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 הרצל שפיר"  -ספר :  " אסופה  
 

 פתיחה
 

תפקידים רשמיים , במקביל למועדים בהם נשאתי בבתחומים ובנושאים מגוונים, במהלך חיי כתבתי רבות

גם כאשר כן עמדתי בראשות ועדות ופרויקטים  מילואים מוכר., בהם פעלתי כאיש או במועדים אחרים

, הכלכלה  וגופים צה"ל, מדיניות הביטחון -בתחומי ביטחון , רובם ברמה הלאומית , שעסקו שונים

 לאומיים.

 

ים העוסק ומתייחס לאירועבמבט שונה ",   -מת יום הכיפורים "מלח -כאשר עסקתי בכתיבת ספרי 

נתבקשתי (, 1977-1967על מהלך המלחמה, תוצאותיה והשלכותיה ), למלחמה ומהלכים שקדמו והובילו

  "בספר שאתה כותב -פנו אלי ואמרו המסמך ולהפתעתי את נתתי  -( .C.Vלתת את עיקרי תולדות חיי )

 נולדה" האסופה.   משרות והנושאים האחרים בהם עסקת ?" וכך מופיע בשורה אחת. מה עם כל ה .C.V-ה

נושאים ול , המבטאים את התייחסותי לתחומיםמסמכים מתוך המחשב שלי -את החומר התחלתי לרכז 

 שונים.

ים, כולל כאלה שונפרויקטים ועבודות שעשיתי בתחומים אך , מסמכים אלה לאסופהקל היה להכניס 

להציגם צריך היה לכן באסופה כפי שהם.  , בעלי היקף ניכר. אין אפשרות להציגםשניהלתי את ביצועם

 דברים בצורה תמציתית.העיקרי להביא את כותרות או ופה כבאס

 

עדר תפקיד י, בהכראש אכ"א וכראש אג"ם )מ"מ הרמטכ"ל תפקידימהלך , במיוחד בבהיותי בשרות צה"ל

בדגש על הקמת סדר הכוחות )הסד"כ( של צה"ל לאחר , שנתיות )תר"ש(-עסקתי בתכניות הרב, הסגן(

הכתובים על מעשים צבאות ישראל, מצרים וסוריה. , וכן בניהול מפגשי הפסגה בין יום הכיפוריםמלחמת 

נושאים מחומר -מספר קטעים ,הערכתיל, אך יום הכיפוריםעל מלחמת  יאלה מופיעים בפירוט רב בספר

 זה חשוב שיופיעו גם בספר האסופה. 

 

 שנתית-התכנית הרבת אאז הכנתי  (,1980משתי כמפכ"ל משטרת ישראל )ילאחר שחרורי מצה"ל ש

 -עלוכמובן המשטרה. על כך ארגון של בשכללה שינויים עיקריים במבנה ושטרת ישראל, הראשונה למ

 ביטוי באסופה. והשר בורג , יש"תיק אפרסק" 

 

, תי לביצוע מספר פרויקטים מרכזייםצה"ל "ניצלו" אוו , מערך הביטחון1995-1982במהלך השנים 

 חיזוי טכנולוגי" ליד אוניברסיטה ת"א, כמוהבינתחומי לית של "המרכז שחלקם בוצע במסגרת הארגונ

"שדה  נושאים שצה"ל רצה לעדכן; וכן -, "המערך הלוגיסטי בדרג הנפרס" "המודיעין בשדה הקרב"

נושא שטופל במשך שנתיים, וניתן בו ביטוי לכל חיילות השדה ובסיכומו נערכה  -י" עתידההקרב היבשתי 

 שר הביטחון.תתפות בהשסדנת חשיבה, 

ל מערך העורף" "ארגון ותפעו ( הביאו להכנת התכנית1992מלחמת עיראק והטילים שנחתו בישראל )

דן בחלופות השונות כיצד לנצל עודפי  ""ניצול מיטבי של כוח האדם בצה"ל )לפיו הוקם פקע"ר(. נושא

. חלק מסיכומי פרויקטים כוח אדם למערך הסדיר וכיצד להקל על שירות המילואים בתעסוקה המבצעית

 אלה מקבלים ביטוי תמציתי באסופה.

 

ידי -עלבל ביטוי מעשי י, שקהתבססה על ניסיון מצטבר הגישה המתודית שלי לביצוע פרויקטים אלה

 , כשגרה:מהלך עבודה קבוע

 , כבר בראשית העבודה.בחינה וקביעה ברורה ומוגדרת - מטרת הפרויקט*  

   רקע היסטורי; איסוף ידיעות ונתונים; בחינת הגורמים המשפיעים. - סיכום "תמונת מצב"*  

 .; מעקב ועדכונים אחרוניםהאפשרויות לשינויי מצב, השפעות חיצוניות ופנימיות    

; מה הן החלופות האפשריות להשגת המטרה –המצב והמטרה(  ס תמונת)על בסי מצב" "הערכת*  

 יוותים; לו"ז להכנות ולביצוע; משמעויות מביצוע והשגת המטרה. ; תנועות וצביצוע אפשרייםשלבי 

 ; המשמעויות השונות הנובעות מכל  על החלופות השונות לביצוע המטרה בחינה ודיון - חשיבה סדנת*  

 ; המלצה על החלופה הנבחרת.נדרשים; שלבי ביצוע ולו"ז; השפעות פנים וחוץחלופה; אמצעים     
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ונתוני הערכת  ההשגת המטרה. )על בסיס סיכום הסדנלתכנית עבודה לביצוע הפרויקט ו -סיכום*  

 המצב(.

 .מהעיון וכדו-, יוםהשתלמויות, תרגול -הטמעת הסיכום *  

 

המחקר דן בהכנות שנעשו, בשינויי סגרת צה"ל. ( ערכתי מחקר במ2006על מלחמת לבנון השנייה )

הארגון שנעשו בצה"ל, על תרומת המטכ"ל והרמטכ"ל למהלך המלחמה. המחקר כלל המלצות על 

 .גבי אשכנזי מש את הרמטכ"לישהנושאים שנכון שצה"ל יעסוק בהם בשנתיים שלאחר המלחמה. חלק זה 

 

 :העורף והכלכלה יצוע נוספים בתחוםנושאי ב -בהמשך נוספו פרויקטים 

"פרויקט  ;נושא שרבים חשבו שנכון לבצעו -הפנים"  "בחינת העברת האחריות על העורף למשרד ביטחון

לשנות האלפיים )עבודה שיתאים מל"ח ותפעול ארגון עדכון מבנה,  -" 2000 -משק לשעת חרום( מל"ח )

  .בת היקף(חר

 

 1015-2010רבות ורצופות )כולל מצגות( בשנים כתבתי עבודות  -האיום הגרעיני על ישראל"  -"איראן 

 חלקן הועברו לצה"ל. "הערכת מצב". -"תמונת מצב" ו -שכללו שני חלקים 

 

עבודת מטה בחרום; הכנת ל עבודות והשתלמויות שונות: ניהול עם חברת החשמבנהלך השנים ביצעתי 

מלחמה כללית לוכן , )לבנון(ייחוס למלחמה בצפון  הכנת תרחישי ושליטה בחטיבות השונות;חדרי פיקוד 

 ; ביצוע תרגיל ארצי.כתרחיש ייחוס ענפי -

 

 

 :עבודות שהוטלו עלי ממשרדי הממשלה ניתן לציין -פרויקטים מתוך 

 

בהשתתפות נציגים רבים(. מטרת פרויקט ועדת היגוי )בהרכב מכובד ו -(1991* פרויקט "קדמת נגב" )

אר , בבאלף עולים )רובם מבריה"מ( 400-היה ליישב כ, יצחק מודעי –שר האוצר  ידי-להוטל עלי עש זה,

 ידי בממשלה. הפרויקט אושר לביצוע.-על הוצגעבודה רבת היקף שהובנגב המזרחי.  שבע

 

 -במפרץ חיפה" ובשע"חטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה יערכות וועדה ציבורית לבחינת ה* "יו"ר 

העבודה הציגה את הצורך באמצעים שונים  (.2009השר להגנת הסביבה ) ידי-להוטל עלי עהתפקיד 

 ובהשלמות לחיזוק ההגנה נגד פגיעה באזרחים.

 

 

ים ומסמכים שונים בתחומי ביטחון, מדיניות ביטחון, המצב בישראל כיום במהלך השנים כתבתי מאמר

 -ם לציוןצורפו לאסופה, ביניהם ראוייאלה מסמכים  ובעתיד, הכלכלה ועוד. חלק מ

 ;  לשירות בצה"ל ויישומו האפשריהצעת חוק  -קביעה ויישום"  -"השירות לכול 

 האפשרויות לביצועו;התנאים ו -"השרות הלאומי" 

)כולל בעיית הרכב האוכלוסייה בישראל כלפי חוץ ופנים  האתגרים לישראלניתוח  -"נקום ונפעל" 

 ; (בטווח הקצר והארוךומשמעויות לכך 

 ;(2013המלצות לביצוע מהלכים  מדיניים, לא שגרתיים ) -נעשה דברים נכון"  -"בואו נשתגע 

והמענה ברמה פעולה האפשרויות השונים, על מפעלים על , הצגת נתונים על המכל בחיפה -יה" "אמונ 

 (.2017)ארצית  -תעשייתית  -כלכלית 

*  *  * 

 

 

ר לתפקידים, פרויקטים ועבודות, המופיעים במסמך עד כאן "הביוגרפיה" של פעילותי ומעשיי בהקש

"קורות החיים". בצדק נאמר לי  "פעילותך ידועה ,השם שלך מופיע על הכתובים, אבל מי הוא -המכונה 

היכן נולד, מי המשפחה, היכן למד וחונך, איך גויס לצה"ל, מה קרה לאחר מכן, מה  -האדם מאחורי השם 

 המדיניות , העם שייך למפלגה מסוימת ?"-תקרה במשטרה, מה הדעות הפוליטיו

נכון, פרט להתייחסותי האישית, בכתב, לספר שנכתב על הגדוד השלישי של הפלמ"ח במלחמת העצמאות, 

 לא כתבתי על עצמי.  
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 אנסה לתקן זאת עכשיו.

 

שכטרמן . אב המשפחה צבי, האם מרים, הבן אברהם, הבנות בתיה, רחל ושושנה. המשפחה  -משפחתי 

יעה ארצה מאודסה, רוסיה באותם ימים. צבי, האב היה ציוני דתי, מנהל ופעיל בקהילה המקומית, מורה נג

. אבי עלה לישראל עם המשפחה 1919לעברית. אביו, יחיאל, עלה ארצה עם אשתו, שרה מלכה בשנת 

קונים". )מניח שלא מתוכנן(, מה שנקרא "בן ז  1929, והתיישבו בת"א. אני נולדתי בשנת 1924בשנת 

                 עשרה וחצי שנים.                                                                                                              -אברהם היה שמונה -הפרש הגילים ביני לבין אחי 

המזרחי, חבר בוועד הקהילה בישראל אבי היה פעיל חברתית ועסקית.  איש המזרחי, חבר הנהלת בנק 

ת"א וממייסדי עיתון "הצופה" )מגיל ארבע הוטל עלי להכניס את העיתון מחדר המדרגות, הבאתי,  -יפו

שכבתי ליד אבי ו"קראנו" יחד את העיתון. תוך זמן קצר ידעתי קרוא וכתוב(. אבי היה ציר מטעם המזרחי 

בי הארץ, גם עבור תושבי חוץ, לכן נסע פעמים . הוא גאל אדמות ברח18-וה 17-בקונגרסים הציוניים ה

 מונד. -הקים את כפר יעבץ בגוש תל 1932רבות לארצות הברית, דבר לא רגיל באותן שנים. בשנת 

 בדגש על מסורתי ולא חרדי.  -אבי ואמי ניהלו בית דתי 

בית"ר  שהיה איש -בבית התנהלו ויכוחים, במיוחד בין אבא )איש המזרחי( ואברהם )הבן הבכור( 

 והאצ"ל. שניהם פעלו בשביל המדינה, כל אחד בדרכו. 

היינו רגילים לנוכחות ערבים שבאו הביתה הן מהכפרים בשרון והן מיפו. אבא חזה את הקמת המדינה 

 , לפני הקמת המדינה.60, בגיל 1947וראה בה מקום ראוי גם לערבים. אבי נפטר בשנת 

"ר ובאצ"ל, מחלוצי התעופה העברית בארץ, מי שעבר את אחי אברהם )אברשה( היה פעיל כאמור בבית

קורס הטייס הראשון בארץ. למד בגימנסיה העברית הרצליה, וכך כל אחיותי, למד הנדסה אזרחית 

בבלגיה )שם נודע לו שנולדתי. הפתעה מוחלטת. יומיים חשב שזו מתיחה של האחיות(. היה חבר הכנסת 

 . שימש כיו"ר ועדות שונות וכן כסגן יו"ר הכנסת.השביעית והשמינית מטעם גח"ל והליכוד

 

הספר תחכמוני בת"א. גרנו אז ברחוב הגדוד העברי והלכתי ברגל לביה"ס )מרחק לא קטן(, -למדתי בבית

חציתי את פסי הרכבת )שהובילו ליפו( ברחוב אלנבי או ברחוב הרצל. אני מניח כי בביה"ס למדתי  

"הקפות"(, אך גם את שיעורי -את שעות הספורט )בעיקר "מחנים" וורכשתי ידע. אם כי אני זוכר יותר 

מהרשק.  נהגנו לכבד את המורים, קמנו כאשר נכנסו לכיתה  -ההיסטוריה הכללית שהעביר המנהל 

 והשיעורים התנהלו בשקט.

 

 מאחר ואחי ואחיותיי למדו בגימנסיה העברית הרצליה, בקשתי גם אני ללמוד שם.

דוק תלמידים בסוג של "מבחן פסיכומטרי". )לא היה לי מושג על סוג מבחן זה( באותה תקופה החלו לב

נבחנתי ונמסר לי כי עדיף שאלמד בביה"ס חקלאי. גם מבחינת ההורים )שהיו בשנות החמישים לחייהם( 

זה היה נוח. היו לי בעיות משמעת בבית. לא הייתי חצוף אך הייתי עצמאי ובעל רצונות משלי. בשבתות 

הלכתי עם אבי לבית הכנסת אך לא ויתרתי על משחקי הכדורגל בשבת אחר הצהרים )במיוחד בבוקר 

 משחקים של מכבי ובית"ר( ועל כך נענשתי תמיד.

 

ישראל, לסקטור הדתי. למדתי משך שנתיים. אהבתי את המקום ואת -נשלחתי לביה"ס החקלאי במקווה

לים השונים, הטיפול בבעלי החיים, הכלים הצמחים והגידו -הלימודים. את הקשר עם האדמה, העצים 

במיוחד הטרקטורים. כל אלה היוו עבורי מרחב חיים חדש ומעניין. הסתכלתי גם קדימה, על  -הטכניים 

                              האפשרות שאוכל לתרום בעתיד לעשייה חקלאית בכפר יעבץ )שהקים אבי(.                                                               

פרט ללימודים העיוניים בכתה היה על כל תלמיד לעבוד מד' שנה חודש באחד מעשרה ענפי מקצוע חקלאי 

וכן בשירותים שונים במשק ובבית הספר. שיבוצם של התלמידים בענפים השונים הופיע בחצר המרכזית, 

כניקה" )מכשירי חקלאות, כולל טרקטורים על לוח מודעות גדול. אחד הענפים המועדפים היה ענף "מ

ידי דוד )מי שהמציא מאוחר יותר, במלחמת העצמאות,  את רקטת "הדוידקה", -בגדלים שונים( שנוהל על

שהופעלה גם בצפת ,ואז הייתי עד להפעלתה(. מובן שגם אני רציתי וציפיתי לעבוד בענף זה, אך שמי 

ם, עשיתי פעמיים )לא לחינם אני נחשב למגהץ הטוב נפקד, בעוד שאת חודש הגיהוץ, בענף השירותי

בבית(. לכן , יום אחד, לקראת סיום שנת הלימודים השנייה, קמתי מוקדם בבוקר, ניגשתי ללוח העבודה 

הגדול שהיה ממוקם מול המגורים שלנו, מחקתי את שמי מהענף בו הייתי רשום ורשמתי אותו בענף 

יתה ברורה לי. לצערי, בבניין ממול, בקומה השנייה, בחלון "מכניקה". מעשה מתריס שתוצאתו לא הי

החדר הפונה למרכז לעבר הלוח, ראה אותי המדריך הראשי של הסקטור הדתי. הוא לא ראה מה עשיתי 

אך ראה אותי שם בשעת בוקר מוקדמת. בבוקר, כאשר התעוררה הבעיה, ושמי היה קשור לאירוע, פנו 
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הודאתי  והסברתי את הסיבה למעשי.  בהנהלה החליטו כי באותו יום  אלי ושאלו האם זה היה מעשה ידי,

ישראל. לאחר שנים רבות נשאלתי על לימודיי בנעוריי וכאשר הזכרתי את -אסיים את לימודיי במקווה

אם אתה היית אז המדריך הראשי או  -ישראל סיפרתי על מעשה "לוח העבודה". נשאלתי -לימודי במקווה

לרוב, כל פעולה, מעשה  -מחליט? היססתי מעט אך עניתי  -כיצד הייתה אתה נוהג  המנהל )ולא התלמיד(

שאנחנו עושים, יש לה סיבה או מטרה. אני הייתי מברר מה הייתה הסיבה/המטרה למעשה, ומה הנזק 

שנגרם לאחרים מהמעשה. התשובות לשאלות הן ברורות. הסיבה הייתה ראויה, הנזק )פרט לבעיית 

ה משמעותי כלל, לכן הייתי מעניש את התלמיד על עברת משמעת, אך לא מרחיק אותו לא הי -משמעת( 

 מביה"ס.

 

לאחר שנתיים במקווה ישראל עזבתי ואני בן חמש עשרה וחצי. מה עושים עכשיו? היה ברור להורים וגם 

שלוש  לי שהלימודים יהיו שוב במסגרת מחוץ לבית. חיפשו ומצאו את ביה"ס הימי ליד הטכניון בחיפה,

קודם חקלאות ועתה ים. איך זה מסתדר ?                                        -מהפךשנות לימודים לקבלת תעודה.  

האדמה והצומח  ועתה נוסף לי "מרחב  -זה הסתדר מצוין. החקלאות הייתה עבורי  "מרחב חיים חדש" 

הים, מרחבי מים ושמים, גלים, רוחות וכוכבים.  שני המרחבים, האדמה והים, היוו עבורי  -חיים משלים" 

 בסיס איתן של הטבע.  -שלמות 

ים, בין קריית מוצקין -ידי קיבוץ שדות-מעשית, החיים לא היו פשוטים. גרתי בצריף שהוקם בזמנו על

לקריית חיים. ללימודים בחיפה צריך היה להגיע ולחזור בכל יום )לרוב ברכבת. למדנו "להתפלח". עלינו 

ל(, למצוא מקום לאכול )לרוב במסעדת הפועלים(, וירדנו ברגל מתחנת הרכבת, ליד הנמל, למרכז הכרמ

ותקציב להתקיים. אבל הסתדרתי יפה. אהבתי את הלימודים, שילוב של לימודים עיוניים עם לימודים 

מעשיים בים. הפלגנו בסירות מפרש ובספינת לימוד )עם מנוע(. הרחקנו לעכו, ראש הנקרה ואף הפלגנו 

 לקפריסין, בסירות מפרש. 

ס היה המדריך הימי הראשי. חיבבתי והערכתי אותו. בהמשך היה מנהל ביה"ס לקציני ים שמואל טנקו

 (.2012, בשנת 97בעכו ומפקד חיל הים כאלוף בצה"ל )נפטר בגיל 

 את הים לא עזבתי. בשנות השמונים והתשעים הייתה לי סירת קטמרן בה שטתי יחד עם בני צביקה.

 

י נפטר ואמי עברה לגור זמנית עם הבת שושנה בת"א. הבית קרו מספר אירועים ברצף. אב 1947בקיץ 

ברח' הגדוד העברי עמד ריק. מחזור הלימודים בביה"ס הימי ליד הטכניון הופסק והתלמידים פוזרו 

)קיבלנו הסמכה למרות שהלימודים לא הושלמו(. קיבלנו צווי גיוס. אחי, בגלל מות אבי, קיבל עבורי 

לא הסכמתי לדחייה והתגייסתי עם ספורטאי ברית מכבים עתיד )קבוצת  דחיית גיוס של שלושה חודשים.

בה היו חלק מאלופי השחייה בישראל(. הקמנו בשורות  -הכדורסל בה שחקתי, ומחלקת השחייה 

-מחלקה בשם "הכשרת-הפלמ"ח, בחטיבת יפתח, בגדוד השלישי )שהיה גד' הכשרות להתיישבות( 

 ברוקלין". 

כתבתי והתייחסתי בספר )מופיע   -דוד השלישי, בו הייתי בכל מהלך המלחמהעל מלחמת השחרור ועל הג

 במסגרת "האסופה"(.

 

שאן, נשלחתי לקורס קצינים בנתניה. המפקד היה אל"מ -, כשחלק מהגדוד נמצא בבית1949בסוף שנת 

 מאיר זורע )זרו(. האימונים בקורס נוהלו בגישה הבריטית.

שיטת האימון הבריטית, הכול תרגולות , כולל תרגילי סדר ותס"ח  כבוגר הפלמ"ח אני מתקשה להבין את

)תרגילי סדר עם רובים(, חצוצרות בהשכמה וצפירה לקראת שינה. ניהלתי ויכוחים עם המדריכים. אך 

ידי זרו להישאר להדרכה. בתקופה זו הכרתי את חיים לסקוב -גמרתי את הקורס היטב והתבקשתי על

אשוני אתו ועם זרו, שבהמשך הביא לשירות משותף באוגדה משוריינת )ראש מה"ד( ונוצר הקשר הר

       והפך לידידות אמיצה, ארוכת שנים, גם בין המשפחות.                                                                              

. לא עברו חודשיים בתום תקופת ההדרכה ביקשתי להשתחרר. הוצבתי למילואים, שזה עתה הוקמו

ונקראתי למילואים )הפתעה( כמפקד פלוגה, כדי לאמן את אחת משתי הפלוגות הראשונות שאורגנו 

אש מסכם. הרמטכ"ל וראש -שמן. בתום האמון נערך תרגיל-מהמילואים. חודש ימים אימון באזור יער בן

חיפוי האש היה מעולה,  וכן  מה"ד, לסקוב, באו לראות את התרגיל. התרגיל היה מצוין, התנועה מהירה,

מ"מ של המחלקות )שהופעלו כסוללה בעת ההסתערות על  52מ"מ וירי ממרגמות  81כיתת מרגמות 

היעד(. בתום התרגיל ראיתי את הרמטכ"ל ואת לסקוב דנים ביניהם. לסקוב ניגש אלי עם מפה והציג נתון 

שאתכנן ואבצע עם הפלוגה מארב )ללא  על אויב המתקדם ממזרח לעבר צומת )המצוי ממזרח לנו(  וביקש

אש( לקראת הגעת האויב לצומת. הצלחתי "במבחן" הנוסף שעשו לי. נשאלתי אם אני רוצה להתגייס 
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"ניתן לך הצעה שלא תוכל לסרב לה  –לצבא הקבע. עניתי שזה רק כחודשיים מאז שהשתחררתי . אמרו 

קצין בדרגת סגן  -לא סירבתי. תקדים בצה"ל נפתח עכשיו קורס מג"דים, אתה מוזמן להצטרף." ואכן  -

 )מהמילואים( בקורס מג"דים. מקרה ראשון וגם אחרון. סיימתי את קורס המג"דים בהצלחה.

 

( לגדוד 16בינתיים הקמתי משפחה. אורה שלגר הייתה שחיינית מצטיינת שהתגייסה אתנו )בגיל 

היו לנו כבר  1953ו. בתחילת שנת התחתנ 1951השלישי. בתום המלחמה הפכנו לצמד ובראשית שנת 

צביקה ואורנה.                                                                                                                 -שני ילדים 

חיילי, וכבוגר -(, פיקדתי על קורס מפ"ים רב58-7)שנים  52בצבא, לאחר שהקמתי את גדוד הטנקים 

חונך במספר חטיבות שקבלו מפקדים חדשים )מוסבים מחי"ר( שהעבירו  -ורס מג"דים שמשתי כסמח"ט ק

               אימון לגדודים.                                                                                                               

 

(. חויבתי לעברת את 60-59פיקוד ומטה בקמברלי, אנגליה )שנים נשלחתי עם המשפחה ללמוד בקורס 

נראה פשוט וקליט )לא ידעתי אז כמה "שפירים" יהיו עוד  שפירגוריון(, והשם -שמי )בהוראת בן

גליה בישראל(.                                                                                          חוויית הקורס באנ

הייתה מיוחדת. יום הלימודים כלל ארוחת בוקר וצהרים ושתיית התה לקראת  השעה חמש(. המנהגים 

וההתנהגות בציבור  חייבו השלמה )והסכמה( שלנו. לא היה לי קל באנגלית. הייתי חייב לתת הרצאה 

כוונתי באנגלית, ואמנם נתתי. מאוחר יותר הסתבר לי שאת חלקה המשתתפים הבינו אחרת ממה שהת

לומר. פרט לקושי באנגלית, מבחינת הידע, הניסיון הקרבי, היקף התפקידים שעברתי, בכל אלו לא היה לי 

מתחרה. בתרגילים כאשר צריך היה להציג בשטח תכנית ופתרון טקטי, פתרון ביה"ס היה תמיד "מרובע", 

רבים בצוות, במיוחד הקצינים רגיל וצפוי. הפתרונות שלי היו לרוב יותר "מסובכים" או נועזים. מאחר ו

הזרים, נטו לקבל את התכניות שלי, המדריכים נטו להשלים אתן )"גם זו אפשרות"(. מבחינת חיי חברה, 

אורה אשתי, הצליחה לקבץ סביבה מספר נשות קצינים זרים, מנורבגיה, משוודיה, מהולנד ומהודו, 

לא המשפחה כי ממשלת יפן לא נתנה לכך שנפגשו והתארחו אצלנו. פעמים רבות. הקצין היפני )שבא ל

תקציב!( והקצין מהודו הפכו חברים קרובים שהתארחו אצלנו רבות. שנים לאחר גמר הקורס הזדמן לי 

מדי פעם לפגוש אותם בהודו וביפן )הקצין היפני היה בהמשך סגן הרמטכ"ל של הצבא(. הקצין מנורבגיה 

 אצלנו.ואשתו ביקרו בישראל מספר פעמיים והתארחו גם 

 

 עם משה דיין ועם שמעון פרס היו לי יחסים מיוחדים. 

עם משה דיין היו לי ארבע פלוגתות בנושאים ובזמנים שונים, בהם פעל להערכתי לא נכון. בספרי על 

מלחמת יום הכיפורים אני מפרט אירועים אלה.         כאשר עמדה בשעתו השאלה מי יהיה רמטכ"ל 

-בי בגלוי. גם לאחר גמר השירות הצבאי היינו בקשר. ישבנו יחד במשחקי כדור)רפול או אני( דיין צידד 

 -סל של מכבי ת"א )בליגה האירופאית(. עם הזמן הבין את החוקים. הוא אהב את המשחק ונהג לומר 

סלים". סייעתי לו  -משעמם. עד שרואים גול )אם רואים(, כאן יש אקשן, כל הזמן גולים  -"כדורגל 

 . 1981ת בשנת להיבחר לכנס

 

את שמעון פרס הכרתי עוד בהיותו מנכ"ל משרד הביטחון וסגן שר הביטחון.                                                        

(, 1975יום לאחר מינוים של יצחק רבין כראש ממשלה ושמעון כשר הביטחון )בראשית חודש יוני 

מ"מ הרמטכ"ל, כאשר חזרתי מניהול ועידת -אש אג"ם ופגשתי את שניהם לארוחת בוקר, בהיותי ר

 סוריה )בסיוע מצרים( בג'נבה,  ומסרתי להם דיווח על הוועידה. -הפסגה ישראל 

"מטמון"(, פרס ליווה את -שנתיות של צה"ל )"אתגר" ו-( , בהן עסקתי בתכניות הרב76-74משך השנים )

תכניות למזכיר ההגנה האמריקאי. מאוחר יותר העבודה בצורה צמודה. נסענו יחד לארה"ב להציג את ה

נסעתי עם מפקדי חיל האוויר וחיל הים והיצגנו את התכניות בפנטגון. על האמון ההדדי שהיה בין שנינו 

אפריקה, לביקור מיוחד -אני מפרט בספרי על מלחמת יום הכיפורים. התלוויתי אליו בנסיעה לדרום

גם הוא חשב שאתמנה לרמטכ"ל אבל מחליפו,  עזר ויצמן, החליט          ומאתגר.                             

אחרת. נפגשו לעתים בכנסת ובתפקידיו השונים, תמיד בגישה חיובית ואוהדת. לאחר תפקידי כר' אג"ם 

 ( , ביצעתי את התכנית הרב"ש "אתגר".78-76)וממלא מקום הרמטכ"ל( , שמשתי כאלוף פיקוד הדרום )

 

וניתחתי את כלל התפקידים אותם ביצעתי בצבא, ועם מי מהקצינים נוצרו קשרי חברות כאשר בחנתי 

וידידות לאורך השנים לאחר השירות, הסתבר לי כי קיימת הבחנה ברורה, האם הייתי בתפקיד פיקודי או 

משמעית, כל החברים והידידים אתם -בתפקיד מטה )אפילו ברמה המטכ"לית(. העובדות מציגות תמונה חד
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תקיים הקשר עד היום הם אלו שהיו ביחידות/בעוצבות בהן הייתי מפקד. זה התחיל בהיותי מפקד גדוד מ

ולפיקוד הדרום.  המגע האישי ההדוק, ההיכרות הצמודה בשטח  7, עבר לביה"ס לשריון , לחטיבה 52

 עושים את ההבדל. -ובמשרד, האחריות המשותפת לתכנון ולביצוע, ההערכה ההדדית 

 בועות מתקיים אצלי, כבר שנים רבות, מפגש, בו אנחנו נפגשים. בכל חג ש

 

וכסגן מפקד גייסות השריון ,נשלחתי ללמוד  7לאחר גמר תפקידי כמפקד ביה"ס לשריון , מח"ט 

כלכלה וגיאוגרפיה. בעוד שבכלכלה צריך היה להשקיע מחשבה,  -באוניברסיטה העברית בירושלים 

בודה רבה וימי סיורים בשטח. השילוב של החוגים היה נוח לי ויצאתי בגיאוגרפיה חייבים היו להשקיע ע

מרוצה. מלחמת ששת הימים קטעה לי את הלימודים, נקראתי לשמש כסגן מפקד אוגדת השריון עם טליק, 

 השלמתי את הלימודים מיד לאחר המלחמה.

טנפורד בקליפורניה. , עברתי ללמוד באוניברסיטת ס1978כאשר נקבע כי רפול יהיה הרמטכ"ל, בראשית 

הרמה של אוניברסיטה זו ידועה. קל היה לי לתכנן שנת לימודים בה יכולתי להאזין ולהשתתף במספר 

תחומים ונושאים מעניינים ולפגוש מרצים מצוינים )כמו ד"ר חביב, שהיה במשרד החוץ האמריקאי ופעל 

וב וביקש ממני שאשתתף(. זו בתחום המזרח הקרוב. באוניברסיטה ניהל סמינרים בנושא המזרח הקר

 אנג'לס.-פרנציסקו ולוס-הייתה ההזדמנות להכיר היטב את מדינת קליפורניה, במיוחד את אזור סן

 

על תפקידי כמפכ"ל המשטרה ואירוע "תיק אפרסק" קיים חומר נפרד באסופה, אך אני חייב הסבר מסוים. 

משפט העליון ולהביא לכך שאמשיך בתפקיד עורכי דין מכובדים פנו אלי בבקשה לייצג אותי בפני בית ה

המצב שנוצר עם משרד הפנים ועם השר בורג הוא של חוסר אמון. מבחינתי  -המפכ"ל. סירבתי ונימקתי 

 בלתי אפשרי להמשיך ולשרת כאשר המשרד והשר מתעלמים מהחוקים שהמשטרה ממונה לקיימם.

לא אקבל כל תפקיד בשרות  -בגין( החלטה נוספת קבלתי אז )בעיקר לאחר שיחה עם ראש הממשלה 

המדינה. כאשר יצחק רבין הציע לי במהלך השנים לקבל את תפקיד מנכ"ל משרד הביטחון או את הנהלת 

 רפא"ל, סירבתי בנימוס.  אך ביצעתי פרויקטים ועבודות עבור גופי ממשל שונים, כגורם חיצוני.

 

 המורחבת שלי , כיום.אסיים את חובתי לחלק הביוגרפי , בהצגת המשפחה 

 

עם החזרה ארצה  1961מרים. אחות לצביקה ואורנה( נולדה בשנת  -)על שם אמי ז"ל  מיריבתי 

ברמה"ג . התחתנה עם נחומי )איש ביטחון  7שירתה בחטיבה  -מירי אנגליה.   -מהלימודים בקמברלי 

 גיא , ענבל ויעל.הילדים  -ותעשייה(. הקימו משפחה 

 

נושות במלחמת יום הכיפורים בסיני, בתפקידו כמ"מ טנקים  לפני שחרור מצה"ל, )אני בני נפצע א צביקה

כותב על כך בספרי על המלחמה( , שנים נדרשו כדי שישתקם ומאז עשה הכול. עם טל אשתו הקים 

כתוצאה מסיבוך עקב פציעתו  1997 -דניאל , יהונתן וגילי הבת. צביקה נפטר בהילדים  -משפחה

 במלחמה.

 

שירתה , בתקופת  ההתשה, בפלוגת סיור משוריינת שהוצבה בתעוז בקו תעלת סואץ בסיני.  -ה הבת אורנ

הקימו משק  התחתנה עם יגאל )שהיה הסמ"פ של פל' הסיור( בן קיבוץ נירים. התיישבו במושב לכיש.

 אילן , ליאור ועופר.הילדים  -ומשפחה

 

תנתי שנית רק לאחר כעשר שנים, בשנת , התח 1977באשר לי , אורה אשתי נפטרה מסרטן בשנת 

. 89אהיה בן  2018דניאלה(,   ביולי  -, עם סיגלית פריאל ,ממשפחת ביבי הירושלמית )ולה בת 1986

 לא נשאל(. -הראש עובד. ממשיך "למשוך" )על הבריאות 

 -פהוספרי "אסו  77-67מבט שונה" דן בתקופה  -"מלחמת יום הכיפורים מצפה שבקרוב יוצאו ספרי : 

 .שיהיה כאתר באינטרנט. -)חומר רב שנכתב במהלך חיי( הרצל שפיר"

 

 סיורים וטיולים במרחבי המדינה )ובחו"ל( , -זה כשלושים שנה מתנהלת במשפחה המורחבת "מסורת" 

 .שישי וחגים-ארוחות ליל


