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 פיקוד הדרום 

 

 פתיחה

(. תפקיד 1978כאלוף פיקוד הדרום )עד מרץ  1976במרץ  -גמר תפקידי כר' אג"ם ומ"מ הרמטכ"ל , התמנתי בעם 

, אך המלחמה פרצה לפני כן.                                                                      74כדי לקבלו  במחצית שנת  72שיועד לי בשנת 

המטה , -דרום הינה במובנים רבים ,המשך מעשי לעבודת התכנון שנעשתה בעבודתהפעילות הצפויה לי בפיקוד ה

במהלך השנתיים במטכ"ל.         הפעילות הצפויה בפיקוד הדרום מתבססת בעיקר על עובדת הערכות צה"ל וצבא 

יציה ערבית ( ,תוך כוננות לאפשרות שקואל75הביניים שנחתם בג'נבה  )ספטמבר -מצרים בחזית סיני, על בסיס הסכם

אדם ואמצעים -הכשרה ואמון של צוותים , אנשי מקצוע , השלמת כוח -המשך העשייה  -תפתח שוב במלחמה, והעיקר 

 של עוצבות/יחידות קיימות , והקמה של יחידות ועוצבות חדשות לסד"כ "אתגר".

 

המצב היתה -השפעתם על  הערכתהמצב שעשיתי , כאלוף הפיקוד , בחנתי במיוחד שני גורמים עיקריים אשר -בהערכת

 קריטית :

   - מה  המיוחד  בקווי  הערכות  וההפרדה  בסיני

,   זז 3 -בקו שסומן במפה כקו 74הקו המצרי שהיה ממרץ  –קווים אלה נקבעו בהסכם הביניים )ראה מפת ההסכם(  

.   1במפה מס.  - Iים ק"מ, לקו ( , והקו הישראלי זז מזרחה בין עשרה לארבע2) במפה: קו   Eמזרחה מספר ק"מ לקו 

 -ק"מ  )באזור בלוזה( ל 40(, משתרע ברוחב של בין I, 1(, לקו הישראלי )E,  3חיץ האו"ם המצוי בין הקו המצרי )

חשיבה וצירי הג'ידי והמתלה , -ק"מ רוחב )באזור סואץ ודרומה לו(.     ונוצרה מובלעת כלפי מזרח באזור אום 10

 (.78שנים )עד ספטמבר  3צעיה השונים בשטח.      הסכם הביניים חתום לתקופה של המבוקרת ע"י ארה"ב ואמ

, המצב החדש בקווים מאפשר להם להקים  מוצבי הגנה חדשים קדימה )מזרחה(, וכן לקיים את קו  מבחינת המצרים

לעבות את המצרים , ראה המפה(. מבחינת היקף פריסת כוחות להגנה , יכולים עתה  3המוצבים הקודם )שהיה על קו 

ע"י מיקום דויזיה אחת לפנים )במוצבים החדשים( ודויזיה נוספת מאחוריה )במוצבים הקיימים בעורף(. כך  ההגנה

נוצר מערך הגנה חזק במיוחד. המצרים יכולים עתה לחוש בביטחון לטפל בתעלת סואץ )לנקותה ולהרחיבה במקומות 

    ת התעלה שנפגעו בעת המלחמה.                                                                                                   מסוימים( ולשקם ערים ויישובים המצויים בקרב

ואכן השקיעו המצרים , כוחות ואמצעים רבים בהכנת מערך ההגנה המעובה שלהם בקו החדש בסיני.    יש להניח כי 

יות התקפיות .                                                                                                              הוכנו גם על ידם תכניות מבצע

בהערכות שעשינו בקשר לאפשרויות ההתקפיות של המצרים , הבחנו בין "מבצעי השתלטות" מקומיים כנגד נקודות 

תפיסת  –ברי הג'ידי והמתלה ; חסימת המעבר לרצועת הנפט ; קומנדו וצנחנים חשיבה ; מע-ואתרים חיוניים, כמו : אום

מלחמה : תקיפה  בכל או בחלק מששת  –במפה(. לבין מבצעי  1)מס.  Iשטחים/מארבים בשני הצירים מרפידים לקוו 

רים בדרום הציר הצפוני לבלוזה , שני הצירים במרכז לעבר רפידים , שני הצי –הצירים האפשריים בשטחי החיץ 

 שייח.-א-שארם -–רודס -לעבר מעברי הג'ידי והמיתלה ובהמשך למרכז סיני, וכן בציר דרומה מסואץ לכיוון אבו

מצב מעודכנת , כיצד להיערך להגנה בקו זה , כאשר האויב מצוי -( , חייב הערכתI,1הקו החדש )מבחינת ישראל , 

של האו"ם , עד מגע עם כוחות צה"ל היכולים גם הם לנוע ק"מ ,וצריך לעבור את החייץ  40 -ל 10במרחק של בין 

ולהמתין למצרים בעמדות אש בהגנה.  המשמעות  I -1לקראתם , מערבה, בשטח החייץ, או להישאר בעמדות בקו 

יהיה זה קרב שריון בשריון או שריון מצרי תוקף שריון   -הקרב שתתפתח , במידה והמצרים תוקפים -העיקרית, בצורת

בהגנה , שני מצבים בהם לצה"ל יתרון מובהק.  מכאן המסקנות על שיטת ההגנה בקו החדש.כנגד האפשרות ישראלי 

)בדומה לקו המצרי(. הדגש על I-1התקפיות )מלחמה( של המצרים : אין צורך להקים קו ביצורים על קו -של תכניות

  -הקמת מערך תצפיות     –  Iקו 



פשרויות ההתקדמות של הכוחות המצריים בשטחי החיץ . תצפיות אותן ניתן בשטחים גבוהים ובאזורים הצופים על א

פעולה  -יהיה לתגבר או לפנות ,לפי הצורך;    ניתן להקים מספר מוצבים על צירי תנועה צפויים שישמשו כבסיסי 

להגיע למגע עם , כך שיוכלו   Iאזוריים ; עיקר הכוחות המשוריינים והניידים יימצאו בעורף , במרחקים שונים מקו 

 –(.  בנוסף Iלקרבות שריון בשריון )ובמקומות מסויימים גם בעמדות הגנה על קו  –כוחות אויב בשטחי החיץ עצמם 

"מבצעי השתלטות" / קומנדו של המצרים , ע"י הקצאת כוחות מיוחדים המצויים בכוננות מידית -יש צורך לתת מענה ל

 החיוניות במערך )כפי שפורטו לעיל(. כדי לפעול כנגד תקיפת המצרים את הנקודות

 

                                                                                                                                  מי עשוי לפתוח במלחמה ?

ירצו לפתוח במלחמה ומאיזה סיבות ?    המצרים  המצריםבמסגרת הערכת המצב ,לשאלה  זו יש חשיבות רבה. האם 

השקיעו מאמצים , כוחות ואמצעים רבים בהגנה , האם זה נותן להם ביטחון ואפשרות שממצב כזה אפשרית גם תקיפה 

                                                                                  ? או הביטחון בקיום מערך הגנה מעובה מאפשר להם בעיקר לטפל בתעלת סואץ ובשיקום היישובים וערי התעלה ?                

( , כוחות האו"ם ואמריקאים מצויים בחייץ , איזו סיבה לפתיחת מלחמה 78הסכם הביניים הוא לשלוש שנים )עד ספט' 

לא תהיה התפתחות  78ם עד ספט' יכולה להיות למצרים בנתונים אלה )גם מהבחינה הבינ"ל( ?    אפשר להניח כי א

מדינית נוספת שתביא את ישראל לסגת , אפשר והמצרים יפתחו באש ?  זו בהחלט אפשרות , אף כי מעורכת בסבירות 

עובר שיקום  רינמוכה.                                                                                                              הסד"כ המצ

ותגבור באמצעים , ויש להתחשב בכך ,  אך ניתן לומר כי זו פעילות מדינית וצבאית הכרחית ומקובלת למדינה שרק 

הפשוט  לפני כשנתיים סיימה מלחמה.                                                                                              ההגיון

מורה שאין למצרים  –הנתונים המודיעיניים , על הפעילות האזרחית הנעשית  באזור התעלה ובמצרים( )ובהמשך גם 

 סיבות לפתוח במלחמה או לפתוח באש )כל עוד מקיימים את ההסכם(.

יש סיבה לפתוח במלחמה ?  לישראל נדרש הזמן,האמצעים והיכולת לשקם ולתגבר את הסד"כ הצבאי,  לישראלהאם 

ודד , לתמוך ולהקל על האוכלוסייה והכלכלה האזרחית.   המצב המדיני והבינ"ל מוביל להמשך הסדרים לע -ובמקביל 

מתקיים מצב נתון(.  אמנם , ככל שחולף הזמן ישראל מתחזקת צבאית , אך הסיבה  78מדיניים, ) עד ספטמבר 

, ככל שהזמן עובר אפשרות זו הצורך במתן מענה לאפשרות של קואליציה ערבית מאיימת. גם כאן  –העיקרית לכך 

  -אלי מתרחקת.                                                                                                 ניתן לסכם גם בצד הישר

כדי  לישראל אין שום סיבה לפתוח ביוזמתה במלחמה כנגד מצרים. איזו מטרה צבאית או מדינית יכולה להיות לישראל

 לתקוף עתה את מרחב ההגנה המעובה של המצרים ?

 

המצב שנעשתה , יכולתי לקבוע את שלוש -על רקע בחינת שני הגורמים העיקריים המשפיעים על תוצאות הערכת

                                              המשימות העיקריות שלי בפיקוד הדרום :                                                                              

ההגנה )על  –בסיני והכוננות ללחימה.  פריסת הכוחות  בהתאמה להסכם הביניים. קיום תכניות  ( החזקת מערך הגנה1

"מצודה"( ; קיום שגרת תעסוקה מבצעית ; כוננות הכוחות למענה נוכח פעילות מצרית של  -בסיס סד"כ "חומה" ו

               התקפיות , במסגרת מטרת ההגנה , לעבר החייץ.                                                                                    -נקודות חיוניות; תכניות-תלטות" על מטרות"מבצעי הש

לקראת ביצוע.                                   , )כולל אפשרות צליחה(. קיום תרגול וכוננות  E-3לעבר קו  הכנת תכניות התקפיות( 2

" . הכשרת צוותים , אנשי מקצוע , מפקדים ; השלמת יחידות שנפגעו , המשך הקמה , אימון ותרגול סד"כ "אתגר (3

 לקראת לחימה צפויה. , הקמת יחידות חדשות ; אמון ותרגול אוגדות / חטיבות / גדודים לסד"כ "אתגר"

ארבע אוגדות משורינות )שתים סדירות    -הכוחות המצוי בפיקוד-לות למעשה לביצוע ,על סדרשלושת המשימות מוט

הדגש העיקרי ינתן  -ושתים מילואים( , והשטחים הנרחבים המצויים בסיני.    דבק להערכת המצב שעשיתי , מבחינתי 

 (.3למשימה 

על המהלכים והאירועים שנעשו וכן די לספר הדרום את הפירוט המלא הנדרש כ-מן הנכון היה להקדיש לנושא פיקוד

מפקדי העוצבות , היחידות  וקציני המטה במפקדות השונות שהיו אחראים לביצוע.    אלה היו מפקדים    -ה על מבצעי

מצוינים וקציני מטה מעולים , אשר מילאו תפקידי מפתח במלחמה , החכימו ביידע וניסיון , ועתה כאן בפיקוד , אינם 

ת ההתייחסות האישית המלאה המגיעה להם.      יתכן ונכון היה לכתוב על תקופה זו ספר נפרד.    אך מאחר מקבלים א

דרום,  משתלב בחלק הרביעי של ספרי  ) הדן  במהלכים והפעילות שלאחר המלחמה(  ,  אני חייב -ונושא פיקוד

 לצמצם



מבצעיה.    ומבקש אנכי הבנה וסליחה מכל ההתייסות,  בעיקר על המעשים , הפעילות ושיטת ביצועם ולא על 

                                                                     המפקדים וקציני המטה ששירתו בתקופה זו בפיקוד, ועשו עבודה מצוינת.                                                              

 , יקבלו ביטוי תחת הכותרות של שלושת המשימות העיקריות של הפיקוד, כאמור לעיל.                                   הדברים , על הנעשה בפיקוד

 א.מערך ההגנה  בסיני  והכוננות  ללחימה

 

 –אנחנו מכירים את תכנית הקצאת הכוחות המטכ"לית לפיקודים המרחביים, במסגרת פקודת "חומה" "חומה" ו "מצד" 

מצב לקראת מלחמה , עיבוי כוחות  –הגנה ,כנגד תקיפת אויב, ומסגרת פקודת "מצד" -מצב שגרה וכוננות לבלימה

במצב                                                           המגננה וכוננות למתקפה.                                                   

"חומה" בפיקוד, הכוחות כוללים את המערך הסדיר , כוחות שהוקצו לתעסוקה מבצעית , וכוחות המצויים באמונים 

ת בשטחי הפיקוד. מצב "מצד" כולל את הסד"כ המלא של הפיקוד לקראת מלחמה, והתוספת העיקרית , ביחס לתכני

 "חומה" ,הינם אוגדות המילואים והיחידות הפיקודיות / החייליות.    

                                                      

 סד"כ "מצד" הפיקודי כולל :    

                                                                                                                                אוגדות וחטיבות סדירות ומילואים. -

מקצועיות/חייליות של ארטילריה ,הנדסה ,תחזוקה , קשר , נ.מ. ,  מפקדת העורף ;   -אגדים/יחידות   -בפיקוד  -

                                                                             ברפידים בסיני , וחפ"ק מבצעי  ב"לימוזה" בסיני.               –עורפית בבאר שבע , קדמית  –מפקדת פיקוד 

 ההונאה  ואפשרות לאוגדה משורינת נוספת. יחידתמפקדת גייס ,  –הקצאה מטכ"לית לתכנון , בסד"כ "מצד"  –  

 . בסדירמספר צוותי הטנקים בפיקוד , השתנה בהתאמה להכשרת הצוותים 

מאחר וסד"כ "חומה" משתנה , כמעט מדי חודש )בעיקר בגלל שינויים/ החלפת הכוחות המוקצים לתע"מ ואלה 

כולל יחידות מילואים( , מתחייב עדכון שגרתי של פקודת "חומה" הפיקודית , והדבר נעשה באופן  -המצויים באימונים

                                                                קבוע בכתב ובתדריך למפקדים הנוגעים.                         

החייליות המוקצים לסד"כ  -חודשים מבוצע ע"י הפיקוד תדריך עדכון לכל מפקדות העוצבות/היחידות 3-4מדי 

 מיקום ופריסת הכוחות , צירי התנועה ושטחי הערכות לקראת ביצוע משימותיהם.  -"מצד",על 

 

                                                                                                  הכוננות  ושיטת הפעלתם : פריסת הכוחות ,

בהתבסס על הנחת היסוד , כי אם המצרים יפתחו במלחמה , הם בהכרח חייבים יהיו לעבור את שטחי החייץ של האו"ם 

. צה"ל לא מקים קוי מוצבים על 1,מס. I -י להיות בשטחי החייץ עצמו או ליד קו, וקו המגע הראשון עם כוחותינו עשו

( .  יהיו אמנם מספר מוצבים נוכח צירי התנועה 2 -ו 3,מס. E)בדומה למה שהמצרים הקימו בקו     Iקו ההפרדה 

כוחות משורינים  , שישמשו בסיסים לפעילות כוחותינו  אשר יתבססו בעיקר עלIהעיקריים בחיץ ,הפונים לעבר קו 

 מתמרנים, בסיוע ח"א וארטילריה.

מתאמן ומשתלב גם בתע"מ ובאימונים הרגילים , משך השנה,  ובתוספת כוחות  -הסד"כ הפיקודי של מצב "מצד" 

ביכולת הפיקוד לקיים באופן קבוע   -נוספים ,שאינם בסד"כ "מצד" , המוקצים לתע"מ או לאמונים במרחבי הפיקוד ,

גד' טנקים כל חודש  2די טנקים סדירים )חלקם באימוני צמ"פ( .ומתוך כוחות המילואים יכולים להעמיד גדו 13עד  11

טנקים פעילים בפיקוד , משך כל השנה,  אלה יהוו את  מספר)באימונים ותע"מ(, ויחד הסדיר והמילואים מקיימים 

ה הראשוני לתקיפת האויב , בנתוני לחימה סד"כ "חומה"( ,  שיתנו את המענ –הכוחות העיקריים של הפיקוד )למעשה 

 עדיפים לכוחותינו. 

כל אלה שהוקצו לתע"מ ו/או  -פלוגות החי"ר/חיר"מ , פלוגות הסיור , פלוגות ההנדסה ,-פלוגות החרמ"ש , גדודי-גדודי

חיוניים היו באימונים , שולבו בתפיסת תצפיות , בהחזקה ראשונית של מוצבים , ובאפשרות לתגבר תצפיות ואתרים 

 במרחב הפיקוד.           לכל עוצבה / יחידה שנמצאה במרחב סיני 

 



)בהיותה במחנה או בתע"מ או באימונים (, בעת כוננות היה לה מיקום ותפקיד מוגדר , אליה הייתה צריכה להגיע בזמן 

 נתון. וזה תורגל באופן קבוע.  

                                                                                              , בהכללה , היתה :               שיטת הפעולה של הכוחות

חשיבה -טסה( , דרומית )אום –בלוזה( , מרכזית  )רפידים  –צפונית )הציר הצפוני  –קו החזית חולק לארבע גזרות 

                                                                                                 סואץ( וגזרת רצועת הנפט.               –מעברי הג'ידי והמיתלה 

)עם אפשרות תגבורם או פינויים ,לפי הצורך(. מנחת מסוקים ליד כל תצפית ;  Iלאורך או בקרבת קו  תצפיותקיום קו 

  Eחיוניים אל מול חמשת צירי התנועה העיקריים מקו )בסיסי פעולה לכוחותינו(, במקומות שולטים או  מוצביםמספר 

.  המוצבים מוחזקים חלקית ומתוגברים בעת הפעלת הכוננות ; הפעלת חוליות נ.ט.  I, דרך שטחי החיץ לעבר קו 

ממוקמים בגזרות השונות ,   -עיבוי מכשולים/מיקוש ; עוצבות/גדודי שריון  –ניידות/מוטסות , הפעלת פלוגות הנדסה 

; יחידות I. מיועדים , בקרב מתמרן , לבלום ולהשמיד אויב תוקף באזור החיץ או על קו  Iקים שונים מקו במרח

הארטילריה , חלקן פרוסים למתן סיוע לתצפיות עקריות  ומוצבים , חלקן במחנות בכוננות לנוע לעמדות ירי בסיוע 

חפורות  –הרק"ם בעמדות מוכנות  –הערכות(למוצבים ולכוחות השריון הניידים. לכל היחידות )בשטחי המתנה / 

 )כולל במחנות(.

חשיבה , -סודר , אום-שטחים חיוניים )כמו : ראס-כמענה לאפשרות של המצרים לבצע מבצעי השתלטות על אתרים

הנפט( , הוטל על מספר יחידות )גד' חי"ר/חי"רמ , סיירות ,וגד' שריון, כולל מסוקים( -מעברי הג'ידי והמתלה , רצועת

 להיות בכוננות תמידית לביצוע )כולל ביצוע תרגילי מבחן(. –

                        :                                                                                                                            תחזוקת הכוננות 

ה , קבלה תדריך על משימותיה ושיטת ביצוען. בוצע סיור מפקדים בשטח, כל עוצבה/יחידה המשולבת בכוננות להפעל

כולל צירי התנועה ממיקומה לאזור הפעלתה ; ביקורות כוננות , כולל הפעלת כוחות והתנעתם מבוצעת ע"י הפיקוד ; 

חפורות מגן( ; מדי פעם מבוצע תרגיל היסעים פיקודי )כדי לבחון צירי התנועה , מקומות חנייה/המתנה , מעקפים , מ

" פיקודי. שבוע כוננותמדי שלושה חודשים מבוצע "עם כל עוצבה/יחידה המסיימת תפקידה בפיקוד נערך סיכום. 

חיילית תבצע במהלך שבוע הכוננות , מספר נושאים הקשורים לתחום  –הכוונה שכל מפקדה/עוצבה/יחידה מקצועית 

עדכון התכניות , תדריכי מפקדים , סיורים בשטח ,  –ו: בנושא "תכניות אופרטיביות" "הכוננות" במובן הרחב. כמ

בקורת מקיפה  –בדיקת מפות קוד , לימוד האויב )מבנה וארגון , אמל"ח , שיטת פעולה וכדו'(; או נושא "בדיקת ימ"ח" 

שת , דלק , ציוד קשר ; שיטת גיוס בדיקת רק"מ , ציוד יחידתי , ציוד אישי , תחמו  -משנה בימ"ח היחידה -של מפקדי

בדיקה ועדכון הנתונים;  ויש  –מילואים ,הצטיידות , פריסה, התארגנות ויציאה;  או נושא "כוח אדם והשיבוץ הקרבי" 

-לתרגל, במהלך שבוע –לעדכן  -עשרות נושאים הקשורים לכוננות המפקדה / היחידה שניתן לבחון , לבדוק ,לתקן

ימים בשבוע , במפקדה הקדמית ברפידים , מבקר ביחידות בכוננות ,  4כשגרה , כאלוף הפיקוד שהיתי בסיני הכוננות.  

 ים ומבקר באימונים ובתרגילים. תדריכים למפקד –בתצפיות ובמוצבים , מקיים פגישות עבודה , משתתף בהשתלמויות 

                                                                                                                                                    חפ"ק "לימוזה":

יקומה במרכז סיני , בתוך רכס,  בשטח נרחב זה כונה אמנם חפ"ק, אך הייתה זו המפקדה המבצעית של הפיקוד בסיני. מ

קרקעי , עם חניון מוסווה ומנחת מסוקים ובקרבת צירי תנועה ראשיים.  היה זה מתקן לתפארת.  הבנייה , המבנה , -תת

שיבוץ כוח האדם , האמצעים , העזרים , המפות  –הארגון ונוהלי העבודה היו ממוחשבים. כל אגף , כל זירה , כל מדור 

היו ממוחשבים , תוך קביעת המיקום , שיטת העבודה , הגדרת התפקידים והאחריות של  -פונים , הטלפרינטים ,, הטל

                                                        הגורמים/הקצינים השונים.                                                                                                      

מצב" , הכנה ומתן קבוצת פקודות , ניהול קבוצת פקודות -פרטו : כיצד להכין "תמונות מצב" , "הערכות נוהלי העבודה

קרב רגיל -מבצעית כלל אגפית , כיצד כל האמור לעיל ייעשה בנוהל -שניה , מתן תדריך האלוף , כיצד תוצא פקודה 

                                                                                                                                       וכן בנוהל קרב חפוז.        

מערך ההגנה המצרי ))"הכרמים"( ,  –היו קצינים מיוחדים שעסקו , כל אחד בהתמחות בנושא מוגדר , כמו  במודיעין

מערך התצפיות , המוצבים ,  -היו קצינים שהתמחו ועסקו ב במבצעיםיה , צירי תנועה וכדו'; פריסת טנקים וארטילר

 -באג"א נגד שלנו באתרים החיוניים , התכניות ההתקפיות וכדו';  -הכוחות המיועדים לפעול לעיבוי ההגנה או תקיפות

היו קצינים שהתמחו במאגרים ובימ"חים שהיו במרחב סיני . בצירי התנועה )בצמתים , בחניונים ,  לוגיסטיקה

הוכנו מערכות  – במערך הקשרבמעקפים( בפיקוח ובקרה על התנועה  )ע"י  מ.צ. ומערכות קשר קווי ואלחוטי(.   

במהלך הזמן וצבים והתצפיות. הקשר הפיקודיות , המעקב אחר רשתות הקשר של העוצבות/היחידות , הקשר עם המ

מבוקר  –נקודות רבות שפעלו תחילה באלחוט אך בהמשך חוברו לקוי טלפון , המשיכו הקשר האלחוטי, באופן שגרתי 



מצודה" ותנועתו לסיני. תרגול תכנונים הפיקוד ערך ב"לימוזה" מספר תרגולים . כולל שליטה על גיוס סד"כ ".

מבצעיים ואחרים.       כסיוע לעבודת המטה , הוקם ע"י אנשי מילואים ותיקים , "מטה מקביל" של קציני המטה 

המתאם והמקצועי בפיקוד  , כולל אלוף . הם הוצבו ליד אנשי המטה של הפיקוד וסייעו להם בהתאם לצורך.  אלוף 

קצינים אלה ולשמוע הערות/הארות. האלוף מהמילואים במטה זה )שהיה בזמנו אלוף פיקוד( לא הפיקוד יכול היה לזמן 

                                                                     היה רשאי לזמן אליו, במרוכז , את קציני המילואים , כדי לשמוע  הערות/הארות )לא ליצור "תחרות" בין המטות(.                        

האדם , כולל השלמות -אדם ממפקדת הפיקוד אך ההיקף המלא של כוח-חפ"ק "לימוזה" הוחזק קבוע ע"י צוותי כוח

 מילואים,  יועד להגיע בנפרד ,גם בדרך האוויר )מרפידים(, עם שינוי ברמת הכוננות.

 

                                                                                                                                                              ה ש ל מ ו ת

על גד' ההנדסה הפיקודי הוטל לבדוק ולהשלים את קיום מחפורות לרק"ם בכל אזורי החנייה/ההמתנה בצירים  -

                                                                                העיקריים.                                           

בתכנון הסיוע שינתן לפיקוד , לפי הצרכים המבצעיים , כלל :                                                                 שילוב ח"א –

ורך.                                                                                                             * תגבור או פינוי תצפיות )ע"י מסוקים( , לפי הצ

             * תקיפת שריון מצרי הנע/התוקף באזורי החיץ . וסיוע לכוחותינו  במוצבים .                                                        

                                                 שטחים חיוניים )כולל ע"י  מסוקים(.                                                                                            -ע לכוחותינו , התוקפים נגד נסיונות ההשתלטות המצרית על אתרים* סיו

 , כולל בצליחת התעלה.                                              Eהעיקריות של הפיקוד לתקוף את קו  * סיוע בתכניות המבצעיות

(:                                                                                                              77יצחק רבין בפיקוד )אפר'   - ביקור רוה"מ –

יחסי עם רבין היו טובים עוד מתקופת מלחמת "ששת הימים" )אז שוחחנו על מאורעות מלחמה זו(  .   ביוזמתו  * 

שוחחנו, בגמר הלחימה במלחמת יוהכ"פ ,שיבח את פעילות אכ"א/מה"ד במלחמה . דיווחתי  לו על ניהול הוועדות 

הביניים בין -( , ולאחר הסדר74ואר  ומאי בג'נבה , שדנו בהפרדת הכוחות והערכות מחדש עם סוריה ומצרים )ינ

                                  ( .                                                                                                                          75מצרים וישראל      )ספט' 

.  77והבטיח ביקור ארוך במועד הבא.   ואכן הביקור הארוך התקיים באפר'  76 * רבין ערך סיור קצר בפיקוד ביולי

הקרב שהוכנו בצורה ממוחשבת, ואח"כ -הביקור כלל הכרת חפ"ק "לימוזה" , מבנהו וארגונו , נוהלי העבודה ונוהלי

, השינויים שחלו  E -2,3ניתנה סקירה כללית על הפיקוד ומשימותיו:  נתוני מודיעין על מערך ההגנה המצרית בקווי 

המצרים עוסקים "ברצינות" בשיקום ערי וכפרי התעלה  –הביניים ועד היום )המשמעות -בגזרת התעלה מאז הסכם

ובתעלה עצמה(; המערך האמריקאי ב"מובלעת" )תחנות ההתרעה , מעברי הג'ידי והמתלה( ;  נתוני תע"מ וכוננות 

ביחידות המשורינות ;  האמונים והכשרות צוותים , מפקדים ואנשי הכוחות במערך התצפיות , במוצבים , בעוצבות ו

מקצוע . סיוע בניהול קורס המג"דים בסיני , "שבוע הכוננות בפיקוד"; התכניות ההתקפיות בפיקוד לעבר מערך ההגנה 

* לאחר ביקור בכמה                         המצרית.                                                                                      

יחידות , באזור רפידים ,הסתיים הביקור. לפני שנפרדנו , אמרתי לרבין שלדעתי אין פניה של מצרים למלחמה , וגם 

אינני רואה סיבה מדוע ישראל תפתח במלחמה. ואני רואה את עיקר משימתי בהכנה , הקמה ואימון סד"כ "אתגר". 

 י והוסיף כי נהנה מהביקור בפיקוד.                                    רבין הסכים את

(                                                                                                                          77משה דיין  )דצמ'  – ביקור שרה"ח–

ישראל , בו זכתה מפלגת הליכוד של מנחם בגין שהקים ממשלה חדשה שכללה את התקיימו בחירות ב 77מאי  17 -* ב

החוץ.  משה דיין החל לפעול בתחום המדיני בדגש על הסכם שלום עם -עזר ויצמן כשר ביטחון ואת משה דיין כשר

* ביקור דיין בפיקוד , במידה מסוימת            מצרים.                                                                                    

בא לי בהפתעה. הסיבות לביקור לא היו ברורות לי. מסתבר כי דיין רצה לשמוע דעתי על מספר שאלות הקשורות 

הביניים -כי דעתי למעשה ידועה. לאחר הסכם  -שלום עם מצרים.  עניתי  -שאל דעתי על אפשרות להסכם -למצרים :  

אמרתי שלהערכתי ישראל תבצע בהמשך ,בסיני, נסיגות נוספות ושתי המדינות צועדות לקראת  75שנחתם בספט' 

פיקוד , בהערכת המצב שעשיתי, לא היה לי ספק ששתי המדינות , לאחר מינויי כאלוף ה 76שלום. גם בשנת -הסכם

                                                          אינן שואפות לחידוש הלחימה. וההמשך יחייב מהלך מדיני.                                                                          

נקודות יישוב  16בסיני הוקמו  –ות הפינוי של היישובים הישראליים בסיני. תחילה הבהרתי  שאל דעתי על אפשר –

שבעת אלפים איש,  והעיר ימית )לא הרחק מרפיח( עם כחמשת אלפים איש. בשיחותי עם הקצונה  -ישראליות  עם כ

ית זו בסיני )"מה , כבר אין המצרית בג'נבה )ואח"כ על אזרחית בקהיר( הם לא הבינו את הסיבות להתיישבות ישראל

 מקום בנגב ובגליל"(. הם חשדו שלישראל יש כוונות 



שונות ביחס לעתיד סיני , ולכן התעקשו שבכל הסדר שיסוכם עם ישראל יהיה ברור שישראל תיסוג בסופו של דבר 

ינוי היישובים בסיני. אני לא רואה בעייה אמיתית של פ –לגבול הבינ"ל בין המדינות.  ועתה , באשר לאפשרות הפינוי 

יתכן ותוצג תמונה של התנגדות )מטעמים פוליטיים ואחרים( , אך אינני רואה אף יישוב שיהיה מוכן להישאר בסיני 

כאשר צה"ל ייסוג מסיני.  באשר לעיר ימית ברצועת עזה , אינני בטוח בעמדת המצרים. זה גם יהיה מותנה בהסדר 

בגלל  –הפלשתינאים.                                                              שיסוכם עם המצרים בהקשר לפתרון עם 

מוטה גור לביקורו של סאדאת בישראל , החליט הדרג המדיני להדיר את צה"ל  –ההתייחסות החשדנית של הרמטכ"ל 

, שאלתי את דיין האם  מהתהליכים המדיניים שהחלו בין מצרים וישראל. ובצה"ל לא ידעו דבר. לכן בהזדמנות זו

מדברים עם המצרים על הפתרון המדיני האפשרי עם הפלשתינאים. והוא ענה לי כי מצפים מישראל  להכין הצעה 

ק"מ.  220 -מצרים )מאילת עד רצועת עזה( הוא כ-עניינית.   על כך אמרתי שיש לי רעיון מסוים בנושא : גבול ישראל

כחצי ק"מ )בממוצע. המרחק המדויק יכול להיות שונה , בכל מקום ,לפי נתוני נניח כי נזיז את הגבול בינינו מזרחה 

קמ"ר משטחנו.   שטח זה מצרים תתן לפלשתינאים ,  110 -אנחנו נותנים לזכות מצרים כ –השטח( ,  המשמעות 

ישובים בהמשך לרצועת עזה לתוך רצועת החוף בסיני. שטח זה יקוזז משטחי יהודה ושומרון בו מצויים מרכזי הי

זו נראית הצעה מעניינת ,אך איננו מאמין כי מצרים תסכים לכך , בעיקר בגלל העיקרון  –הישראליים בגדה. דיין ענה 

                                                                                              לא לגעת ולשנות גבול בינ"ל קיים )זה עשוי להביא בעתיד להצעת  אפשרויות דומות בגבולות ירדן וסוריה(.                               –

 (.77דצמ'  25נפרדנו לשלום , ונפגשנו שוב בועידת הפסגה באיסמעיליה ) –

 

 

                      המצרים במגננה והתכניות ההתקפיות שלנו                                                                                         . ב

 המצרים במגננה

רך , ראו המצרים כמטרה עיקרית להקים מע  E  - 3,2( , ותפיסת קו ההפרדה 75מיד לאחר הסכם הביניים )ספט' 

הגנה קשוח ומעובה , תוך שמוש בשטח הנוסף מזרחה להקמת מוצבים ומכשולים חדשים והמשך התבססות עם מערך 

ההגנה הקיים.  מערכת שתהווה הגנה איתנה ואמינה כנגד התקפות ישראל , יחד עם שטחי ההערכות מאובטחים 

 שכונה "הכרמים". –להתקפה.  ומעשית בשטח הוקם "מערך ההגנה המורחב" 

מרכיבי מערכת זו כללו : מוצבים )ברמה פלוגתית/מחלקתית( , שדות מוקשים ומכשולי קרקע , נקודות וקווי עמדות 

נשק נ.ט. וטנקים , עמדות ארטילריה חפורות  , צירי תנועה מגודרים בתוך המערך.  המכשול הרחב נבנה לאורך כל קו 

)באגם המר הגדול( אך המכשול ממשיך דרומה עד לציר   3, עד התפר עם ארמיה  2, בגזרת ארמיה   E -2,3החזית 

 .3הג'ידי )מדרום לאגם המר הקטן( הנמצא כבר בגזרת ארמיה 

 120-80נ.א. מגודרים , בעומק של -מוקשים נ.ט. ו-מזרחה , קיימים שדות –"הכרמים" )המכשול הרחב( , כלפי החזית 

, כמו "איים" , בהם עמדות פיקוד , נשק נ.ט. , עמדות שורות. ישנם שטחים לא ממוקשים  8-6מ', רצועות מוקשים 

ארטילריה ועוד. בעורף עמדות נשק וטנקים נוספים השולטים על המכשול ועל צירי הכניסות למכשול.    ראה להלן את 

 , ואת פירוט "הכרמים" בגזרה חט'.Eמרשם המכשול הרחב בקו 

.                                                 19 -ו 7ממוקמות דויזיות  3, ובגזרת ארמיה  23 -ו 18,  16ממוקמות דויזיות  2בגזרת ארמיה 

הוזז מזרחה מספר ק"מ , כל אחת מהדויזיות הקימה מוצבים חדשים לפנים , תוך שמירה ושמוש בחלק  Eמאחר וקו 

ההגנה. כך שמערך ההגנה החדש כלל , בכל גזרה דיויזיונית, מוצבים שמישים , מוצבים  מהמוצבים הישנים שהיו בקו

 סתומים ומוצבים שנהרסו , וגשרים  )נתוני תצ"א מעודכנים(:  

                                                             סה " כ          19דיויז'     7דיויז'           23דיויז'    16דיויז'    18דויז'        המוצב

                                                           140              22           15                 32          29             42שמיש :        

                                                           138              18           15                 36          37             31סתום :         

                                                         70                6             6                 23          16             19הרוס :         

(                                                                        9(              )1)           --(                 4(         )1) (            3)גשרים(:    )

-----------------------------------------------------------------------------------                                                                         

                                                          348               46           36                 91          83             92סה"כ =       

 שר מוצבים בשמוש.בכל גזרה דיויזיונית היו יותר מוצבים סתומים/הרוסים מא  -משמעות מעשית 



 



 2גזרת ארמיה  –מהצפון ועד האגם המר הגדול   E"הכרמים" לאורך קו  –המכשול הרחב 

 (.7חלק מדיויזיה  –)ממזרח לאגם המר הקטן    3גזרת ארמיה  –מדרום למכשול הרחב 

 חטיבתי שני           דרג דויזיוני שנידרג חטיבתי ראשון                         דרג                                       

 

 גזרה חטיבתית עם עומק דויז'–"כרמים" )מתוך תצ"א(  –מרשם של המכשול הרחב 

  המיקוש בחזית , עמדות הנשק והמוצבים ודרכי הגישה המגודרות –שים לב לרצועות 

                                                                                                                                                     השלמות 

. E- 3,2התקבל מאמ"ן, לפי בקשת הפיקוד , עדכון נתונים על פעילות המצרים במכשול הרחב     בקו  כל רבעון  --

                                                                                              ל השיקום האזרחי של המצרים בכפרי וערי התעלה.   וכן ע

 בשטח האימונים בסיני , הוקם ע"י קצין ההנדסה הפיקודי )בסיוע יחידת המו"פ הפיקודית( ,קטע של המכשול הרחב ,  –



מוצבים , עמדות אש ,נ.ט וטנקים , שדות "מוקשים" ומכשולים , גידור וצירי תנועה ב"כרמים".  קטע זה שמש  כולל

                                                                          להעברת השתלמויות למפקדים על מבנה , ארגון ותפעול המכשול הרחב ע"י המצרים.                                                      

מודיעיני על המוצבים השונים המצויים במערכת ההגנה –בהשתלמויות השונות למפקדים , הוכן והופץ חומר תורתי  –

המצרית : מוצב פלוגתי / מחלקתי , מוצב לחי"ר משורין , מוצב חי"ר קווי , מוצב חי"ר היקפי , מוצב ממוכן , מוצב 

                              ילוב הטנקים במוצבים השונים.                                                                                                  פרפרי . ש

 I ,1רפידים , וממזרח לקו  –טסה  –נחל ים( , דרומה לציר מאיסמעיליה  -בלוזה –בקטע בין הציר הצפוני )קנטרה   --

. משתרע שטח רחב של דיונות , בהם התנועה של כוחות גדולים ממונעים למעשה בלתי אפשרית.  במידה והתנועה היא 

של כוחות קטנים , כלי רכב קלים , קביעה וסימון צירים מראש מתוך תצ"א )מעודכן(, שימוש בצמיגים רחבים )וחסרי 

טחים אלה אפשרית.  כאלוף הפיקוד ערכתי סיור כזה שחצה את בתנאים כאלה התנועה בש -אוויר( , ומיומנות הנהג ,

 היכרות עם השטח. -השטח.  לאחר מכן ערכנו השתלמות למספר פלוגות סיור , שחלקן שיגרו מספר סיורי

 התכניות ההתקפיות של כוחותינו 

גנה , בהנחה התכניות ההתקפיות של כוחותינו נעשו עם סד"כ "מצד" , שיועד בשלב ראשון להשתלב בקרב הה

, או בשטחי החיץ , הינם קרבות שתוכננו מבצעית בשלב I-1שהמצרים פתחו במלחמה.         למעשה , הלחימה בקו 

. I,1, הוא חייב לעבור את שטחי החייץ כדי להגיע לקו הישראלי  Eהמגננה , לאור העובדה שאם האויב יתקוף , מקו 

, ולגרום  Iולים לנוע לקראתו ,להיפגש בשטחי החייץ, או בקרבת    קו והכוחות של צה"ל, מבחינת "זמן ומרחב" ,  יכ

                                      למצב לחימה בשטחים פתוחים , בהם לשריון הישראלי יתרון ברור.                                                                    

בסיני    ועה , בשלב המגננה , קבלו ביטוי מלא  בסעיף א' לעיל )"מערך ההגנההפעילות המבצעית והכוננות לביצ

 והכוננות  ללחימה"(.

,  Eשל כוחותינו יחשבו אלה התוקפים ממש את מערך ההגנה של המצרים בקו  התקפיותניתן לכן לסכם שתכניות 

צעים התקפיים לעבר התעלה כולל אפשרות של צליחת התעלה מערבה. המטכ"ל הטיל על הפיקוד לתכנן מספר מב

ומערבה לארץ גושן.           אני מודה , שאישית ,  לא מצאתי אף מטרה בתכנית מתקפה מטכ"לית , שהוטלה על 

המצב שלי  -)לנושא "פיקוד דרום"( לעיל , הצגתי את עיקרי ההערכת  בפתיחההפיקוד , ראויה או מוצדקת לביצוע. 

, לא  78לא ראיתי כל צורך או סיבה, ממצרים )אולי רק באם עד ספט'  –הכללה על האויב וכחותינו בחזית סיני. וב

יימשך תהליך מדיני מוסכם( או מישראל , לפתוח במלחמה.  יחד  עם זאת , מטבעו של כל צבא להכין מענה 

 לאפשרויות שונות , גם באם הסיכוי שיבוצעו נמוך ביותר.

, האוגדות שהוקצו לפיקוד )סדיר הסד"כ הפיקודי המלא שניתן לבסס עליו תכניות התקפיות כלל : מפקדת גייס 

ההונאה  , האגדים/היחידות המסייעות והלוגיסטיות ברמת האוגדות והפיקוד.  סיוע אווירי לפני  יחידת, ומילואים( 

 התקיפה ובמשולב עם התקיפה.    

ים ומשימותיהם :                                                                                                       נתוני הפתיחה למבצעים השונ

האויב תקף , סבל אבידות קשות , נמצא בנסיגה למערך ההגנה ,קיימת אפשרות לתקוף מערך  -* המשך לשלב המגננה 

צליחה לארץ גושן.  הקטעים האפשריים  –ה , כולל אפשרות המשך תקיפת קטע ממערך המגננ – המשימהההגנה.  

דרומה  –האגם המר הגדול ;  ציר רפידים ודרומה לציר הג'ידי  –איסמעיליה ; ציר רפידים  -בציר טסה     –לביצוע 

קפו , יהיה פורט סעיד.       איזה קטע או קטעים מהנ"ל יות-קנטרה/פורט פואד –לאגם המר הקטן; הציר הצפוני בלוזה 

                                     מותנה במקום בו התקיימו קרבות המגננה בחיץ ,התוצאות , ומצב הכוחות המצרים כיווני נסיגתם.                                        

                                                                                                                    אוגדות. מותנה בקטע/ים  שיותקפו.                      מספרמפקדת הגייס ,  –הכח המבצע 

פינה  –( * בהנחה כי המערך האמריקאי ב"מובלעת" )אום חשיבה , תחנות ההתרעה , הכניסות למעברי הג'ידי והמתלה

ציר הג'ידי , ציר המתלה , ציר רפידים    -צירים  3 -ל המובלעת , בכיבוש מחדש ש – המשימה. את השטח והאמצעים

.  הכח המבצע , שלב ראשון 3צליחה בגזרת ארמיה  –כביש הרוחב לעבר דרום האגם המר הקטן. המשך אפשרי  –

.    קיימת אפשרות שבמקום מספר אוגדותהצליחה , מפקדת גייס ,  -אוגדות , שלב שני מספר  –)ללא הצליחה( 

                                                               השלב השני , המשימה תהיה להשתלט על רצועת הנפט.                                                                                 –צליחה ה

פה הבסיסית , ללא הנחות מוצא וקשר לשלב * התקפת מערך ההגנה המצרית וצליחה לארץ גושן . זוהי תכנית התקי

לקטע מהמערך  –. בדרך הקצרה ביותר בחיץ, בציר רפידים I-1פיקודית , היוצאת מקו -המגננה. זוהי התקפה מטכ"לית

 -, לאזור הצליחה מצפון האגם המר הגדול.    יום לפני יום ה 3ארמיה  -ו 2, בגבול בין ארמיה  Eההגנה הרחב , בקו 

 פורט פואד ,  –)בעיקר באזורי  קנטרה  E"א את קו "ע" תוקף ח



תקיפת מערך ההגנה . תחילת תנועה  ,כולל את מערך שדות המוקשים בחזית הקו  -האגם המר הגדול ,  –איסמעיליה 

 קרקעית  "ש" פחות שעתיים )מעבר שטחי החיץ (.                                       

במהלך השנתיים בפיקוד , עודכנו מדי פעם התכניות המבצעיות השונות , בעיקר       * "התקרית" עם אריק שרון.    

, נתתי בפיקוד קבוצת פקודות על ו. לאחר ששרון התמנה למפקד הגייסכאשר מפקדי הגייס ומפקדי האוגדות התחלפ

את תכניתו  . לאחר כשבוע התקיימה קבוצת פקודות שנייה בא הציג שרון Eהתכנית ההתקפה המרכזית על קו 

המבצעית . היו בתכנית חלקים אתם לא הסכמתי והוראתי בסיכום שהגייס ישנה תכניתו בהתאם , ויציג זאת בשבוע 

לא  –הרבה חיצים השתנו , צבעים השתנו , אך במהות    -הבא.  ואכן הגייס התייצב שנית והציג את תכניתו על המפות

כפי שסיכמתי.    הפסקתי את המעמד וביקשתי ששרון יכנס לחדרי חל שינוי )אופייני לשרון(. הדברים לא תוקנו 

(. כאשר אבי הקים את כפר יעבץ בשרון )בשנות השלושים 8-12לשיחה אישית.  שרון ואנכי מכירים מילדות )גיל 

במאה הקודמת(, הוא נעזר באביו של אריק )סמואל שיינרמן מכפר מל"ל( בייעוץ חקלאי וכן בקבלת עובדים לכפר 

ץ , וכאשר אבי היה נוסע לאזור אני נהגתי להצטרף ואז אריק היה בא לפגוש אותי עם חמור אחד או שניים והיינו יעב

מבלים יחדיו )רוכבים על החמורים בסביבה(. בצבא לא יצא ששרתנו יחד , אך נפגשנו רבות )כולל ביקורים שלי 

עשו אצלו לקראת המבצעים השונים(. במלחמת הקרב וההכנות שנ-ואח"כ בצנחנים , התענינתי בנוהל 101ביחידה 

"ששת הימים" האוגדה שלו החליפה את אוגדת השריון )טליק המפקד ואני סגנו( בסיני , כאשר באותם הימים הייתי 

האחראי על האוגדה בסיני . ושוחחנו ארוכות על מלחמה זו ותוצאותיה. הערכתי את אריק ואני יודע שזה היה הדדי.      

תי בפני מצב לא נעים , מול קצין שאני מעריך , עתה  אני מפקדו והוא לא ביצע את הוראותי. פתחתי ועכשיו עמד

"אריק , אנחנו מכירים שנים רבות , עוד  מילדות . אתה יודע שאני מעריך אותך . אך מה  –ואמרתי  )כמיטב זכרוני( 

פקד הגייס בפיקוד. כדי לרענן את האוירה אני שנעשה היום לא יכול להימשך. מבחינתי אתה לא תוכל להמשיך להיות מ

למעשה גמרנו".  שרון  –נותן לך חודש ימים כדי שתגיש את תכנית הגייס מתוקנת כפי שסיכמתי. במידה וזה לא ייעשה 

אני מצטער ממה שקרה )ובצחוק הוא הוסיף( , לפעמים זה מצליח לי. מקבל הצעתך , אל תדאג ,התכנית "  –ענה לי 

שסיכמת".   מתערב הגורל , ושרון מחליט לעזוב את הצבא לחיים אזרחיים, )התכנית תוקנה כנדרש(. תתוקן כפי 

נפגשנו עוד פעמים רבות בחיינו האזרחיים. בהיותו שר בממשלה , פניתי אליו בנושאים שונים והוא תמיד נענה וסייע 

 לי ברצון רב. 

 

 

 הקמה , אימון ותרגול –ג. הסד"כ 

 

הפיקוד , סדיר ומילואים , עסקו במשולב בכל המשימות שהוטלו על הפיקוד , אך משימת הסיוע סדר הכוחות של 

י עיקרי בהקמת סד"כ "אתגר" הייתה החשובה ביותר.                                                   הפעילות קבלה ביטו

פלוגה( , שבוצעו בגדודים הסדירים -מחלקה-תבהכשרת צוותי טנקים באמוני צמ"פ )צוו בהפעלת האוגדות הסדירות ,

מפקדי טנקים , מפקדי מחלקות ופלוגות ,  –חודשים ; באימון ותרגול המפקדים  6 -,בשני מחזורים לשנה , כל מחזור כ

ששולבו באימוני הצמ"פ ; בהקצאת גדודים לקורסי מג"דים וקורסי מפ"ים ; בביצוע הצגות והשתלמויות מקצועיות 

מתאמנים;  ובאוגדות המילואים וגדודי  המילואים )המצויים באוגדות הסדירות( , בוצעו השלמות צוותים לכל הכוחות ה

ופיקוד , אימונים ותרגילים ברמת היחידה והעוצבה ,והכשרתם לביצוע משימותיהם במלחמה.   פעילות זו דרשה עבודה 

עשו מאמצים לגייס קצינים לקבע )לפני רצופה של קצינים בסדיר , שלא תמיד עמדו בהיקף המספרי הנדרש, ונ

חודשים , כדי שניתן יהיה לסיים מחזורי אימון של צמ"פ, מבלי  12-6 -4שחרורם מהשירות הסדיר( לתקופות של 

 שיידרש להחליף פיקוד באמצע האמון.

ש פלוגות הישיבות.  ש-כוח האדם שניתן להכשרת צוותי ומפקדי טנקים , הוקצה מהגיוס הרגיל של צה"ל וכן מבני

(. רמת ההכשרה והאימון 76הישיבות , בוצעו בשלושה גדודים סדירים )בשנת -באימוני צמ"פ , המבוססות על בני

נבחנה באופן קבוע ע"י קיום מבחני צוות , מבחני מחלקה ומבחני פלוגה , במהלך ההכשרה והאמונים.  במבחני הצוות 

המח"ט , ובמבחני  –נהגו להיות נוכחים(, במבחני המחלקות הייתה חובת נוכחות של המג"ד )לרוב , גם המח"טים 

הפלוגות מפקד האוגדה והמח"ט.  אישית נהגתי להיות נוכח בחלק ממבחני המחלקות , ברוב מבחני הפלוגות , ובכל 

 הערות ומסקנות.   –תרגילי הגדודים שבוצעו בנפרד.   לכל המבחנים היה רישום ודיווח תוצאות 



רת האויב , אמצעי הלחימה המצויים ביחידותיו  ושיטת הפעלתם.  הכרת  מוצבי ההגנה השונים דגש רב הושם על הכ

"הכרמים"( .  כסיוע לאימון הוקם דגם של מוצב אמת )מתוך תצ"א(, הכולל את עמדות  -)המצויים במכשול הרחב

דרים וצירי תנועה בתוך הנשק )כולל הנשק( , עמדות הטנקים ,עמדות חיילים , עמדות פיקוד, שדות מוקשים מגו

גדודיים , הוכנו מוצבי אויב לתקיפה עם המטרות האופיניות , שדות  –המוצב.    כאשר בוצעו תרגילים פלוגתיים 

מסופררות(, וכל יחידה תוקפת חייבת היתה להשמיד מטרות  –מוקשים ומכשולים )הוכן מרשם של המוצב עם המטרות 

ר ולתקוף את המוצב עצמו.  לעתים , בתרגילים ברמת הגדוד והחטיבה, הוקצו אלה באש , לפני שניתן לה אישור לחדו

( להדגמה חיה של הטנקים בעמדות או בתנועה , במיוחד בתרגילים ללא אש , או כשלב T-56/55טנקי ביום אויב ) 

 מקדים לפני התקיפה עם אש.

כזי להקניית יידע , ללימוד נושאים מקצועיים ההשתלמויות וההצגות השונות , למפקדים וליחידות במערך , היוו כלי מר

              , להשגת אחידות בפעילות טכנית ואחרת.

              להלן כמה מההשתלמויות וההצגות שבוצעו:                                                                                         

"הכרמים".   מפקדים וכן יחידות שלמות , ביקרו ולמדו את נתוני המוצב המצרי  –ב * דגם מוצב מצרי במכשול הרח

שיטת התקיפה של קטע מהמכשול הרחב.                                                                                 –במסגרת מכשול "הכרמים".  וכן השתלמות 

ראת אימוני צמ"פ בגדודים הסדירים.                                                                            * השתלמות הדרכה ,  למפקדים , לק

תנועה מאובטחת למגע , פריסה לקרב ש.ב.ש )כולל שילוב סיוע אווירי ומסוקי קרב(.                                    –* השתלמות 

יומי : הפעלת מפקדת הגדוד ;  הפעלת מפקדה עיקרית )עם הסגן( במשולב עם -דו* השתלמות מג"דים מילואים , 

אש ; השליטה בתנועה.                                                                                   –חפ"ק המג"ד ; תפעול קת"ק )ארטילרי( ; ניהול 

ערך מוקשים ומכשולים .                                                                                אמצעי סער / הנדסה , התגברות על מ –* הצגה 

התנועה בשטחי דיונות )בעיקר לסגלי יחידות/פלוגות הסיור(.                                                            -* השתלמות ותרגול

 –בגמר ביצוע פעילות מרוכזת , כמו : תקופת תע"מ , תקופת אימון , תוצאות מבחני צוות  * הסיכומים השונים שנערכו

 היחידות. –שמשו כחומר לימודי שהועבר באופן קבוע לידיעת כלל העוצבות  -מחלקה ופלוגה , 

ה השתתפו קרב ברמה הגדודית. בקורסים אל-קורסי המג"דים היו מקבלים גדוד סדיר לביצוע תרגילים מעשיים ונוהלי

כמובן גם מג"דים מעוצבות הפיקוד. מצאתי לנכון לעקוב ולבקר בקורס זה , כולל בסיכומי הקורס עם החניכים בגמר 

החלק המעשי, ולראות מה ניתן , על בסיס טענות החניכים ,לסייע , להוסיף ולתקן. טענות שנשמעו : העדר תרגול פינוי 

קרב( ; חסר -שילוב של מעטפת חטיבתית לתרגילים )יכולת שילוב בנוהלינפגעים ; חסר שילוב תרגול הסמג"ד ; רצוי 

חינוך ו"שעת המפקד".  מול טענות אלה יכולתי לסייע )בתאום עם מנהלת הקורס( , ע"י הנחיית הגדוד המבצע לשלב 

 הנושאים הנדרשים בתרגילים וכן מתן מעטפת חטיבתית למספר תרגילים.  

מבצעי , אין ספק שהתרגילים החטיבתיים והאוגדתיים היוו את גולת הכותרת . שטחי מבחינת רמת ההישגים וביטוים ה

סיני , המרחקים הניתנים לתנועה ותמרון , היכולת להקים יעדי אויב עם מטרות אמת הניתנים לתקיפה , היכולת לתרגל 

, ניתן  77-76במהלך השנים  כל אלה איפשרו להכין תרגילים מצוינים לרמת החטיבות והאוגדות.  ואכן -עם אש חיה ,

היה לתרגל את מרבית החטיבות ואת האוגדות הסדירות , בתרגילים הכוללים שורת משימות רצופות ע"י  תרגיל 

שעות. כאשר בחלק מהתרגילים ניתן היה לשלב סיוע אווירי רגיל  40-36שעות ותרגיל אוגדתי של  24חטיבתי של 

השתלמויות פנים ,הכנות  -לקראת כל תרגיל ערכה העוצבה המתורגלת           )כולל של מסוקי קרב כנגד טנקי אויב(. 

                   קרב מסודרים )בכל הרמות(.                                                                                                     -מקצועיות , וביצוע נוהלי –מתודיות 

הקרקעי  )שכלל סגל סדיר  -רגילים האוגדתיים , יכולתי לשלב , במהלך התרגיל , את החפ"ק הפיקודיבחלק מהת

 ומילואים , שהתאמן בהזדמנות זו(.

*  *  * 

 

 

 

 77דצמ'  25 -( , התקיים מפגש הפסגה בין משלחת מצרים וישראל , ב77לאחר ביקור סאדאת בישראל )נוב' 

 באיסמעיליה , בו השתתפתי , כאלוף פיקוד הדרום , כנציגו של צה"ל.   על מהלך מפגש זה אני מתאר  להלן.  

 



 ישראל , באיסמעיליה  –ועידת פסגה : מצרים 

 1977דצמבר  25  -ב 

 

 רקע

(. סאדאת 78שנים )עד ספט'  3 -, יועד להיות בתוקף ל 75בספטמבר  הסכם הביניים שנחתם בין מצרים וישראל

 77לנובמבר  19 -, נאם בקהיר על אפשרות של הסכם עם ישראל וב 77לנובמבר  9 -הקדים המועד ביוזמה משלו. וב

 –( , ונשא דברים בפני כנסת ישראל, והצהרתו 77ביקר בישראל , נפגש עם בגין )שהתמנה כרוה"מ ישראל ביוני 

"no more war" הרמטכ"ל מוטה גור , ותגובתו הביאה ,  –"  הרשימה בישראל ובעולם.    אך היה מי שלא האמין

 המדיני שהתקיים. -בהמשך, למידור צה"ל מהרב שיח

, התקיימו דיונים ומהלכים מדיניים , בין ישראל וארה"ב , ובין ארה"ב למצרים  ובממשלת  77במהלך חודש דצמבר 

                  עצמה.    מבחינת ישראל , נקבע כי  ההסכם עם מצרים צריך לכלול :                                                                 ישראל 

                       *  הסכם שלום מלא , בו יכוננו יחסים דיפלומטיים מלאים ;                                                            

שנים ;                                                     3 – 5מצרים עד הגבול הבינ"ל ביניהם , בשני שלבים משך  –*  ישראל תיסוג מסיני 

ם לח-*  לפלשתינאים , תינתן אוטונומיה ברצועת עזה , יהודה ושומרון . המועצה המנהלית הפלשתינאית תמוקם בבית

בגין, להכיל , מאוחר יותר את הריבונות הישראלית על כל שטחי  -)ללא הגדרת גבולות וריבונות. כאשר כוונת רוה"מ 

                                                                                                                                         -איו"ש(. תכנית זו הוכנה בסיוע היועץ המשפטי לממשלה א.ברק.    וכן

* ישראל תזדקק לסיוע אמריקאי , במיוחד בכל הקשור למשמעויות הנובעות  מהנסיגה מסיני , כולל סיוע בהקמת 

 התעופה )שפעלו בסיני( בתחום  ישראל.-התשתיות ושדות

להסכם עם מצרים בסיני והבהיר כי ישראל  , את עמדת ישראל ביחס 77רוה"מ בגין הציג ,בראשית חודש דצמבר  

למתן האוטנומיה לפלשתינאים. תכנית זו לא תאמה את עמדת  –מוכנה לצעד המדיני שהוצע ,  וכן הציג את תכניתו 

ארה"ב שהתנגדה לחלוטין לקיום הריבונות הישראלית על כל שטחי איו"ש.  עמדה זו של ארה"ב והחשש מהצגת עמדה 

 יאה את רוה"מ בגין ,לנהל את הנושא בצורה שונה וזהירה. זו בפני המצרים , הב

לאור הרקע של הדברים ,כפי שהוצגו לעיל, ניתן היה לסכם על צעד משלים לביקור סאדאת בישראל ,ע"י  ביקור בגין 

הצהרתית בין הצדדים , שתתבסס  –טכנית  –)עם משלחת ישראל( במצרים , שבו ניתן יהיה להציג התקדמות מעשית 

.  77ההבנות שהושגו בביקור סאדאת בישראל ועל ההבנות המדיניות שהושגו, בין הצדדים ,  במהלך חודש דצמ' על 

 .1977לדצמבר  25 -מכאן ההחלטה לקיים  ועידת פסגה בעיר איסמעיליה , על גדות התעלה , ב

 

 הביצוע  של  הפסגה

 תכנית הפסגה כללה החלקים הבאים: 

    רים וישראל ;                                                                                                                 מפגש הצמרת של משלחות מצ --

     ארוחה נפרדת(;                                                        –ארוחת צהרים , לכלל משתתפי המשלחות )למשתתפי מפגש הצמרת  --

 מסיבת עתונאים להצגת ההבנות וההסכמים שהושגו בפסגה זו ע"י שני הצדדים.  --

 להלן ינתנו עיקרי הדברים ,בצורה תמציתית , כפי שהדברים נרשמו אצלי ומהזכרון.

                                                                                                                                                  – מפגש הצמרת* 

סאדאת , מובארק  –המפגש התקיים בחדר קטן יחסית , סביב שולחן גדול. מצד אחד ישבה המשלחת המצרית עם -

 –במרכז  –)סגנו( , ראש הממשלה , שר ההגנה , היועץ המשפטי ;   בצד השני , ממול , ישבה המשלחת הישראלית 

 –היועץ המשפטי של הממשלה , משמאל לבגין ישבו  –מ.דיין שרה"ח , אהרון ברק  –.בגין ,מימינו ישבו רוה"מ מ

                            אלוף פיקוד הדרום )למעשה במקום הרמטכ"ל שלא הוזמן(.                                                                             –ע.ויצמן שר הביטחון, ואלוף הרצל שפיר 

                         הנושאים לדיון ,כפי שנקבעו ,למפגש הפסגה :                                                                                      –

 דברי פתיחה ע"י סאדאת ובגין ;                     ---

 



לנושא המדיני ,עם  שרי החוץ של ישראל  -עבודה, האחת -דיון )למעשה קביעה מוסכמת( על הקמת שתי וועדות --- 

                                               לנושאי ביטחון  וצבא , עם  שרי ההגנה/הביטחון של מצרים וישראל.        -ומצרים;  השנייה 

                                           דיון בנושא האוטונמיה לפלשתינאים )הנושא בו צריך היה לדון בפסגה(.                                                               ---

                                                                                                                              < דברי הפתיחה :                      

פתח בדברי ברכה . ציין את החשיבות של השתתפות בגין במפגש זה , ואת התרומה שלו להצלחת המו"מ.  סאדאת -

גוריון היה כאן , הדברים היו ודאי שונים וקשים יותר. בהמשך כצפוי , חזר על ההבנות -והוסיף שאם לדוגמא בן

                                                                                      המדיניות שהושגו )כמפורט ברקע לעיל( , כבסיס להסכם השלום הצפוי.     

תיאר את ב.ג. כמקים  –פתח אף הוא בדברי ברכה , ולהפתעתי הרבה התייחס לדברי סאדאת על ב.ג. והגיב  בגין –

א היה עושה הדברים וודאי טוב ממנו.   המדינה , כמדינאי אמיץ וישר והוסיף כי לו אין ספק , שאם ב.ג. היה כאן , הו

 לאחר מכן , גם הוא אמר את המצופה על ההבנות והציפיות להסכם השלום. 

                           < הקמת שתי הוועדות :                                                                                                         

צבאית בראשות שרי הביטחון/ההגנה.  הדברים -הביטחונית  -החוץ ;  השנייה-המדינית , בראשות שרי -שונה הרא

 עניינית , למעשה ללא דיון מיוחד.   –סוכמו טכנית 

                              < הדיון בנושא האוטונומיה לפלשתינאים :                                                                            

סאדאת פתח באמירה שהנושא חשוב למצרים והן לעולם הערבי. והוא יודע שגם בישראל רואים את הנושא כחשוב  -

                  וככזה המחייב מתן פתרון.  וביקש מבגין להציג את עמדת ישראל.                                                                    

תכניתו האמיתית )במיוחד נושאי הגבולות ,  –בגין התחמק למעשה מקידום דיון בנושא.  הוא חשש להציג עמדתו  –

לחם(. הוא רצה לקדם ההסכם בין ישראל -החלת הריבונות על כלל שטחי איו"ש, ומיקום המועצה הפלשתינאית בבית

מאוחר יותר.     וסאדאת נראה נבוך. הוא שוב חזר והפציר בבגין ומצרים , ולדחות המאבק בנושא הפלשתינאי למועד 

להציג את עמדת ישראל, הזיע וביקש מים. )אני , בגלל המידור של צה"ל מהתהליכים המדיניים שהתקיימו, לא ידעתי 

לנו לדון  מוטב –אז את עמדת ותכנית בגין בנושא הפלשתינאים( .    העברתי פתק לעזר ויצמן שישב מימיני , וכתבתי 

כאן ועכשיו בנושא הפלשתינאי  עם סאדאת , מאשר מאוחר יותר עם נציגיו. כי הסיכויים להגיע להישגים ,בדיון עם 

בגין רוצה להקים ועדה מיוחדת  –סאדאת, המעוניין להגיע להסכמים כאן, יהיו טובים יותר.    על פתק  זה ענה לי עזר 

וצה לדון בזאת כאן.    ושקט בחדר.   הייתה תחושה בהחלט לא נעימה שתדון בנושא בראשות השר בורג. הוא לא ר

הנושא הפלשתינאי יידון ע"י וועדה נוספת שתוקם ,  -בחדר , אך סאדאת כמארח המפגש , חייב היה לוותר . וסוכם 

                                                                    בראשות השר בורג.                                                               –מבחינת ישראל 

האם היה זה משגה לא לדון בנושא האוטונומיה עם סאדאת ?  להערכתי כן , זה היה משגה.                 סאדאת ראה  --

היות גמיש , במידה וניתן בנושא האוטונמיה חוב )אולי שפתים( לעולם הערבי , כולל במצרים. הוא בהחלט יכול היה ל

באוטונומיה  במעין  קבלוהמפרט מה הפלשתינאים יהיה להציג לו פתרון פשוט וענייני )ללא גבולות וריבונות( , 

בתקופה זו ,המצב והלכי הרוח בארצות ערב וכן אצל מסגרת )ולא מה ימנע מהם(.                                  –הסכם 

, בתחום האוטונומיה  עכשוי,  פתרון מידיו שישארו ללא כלום( היה כזה, שכל הפלשתינאים )שבהחלט חשש

 היה יכול להיות מעשי, ותקדים היסטורי להמשך.                                                                        –)שישולב עם ההסכם בין ישראל ומצרים(

                                                                                                                         < האווירה :                         

הייתה זו פגישה ראשונה של הצדדים בהרכב זה. ובאופן טבעי היא הייתה מתוחה. לא עויינת אך בהחלט לא חופשית  -

סאדאת ובגין.  האירוע שקרה בדיון  –ת אינטימית.  מכל הנוכחים דברו רק שנים או רגועה.  זו לא הייתה פגישה אישי

נוחות שאני חשתי  בהעדר הדיון , חשו עוד נוספים הן -על נושא האוטונומיה , לא הוסיף לאווירה נוחה.  אני מניח כי אי

                                                                                      בצד הישראלי ובוודאי בצד המצרי.                                             

יצאו  כל משתתפי פסגה זויחד עם זאת , בהחלט ניתן לומר, כי בהתייחס להסכם הצפוי בין מצרים לישראל ,  –

 בהרגשה שאכן הצדדים הולכים לקראת שלום. 

:                                                                                                                למשתתפי מפגש הצמרת  * ארוחת הצהרים

מר נסים גאון    -להפתעתי ,לקראת הארוחה קבלתי הודעה כי אני לא אשתתף )ובהמשך נודע לי( כי במקומי יהיה  -

אישית , לא ראיתי את  גאון באיסמעיליה ואינני יודע האם אכן השתתף מג'נבה )בעל הון. מקורב למ.בגין(.  אודה כי 

                                                                             בארוחה  )אך אני מניח , כי בנושא זה ובמקום בו היינו , לא היו מוסרים לי מיידע שגוי(.                                           

בגין  , מכתב אישי, בו כתבתי כי ברור היה לי שמאחר והרמטכ"ל לא שותף  -לאחר שובינו לישראל כתבתי לרוה"מ –

 במפגש פיסגה זה, נבחרתי אנכי  כאלוף פיקוד דרום ,להשתף בפסגה  כנציג צה"ל.   הרחקתי 



ענה למכתבי , ולא התפלא באם בלשכת מארוחת הצהרים , לטובת "אזרח מקורב", פגעה למעשה בצה"ל. )לא קבלתי מ

מאוחר יותר נודע לי כי המכתב נמסר )(. רוה"מ /המזכיר הצבאי , החליט לא להראות המכתב לרוה"מ ואף לא לענות לי

 כי זה לא נכון שאלוף בצה"ל יכתוב כך לרוה"מ(. -לבגין שהגיב 

        :                                                                                                                             מסיבת העתונאים* 

בנפרד ,באולם קולנוע ,קויימה מסיבת עתונאים. בהשתתפות המשלחת הישראלית כולה , המשלחת המקומית המצרית , 

את והן בגין הציגו את עיקרי הדברים שהוצגו במפגש הפסגה , סאדאת הוסיף דברים בהקשר ועיתונות מוזמנת.  הן סאד

לפתרון הנדרש , לדעת מצרים , עם הפלשתינאים . דברים שלא נאמרו במפגש הפסגה.   לאחר מכן עזבה משלחת 

 ישראל את מצרים.

 

                                                                                                                                                   -סיכום המפגש 

השיגה  שראליהאם מפגש הפסגה השיג את מטרתו , לשני הצדדים ?   ניתן לסכם שבהכללה התשובה חיובית.       

" "no more war –מצרים תעשה תמורת הסכם שלום מלווה בהצהרה מצרית ברורה  -יגתה מכל סינישנס   -מבוקשה 

שנים ; ישראל תקבל סיוע צבאי אמריקאי  3-5, כולל יחסים דיפלומטיים מלאים ; הנסיגה תיעשה בשני שלבים משך 

  ללא מחויבת מגבילה.                                                                                                            נשאר פתוח, ובשלב זה –תעופה בישראל( ; הנושא הפלשתינאי -)כולל בנית שני שדות

שישראל תיסוג מכל סיני , עד הגבול הבינלאומי ביניהם ; כל ההתיישבות האזרחית   -השיגה מבוקשה  מצרים

ארה"ב  –ם ורצועת עזה ; תעלת סואץ תופעל ללא סיכון מישראל ; יחסי מצרים הישראלית  )כולל ימית( תפונה ממצרי

 יתרחבו , סיכוי לקבלת סיוע אמריקאי , אזרחי וצבאי. 

אין לי ספק שמצרים וישראל צועדים לקראת הסכם שלום אמיתי.                                                           - הערכתי, לסיכום

פלשתינאים , לדעתי,  החמיצה ישראל אפשרות לבחון השגת אוטונומיה לפלשתינאים , בחסות והסכמת מבחינת ה

                 המצרים , שתהיה נוחה לישראל  )ותבוצע במקביל להסכם השלום עם המצרים(.                                                           

הצדדים , בטווח הקרוב והבינוני, הכרח לבחון את היקף הסד"כ המתוכנן של צה"ל  בהנחה של קיום הסכם שלום בין

 "מטמון"  , ולהחליט  מה ניתן לעכב/לדחות  ביצוע , או לקצץ בהיקף הסד"כ ולחסוך תקציב ניכר.                         -בתר"ש  "אתגר"  ו

בה    –קרו בחלק הרביעי והמסיים את ספרי, התקופה למעשה , אירוע זה מסיים את המהלכים והאירועים העיקריים ש

 הסתיימה.      –המהלכים והאירועים שקרו בה הושפעו מתוצאות המלחמה 

 

*  *  * 

 סיכום שירותי כאלוף פיקוד הדרום

, צריך היה שרהב"ט )עזר ויצמן( ורוה"מ )מנחם בגין( לקבוע מי יהיה הרמטכ"ל הבא. היו שני  78. בתחילת שנת 

את תפקידי  78אלוף רפאל איתן )רפול( ואנכי . לאחר שנקבע כי ר.איתן יהיה הרמטכ"ל , גמרתי  במרץ  –מועמדים 

 בקליפורניה. –כאלוף פיקוד דרום , ובהמשך השנה נסעתי לשנת לימודים באוניברסיטת סטנפורד 

והעיקר על משמעות קיום קשר ישיר יחידות ,  –זה המקום להוסיף מילים על הרגשתי כאלוף פיקוד, מפקד על עוצבות 

-מטה. הגעתי לפיקוד לאחר שש שנות שרות במטכ"ל  )שרות המתבסס על עבודת-אישי ומקצועי עם מפקדים ואנשי

מטה , הערכות מצב, דיונים , הכנת תכניות וסיכומים לביצוע , אותם מבצעים אחרים(.    הקשר , המגע האישי השוטף 

טנקים( ,  –סיור –והאחריות לביצוע , היה חסר לי מאד. אמנם הייתי בעבר מ"פ )חי"ר ביצוע,  -והיומיומי עם אנשי

( , מפקד אוגדת מילואים )ללא פעילות מעשית( , אך זה היה לפני שנים , ועתה 7(, מח"ט )חטיבה 52הייתי מג"ד )גד' 

אלצתי לכתוב על תקופת היותי אלוף תפקיד אלוף פיקוד , היה כמו "אוויר לנשמה".  וצר לי , כי מסיבות ענייניות , נ

 נושאית ועניינית ללא ההקשר האישי , הכל כך חשוב ונדרש בין האנשים המבצעים,                                                   –הפיקוד בצורה מקצועית 

במהלך השנים , נוצרה אצלי חברות אמיצה עם מספר לא קטן של קצינים , הממשיכים להיפגש , גם באזרחית, כל שנה 

)אותו הקמתי כגדוד  52בגד'    -באופן קבוע. ומסתבר שכולם היו בעלי תפקידים שונים ביחידות עליהם פיקדתי,

קמב"ץ , קמ"ן ;  ועתה  -)בה הייתי מח"ט(   7מחטיבה  מ"מים , מפ"ים,  סמ"פ ,קמב"ץ , שליש , סמג"ד . וכן –טנקים(

( , ותא"ל ברוך הראל )פינקו( שהיה מפקד 52כרמ"ט )אך היה גם מ"פ בגד'  –האלוף יעקב אבן )ג'קי(  –בפיקוד נוספו 

 .  252אוגדה 



 252כדי לקבל קצת , מתחושת מפקד ופיקודיו , אני מצרף את מכתבו אלי של תא"ל ברוך הראל , שהיה מפקד אוגדה 

 )האוגדה , שמבחינת הפיקוד עשתה את העבודה הקשה ביותר(:

 

*  *  *             


