
 "מטמון"  -התכניות הרב שנתיות  "אתגר"  וי.  
 

 פתיחה

 

לא הוכנה מדיניות  -"מטמון"  -"אתגר" ו התר"ש הכיפור לכנת -( , מיד לאחר סיום מלחמת יום75-74)לקראת עבודת המטה  --

מעודכנת מטעם הדרג המדיני.  בשיחות עם שר הביטחון ניתן היה לגבש את המטרות העיקריות המוטלות על צה"ל   -ביטחונית חדשה

 .79-75מצב עדכנית לשנים -והדרך להשגתן , על בסיס הערכת

 –ומ"מ הרמטכ"ל , להכין את שתי התכניות הרב שנתיות של צה"ל לאחר מלחמת יוהכ"פ . התכנית הראשונה  הוטל עלי , כר' אג"מ --

. השם "אתגר" ,נבחר במיוחד ,כי היקף הסד"כ הנדרש להקמה בתקופה זו , ללא תקדים מהעבר ומהווה אתגר  79-75"אתגר" לשנים 

מיליארד $  35כינוי אמת , על  –.  השם "מטמון"  84-80מטמון" לשנים " –אמיתי להתמודד ליישומו בזמן הנתון. התכנית השנייה 

 ,הסיוע האמריקאי הניתן תקציבית לביצוע שתי התכניות , במהלך עשר שנים.           

, בעוד תכנית   79-75מבחינה צה"ל , תכנית "אתגר" היא התכנית המרכזית  הצריכה לתת מענה להערכת המצב הלאומית לשנים  –

,  79-75ובשינויים הצפויים שיחולו בשטח בין  79שהיקף הסד"כ שיוקם בה , יותנה בסד"כ שיוקם עד    –מון" הינה  תכנית השלמה "מט

 .    84-80שיקבלו ביטוי בהערכת המצב המעודכנת  שתעשה  לשנים: 

, סוכם 74בשלביו השונים. כבר במחצית שנת  האפשרות שהמלחמה תתחדש השפיעה כאמור על התכנון ועל הדחיפות בהקמת הסד"כ –

. לכן בהמשך מוצג סד"כ "אתגר", בהתאמה לשלבי הקמתו: 76ר' אג"ם(, באישור הרמטכ"ל , מהו הסד"כ הנדרש בסוף שנת -על ידי )כ

מתוכנן של שנת , תוך השוואה לסד"כ ה 84-80. וסד"כ "מטמון" מוצג כשלב ביצוע אחד , לשנים 79 –ולבסוף  77-, נכון ל74נכון ל 

79                                                                                      . 

הצגת התכניות בפני האמריקאים , תוכננה להצגה בפירוט כללי , המכסה את הדרישות העיקריות באמל"ח )כולל אמל"ח חדיש( וצל"מ  --

"מטמון". בזרוע היבשה,  -הנדרשים מארה"ב להקמת  הסד"כים "אתגר" ו -מו"פ חדישים( , ,  וכן אמצעים מיוחדים ) בעיקר תוצרי

                                                                              בעיקר  על בסיס מספר האוגדות הנדרש וגופי הסיוע והלוגיסטיקה הנלווים לכך ;                                                      

וכהשלמה נדרשת הוצג היקף  כוח האדם הנדרש להקמת הסד"כים  )וזו הייתה נקודת התורפה העיקרית של התכנית(, צורת הכשרתו 

המקצועית ושילובו בהקמת הסד"כ בשלביו השונים .    כל זאת ,תוך השארת חופש פעולה והחלטה שלנו על המבנה והארגון המדויק של 

                                           גדה/האוגדות וקביעת גופי/יחידות ההשלמות החייליות )הנדסה , ארטילריה , לוגיסטיקה , ועוד(  הנדרשות להשלמת סד"כ "אתגר".           האו

ר ההגנה האמריקאי , ולאחר מכן הצגת התכניות בארה"ב נעשו כאמור ע"י : שר הביטחון שמעון פרס ואנכי.  נפגשנו תחילה עם מזכי –

הוצגו התכניות המפורטות בפנטגון , אני הצגתי את פירוט התכניות הקשורות למטכ"ל וזרוע היבשה, ומפקדי ח"א וח"י הציגו, כל אחד  

                                                                                                                                                                           את התכניות החייליות שלהם.                                                                                   

 

 הכוונה והדגשים מדיניים וצבאיים

 -                                                                                                                  :                                             הרקע --

שתכלול את מצרים  לקואליציה ערבית, קבעה כי קיימת אפשרות למלחמה חוזרת בין ישראל  75-79הערכת המצב הלאומית , לשנים 

ומקיפה(, ירדן , עיראק , וחיילות משלוח נוספים מארצות ערביות.  קביעה זו נתמכה כאמור ע"י  וסוריה )שהתעצמותם הייתה גלויה

מה שקרה במלחמת יום הכיפורים  "  –המודיעין האמריקאי והישראלי.                    בציבור הישראלי ,קיימת תחושה ואמירה ברורה  

לכן ,לא היה                                                                                             אסור שיחזור. חייבים להיות חזקים ומוכנים".      

             את סד"כ צה"ל , לאמן ולתרגל , ולהכינו לקראת אפשרות של מלחמה צפויה.                                                            הגדיל ל –ספק מה צריך לעשות 

*                        :                                                                                                                            מדינת ישראל -- 

                                                                  תשאף להשכנת שלום עם כל שכנותיה באזור , וליצור שיתופי פעולה ,בכל התחומים.      

*                               * תקיים חברה דמוקרטית בעלת ערכי תרבות ורוח לכל אזרחיה , בהתאם למגילת העצמאות.                        

 מדינית וצבאית  מתואמת.-יתפעולה עם גורם בינ"ל בכיר , בראייה לאומ-תשאף להשתלב  ולשתף

                                                                                                                                     : הביטחון –מדיניות  --
על המדינה גבולותיה , תושביה וזכויותיה הריבוניות , על שלמות מרחבה הגיאוגרפי הנתון בשליטתה, בכל מצב פתיחה של  להגן *

   מלחמה . 

 

                                                                              



ם כוח הכרעה מוכח.    להשגת הרתעה זו נוספו צעדים נוספים בעיקר ע"י קיו  אויב מפעילות עוינת  או יציאה למלחמה. להרתיע* 

ידיעות גלויות על התחמשות ותגבור כוחו של צה"ל ; קיום תרגילים אוגדתיים עם אש,  בהיקף גדול , בעיקר בסיני ; בניית  –שננקטו 

                                                                                                                                   מאגרי דלק ותחמושת בקרבת החזית ועוד.                          

לסיכול פעילות אויב צפויה.      -שימוש באסטרטגיה הגנתית , עם אפשרות לביצוע פעילות התקפית מקדימה / מונעת  -בעיקרון  *

                                       גנה , העברת הלחימה לשטחי האויב .                                                                                             בהעדר עומק אסטרטגי , גם במטרת ה

  לשאוף למלחמה קצרה, לסיים בניצחון צבאי בעל ערך מדיני.  –* בקרות מלחמה 

 

                                  -                                                                                 הכוונה להכנת התכנית הרב שנתית "אתגר": -

                                                                                                                                                       -התכנית תתבסס על 

                                           האפשרות לקיום מלחמה חוזרת כנגד קואליציה ערבית.   –. בדגש 79-75המצב הלאומית לשנים -*הערכת

*                   חייל.                                                           הכיפורים, כללית לצה"ל ובנפרד לכל -*תובנות ולקחים ממלחמת יום

קביעת הכשרים הנדרשים בשדה הקרב, מקצועית ומבצעית ,  לכל חייל על יחידותיו , והמשמעויות המעשיות לכך על צרכי ההתעצמות ) 

                                      היחידות , בחיילות השונים.                                                                                                     /רכש ופיתוח( ,ההכשרה המקצועית , המבנה והארגון של העוצבות 

זקה שוטפת  ותקציב נתון .   מבחינת היצע כוח האדם , יכולת הכשרה והקמה , אח     -( ,79-75*יכולת הקמת הסד"כ , בזמן הנתון )

 האוגדות .                    -המרכיב הארגוני המרכזי בסד"כ

*         ביניים , שיחייבו נסיגת צה"ל בסיני.                                              -* האפשרות שבמהלך ביצוע התכנית ,יבוצעו הסדרי

 השונים ובפני תקיפות על העורף האזרחי.ארגון מערך העורף לעמידה במצבי החירום 

                לחימה:                                                                                                    -ימי למספר  -* לוגיסטיקה ויכולת לחימה , ל

                                                                                                     הים;-חיילות היבשה  לחיל האוויר וחיל -תחמושות ודלקים ל --

                                                           מלאי חירום מיוחד אמריקאי , מוכן לשיגור )מאוחסן בישראל / אירופה / ארה"ב(.                           --

 -מלחמה", )מאחר ולא כל הכלים בסד"כ נלחמים כל יום , ולא בכל  "יום-יש להבין שמלאי של  ימי לחימה , אינם בהכרח מספר "ימי

מלחמה -לחימה" , מספיק למעשה למספר כמעט כפול של ימי-לכן  , הניסיון מלמד כי המלאי של "ימי  -" , הלחימה היא מלאה( ,מלחמה

 בפועל.    

 תוספת מכל פריט עיקרי.  10%    –* רכש מארה"ב/ישראל , יכלול עתודה טכנית 

גד' ארטילריה , גד'  2נגמ"שים,  200טנקים ,   200 -* הקצאה מראש של אמל"ח וצל"מ לצרכי ההדרכה בשעת חירום/מלחמה . כולל 

 אדם.-הוו עתודה מטכ"לית של אמל"ח וכוחהמשך הכשרת מפקדים ואנשי מקצוע/צוותים , גם בעת מלחמה.  י -הנדסה , במטרה 

* מאחר ותכנית "אתגר" , מתקיימת למעשה תחת ההנחה שמלחמה עלולה להיפתח ביוזמת האויב , מתקיים לחץ תכנוני לבצע  ולהשלים  

ן כל הזמן . לכן , גם המבנה והארגון הסופי של האוגדה , או האוגדות השונות , נבח 76-74 את עיקרי הסד"כ כבר במהלך השנים 

 ומסוכם תוך מהלך שלבי ביצוע התכנית.

 

                 

                               

 הארות  –הערות 

* כזכור , מספר האוגדות הנדרש , התבסס על תכנית המענה המבצעי לאיום האויב הערבי הקאוליציוני )של צבאות מצרים , סוריה ,ירדן 

הגיאוגרפית הנדרשת בזירות השונות : אוגדות לפיקוד הדרום  –הנדרש והן באשר לפריסה  המרחבית  ועיראק( הן באשר להיקף הכוחות

לעתודת מטכ"ל .  לכן צריך להקים  אוגדות נוספות , כאשר שתים חשוב   -לבנון( , לפיקוד המרכז ,  ו -, לפיקוד הצפון )לרמה"ג/סוריה

 . 77שתוקמנה עד שנת 

חטיבות ממוכנות,  הקמה והכשרת תוספת של   -משמעות חטיבות חי"ר ממוכנות.  ה תוספתהמטרה להגיע ל 79*  חטיבות חי"ר . לשנת 

 .  חטיבות מרחביות ללא שינוי 77מהן תוקמנה שתים עד שנת 

    .טנקים למערך ההדרכה )גם כעתודה מטכ"לית( 200תוספת של  כוללמחייב תוספת של טנקים    -* הקמה והכשרה של  אוגדות נוספות 

 500טנקי צנטוריון ,  950טנקי פטון ,  1,850התבסס על הנתון הבא של סוגי הטנקים בסד"כ :  * חישוב היקף הטנקים בסד"כ "אתגר",

 טנקי "מרכבה".   T   ,300-55/54טנקי 

 

 

 



( , 22גדודים )במקום  60 -מ"מ ל 155 -עוצמה וטווח. הגידול במספר גדודי ה* המערך הארטילרי של מלחמת יוהכ"פ , לקה בהעדר 

גדודים להדרכה ,   2גדודים , להקצות )בהתאם לצורך מבצעי( גדוד לכל חטיבת חי"ר , להקצות  4-5מאפשר עתה להקצות לכל אוגדה 

גדודים –אפשר הקצאת י גדודים, הדבר  16 –ערך מ"מ ,עתה יהיו במ 175 -ומספר גדודים כעתודה מטכ"לית.         באשר לגדודי ה

 גדוד להדרכה )גם כעתודת מטכ"ל(.   1 -גדודים בעתודת מטכ"ל וולפיקוד הדרום , לפיקוד הצפון , גדודים לפיקוד המרכז , 

 

 מבנה וארגון האוגדה/ות

 

היקף האמל"ח העיקרי -משך כל תקופת הקמת סד"כ "אתגר" , נבחן ונדון כאמור המבנה והארגון של האוגדה , על רקע נתונים פיזיים  -

כיצד ישולב  -שיהיה במצאי )בעיקר טנקים ונגמ"שים(, מצאי כוח האדם שניתן יהיה להקצות  והיכולת להכשירו מקצועית . וכן הקביעה 

 תפעולי מעודכן.                                                                      –ידות הטנקים, קביעה שתבחן על רקע תורתי הח"יר והחרמ"ש עם יח

פל' טנקים בגדוד. מאחר  4או  3-באשר למבנה וארגון גד' הטנקים , הדעה הייתה אחידה , חייבת להיות פל' נגמ"שים בגדוד, בנוסף ל - 

גדודים בחטיבה , צריך היה להתבסס על מבנה  4פל' טנקים בגדוד , ולא  4לא מאפשר הקצאה של  האוגדות הנדרש למספרוהגעה 

 3 -פל' חרמ"ש )כוח שווה ערך ל 9 -גד' טנקים ו 9: כל השלוש הן חט' טנקים , יחד  באפשרות הראשונהחטיבות ,  3  -משולש: באוגדה 

 חט' טנקים כנ"ל וחט' ממוכנת.                                                                      2במבנה של: , אוגדה  והאפשרות השנייהגד' חרמ"ש( ; 

                                                    המבנה והארגון הפנימי של האוגדות ,כאמור באפשרויות לעיל , איפשר להקים  אוגדות :                                                 –

 *                                       חטיבות טנקים בכל אוגדה , )כולל אוגדות עם טנקי "טירן"(;                                3* אוגדות עם 

                                                     חטיבות טנקים וחטיבה ממוכנת בכל אוגדה.                                   2אוגדות  עם 

 -נקבעו כממונעות )ב חלקןחטיבות החי"ר  1כעיקרון נקבע שכל אוגדה תוכל לקבל חטיבת חי"ר, לחבירה מבצעית מוגדרת. מתוך  --

טיבות החי"ר קבלו , כל אחת , חטיבות טנקים.  שאר ח 3זחל"מים( , ומיועדות לחבירה בעיקר עם האוגדות בנות  40 -נגמ"שים ו 125

 זחל"מים  )לניוד משורין חלקי(.    40

  מ"מ.     160גדוד מרגמות מתנייעות  1מ"מ , 155 –גדודי הארטילריה  5-4,  אוגדות:ב אגדי הארטילריה –

 מ"מ באגד פיקודי )בהרכב כפי שהוקצה        175 -אוגדו גדודי ה בפיקודים המרחביים-                          

 מ"מ מצויים כעתודת מטכ"ל ולהדרכה.               175גדודי   -לכל פיקוד(  .ו                          

כלים(  3/4 –ת )מח' מ"מ ע"ג זחל"מים )"דגם ד'"( , שהיו באגד הארטילרי, שוחררו להקצאה ותפעול ברמה הגדודי 120-גדודי ה -

 מח' דגם ד' , לכל גדוד טנקים/חרמ"ש בחטיבות השריון באוגדות.   -בשריון 

הנדסי באוגדה , אך הוחלט כי מטה קצין ההנדסה האוגדתי יוגדל )בכוח אדם -: תחילה נבחנה האפשרות להקים אגד יחידות ההנדסה –

אות : גדוד הנדסת שדה ,יחידת סער אוגדתית , יחידת צמ"ה )ציוד מכני ואמצעים( כדי לאפשר לו טיפול/הפעלה/הקצאה של היחידות הב

 הנדסי( אוגדתית . באשר ליחידת אב"כ  טרם סוכם באם תהיה באגד התחזוקה או עם היחידות הכפופות לקצין ההנדסה האוגדתי.  

אבטחה )לכן לא יצוידו בטנקים(. יורכבו שדה ו-השגת מודיעין –: נקבע כי גדודים אלה תפקידם העיקרי  גדודי הסיור האוגדתיים --

"קשתות" , מרב"לים" , תב"מ , ל"א  ואמצעי בט"ש  –מפלוגות נגמ"שים וגי'פים ויצוידו גם באמצעים מיוחדים )לגילוי ואבטחה 

 נוספים(. 

כב וארגון אגד התחזוקה : דיונים רבים התייחסו לנושא התחזוקה. בעיקר על גדודי הגש"ח וגדודי ההספקה. הר אגד תחזוקה אוגדתי – 

,סוכם כלהלן : גדוד רפואה אוגדתי )יכולת פיצול לפלוגות רפואה(, פלוגת מ.צ. )יכולת פיצול למח'( , גדוד חימוש אוגדתי )יכלול גם 

                                                  פלוגת חימוש עבור האגד הארטילרי( , גדוד ההספקה )יכלול גם פלוגת תחמושת עבור האגד הארטילרי(.  גדוד נ.מ. יצורף מח"א. 

כאשר מספר אוגדות פועלות ת"פ מפקדת גייס , או מפקדת הפיקוד , האם ניתן להפעיל  גדוד תחזוקה אחד או   –נושא  שנשאר פתוח 

 שניים , כאשר התכנון הלוגסטי נעשה ברמת תאום  גייסית/פיקודית.     

, סיכם הרמטכ"ל כי מבנה וארגון האוגדות בסד"כ "אתגר"  יהיה כפי שר' אג"ם סיכם  75לינואר  6 -: ב ות/סיכום מבנה וארגון האוגדה -

 במהלך הדיונים על סד"כ "אתגר", )כמפורט לעיל(.

 

 השלמות לסד"כ היבשה        

 -                                                                                                                                 מפקדות גייס:< 
 , שתוכל לפקד על גזרה במרחב פיקודי )כמו אוגדתית-נדרשה מפקדה עלבמהלך המלחמה הסתבר שהיו מצבים מבצעיים, בהם 

 

 



-או תנהל מבצע בו פועלות מספר מפקדות )אוגדות / חטיבות עצמאיות וכוחות נוספים ( להשגת מטרה באזור/גזרת לבנון והחרמון( ו

                       תקיפה לעבר דמשק(.                                                                           –מבצע הצליחה בתעלה ; הלחימה בארץ גושן ; או  –מרחב גיאוגרפי מוגדר )כמו 

הכוונה , שתהיה זו מפקדה קטנה ביחס , ללא כוחות אורגניים תקניים , בעלת יכולת שליטה ותאום מבצעי ולוגיסטי.     בסד"כ "אתגר"  –

על בסיס אלוף מוסה פלד, סיכמתי כי מפקדת הגייס הראשונה תוקם  –ובפ"ע שלי )כר' אג"ם( עם מפקד גי"ש , מפקדות גייס  מספריוקמו 

תקן ראשוני למפקדת הגייס  הוכן ע"י אג"ם/תוא"ר. מפקדה זו הוקמה ,תורגלה באופן עצמאי ואף השתתפה  . מפקדת אוגדת גי"ש 

 מלחמה .  –במשחק 

 

                                :                                                                                                                             מערך ההנדסה< 

ת גד'( . פלוג 2גד'   ולמרכז  2גד' , לצפון   3 –גדודי הנדסה לפיקודים )לפיקוד דרום  7גדודי הנדסה משורינים , גד' לכל אוגדה .     -

 מחלקת הנדסה . –בחטמ"רים  –לכל חטיבת חי"ר.  יחידות אב"כ.        הנדסה

 

 -                                                                                                                                                        ההונאה: יחידת< 

 שריון  )פיזית ואלקטרונית(.ההונאה )דמיים( הוקמה להדגמת   יחידת

 היחידהתורגלה באימון ההקמה וכן שותפה במשחק מלחמה פיקודי. טרם סוכם הגוף שיכול לעקוב , באופן תמידי , אחר פעילות  היחידה

 נאה המושגת.ומידת הצלחת מהלכיה , ובחינת אמינות ההו

 

 -                                                                                                                                                      אגד הצליחה :< 

חלקם של    -תמס"חים 45 -דוברות ו 36ם , גשרי גלילים קצרי 4גשרי "צנע",  4גשרי גלילים ,  4 –מבחינת האמצעים , היו במערך 

 האמצעים חייב תיקון ושיקום.    

                                                                                                                               

פלוגות גשרים , פלוגת דוברות ופל'  2צליחה הנדסיים )בכל גד' גדודי  4לאחר לבטים לא קלים, סוכם על הקמת אגד צליחה הכולל  -

 גשרים.    4גשר, כל אחד עם -תמס"חים(.  האגד מסוגל להקים שני ראשי

                                                                                                                                                                                        

נבדקת האפשרות שגרירת הגשרים תעשה ע"י יחידת גרירה אורגנית , הבנויה על תובות טנקים )צנטוריונים ופטון( , ולא ע"י טנקים  –

 מבצעיים. 

 

 -                                                                                                                        :                       מפקדה למערך העורף< 

בהכללה ניתן לסכם  כי במלחמה זו העורף לא נפגע מתקיפות אויב. אך אין ספק כי מצב זה עלול להשתנות בעתיד.   בעיקר עם כניסה 

מערך הג"א  –קרקע.                                                                                                                   -קעמסיבית של טילי קר

למעשה הנושא "העורף".           הנושא עוד יידון בעתיד. ) –)ההגנה האזרחית( יחייב שינוי מהותי. האם נכון להקים פיקוד מרחבי 
. עמדתי אז בראש הצוות ]כאיש מילואים[ שהכין את תכנית 93-92ון ,תוכנן ובוצע רק בשנים נד

 היסוד של ארגון ותפעול מערך העורף במדינה . ותכנית זו בוצעה , הוקם פיקוד העורף(.

 

            .שדרוג מערכת הקשר והשליטהבוצע  <

 

                                                                                                                                    

 -                                                                                                                     יחידת "העברי" מערכת טילים לטווח בינוני:< 

  הקרבי להשגת טווח מוגדל -בשלבי מחקר ופיתוח של הראש III - טילים דגם .  בינונייחידה מבצעית , יכולת ירי טילים לטווח 

 ודיוק .      

 

 

 

 



 ( : סד"כ  חיל האוויר  75-79תכנית "אתגר"  ) –עיקרי 

 

  79שנת          74שנת            ה ג ו ף / האמצעי      .  

 מאות              303מטוסי קרב                              

 עשרות                --מטוסי תקיפה                             

 220                70מסוקים                                   

    80                30מטוסי תובלה                            

             70                25מטוסים קלים                            

 עשרות                23גדודים                    –מערך נ.מ. 

 

 

 הארות -הערות  

ודיונים עם ח"א , והן ביחס לתכנית "אתגר", הוצאו מתוך סיכומי ישיבות  74הנתונים על המטוסים והמסוקים בח"א , הן באשר לשנת * 

 וכן מנתונים שהתקבלו מח"א , ובחלק מהנתונים אין זהות .

                                   מטוסים לא כשירים.                      82מטוס , אך כללו   383מספר מטוסי הקרב בח"א , ערב המלחמה היה * 

 70.  לא בטוח שהיו אמנם   206אלואט    ובל  –, מסוקים קלים 205, היו : מסוקי "יסעור",  סופר פרלון , בל 74 -* מסוקים בח"א ב

הדרישה                                                                             מסוקים.                                                                                  

קוברה( , מסוקי תובלה/הנחתה , מסוקים קלים )לחילוץ והצלה , תובלת  –למסוקים בתכנית "אתגר", כללה : מסוקי תקיפה )"צפע" 

דת ת"פ כוחות היבשה . ל"א , תקשורת , הובלת פיקוד(.                 נבחנה האפשרות להקים טייסת מסוקים מיוח -אמל"ח למבצעים ,ל

 כר' אג"מ הערכתי את צרכי והיקף המסוקים שיידרשו להקצאה לכוחות היבשה , אך סיכמתי כי המסוקים יישארו בח"א )לבקשת מח"א(.        

.  , מטוסי דקוטה ונורד ,מטוסים בינוניים אזרחיים )שהוסבו לשימוש צבאי( C – 130  , כללו : שני 74 -* מטוסי תובלה בח"א ב

;  הדרישה  76. מטוסי הנורד מיועדים לצאת מהמערך לאחר שנת  C -130 הדרישה למטוסי תובלה ב"אתגר" , כללה בעיקר את:

 יחידות חי"ר.יכולת תובלה בהיטס של  -המבצעית 

של אנשי ח"א * התוספת של מטוסים קלים ב"אתגר" )כולל מטוסי "ערבה"( , מיועדת לאפשר הקצאה לתפקידים הבאים : הנעה מהירה 

להנעת מפקדים , סיורי מפקדים  וסיירים , תקשורת ,  –לבסיסים ומבסיס אחד למשנהו ; לכוחות היבשה, אמ"ן , חי"ק, ח"י והמטכ"ל 

 העברה מהירה של ציוד ואמצעים.                                                                                            

מ"מ בגדודי הנ.מ. . בסד"כ "אתגר"  המטרה להשלים  20, ותותחי  L-70"הוק" , תותחי  –סוללות טק"א  7כלל:   74-הנ.מ. ב * מערך

 מ"מ. 20"פטריוט" ותוספת של גדודי נ.מ. -סוללות טק"א מסוג "הוק" ו

 

 

 השלמות לסד"כ ח"א בתר"ש "אתגר"

 תדלוק ו/או להסב מטוסים אזרחים לתפקיד זה.מטוסי תדלוק : בסד"כ "אתגר" הכוונה לרכוש מטוסי  <

 :< השלמות פיתוח הפרויקטים  

 ."לפיד המכבים"   -   

                                                            ;"מסור"  –    

 < השלמות ותוספת של מטוסים ללא טייס )מל"ט(.

                                                סיכום תורת שת"פ וסיוע לכוחות היבשה.                                                                                           <  התקנת המערכות : בקרה ושליטה מרכזית )ארצית(;  

 יחידות בינוי )הנדסה(. 2<  

 

 

 



 

 הים   -( : סד"כ  חיל 75-79תכנית "אתגר"  ) –עיקרי 

  79שנת          74שנת            ה ג ו ף / האמצעי      .  

 28               14סטי"לים                                   

 3(                2צוללות                                   )

   24-18               12משמר                           -ספינות

 10                 7ים                           נושאות טנק

   הארות –הערות 

                                                      " )תוצרת ישראל(.                                                                                                             4-היו "סער 2-"   ו3-היו "סער 12,  74 -סטי"לים שהיו ב 14-צוללות שהוצאו מהשרות. מתוך ה 2היו  74-* ב

                            ים מתקדמים , עם שדרוג מכ"מים בספינות.                                                                                        -" משופר.  טילי ים3-"  ו"סער4-* תוספת הסטי"לים בסד"כ "אתגר" יהיו מדגמי "סער

                                ספינות , יותנה ביכולת הרכש/הפיתוח.                                                                                            12תוספת "דבורים" וספינות הידרופולים חמושות. תוספת של עד  -המשמר * ספינות

                                      כוחות שריון.להגיע ליכולת הנחתה של * נושאות טנקים )נט"קים( ,  הכוונה 

 

 הכיפורים.-תר"ש "אתגר"  הוכן על בסיס אפשרות "מקרה הכול" ,ביוזמת הערבים ,לאחר מלחמת יום  הערת  הבהרה:

המצב , כפי שהסתברה -נת והערכתבתמואפשרי להקים סד"כ גדול ככל שניתן בזמן קצר יחסית.. כל זאת עד שינוי  -המטרה הייתה 

 שונתה. -)"הדרך לשלום"( , ותכנית "אתגר"  77ועידת הפסגה בין מצרים וישראל שהתקיימה בדצמ'  - 77בדצמ' 

 

 

 

 

 (1984 – 1980"מטמון"  ) –תכנית רב שנתית 

 )בעקבות וועידת איסמעיליה( זו תכנית שתוכננה אך לא בוצעה

 

 הבהרה משלימה

. למעשה שתי התכניות מציגות תכנית רב שנתית של עשר 79-75, הוכנה יחד עם תכנית "אתגר" לשנים  84-80תר"ש "מטמון לשנים  -

הכיפורים והחשש ממלחמה חוזרת , -שנים )שאף תוקצבה בהתאם ע"י הסיוע מארה"ב(. תכנית חריגה , תולדה של תוצאות מלחמת יום

                                             הבינוני.             -בטווח הקצר

אך .  79-75העיקרית , הבאה לתת מענה להערכת המצב הלאומית לשנים  -כאמור את התכנית המרכזית בטאו תר"ש וסד"כ "אתגר"  –

רציפות הספקת מקורות כוח האדם לא מספיק, וכן ספק בקיום  –ניתן יהיה לבצעה במלואה ,בעיקר בגלל מצאי , ש לא היה ביטחון

 -תכנית השלמה הבאה לוודא , מחד  היווהאמל"ח והאמצעים הנדרשים מארה"ב בלוח הזמנים שהוגדר.   לכן תר"ש וסד"כ "מטמון"

לבחון את תכנית "מטמון" על בסיס הערכת מצב לאומית מעודכנת  –היכולת להשלים מה שלא ניתן יהיה לבצע בתר"ש "אתגר", ומאידך 

או לפני כן( , ולהעריך האם חלו שינויים במצב הבינ"ל וכן במצב באזורינו,  כך שיחייב שינויים בתכנית "מטמון" ) 79, שתעשה בשנת 

          )בעיקר תוספת/הפחתה  מהיקף הסד"כ המתוכנן(.                                                                                    

 .התכנית לא תוצג כאן

 

 

*  *  *  * 
 

 

 



 תכנון פינוי צה"ל מסיני יא.      

  
 פתיחה

, היה ברור כי באם לא תחודש המלחמה ,  ישראל  76( , ובמהלך ראשית שנת 75הביניים בין מצרים וישראל )ספט'  –לאחר הסכם  -

-מוצא בתמונת –תעמוד בפני הסכמי ביניים נוספים שיביאו לנסיגת ישראל עד לגבול הבינ"ל של ישראל ומצרים.  יש לראות זאת כהנחת 

המשמעות המעשית מהאמור לעיל ,  –                                                                                             המצב העכשוית.             

. פינוי של כל מה שאפשר ונכון לפנות : מתקנים , מחנות ,  1967הושקע בסיני , מאז שנת  –שצה"ל יהיה חייב לפנות את כל שהוקם 

חפ"קים , יישובים , מערכות צבאיות ואמצעים מיוחדים  )ניתן לכנותם במשותף : "אמצעים -תעופה , מפקדות-, שדות מאגרים , תשתיות

 .כול כוחות צה"ל המצויים בסיניואתרים"(, וכן את 

 הלן :   , והסיבות לכך , אפשר להציג לפי  התקופות והמהלכים שניתן להגדירן כל 77/76ועד לשנת   67את אשר הוקם מאז שנת  –

הקמת המעוזים והתעוזים,  -( , התבטאו בעיקר ב73אוק'  – 67"  ,על כל מהלכיו ושלביו )יולי לב-תקופת הקמת "קו ברוההתשה" * "

קשר ושדות תעופה. תקופה ארוכה זו חייבה תחזוקה שוטפת ,  –מים  –חפ"קים , מאגרים , תשתיות תחבורה  –מפקדות  –הקמת מחנות 

נתוני כוננות ופעילות בט"ש.    אלה הנתונים והמצב בו נפתחה המלחמה.  צה"ל פעל על בסיס התשתיות שהוקמו עד קיום שגרת חיים ב

 אז.       

תחזוקת ותפעול ראשי  -( , התבטאו בעיקר ב74מרץ  – 73)אוק'  * מהלכי צליחת התעלה . הלחימה  וההתארגנות הזמנית בארץ גושן

הגשר ומתקניו )ממערב וממזרח לתעלה( , סיוע לוגיסטי רצוף בתחזוקת הכוחות בארץ גושן, תפעול שדה התעופה בפאיד.  ארגון מירב 

 האמצעים הלוגיסטיים בקרבת ראש הגשר. ותחזוקת הכוחות ממזרח לתעלה.    

פינוי   -(, ההתארגנות בשטח חדש, התבטא בעיקר ב75ספט'  – 74)מרץ  הביניים-ת הכוחות בסיני ועד הסכם* לאחר הסכם הפרד

האמצעים והאתרים מארץ גושן מזרחה מקו ההפרדה . הקמת עמדות ומוצבים חדשים בין קו ההפרדה הישראלי ומזרחה לעבר קווי 

חוסר הידיעה  –בעיה מרכזית למתכננים בשטחים יותר עורפיים.        מגבלת הכוחות והרכבם.  הצורך בהקמת תשתיות ומחנות חדשים

אתרים במבנים קבועים, ארעיים , או אהלים  –האם להקים וכמה מחנות  –. המשמעות המעשית כמה זמן נשהה בקו זה עד נסיגה נוספת

(;  האם להקים מאגרים ותשתיות חדשות ?;  460בלבד .ואת מי להעדיף בקבלת בנייה מסודרת יותר )כמו כתות הלימוד הנדרשות  בחט' 

 ; ומהו לוח הזמנים הנכון לביצוע ?   

נסיגה משמעותית מזרחה , מעבר למעברי הג'ידי   -שנים ?(, התבטאה בעיקר ב 3למשך  – 75)ספט'  ההתארגנות לאחר הסכם הביניים* 

החיץ -לתכנן מערך הגנה שונה , המתבסס על הקרבה לשטחיחשיבה . קיום אזור חיוני בחסות אמריקאית , והצורך -והמיתלה ורכס אום

של כוחות האו"ם , על שטחים פתוחים יחסית עד קוי מגע אפשריים , הצורך במערך תצפיות מפותח ומוצבי חוץ קטנים המיועדים 

הגנה כזה יש לבנות את ההפרדה ושטחי החיץ של האו"ם( ,ומוצבים לניהול קרב הגנה והתקפות נגד. למערך -להשהות ולסגת )ליד קווי

המערכת המנהלתית והלוגיסטית )"האמצעים והאתרים"( שתסייע לכוחות לנהל שגרת חיים , בנתוני בט"ש , כוננות וחידוש אפשרי של 

 הלחימה.       

ד יפונו יימצאו כל "האמצעים והאתרים" במרחבי סיני , במשך השנים הבאות , וללא הצורך לתכנן כיצ היכן ובנוסף , ללא קשר –

כל "האמצעים והאתרים" וכל כוחות צה"ל מסיני לדרום  להיכן יפונויש לתכנן  - עתהמהשטח )דבר שיבוצע בפועל ,כאשר זה יידרש( , 

היכן יוקמו שדות  –מה יש לתכנן ולהכין בעורף בהתאם ! )ובגלל הזמן הנדרש לתכנון והקמה, עדיפות להחלטה  -המדינה , וכתוצאה 

 התעופה בישראל(.

 

 תכנון הפינוי   -מטרות  

צפוי הסכם שלום עם מצרים. צה"ל ייסוג )בשלבים( לגבול הבינ"ל בין מצרים וישראל. הדבר יחייב את פינוי סיני   - הנחת המוצא* 

                                                                                        באופן מלא.                                                                                                  

                                                                                                                                                        -מטרות תכנון הפינוי* 

<  פינוי מסודר מסיני של כל המתקנים והציוד )"האמצעים והאתרים"( והכוחות של  צה"ל, במסגרת זמן נתון ,כפי שייקבע בהסכמי 

<                                                 שנים(.                                                                               4-5הנסיגה, )הערכה , משך 

כל "האמצעים והאתרים" )מחנות , מאגרים , תשתיות ,שדות תעופה , מתקנים , אמל"ח, צל"מ ואמצעים( והכוחות של צה"ל שיפונו , 

<             בדרום מדינת ישראל.                                                                    ימוקמו במקומות מוגדרים שנבחרו במיוחד 

ייקבעו לתועלת ובתאום עם המועצות בהם ימוקמו "האמצעים והאתרים"  והכוחות של צה"ל בדרום המדינה , ,  המיקומים החדשים

 שכן משפחות צבא הקבע בנגב  וליצור מקומות תעסוקה נוספים בנגב.  , להכוונה לחזק האוכלוסייה האזרחיות.    –המקומיות 

                                                                                                                                                                    



ם שיפונו מסיני , אשר יבחנו ויציעו האפשרויות לפיתוח ושילוב האמצעים והאתרי ישולבו משרדי הממשלהן כאמור לעיל , תכנו< ב

                                                                                                בהתאם למגמות וצרכי משרדיהם.ע"י צה"ל, עם הפיתוח האזרחי 

 התכנון יבוצע ע"י מטכ"ל/אג"ת  בהתאם להנחיות  ר' אג"ם.

 

  ה ת כ נ ו ן

פעילות  –ל הכוחות ,האמצעים והאתרים , בדרום המדינה , צריכה לתת מענה לפעילויות צה"ל בתחומים * כללי : הפריסה הצבאית ש

 שוטף , אימונים וכוננות , גמישות ארגונית ומבצעית.-ביטחון

, נבטים ,  ערד -חצרים , שבטה , צאלים , חולות חלוצה , מרחב שיזפון , בקעת עובדה , וכן ב  -צה"ל ינצל את השטחים מדרום לב"ש * 

אימונים  וליד צירי תנועה שיאפשרו ביצוע פעילות שגרה ויכולת לביצוע -כדי למקם היחידות והמתקנים בקרבת שטחי  -מצפה רמון 

 תכניות מגננה על גבולות דרום המדינה.                                                              

דרום ב"ש  -ן את שמורות הטבע )שחלקן ישולבו בשטחי האימונים(.        השריון ירוכז במרחב * תכנון שטחי האימונים יביא בחשבו

,חצרים , צאלים וחלוצה , ושטחי האימונים במרחב זה ; אימוני הארטילריה יבוצעו באזור שבטה ; אמוני חיל ההנדסה בערד; אימוני 

 החי"ר ישולבו עם השריון במתקן האימונים בצאלים.

<                                                                                                                                                                -* ח"א :

<                                          לשדה תעופה בינ"ל שני לישראל.  –בנבטים יוקם שדה תעופה , בעיקר למטוסי תובלה.  מיועד בעתיד 

אברהם -שדה "עציון" בסיני )לא הרחק מאילת( , יפונה . מיועד להקמה בישראל ע"י מימון אמריקאי. ח"א ביקש להקימו באזור שדה

מן שירותי רמון וליד שדה בוקר. אזור שהכרתי עוד מז -)מצפון לאילת (. אני התנגדתי , והצעתי את אזור רמת מטרד )מצפון למצפה

כקצין המבצעים בפיקוד הדרום. ולא היה לי ספק שמיקומו מצוין , לצה"ל ולח"א כאחד(. ח"א התנגד והנושא הובא על ידי להחלטת 

 הרמטכ"ל שסיכם כדעתי. ) ש"ת רמון הוקם  ברמת מטרד , נחשב  כיום , גם בח"א , כש"ת החשוב ביותר במדינה(. 

להקים מרכז הדרכה ארצי של צה"ל בנגב. אותר והוקצה לכך שטח מצפון ל"צומת הנגב" )צומת  התכנון הציע  -* מרכז הדרכה ארצי 

לצרכי פיתוח של צה"ל  -(.  כן הוצע להוריד את תע"ש לנגב )אזור רמת בקע(. שטח נוסף ,שנרשם "לטובת אג"ת" 224 -ו 40הכבישים 

 תל שוקת )באזור חרבת כסיף(. –, סומן ליד כביש ערד 

תכנית זו הוכנה עוד בהיותי ר'אג"ם ועקבתי אחריה גם בהיותי אלוף פיקוד דרום. הפירוט המלא * 
שלב  –, כאשר התכנית התחלקה לשני שלבים  79-ו 78של התכנית נעשה בהמשך ע"י אג"ת בשנים 

ראס מוחמד , והשלב השני הותאם לנסיגת צה"ל  –עריש -ראשון הותאם לנסיגת צה"ל לקו אל
ישראל. תכניות מפורטות אלה התבססו על התכנית הכללית כפי שפורטה  –"ל של מצרים לגבול הבינ

לעיל.                                                                             לצערי ,הכוונה 
שלנו , לשלב את המערכת האזרחית עם התכנון הצבאי , בפועל נכשלה. למרות שהוקמה ועדת 

ם מהממשלה , וועדה זו לא השכילה להבין ולהעריך נכונה את ההזדמנות "האזרחית" מנכ"לי
להשתלב עם התכנון הצבאי. מערכת התכנון האזרחית החמיצה הזדמנות נדירה לנצל ולשנות פני 

הנגב לצרכיה.   הסתבר שהמערכת הצבאית מהירה ויעילה יותר מול מערכת אזרחית איטית , 
היכולת להגדיר עדיפות לאומית ברת השגה )גם נוכח מהמורות החסרה ראייה כוללת ואת 

 בירוקרטיות(. נכון לשלב בכשלון זה לא רק את המנכ"לים אלא גם את השרים שלהם. 

 

 

*  *  * 

 
 


