
 מה למדנו מהמלחמה ב.  

 

   הפתיח

, בהן הוכנו 1976-1974עבודת המטה והתנהלות המטכ"ל ומפקדות החילות בצה"ל במהלך השנים 

התוכניות הרב־שנתיות "אתגר" ו"מטמון", היו מיוחדות ואולי גם חריגות. הן התבססו והושפעו בעיקר 

 הגורמים הבאים:-מהנושאים

על ידי קואליציה של הקביעה בדבר מלחמה שתהיה "מקרה הכול". מלחמה ביוזמה ערבית,  •

בסיוע של כוחות ואמל"ח מצבאות ערביים  –מצרים, סוריה, עיראק, ירדן  –מדינות ערביות 

נוספים, וכן סיוע מסיבי של אמל"ח מברית המועצות, הוצגה כאפשרות רצינית, והייתה 

מקובלת על המודיעין הישראלי וכן על המודיעין האמריקאי. היה זה האיום המוגדר על 

 נה של ישראל, לו נדרש צה"ל לתת מענה. ביטחו

הרכש הצבאי מארצות הברית, בהיקף ובסוגי אמל"ח שטרם הוצעו בעבר למדינת -הסיוע •

מיליארד דולר לשנה בממוצע, במשך עשור(,  3.5-מיליארד דולר )כ 35ישראל ובסכום של 

להתמודד יכולת -ִאפשר הקמת סדר כוחות מוגבר של צה"ל בזמן מהיר יחסית, שייתן מענה

עם "מקרה הכול". מאחר וייחסנו חשיבות רבה לממד הזמן, השאיפה הייתה לבנות את הסד"כ 

(, ורק במידה ולא ניתן יהיה לממש 1979-1975בשלמותו כבר במסגרת תר"ש "אתגר" )

 (. 1984-1980זאת, ההשלמות לסד"כ המלא יהיו במסגרת תר"ש "מטמון" )

" סוכם מראש בפגישת עבודה בין ראש אג"ם לראש הבסיס העיקרי והקובע של סד"כ "אתגר •

, ונקבע בו בהכללה הצורך בהקמת ארבע אוגדות נוספות וכן תגבור 1974אג"ת במאי 

והשלמות )באמל"ח, בצל"ם ובכוח אדם( של יחידות ומערכי סיוע ללחימה וכן מערכי 

הנדרש  לחיל  לוגיסטיקה ותחזוקה, שיאורגנו ויוקמו בחילות היבשה. בדומה לכך, סוכם כל

אוגדות נקבע על בסיס חלוקה מבצעית לפיקודים המרחביים ההאוויר ולחיל הים. מספר 

חלוקה שנתנה את המענה האסטרטגי של צה"ל ל"מקרה הכול". מבחינה  –ולעתודת מטכ"ל 

מעשית, ביטאה קביעה זאת הפחתת מספר חטיבות השריון בכל אוגדה. כך, לדוגמה, אם 

וגדות עם אאו להקים אוגדות עם ארבע חטיבות שריון בכל אחת הייתה אפשרות להקים 

 שלוש 



ת, ואוגד זו שתאפשר להקים מספרהאפשרות שתועדף ותיבחר תהיה , חטיבות שריון בכל אחת 

הגיאוגרפית של המסגרות הלוחמות, שוב כמענה -לקיים את יכולת הפריסה האסטרטגית נהוכלתש

 ל"מקרה הכל".

 

חטיבות חי"ר )חלקן ואוגדות, חטיבות שריון ה מספרהקביעה של  –לעיל המשמעות המעשית מהאמור 

הדבר לגבי עבודת המטה  –ממוכנות(, יחד עם יחידות הסיוע, יחידות הלוגיסטיקה והשירותים הנלווים 

התחמושת הנדרשים להקמה והשלמה של -, מבחינה טכנית, להכין רשימות מפורטות של הצל"םאפשר

וכמו עדיין המבנה והארגון המדויקים של כל מפקדה ויחידה בסד"כ. לכן, עבודת סד"כ זה. זאת, מבלי שס

המטה הבוחנת, דנה ומסכמת את המבנה והארגון של האוגדה ויחידותיה, וכן של כל יחידה או  גוף אחר 

 בסד"כ, נעשתה בחלקה עוד לפני הגעת הרכש, בחלקה בעת הגעתו ולעתים אף לאחר שהגיע. 

ה"ל סיכום מונחה ומתואם של המלחמה ברמה המטכ"לית. לכן, התבקשו הפיקודים כזכור, לא בוצע בצ

וכל מפקדות החילות המקצועיים להגיש סיכום קצר על שני נושאים: מסקנות ותובנות כלליות על 

המלחמה; קביעת הכושר הנדרש מכל יחידה/גוף תקני לצורך ביצוע תפקידיו בשדה הקרב. סיכום זה 

 –המקצועיות במה שנוגע להיקף ומהות האמל"ח -נת המשמעויות המעשיותאמור היה לאפשר בחי

הנדרש לכל יחידה/גוף מוגדר, כדי לאפשר השגת מלוא הכושר המבצעי. ריכוז כלל  –הצל"ם והציוד 

הדרישות היה מאפשר עיבודן לתוכנית רכש/ייצור של אמל"ח/צל"ם הנדרש לארגון והקמת כלל 

 ם שאמורים להיכלל במערך סדר הכוחות של תר"ש "אתגר".היחידות וגורמים אחרי-העוצבות

כל האמור ביחס לעבודת המטה על תר"ש "אתגר" נעשה במקביל לעבודת מטה בנושאי שגרה ובט"ש, 

שהיו קשורים להחזקת התשתיות והמתקנים ולשגרת הכוננות של הכוחות שנמצאו  בקווי הפרדת 

 הכוחות בחזיתות השונות.

 

 

 

 

 

 

 



 ו מהמלחמהמה למדנ ב.  

 היקף הסד"כ ומבנהו  א.

הסד"כ שנבנה לקראת מלחמת יום הכפורים, היקפו ומבנהו נקבעו כדי לאפשר לצה"ל לתת מענה 

לאפשרויות האויב לתקוף את מדינת ישראל ואת השטחים המוחזקים על ידיה, למנוע מהאויב כל הישג 

חובה, קבע ואזרחים עובדי צה"ל( קרקעי ולהשמיד את הכוח התוקף. הסד"כ כלל את השירות הסדיר )

משרתים כאשר שירות  390,000-ואת שירות המילואים. בשיא הגיוס, הגיעה מצבת כוח האדם לקרוב ל

המילואים מהווה כשבעים אחוזים ממנה. הנטל על עוצבות המילואים, מבחינת שיעור הנפגעים במלחמת 

 יום הכיפורים, היה זהה לנטל הנפגעים בשירות הסדיר.  

הכללה ניתן לומר כי ככל שהיקף המשרתים בשירות הסדיר יהיה גדול יותר, ו/או משך השירות הסדיר ב

יהיה ארוך יותר, היקף הכוחות בשירות המילואים יוכל להיות קטן יותר, ולהיפך: ככל שהיקף השירות 

יצטרך להיות הסדיר יהיה קטן יותר, ו/או משך השירות הסדיר יהיה קצר יותר, היקף כוחות המילואים 

לאומית ולא יהיה צורך בשינוי -גדול יותר. זאת, בהנחה שלא יחול שינוי בהערכת המצב הביטחונית

לתת מענה  לאיומי האויב על ביטחונה ושלומה של מדינת  –הסד"כ המתוכנן של צה"ל, כפי שהוקם 

ה לרוב גדול ישראל. זאת ועוד, היקף הפליטה של כוח אדם מהשירות הסדיר למערך המילואים יהי

 מִתקני יחידות המילואים. כתוצאה מכך יווצר עודף כוח אדם לא משובץ במערך המילואים.

 המסקנות מנתונים אלה היו:   -התובנות

גודל סד"כ המילואים בצה"ל יהיה מותנה בגודל הסד"כ הסדיר ובהיקף סך כל הכוחות  •

ל לתת מענה לאיום על סדיר ומילואים(, כדי שיוכ –הנדרשים לצה"ל )הסד"כ המתוכנן 

 ביטחון המדינה. 

כדי שהסד"כ של צה"ל יוכל לתת מענה ל"מקרה הכול", מבחינת פריסה ושליטה גיאוגרפית  •

 מפקדות שלמפקדות אוגדתיות,  מפקדות גיס ו מספרבשלוש החזיתות, הוא מחייב קיומן של 

 .  כפי שהוגדר בסד"כ צה"ל חטיבות מרחביות

ענון והשלמות יהעוצבות והיחידות הלוחמות, מחייב אימוני רמערך המילואים, בעיקר של  •

 כוח אדם באופן קבוע מדי שנה, בתוכנית רב־שנתית. 

כוח אדם הנפלט מהשירות הסדיר, שיהיה עודף על הצורך להשלים את תקני מערך  •

 המילואים, מחייב ריכוזם במאגרי כוח אדם, בחלוקה לפי מקצועות, דרגות



רו בעת מלחמה להקצות באופן מיידי כוח אדם להקמת יחידות חדשות, וגיל. מאגרים אלה יאפש 

 למתן תגבורות ולהשלמות לחילות השונים. 

 

 ב. יחס השחיקה במלחמה 

יחס השחיקה במלחמה נבחן לא רק בהיקף הנפגעים, אלא גם ביחס שבין מספר ההרוגים למספר 

פצועים היה חלל אחד(; במלחמת  3.52)כלומר על כל  1:3.52הפצועים. הנתונים של מבצע "קדש" היו 

. יחס השחיקה במלחמת יום הכיפורים 1:2.73 –; במלחמת יום הכיפורים 1:3.15ששת הימים היחס היה 

אחוזים מאשר במלחמת ששת הימים. הסיבות לגידול בשחיקה נבעו בעיקר מהתפתחות  14-היה גבוה ב

 לכך מהסיבות הבאות:    הלחימה בשלביה השונים, מהיקף ותכיפות הקרבות, ובנוסף

הכניסה ללחימה במלחמת יום הכיפורים נעשתה בצורה חפוזה ומדורגת, בפריסה רחבה,  •

 ולרוב בנחיתות מספרית ביחס לאויב.

 הגידול בהיקף הכוחות הלוחמים בשני הצדדים, בתאי שטח נתונים.  •

 לו.הגידול בהיקף נשק הנ"ט בידי חי"ר האויב, ושילוב טנקים בעוצבות החי"ר ש •

 חולשתו היחסית של הסיוע האווירי ללחימה הקרקעית של צה"ל. •

 

 התובנות והמסקנות הנובעות מניתוח סיבות אלו הן:  

כדי להשיג יתרון מוקדם, כמותי ואיכותי בשדה הקרב, חיוני לפגוע באויב העיקרי עוד לפני  •

י ואווירי הגעת כוחותינו לקווי המגע, ולעשות זאת על ידי שימוש מוגבר בחמ"ם קרקע

 לפגיעה באמל"ח העיקרי ובמטרות  איכות  של האויב.

 יש צורך  במיגון וניוד יחידות החי"ר וההנדסה )במיוחד בעוצבות השריון(.  •

שטחים המיועדים למיקום ופריסת כוחותינו בחזית מחייבים הכנת אמצעי מיגון לחיילים נגד  •

חפורות, תעלות קשר במרחב ירי ארטילרי ונ"ט )עמדות ירי מוגנות, עמדות אישיות 

 הפריסה(.  

עשן ליחידות  -חיוני לדאוג לתוספת אמצעים/עזרים המסייעים למיגון ולהסתרה, כמו •

 הטנקים, החרמ"ש והחי"ר הממונע, בעיקר לצורך תמרון ומענה מהיר להיתקלויות באויב.

 נדרשת תוספת עוצמה וטווח לארטילריה הניידת )מספר הקנים וקליבר הפגז(. •



 

 היפגעות  טנקים  וצוותי טנקים  ג.

הנתונים על מספר הטנקים שהיו בסד"כ צה"ל עם פתיחת המלחמה הם מגוונים )ובחלקם שונים זה מזה(. 

כך גם הנתונים לגבי מספר הטנקים שנפגעו במלחמה עצמה. להלן טבלה של נתוני חיל השריון מול 

 "נתון אחר" )כנראה של אג"א/חיל חימוש(

 

 "נתון אחר" סה"כ T-54/55 "ש ר מ ן" "צנטוריון" פ ט ו ן"" סוגי הטנקים

 2,150 2,061 136 281 1,050 594 כמות  ללחימה

 1,064 723 22 55 383 263 נפגעו  במלחמה

 49.5 35 16.1 19.6 36.4 44.2 נפגעו באחוזים 

 

האם הטנק  –פגוע"  השוני בין נתוני חיל השריון ובין "נתון אחר" נובע כנראה מהגדרה שונה של "טנק

"הושמד" )לא ניתן לתיקון(, "אינו כשיר" )אך ניתן לתקנו ולהכשירו(, או שהוא "נפגע" )מחייב 

טנקים פגועים  1,064טנקים פגועים לפי נתוני חש"ן ובין  723תיקון/טיפול(? יש הטוענים שההפרש בין 

קת החימוש הגדודית, ולא על ידי לפי "נתון אחר" נובע מכך שהיו טנקים שתוקנו ביחידה, על ידי מחל

דרג חימושי גבוה יותר. נתון נוסף )של אג"א( מצביע על כך שמתוך כל הטנקים שהשתתפו במלחמה 

 )כלומר טנקים שלא ניתן היה לתקנם כלל(.  407הושמדו 

אחוזים לעומת  44.2אחוז טנקי ה"פטון" שנפגעו היה גבוה יותר מאחוז טנקי ה"צנטוריון" שנפגעו )

אחוזים(. אנשי ה"צנטוריון" טענו כי הסיבה לכך הייתה שטנק "צנטוריון" מוגן יותר מטנק "פטון".  36.4

לעומתם טענו אנשי ה"פטון" כי הסיבה האמיתית לכך היא שהטנקים שלהם השתתפו באופן יחסי ביותר 

 ימי קרבות מטנקי "צנטוריון". מדובר אכן בנתון נכון.

 

 

 

 

 

 



 י צוותי הטנקיםנתונים על היפגעות אנש 

 סה"כ T-54-55 "שרמן" "צנטוריון" "פטון" סוגי הטנקים

 2,053 153 281 1,023 596 מספר הצוותים

 8,213 612 1,125 4,092 2,384 סה"כ אנשי צוות

 1,283 46 147 722 368 פצועים

 510 17 27 262 204 חללים

 )למעשה חללים( 153  1 -- 66 126 נעדרים

                                                   1986              64              174           1,050           698 סה"כ נפגעים

 24.2 10.5 15.6 25.7 29.3 באחוזים

מתאימים ככלל לנתוני ההיפגעות של הטנקים  נתוני ההיפגעות של צוותי טנקי "פטון" ו"צנטוריון"

 עצמם. צוותי הטנקים של טנקי "פטון" נפגעו יחסית יותר מצוותי טנקי "צנטוריון".  

אחוזים(,  35אחוזים( מתאים מעשית לאחוז הטנקים שנפגעו ) 24.2 -אחוז אנשי הצוותים שנפגעו )כ

שר זה יש להעיר כי סה"כ הצוותים לא שכן לא כל אנשי הצוות נפגעים כאשר הטנק שלהם נפגע. בהק

היו בעת גיוסם בהיקף הנדרש לאיוש כל הטנקים )מלבד צוותי "טירן"(. הבעיה נפתרה לאחר שצוותי 

טנקים הגיעו כתגבורות בהמשך הלחימה. לקח ממצב זה הוא שמבחינה תכנונית, הכשרת צוותים 

 אף להותיר עודף/עתודה.ו והקצאתם ליחידות ולחיל צריכה לאפשר איוש מלא של הטנקים

כלומר  –אחוזים, ויחס השחיקה  39-מספר הקצינים שנפגעו, מתוך סך כל אנשי הצוות שנפגעו, מגיע לכ

)בעוד שבכלל צה"ל הוא היה כאמור  1:2.15היה  –מספר הפצועים ביחס למספר החללים אצל הקצינים 

 17די טנקים בגדוד טנקים הוא (. ההסבר לנתונים אלה הוא שמספר הקצינים המשמשים כמפק1:2.73

אחוזים, כלומר, כמחצית ממפקדי הטנקים בגדוד הינם קצינים. סיכויי  49טנקים(, דהיינו  35)מתוך 

 אחוזים.  39ההיפגעות של מפקד טנק ביחס לשאר אנשי הצוות הינו 

 התובנות והמסקנות הנובעות מהנתונים דלעיל הן:

, במלחמה בה נלחם שריון בשריון, או  בחי"ר כדי לשפר את שרידות הטנקים )והצוותים( •

רווי בנ"ט משופר ובסיוע טנקים, חיוני לרכוש/לפתח אמצעים המגבירים את השרידות, כמו 

 תוספת מיגון, עשן וייצור אש מהירים, סיוע 

 



 ארטילרי מורחב וכן חמ"מ קרקעי לפגיעה באויב עיקרי )לקראת מגע( ובמטרות איכות. 

מים ויום הכיפורים הצביעו על האפשרות )הפשוטה והזולה ביחס( תוצאות מלחמות ששת הי •

להשתמש ברק"ם אויב שנפל שלל )בעיקר טנקים ונגמ"שים, ובמיוחד אלה שנפלו בשבי 

שהם כשירים לפעולה(, לנצלם להקמת יחידות מיוחדות, לתרגלם בתרגילים דו־צדדיים 

 ולהשתמש בהם ללימוד/זיהוי טנקי אויב ומטרות למטווחים. 

אחוזים  15-10יש להכשיר צוותי טנקים בהיקף שיאפשר קיום עתודת צוותים בגודל של  •

מעל התקנים. עתודה זו צריכה להתחלק בין חיל השריון )כעשרה אחוזים( ובין היחידה עצמה 

)כחמישה אחוזים(. בגלל האחוז הגבוה יחסית של היפגעות קציני הטנקים, יש לוודא 

צוותים שהמט"קים שלהם קצינים, וכן קציני טנקים נוספים  שהקצאת צוותי העתודה תכלול

 שיהיו בעתודה החיילית.

 ד. מערך ההדרכה בשגרה ושעת חירום   

יהיה זה לא נכון לקבוע מראש שמלחמה תהיה קצרה, ולכן ניתן לתכנן שמפקדיו וחלק ממדריכיו של 

מות ומערך ההדרכה יפסיק למעשה מערך ההדרכה )מה"ד ופה"ד( יהיו בעלי תפקידי חירום ביחידות לוח

 לפעול בעת מלחמה. כתוצאה מכך, אין צורך להקצות אמצעים להפעלת מערך ההדרכה בשעת חירום.  

במציאות שבה המלחמה מתארכת, היא יוצרת צורך בתגבורות ובהשלמות כוח אדם פיקודי ומקצועי, 

דות חדשות, וזאת תוך מהלך למעשה באופן רצוף, בהתאמה למצב הנפגעים ולצורכי הקמתן של יחי

המלחמה. מלחמת יום הכיפורים יצרה מתחילתה מציאות שחייבה מערך הדרכה מורחב ופעיל משך כל 

 תקופת המלחמה.

 התובנות והמסקנות הנובעות מנתונים אלה הן:

מערך ההדרכה )מה"ד ופה"ד( חייב להמשיך לפעול בעת מלחמה. תוכנית "אתגר" אכן  •

אמל"ח, צל"ם, עזרים וכוח אדם( למערך זה, כדי לאפשר לו הקצתה אמצעים מלאים )

 להמשיך בהכשרת צוותי פיקוד ואנשי מקצוע גם בעת מלחמה. 

 מערך כוח האדם והאמצעים של מערך ההדרכה יהוו עתודה מטכ"לית.   •

תוכן מראש תוכנית לשעת חירום אשר תגדיר לכל בסיס הדרכה אילו קורסים יימשיכו, אלו  •

 יפעלו ברציפות ואילו יופנו כיחידה לוחמת לחזית. כל ייפסקו, אילו 

 



 עוד מתקיימת שעת החירום, הקורסים יופעלו על פי תוכניות מקוצרות שהוכנו מראש.                     

 מומלץ שמערך ההדרכה בשעת חירום יתואם על ידי אכ"א. •

 

 ה. שבויים

 שבויי  אויב 

ם הכיפורים היה גבוה ביותר. קשה להניח כי מספר שבויים מספר שבויי האויב שנפלו בידינו במלחמת יו

כזה יחזור על עצמו במלחמות הבאות, אם כי אין לדעת. חשוב להבין כי ככל שהאויב מאבד יותר חיילים 

שנופלים בשבי, יחידותיו נחלשות והמורל בהן נפגע, בעוד שיכולת צה"ל לאסוף מידע על האויב הולכת 

 וגדלה.     

ן בשבויי האויב הוא חשוב. לצה"ל היו לא מעט בעיות בטיפול בשבויים אלה, שעיקרן נבע הטיפול הנכו

 מחוסר ידע ומהיעדר תרגול מוקדם של היחידות:  

חיפוש גופני, אזיקים  –היחידות לא ידעו מהו הטיפול הראשוני הנדרש עם תפיסת שבוי  •

 יטה ופיקוח פיזי. פלסטיים, קבלת נתונים אישיים )שם, דרגה, יחידה(, שמירה, של

הצורך בעריכת חקירה מהירה בשטח לצורך קבלת מידע מיידי מהשבוי על יחידתו, מיקומה,  •

תפקידה, מפקדה, האמל"ח המצוי בה )רצוי שחקירה כזו תיעשה על ידי איש מודיעין או על 

ידי המפקד(. חקירה כזו מחייבת רישום והעברת המידע לגורם מודיעיני במטה 

 . היחידה/העוצבה

ריכוז השבויים, הטיפול בהם והעברתם לעורף מחייבים קביעת מקום ריכוז ידוע ומתוכנן  •

מראש. הקביעה צריכה להיעשות ברמה עוצבתית/פיקודית, תוך תיאום עם המשטרה הצבאית 

 המטפלת בכך.

פצועי אויב מהווים בעיה לא קלה, במיוחד כאשר ליחידה השובה יש פצועים משלה בשטח.  •

 וודא קיום הוראות/הנחיות תורתיות כיצד לנהוג בנושא זה.  היה צריך ל

הטיפול בחללי אויב מחייב קביעה מראש על ידי העוצבה או הפיקוד )מותנה גם במספר  •

החללים( ובכלל זה של נקודת האיסוף והאחריות לטיפול )רישום, צילום, קבורה, סימון 

 ימי קרב המקום(. לעתים, הנושא יוטל על מפקד היחידה המקומית.



רצופים עשויים לגרום לכך שיהיו מספר מקומות בהם ייקברו חללי האויב. כל מקומות הקבורה,  

 עם כל הנתונים על החללים הקבורים בהם, חייבים להגיע לגורם המטה המטפל בנושא.

 

 התובנות והמסקנות העולות מסוגיית שבויי האויב הן: 

ויי אויב, וכן חדרי פצועים/חולים במחנה יש לתכנן מראש מחנה מיוחד בעורף להחזקת שב •

יש לתכנן הקצאת כוח אדם מתאים לניהול המחנה, לסגל  השבויים עצמו ובבית חולים מוגדר.

הרפואי ולכוח המאבטח. כן יש לתאם עם גורמי המודיעין את השיטה והמקום לניהול חקירות 

 השבויים. 

כולל בפצועים שביניהם, וכן כיצד  יש להכין נוהל שדה תורתי כיצד לטפל בשבויים שנשבו, •

לטפל בחללי אויב. חשוב שנוהל זה יכלול הסבר מפורט על המערכת המטפלת, מרמת 

הפיקוד/העוצבה ועד ליחידה השובה. יש ללמד נוהל זה בקורסי הקצינים )כולל בפו"ם(, 

 ורצוי לתרגלו גם בתרגילים המבצעיים הרגילים של  היחידות/העוצבות.

 

 נו  שבויי כוחותי

אמנת ג'נבה הדנה בשבויים מתייחסת לדרך שיש לטפל בהם וכן למעמדה של תעודת השבוי. התברר 

שהיחס לחיילינו שנפלו בשבי במלחמת יום הכיפורים לא תמיד עלה בקנה אחד עם המתחייב מהאמנה, 

יבר", דבר שהביא לכך ששבויינו לא התנהגו בצורה זהה בכל הקשור לחקירות ולעינויים. חלק מהם "ד

חלק "שתק" או "התאפק". לאחר חזרתם מהשבי סיפרו השבויים על החקירות והעינויים, וכול אחד 

מהם הסביר את הסיבות להתנהגותו. בין החוקרים שחקרו את השבויים החוזרים התפתח ויכוח על 

"? ההתנהגות הנכונה של השבוי ברגעי החקירה והעינויים: האם נכון שיספר "הכול" או "כמעט הכל

האם נכון להכין מראש "סיפור מוסכם" של חיילי היחידה לקראת מצב של נפילה בשבי )ומהי המשמעות 

של הכנת סיפור כזה על רוח חיילי היחידה?!(. היו שטענו שכל עוד שומרים בצה"ל על הוראות ביטחון 

יותר מכך. השדה ועל המידע שנמסר לחיילים בשגרה, בהתאם לתפקידם ולדרגתם, אין צורך להורות 

 לדעתי, זה נושא פתוח לדיון ומחייב מענה. 

עם החזרת השבויים מהשבי מתקיים תהליך קבלה שהוכן מראש, ובו מספר שלבים: השלב הראשון הוא 

 עצם הגעת השבויים, בדרך כלל בטיסה לבסיס של חיל האוויר; השלב השני



תחקירים של אמ"ן ואכ"א; השלב  הוא במתקן/במחנה נופש, בו מבוצעת בדיקה רפואית מלאה ונערכים 

השלישי מתקיים לאחר מנוחה של השבוי ושהייה שלו עם בני משפחתו. בשלב זה נערך ראיון אתו 

 לצורך קבלת החלטה אם להציבו חזרה לשירות או לפעול כלפיו בדרך אחרת. 

מקום המדויק חייל שנפל בשבי יכול לתת עם שובו מידע חיוני ביותר על האירוע שהביא לשבייתו, על ה

והזמן בו התרחשה, על חללים או נעדרים, על חיילים נוספים שהיו בשטח או נפלו בשבי, וכן נתונים 

נוספים על השהות בשבי, התנאים בו ועוד. ניסיון הטיפול בשבויים החוזרים במלחמת יום הכיפורים 

הוא נחקר על האירוע הראה שכאשר הם נחקרו על אירוע הנפילה בשבי, התעוררה בעיה: החייל חשב ש

כדי לבדוק האם נפילתו בשבי הייתה מוצדקת, ותשובתו הייתה לעתים כעוסה, חלקית ומתחמקת, ולא 

תרמה להשגת מטרת החקירה. לכן, יש חשיבות שהחוקר ידגיש בפני החייל את הסיבות האמיתיות 

 לשאלותיו עוד לפני שהוא מתחיל לחקור את האירוע.   

 לות מנתונים אלה הן:התובנות והמסקנות העו

כיצד צריך לנהוג חייל שנפל בשבי כאשר הוא נחקר על ידי האויב וכאשר הדבר  השאלה •

נשארת פתוחה. יש לגבש סיכום ענייני בסוגיה זו ולבטא אותו  מֻלווה במכות ובעינויים,

 בהוראה/הנחיה מתאימה. 

החוזרים ארצה.  יש להכין נוהל המפרט וקובע את התהליך והשלבים בקבלת שבויי צה"ל •

כאשר מתחקרים את החוזרים מהשבי, יש להקפיד ולהדגיש את מטרות התחקיר, במיוחד 

 כאשר מתחקרים את אירוע הנפילה בשבי. 

ההצבה של חיילים שהיו בשבי לשירות חוזר חייבת להיעשות בהתאם לאמנת ג'נבה  •

 ולהוראות ההצבה האפשריות בצה"ל. 

 

 ו. דמות המפקד הטוב 

עם קצינים בדרגות שונות שנערכו לאחר הפסקת האש, הם נשאלו "מהי דמות המפקד הטוב?" בראיונות 

הדמות שצויינה בדרך כלל כמפקד האידיאלי הייתה: "האדם המבצע את משימתו בכל מחיר, יודע לאלתר 

תוך כדי ביצוע, מעדיף להתקדם במהירות, להסתער ולשטוף את היעד". עם זאת, לא מעט קצינים העדיפו 

דמות שונה: "מפקד שקול וזהיר, שאינו מתפרץ ומסתער בכל תנאי, שמחשב את צעדיו, שהשיקול 

לחסוך בחיי אדם הינו גורם קובע בהחלטותיו. בעל יכולת לערער על הוראות שקיבל, שלדעתו אינן 

 מבוססות מספיק". 



הראו הראיונות השאלה שעומדת על הפרק היא האם השינוי בהתייחסות ל"דמות המפקד הטוב", כפי ש

שנערכו עם קצינים ברמות השונות לאור ניסיונם הקרבי במלחמה, הוא נחלת כלל הקצונה בחילות צה"ל 

השונים? אם התשובה לכך חיובית, הדבר צריך להשפיע על העקרונות, שיטת החינוך ודרך ההכשרה 

 של הקצונה בצה"ל.

 

 חת"ם  -הנדסה-חי"ר-ז. שיתוף פעולה שריון

היו מקרים רבים של שיתוף פעולה לקוי בין כוחות שריון ליחידות חי"ר, וכן בין יחידות  במהלך המלחמה

שריון ליחידות הנדסה וארטילריה. הליקויים העיקריים בשיתוף הפעולה של כוחות השריון עם החי"ר 

ת התבטאו בטעויות במיקום, בסדר התנועה והכניסה לקרב )לפני השריון, במשולב אתו או אחריו(, בשפ

מושגים שונה ובהטלת משימות לא ברורות או לא נכונות. האם הסיבה לליקויים היא חוסר תרגול 

מספיק? יש להניח שכן, כי הסתבר שיחידות החי"ר שהוקצו לעוצבות השריון לתקופות ארוכות )חלקן 

 גם לכל תקופת הלחימה( למדו לשתף פעולה במהלך המלחמה ופעלו היטב במשולב אתן.          

הליקויים בשיתוף הפעולה בין השריון לארטילריה התבטאו בעיקר בהיעדר קת"ק בכוח; באי־הפעלת 

מפקדות עורפיות או חפ"קים לניהול אש ארטילרית לצורכי העוצבה/היחידה בהיותה בתנועה או בקרב 

לא )וניסיונות מפקדים לנהל את האש בעצמם, בהיותם בתנועה או בתנאי עבודה לא נוחים(; בניצול 

מלא של יכולות גדודי החת"ם לייצר אש לסיוע, בתכנונים ובקרבות היתקלות וכן לצורכי תמרון. 

הליקויים בשיתוף הפעולה עם יחידות ההנדסה נבעו בעיקר ממחסור ביכולת "סער" )אמצעים ויכולת 

ההנדסה לפעול בתנאי היתקלויות, תמרון ותחת אש(. קציני ההנדסה הפיקודיים טענו כי ניצול גדודי 

היה חלקי בלבד וכי ניתן היה לנצל אותם לביצוע פעולות רבות יותר מאלו שבוצעו בפועל )דברים אלה 

 לא כוונו לגדודי ההנדסה שהיו שייכים לאגד הצליחה(.  

 התובנות והמסקנות מהנאמר לעיל הן: 

חידות יש להקים מתקן אימונים לחילות היבשה, בו ניתן יהיה לאמן, לשתף פעולה ולתרגל י •

שריון, חי"ר, ארטילריה והנדסה, בסדיר ובמילואים )הנושא סוכם בהמשך, ואף הוקם מתקן 

 רב־חילי בצאלים(.  

 ניוד ומיגון החי"ר בנגמ"שים יאפשרו שילוב ושיתוף פעולה מעשי עם הטנקים. •



אמצעי "סער" ברק"ם ואמצעים נוספים שיגבירו את היכולות המקצועיות של יחידות  •

רו ביצוע של משימות הנדסיות בשיתוף פעולה עם כוחות שריון בנתוני תמרון ההנדסה יאפש

 ובהיתקלויות עם האויב.                                  

מ"מ לכל חטיבה  155היקף גדודי הארטילריה בסד"כ צריך לאפשר סיוע של לפחות גדוד  •

וכול זאת בנוסף למערך  מ"מ להקצאה אוגדתית/פיקודית, 175בסד"כ. כן יש להוסיף גדודי 

 המרגמות הכבדות.                                      

 

 ח. נוהלי קרב

נוהלי הקרב מבטאים את כלל הפעילות המתבצעת במקביל על ידי גורמי מטה ומפקדים, במטרה לנצל 

ר ביעילות את ה"זמן ומרחב" העומדים לרשותם כדי לבצע משימה מוגדרת. נוהל הקרב חייב לאפש

לתכנן את ביצוע המשימה, לתת פקודות ביצוע )התרעה, קבוצת פקודות ראשונה ושנייה, תדריכים(, 

להכין את הכוחות המבצעים ולבצע תנועות )לריכוז, כינוס, פריסה והיערכות(. מבחינת הזמן והמרחב 

-המפקדות הנתונים לביצוע, מבחינים בין נוהל קרב ארוך, רגיל, חפוז ושינוי משימה, וכן בין רמת

היחידות המבצעות )מטכ"ל, פיקוד מרחבי, אוגדה, חטיבה, גדוד(. לכל גורם בתהליך יש זמן מוגדר 

שעות מרמת  48-המוקצה לו לצורך קיום נוהל הקרב שלו. בדרך כלל, נדרשים בנוהל קרב רגיל כ

 המטכ"ל ועד רמת הגדוד.  

יות אופרטיביות מוכנות ומוסכמות במלחמת יום הכיפורים, מאחר והמטכ"ל לא היה ערוך עם תוכנ

מראש, ומאחר ומועד הפתיחה באש בא בהפתעה, המהלכים והאירועים של הלחימה "התגלגלו" 

ברציפות. מצב זה הביא לכך שברוב הכוחות ובכל הרמות בוצעו נוהלי קרב חפוזים. תרמו לכך גם שיטת 

דר הערכות מצב מטכ"ליות( והן העבודה של הרמטכ"ל הן במטכ"ל )צוות מצומצם להתייעצויות, היע

בקבלת החלטות בשטח, בח"פקים של הפיקוד/האוגדות, משם נעדרו גורמי מטה מטכ"ליים מתאימים. 

בצדק בא סגן הרמטכ"ל, אלוף ישראל טל, בטענות קשות לרמטכ"ל על ניהול לא נכון של עבודת המטה 

ר בחפ"קים השונים בשטח יותר במטכ"ל. באופן לא מודע תרם לכך גם שר הביטחון משה דיין שביק

מכל גורם אחר במטכ"ל, וגרם לכך שגם מקבלי החלטות אחרים נאלצו להצטרף לביקוריו אלה. כתוצאה 

 מכך התקבלו בחפ"קים אלה החלטות לא מעטות בנוהלי קרב חפוזים.

 נעשה בצורה לא מושלמת. ה"זמן –מבצע הצליחה  –אפילו נוהל הקרב למבצע החשוב ביותר במלחמה 

 ומרחב" שניתן לצורך המבצע לא הספיק לכל היחידות, התוכניות המבצעיות



לקו בחסר, והכוחות הראשוניים שהוטלו למערכה לא היו בהיקף הנדרש כדי להשיג את מלוא המשימות  

 של השלב הראשון במבצע בצורה בטוחה ובזמן. 

 לממצאים אלה יש מספר תובנות ומסקנות:

אופרטיבית מוכנה, מתואמת עם הדרג המדיני, להפעלת  חייבת להימצא במטכ"ל תוכנית •

צה"ל להגנת המדינה, גבולותיה ותושביה, בהתאם למדיניות הביטחון שהוגדרה, וזאת למשך 

השעות הראשונות ממועד קבלת ההתרעה )כולל המצב של הפתעה(, או לקראת פעילות  48

 עוינת/מלחמה אפשרית. 

קודים, הזרועות ועוצבות השדה בנוהלי קרב יש להפעיל את המטכ"ל, את מפקדות הפי •

מסודרים ככל שניתן, שיאפשרו לנצל ביעילות את ה"זמן ומרחב" העומד לרשותם לביצוע 

 משימותיהם.  

יחד עם זאת, יש לתרגל את הכוחות לתכנן ולבצע משימות גם בנוהלי קרב חפוזים, וכן  •

 לתרגל שינויי משימות במהלך הלחימה. 

 ויר ט. הפעלת חיל האו

על ִמשגי התכנון והביצוע של חיל האוויר בימי המלחמה הראשונים כבר נכתב לעיל בסקירת 

באוקטובר(. בהמשך המלחמה סופקו מדי פעם נתונים  8-6ההתרחשויות של ימי המלחמה הראשונים )

 על פעילות חיל האוויר, אך הם היו חלקיים ולא ניתנו באופן עקבי.  

להשמדת מערכי הטק"א בסוריה )"דוגמן"( ובמצרים )"תגר"( נבעו בעיקר  כישלונות המבצעים שתוכננו

מהיעדר מודיעין בזמן אמת ומהפסקת התקיפה ומעָבר למשימה אחרת; מהיעדר אמצעים להתגבר על 

סוללות הטק"א; מתקיפות בהיקף לא מספיק של כוחות; מהיעדר אמצעים מסייעים; מבעיות מזג אוויר; 

אלה ִהקשו מאוד על חיל האוויר לפעול בחופשיות וביעילות בשתי החזיתות ומהיפגעות מטוסים. כל 

 במהלך כל המלחמה, למרות יתרונו המובהק על כוחות האוויר של האויב.

הסיוע של חיל האוויר לכוחות היבשה בפעילותם בשדה הקרב לא היה רצוף ועקבי, והמטוסים הועברו 

ם. היקף האבדות של חיל האוויר, בעיקר בימי הלחימה מחזית אחת לשנייה מבלי להשלים את משימותיה

הראשונים, הביא את מפקד החיל להבהיל את המטכ"ל והדרג המדיני, כאשר אמר כי מספר המטוסים 

מטוסים כשירים"(. אמירה זו השפיעה  220-הקיים לא יאפשר לעמוד בכל המשימות )"אסור לרדת מ

 בהמשך על היקף ומיקום



מידת הסיוע האווירי שניתן לכוחות היבשה. גם התיאום הנדרש בין המטכ"ל  המטרות שהותקפו  ועל 

 לחיל האוויר להפעלה יעילה של החיל לא היה מיטבי.

למרות כל זאת, סיכום נתוני הפעילות של חיל האוויר במלחמה מצביע על הישגים, במיוחד בהשוואה 

 להישגי חילות האוויר של הסורים והמצרים: 

מטוסי קרב כשירים )בחיל היו עוד כשמונים מטוסים לא שמישים(  301עם חיל האוויר פעל  •

גיחות לחימה )על  5,210גיחות, מתוכן  10,500-יממות של לחימה. הוא ביצע כ 19-ב

גיחות  1,400-גיחות לפטרול ויירוט מטוסי אויב וכ 3,180מטרות קרקעיות של האויב(, 

 מים.  לתקיפות שדות תעופה, סוללות טק"א, נ"מ ומכ"

"מיראז'",  11"סקייהוק",  53מטוסי "פנטום",  32מטוסי קרב:   102חיל האוויר איבד  •

שישה "סער", חמישה מסוקים ושני מטוסים קלים. מטוסי החיל ביצעו בממוצע כמאה גיחות 

 לכל נפילת מטוס. רוב האבדות של חיל האוויר היו מטק"א ומירי נ"מ.

גיחות התקפיות. חיל האוויר  1,400יחות, מתוכן רק ג 6,150 -חיל האוויר המצרי ביצע כ •

גיחות התקפיות. חילות האוויר של מצרים  800גיחות מתוכן רק  6,450-הסורי ביצע כ

 גיחות.  33מטוס אחד לכל  –מטוסי קרב, וכחמישים מסוקים  370וסוריה איבדו 

 .1:32של  יחס –מטוסי אויב, לעומת שמונה מטוסים שלנו  258בקרבות אוויר הופלו  •

 

 תובנות ומסקנות העולות מתיאור הלחימה של חיל האוויר הן:

סוללות הטק"א של האויב שלטו על שטחים גדולים של שדה הקרב היבשתי ומנעו במשך  •

זמן רב מחיל האוויר לתת סיוע יעיל לכוחות היבשה. סוללות הטק"א גם הקשו על מטוסי 

 האויב. חיל האוויר לפגוע בהן ובמטרות איכות בשטחי 

היקף האבדות של חיל האוויר הישראלי בימי הלחימה הראשונים לא ִאפשר למטוסי הקרב  •

שלו לתת את הסיוע המלא הנדרש )בהיקף ובתכיפות( לצה"ל, בעיקר לכוחות היבשה, וכן 

 לתקיפת מטרות איכותיות ואחרות בעומק שטחי האויב.

 

 



והתעוזה בתכנון הפעלתם הציבו  למרות הקשיים אתם התמודד חיל האוויר, איכות הטייסים •

 אותו בדרגת איכות גבוהה במספר רמות מעל חילות האוויר של האויב.

חיל האוויר חייב לגדול בהיקפו המספרי במסגרת סד"כ "אתגר", וזאת במטוסי קרב, במטוסי  •

הפצצה, במסוקים )כולל מסוקי קרב ויכולת הקצאה מוגדרת של מסוקים לכוחות היבשה(, 

 לה )כולל סיוע של מטוסים אזרחיים( ובמטוסים קלים. במטוסי תוב

(, מערכות לניטרול stand-off -יש לפתח/לרכוש נשק ואמצעי חמ"ם )חימוש מונחה מדויק ו •

 מכ"מים וזיהוי ואיתור מערכות נ"מ, וכן אמצעי לוחמה אלקטרונית. 

יש לדאוג מבחינה ארגונית מערכתית, יש לקיים מערך בקרה ושליטה כלל ארצי ומרחבי,  •

 למודיעין בזמן אמת ויש לגבש תורת שיתוף פעולה וסיוע לכוחות היבשה.

 

   י. הפעלת חיל הים

בכל התיאורים בספר זה על מהלך המלחמה לא הבאתי נתונים על הפעלת חיל הים, פרט לציון 

הערים השתתפותו בכמה אירועים בסיני, בגזרה הצפונית על חוף הים התיכון )בגזרת מעוז "בודפסט" ו

פורט פואד ופורט סעיד(. בהכללה ניתן לומר כי חיל הים, בניגוד לגופים רבים בצה"ל, התחיל בהכנות 

למלחמת יום הכיפורים יומיים לפני שפרצה. תוך מספר שעות מהפתיחה באש כבר היה החיל פרוס ונע 

בכל מהלך המלחמה באוקטובר את נמליו הפתיעה לחלוטין.  7-6לעבר נמלי האויב, ותקיפתו כבר בליל 

יזם חיל הים פעילות רבה, הן בים התיכון והן בים סוף, בעיקר באמצעות הסטי"לים, שהיו מצוידים 

במערכת לוחמה אלקטרונית יעילה, אשר הגנה מפני טילי האויב )שהיו בעלי טווח גדול יותר מטווח 

י וספינות משמר )"דּבּורים"(. טילי "גבריאל" של חיל הים(. כן הפעיל חיל הים את יחידות הקומנדו הימ

 כל הפעילות הזו הצטיינה בתוצאות טובות מאוד, ללא אבדות בציוד ובאמל"ח.  

 להלן נתוני פעילות עיקריים של חיל הים במלחמת יום הכיפורים:

מסוג  12היו כשירים ופעלו במהלך המלחמה ) 14הסטי"לים במערך חיל הים,  16מתוך  •

סטי"לים  18"(. לסורים היו תשעה סטי"לים ולמצרים 4" ושניים מסוג "סער 3"סער 

 בים התיכון(.    14-)ארבעה מהם בים סוף, ו

 



באוקטובר  7-6במפגשים עם הסורים, שנערכו ביוזמת חיל הים הישראלי, טובעו בליל  •

ים הראשון בהיסטוריה(; -שלושה סטי"לים בנמל לטקיה )במבצע שנחשב לקרב טילי ים

 12-11טובע סטי"ל אחד )וייתכן ונפגע סטי"ל שני(; בליל  –באוקטובר  11-10בליל 

טובע סטי"ל אחד )וייתכן גם סטי"ל שני(. בסך הכל טובעו חמישה סטי"לים  –באוקטובר 

סוריים וייתכן שנפגעו שני סטי"לים נוספים.  חיל הים הסורי נשאר עם סיום הלחימה עם 

 שלושה סטי"לים בלבד.

באוקטובר שלושה סטי"לים  9-8ון הטביע חיל הים בליל במפגשים עם המצרים בים התיכ •

באוקטובר בנמל פורט סעיד. בסך הכל  17-16מצריים, וסטי"ל מצרי נוסף הוטבע בליל 

הוטבעו בים התיכון ארבעה סטי"לים מצריים. בים סוף הוטבעו שני סטי"לים מצריים על 

טובר  והשני באותו נמל באוק 17-16אחד בנמל ע'רדקה בליל  –ידי יחידת קומנדו ימית 

 באוקטובר.          22-21בליל 

במשך תקופה ארוכה היה חיל הים בכוננות לביצוע מבצע נחיתה בגדה המערבית של מפרץ  •

 סואץ עם כוח שריון )שגודלו שונה מדי פעם, בהתאם להיקף המשימה שתוכננה(.

למצרים, כולל  חיל הים שלט למעשה בים התיכון והיה ביכולתו לפגוע בשיט האזרחי •

בספינות אזרחיות רבות עם אמל"ח וציוד מלחמתי רוסי עבור המצרים  )לפי ההערכה, בהיקף 

טון(. פגיעה בהספקה כזאת יכלה להיות משמעותית מאוד. חיל הים הציע  65,000-של כ

 לפעול בדרך זו, אך מסיבות מדיניות לא קיבל אישור לביצוע.

 

 של חיל הים במלחמת יום הכיפורים הן: התובנות והמסקנות העולות מתפקודו

פעילותו של חיל הים במלחמת יום הכיפורים זכתה לציון גבוה ולוותה בגאווה חילית  •

 מוצדקת.

בהערכת מצב לאומית על מצבי לחימה עתידיים, הכרחי לשקול מראש את המשימות שיש  •

בשיט האזרחי  להטיל ולהשיג בזירה הימית, וכן לבחון את האפשרות והמשמעות של פגיעה

 של ספינות המובילות הספקה צבאית לנמלי אויב.

התובנות והלקחים של חיל הים עצמו מהמלחמה הובילו אותו להעלות שורה של דרישות במסגרת סד"כ 

 ים -"אתגר":  להגדיל בצורה ניכרת את מספר הסטי"לים; להצטייד בטילי ים



פינות הידרופויל; להקים מערך של נושאות מתקדמים; לשדרג את נשק הנ"מ בספינות החיל; לרכוש ס

טנקים עם יכולת הנחתה של כמאה טנקים; להוסיף ספינות משמר חמושות; לבחון יכולת סיוע 

 ממטוס/מסוק, לצורך קבלת נתונים על האויב הימי במרחבי הימים.

 

 שפעת הדרג המדיני  י"א. ה

לחמה מתחייבת הבחנה בין הממשלה כאשר בוחנים את הסוגיה של השפעת הדרג המדיני על מהלכי המ

לבין שר הביטחון משה דיין. שר הביטחון היה מעורה מאוד בנעשה בצה"ל בכלל ובנעשה בחזיתות 

במיוחד. ביקוריו התכופים בשטח, הן בסיני והן ברמת הגולן, אפשרו לו לדעת ולהעריך את המצב הצבאי 

ם ואת דעותיהם הצבאיות )והפוליטיות( בצורה המעודכנת ביותר.  יותר מכך, הוא הכיר את המפקדי

וחש היטב את הלכי הרוח ביחידותיהם. ביקוריו בעוצבות בשטח לא תרמו לקיום נוהלי קרב סדורים, 

אך הערותיו ו"הצעותיו" תרמו לדיון ענייני כיצד נכון להשיג את המטרות ולמלא את המשימות שעמדו 

ייחסויותיו הפסימיות לעתים על מצב המלחמה, על הפרק, וזאת גם כאשר "הצעותיו" לא התקבלו. הת

שנאמרו בחדרי חדרים, נבעו מראייתו את כישלונות כוחותינו )במיוחד בימים הראשונים של הלחימה( 

נוכח אויב אותו לא הערכנו נכונה. בדיונים בממשלה וגם במפקדות השונות בצה"ל לא תמיד עמד דיין 

עי, ולעתים קיבל בשתיקה החלטות של אחרים. בכך נפגמה מאחורי רעיונותיו והצעותיו באופן חד־משמ

 תדמיתו.  

לא בהגדרת המדיניות  –הממשלה לא הוכיחה מנהיגות מובילה לא לקראת המלחמה ולא במהלכה 

הנדרשת ולא ביוזמות. על ההכנות והפעילות הלוקה של הדרג המדיני והצבאי הבכיר לפני תחילת 

השני של ספר זה, במיוחד בקטעים על ההרתעה וההתרעה  המלחמה ועם פתיחתה נכתב רבות בחלק

 שלא פעלו. 

קשה לענות בחיוב על השאלה האם לממשלה הייתה מדיניות ברורה ומוגדרת כלפי מצרים, ובכלל זה 

מדוע ישראל מחזיקה בחצי האי סיני, בשרם א־שייח' וברצועת הנפט, ואף מקיימת התיישבות אזרחית 

ם התנאים של ישראל להחזרת סיני למצרים ומדוע דחתה ישראל את כל בסיני. גם לא היה ברור מה

 הניסיונות להגיע להסכמי ביניים ולמנוע בכך מלחמה. 

אין ספק שהיוהרה, הזלזול בערבים ובצבאותיהם והביטחון שאם תפרוץ מלחמה עם מצרים צה"ל יביס 

ד הסכמי ביניים. התפיסה הייתה ( תרמו לגיבוש החלטות מדיניות נג1967-אותה תוך ימים )כפי שקרה ב

 שאין צורך לוותר על שרם א־שייח', על הנפט ועל היישובים 



הפורחים בסיני, במיוחד כאשר המודיעין מטיל ספק בכך שהאויב יפתח במלחמה, ואם בכל זאת היא 

 תוצאותיה ידועות מראש ויהיו חיוביות מבחינתנו.  –תפרוץ 

 14-משלת ישראל ניתן לראות בדיון שנערך בממשלה בדוגמה לחוסר הבנה מדינית בסיסית של מ

, כאשר היא נדרשה לתת לצה"ל את האישור לצלוח את התעלה. צה"ל תיאר את מבצע 1973באוקטובר 

הצליחה ורבים משרי הממשלה חשבו )או נטו לחשוב במתכוון( שמדובר בפשיטה שלאחריה יחזור צה"ל 

להשמיד כוחות מצריים. והיה אם  –בצע הינה צבאית אל מזרח התעלה. לכן סוכם כי: "המטרה של המ

תעלה הצעה בדבר שהייה נוספת של כוחותינו ממערב לתעלה, ההצעה תובא לדיון והחלטת הממשלה". 

כלומר, לא הייתה מטרה מדינית למבצע הצליחה שאושר בממשלה! מדובר בעיוורון מדיני חסר אחריות. 

, כאשר המטרה 1967ין שטח סיני )בו ישראל החזיקה מאז הדרג המדיני חייב היה להבין את ההבדל ב

מצב חדש לחלוטין,  –הייתה למנוע נפילת שטח זה בידי המצרים( ובין תקיפה לתוך שטח מצרים גופא  

בעל משמעות מדינית רחבה, אזורית ובין־לאומי כאחת. גם אם נניח כי יעד הצליחה היה בתחילה צבאי 

י שצריך היה להניח שמימושו מחייב הגדרה של המטרה המדינית של הר –"להשמיד כוחות מצריים"  –

 ישראל לאחריו.

 1974צבאי לקוי ניתן למצוא בהסכם הפרדת הכוחות שהושג בינואר -דוגמה נוספת לשיקול דעת מדיני

 5בחזית סיני, שעל פיו צה"ל צריך היה להתייצב ממזרח לתעלה, מֵעבר לקווי ההפרדה של האו"ם, עד 

, ובכך הסתיימה למעשה המלחמה 1973אוקטובר  28-את, כאשר הפסקת האש הוכרזה בבמארס. ז

בסיני ולא היה ספק כי יתחיל תהליך מדיני שבמסגרתו תיסוג ישראל מ"ארץ גושן", ובהמשך גם משטחי 

חצי האי סיני. מבחינת ישראל, הדבר החשוב ביותר היה להפריד בין הכוחות מוקדם ככל האפשר, כדי 

יה להתארגן, לאפשר מנוחה לכוחות ולהשלים אמל"ח וכוח אדם, לשחרר אנשי מילואים, להקל שניתן יה

על העורף, לטפל בנפגעים, בכלכלה האזרחית שנפגעה ועוד. לכן, נכון היה אז לייצב את צה"ל מוקדם 

. 1974או לכל המאוחר בינואר  1973דצמבר -ככל שניתן ממזרח לתעלה, כבר במהלך החודשים נובמבר

לא שבצה"ל, גם בלחץ שר הביטחון, רצה להראות למצרים )ואולי גם לעולם כולו( "מי ניצח במלחמה א

ועדיין מחזיק ב'ארץ גושן'". ספק רב אם מטרה זו הושגה, וכול צד טען משך כל השנים שהוא זה שניצח 

 במלחמה )מי מסיבה צבאית ומי מסיבה מדינית(. 

( ואף היו אנשי 1974לשרת עוד כתשעים ימים )עד מארס מצב זה גרם לכוחות המילואים של צה"ל 

 יום. היה זה נטל נוסף על כלכלת המדינה ועל חיילי  120מילואים ששירתו 



המילואים ומשפחותיהם, ללא כל צורך אמיתי. ניתן היה, בתבונה מדינית וצבאית למנוע זאת, להקל על 

, מבלי שעובדה זו תשנה במשהו את 1974או בינואר  1973המשק ועל צה"ל, ולסגת כבר בדצמבר 

 תוצאות המלחמה ותדמיתה.   

 תובנות ומסקנות מהנאמר לעיל הן: 

-המטכ"ל מהווה המקור העיקרי, ולרוב היחידי, המציג לממשלה הערכות מצב מדיניות •

צבאיות ופירוט של האפשרויות הפתוחות לפעילות מבצעית על רקע מדיני. עניינית 

כין את הבסיס העיוני לדיון בממשלה )או בקבינט המדיני( על )ומסורתית( המטכ"ל גם מ

 "מדיניות הביטחון  של ישראל".

אין מסמך רשמי של הממשלה המציג את מדיניות הביטחון של ישראל בראייה מרחבית  •

כוללת, ותוך פירוט מהי המדיניות ביחס לכל מדינה שכנה ו/או מדינת אויב ומה עשויות 

והצבאיות )הגנתיות או התקפיות( שעל צה"ל להיות מוכן להיות המטרות המדיניות 

לבצע/לתת לה מענה. הכנת מסמך כזה )ועדכונו כשגרה( מחייבים קיומם של מערכת ארגונית 

)מטה ייעודי( ונוהלי עבודה סדירים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. מערכת זו חייבת לפעול 

בין הגורמים הרלוונטיים בדרג המדיני הן בשגרה והן בשעת חירום, תוך שיתוף פעולה מלא 

 ובדרג הצבאי. 

מדיני שלא נוטים לקבל אחריות לקביעת מהלכים שעדיין -מתברר שיש גורמים בצד האזרחי •

אינם מעשיים, וכי ישנם גורמים בצד הצבאי שאינם נוטים, לרוב מטעמי ביטחון שדה, למסור 

ם אזרחיים )בעיקר לשרים פרטים על אפשרויות אסטרטגיות, צבאיות ואחרות לגורמי

ולחברי כנסת(. כן מסתבר שקשה מאוד לכנס את כל הגורמים הנוגעים בדבר לדיונים קבועים 

בסוגיות של מדיניות הביטחון, לספק להם מידע מודיעיני לצורכי עדכונם, לאפשר להם 

 ביקורים בשטח ולנתח את האפשרויות הפתוחות ואת המשמעויות הנובעות מהן. 

ם את המסגרת הארגונית הנדרשת ולקבוע את נוהלי העבודה בין הדרג המדיני חובה להקי •

והדרג הצבאי כבר בחיי השגרה כדי לאפשר גיבושה וקיומה של "מדיניות ביטחון" פעילה 

ומעודכנת לקראת שעת חירום ובמהלכה. זאת, כדי למנוע מצבים שבהם הממשלה והדרג 

הדרג המדיני לא יקבל על עצמו את האחריות המדיני לא יהיו מתואמים עם הדרג הצבאי, ש

לקביעת המדיניות הנדרשת ושהצדדים לא יהיו מעודכנים בתמונת המצב ובהערכת המצב 

 הלאומית.



 

 איך ניצחנו במלחמה  

צה"ל הצליח במלחמת יום הכיפורים להשיג את ניצחונו הצבאי הגדול ביותר. זאת, למרות היעדר 

פתעה וחוסר מוכנות המטכ"ל והדרג המדיני להפעיל נכונה את ההרתעה וכישלון ההתרעה, הלם הה

צה"ל בימי המלחמה הראשונים; למרות היעדר תוכנית הגנה בחזית סיני וביצוע התקפת נגד כושלת של 

באוקטובר; למרות קשיים רבים בביצוע הצליחה ל"ארץ גושן" )משגי תכנון והערכת  8-כוחותינו שם ב

דר ריכוז מאמץ בתוכנית להקמת ראש גשר לצליחה(; למרות חוסר לקויה של לוחות הזמנים; היע

התיאום בתפעול האוגדות שצלחו ל"ארץ גושן" )מול ה"מזל" של הצולחים כאשר המצרים איחרו בזיהוי 

הצליחה ונתנו לה מענה מאוחר(. אף על פי כן, צה"ל לא הצליח למנוע מהאויב את השגת המטרה 

הנעת תהליך מדיני בעקבות כיבוש שטחים שהחזיקה ישראל ממזרח  –המדינית של המהלך הצבאי שלו 

 לתעלה. 

גם המצרים טוענים לניצחון. אמנם, צה"ל ניצב בתום המלחמה מאה קילומטרים מקהיר, אך המצרים 

כיבוש שטחים בגדה המזרחית של התעלה, ובעקבותיו פתיחת  –מדינית -השיגו את מטרתם הצבאית

 ביניים, ובסופו של דבר להסכם שהביא לנסיגת צה"ל מכל שטח סיני. תהליך מדיני שהוביל להסדר 

 

 

 הסיבות העיקריות שאפשרו את הניצחון הצבאי של צה"ל היו: 

מבחינה מקצועית, הכוחות שלחמו )סדיר ומילואים( היו מאומנים היטב. הדבר התבטא  •

צבי קרב בהם יש בעיקר כאשר הם הופעלו בתכנון נכון ובריכוז כוחות מתאים, תוך ניצול מ

לצה"ל יתרון יחסי מוכח: קרבות שריון בשריון בשטחי תמרון; אויב תוקף כאשר כוחותינו 

 נמצאים בעמדות אש מוגנות; קרבות תנועה והיתקלויות. 

כאשר נדרש אלתור, במיוחד בנתונים של נוהלי קרב חפוזים, וגם בשינויי משימה,  ההכשרה  •

תמיד על מפקדי האויב. אלה חסרו את תכונת  ויכולת האלתור של מפקדי צה"ל גברו

הגמישות ויכולת האלתור לצורך שינוי משימה ו/או מתן מענה למצבים משתנים בשדה הקרב 

 ותוך לחץ של זמן.



למרות אורכה של המלחמה ותנאיה הקשים, מפקדי וחיילי צה"ל הסתגלו היטב לשגרת  •

ורך רוח והקרבה אזרחית למרות המלחמה ולתנאיה המשתנים. רוב חיילי המילואים גילו א

 השירות הארוך. 

( לתמוך במהלך כל היבשה-למעשה זרוע -, היכולת )של אכ"א/מה"ד וחיילות היבשה •

המלחמה בכוחות הלוחמים על ידי תגבורות כוח אדם, צוותים לוחמים ואמל"ח, הקמת יחידות 

געו. לצד זאת, חדשות והכשרת מפקדים ובעלי מקצוע לתגבור הסד"כ והשלמת יחידות שנפ

היכולת לתת מענה למספר הגבוה של הנפגעים )פצועים, חללים, נעדרים ושבויים(, ולטפל 

במשפחותיהם. יכולת זו הושגה על ידי הקמה וארגון של גופים שלא היו קיימים קודם לכן, 

תוך גיוס כוח אדם מקצועי ופיקודי )בכל הדרגות( מסגלי המילואים ומהמערך האזרחי. אלה 

ימים ולילות, במשך כל המלחמה, ואף חודשים רבים לאחר הפסקת האש, כדי לתת את עשו 

 המענים המשלימים לנפגעים עצמם ולמשפחותיהם.

 

 שורה של תובנות ומסקנות עולה מהנאמר לעיל:

נדרשות מדיניות ביטחון ותורת ביטחון מעודכנת להפעלת הצבא שתתבסס על הערכת מצב  •

 לאומית. 

מה הבאה, על צה"ל להיבנות ולהיות מאורגן בסדר כוחות שייתן מענה כדי לנצח גם במלח •

הולם נוכח איומי האויב על שלמות המדינה וגבולותיה ועל ביטחון תושביה. לצורך זה נדרש 

 עדיין קיומו של "צבא העם" שיהיה מורכב מאנשי סדיר ומילואים. 

ות, מתואמות ברמה המדינית מבצעיות, הגנתיות והתקפי –המענה: קיום תוכניות אסטרטגיות  •

והצבאית, וכן כוחות מאומנים ומתורגלים, המוכנים ומצויים בכוננות מוגדרת, לבצע את 

 התוכניות המבצעיות. 

הדרג המדיני והדרג הצבאי חייבים להיות מתואמים ובעלי יכולת לטפל הן בשגרה והן בשעת  •

 ת הדרך להשגתן.  חירום בהגדרת המטלות המרכיבות את הביטחון הלאומי ובקביע


