמצרים יודעים על זה ויכולים להיות מוכנים לכך.

נסיגת הכוחות מאזור רפיח לאל עריש, עשוי לגרום  לכך שבאזור אל עריש, יהיה כח  (ב

 יותר רציני.

מאחר שיש כח שהולך אל ביר לחפן, הם עשויים לצמצם את המרחב ולרכז את  (ג

 עריש.-הכוחות מביר לחפן לאל

מה שפעם רצינו לעשות עם כח נוחת  55, תכננו לעשות עם חט' כדי לוודא לקיחת אל עריש

 וריאציות: 2מהים ואז היו 

 האיגוף הימי העמוק. –באזור הרומני  (1

 בצמוד לאל עריש. (2

עריש כדי לחסום מצד אחד -ק"מ ממערב לאל 10-5-מאחר שהביסוס היה על הצנחה של כ

וכר שכשעוד ישבנו במחנה נתן ואני ז 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

 חטיבה צנחנים ואם זה לא הולך, אז מה היא כבר תועיל?

 חלק? – במאי 25התכנון האופרטיבי לקראת בוקר  .13

כ"ל היה חולה ולמעשה עיזר מילא את מקומו ואז הוא קיים קבוצת לחודש הרמט 24-ב

פקודות ונוהל קרב והחליט על "עצמון" מורחב. כלומר, שאין מסתפקים בכיבוש הרצועה 

 25-עריש ועד המתעלה. לפי הפקודות שלו היו צ"ל בכוננות לביצוע ב-בלבד אלא רצים לאל

א. לצורך זה נתנו הוראות להזיז את לחודש "קרדום" מל 26-לחודש, כאשר אתם עושים ב

לחודש אתם תתחילו בינתיים הם ינועו וככל שהם יגיעו יותר  25-, מערך הנחה שב31אוג' 

 לא בידכם. 35מהר הם יתחילו יותר מהר. באותו זמן חט' 

 : אני לא זוכר מה הוטל עלינו?תא"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-: ז"א שחושב שצה"ל היה מוכן לתקוף באל"מ אילון

 ר שעשינו תכנון מפורט בנוסח שאתה אומר.: יכול להיות ששכחתי. אני לא זוכתא"ל שפיר

: יכול להיות שהתחלתם והפסיקו אתכם. עובדה היא שהפסיקו את כל אל"מ אילון

 התהליך.

 : יכול להיות.תא"ל שפיר



 –אמרו לכם  200וחט'  520: יכול להיות שבמקביל לעצירת התנועה של חט' אל"מ אילון

 הפסק!

 

לחודש, בעת ביקור רוה"מ? על זה יש לנו  25-קורה בעכשיו, אם אנו חוזרים לנושא אז מה  .14

 רק רכילות.

: הביקור נערך כשהיינו בגבעת החבלנים, כשהמשימה שלנו הייתה בשלב תא"ל שפיר

 המגננה ולא בשלב המתקפה.

לחודש מאי היינו, אם אינני טועה, בגבעת החבלנים. הוא בא לקרון והיה עם יגאל  25-ב

 וני. זה היה כשהיינו בגזרה המרכזית.אלון. זה לא היה באזור הצפ

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

 : אני לא זוכר שהוא ביקר אצלנו כשהיינו באזור מבטחים.תא"ל שפיר

 ו גם מפקדי האוגדות.: באותו ביקור נוכחאל"מ אילון

 : אולי זה היה הביקור שלו בפיקוד אבל לא באוגדה.תא"ל שפיר

 : הוא בא לפיקוד וביקר גם באוגדה.אל"מ אילון

: אם זה היה, אפשר לאתר זאת. אני זוכר אותו מבקר בגבעת החבלנים. בביקור תא"ל שפיר

מאד. הוא התעניין יותר בקווים כלליים. הוא התעניין בזה מעט  –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

: אני לא זוכר, אבל אני אהיה מאוד מופתע, אם יתברר כי היה ביקור שני וכי תא"ל שפיר

 יודע עליו. אולי הוא ביקר בפיקוד, אבל לא באוגדה.אני לא 

  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

א : היה פעם איזה שהוא שלב שדובר על אפשרות של הליכה חלקית לעבר נושתא"ל שפיר

הר חברון. אנו לא התייחסנו לזה ברצינות. זה היה בשלב המגננה. עשינו לזה איזה תכנון, 

 אבל לא התייחסנו לזה ברצינות.

 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)ממד"כ 

לחודש. אני מבין שכל מה שאתה  28-מופיעה באוגדה, זה ב 35בפעם הראשונה שחט' 

 35העלית כשסיפרת לנו על התכנון, זה מתחיל למעשה פה. האם יש לך מושג למה חט' 

 הופיעה רק בשלב הזה?



 : לא.תא"ל שפיר

 : איך פתרתם את בעיית הזחל"מים. על חשבון מי? אם בכלל?אל"מ אילון

תרנו ע"י כך שצמצמנו אצלנו בכמה דברים. כמו כן, : את בעיית הזחל"מים פתא"ל שפיר

צריך לזכור, שאנו כמפקדת הגי"ש, יכולנו לדאוג לקבלת משאבים נוספים. אבל אני חושב 

שהחט' בחלקה באה עם הזחל"מים, אנו רק תגברנו אותה בייחוד במה שקשור בדרגי 

 תחזוקה.

 40כי היו להם כבר אז : אני זוכה מהתקופה שלי כקמב"ץ בפיקוד מרכז, 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

הוא  ן הזה שנוי במחלוקות. אני חושב, שאם לא היינו תוקפים את הצבא המצרי,יהעני

 ן היה מתפתח עד כדי תקיפה.ילחודש, אבל העני 5-היה תוקף אותנו, אולי לא ב

: אם אתה רוצה להיכנס לאותם ימים, עד כמה שאני זוכר את ההערכה שלי, תא"ל שפיר

 הרי התייחסתי ברצינות גמורה ביותר לאפשרות התקפה שלו.

ואיך, אז רק קיבלתי  איפה הוא היה ערוך –אבל אחרי המלחמה, כשניתחנו פעם נוספת 

מכה בתודעה שאני מעריך שהוא לא היה תוקף. אבל אז היינו בהרגשה שהוא עשוי לתקוף 

מי שיתקוף ראשון לו  –והבעיה של מלחמה או מניעתה, הייתה בעיה של מי מתקיף ראשון 

 היתרון.

היה  היום, על סמך הידע שלי, יש לי הרגשה שאולי הוא לא היה תוקף בכלל. אני חושב שזה

אקט שבו הוא סגר את המיצרים, 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 -אפשרות שניה הייתה, כי משהיה מסתבר כי כל הדוב הסורי

 מר.עושה אקט הזהרה מצרי והעסק היה נג

 לפי הערכתי היא סבירה פחות. –שהוא היה נגרר לתקיפה  –האפשרות השלישית 

 : האם זו הערכה או גם מודיעין?אל"מ אילון

: קשה לי לדרג בין הערכה למודיעין, כי באופן טבעי, הערכה מתבססת על תא"ל שפיר

ריכוז גדול ידיעות ונתונים. אז אם אתה מדבר על העוצמה הגדולה, על הגעת חט' שזלי, על 

כפי שהיא ממוקמת עם אפשרות פיתוח מתקפה וכו' ועל זה שאי  4באזור רפיח ועל דיביזיה 

אפשר להטעות קהל מבוגר של מפקדים ולא להציג מה שהיה ברור מבחינת הערכה, ידיעות 

 ונתונים. אני חושב, שההערכה הזו התבססה על מלוא היקף הנתונים שהוצגו.

 מודיעין אני מתכוון להערכה הפיקודית.: כשאני אומר אל"מ אילון

 : יכול להיות, אבל אין לי תמונה בזכרון.תא"ל שפיר



למה החליפו אוגדות על כוחותיהן ולא רק מפקדות? האם אתה חושב שיש בכלל מקום  .18

 כפי שהייתה. 84לשאלה כזו, או שהשלמות היא אוגדה 

קדי אוגדה שהעלו זאת : השאלה היא במקומה, קודם כל, בגלל זה שהיו מפתא"ל שפיר

לא רצתה שיהיה שינוי כזה ללחימה. גם טבעי שכל מפקד רוצה ללכת  84ומפקדת אוגדה 

זו כבר  –עם העובדות שנראות לו טובות ביותר, האם היה צריך לעשות את הדיבור הזה 

 שאלה.

 לחודש אפשר היה למנוע. אין ספק שהיו יותר מדי תנועות, 26-25-לדעתי את התנועות של ה

 אבל במידה מסויימת, הם עזרו למלחמת ששת הימים:

 זה תרגל את המפקדות והכוחות. (א

שעות מנוע, אתה לא יודע  15-12 כשמוציאים רק"ם מימ"ח, עד שאתה לא נוסע איתו (ב

מה מצבו וזה נתן לנו אפשרות יוצאת מן הכלל להניע את הכוחות ואני זוכר את הבעיות 

בנושאים של מצברים והטענה ואני זוכר  520וחט'  200שהיו לנו לאחר מכן עם חט' 

 שהסענו למלבן עבדה את הנגבי עם אנשי חי"ח לתיקונים.

ה מיותרת, אבל בעקיפין זה הביא תועלת רבה מאוד לכוחות רק שמצד אחד, זו הייתה פעול

 הלא סדירים וזה היה יוצא מן הכלל.

 כיצד התמנית לרמ"ט, האם היה לך מנוי חירום? .19

. כשהלכתי ללמוד, טליק שאל 1966ספטמבר -: אני יצאתי ללימודים באוגוסטתא"ל שפיר

המלחמה? אמרתי כי אני  אותי, האם אהיה מוכן להמשיך להיות סגנו וראש מטהו. לקראת

מוכן. ואז ביום העצמאות קיבלתי הודעה לירושלים. מיד באותו ערב נסעתי למפקדת גי"ש, 

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 

ון ראשוני, כאשר לקחתי אז איתי את אורי בראון כק' אג"מ, במקומו של קלמן מגן לתכנ

 שהמשיך לעבוד בגי"ש.

 .86ואת גש"פ  46רק אח"כ התאחדנו. באותה הזדמנות הורדנו את 

. האם הוא 14נמצא בגזרת חט'  86: אני מצאתי מפות אותנטיות שבהן גש"פ אל"מ אילון

 לבל אותי.היה ברצועה באימונים? זה מאוד ב

 היה באימונים באותו זמן. 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

הגישה העקיפה. אני לא חושב שבמלחמת ששת שפיר: נתחיל דווקא מהדבר השני של תא"ל 

הימים הייתה איזו שהיא גישה עקיפה. הייתה גישה עקיפה בתכנון הטקטי של כל גורם 



 31וגורם, אם זו הפעלת הצנחנים אצל אריק לעבר הארטילריה מאחור, או הפעלת אוג' 

מר אפשר לומר שהייתה פה איזו שהיא גישה עקיפה טקטית, אבל לו –בציר חרידין 

 –שהייתה במלחמת ששת הימים, איזו שהיא גישה עקיפה אופרטיבית בסה"כ הצה"לי 

-אבו –כתף -לדעתי לא הייתה. ברפיח אנו הלכנו על האגוז הקשה ביותר, אותו הדבר באום

ביר לחפן. ומבחינה אופרטיבית, בהמליז לא היה שום  –ערשי -עגילה בציר הדרומי וכן באל

 אקט מיוחד.

 5-נתן שסתום ביטחון להצלחה, כי אנו פעלנו ב 31ין רפיח לנושא אוג' אולם הדירוג ב

לחודש כדי לגמור את נושא צומת רפיח, כאשר  5-לחודש עם בוקר והיה לנו את כל יום ה

שעות, נתן כאילו שסתום  12-לחודש הייתה הפעולה של אריק, כך שההפרש של ה 6-5בליל 

הייתה  31ו נכשלים ברפיח, אני לא מניח שאוג' ביטחון למטכ"ל ולפיקוד דרום. כי אם היינ

 מקבלת 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.-ן לכיוון אלכאשר כל הפעולה נעשית בשריון כדי לפתוח את ענין החרידי

: זה עומד בסתירה להרגשה, הגישה והמטרה שעמדו בפני אלה שתכננו. הם תא"ל שפיר

על  הבה ננגוס מה שאפשר בביטחון כדי להצליח. לכן, קודם כל, מוכרחים ללכ –אמרו 

הנושא של רפיח שהיוותה את האגוז העיקרי. אח"כ, בא האגוז השני. אנו לא חשבנו איך, 

"הנה  –בצורה אלגנטית, לחסל את הצבא המצרי. זו לא הייתה שאלה שמעמידים לפו"מ 

זה המערך, תגיע עד התעלה ותשמיד את הצבא המצרי. זה לא הועמד בפנינו כך ומפה לחפש 

 רק לא מעשי אלא זו שטות כי זה נוגד את המטרות". את הגישה העקיפה, זה לא

עשתה את המהלך הגדול  84: אתה יודע, שבסופו של דבר, בחלק ההבקעה, אוג' אל"מ אילון

ביותר, מול המערכים הערוכים ביותר, אבל מאידך גיסא, הלכה נגד שריון קטן יחסית. אבל 

ום, הם אמרו כי בצירים שלכם ביוני, כמה טנקים יש בכל מק 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

נם הוא לא דילג למקום שחשבנו ללכת, אבל מבחינת היקף הטנקים, אני חושב שבגיזרה אמ

 שלנו היו יותר.

 : אני מדבר רק על גזרת ההבקעה.אל"מ אילון

לא היו יכולים להיות כל כך  31: אני חושב שאצלנו היו הכי הרבה כי לאוג' תא"ל שפיר

 הרבה.

 יותר.היו לה  7-ו 2, 6: היו גם דיב' אל"מ אילון



 : להערכתי בשלב ההבקעה הראשונה עמדו יותר טנקים אצלנו.תא"ל שפיר

 2לדעתי היו פה  –לגבי תפישת הלוחמה של השריון  –אשר לחלק הראשון של השאלה 

 דברים עיקריים:

 שמירה על רציפות הפעולה (1

 חדירה לעומק. (2

רטיבית, זה דבר חשוב שהתבטא בהפקרת אגפים טקטית. אין לערבב זאת עם אבטחה אופ

-כי אבטחה אופרטיבית הייתה בעצם התכנון, כי אם אתה הולך חזיתית באום כתף: אבו

עגילה, ציר חרידין ורפיח, בעצם ההליכה הזו איבטחת אגפית, אבל מבחינה טקטית, 

, עבורם לא אבטחנו אגפים. כמו בדוגמה 7 או חט' 35מבחינת כל כח בנפרד אם זה של חט' 

 מה קלסית שלא איבטחנו אגפים.ג'ירוי, שהיא דוג-של אל

לו היינו נותנים תכנון דומה לצבא זה אחר, אני מניח שהוא היה מחלק את  –דבר שני 

החלפת כח. אחרי  –אחרי רפיח  –המערכה לשלבים ואחרי כל שלב מחליף כח. כמו למשל 

החלפת כח. פה לא הייתה החלפת כוחות. תמיד התנועה זרמה  –עריש  ביר לחפן -אל

ואפילו בניגוד לתכנון שלנו, אך מתוך ראייה של  7ואנו רואים זאת בהובלה של חט'  קדימה

 פריצה קדימה. זה הזכרון השני שלי בקשר למיוחד שבענין.

הדבר הנוסף שהיה אופיייני למלחמה הזו, זו ידיעת התכנית והמטרה ע"י כל הכוחות. אני 

, בייחוד בשלב ההבקעה שלא חושב שזה היה דבר מיוחד במינו ואני חושב שלא היה כח

 עיבד 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 

נת ומשוריינת. כי הלוחמים הם מצויינים וכשהם הגיעו כחטיבה ממוכ 35תרגול של חט' 

למגע, הם עשו עבודה מצויינת. כלומר, הייתה ידיעת התכנית ודבקות במטרה, כך שכל 

מפקד זוטר ידע והמשיך את הביצוע וזה היה הסממן האופייני השני מבחינת מלחמת 

 שריון.

מבחינת עוני, פלדה וציודים ואם אפשר לסכם מהו הגורם הדומיננטי, הריהו שריון משובח 

 ומהירות.

הגישה של שילק אמרה שעובי השריון, יש לו משמעות רצינית ומתי הדברים מקבלים ביטוי 

חזק? אם טווחי הפעולה הם ארוכים. אבל אני חושב שגם אחרי מלחמת ששת הימים, קשה 

ו בטווחים לענות על זה חד משמעית. על כל פנים, בהבקעה, חלק די גדול מהקרבות התנהל

קצרים מאוד, ממאות מטרים וגם בפחות ממאה מטר. בחלק השני, בייחוד בקרב המגע 

החטיבתי שהיה מביר לחפן, או קרב המגע מביר גפגפה לתעלה, הוא התנהל כבר בטווחים 

 ארוכים. כך שאני לא חושב שניתן מפה להסיק.

יות הקריטיות אני חושב שהיא הוכחה כאחת הבע –אשר לאוטונומיה העצמית בדלק 

 במלחמה. כי בזה שאתה משיג אוטונומית בשעות מנוע בטנק, זה משמעותי.

אשר לשעור הוצאת התחמושת לטנק ליום לחימה, הערכנו כי זה יהיה הרבה יותר 



משמעותי ממה שיצא בפועל. ומה שיצא בפועל היה מפתיע בקומנו. זה לא אומר שלא היו 

בל הממוצע הכללי היה נמוך מאוד. אמנם, כשאתה כמה טנקים שהוציאו כמויות גדולות, א

בוחן היום צבאות זרים, מסתבר כי המספר הזה מתקרב למספרים שלהם ומכך הוצאנו 

 לקחים במטכ"ל ובגי"ש, כמו תחמושת ללחימה יש להחזיק.

זו יכולת המפקדות שלנו  –דבר נוסף שמתקשר לבעיית התנועה המהירה, הפריסה וכו' 

י הוכיח את עצמו במיוחד, הרעיון שרמת הפיקוד מסוגלת להתפצל לשלום. אני חושב כ

למפקד וסגן, כאשר הסגן מסוגל לקחת אחריות, או על כח עתודה או על כח משני או על 

, בין אצלנו עם החפ"קון 7בין אם בחט'  35חפ"ק. דבר זה נעשה בכל הדרגים בין אם בחט' 

מו ואני מניח שבעתיד נצטרך להוציא ובשאר האוגדות. אין ספק שענין זה הוכיח את עצ

 לקחים.

 : באיזו מידה עסקת, אישית בלוגיסטיקה?אל"מ אילון

: הנושא הלוגיסטי היה בשליטת המפקדה העיקרית והעוצבות וכל עוד לא תא"ל שפיר

הובאה אלי איזו שהיא בעיה מיוחדת, כמעט לא עסקתי בזה. הכל התנהל כפי שתוכנן. 

היה צריך לעבור.  9כאשר הדרגים נכנסו וסתמו את הציר וגדוד הייתה בעיה בצומת רפיח, 

הוצאנו  9ואז טליק שלח אותי לפתור את הבעיה. פתרנו את הבעיה, כאשר אני ומג"ד 

אקדחים ופינינו את הציר. פרט לבעיה הלוגיסטית הזו והבעיה של הצנחות דלק, לא היה לי 

 משהו מיוחד לעשות.

, של המחסור בדלק, האם לא היה מקרה כזה 82גדוד  : האם פרט למקרה שלאל"מ אילון

 נוסף?

בציר החולי, אני לא חושב שנתקלנו  60והבעיה של חט'  82: פרט לבעיה של גד' תא"ל שפיר

נשאר ללא  82בבעיה של דלק ותחמושת שעצרנו ואמרנו כי אי אפשר להמשיך. גם כשגדוד 

ישב  82להמשך וגדוד  46גדוד  דלק, לא מנענו את ביצוע המשימה כי לקחנו במקומו את

והתארגן. ז"א, לא היינו במצב שנעבד כח ומנע מהמשך התכנית לא היה לנו מקרה כזה 

 בזמן הלחימה.

 

 84הערות לספר אוג' 

. אני כבר הזכרתי את הנושא הזה ואמרתי 35ישנה שם בעיה של הציר הדרומי לחט'  : 115עמ' 

כן. זכרתי את הבעיה של קבוצת הפקודות עוד לפני  35כי הציר הדרומי תוכנן לחט' 

הולכות בצירים מצפון וטליק קרא לרפול לקרון, ליבן אתו  7-ו 35ואת התכנון שחט' 

דקות, נתתי  5את הבעיות ואז הייתה ההחלטה לחזור לתוכנית הראשונה, ואז כעבור 

 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 :212עמ' 

 ג'יפים. הג'יפים היו שלנו. 4-במבנה דומה לזחל"מ של טליק ומ



בעיית פתיחה באש של האגד הארטילרי. אני רציתי לבדוק את העדויות ומצאתי כי  :125עמ' 

ים של האוגדה ובדקתי שם את שם הנקודה הזו איננה. לכן לקחתי את יומן האירוע

מתי התחילה התנועה ומתי הייתה פתיחה באש  –הנושא של השעות המדויקות 

 ארטילרית של האויב ושם זה מופיע במקביל.

ישנו שם הנושא של פנוי שדה המוקשים בין ניר יצחק וכרם שלום. יש להזכיר את  :132/5עמ' 

שדה המוקשים לעבר המגדל הפעלת ההנדסה, התנועה שלי דרך המעבר והביצוע ב

 ליד מחנה רפיח.

יש תאור ואני רושם כי הערכה זו אינה נכונה. אני מניח שזה בקשר למועד שבו הגיע  :137עמ' 

 החפ"קון שלי היה בצומת רפיח. 1215-חפ"ק האוגדה לצומת רפיח. יש להדגיש כי מ

 7וחט'  35, חט' 9 מאחר וכבר הייתי יש להזכיר את הענין של תאום הכוונת גד' :142עמ' 

 כפי שנעשה על ידי עד שהגיע החפ"ק השלם של טליק. בצומת,

: כלומר, ההוראות לגבי הזזת הכוחות וההכנה העיקרית היו של טליק, אך התאום אל"מ אילון

 היה שלך.

 : אני רוצה להדגיש כי היה גורם אוגדתי בצומת, כשהייתה מלחמה על הצומת.תא"ל שפיר

בנושא קידום החפ"קים מה צריך להבחין בין מועד קידום החפ"ק לבין מועד קידם  :144עמ' 

 החפ"קון.

טהור ביר לחפן, אמרתי את דעתי. אני רוצה להיות זהיר. לא אומר שלא היה שם אף  :154עמ' 

חייל, אבל הייתי אומר כי המערך לא הוחזק ולא הייתה שם שום עוצמת אויב. יכול 

, 7בודדים. אני מוכן לקבל ולשמוע עדות מאיזה חייל בחט' להיות שהיו שם חיילים 

שראה אויב פיזית בביר לחפן וכן לא באה משם אש. אני הייתי שם כמה זמן אחרי 

הלכה. הלכתי בחפירות ובבונקרים ולא מצאתי אף חייל אויב אחד. גם עיקר  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

 שהטנקים השמידו את טנקי האויב הוכנס בתחילה גדוד אחד ואחרי זה שני, באיגוף.

אור של התנועה ואם הוא נכון, אבל להערכתי, הוא היה חד צדדי. אני אשמח יכל הת :שפירתא"ל 

אם אני טועה 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 :160עמ' 

ה באלחוט על תנועה. הפקודה ניתנה על ידי. דיברתי על צורת התנועה, הרכב פקוד

הכח, הארגון, סדר התנועה וכו'. קבוצת הפקודות הקודמת הייתה אחה"צ אבל מה 



זו לא הייתה קבוצת פקודות, אלא פקודה באלחוט שניתנה  19:00שפה מופיע בשעה 

 על ידי לנוע.

, מוזר שהיה שם גם מאירקה. עם 31קד אוגדה בפגישה עם מפ 070130-באותו עמוד ב  

 כל הכבוד היו שם גם הסגן והרמ"ש.

. בתנועה לפנים ע"י ג'בל לבני, לנו 31, באותו הקשר עם תאום אוג' 7תנועה מס'  :161עמ' 

טועה בציר. התאור פה הוא לא מדויק כל כך. פה היה ויכוח  7 הייתה הערכה שחט'

טועים? הם הצפינו מאוד. אני סיכמתי עם טליק, האמנם הם  –קטן בין טליק וביני 

. יצאתי ליצור מגע עם שמוליק. דהרתי כמו מטורף. 7לקחתי ג'יפ ונסעתי לחט' 

, תפסתי אותו ושאלתי אותו לאן הוא נע? הראיתי לו את הכוון. 82הגעתי למג"ד 

שהיה כבר במקום הנכון של המתחמים של  79לאחר מכן נסעתי ותפסתי את מג"ד 

חמה והאזור הזה. באותה הזדמנות ברכתי אותו על קבלת הפיקוד. זו הייתה ביר 

הפעם הראשונה שראיתי אותו מאז תחילת המלחמה. הייתי איתו עם הפלוגה 

הקדמית, הראיתי לו את הכיוון והוא המשיך לנוע. פה אנו פתחנו באש, באותו רגע 

דקות הופיע  5 זחל"מים והתחלנו לטהר את היעד. כעבור 2עם  7הגיע סמח"ט 

 7מטר מאיתנו גילינו מוצבון קטן ואז הג'יפ שלי, סמח"ט  5שמוליק, ואז פתאום 

, טיהרו, כאפיזודה קטנה, מוצבון בביר חמה. זה היה המוצבון הדרומי 7ומח"ט 

 ביותר לכיוון הכביש.

 זו היתה פעם נוספת שעם חלק מהחפ"קון שלי דהרתי קדימה.

ומסתבר  7ע רק שטליק מצליח ליצור קשר עם חט' למה אני אומר זאת, כי פה מופי

כי היא לא טעתה, בעוד שכל הדהירה שלי קדימה, הפגישה עם המג"דים והאפיזודה 

 שלי על ניר חמה לא מופיעים כאן.

לגבי חיים, אני לא יודע האם הוא טעה, כי הוא היה במקום כשהגעתי אליו. אשר 

הם טוענים כי הם עשו זאת ביודעין.  , אין לי ספק שבחלק מהדרך הוא טעה.82לגד' 

 אני 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 

במקום. איני יודע האם היה הכרח לעשות זאת, או ניתן היה להסתפק במשהו כזה 

 זה טעון ויכוח. אנו נאמר כי וידאתי שהם על הציר הנכון.או כזה? 

פרשת המליז ודהירתי קדימה, שהתחילה מהדיווח על אבק. אישור האבק. הסיכום  :166עמ' 

 7מגמה אחת מצפון למח"ט  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  :179מ' ע

שם אמר או מסר במקום הוראה או פקד. יש פה שלב שבכלל לא מופיע פה והוא 

השלב של הפעם הרביעית שנענו קדימה עם החפ"ק. אם זו ביר גפגפה וזו התעלה )גם 

אזור גשר הפירדאן, אנו נענו עם  כל קבוצת הפקודות הזו לא מופיעה פה( וזה

 לחודש. 8-המפקדה לאיזור הפירדאן, מיד אחרי הקרב ב



 9-הפסיקו את הקרב, בלילה, לקראת חצות, המשיכו בתנועה. עם שחר ב 4בשעה  :אל"מ אילון

הלכה לכיוון התעלה,  7לחודש הגיעו לתעלה. באותו לילה, שיחידת הסיור של חט' 

 דוידי נע לכיוון קנטרה.

אנו התחלנו לנוע עם החפ"ק לפירדאן, כאשר באמצע טליק החליט כי זה מספיק  :תא"ל שפיר

גפגפה, פה לקחתינ את האלחוט שלנו והודעתי באלחוט כי גרנית,  והוא חזר לביר

, פלוס הארטילריה יגיעו עם מסוק להבה. אני הגעתי עם 7פלוס דוידי, פלוס מח"ט 

לסגור את הפער לפירדאן לוודא גבול גזרות, מסוק להבה ועשיתי את התיאומים כדי 

 לקבל נתונים של מצב הכוחות ומפה הוצאתי דרישות למילוי מחדש, בהתאם למצב.

השלב הבא שלי היה בהגעה לקנטרה. הטייס הוריד אותו עם האלואט איפה שהייתה   

 הכנסיה היפה, על יד הכנסיה. עשיתי ביקור ראשון בקנטרה וחזרתי בחזרה.

 היכן היית כאשר התנהל הירי בין גורודיש לאיסמעיליה? :וןאל"מ איל

 באותו זמן הגעתי אליו. :תא"ל שפיר

זה קורה כשהם חשבו שיש הפסקת אש ופתאום ראו כי כוחותינו מתקדמים. אני  :אל"מ אילון

 מניח שזה קורה בערך באותו הזמן.

יטוי באימות. עכשיו אני אני מציע שמיקום החפ"קון יקבל ביטוי במפות ויקבל ב :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 7מועד האש של חט'  – 0853אצלי כתוב   

 וחות שלנו. יש לבדוק זאת.ולא על כ

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 

 עצמו לא סייעו רלבנטית להמשך.

 60פ מחט' ומ"מ או מ" 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.

 תסתכל במפה ותראה כמה טנקים השמידו בביר לחפן? :אל"מ אילון

 טנקים.    כשאנו באנו התרוצץ רק טנק אחד משוגע, אבל לא היו :תא"ל שפיר

 

 

*  *  * 
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 2אוגדה   " ששת הימים"מלחמת 

מדבריים  הלחימה בשטחים פתוחים 

:י "מצגת ע   

הרצל שפיר  מיל אלוף    

  162מרץ 

 
 

 

 

 להפעלת המצגת לחץ פעמיים על השקף הראשון
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    " ששת הימים"מלחמת 

48אוגדת הפלדה 

רקע  והתייחסות

 26יוני  י הרצל שפיר  "ע

 
 

 
 על השקף הראשון לעיללחץ פעמיים  -להפעלת המצגת 
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 לחץ פעמיים על השקף הראשון לעיל -להפעלת המצגת 
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