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דבר העורכים

מהפך בשלושה ימיםמהפך בשלושה ימיםמהפך בשלושה ימיםמהפך בשלושה ימיםמהפך בשלושה ימים

6 באוקטובר 1973 במתקפה משולבת של צבאות–מלחמת יום הכיפורים פרצה ב
ערב על מדינת ישראל, מתקפה שהונחתה בהפתעה מוחלטת. בתוך שלושה ימים
–עברו צבאות אלו למגננה והחלו לזעוק לעזרה ממדינות ערב אחרות ומברית

המועצות להפעיל רכבת אווירית–9 באוקטובר החליטה ברית–המועצות. כבר ב
להצלת סוריה.

בתחום האסטרטגי הונחלה תבוסה לשני הצבאות הערביים סוריה ומצרים,
שתוגברו בחילות משלוח. ישראל ניצחה לאחר שנתפסה בתנאים הגרועים ביותר
האפשריים בתחילת מתקפת הפתע. במתקפות פתע דומות בהיסטוריה, כמו זו

7–הרבור ב–22 ביוני 1941, או היפנית על פרל–המועצות ב–הגרמנית על ברית
בדצמבר 1941, נזקקו שתי המעצמות הגדולות לתקופה של למעלה מחצי שנה עד
אשר הצליחו להשיב, ולו במידת מה, מלחמה שערה. ואילו צה"ל, בתוך 48 שעות

נגד בשתי הזירות: בתוך שלושה ימים השמיד את חיל השריון הסורי–עבר למתקפת
ואת כוחות פיקוד ים סוף המצרי; לאחר שישה ימים כבר עמד בטווח 40 ק"מ

נגד כוללת בזירה המצרית; ולאחר עוד–מדמשק; אחרי תשעה ימים החל במתקפת
תשעה ימים הגיע לטווח 101 ק"מ מקהיר בכתרו את מחצית הצבא המצרי ובהשמידו

חלקים נכבדים ממנו.
הישגי צה"ל בתוך פחות משלושה שבועות גרמו לצבאות שהפתיעו לבקש

הפסקת אש.
 בד בבד הושמדו חילות האוויר של מצרים וסוריה, בעיקר בקרבות אוויר,

ולאחר כמה ימים שוחקים זכה חיל האוויר לעליונות מעל זירות הלחימה.
חיל הים זכה לגדול בניצחונותיו בהביסו את חילות הים של סוריה ומצרים הן
בים התיכון והן בים סוף. הוא השמיד ספינות טילים רבות של האויב והשיג

פשר את ביצועם של מבצעיםִעליונות ימית מוחלטת בשתי הזירות, ובתוך כך גם א
פי צורכי צה"ל.–משולבים מהים על

למלחמת יום הכיפורים היו תוצאות מרחיקות לכת. כאשר נוכח נשיא מצרים
אנואר סאדאת כי גם בתנאים כה נוחים לתוקפים לא הצליחו מדינות ערב להביס
את ישראל, הוא קיבל החלטה לשנות את מדיניותו ולעבור מפתרון כוחני למשא
ומתן בדרכי שלום. לפני מלחמת יום הכיפורים, לא רק שלא רצה לנהל מו"מ עם

ישראל אלא אף לא היה מוכן להכיר בה, שלא לדבר כלל על הסכם שלום.
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הרקע האסטרטגי והאופרטיביהרקע האסטרטגי והאופרטיביהרקע האסטרטגי והאופרטיביהרקע האסטרטגי והאופרטיביהרקע האסטרטגי והאופרטיבי
אל"ם (מיל') בני מיכלסון

מלחמת יום הכיפורים נפתחה כמלחמה כוללת של סוריה ומצרים על ישראל.
 עיראק,—במהלך המלחמה הצטרפו ללחימה חילות משלוח מכמה מדינות ערביות 

ירדן, מרוקו ועוד. על אף סימנים מעידים למכביר ניחתה המתקפה במפתיע בצהרי
24–ונסתיימה בהפסקת אש ב שבת יום הכיפורים תשל"ד, 6 באוקטובר 1973,

באוקטובר, אם כי לאחריה נמשכה מלחמת התשה בשתי הזירות עד לחתימת
18 בינואר 1974 ובין ישראל לסוריה–הסכמי הפרדת הכוחות: בין ישראל למצרים ב

31 במאי 1974.–ב

 הייתה לכבוש את מערב סיני ואת רמת הגולן ולהשמידמטרת התוקפים
.את כוחות צה"ל בשתי הזירות

 הייתה להגן על השטחים שבשליטתו ולמנוע כל הישגמטרת צה"ל
נגד אשר יחזירו את המצב– לעבור למתקפות—מהתוקפים,  ובהמשך 

לקדמותו בשלב הראשון; ולאחריו להעביר את המלחמה לשטח האויב
ולהכריעה בהשמדת כוחותיו ובאיום על הבירות דמשק וקהיר.

הברית במלחמה, התבטאה–המועצות וארצות–מעורבות המעצמות הגדולות, ברית
 במאמץ דיפלומטי—בעיקר במשלוח הספקה באמצעות רכבות אוויר ובהמשך 

להפסקת הלחימה. מעורבות זו כמעט שהביאה את המעצמות להתנגשות מזוינת
ביניהן. לאחר שנוטרלה סכנה זו, הן הצליחו לגרום להפסקת הלחימה ולהביא את

הצדדים לשולחן הדיונים.
מלחמה זו הייתה סדורה (קונוונציונלית) וכוללת. שני הצדדים השקיעו בה את
עיקר משאביהם הצבאיים ובאינטנסיביות גדולה כל כך עד שנזקקו למילוי המלאים
מחדש אחרי ימי לחימה אחדים בלבד. המלחמה התרחשה בעיקר בזירות רמת
הגולן וסיני, בעוד העורף כמעט שלא הותקף. לעומת הטענה שהערבים יצאו למלחמה
"מוגבלת", יש לציין כי המערכות היו מוגבלות בהיקפן הטריטוריאלי, רק במידה

שהצבאות העריכו את יכולתם.
לאחר מלחמת ששת הימים הצטיידו צבאות מצרים וסוריה בנשק סובייטי רב
ובנו מחדש את כוחם בלמדם את לקחי המלחמה ההיא ובנסותן להתארגן באופן
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המלחמה — חלוקה לשלבים
  ניתן לחלק את המלחמה לארבעה שלבים עיקריים:

שלב א: 7-6 באוקטובר:
  היממה הראשונה של הצבא הסדיר

7-6 באוקטובר: הצליחה המצרית וההבקעה הסורית, צה“ל במגננה —  
היממה הראשונה של הצבא הסדיר.  

שלב ב: 10-8 באוקטובר:
  מתקפת נגד בשתי הזירות

10-8 באוקטובר: ניסיונות צבאות מצרים וסוריה לפתח את המתקפה,  
וכנגדם צה“ל תוקף�נגד בשתי הזירות; החזרת המצב לקדמותו בגולן והכלה  

בסיני.  

שלב ג: 14-11 באוקטובר:
  מאמץ עיקרי של צה“ל במתקפה בזירה הסורית בעת מגננה בסיני.

המגננה הסורית נשברת, העיראקים מצילים את המצב.  
המצרים מבססים את הישגיהם ממזרח לתעלה ותוקפים עם מרבית  

השריון כדי לסייע לסורים.  

שלב ד: 24-15 באוקטובר:
  צה“ל במתקפה בצליחת התעלה מערבה, ובמגננה בזירת סוריה. המצרים בניסיונות

 מגננה נואשים.
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המעצמות והמזרח התיכון בין מלחמתהמעצמות והמזרח התיכון בין מלחמתהמעצמות והמזרח התיכון בין מלחמתהמעצמות והמזרח התיכון בין מלחמתהמעצמות והמזרח התיכון בין מלחמת
ששת הימים למלחמת יום הכיפוריםששת הימים למלחמת יום הכיפוריםששת הימים למלחמת יום הכיפוריםששת הימים למלחמת יום הכיפוריםששת הימים למלחמת יום הכיפורים

ד"ר מתי מייזל

התקופה מסוף מלחמת ששת הימים עד פרוץ מלחמת יום הכיפורים היא תקופה
שלוש תקופות משנה מבחינת היחסים-בלתי אחידה. ניתן לחלק אותה לשתיים

הצבאיים של ישראל עם שכנותיה. הוויכוח על מלחמת ההתשה, אם זו הייתה
מלחמה או לא, נמשך עד היום.

יחסי הכוחות בקרב המעצמות ומדינות העולם
ומקומה של ישראל

רוחאל טבמב ,תוצעומה–תירבל רשאב .טרפל ךרוצ ןיא תירבה–תוצרא לש החוכ לע
וז זא לבא ,םויה היסור לש החוכב לזלזל ןיא םנמא .החוכ היה המ רוכזל שי
היה תירבה–תוצרא לשו םלועה תונידמ לש רתויב לודגה דחפה .המצעמ התייה
ךוסכס ידיל עיגהל אלש ;המע המחלמ ץורפת אמש — תוצעומה–תירב ינפמ
.התא יגטרטסא

המועצות.–הברית מול ברית–דה ארצותִבמזרח התיכון, מדינת ישראל ניצבת ולצ
הברית היו עוד כמה מדינות, גדולות וגדולות יותר–המועצות וארצות–מלבד ברית

אבל די חשובות. אמנה ארבע מהן הנוגעות במישרין לענייננו ואשר היו לישראל
תן בתקופה ההיא: בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה. במסגרתִיחסים קרובים א

יחסים אלה עמדו שאלות של סיוע דיפלומטי, שאלות מסחר ושל הספקת נשק.
היינו זקוקים לזה מאוד ולא היה אפשר בלעדיהן. העובדה שהברחנו כמה ספינות
משרבורג זו עדות אחת גלויה מאוד, אבל רק חלקית, של פעילותנו זו. לפיכך
למדיניות של צרפת, בריטניה, גרמניה ואיטליה הייתה חשיבות בניהול המדיניות

של ישראל.
סין הייתה מעצמה גדולה נוספת שנשארה אי שם ברקע. דמותה הטילה צל על
כולם, אך היא לא השתתפה במהלכים באזורנו באופן פעיל מכיוון שהייתה מעורבת
בווייטנאם, ובעיית העולם בתקופה ההיא הייתה וייטנאם. במלחמה זו עמדו זו
מול זו שתי המעצמות הגדולות. לכאורה, מי שתמך בווייטנאם הצפונית הייתה

הברית. זה היה גם–סין. כך גם הוצגו הדברים בתקשורת, גם בתקשורת של ארצות
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 אם—הבסיס לדוקטרינה ולאידאולוגיה האמריקנית באשר ל"תאוריית הדומינו" 
תיפול וייטנאם אז לאוס תיפול וסין תשתלט עליה וכן הלאה. למעשה, כפי שחלקנו

 מי שתמך בווייטנאם— וכיום זה ידוע מתוך המסמכים שבידינו —חשבנו כבר אז 
המועצות. סין הסתייגה מאוד. עם כל התמיכה שהעניקה–הצפונית הייתה ברית

לווייטנאם הצפונית, והיא אכן תמכה בה, סין עשתה זאת מתוך אילוצי גוש המדינות
המועצות לסין,–הברית, ובגלל היחסים המיוחדים בין ברית–הגדול שהתנגד לארצות

ובין סין לווייטנאם. אבל סין התנגדה. ולכן המאבק בווייטנאם היה במידה רבה
מאוד לא רק מאבק במדינה הקומוניסטית שמרכזה בהנוי ובמחתרת בדרום וייטנאם,

המועצות.–הברית לברית–אלא גם חלק מהמאבק הבסיסי שבין ארצות
מה מקומה של ישראל במערכת יחסי הכוחות הללו? ומה מקומו של המזרח
התיכון בכלל? המזרח התיכון זו זירה חשובה מאוד אבל לא הזירה העיקרית.

 איך אנחנו משתתפים כאן במשחק?—כשאנחנו שואלים מנקודת הראייה שלנו 
 ראוי שנדע שאיננו—מה לצפות? ְמה נוכל לקבל או לתת? מה נוכל לעשות ול

שחקנים עיקריים; אמנם חשובים, אבל במקום השני, במקרה הטוב. מתוך זה גם
נוכל להבין חלק מהדברים שהתרחשו בתקופה ההיא בעולם בכלל.

מדיניות המעצמות במזרח התיכון
בתקופת מלחמת ששת הימים (1967)

יש גם להבין את הרקע למעמדן של המעצמות במזרח התיכון. מלחמת ששת
הימים הייתה נקודת מפנה במעמדן. שנה לפני מלחמת ששת הימים התרחשו

המועצות והתגבשה בה מדיניות שונה משהייתה קודם–שינויים די קיצוניים בברית
המועצות ועל מדיניותה בתקופה שבין מלחמת–לכן. זה השפיע על מעמדה של ברית

 שר ההגנה הסובייטי—ששת הימים ליום הכיפורים. רק נזכיר דוגמה אחת לעניין זה 
המועצות. הוא–66' אחרי מאבק בין הצבא למפלגה בברית–גרצ'קו מונה לתפקידו ב

גיבש את מדיניותו בהדרגה, בימי מלחמת ששת הימים ולאחריה.
המועצות במדינות ערב עד מלחמת ששת הימים–התמיכה העיקרית של ברית

הייתה בעיקר בסוריה. סוריה קיבלה ציוד סובייטי תמיד לפני מצרים. הסכסוכים
הפוליטיים שהיו בין מפלגת האיחוד והקדמה הלאומית של נאצר ובין המפלגה
הקומוניסטית הסובייטית (שהרי המפלגה הקומוניסטית במצרים הייתה בלתי
חוקית) השפיעו מאוד על היחסים הצבאיים עם מצרים, וזאת בשעה שסוריה

 חלקן—נראתה לסובייטים השקעה בטוחה הרבה יותר, מכל מיני סיבות 
קוניונקטורליות, חלקן אופורטוניסטיות וחלקן אידאולוגיות בסיסיות. הערכה זו
השתנתה עקב מלחמת ששת הימים. אחרי המלחמה ניכרת מעורבות סובייטית
צבאית הרבה יותר גדולה במצרים. אלא מה? היקפה קטן מאוד ביחס לגודלו ועוצמתו
של הצבא הסובייטי. מי שהיה אחראי לניהול הסיוע הסובייטי למצרים, אחריות
מנהלית ופוליטית, לא היה הצבא, לא משרד ההגנה ולא משרד החוץ, אלא הקג"ב.
זאת, אף שברמה הדיפלומטית האנשים היו אנשי משרד החוץ: מברקים ודוחות
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נשלחו כמובן למשרד החוץ; היועצים הצבאיים, המדריכים והכוחות המוצבים
במצרים השתייכו לצבא ודיווחו כמובן למפקדיהם הצבאיים. הסיוע למצרים היה

המועצות. פקידים סובייטיים בכירים וראש המטה הכללי של–חשוב מאוד לברית
הצבא הסובייטי ביקרו לעתים במצרים. הסובייטים ראו בכך חשיבות עצומה אף

ששלחו למצרים יחידות קטנות של יועצים ומומחים.
הברית באופן חד את מדיניותה–מצד אחר, בתקופת ההמתנה שינתה ארצות

–במזרח התיכון. מתקופת ההמתנה, לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, נעשתה ארצות
הברית מעורבת לחלוטין במשחק הפוליטי והצבאי במזרח התיכון. זה העמיד את

 אולי בלי שהייתה ישראל מודעת לזה, אולי בלי שתתבקש. לפי—ישראל לצדה 
הברית. אבל השינוי הזה–התנהגותה של ישראל היא באמת לא סמכה על ארצות

העניק תמיכה אמריקנית חזקה מאוד למדינת ישראל. ניתן להרחיב ולומר כי במלחמת
המועצות לא היה אינטרס בתבוסה ישראלית. מובן שהיא–ששת הימים גם לברית

לא רצתה בתבוסה מצרית או סורית, אבל היא לא רצתה בתבוסה ישראלית.

מדיניות המעצמות במזרח התיכון
1968)-במלחמת ההתשה (70

.ןיטולחל יופצ יתלבו שדח בצמ ינפל ודמע םלוכ םימיה תשש תמחלמ המייתסנשכ
תא רותפל התצר תירבה–תוצרא .ותומדקל בצמה תא ריזחהל וצר תומצעמה יתש
תיטמולפיד תוליעפ התייה ,'96-'86 ,דואמ תויביסנטניא םייתנשכי במהלך  עודי .היעבה
ודיקפת .)סר'גור תינכת ,גניראי תינכת( ם"ואה לש הווסמב ,דואמ תצרמנ תינקירמא
שאר ,ר'גניסיק לשמ םילודג ויה ,הנידמה ריכזמ ,סר'גור לש תיטילופה ותמצועו
ר'גניסיקש ךכ ידיל איבה תירבה–תוצראב יטילופה קבאמה .ימואל ןוחטיבל הצעומה
רתוי הברה עיפשה סר'גור זא םג לבא .ומוקמ תא ספת ךכ רחאו סר'גור תחת רתח
לש ותדמע תא ץמיא אישנהו ,אישנה היה ץוחה תוינידמ תא עבקש ימ יכ ,ר'גניסיקמ
םיחטשהמ לארשי תגיסנב תניינועמ תירבה–תוצרא היפלו תינכת השבגתה .סר'גור
?ןתית אל וא ןתית איה המ ?םיאנת וליאב ?ןפוא הזיאב ?ךיא .םולש תרומת השבכש
רשאכ ,ןוסנו'ג לש וימימ הרקיעב התנתשה אל תאזה תוינידמה .תרחא השרפ רבכ וז
תנידמ וזיא לע" :לוכשאל ןוסנו'ג רמא .רחבנ ןוסקינו תואישנל ץורל אלש טילחה
תנידמ םויכ םג ?לארשי תנידמ לש היתולובג םהמ רמולכ ,"?רבדמ התא לארשי
.זא ןכש לכ ,הצור איה תולובג וליא הטילחה אל ןיידע לארשי

בתוך התקופה הזאת פרצה מלחמת ההתשה. מלחמה זו מעורפלת מאוד מנקודת
ראייה ישראלית. לא ברור לגמרי מתי החלה. הירי לאורך התעלה לא פסק גם
כשהגיעו כוחותינו לשם. ממתי קוראים לירי הזה מלחמת התשה? נאצר דיבר על
מלחמת התשה בת שלושה שלבים. אבל ידוע באופן בולט וברור מאוד מתי היא

 באוגוסט 1970, לפני מותו של נאצר. בסיומה היה הסכם חתום וכתוב—נגמרה 
והייתה לו תוצאה אסטרטגית.

להבנת מלחמת ההתשה, יש לבדוק מה היו האינטרסים של המעצמות במזרח
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התיכון בתקופה הנדונה. היה להן עניין להימנע מסכסוך ביניהן במזרח התיכון
ובעולם בכלל. לכן הן ביקשו למנוע אזור כלשהו או נושא כלשהו מלהידרדר ולהסלים,
–דבר שיביאן לידי סכסוך אסטרטגי המחייב מעורבות צבאית. במסגרת זו היו לארצות

הברית גם אינטרסים אחרים: רצונה לחדש את הקשרים עם מדינות ערב והשפעתה
עליהן; וחיזוק מעמדה הצבאי בים התיכון באמצעות הצבת צוללות עם טילים

המועצות. זה לא היה פשוט, שכן הים–נושאי ראשי נפץ גרעיניים, המכוונים לברית
התיכון אינו גדול ואינו עמוק כל כך. כעבור 20 שנה כבר יהיו טילים בעלי טווח

פשר לאמריקנים לצאת מהים התיכון ולהישאר באוקיינוס האטלנטי. אבל בסוףִשא
70, הם נזקקו להיערכות זו, ובכללה שיט הצי השישי–60, תחילת שנות ה–שנות ה

על מטוסיו וצרכיו בנמלים, במעגנים ובאחיזה להגנתו.
םיסוטמה תואשונ לע ישישה יצה ינפמ ןנוגתהל היה יטייבוסה סרטניאה

םיזחאמ תאיצמב תינתומ התייה ןכ תושעל תיטייבוסה תורשפאה .ויתוללוצו ולש
בצמב תוצעומה–תירב האצמנ וז הניחבמ .יגטרטסא ךרוצל ןוכיתה םיה ףוחב
הטקנ '16–ב לבא .הינבלא ,הנולאווב ןגעמ הל היה 1691 תנש דע .דואמ השק
תיטייבוסה תטיישהו ,תוצעומה–תירב דגנ ןיסל הפרטצהו יטילופ יוניש הינבלא
היסחיל תוביסה תחא .םייפולח םינגעמ השפיחו קלתסהל הצלאנ םש הנגעש
הלש ךרוצה חתפתה ךכ רחאו ,היקטלב ןגעמ לבקל תורשפאה התייה הירוס םע
.םירצמב םינגעמב

נראה כי האינטרס האסטרטגי הגלובלי הסובייטי אחרי מלחמת ששת הימים
לא היה להחזיר למצרים את סיני, אלא לתפוס מעגנים ועמדות אסטרטגיות בסוריה
או במצרים או בשתיהן, כדי להציב בהם כוחות ולתת מענה אסטרטגי לאיום הצי
השישי. טוב אמנם להחזיר למצרים את סיני אבל זה לא היה הדבר החשוב באמת.
המעקב אחר הצי השישי היה צורך אסטרטגי מן המעלה הראשונה. מנקודת
ראייה סובייטית, האיום הזה היה חמור יותר מניצחון דרום וייטנאם על צפון
וייטנאם. מאחז בים התיכון היה אפוא צורך חיוני, ולסיפוקו הייתה מצרים אובייקט
נוח הרבה יותר מסוריה. לפיכך היה צורך לשמור על אחיזה במצרים, לטפח אותה,
וזאת מלבד הצרכים האידאולוגיים והפוליטיים האחרים. לטפח את מצרים, אבל
למנוע התפרצות סכסוך שיגרור את המעצמות לתוכו, שהרי הרעיון לתפוס עמדות
לחופי הים התיכון נבע מרצון המעצמות להימנע ממלחמה, ולכן אסור שמצרים

תגרור אותן למלחמה.
הברית, שגם לה היו אינטרסים–כיצד מממשים אסטרטגיה זו אל מול ארצות

בכמה רמות, שהקשר ביניהן לא תמיד ברור לחלוטין. ניתן היה להבחין בהתעניינות
העצומה במעשיה של ישראל כאשר החלו הפצצות העומק, והן לא היו רבות.

הברית, השפעה צבאית, פוליטית–להפצצות העומק הייתה השפעה עצומה על ארצות
ומדינית. הפרסום על בית חרושת שנפגע ועל אזרחים הרוגים נהפך לבעיה פוליטית.

הברית שלטה על הספקת אמצעי לחימה לישראל, ומה שנזקקה לו ישראל–ארצות
יותר מכול היו מטוסים. נוצר משלב של כמה גורמים: תמיכה אמריקנית פוליטית
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וצבאית, מלחמת ההתשה, הפצצות העומק, ההסכמה לתכניות שלום (כבר לא
יארינג אלא רוג'רס) והספקת מטוסי פנטום לישראל. באשר למטוסים, ישראל

 היתרון האיכותי של—פיתחה מלבד אמצעי לחימה גם ידע מדעי וטכנולוגי 
ישראל. האמריקנים באו ללמוד ממערכת הביטחון הישראלית ואחר כך סיפקו

הברית הייתה מעוניינת בזה, כך–למדינת ישראל ציוד והיא שיפרה אותו. ארצות
מה במה שעשתה ישראל.–היא שלטה במידת

קיץ 1970, כאשר ניצבה ישראל בפני האתגר של-המשבר הגיע בחודשי אביב
סוללות טילי הנ"מ המצריות. למעשה, כל אחד מהצדדים פיתח שיטות צבאיות
לפגוע קשה ביריב ולהציבו בפני בעיה שאין לה מענה. לפעמים הבעיה הייתה
חברתית ואישית, לדוגמה מספר ההרוגים במדינת ישראל. הממשלה בישראל, ככורח
פוליטי ובלחץ חברתי, החליטה שאין היא מוכנה לשאת את המחיר הזה. כפתרון

הברית–היא הגיעה להסכם צבאי עם מצרים על הצבת הטילים, בתיווכן של ארצות
המועצות. ואולם משנחתם ההסכם, קודמו טילי הנ"מ הסובייטיים, בייחוד–וברית

, לשפת התעלה, וזאת שלא לפי ההסכם החתום.SA-3הטילים הניידים מדגם 
ישראל ניצבה אפוא מבלי מענה בפני האתגר האסטרטגי. מלחמת ההתשה לא
נגמרה בטוב מבחינת ישראל, משום שנוצר איום אסטרטגי שהגביל מאוד את זרוע

 חיל האוויר.—ההכרעה שלה 

המועצות למצרים בחודשים–התמיכה שהעניקה בריתומה השיגו בכך המעצמות? 
האחרונים והאינטנסיביים ביותר של מלחמת ההתשה, עודדה את תוקפנותו של
נאצר ולכאורה סיפקה לו יותר סיוע. רק לכאורה, משום שרוב הסיוע שניתן למצרים
לא היה כפוף להחלטות הצבא ואפילו לא להחלטות הממשלה המצרית. משהתקבלה
ההסכמה העקרונית של מצרים להציב כוחות או לקיים בסיסים סובייטיים על
אדמתה, או להעמיד לרשותם את נמליה, לא הייתה עוד למצִרים אפשרות כניסה
למתקנים האלה. המצרים לא ידעו אפוא מה נעשה בהם וכמובן לא הבינו את כל

המהלך.
מניתוח מבנה הכוחות הסובייטיים במצרים, הוצבו שם בעיקר יחידות קשר
ולוחמה אלקטרונית ועוד פחות ספינות ומטוסים. מטרתם הייתה להשגיח על הצי
השישי. מה משמעות הדבר בהקשר מלחמת ההתשה? אם תפרוץ מלחמה ממשית
בין ישראל למצרים לא ניתן יהיה להציב כוחות מצריים במקומות אלה, או כדי

המועצות למעורבות צבאית, דבר שהיא רצתה למנוע.–להגן עליהם תידרש ברית
אם כן, האסטרטגיה הסובייטית הייתה לתת לנאצר לכאורה את מה שהוא רוצה,
כדי למנוע ממנו לצאת למלחמה. ברגע שקיבל, באוגוסט 70', הושגה המטרה
הסובייטית ולא המטרה המצרית: להמשיך לפקח על הצי השישי, למנוע הסלמה

מעצמתית וסכנה לפרוץ מלחמה במזרח התיכון. כשם שהגבילו המעצמות את–בין
המלחמה בווייטנאם, כך עשו במזרח התיכון.
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מדיניות המעצמות מתום מלחמת ההתשה
1970)-עד מלחמת יום הכיפורים (73

האינטרס של המעצמות להימנע ממלחמה הוא שהכתיב את מדיניותן גם אחר כך.
באוגוסט 70' הסתיימה מלחמת ההתשה ונותרו עוד שלוש שנים למלחמת יום

הכיפורים.
תקופה זו הייתה שונה לגמרי. לא היה ירי של ממש בין ישראל למצרים. סוריה
לא הייתה רלוונטית, ירדן ודאי שלא. שמעתי שמשה דיין אמר פעם שהוא פוחד
מהמצרים כי אולי הם לא קרובים אבל הם חזקים; הוא פוחד מהירדנים כי אולי
הם לא חזקים אבל הם קרובים; הסורים לא קרובים ולא חזקים והוא לא פוחד
מהם. כך או כך, זה שיקף את הגישה: מצרים היא האויב העיקרי, ומצרים היא

המועצות.–המדינה שמקבלת את הסיוע העיקרי מברית
המועצות.–שלוש השנים האלה היו שנות מפנה חד ביחסי מצרים-ברית

בספטמבר 70' נאצר מת. המבנה הפוליטי במצרים, שהתבסס כולו על איש אחד,
השתנה לגמרי. החל מאבק כוחות שנמשך כשנתיים עד שהתגבש שלטונו של
סאדאת. בהתחלה זלזלו בסאדאת, 'מי האיש הזה?'. עד מהרה הסתבר שסאדאת
השתלט היטב על המערכת הפוליטית במצרים. התברר שהוא התנגד למעורבות
הסובייטית העמוקה. אחת הסיבות הייתה יריביו במערכת הפוליטית המצרית: הם
היו קשורים יותר לסיוע הסובייטי, לשליחי המפלגה הקומוניסטית הסובייטית
וליועצים הצבאיים. יריביו שלטו בכל מערכת הביטחון והמודיעין המצרית, שנשלטה

בידי הקג"ב. לפיכך, כדי לפגוע ביריביו עליו לסלק את הסיוע הסובייטי.
השפעה. הראשון, בשנת 1971,–במדיניות זו ניתן היה להבחין בשני שלבים רבי

כאשר סילק סאדאת את יריביו והתגלה שהוא שולט לחלוטין (בייחוד סילוקו של
האיש החזק ביריביו עלי צברי). השלב השני, הבולט והידוע לכול, קרה ביולי 72'
כאשר סילק את היועצים הסובייטים ממצרים. זו הייתה הצבעה ברורה מאוד על
–מדיניות, על גישה פוליטית חדשה, על אסטרטגיה של ניסיון להתקרב לארצות

המועצות, כדי לממש את האינטרסים הלאומיים המצריים.–הברית ולא רק לברית
אולי היה בכך גם לאותת על תפנית במחשבה הצבאית, בדוקטרינה ובנושאים

המועצות הייתה חייבת להשתנות–הברית וברית–אחרים. האסטרטגיה של ארצות
בהתאם לשינוי מדיני זה.

השינויים הפוליטיים הפנימיים בישראל לא השפיעו כל כך. כאשר נפטר לוי
אשכול ועלתה גולדה לשלטון לא השתנתה באופן עקרוני המדיניות של ישראל.

אבל במצרים שינויים אלו היו בעלי חשיבות רבה.
התמיכה הסובייטית והיועצים הסובייטיים נעשו קורבן של מאבק פוליטי פנימי
במצרים. ולכן ביולי 72' סולקו היועצים הסובייטיים. ישראל ראתה בכך פיחות

לאומית במיליטנטיות המצרית. לכאורה פחתה הסכנה למלחמה.–בתמיכה הבין
כמובן, זה לא היה נכון. בישראל היו תלי תילים של ניסיונות להבין מדוע ואיך

המועצות,–סולקו בידי סאדאת ומה קרה אחר כך. אבל היה ברור שזו מכה לברית
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שכן נפגעו יכולת התצפית ויכולת המודיעין שלה, שכוונו כלפי הצי השישי. האמצעים
הטכנולוגיים שהיו אז לסובייטים עדיין לא הספיקו כדי לוותר על כל עמדותיהם

המועצות לא מעט מדרישות המצרים והסכימה לעלבונות,–במצרים. לכן קיבלה ברית
 תחנות האזנה, כמה—רק כדי להשאיר את הכוחות המועטים שעדיין היו לה שם 

שדות תעופה ומטוסים.

וז ,3791 תנש .הערכהה תונשכ '27–ו '17 םינשה לע רביד תאדאסש רוכז .3791 תנש
תטלוב הכימת התייה הבש ,ר'גניסיק לש הנשהו ןוסקינ לש היינשה היצנדקה רבכ
םלועמ יכ ,םויה םג ומכ ,זא ונרמאו ונרזח .לארשי תנידמב תירבה–תוצרא לש דואמ
.התחפ אל המחלמל הנכסה לבא !לארשי תנידמל ךכ לכ רזעש ינקירמא אישנ היה אל

לבן. המלחמה–באביב 73' התעוררה סכנת מלחמה, והוכרזה בישראל כוננות כחול
אז לא התממשה. בכמה חוגים בישראל שאלו כיצד זה קרה ואפילו פיתחו כל מיני
תאוריות, שברגע שנודעת הכוונה ליריב הוא מתגונן, והצד המפתיע מאבד את

אפקט ההפתעה ונסוג מכוונתו.
הברית, ביקשה–המועצות, משיקולי יחסיה עם ארצות–ואולם הסתבר שברית

ופעלה למנוע את מצרים מלצאת למלחמה, וסאדאת הסכים. יש דברים שהתבררו
 ממיניסטריון החוץ—מאוחר יותר, מעדויות וממסמכים של המערכת הסובייטית 

עד מיניסטריון ההגנה והקג"ב, כולל המחלקה בוועד הפועל של המפלגה הסובייטית,
המחלקה שטיפלה במדינות אוהדות שאינן קומוניסטיות ובהן מצרים. בתעודות
הרשמיות נמצאה פעילות אינטנסיבית מאוד למנוע את מצרים מלצאת למלחמה.
באוקטובר 73' הפעילו הסובייטים רכבת אווירית ממצרים ומסוריה, להטסת

המועצות. בדיעבד ברור לכולנו שהמהלך–היועצים ובני משפחותיהם חזרה לברית
המועצות למצרים, ובהקשר של אזהרות–בא מתוך חילוקי דעות עמוקים בין ברית

 זה היה צריך להיות אחד הסימנים המעידים. מבחינת המדיניות—וחשש למלחמה 
תמיכה במדיניות–הסובייטית זה היה צעד בוטה מאוד כלפי מצרים שמשמעו אי

 אזהרה מפני צעד שמצרים עשויה לנקוט. העמדה—סאדאת, וכלפי ישראל 
הסובייטית ניכרת בבירור, אף שלא הובנה כהלכה בישראל.

–זה היה הקו שהנחה את שתי המעצמות. הוא לא התחיל בסכסוך הישראלי
ערבי ולא נגמר בו. המעצמות לא היו מעוניינות בהידרדרות היחסים שתביאן לידי

 הם לא חשובים—צורך בפעולה צבאית, בוודאי לא בגלל היהודים והערבים 
מספיק כדי לגרום למלחמה בין המעצמות.

סיום מלחמת יום הכיפורים
סיום מלחמת יום הכיפורים זו פרשה בפני עצמה וראוי שייוחד לה סמינר שנתי

המועצות ביקשה לחדש את מעמדה במזרח–אחר. אדרש לעניין זה בקצרה. ברית
נגד לעוצמה האמריקנית, אבל גם בגלל אינטרסים–התיכון כדי להציב משקל

המועצות ראתה בהיחלשות מצרים וסוריה הזדמנות–פוליטיים. ברית–אידאולוגיים
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לחזק את מעמדה שם. לפיכך הציע ברז'נייב לשלוח משקיפים וכוחות הפרדה בין
צה"ל לצבא המצרי. הוא אמר שאם לא תושג הסכמה במועצת הביטחון הוא יעשה

הברית מנעה זאת ממנו.–זאת באופן עצמאי. רק תגובה תקיפה מאוד של ארצות
אחר כך התרחש האירוע, שאינו ברור עד היום, של מעבר חומר גרעיני בספינה
סובייטית מנמל סובייטי בים השחור אל הים התיכון. מה רצו להשיג בזה? מדוע

אפשרו למודיעין הטורקי והיווני לדעת שיש חומר גרעיני בספינה הזאת?
כאשר הושג הסכם, נשלחו כוחות ימיים לנקות את המוקשים משני צדי התעלה.
למקרא הדיווח של המפקדים הסובייטיים במפרץ סואץ על פעילות חיל הים
הישראלי, מתברר שהם פחדו! לא ייאמן עד כמה פחדו מפקדי הספינות הסובייטיות
מהסטי"לים ומהדבורים של חיל הים. זה עבד אפוא בכמה רמות: ברמה האסטרטגית,

 הערכה גדולה מאוד ליכולתו של—הימנעות ממלחמה; ברמה הטקטית בשטח 
צה"ל ולכוחו.

הברית בעניין ההסכמים–המועצות שיתפה פעולה עם האו"ם ועם ארצות–ברית
שלאחר מלחמת יום הכיפורים, והמשיכה להתנגד לכל מלחמה אחרת. ידוע כי
בדצמבר 73', עוד בטרם הושג ההסכם עם מצרים, נערכה פגישה בין יגאל אלון
לשר החוץ הסובייטי גרומיקו, וכבר אז דיבר גרומיקו על שינוי המדיניות הסובייטית

המועצות כבר לא יהיו לפי גבולות–כלפי ישראל. לדוגמה: המפות שתדפיס ברית
49'. לגמרי בישראל. זו כבר–החלוקה אלא לפי גבולות הסכם שביתת הנשק מ

תפנית רצינית במדיניות הסובייטית מבחינת ההכרה בישראל.
לסיכום, הייתה תמיכה אמריקנית עמוקה מאוד ובלתי מסויגת בישראל. אבל
היה גם שיתוף אינטרסים בין שתי המעצמות, שתכליתו למנוע התפרצות מלחמה
נוספת במזרח התיכון. לא משום שאכפת היה להן כל כך מהמדינות הנלחמות אלא

כדי להימנע מסכסוך ביניהן.
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מדינות ערב בין מלחמת ששת הימיםמדינות ערב בין מלחמת ששת הימיםמדינות ערב בין מלחמת ששת הימיםמדינות ערב בין מלחמת ששת הימיםמדינות ערב בין מלחמת ששת הימים
למלחמת יום הכיפוריםלמלחמת יום הכיפוריםלמלחמת יום הכיפוריםלמלחמת יום הכיפוריםלמלחמת יום הכיפורים

ד"ר אפרים קם

ינויב 01–מ :דואמ רדגומ ןמז קרפב יברעה םלועה לש ותוגהנתהו ובצמל שרדא
תמחלמב הנורחאה שאה תקספה הפקותל הסנכנ ובש דעומה ,03:81 העשב ,7691
רחא 00:2 העשב ,3791 רבוטקואב 6 דע ,הירוסל לארשי ןיב םימיה תשש
תא ביחרא םעפל םעפמ .םירופיכה םוי תמחלמ תחיתפ דעומ — םיירהצה
רבעמ ושלגו הזה ןמזה קרפב ועריאש םיכילהתב רקיעב רבודיש םושמ ,העיריה
.ול

לכאורה, שש ורבע השנים הללו זו אולי תקופה לא חשובה, מין תקופת מעבר
בין שתי המלחמות הדרמטיות החשובות המתוחמות בה. אין ספק שפרק זמן זה

—עומד גם בצלן של שתי המלחמות. שתי ההתפתחויות החשובות שאירעו בו 
 בסופו של דבר לא—מלחמת ההתשה והתהליך המדיני שנוסה בין ישראל למצרים 

חוללו שינויים דרמטיים במצב. ולכן לכאורה התקופה לא חשובה. ואני טוען: לא
כך! בתקופה הזאת חלה סדרת שינויים חשובים והתפתחויות חשובות. חלקם

נראו מעל פני השטח, חלקם הבשילו רק אחרי מלחמת יום הכיפורים.
תא ןוחבל הסנא ןושארה קלחב :םיירקיע םיקלח ינשב איבא יירבד תא

תונידמה שולשל רקיעבו ,הזה ןמזה קרפב יברעה םלועה ינפל ודמעש תויצפואה
םיכילהתה תא ןוחבל הסנא ינשה קלחב ;ןדריו הירוס ,םירצמ — תויטנוולרה
.הזה ןמזה קרפב יברעה םלועה לש ובצמ תא ונייפאש םיבושח םיכילהת ,ונודנש

שתי הערות פתיחה על מצבו של העולם הערבי
בתקופה הזאת

. לכאורה, התקופה שבין שתי המלחמות הייתה1.  מצבו הכולל של העולם הערבי
צריכה להיות שעתו היפה של העולם הערבי. הוא יצא ממלחמת ששת הימים

 כמעט בכל מגזר שנגע— מדינית, צבאית, חברתית, תרבותית —במצוקה נוראית 
בו. ביקורת עצומה נמתחה על ההנהגות, על החברות הערביות, על חוסר האונים
שגילו במלחמת ששת הימים. היו ציפיות עצומות להתלכד, משום שזו הייתה
בעיני רוב הערבים הדרך היחידה להתגבר על המצוקה. כבר הונחו היסודות
להתלכדות. בשלוש השנים שלפני מלחמת ששת הימים החלו ועידות הפסגה
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הערביות; בשנים אלה הוקמה המפקדה הערבית המשותפת. היו ציפיות שכל זה
יימשך, יתגבר ויקבל תנופה כדי להתגבר על המצוקה. בפועל זה לא קרה. הקולקטיב

הערבי הלך והתפורר בתקופה שבין שתי המלחמות, משתי סיבות:
50'–בתקופה זו שקע הזרם העיקרי בעולם הערבי, ששלט ברוב שנות הא.

ערבי הרדיקלי, או– הזרם הפאן—60' –ובמחצית הראשונה של שנות ה
הנאצריזם. תקופת השקיעה שלו החלה מיד לאחר מלחמת ששת הימים

1970. השקיעה הזאת מבליטה את שני–והגיעה לשיאה במותו של נאצר ב
קצות התהליך: מצד אחד, הקולקטיב והאינטרס הכולל פחות חשובים,
ומצד אחר האינטרסים הפרטיקולריים של כל אחת מהמדינות הערביות
לעצמה, יותר חשובים. הזרם הזה נעלם. עדיין היו לו שורשים, ענפים
ועצים, אבל הוא היה נתון בירידה בולטת, ובראייה לאחור זו הייתה בלי
ספק תקופת הירידה הסופית שלו. זה היה עולם ערבי שבו הקולקטיב הלך

ואיבד את משמעותו.
תוצאות המצב הזה:ב.

71'; זו התקופה שבסיומה-זו התקופה שבה הכתה ירדן בפלסטינים בשנת 70'
לא הצטרפה ירדן למלחמת יום הכיפורים (מזירתה), כפי שנאלצה לעשות
במלחמת ששת הימים. בשני המקרים, בסופו של דבר היא לא נענשה. זה

לא היה קורה כמה שנים קודם לכן.
 עדיין מיעוט ולעתים—במצרים זו התקופה שבה החלו גורמים שונים  

 לדבר על הערבים כמקור צרותיה של מצרים: הערבים הם—מיעוט שקט 
 מלחמות שמצרים שילמה בהן—שסיבכו את מצרים במלחמות עם ישראל 

מחיר כבד, ומי שהרוויח אינה מצרים אלא מדינות אחרות, בעיקר מדינות
הנפט.

זו התקופה שבה החלה, קודם כול במצרים אבל גם בירדן, התמתנות כלשהי
ביחס לישראל, אך עדיין לא הבשילה. סאדאת כבר החל להזכיר את המילה
שלום, כמונח יותר קונקרטי ולא כל כך ערטילאי כפי שהוזכר בימי נאצר.

 אזכיר שלושה:2.  תהליכים פנימיים בעולם הערבי.
זו תקופה של חילופי שלטון, למעשה חילופי שליטים. במחציתה הלך לעולמוא.

50 השנים האחרונות, בגיל–נאצר, השליט הבולט ביותר בעולם הערבי ב
צעיר, כמעט במפתיע. במקומו עלה שליט מסוג אחר, סאדאת. קשה להניח
שמנהיג מסוגו של נאצר היה בא לירושלים, כפי שעשה סאדאת. גם אין

פי הקונצפציה של סאדאת.–ודאי שהיה פותח במלחמת יום הכיפורים על
אולם נראה שתהליך ההשלמה של מצרים עם קיומה של ישראל היה נמשך.
לא ברור לאן היה מגיע, ונראה שהיה נמשך בדרך אחרת מכפי שהתרחש

אחר מותו של נאצר.
חל שינוי אולי פחות חשוב. לא ניתן להסביר במדויק את תוצאותיו, אבלב.

1969.-נזכור שגם בסוריה אלה היו שנות עלייתו לשלטון של אסד, 70
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קשה לאמוד את ההשפעה של עליית אסד לשלטון על התנהגות סוריה
כלפי ישראל. אסד אחראי במידה רבה להמשכיות וליציבות, כמעט בלא

30 השנים שלאחר מלחמת–סדקים, של המדיניות הסורית כלפי ישראל ב
יום הכיפורים. במדיניות הסורית כלפי ישראל ניכרת עקיבות רבה יותר

מאשר במדיניות המצרית.
71' דיכא המשטר את הארגונים הפלסטיניים-70'–חל שינוי חשוב בירדן. בג.

ישראל. ההשפעה השלילית–בירדן. הייתה לכך השפעה חיובית על יחסי ירדן
באה לידי ביטוי בדחיקת ארגוני המחבלים הפלסטיניים מירדן לכיוון לבנון

ובהסתבכותנו אתם בגבול לבנון שנים רבות.

אילו אופציות לטיפול בבעיה הישראלית
עמדו לפני שלוש מדינות ערב הנוגעות בדבר?

מבחינתן, המצב היה קשה מאוד. הלם התבוסה, ההשפלה, אובדן הכבוד והביטחון
העצמי ובעיות צבאיות מהותיות. אחרי מלחמת ששת הימים, כל מהלך צבאי של

 לתיקון תוצאות 67' כפי שהם קראו—מדינות ערב כלפי ישראל לתיקון המעוות 
 היה מתחיל בנקודה הרבה יותר נחותה: כל מהלך צבאי מצרי היה צריך—לזה 

להתגבר על מכשול התעלה; כל מהלך צבאי סורי היה צריך להתגבר על העובדה
שישראל למעלה, ברמת הגולן, במרחק קצר מדמשק; כל מהלך צבאי ירדני, שנשקל
או שלא נשקל, היה צריך להתמודד עם הקושי לעבור את בקעת הירדן ונהר הירדן.
זה היה שינוי דרמטי, למעשה הצד השני של המטבע, שאנו מהזווית שלנו מכנים

"גבולות בטוחים", "עומק אסטרטגי" וכיוצא באלה.
אלה היו הבעיות שהעולם הערבי ובעיקר שלוש המדינות הללו נדרשו להתמודד

 ירדן, סוריה, מצרים.—אתן. נבחן את האופציות שעמדו לפני כל אחת מהן 
 הגדירה די מהר את האסטרטגיה שלה, במשפטירדןלאחר מלחמת ששת הימים, 

אחד: לא למלחמה ולמהלך צבאי, כן לתהליך מדיני, אבל בעתיד, כשייווצרו התנאים.
 לא במהלך כולל, לא במהלך מוגבל—ירדן לא האמינה במהלך צבאי נגד ישראל 

ולא בהתשה. היא האמינה שתוצאות מהלך כזה יהיו לרעתה, שסיכויה להצליח
קלוש. בשלב מסוים, בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, היא חששה שאם תמתח
את החבל יותר מדיי ותפתח במהלך צבאי נגד ישראל, ילך החבל אחר הדלי. במילים
אחרות: תלך הגדה המזרחית או חלק ממנה אחרי הגדה המערבית. בעיני הירדנים,
נכשל המהלך הצבאי מלכתחילה. לא שלא היו התכתשויות צבאיות בין ישראל

 היו, גם עם הצבא הירדני. אבל בעיקרן וברובן הגדול, אלה—לירדן בתקופה הזו 
היו התכתשויות שנבעו מתוך קיומם של מעוזי המחבלים הפלסטיניים בחזית
הירדנית שסיבכו את ירדן, ולא מתוך גישה אסטרטגית ירדנית, בדומה למצרים,
לנהל מהלך צבאי שיביא לידי החזרת השטחים או שינוי המצב הקיים. לירדן לא
הייתה כל ציפייה בעניין הזה. היא הסתבכה עם ישראל מאחר שכל ארגוני המחבלים
היו בעיקר בבקעת הירדן ובקרבתה. משנגמרה הבעיה הזו נגמר גם העימות
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וההתכתשויות הצבאיות בין ישראל לירדן. לא הייתה לירדנים שום אסטרטגיה
שנבנתה על מהלך צבאי, כולל או מוגבל. האופציה הנבחרת בעיני הירדנים הייתה
להשלים בינתיים, לא בעיקרון אלא בפועל, במעשה, עם תוצאות מלחמת ששת
הימים, ולחכות ליום שבו ניתן יהיה להיכנס לתהליך מדיני שיביא ליחסי שלום עם

ישראל.
הציפייה הייתה ממושכת. שנים רבות לפני 67' כבר נאמר על ירדן שהיא עשויה

 וזה אכן קרה. אם—להיות המדינה השנייה שתחתום על חוזה שלום עם ישראל 
 להמתין שמדינה ערבית מובילה תיזום את התהליך—כן, זו הייתה הגישה הירדנית 

המדיני שיביא להסכמי שלום בין ישראל לבין ארץ ערבית ואז תבשיל הדרך קדימה
גם בשבילה.
, ניתן לראות את האופציות שעמדו לפני הסורים ואת החלטתםסוריהבאשר ל

 כמעט הפוך לגמרי. לא למהלך—כמעין כתב ראי של האופציה שעמדה לפני ירדן 
מדיני; מהלך צבאי כן, בתנאי. במילים אחרות: סוריה לא האמינה כלל במהלך

 ולא באמצעות— ודאי לא במישרין —מדיני כלפי ישראל, לא באמצעות האמריקנים 
המצרים, בשום צורה. הסורים לא האמינו במהלך מדיני ולא היה להם כל דיאלוג

הברית כפי שהיה למצרים. באופן עקרוני, הם נשארו עד היום מסויגים–עם ארצות
מאוד מכל הידברות שיש בה השלמה ומתן לגיטימציה לישראל. אם כן, תהליך

 בשום פנים ואופן לא. ראוי לזכור שגם מאוחר יותר, כשהתנהלו שיחות—מדיני 
ההפרדה בין ישראל לסוריה עקב מלחמת יום הכיפורים, השיחות היו עקיפות.
מהלך צבאי כן, אבל בתנאי שתהיה מוכנה ובתנאי שסוריה לא תהיה לבדה. זה היה

 ירדן לא תלך לתהליך מדיני לבדה,—תנאי מרכזי מאוד. שוב, במהופך מירדן 
וסוריה לא תנקוט מהלך צבאי נגד ישראל לבדה.

ואכן, מאז מלחמת העצמאות ועד היום הזה לא נקטה סוריה מהלך צבאי
עצמאי נגד ישראל (אלא אם כן ישראל יזמה כמו במלחמת שלום הגליל). הגישה
הסורית הייתה להתכונן למלחמה עד שיהיה לה שותף. וכאשר נמצא השותף בשנת

 היא הלכה אתו למלחמה. משנגמרה השותפות, במהלך מלחמת— מצרים —1973 
יום הכיפורים, נגמר גם המהלך הצבאי מבחינת סוריה. לדעתי, מאז סיום מלחמת
יום הכיפורים ועד היום הזה, סוריה לא התכוננה ברצינות למהלך צבאי קונקרטי
נגד ישראל. ודאי שהיא בוחנת ומכינה אופציה צבאית, אבל בתקופה שלאחר מלחמת
יום הכיפורים לא הייתה שום החלטה קונקרטית סורית לצאת במהלך צבאי נגד

ישראל ללא מצרים.
. בעניין הזה היא כמובן שונה מסוריה ומירדן. מצרים—מכאן למדינה המורכבת 

למעשה, באותן שש שנים בחנו המצרים שש אופציות. את מיעוטן הם פסלו
 או אולי הצליחו.—מקום ואת רובן ניסו בפועל, עד שהשתכנעו שנכשלו ַּב
לצאת למלחמה כוללת בישראל. אופציה זו נבחנה בידי המצרים ונפסלה מיד.1.

 שהיו למעשה עוד לפני מלחמת ששת—הם הבינו שיחסי הכוחות שנוצרו 
 עם הריסת חלקו של הצבא המצרי,—הימים אבל בוודאי נוצרו לאחריה 
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השמדת רוב ציודו ובעיקר כיבוש כל סיני בידי ישראל והתיישבותה על גדות
 יחסי הכוחות האלה אינם מאפשרים למצרים לפתוח במלחמה—התעלה 

כוללת בישראל. העיקרון נשאר, הם לא ויתרו על הרעיון, וזאת אמר נאצר
 יוחזר בכוח". בפועל, המצרים לא שקלו—פעמים רבות: "מה שנלקח בכוח 

ברצינות את האופציה הזאת משום שחשבו שאין להם זמן ויכולות, גם בעתיד
הנראה לעין, לפתח אופציה מספקת למלחמה כוללת בישראל. כאמור, האופציה

נבחנה ונפסלה מיד.
מה ירדן וסוריה. אופציה זו נבחנה–להשלים עם המצב הקיים, כפי שעשו במידת2.

ונפסלה מיד משום שמצרים שונה מהן. מצרים היא מנהיגת העולם הערבי,
 בעיני חלק מהעולם הערבי וגם—המדינה החשובה בו, ואולי לא פחות חשוב 

בעיני ההנהגה המצרית, נאצר היה אחראי למצב שנוצר. בעיני הערבים הוא
היה אחראי למלחמת ששת הימים, וכמנהיג העולם הערבי הוא התקשה להשלים

 ובמפתיע מנקודת—עם הקיים. לפיכך, כפי שהזכיר מתי מייזל, זמן קצר מאוד 
 אחרי תום מלחמת ששת הימים פתח צבא מצרים באש—הראייה של ישראל 

בתעלה. הוא לא היה מוכן לקבל בשום אופן את האופציה להשלים עם המצב
הקיים.

 שתיים צבאיות ושתיים מדיניות. הן באו—ארבע אופציות נוספות היו למצרים 
 אופציה מדינית, אופציה צבאית, שוב אופציה מדינית ושוב אופציה—במדורג 
 מלחמת יום הכיפורים. לאחר מלחמת יום הכיפורים והסכמי הביניים—צבאית 

באה אופציה מדינית נוספת: בואו של סאדאת לירושלים.
57',-הרעיון הבסיסי היה לחזור על דגם 56'האופציה המדינית הראשונה. 

 תמורת ויתורים מצריים מזעריים, בעיקר בתחום—בסיומה של מלחמת סיני, קרי 
 להביא— באמצעות לחץ מדיני של כל המעצמות —הצבאי ולא בתחום המדיני 

לידי נסיגת ישראל מכל סיני. בשבועות הראשונים שאחרי מלחמת ששת הימים,
57' מדוע שלא יעבוד-56'– מה שעבד ב—אופציה זו נראתה למצרים ריאלית 

עכשיו? ולכן, אם יבחרו בדגם של הבטחות וסידורי ביטחון צבאיים, אולי משופרים
יותר ומרחיקי לכת לעומת 56', אפשר יהיה להסיג את ישראל מסיני, ואולי גם

מכלל השטחים שכבשה במלחמת ששת הימים.
ןכומ היה אוה המ ,הרודס הרותכ ,שרופמבו יבמופב חסינ אל םלועמ רצאנ

עמתשנש המ ךותמו רמאש םירבד יעטק ךותמ לבא .לארשי תגיסנל םורגל ידכ תתל
תובורע ;אלמ זוריפ םג ילוא ,יניס לש יקלח זוריפ :ותעצה תנומת תרייטצמ וירבדמ
רשפאל ;םירצְמב טיש לארשיל רשפאל ;ימואל–ןיב חוכ םג ילוא ,תוימואל–ןיב
אלש בייחתי ובש ,המחול–יא םכסהל עיגהל ;הלעתב םינעטמ תרבעה לארשיל
לובג ךרעב היה הז .לארשי דגנ תויאבצה תולועפה תאו המחולה תא שדחל
המכ ךשמבש הוויק אוה תאזכ הרומת םע .הפוקת התואב רצאנ לש םירותיווה
'75-'65 םגד לע הרזח התייה וז ,תורחא םילימב .יניסמ ל"הצ גוסיי תועובש
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ץורפ לש הנכסה תא וענמי אל לבא ומצמציש ,םהל ןכומ היהש םירדסה תפסותב
.שדחמ המחלמה

:תוניחב יתשמ '65 הנניא '76 .הנוש בצמהש ול רבתסה תועובש המכ ךותב םלואו
–ב רשאמ הלודגו תיתועמשמ רתוי הברה התייה תיברעהו תירצמה הסובתה ,תחאה
תירבה–תוצרא ,תרחא הניחבמו ;'65–ב התייהשמ הקזח רתוי הברה לארשי ןכלו ,'65
הידיל התרקנ םעפה יכ הנימאה איה .'75-'65 לש םגדל רוזחל םעפה הנכומ התייה אל
לארשי ןיב םולש ימכסה םג ילוא ,חווט ךורא ,רתוי ביצי רדסה רוציל תונמדזה
דוע המ ,םימיה תשש תמחלמב לארשי לש םילודגה םיגשיהה לוצינ ךותמ םיברעל
'65 םגדש ןיבה רצאנ ,ןכ םא .םימיה תשש תמחלמ ברע וטטומתה '75-'65 ירדסהש
השימחמ היגטרטסא הנב אוה המחלמה רחאלש םינושארה תועובשב ןכל .הנשיי אל
לכב הנגה ךרעמ םיקהל .ברע תואבצ לכ תא תירשפאה תוריהמב םקשל .א :םיביכרמ
תוצעומה–תירב תא ךושמל .ב ;המיחלה תא שדחת לארשיש תורשפאה לומ תותיזחה
תא רשפאה לככ םצמצלו לרטנל .ג ;לעופב התוברעתה ,ךירצ םא ,ללוכ ,םיברעה דצל
יתש דבלמ ,תימואל–ןיבה תכרעמה תא ליעפהל .ד ;לארשיב תירבה–תוצרא תכימת
.השתה תמחלמב חותפל .ה ;לארשי לע ץוחלל ידכ ,תומצעמה

בראייה לאחור, ההצלחה הייתה מוגבלת וחלקית בלבד. צבאות ערב אכן שוקמו
מהר יחסית, מהירות שהפתיעה את ישראל אבל לא יותר מכך. באותה תקופה לא
הייתה להם יכולת מספקת לפתוח במלחמה כוללת, ספק אם במלחמה מוגבלת.

 מדינות ערב לא קיבלו את הרעיון המצרי להעמיד את מכלול—יותר חשוב 
העוצמה הערבית, גם הצבאית וגם הכלכלית, לרשותה של מצרים בהנהגתו של

נאצר. שורשי האכזבה מהנאצריזם כבר החלו לשאת פירות.
המועצות התערבה, כפי שנאצר רצה, אבל דווקא ההתערבות הזאת שכנעה–ברית

אותה לנהוג זהירות, שלא להסתבך יותר מדיי, כי התערבות כזאת אין לדעת מה
יהיה סופה.

הברית, אבל כל זה לא הביא לידי צמצום–מצרים אכן פיתחה דיאלוג עם ארצות
הברית בישראל, ולא גרם לערעור או לסדקים בנחישות–של ממש בתמיכת ארצות

הברית לנצל את הנתונים שנוצרו כדי להגיע להסדרי שלום.–ארצות
לאומית אכן נכנעה, בחלקה לפחות, ללחצים הערביים. עשרות–המערכת הבין

מדינות ניתקו את יחסיהן עם ישראל לאחר מלחמת ששת הימים. זה לא הגביר את
הלחץ ולא שינה הרבה את המצב בשטח. נאצר נשאר עם המרכיב החמישי

 מלחמת ההתשה.— האופציה הצבאית הראשונה באסטרטגיה שלו, זו

שלוש הערות מנקודת מבט מצרית בנושא זה:
ראוי לזכור שגם בחזיתות ירדן וסוריה, גם בלבנון, התנהלה לוחמה בפרקי זמן1.

 מסוף 67' עד קיץ 1970. בשלוש השנים הללו ספגה—שונים באותה תקופה 
720 הרוגים, ורק כמחציתם בחזית המצרית. ואף–ישראל אבדות רבות בנפש, כ

פי כן אנחנו קוראים "מלחמת התשה" לאותה לוחמה שהתנהלה בחזית–על
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המצרית בלבד. זאת, משום שהחזית המצרית הייתה החזית היחידה שבה התנהלה
הלוחמה לפי תפיסה מוגדרת ולא מתוך הידרדרות והיגררות אחר פעולות ארגוני

מחבלים וכד'.
בעניין פרק זמן הלחימה, יש למצרים הגדרה ברורה מאוד: מלחמת ההתשה2.

היא הלוחמה שהתנהלה בפרק הזמן שבין מארס 1969 ובין הפסקת האש
באוגוסט 1970. גם לפני כן הייתה לחימה, שנה ורבע, שבה היו מבחינת המצרים
שני שלבי לחימה מתוך ארבעה שלבים, ומלחמת ההתשה היא השלב השלישי.
השלב הראשון היה מסתיו 67' עד ספטמבר 68', שהמצרים קראו לו "שלב
העמידה האיתנה". בשלב זה שוקם הצבא המצרי והצבאות האחרים בחלקם.
הצבא המצרי בנה את מערך ההגנה על גדות התעלה והחלה לחימה ספוראדית
ובעוצמה נמוכה יותר מאשר בשלבים המאוחרים. השלב השני היה מספטמבר

 "שלב ההגנה הפעילה", ובו הלכה וגברה האינטנסיביות—68' עד מארס 69' 
של ימי הקרב בתעלה. בשלב השלישי התמקדו המצרים בהגדרה של "מלחמת

 מארס 69' עד אוגוסט 70'.—ההתשה" 
האם יש לראות במלחמת ההתשה הצלחה או כישלון מבחינת מצרים? בישראל,3.

כך נדמה, ייאמר שהמצרים נכשלו, שהרי בסופו של דבר ישראל נשארה על
גדות התעלה גם באוגוסט 1970, כשהסתיימה מלחמת ההתשה. המצב הבסיסי
לא השתנה. ניתן לבחון את שאלת הכישלון או ההצלחה מנקודת הראייה

 לא השלמנו עם המצב—המצרית. המשטר הציג את סוף המלחמה כניצחון 
הקיים, עשינו כמיטב יכולתנו וגם זו הצלחה. אך במצרים יש שחלקו על כך
ואמרו כי בסופו של דבר ההתשה לא הצליחה. אבל במבט קצת יותר מרוחק אל
התקופה הזאת, ניתן לומר כך: נכון שהיה כאן כישלון יותר מהצלחה, כי מצרים
לא הצליחה בדבר העיקרי. היא ציפתה שבאמצעות גרימת אבדות כבדות לישראל
ומלחמה ממושכת שתתיש את המשק הישראלי, היא תכריח את ישראל להחזיק
כמות מילואים גדולה בשירות, היא ותביא את ישראל לידי ויתורים, התרככות
ואולי לנסיגה חלקית לפחות. וזה לא קרה. לפיכך, זה היה כישלון. אבל בראייה
כוללת יותר אומרים המצרים: מלחמת ההתשה שיפרה את האיזון האסטרטגי

המועצות התערבה, ובסוף המלחמה הצלחנו לגרום–בין מצרים לישראל. ברית
אוויר מזרחה ליד גדות התעלה. בעניין זה יש צדק בדבריהם.–להזזת טילי הקרקע

בראייה כוללת יותר ייאמר שעם כל הכישלון שהיה בה, עם המחיר הכבד
 לאחר מלחמת—ששילמה מצרים בערי התעלה, במשק הנפט המצרי, באבדות 

ההתשה, כשנדמו התותחים, מצרים הייתה מוכנה טוב יותר לקראת מלחמת
יום הכיפורים: יותר ביטחון עצמי לצבא, יותר ניסיון קרבי, יותר הכרת השטח
והבעיות. נדמה אפוא שמלחמת ההתשה, במחיר לא קטן, שיפרה את מוכנותו

של הצבא המצרי לקראת מלחמת יום הכיפורים.
 המדינית— יש לזכור כי בין זוג האופציות הקודמות האופציה המדינית השנייה.

 נאצר הלך ובא סאדאת,— ובין זוג האופציות הבאות, קרה דבר חשוב —והצבאית 



35םירופיכה  םוי תמחלמל םימיה תשש תמחלמ ןיב ינוכית–חרזמהו ימואל–ןיבה עקרה

מלחמת יום הכיפוריםהגהה 5 35

 סאדאת היה חופשי מאחריות למה שקרה—מנהיג מסוג אחר. חשוב לעניין זה 
— בגמישות רבה יותר מנאצר —במלחמת ששת הימים ולתבוסה. הוא ביקש 

למצות את הדרך המדינית, לראות מה ניתן לעשות; אולי מחוסר ברירה, משום
שנכשלה ההתשה בהזזת ישראל מהתעלה.

וכאן באו שתי ההצעות המוכרות שלו מפברואר 1971: האחת, לחתום על
הסכם ביניים עם ישראל להארכת הפסקת האש לתקופה מוגבלת, שבמהלכה תיסוג
ישראל נסיגה חלקית מגדות התעלה ויוחל בניקוי התעלה, בהכנתה לפתיחה מחדש
לשיט; הצעה אחרת, לחתום על הסכם שלום עם ישראל, שיכלול הכרה בריבונות,
בעצמאות, בשלמות הטריטוריאלית של שני הצדדים, וזאת תמורת נסיגה ישראלית

1967.–מהשטחים שכבשה ב
אחרי אותה תקופה, וגם במהלכה, היה בארץ ויכוח לא פשוט בשאלה אם
החמצנו; אם לא היה נכון יותר למצות את התהליך המדיני שפתח סאדאת ביוזמתו
ולנסות להגיע להסדר עם מצרים, תהליך שהיה אולי חוסך את הטראומה של

מלחמת יום הכיפורים וקורבנותיה.
1971, ובעת–בראייה לאחור נראה שאז, כאשר הציע סאדאת את הצעותיו ב

המשא ומתן שהתנהל בעיקר באמצעות האמריקנים (גם באמצעות שליח האו"ם
יארינג), סאדאת לא היה מוכן להגיע להסדר שלום עם ישראל במובנים המקובלים

לוחמה הרבה–אצלנו. אמנם הוא הזכיר את המילה שלום, אבל במובן הקרוב לאי
יותר מאשר לשלום ממש. עובדה שגם בשנים הבאות, כשהלך והבשיל בראשו

77', עדיין הוא הסתייג מהליכה לשלום עם ישראל כפי–מהלך בואו לירושלים ב
שאנו מבינים. לדבריו, שלום זה לא עניין לדורנו אלא לדורות הבאים, זה תהליך
אטי, ממושך, אין מה לדבר על נורמליזציה, גם לא על שגרירויות. כל המרכיבים
שהסכים להם בסופו של דבר במסגרת הסכם השלום, עדיין היו מבחינתו טאבו
זמן קצר לפני בואו לירושלים. עם הזמן הוא הגמיש את עמדותיו גם בעניין הזה.

–77' עדיין היה רחוק מהבנת השלום ומשמעותו בישראל, לא כל שכן ב-76'–אבל ב
71'. לא ניתן להעריך אם המשא ומתן של 71' היה מתקדם וממוצה, עם נכונות
לוויתורים משני הצדדים, ועד כמה היה משנה את עמדתו בעניין השלום. השאלה
עומדת בעינה גם אם לפי כל העדויות, הוא לא חשב אז על שלום במונחים של

ישראל.
להלן הערה אחת או שתיים מנקודת מלחמה. —האופציה השנייה הצבאית 

הראייה המצרית. סאדאת הגיע לאופציה הזאת מחוסר ברירה, משום שההתשה
נכשלה ומשום שהאופציות המדיניות האחרות נחסמו. הוא נרתע מחידוש ההתשה
מאחר שהיא לא הבטיחה תוצאות של ממש. הוא פחד מהרחבת הלחימה, כולל

72'-71'–תקיפות עומק מצד חיל האוויר הישראלי במחיר כבד למצרים. לכן כבר ב
הוא בא לכלל מסקנה שנדרש מהלך צבאי.

מתברר שהיה הבדל בולט בין גישתו ובין זו של נאצר. נאצר דיבר על מהלך
הדרגתי ומתפתח, הדורש זמן ממושך יחסית, שבו תתגבש יחד היכולת הצבאית
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הערבית עם התערבות המעצמות, כדי לחולל מהלך צבאי מוצלח כנגד ישראל.
ואילו סאדאת החליט לצאת לפעולה צבאית ממוקדת, מרוכזת, שהמרכיב העיקרי
שלה היה חדשני לעומת נאצר. הרעיון היה ללכת למלחמה כוללת שבה מושקעים

 יעדים קרקעיים מוגבלים: קדמת—כל האמצעים אבל בגזרה מוגדרת, מוגבלת 
סיני.

יתר על כן, בעיני סאדאת כיבוש השטח המוגבל לא היה מטרה לעצמה בלבד,
אלא גם כלי להשגת שלושה יעדים חשובים לא פחות:

להחזיר את הכבוד המצרי שנפגע קשה במלחמת ששת הימים ולא —האחד 
שוקם בתקופת הביניים;

 את היוהרה הישראלית, את—לנתץ את תפיסת הביטחון של ישראל  —השני 
הביטחון העצמי הישראלי, את התחושה שישראל חזקה ללא מגבלות;

הברית ליזום תהליך מדיני על בסיס תוצאות–להניע את ארצות —השלישי 
 לעשות תפנית—המהלך הצבאי המצרי. זאת, מתוך החלטה שהתגבשה אצלו אז 

הברית.–המועצות להישענות על ארצות–אסטרטגית: מהישענות על ברית
בכך נבדלה מהות ההחלטה של סאדאת מזו של נאצר.

תפיסה זו הייתה במידה רבה אחת משורשי המחלוקת שנתגלעה בין מצרים
לסוריה כבר בימי מלחמת יום הכיפורים, ובוודאי אחריה. סוריה לא קיבלה את
התפיסה הזאת. בעיניה, כיבוש השטח הוא המטרה והוא איננו כלי להנעת תהליך
מדיני. רמת הגולן, זה השטח שצריך לכבוש בלי קשר לתהליך מדיני. לא שהסורים

 המהלך הצבאי הוא העיקר.—פסלו תהליך מדיני, אבל הוא הנלווה ולא העיקר 
,הירוסל םירצמ ןיב ויהש םיעגמב ,םירופיכה םוי תמחלמל המדקש הפוקתב

הסיפתהו ןויערה תא — םתסיפת אולמ תא םירוסל וגיצי םאש וששח םירצמה
אל םירוסה — ינידמ ךילהת עינהל ותרטמ יכו חטשב וידעיב לבגומ יאבצה ךלהמהש
–א דעס ,םירופיכה םוי תמחלמב םירצמ ל"כטמר .ךלהמל ופרטצי אלו הלועפ ופתשי
ירצמה המחלמה רש ,וירבדל .םירוסה תא ומיר םירצמהש ורפסב רפסמ ,ילזאש ןיד
םירצמה יפב הארקנש ,רתוי הבחרה המחלמה תינכת תא םירוסל גיצהל ול הרוה
וק דע ,רתוי לודג יאבצ ךלהמל תינכת התייה וז .'2 טינרג' — ךכ רחאו '14 עצבמ'

אופא וששח םירצמה .ירצמה ךלהמל ףרטצהל םירוסה תא הענכש איהו ,םירבעמה
.ופרטצי אל םירוסה ,לעופב וכלה הילעש ,תלבגומה תינכתה תא םהל וארי םאש
עיגהל םירצמה ונווכתה ןכא תויודעה תיברמ יפל םלוא ,ילזאש לש ותסרג יהוז[
כת].רעמה — ינידמה ךילהתה תא עיניש היה הארנ אל ךכמ תוחפ .םירבעמל

מה הייתה חשיבותה של האופציה הצבאית לעולם הערבי? להלן שבעה מרכיבים
להסביר את מהות השינוי ואת חשיבות התקופה.

 בתקופה זו למד העולם הערבי להעריך מחדש את יחסי—המרכיב הראשון 
הכוחות שבינו לישראל. ישראל לא נתפסה עוד כפי שנתפסה לפני מלחמת ששת
הימים כתופעה זמנית, מין תאונה שאפשר אולי להתגבר עליה. אלא כגורם קבוע
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שיש לו צבא חזק, טכנולוגיה מתקדמת ויכולת למצות מיצוי מרבי את משאבי
החברה והמדינה. המצרים, והערבים בכלל, הגיעו להכרה שגם יחסי הכוחות וגם

הזמן פועלים לטובת ישראל.
הברית בעניין המזרח התיכון. שני– הערכה מחדש של ארצות—המרכיב השני 

הברית לא–צדדים היו למטבע. מצד אחד, התחזקה אצל הערבים ההכרה שארצות
הברית–תניח לישראל ליפול; שאם תיקלע ישראל למצוקה צבאית קשה, ארצות

המועצות לימין הערבים. מצד אחר,–תעמוד לימינה הרבה יותר משעמדה ברית
הברית.–הברית היא הציר לכל תהליך מדיני. אין תהליך מדיני בלי ארצות–ארצות

הברית, על אף תמיכתה–המועצות אבל לא בלי ארצות–יש תהליך מדיני בלי ברית
בישראל ואולי בגללה, משום שהיא יכולה להשפיע על ישראל.

המועצות. לכאורה,–הערכה מחדש את תפקידה של ברית —המרכיב השלישי 
זו הייתה צריכה להיות שעתה היפה. היא עמדה כל הזמן לצד הערבים, גם בתחום
המדיני. היא סיפקה להם כמויות נשק עצומות לאחר מלחמת ששת הימים וסייעה
בשיקום הצבאות הערביים. במלחמת ההתשה היא התערבה לצד מצרים. זו הייתה

המועצות עם העולם הערבי, בעיקר מצרים–צריכה להיות תקופת הזוהר ביחסי ברית
–וסוריה. בפועל זה לא קרה. בתקופה זו החל להבשיל הנתק בין מצרים לברית

המועצות (לא סוריה, שהייתה שונה ממצרים בתפיסתה). זאת, משום שמצרים
המועצות; משום–הברית היא הכוח המרכזי ולא ברית–הכירה בעובדה שארצות

המועצות יש שיקולים חשובים יותר מהסיוע למצרים–שהמצרים הבינו שבעיני ברית
 ומשום—הברית – שיקולים גלובליים, שיקולי יחסיה עם ארצות—ולערבים 

המועצות מוגבלת מאוד ביכולתה לעזור–שהסתבר לערבים, ובעיקר למצרים, שברית
לערבים, מעבר להספקת נשק ותמיכה.

גם כשהתערבה לצד מצרים במלחמת ההתשה, זו הייתה ההתקרבות מרחיקת
המועצות ללקוח ערבי במזרח התיכון. זה פתר למצרים–הלכת ביותר של ברית

המועצות אמרה שיש–בעיה צבאית, אך לא שינה את המצב. בעיקרו של דבר, ברית
המועצות איננה יכולה–ביכולתה לעזור בתחום הצבאי אבל בעירבון מוגבל; ברית

לעזור בתחום המדיני.
שינוי מטרות המלחמה של הערבים. לא ניתן להכות את —המרכיב הרביעי 

1948, מטרת המלחמה הערבית הייתה לחסל את–ישראל במכה צבאית אחת. ב
 לחסל אותה באופן—מדינת ישראל, וליתר דיוק למנוע את קיומה, ואם תקום 

פיזי. מטרה זו הלכה ודעכה בעשר עד 15 השנים הבאות. למלחמת סיני היה תפקיד
חשוב בדעיכתה, אבל אחרי מלחמת ששת הימים היא כמעט נעלמה מתוך החשיבה

 החזרת— חיסול תוצאות 67', קרי —הצבאית הערבית. לכן הופיע הביטוי החדש 
67' ולא עוד חיסול תוצאות 48', שם הקוד לחיסולה–השטחים שכבשה ישראל ב

של ישראל. מטרה זו אמנם לא נעלמה לגמרי. נאצר עדיין דיבר על השלב הסופי,
ויתור על זכויות–כלומר חיסול ישראל. גם בהחלטות הערביות הנוגעות לאי

הפלסטינים ניתן לראות קוד לחיסול ישראל. אבל בפועל, כמטרת מלחמה קונקרטית,



מלחמת יום הכיפורים 38

מלחמת יום הכיפוריםהגהה 5 38

נעלם היעד לחסל את ישראל במכה צבאית.
במלחמת יום הכיפורים, בסיומה של התקופה, ירדו המצרים עוד מדרגה אחת.
המהלך הצבאי עצמו עדיין לא נועד לחיסול תוצאות 67'. הוא היה מוגבל לכיבוש

67'. אם כן, נדמה שירידת שתי–קדמת סיני ולא של כל סיני שאבדה למצרים ב
73', הייתה חשובה מאוד בתפיסה המצרית.–67' ואחר כך ל–48' ל–המדרגות הללו, מ

מצרים החלה להבין את המחיר המאמיר של המשך הסכסוך —המרכיב החמישי 
והמלחמות. בתקופה זו החלו להופיע הניצנים הראשונים של הוגי דעות מצריים

 לא עוד מלחמות. מהלך זה—שטענו שיש להגיע להסדר מדיני אמיתי עם ישראל 
לא הבשיל אלא לאחר מלחמת יום הכיפורים, אבל זרעיו ושורשיו נמצאים כבר

בתקופה שלפניה.
בתקופה זו כבר הופיע משלב מרכיבים: ההכרה המצרית שיש להשקיע יותר
משאבים בתחום הפנימי על חשבון התחום הביטחוני, לעשות את התפנית לכיוונה

הברית ויחד להביא למצב שביטא סאדאת בירושלים בשלוש מילים–של ארצות
NO MORE WAR. שאולי מבטאות הכול:

ירדן החלה לוותר גם מבחינה תפיסתית על הגדה המערבית. —המרכיב השישי 
 חוסיין אמר שעדיין לא. אחיו חסן אמר לוותר,—היה ויכוח גדול בהנהגה הירדנית 

להתגבש ולהתמקד בגדה המזרחית בלבד. חלפו עוד שנים עד שירדן ויתרה באופן
88'. אבל עצם הניתוק הפיזי מהגדה המערבית עקב–פורמלי על הגדה המערבית, ב

מלחמת ששת הימים עשה טוב לירדן, משום שהוא הוציא מהמסגרת את הגורם
48' עד 67', שבהן–19 השנים מ–החשוב ביותר לחיכוך הצבאי בין ירדן לישראל ב

שלוש עד שחיסלה ירדן את העילה–ישבה ירדן בגדה המערבית. חלפו עוד שנתיים
 ארגוני המחבלים הפעילים בתוך ירדן. ומתוך כל הדברים—הנוספת לסכסוך 

קיום בשלום עם– תקופת הדו—האלה יחד, מגיעים לתקופה משנת 1970 ואילך 
ישראל.

 סוף הקואליציות הצבאיות הערביות נגד ישראל.— המרכיב השביעי והאחרון
לקראת מלחמת ששת הימים הלכו והתגבשו מסגרות ערביות, כולל צבאיות, נגד
ישראל. שירת הברבור של המפקדה הערבית המשותפת הייתה במלחמת ששת
הימים, ומאז הלכה ודעכה. אמנם היו לה חלופות כגון כנסים של רמטכ"לים ערביים,
אבל היא לא קמה עוד. ולכן, מלבד הברית הצבאית קצרת הימים והמוגבלת יחסית
בין מצרים לסוריה לקראת מלחמת יום הכיפורים, שבעצם הלכה והתפוררה בתוך

 מכאן ואילך לא יצר עוד בפועל העולם—יומיים-שלושה מפתיחת המלחמה 
הערבי קואליציות צבאיות נגד ישראל.
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שאלות למרציםשאלות למרציםשאלות למרציםשאלות למרציםשאלות למרצים
אלי אורן

מי היה הגורם לכישלון המשא ומתן, שאחריו הגענו למלחמת
לבן–יום הכיפורים? האם נכון שההכרזה על כוננות כחול

לא הייתה מבוססת מספיק?

שאלות לאפרים קם:
אמרת שאילו המשא ומתן אחרי מלחמת ההתשה היה מצליח, ייתכן שסאדאת1.

היה מוכן להגיע להסדרי שלום. אם כן, מי היה הגורם האשם בכישלון המשא
ומתן, שאחריו הגענו למלחמת יום הכיפורים?

רציתי לבקש שתאמר דבר מה על העיראקים במלחמת יום הכיפורים. הגורם2.
לזה הוא די אקטואלי. נראה כי הסדר זמני וחולף בין העיראקים לאיראנים
הרגיע את הכורדים בעל כורחם, וזה מה שאפשר לעיראקים לעשות את הדבר

 להיכנס בכוח למלחמה.—שהפתיע את ישראל 

שאלות למתי מייזל:
המועצות–מההרצאה המצוינת שלך אפשר להתרשם שמעצמה גדולה כמו ברית1.

עובדת בשכל ובהיגיון, אך ראה את התוצאות: ברגע הקריטי לפני פרוץ מלחמת
המועצות בצד הסורי הורה למשפחות באלחוט–יום הכיפורים, מישהו מברית

לצאת מסוריה. אם זה נעשה בכוונה, זו הייתה שגיאה קשה מבחינתם. קודם
כול, זה לא השפיע על האמריקנים. אבל במצרים ההוראה ניתנה בטלפון ולכן
לא קלטנו אותה. באשר למדינת ישראל, זה היה האינדיקטור היחיד, המוכר לי
לפחות, שהניע את המודיעין ובעיקר את הרמטכ"ל להכריז על כוננות ג' ביום
שישי 5 באוקטובר, וזה מה שהציל את ישראל מתבוסה במלחמת יום הכיפורים.

שגיאה בצד הביצועי של מעצמה גדולה, גם זה קורה!
לבן' לא היו לצה"ל כל ידיעות,–היסטוריונים מעלים תזה חדשה שבתקופת 'כחול2.

לבן' לא הייתה מבוססת מספיק. האם זה נכון והאם–וההכרזה על כוננות 'כחול
יש לך ידיעות על זה?

ד"ר אפרים קם
 מי—70' –באשר למשא ומתן המדיני בין ישראל למצרים בתחילת שנות ה1.
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ד
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ד
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ד
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ד
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ד
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אשם? איני בטוח שאפשר להטיל כאן אחריות ברורה על צד זה או אחר. לטנגו
הזה היו שני צדדים. לדעתי צריך קודם כול לשמוע את הצד הישראלי, ואותו
אני מכיר פחות. מה שאמרתי היה מתוך הסתכלות בצד המצרי, ואני חושב
שסאדאת אכן רצה הסדר מדיני אתנו. להערכתי, באותו זמן הוא עדיין לא היה

—בשל לשלום עם ישראל. הוא נזקק לזמן נוסף, אולי גם למלחמה נוספת 
 וגם אז התהליך היה ארוך ואולי גם כואב מבחינתו,—מלחמת יום הכיפורים 

עד שהגיע לידי מסקנה שיש להגיע לשלום. מתוך חילוקי הדעות, מתוך חוסר
האמון, מתוך בעיות פסיכולוגיות לא פשוטות במשא ומתן כזה, נדמה לי ששני

הצדדים עדיין לא היו בשלים, ובעיקר הצד המצרי.
אינני חושב שהתערבות עיראק במלחמת יום הכיפורים הייתה הפתעה לישראל.2.

בבחינת ההתנהגות העיראקית, זה לא היה חריג. עיראק התערבה בכל מלחמות
הערבים עם ישראל, ובכוחות גדולים. במלחמת העצמאות עיראק הייתה הכוח
המוביל בעוצמתו מכל צבאות ערב. במלחמת ששת הימים הזדרזה עיראק, בלי

 הוציאה כוחות לשטח. היא לא—שום הסכם עם האיראנים, וברגע שיכלה 
הספיקה לעשות הרבה משום שהמלחמה נגמרה מהר וחיל האוויר עצר את
הכוחות בדרך. במלחמת יום הכיפורים, לאחר השתהות מסוימת, וכנראה גם
ללא תיאום מוקדם עם מצרים וסוריה (נדמה שלא הוכנסה בסוד התמונה
והמהלכים היזומים), כשהבינה מה קורה הזדרזה לשלוח כוחות לרמת הגולן,

 להשפיע על מהלכים ותהליכים—משום שזו התפיסה העיראקית הבסיסית 
מרכזיים במזרח התיכון, ואחד מהם הוא כמובן יחסי ערב-ישראל, ולמטרה זו

היא מוכנה להקריב.

ד"ר מתי מייזל
בעניין צורת העברת הפקודות הסובייטיות ממוסקבה למשפחות היועצים בסוריה1.

ובמצרים במלחמת יום הכיפורים: יתכן שזו איננה מדיניות אחידה שמתנהלת
פי קווים מתוכננים, אלא שגופים שונים, זרועות שונות ומפקדים–מראש על

שונים נותנים הוראות, ולא תמיד הם מתואמים ביניהם ולפעמים אפילו פועלים
המועצות בהחלט מתקבלת על–במנוגד זה לזה. האפשרות שכך אירע בברית

הדעת, ראינו שקורים שם דברים כאלה. לכן הדגשתי כי ניהול הסיוע הצבאי
 ההוראות הופנו באמצעות הקג"ב. לא חשוב אם את ההוראה—היה בידי הקג"ב 

לפנות את המשפחות העבירו בצינור לא מאובטח. עצם פינוי המשפחות יומיים
לפני פרוץ המלחמה אינו דבר שאפשר להסתיר. בשביל זה לא צריך להחזיק
–סוכן בדמשק, מספיק לעקוב אחר תנועת מטוסים ודיווחם למרכזי בקרה בין

לאומיים ששולטים במרחב האווירי באזורנו.
מקרה הפוך לדוגמה: העברת החומר הגרעיני בספינה סובייטית בימים האחרונים
למלחמת יום הכיפורים. אם אפשר לבדוק מבחוץ שיש בספינה גרעינית פעילות
רדיואקטיבית הרי שהיא מסכנת את הצוות. מקובל אצל הסובייטים וגם אצל
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ד
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ד

יון
ד

יון
ד

יון
ד
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האמריקנים והצרפתים שהחומר הרדיואקטיבי בספינה בעלת הינע גרעיני וספינה
שנושאת נשק גרעיני, מאובטח באופן שלא יסכן את הצוות. אז איך קורה
שכאשר עוברת ספינה סובייטית עם חומר גרעיני בדרדנלים, מתקני המודיעין
שמסביב מזהים את החומר? התשובה ברורה: למי שהעביר את החומר היה
אינטרס להראות את זה. הוא הסתכן כל כך עד שניקסון מיד הכריז על כוננות
ג'. אם כן, יש דברים שאפשר אך לא רוצים להסתיר. את פינוי המשפחות לא

היה אפשר להסתיר.
אשר למי שטוען שבעצם לא הייתה שום אזהרה ושום הודעה רשמית של אמ"ן2.

לבן' במאי 1973: זו הייתה החלטה של הרמטכ"ל. הדבר–בעניין גיוס 'כחול
 לגייס צבא על מנת לעשות הכנות.—התפרסם במקורות הגלויים 

ישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמתישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמתישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמתישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמתישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמת
 מה קרה לנו? מה קרה לנו? מה קרה לנו? מה קרה לנו? מה קרה לנו?—————יום הכיפורים יום הכיפורים יום הכיפורים יום הכיפורים יום הכיפורים 

פרופ' אריה נאור

מאז החרידה אותנו אותה צפירת אזעקה בעיצומו של היום הקדוש איננו יכולים
להתחמק מן השאלה המוצגת בכותרתה של מסה זו: מה קרה לנו? הדור שלחם
במלחמת ששת הימים וראה לעצמו זכות גדולה להשתתף בניצחונו הגדול של
צה"ל אינו יכול להתאושש מן ההלם והתדהמה שאחזו בו במלחמת יום הכיפורים.
לא רק בשל ההפתעה האסטרטגית וכישלון המודיעין להתריע בעוד מועד, אלא
בשל היערכות צה"ל למלחמה, כפי שראו עינינו ושמעו אוזנינו בזמן אמת, בימי
המלחמה, בשתי החזיתות, ובשל הידע הרב שנצבר מאז, ובכללו תמלילי דיונים,

תחקירים ודוח ועדת החקירה הממלכתית.
זווית הראייה של דור ששת הימים ויום הכיפורים הייתה אופרטיבית. בני הדור
ראו את ההיסטוריה נעשית בידי צה"ל בניצחונותיו ובכישלונותיו. מבעד לצריח
הטנק וכוונת הרובה, מתוך תא הטייס ובמשקפת החובל נראו להם מעשי הצבא
ומחדליו עיקר וכל השאר טפל. אולם בפרספקטיבה היסטורית ייאמר שלא כל
ניצחון ברמה האופרטיבית מוליך לתוצאות רצויות ומועילות לאורך ימים ברמה

רבתי. כביכול יושב לו שר ההיסטוריה בכורסתו, משקיף–האסטרטגית והאסטרטגית
עלינו בחיוך מריר ובעורמת התבונה שלו לועג לנו ולהישגינו בני החלוף. מה שאתמול
דימינו כהישג היסטורי מדהים, נראה היום שורש כל רע. אופייה הדיאלקטי של
ההיסטוריה מאפשר לנו להבין את המתרחש רק לאחר מעשה, כפי שטען הפילוסוף
גיאורג פרידריך הגל,  אשר דימה את הבנת ההיסטוריה לינשוף הפורש כנפיו רק
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ה מבט ממעוף הציפור. ומי לידנו יתקע שתמונתַברדת ערב ובאור האחרון שולח מט
המצב לא תשוב להשתנות בעלות השחר למחרת? ההיסטוריה אינה נעצרת ומה
שנעשה היום עשוי להיראות מחר כסתירת הבניין שהועמד שלשום. כדי להשיב,
עד כמה שהבנתנו מגעת, על השאלה 'מה קרה לנו' עלינו להינתק מזווית הראייה
האופרטיבית ולבחון רעיונות הנוגעים להקשר הרחב יותר של המדיניות, היינו
לממשק שבין המדיניות ובין האידאולוגיה, ולשם כך עלינו לחזור אחורנית אל

מלחמת ששת הימים ותוצאותיה המיידיות.
מאז פורסם דוח ועדת אגרנט, למעשה עוד לפני כן, בעת המלחמה, הועלתה
הטענה שלא קרה לנו אלא כשל נקודתי במערכת המודיעין. המונח מחדל נתחדש

, הוא חוסרomissionובמשמעו החדש חרג מהגדרתו המילונית המדויקת. 'מחדל', 
— בגלל הקשר למלחמת יום הכיפורים —מעש. בעברית הישראלית הוא נהפך 

למילה נרדפת לכישלון. הדבר אינו נכון, לא מבחינה לשונית וגם לא מבחינת הניתוח
המדיני-היסטורי של התהליכים שקדמו למלחמה.

מרבים להתווכח בשאלה אם צדקה ועדת אגרנט כשחילקה את האחריות בין
הדרג המדיני ובין הדרג הצבאי כפי שחילקה. כרגיל, יש תומכים ויש מתנגדים. יש
אומרים שאכן הדרג המדיני פעל בסבירות, בהתחשב בנתונים שהיו לפניו, ומשום
כך, כפי שכתוב בדוח, לא היה מקום להטיל אחריות אישית על ראש הממשלה
גולדה מאיר ועל שר הביטחון משה דיין. ויש אומרים, לא! הדרג המדיני, ובמיוחד
שר הביטחון שהיה בעל סמכות מקצועית ממדרגה ראשונה בהיותו רמטכ"ל מלחמת
סיני ושר הביטחון בעת מלחמת ששת הימים, שגה שגיאה נוראה בהימנעותו
מלהפעיל את מרותו ואת סמכותו כלפי הדרג המקצועי שעבד בכפיפות לו, ולפיכך
אין מקום לחלוקת האחריות הזאת. הוויכוח על דוח אגרנט לא הסתיים, ודומני
שלא יסתיים לעולם, כדרכם של ויכוחים מן הסוג הזה, המפרנסים דורות של
חוקרים בדיסציפלינות שונות. ואולם, בפרספקטיבה היסטורית הוויכוח הזה והשאלה
מי אחראי ואם היה כאן כשל נקודתי של המודיעין או לא, אינו מעלה ואיננו מוריד.
שנים רבות חשבתי גם אני שאכן הכול תלוי בעניין הנקודתי. לו אך פוענחו
הידיעות טוב יותר, לו אך גויסו המילואים קצת קודם, לו אך קורבו הכלים אל
תעלת סואץ בעוד מועד, הכול היה אחרת. כיום אני סבור שזאת גישה מוטעית.
סברת הכשל הנקודתי היא טעות המעתיקה את נקודת הראייה הטקטית אל המישור

רבתי, בהתעלמה מן הזרמים–האסטרטגי, ובעיקר אל המישור של אסטרטגיה
היסודיים המחוללים את התמורות ההיסטוריות. לפיכך גם הלקח האמיתי ממלחמת
יום הכיפורים אינו מצוי במישור הנקודתי, אינו בתחום המודיעיני, גם לא בשאלה
אם הימ"חים נוהלו כראוי או לא, עם כל החשיבות שיש לתמונת המצב ולמערך

הלוגיסטי, אלא הוא מצוי במישור המדיני-אידאולוגי-חשיבתי.
מבחינה תאורטית מלחמת יום הכיפורים מלמדת שלפעמים מלחמה פורצת

קוו גרוע בעיני אחד הצדדים מתבוסה אפשרית במלחמה–כאשר המשך הסטטוס
יזומה שהוא יחולל. במקרה כזה מוטב לו, למי שחש כך, להיגרר למלחמה. זאת
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קוו גרוע מתבוסה אפשרית, כלומר מטעם זה–משמעות הקביעה שהמשך הסטטוס
קוו נתפס כחלופה הגרועה ביותר בעיניו של הקברניט היוזם את–או אחר הסטטוס

המלחמה. וכך, להערכתי, הבינו אויבינו העיקריים את המצב ערב מלחמת יום
הכיפורים. זאת הסיבה האמיתית לפרוץ המלחמה. בעיני הנשיאים סאדאת ואסד

קוו גרוע מכל מה שעלול להיגרם מניסיון לחולל בו–(האב) היה המשך הסטטוס
שינוי. מובן מאליו שלעולם לא נדע אם הייתה המלחמה פורצת ביום שפרצה לולא
ההפתעה האסטרטגית הכרוכה בכישלון המודיעין הישראלי. ואולם אפילו הייתה
המלחמה נדחית בשל כך, יש להניח שלא הייתה זו יותר מדחיית עיתוי מהלך
הפתיחה, והמלחמה הייתה עשויה לפרוץ במועד אחר. הפתעה אסטרטגית אינה
מבטיחה ליוזם המלחמה ניצחון, ואין בה ערובה לסיום המלחמה בתנאים שישפרו
את מצבו. לא התהוות ההפתעה גרמה למלחמה. היא רק הקלה על האויב את תנאי

הפתיחה באש, שלפי הערכתו והשקפתו הייתה בלתי נמנעת.

כיצד מגיעים למצב כזה?
,'ךרעמה' לש תוריחב תעדומ םינותיעה לכב העיפוה םירופיכה םוי תמחלמ ברעב
:תוחכוההו ,רתוי בוט ונבצמ היה אל םלועמ :תרתוכב ,הדובעה תעונת זא הארקנש יפכ
בל–רב םייח רבעשל ל"כטמרה יכ ,ישיאה טביהה תשגדהב ,בל–רב וק ךרואל טקש
חצנת םא ,םייטילופה םידיקפתה ךשמהל דמעומו היישעתהו רחסמה רש זא היה
םלועמ ,רדסב לוכה ,ודבתה תורדוקה תויזחתה לכ ,בל–רב וק ךרואל טקש .ותגלפמ
רצונש ווק–סוטטסה .בצמה תא וספת ךכ םימתבו תמאב .רתוי בוט ונבצמ היה אל
יווקב ךורע ל"הצ תויהבו ,ילמיטפוא לארשי יניעב היה םימיה תשש תמחלמ בקע
תועובטה תונכסב ולזלז ,הל היה אל רבעבש יגטרטסא קמוע לארשיל םינקמה הנגה
עידוהשכ םג ,ןלהל הארנש יפכ .ןיפיקעב וא ןירשימב ונממ תועבונהו ווק–סוטטסב
םירצמ תמזויב המחלמל ןנוכתהל וילעש הלשממה םשב יללכה הטמל ןוחטיבה רש
ימצעה ןוחטיבה .אבצה תרמצב אלו הלשממב אל ,תוניצרב ךכל וסחייתה אל הירוסו

.וז הלשכמ לש הלובג תא רבע אל םא ,תונצחשב לבג תוגיהנמה לש

ערב מלחמת ששת הימים
בפברואר 1967 השתתף ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול בדיון של סגל
הפיקוד הכללי של צה"ל. הוצגה לפניו הערכת מודיעין, עם כל ההסברים המשכנעים

60': המלחמה בתימן, שבה השתתף– מדוע לא תיתכן מלחמה בשנות ה—כל כך 
צבא מצרים, עדיין לא הסתיימה ויש צורך לפחות בשלוש שנים של היערכות כדי
להביאו לכשירות מבצעית ולמלחמה בישראל. אשכול אמר שתי מלים עבריות
בהיגוי יידישאי: "תאמר אפשר"... כלומר, ואם על אף כל הנימוקים המלומדים
והמשכנעים שלכם בכל זאת יקרה משהו, מה תעשו אז? מה התכניות, מה

ההיערכויות? "קינדערלאך, לעבודה!".
ערב מלחמת ששת הימים עמדה מנהיגות לאומית שאמרה: "תאמר אפשר!"
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משום שהייתה בה חרדה. הצבא היה בטוח בעצמו, אך הממשלה הייתה אחוזת
ספקות. לא בשחצנות היא ראתה את העולם הערבי, אלא מתוך חשש עמוק לעתידה

של ישראל. כשהתקרבה המלחמה התעצמה החרדה, בגלל כמה סיבות:
התעמולה, בעיקר התעמולה המצרית אך גם תעמולתן של מדינות נוספות,1.

שהתיימרה "לזרוק את היהודים לים". מסע התעמולה הערבי השתמש
במוטיבים אנטישמיים כגון הקריקטורות שהראו חייל ערבי רומס ומפוצץ
את ראש הנחש היוצא מתוך 'מגן דוד'. בהכרח הנובע מטבע הדברים עשתה

תעמולה זו רושם גם על השרים וחברי הכנסת.
–זו הייתה הפעם הראשונה שמדינת ישראל הייתה במצב חירום ודוד בן2.

גוריון אמנם היה חי וקיים, לפעמים גם–גוריון לא עמד בראשה. האיש בן
התנצח עם ראש הממשלה, אבל הוא לא היה בשלטון, ועל רקע מסע
התעמולה המתמשך נגד אשכול והצגתו ככלי ריק, נוצרה תחושה שאין על
מי להישען. לא רק במפלגת העבודה לדורותיה חשבו כך, גם ב'חרות' חשבו

גוריון להציע לו–כך. ומי הלך אל אשכול להגיד לו שמן הראוי שיפנה אל בן
שיחזור אל ראשות הממשלה, אם לא מנחם בגין. הוא גם הלך אל ביתו של

גוריון, וזה לא היה דבר של מה בכך על רקע האיבה העמוקה ביניהם,–בן
–והציע לו לשוב להנהגה. בגין הלך לאשכול והציע לו להיות סגנו של בן

גוריון לממשלתו בתפקיד שר הביטחון. אשכול–גוריון, ולחלופין לצרף את בן
ענה לו ביידיש: שני הסוסים האלה לא יחרשו עוד יחד. הרושם שעשה
המהלך של בגין על הציבור ועל מנהיגיו היה כפול: מצד אחד מהלך פוליטי
מזהיר, שהעניק לבגין הכרה ולגיטימציה כדמות מפתח בזירה הציבורית
בשעה קשה, ומצד אחר זו הייתה המחשה של עוצמת המשבר הלאומי: אם

גוריון משמע שהמצב באמת חמור והעם זקוק–בגין יכול להתפייס עם בן
גוריון לא חזר–למנהיגו הוותיק והמנוסה. אכן, תחושת החרדה נמשכה, בן

להגה ובמקומו היה אשכול, שהוא ושריו כונו במטכ"ל "היהודים". בערב
מתוח הוא גמגם ברדיו, ועלתה הדרישה לאיש חזק שיבוא להיות שר
הביטחון. בישיבת סיעת מפא"י שרר פחד מפני העתיד להתרחש ואפילו
כמה מתומכיו וממקורביו של אשכול נטשו אותו. על רקע זה מינו את משה
דיין, גיבור המלחמה ובעל הכריזמה האישית, ותלו בו תקוות כעין משיחיות.

עד מינוי דיין נמשכה החרדה והעמיקה.
,תילארשיה העדותה לש םיקמעמה םרזב לעפש ,הדרחל קומע רתוי הברה םרוג3.

םייטרפ תונורכיזמ לידבהל ,תיביטקלוק העדות ,האושה תעדות תווהתה היה
התווהתה האושה תעדות .םלועה תמחלמ תא רכזש רודה לשו םילוצינ לש
אבוהש דע .ןמכייא טפשמ ללגב ,06–ה תונש תישארב לארשיב ימואל ןייפאמכ
ורפוס אלש טעמכ תונורכיז ,הברה רמאנ אל םילשוריב ויטפוש ינפל ררוצה
ינבב רקיעב םירומא םירבדה .ןמכייא טפשמ םהל ןתנש דהל וכז אל םירבדהו
תעדל ולכי אל םה .הל ךומסו היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב ודלונש רודה
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אלש ,םיאולימה תוחוכ לש הרדשה דומע היה הז רוד .תמא ןמזב םירבדה תא
תעב רידסה אבצב תרישו המחלמה ירחא דלונש רתוי ריעצה רודה לע רבדל
הלחה ךכ ךותמ .האושה תודבוע ול ולגנ ןמכייא טפשמב קרו ,7691 רבשמ
רוד ,הזה רודה לע םג עיפשהל ,תימויקה ,הקומעה ,הנשיה תידוהיה הדרחה
.וב הזחא תולגה תמיאו ,ץראב רוד ,םילארשי לש

 הרטוריקה הערבית (בעיקר המצרית),—השילוב של כל הגורמים האלה יחד 
 הוליד חרדה לאומית שלא הייתה—משבר המנהיגות ותודעת השואה 

כמותה. על רקע זה פשטו ידיעות ושמועות, קצתן היו נכונות (כגון הכשרת
גנים ציבוריים לבתי עלמין) וקצתן חסרות שחר (כגון היערכות להפצצות

גז על תל אביב) ותרחישי אימה נלחשו מפה לאוזן.
כל הדברים האלה חיזקו עוד ועוד את החרדה. ביום פרוץ המלחמה התכנסה
הכנסת לאשר כמה חוקים פיסקאליים שהיו דרושים למימון הוצאות המלחמה.
בשעה שדנה הכנסת באותם חוקים, אחר הצהריים של יום שני 5 ביוני, לא יכלו
עוד המצרים לעשות מה שישראל קרגמן המנוח, יו"ר ועדת הכספים, תיאר במילים:
"הברבריות ההיטלריסטית-נאצריסטית שמה לעצמה מטרה להשמידנו". אפילו
תכננו המצרים לעשות כדברים האלה לא נותרה להם יכולת מבצעית, כבר לא היה
להם חיל אוויר וגם כוחות הקרקע שלהם נפגעו. אולם תודעת העליונות הצבאית
של ישראל עדיין לא התהוותה, עדיין כולם היו שרויים בחרדה. וחרדתם של חברי
הכנסת היושבים במקלט התעצמה עוד יותר לשמע קולות נפץ עמומים מכמה
פגזים ירדניים שנחתו אותה שעה בירושלים. הכנסת קיימה את ישיבתה במקלט,
וחבריה השתמשו במינוח שנלקח היישר מהחזית המזרחית במלחמת העולם השנייה:
'הברבריות ההיטלריסטית-נאצריסטית'. בעיני משתתפיו, הדיון היה סולידי
והמונחים שננקטו בו התאימו למציאות. בעיני ההיסטוריון הקורא את פרוטוקול
הדיון, זה היה חזיון תעתועים. הדיבורים על 'השמדה' והאנלוגיה להיטלר ולגייסותיו

הרצחניים היו משוללי יסוד מציאותי.
בתוך 48 שעות הכול נהפך על פיו. שר הביטחון החדש משה דיין, עם הרמטכ"ל
יצחק רבין, אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס, מוקפים חיילים נרגשים עד דמעות,
ניצבו ליד הכותל המערבי ודיין הכריז: "חזרנו לקדושים שבמקומותינו על מנת
שלא להיפרד מהם לעולם. לשכנינו הערביים אנו מציעים גם בשעה זו ואף ביתר

 יד לשלום".—תוקף 

תפיסת תוצאות מלחמת ששת הימים בקרב מקבלי
ההחלטות בממשלת ישראל

1967-1970
ישראל החלה לשגר אל העולם הערבי מסר כפול, שיש בו סתירה פנימית: מצד
אחד, אין בדעתנו להיפרד מהשטחים, ועל כל פנים מן השטחים בגדה המערבית
שיש להם משמעות סימבולית בהיסטוריה היהודית; מצד אחר, אנחנו רוצים לעשות
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אתכם שלום. מקצת המנהיגים ראו באגף הימני של המשוואה הזאת את העיקר,
נו אל המקומות הללו, המפגש עם ארץ התנ"ך, מרחבי סיני, רמת הגולן.ְבָכלומר ש

הם פיתחו תאולוגיה של שיבה למחוזות ההבטחה ובה ראו את העיקר. אחרים ראו
 הושטת היד לשלום. ראש הממשלה—באגף השמאלי של המשוואה את העיקר 

היה מוכן לוויתורים מרחיקי לכת, בתנאי שישראל תזכה לשלום וכך ישתנה מעיקרו
מצבה במזרח התיכון. הוא היה ער לקשיים הפוליטיים, הפנימיים והחיצוניים, ונתן

פי דרכו. באחד הימים סייר במוצבים מצריים שכבש צה"ל בסיני,–לכך ביטוי על
. כשנשאל אם כוונתו לסימן הניצחוןVובצאתו מאחד מהם החווה בידו סימן 

)victory,(?איך זוחלים החוצה) "?של צ'רצ'יל השיב ביידיש: "ווי קריכט מען ארויס (
כלומר איך נוכל להיחלץ?

הניכהו הטמ תצובקכ הדקפת ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו .הטבלתה הלשממה
םימי העשת — ינויב 91–ב רבד לש ופוסב הלבקתהש ,הטלחה תעצה הלשממל
םע םולש ימכסה תרגסמב ,הנכומ לארשי התייה היפלו — המחלמה םות ירחא
םש התייה אל .וללה תורזגה יתשב ימואל–ןיבה לובגל רוזחל ,הירוס םעו םירצמ
המכסהל עיגהל היה ןתינ אלש ןוויכמ ,תינדריה הרזגה אשונב תישחומ העצה
רתוול יוצר-רתומ-רשפא םא הלאשב תקולחמה עקר לע ,הלשממה ךותב תימינפ
— ךכ רחאו ,'תיברעמה הדגה' וארקנ ןיידע זאש םירוזאמ םג תגסלו םיחטש לע
תירוטסיה-תיפרגואג הניחבמש םושמ ,היעטה שי הז יוניכב( ןורמושו הדוהי
ךלמה לש יברעה ןויגלה שבכש חטשה תא ופפח אל ןורמוש רוזאו הדוהי רוזא
אל הדוהיב תללכנ ,המגודל ,שמש תיב .תואמצעה תמחלמב ןושארה הללאדבע
.)תואמגוד קר הלאו ,סאבוטמ תוחפ אל ןורמושב תללכנ ודיגמו ,הלא'ג תיבמ תוחפ
לארשי .ןדרי ןיבו לארשי ןיב ךוותל תירבה–תוצרא העיצה ,ינויב 91 ,םויב וב
קומינה .תונידמה יתש ןיב רישי ןתמו אשמ םייקל ךרוצב הקמינו הלילשב הבישה
4 יווקל תגסל ץחל ידיל איבי ךווית אמש ששחה היה תימשרה הדמעה ירוחאמש
האבש הגיסנה לע הרזח ינפמ ששח עיבהו ןבא אבאל קרבמ חלש לוכשא .ינויב
.6591–ב יניס תמחלמ ירחא

לאומי עם מצרים ועם סוריה בתנאי שלום הייתה–ההחלטה לחזור לגבול הבין
סודית ביותר (רצועת עזה נועדה להיכלל בתחום מדינת ישראל, בהיותה חלק

ישראל המנדטורית). היא הוכנה, נדונה והתקבלה בלי שיתוף צה"ל. השרים–מארץ
העריכו את המצב, בנו תמונת מצב והסיקו את המסקנות בעצמם. ההחלטה הועברה

הברית ולידיעתה בלבד.–לשר החוץ אבא אבן, על מנת שיביאה לידיעת ארצות
ההחלטה נשמרה בסוד, והרמטכ"ל יצחק רבין לא ידע עליה מאומה, עד שקרא את
הפרוטוקולים של שיחות אבן עם הדיפלומטים האמריקניים. הסודיות החמורה
הוטלה ונשמרה בקפדנות, שלא כמקובל בישראל בעניינים מדיניים, וככל הנראה
היו לה שני טעמים, חיצוני ופנימי. הטעם החיצוני היה טקטי: לו פרסמה ישראל

לאומי היה הדבר עלול להזמין לחץ ערבי ואולי גם–את נכונותה לשוב לגבול הבין
סובייטי וצרפתי לסגת משטחים נוספים, אולי גם משטחים שכבשה ישראל במלחמת
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העצמאות. חשש זה ליווה את הדיפלומטיה הישראלית עד קבלת החלטת מועצת
קוו שלפני פרוץ המלחמה–22 בנובמבר 1967, ובה היה הסטטוס–הביטחון 242 ב

מקור הלגיטימציה. לכך יש להוסיף את הטעם הפנימי, הכרוך בחשש מפני השפעת
ויתורים על התמיכה הפוליטית. סוף דבר, שלא יצא מההחלטה הסודית מאומה.
אחרי 'שלושת הלאווים' של ועידת הפסגה הערבית בחרטום (לא להכיר בישראל,
לא לשאת ולתת עמה ולא לעשות אתה שלום) היה עוד דיון בממשלה וההחלטה

פי הצעת השר גלילי, את ההחלטה–19 ביוני בוטלה. במקומה קיבלה הממשלה, על–מ
בזו הלשון:

”הגבולות המוכרים, הבטוחים והמוסכמים ייקבעו במשא ומתן ישיר לחתימת
חוזי שלום בין ישראל ובין שכנותיה. באין חוזי שלום, תוסיף ישראל לקיים במלואו
את המצב שנוצר עם הפסקת האש, ותבצר מעמדה, בהתחשב בצרכים החיוניים

של ביטחונה והתפתחותה".
מכאן ואילך שימשה ההחלטה הזאת יסוד מוסד במדיניות הישראלית עד מלחמת
יום הכיפורים. 'באין חוזי שלום תוסיף ישראל לקיים במלואו את המצב שנוצר עם
הפסקת האש', הווי אומר אין הסדרים חלקיים, אין הסדרי ביניים, אין שום שינוי
טריטוריאלי מחוץ להקשר של חוזי שלום. לא סתם הסכמים ולא סתם הסדרים,
אלא  חוזי שלום, מדינה ומדינה וחוזה השלום שלה עם ישראל. הסיפא של המשפט
חשוב עוד יותר: ישראל לא זו בלבד שתקיים 'במלואו' את המצב שנוצר עם
הפסקת האש, אלא שגם 'תבצר מעמדה, בהתחשב בצרכים החיוניים של ביטחונה
והתפתחותה'. ביצור המעמד בהתחשב בצורכי הביטחון יכול להתבטא בהקמת קו

לב, קו של ביצורים לצורכי צבא ועל ידי הצבא, אך גם בהתיישבות אזרחית או–בר
קוו–בהקמת היאחזויות נח"ל בשטחים המוחזקים, ובכך יונח יסוד לשינוי הסטטוס

שהצהירה ישראל על כוונתה לקיימו 'במלואו'.
הרביד ,'76 רבמטפסב ,הז םדקומ בלשב רבכש הלגמ הטלחהה לש אשירב ןויע

'םימכסומו םיחוטב ,םירכומ' תולובג .ןוחטיבה תולובג תסיפת לע לארשי תלשממ
שאה תקספה יווק ויהי זא דעו ,םולש יזוח תתירכל ךילויש רישי ןתמו אשמ ירפ ויהי
לארשי לש ןוחטיבה לובג יכ םיעד ימימת ויה הלשממה ירבח .ןוחטיב תולובג תניחבב
.'ןוחטיב לובג' גשומה לש תיטפשמה ותועמשמ הרדגוהש ילב ,ןדריה רהנ היהי

אחרי מותו של אשכול בפברואר 1969 הקימה גולדה מאיר את ממשלתה
הראשונה, והחלטה זו נכללה בקווי היסוד של הממשלה. להלן נעמוד על משמעות

הדבר.

1970–תפיסת גבולות הביטחון בממשלת ישראל החל ב

בקיץ 70', עם קבלת היוזמה האמריקנית לסיום מלחמת ההתשה, עזבה סיעת גח"ל
את 'ממשלת הליכוד הלאומי' כפי שכונתה הממשלה שהייתה הגרסה הראשונה של
ממשלת האחדות, משום שבמסגרת היוזמה האמריקנית קיבלה ישראל 'לשם ביצוע'

22 בנובמבר 1967. בגין אמר אז, שאם–את ההחלטה 242 של מועצת הביטחון מ
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מקבלים את ההחלטה 'לשם ביצוע' יש משמעות רבה מאוד לכל מילה שנכתבה בה.
בהקדמה להחלטה נאמר בין השאר שמועצת הביטחון מקבלת את ההחלטה מתוך
הכרה בחוסר האפשרות לרכוש שטחים בכוח. אם אי אפשר לרכוש שטחים בכוח,

242 חלה על כל השטחים, שהרי שלילת האפשרות–יוצא שהנסיגה שעליה מדובר ב
לרכוש שטחים בכוח חלה על כל שטח מוחזק בתפיסה לוחמתית. במילים אחרות,
פירוש נוסח ההחלטה לאור הכלל הנורמטיבי שבהקדמה מוליך למסקנה הבלתי
נמנעת, לשיטת בגין, והיא התחייבות ממשלת ישראל לסגת מכל השטחים שכבש

צה"ל במלחמת ששת הימים.
הדעה האחרת שהייתה בממשלה ביקשה לפרש את ההקדמה לפי החלק
האופרטיבי ולא להפך. לפי דעה זו, החלק האופרטיבי של ההחלטה מלמדנו מהי
משמעות ההקדמה ומהם גבולות הביצוע הנדרש מתוך ניסוחה. בנוסח האנגלי של

from the territories, ולא withdrawal from territoriesהחלק האופרטיבי נאמר 
כפי שנאמר בנוסח הצרפתי. ההבדל בין הנוסחים הוא פרי מיקוח שניהל אבן עם
שגריר בריטניה באו"ם, שהיה היזם והמנסח העיקרי של ההחלטה. במילים אחרות,

לאומי על ההחלטה עמד החלק האופרטיבי במרכז–מתחילת המשא ומתן הבין
הדיון והעניין, ואילו ההקדמה נחשבה לקישוט רטורי. וכך הייתה עמדת הרוב

) בעקבות המיקוח שניהל שר החוץ אבן בשםtheבממשלה, שהשמטת היידוע (
מדינת ישראל היא המפתח לפירוש ההחלטה ולמשמעות קבלתה לשם ביצוע. הרי
ההשמטה כשלעצמה היא חלק מהחלטת מועצת הביטחון, ולפיכך אין זו נסיגה
מכל השטחים אלא משטחים, ולנסיגה 'משטחים' במסגרת של חוזי שלום ישראל

יכולה להסכים, כפי שהסכימה כבר בהחלטת 19 ביוני 1967.
הוויכוח היה נוקב, גם בסיעת גח"ל עצמה היו חילוקי דעות, ובגין אמר
בהתרגשות: "תיבש ימיני אם אחתום על המסמך הזה", ולבסוף יצאה הסיעה
מהממשלה. להשלמת האירוניה ההיסטורית נציין שכעבור שבע שנים הודיע בגין,
עם ניצחונו בבחירות, כי הממשלה שיקים תפעל לפי ההחלטה 242, וכשנשאל
כיצד יעשה זאת לנוכח דבריו שבע שנים קודם לכן, "תיבש ימיני אם אחתום על

פי הקשרם. אז היו צריכים להחליט–המסמך הזה", השיב שיש לפרש את הדברים על
–באופן עקרוני, אבל בינתיים הממשלה כבר החליטה, יש מציאות, יש מחויבות בין

לאומית של ישראל והממשלה החדשה לא תוכל להתנער מהתחייבויות קודמתה.
לאומי נמצאה נוסחה שאפשרה לו לחיות בשלום עם–בעזרת מומחה למשפט בין

ההחלטה הזאת. ואכן, הסכמי קמפ דייויד וחוזה השלום של ישראל עם מצרים,
גולת הכותרת של פועלו המדיני של בגין, מתבססים על ההחלטה 242, שבינתיים
נוספה לה גם ההחלטה 338 שנתקבלה אחרי מלחמת יום הכיפורים ואשר עניינה

משא ומתן בין ישראל לשכנותיה.
אחרי שיצאה סיעת גח"ל מהממשלה היא שבה לפעילות באופוזיציה. בסוף
שנת 70' נודע לבגין ששר הביטחון משה דיין עמד להציע לממשלה הצעה להסדר
ביניים. לפי ההסדר החלקי שיוחס לדיין, ישראל הייתה אמורה לסגת מזרחה בגזרת
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תעלת סואץ לעומק של 30 ק"מ, לכיוון קו המעברים, ומצרים הייתה אמורה
לפתוח מחדש את התעלה לשיט וכך תיווצר מציאות כלכלית חדשה בתעלת סואץ.
דבר זה יקטין את החיכוך וייתן למצִרים גם אפשרות לומר שהם מחזירים לעצמם
את הכבוד ומכוננים מחדש ריבונות בחלק מהשטחים שנכבשו מידיהם במלחמת
ששת הימים. בגין שלל את הרעיון לחלוטין. בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת
הוא טען שהממשלה אינה רשאית להחליט ואפילו לדון בהצעה מן הסוג הזה כל
עיקר, משום שהסעיף 'באין חוזי שלום תוסיף ישראל לקיים במלואו את המצב
שנוצר עם הפסקת האש' הוא חלק מקווי היסוד של ממשלת גולדה מאיר. אם זה
חלק מקווי היסוד של הממשלה, משמע הממשלה קמה וזכתה לאמון הכנסת על

רה את תנאי אמוןֵמנת שכך תנהג, ואם היא עומדת לנהוג אחרת היא נמצאת מפ
הכנסת ונשמט הבסיס החוקתי של עצם קיומה. לפיכך, גרס בגין, אין לממשלה
סמכות לעסוק ברעיונותיו של דיין בדבר נסיגה שלא במסגרת חוזה שלום מלא.

דיין התרשם מן הנימוק הזה ונרתע. הוא פנה אל היועץ המשפטי לממשלה
מאיר שמגר, וזה חיווה דעתו שהממשלה אינה כבולה לקווי היסוד שלה. קווי

ל לה להיותַהיסוד הם הצהרת כוונות, ואם מצאה הממשלה שהשתנו הנסיבות א
כבולה לכוונות שאינן מתאימות עוד למציאות. במצב כזה היא חייבת לסטות
מקווי היסוד, אולם ראוי שתודיע על כך לכנסת ואם תרצה הכנסת תוכל להביע

אמון בממשלה. מכאן הסיק שמגר שהממשלה רשאית לקיים דיון בהצעות שר–אי
לאומי יהיה–הביטחון וגם להתחיל לפעול לשינוי המצב, אולם אם תגיע להסכם בין

עליה לחזור לכנסת.
בסופו של דבר, כידוע, לא יצא מאומה מרעיונו של דיין. הוא אמנם קיבל
הסכמה ממשלתית באביב 1971 ושוחח על כך עם האמריקנים, אולם השיחות לא
הבשילו לכלל יוזמה מדינית במתכונת היוזמה שהביאה את מלחמת ההתשה לידי
סיום. הועלו השערות ספקולטיביות רבות באשר למה שהיה עשוי להתרחש לו
קרם הרעיון עור וגידים. מה היה קורה? ספק אם סאדאת היה מוצא סיבה לבוא
לירושלים ולפתוח בתהליך שהניב את חוזה השלום. מצד אחר, אולי לא הייתה
פורצת מלחמת יום הכיפורים. לעולם לא נדע את התשובות לשאלות האלה. אבל

גוריון במלאות 20–תשובה לשאלה אחת למדתי בכנס שנערך באוניברסיטת בן
שנה להסכמי קמפ דייויד. בכנס השתתף ד"ר מוצטפה ח'ליל, לשעבר ראש ממשלת
מצרים. הוא נשא נאום ארוך מאוד ובין השאר טען: נכון שהנשיא סאדאת אמר
כמה פעמים לפני מלחמת יום הכיפורים, בעיקר בראיונות עיתונאיים, שהוא חושב
על אפשרויות של שינוי יסודי במצב האזור, אבל הוא לא דיבר אז על שלום. כדי
להגיע לשלום עם ישראל, אמר ד"ר ח'ליל, הייתה מצרים חייבת קודם כול לנצח
(כלשונו) במלחמת יום הכיפורים. רק אחרי הצליחה השיבה מצרים לעצמה את
כבודה והוכיחה לעולם שישראל אינה הגורם הדומיננטי והשליט של האזור, ולכן

היא יכולה גם לעשות שלום.
לתיאור הזה, מפיו של אדם שהיה מקורב מאוד לסאדאת (במלחמה הוא לא
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היה ראש ממשלה אבל היה מקורב מאוד), יש משקל רב והוא גם שופך אור על
אחד הוויכוחים המתקיימים בארץ מאז מלחמת יום הכיפורים בשאלת אחריותה
האישית של גולדה מאיר להתפתחויות הללו. סאדאת לא היה מוכן לפני המלחמה
לכרות שלום עם ישראל משום שעדיין לא השיב את הכבוד הערבי האבוד ועדיין
לא הוכיח שישראל אינה הגורם הדומיננטי והשליט של האזור. ייתכן שאילו היה
נעשה הסדר ביניים בתעלת סואץ ברוח רעיונותיו של דיין או של הדיפלומטים
האמריקניים, המצב היה משתנה והמלחמה הייתה נמנעת, או נדחית. אולם
לאמריקנים אמר סאדאת שהסדר ביניים יכול להיות למשך שנה וחצי בלבד, ובתמורה

 דרישות שדחתה ממשלת—דרש חלק ניכר מסיני ונוכחות צבאית ממזרח לתעלה 
גולדה מאיר. מצד אחר, ישראל הציבה להסדר תנאים שהיו בלתי קבילים גם על
האמריקנים, כגון נסיגה לעומק שבעה עד 12 קילומטרים בלבד, בלי התחייבות
לנסיגה כוללת בסוף התהליך. כשהעלה השגריר יצחק רבין הצעות ליישוב המחלוקת,

נזפה בו ראש הממשלה.

פיתוח תודעת העליונות הישראלית

יש להדגיש כי סקירת האירועים שבין קיץ 1970 ובין סתיו 1973 אינה מעלה יוזמה
הברית–כלשהי של סאדאת לכרות שלום עם ישראל. בתשובותיו ליוזמות ארצות

והמתווך מטעם האו"ם גונאר יארינג, הודיע סאדאת שהוא מוכן לעשות שלום
4 ביוני בכל הגזרות וכן שבעיית הפליטים תבוא על–בתנאי שישראל תיסוג לקווי ה

פתרונה 'בהתאם להחלטות האו"ם'. הפירוש המקובל על מדינות ערב לפתרון
בעיית הפליטים לפי החלטות האו"ם היה שיבתם לבתיהם בתחומה של מדינת
ישראל, ומובן מאליו שישראל מעולם לא קיבלה גישה זו. אין יסוד להנחה שמשמעות
דברי סאדאת בעניין זה הייתה שונה. יתר על כן, באחת ההזדמנויות פירט את
מרכיבי השלום על דרך השלילה: השלום שהוא דיבר עליו לא הכיל הכרה הדדית,
שגרירים, גבולות פתוחים, או יחסי מסחר ותרבות. בתקופה גורלית זו התחמקו
שני הצדדים מהגדרת יחסי השלום, שהשגתם עמדה לכאורה בראש מעייניהם.
מצרים סירבה לצקת למסגרת השלום תוכן של ממש, וישראל התחמקה מהגדרת

קוו אינו מדיניות", אמר מזכיר המדינה ויליאם–שאיפותיה הטריטוריאליות. "סטטוס
רוג'רס, בעל תכנית ההסדר שממשלת מאיר דחתה בשתי ידיים.

הוויכוח על תנאי המיקוח מילא את סדר היום המדיני בתקופה שמצרים וסוריה
הבנת הצורך–עסקו בהכנות למלחמה. כישלונה האמיתי של ישראל היה נעוץ באי

של אויביה להילחם שוב, ואולי להגיע להישגים שימחקו את תחושת ההשפלה
קוו חיזקה והעצימה.–שבתבוסתם במלחמה הקודמת, תחושה שמדיניות הסטטוס

עיני ישראל טחו מלראות את העדפת ברירת המלחמה בלוח האופציות של מצרים
וסוריה, ומתוך כך לא הבינונו גם את מטרות המלחמה של אויבינו. כשפרצה המלחמה
פעלה הממשלה מתוך אמונה שהאויב זומם להשמיד את ישראל. היתרון שבעומק
האסטרטגי נשכח ונמחק מתודעת המנהיגים, שחששו מפני תבוסה. דברי שר
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הביטחון על הסכנה לעצם קיומו של הבית השלישי מעידים יותר על מצב הרוח
ופחות על המצב האסטרטגי. השחצנות של ערב המלחמה נתחלפה בחרדה הקיומית,
כמו בתקופת המשבר שקדם למלחמת ששת הימים. שרשרת הכישלונות

 כיסתה— במודיעין, בלוגיסטיקה ובניהול המערכתי מול המצרים —האופרטיביים 
קוו–הבנת משמעותו של הסטטוס–על השגיאה הגדולה יותר, העמוקה יותר, של אי

וזרע הפורענות שהיה טמון בו מראשיתו.
מובן מאליו שכל אלה לא היו בתחום טיפולה של ועדת אגרנט, שבהיותה

הייאר תיווזמ תישיא תוירחא לש תולאשב הקסע תיטפשמ הריקח תדעו
וראשיי ינידמה גרדה לע תישיא תוירחא ליטהל אלש היתונקסמ .תיביטרפוא
רשו הלשממה שאר רבד לש ופוסב ,חוכשל ןיא םלוא .תקולחמב תויונש םלועל
תוירחאמ םתוא הרטפ הריקחה תדעווש יפ–לע ףא רטפתהל םה םג וצלאנ ןוחטיבה
תיטילופה הנקסמה .םהידיקפתמ שורפל תיטפשמ הבוח םהילע הליטה אלו תישיא
תוירחאה תא ביצהש ,טנרגא תדעו חוד םע דחא הנקב התלע ריאמ הדלוג הקיסהש
ריאמ הדלוג ויה אל הבו השדח הלשממ המק .יטילופ רשקהב תילאירטסינימה
הצילמה טנרגא תדעווש אבצה ישנאו ,)הנושארה ןיבר תלשממ( םירבח ןייד השמו
םיאקיטילופה לש הרובחה לכמ דיחיה היה ןייד השמ .םהידיקפת תא ומייס םחידהל
רש דיקפתב ,םינש שולש רובעכ הריזה זכרמל בושל חילצהש ,דחאכ אבצה ישנאו
םירשה תדעווב ןוידב עיצהש םדאה היה אוה .הנושארה ןיגב תלשממב ץוחה
ותויהב ,ןכ ינפל םינש רשע הלעהש תועצהל תדגונמ התייהש העצה ןוחטיב יניינעל
תשש תמחלמ ירחאש רמאו ויתימע לא ןייד הנפ 7791 יהלשב .ןוחטיבה רש
םע םולש ילב 'חיש–א םראש תקזחה לארשיל הפידעש התייה ותדמע םימיה
אוה םינש רשע רובעכ וליאו .'חיש–א םראש תקזחה ילב םולש ינפ לע םירצמ
'חיש–א םראש תקזחה ךשמה ינפ לע 'חיש–א םראש ילב םולשה תא ףידעהל עיצמ
ירחא וליאו ,רבעב ירשפא היה אל םולשהש םושמ ,רמא ךכ ,תאז .םולש ילב
תונשל ךרוצ שי ןכלו די גשיהב אוה םולשה םילשוריב תאדאס אישנה לש ורוקיב
.תודמע ןכדעלו תועד

משמעות הדברים היא שדיין לא שינה את דעתו כלקח שלמד מהמלחמה הקשה.
הוא גם לא בא לכלל מסקנה שהרוצה למנוע מלחמה חייב ליצור מציאות שבה לא
יהיה לאויביו אינטרס ליזום מלחמה כשהם עלולים להפסיד בה. לא מתוך כך, אלא
משום שהמצב השתנה עקב ביקור סאדאת והשלום נעשה מוחשי, לפיכך שינה דיין
את דעתו בעניין שהיה בעל משמעות אסטרטגית וסמלית כה עמוקה. זה התאים

 אדם שראה אופציות מעבר לאופק, אבל לחץ—לאופן שדיין היה מנתח מצבים 
להשגתן רק בראותו שהן ממשיות ומוחשיות. אולי משום כך הוא מעולם לא לחץ
באותה עוצמה שהייתה לו לפני מלחמת יום הכיפורים, למימוש הרעיון של ההסדר

החלקי עם פתיחת תעלת סואץ, שכאמור מי יודע לאן היה מוליך.
קוו הטריטוריאלי לא הייתה נחלתם של המנהיגים–ההתנגדות לשינוי בסטטוס

הפוליטיים בלבד. רעיון ההסדר החלקי נדון במטה הכללי של צה"ל וזכה שם
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םייולגה םייעוצקמה םיקומינה ירוחאמ םא ,איה המצע ינפב הלאש .םיננוצ תחלקמל
ווק–סוטטסב יוניש לכ תוארל וטנ םחוכמש ,םיפסונ םיקומינ ויה אל ןוידב ולעוהש
,יתבר–היגטרטסא יחנומב בצמה תנומת ,ינידמה גרדב רבודמש לככ .לארשיל דספהכ
הרבחה לשו ל"הצ לש ימצעה יומידה ,םיירוזא תוחוכ יסחי ,תימואל–ןיב הקיטילופ
הטשיקש ,'ךרעמה' לש תוריחבה תמסיסב וצמתה הלאב אצויכו הלא לכ — תילארשיה
.'רתוי בוט ונבצמ היה אל םלועמ' :3791 םירופיכה םוי ברע םינותיעה לכ תא
— תרחא רמול ולכי אל ןימימ ךרעמה יבירי םגש ,וז המסיס לש תירוטרה התלודג
לכו ,ונידיב ןלוגה תמרו ונידיב יניס יבחרמו ,ונידיב ןדריה דע םיהמ לארשי–ץרא ירה
ששח ךותמ .ונלרוג םיענ המו ונקלח בוט המ ונירשא ,ונינבלו אוה ונל הזה בוטה
לש ותרוקיבו ,ןוטלשב תופתוש לע רתוול ל"חג הרהימ ווק–סוטטסב יוניש לוחיש
התוינידמש יונישה תנכסב תדקוממ התייה הלשממה לע תיטילופה תכרעמב הז ףגא
היציזופואהו הלשממה ךכו .ווק–סוטטס ותואב לוכיבכ ללוחל הדמע ריאמ הדלוג לש
וליאו ,ומויקל רותחל לארשי לעש בטימה תא ווק–סוטטסה ךשמהב ואר הל ןימימש
הישארמ המכ .יטוירטפ יתלב יומיד תלעבו השלחו הנטק התייה לאמשמ היציזופואה
רקפהה ןמ תוכזל םידיתע םה הבש תלעותה לע אלו ,םיברעל םרגנש לוועה לע ורביד
.םימיה תשש תמחלמ ירחא רצונש ווק–סוטטסה ךשמיי םא

חותיפב קלח ול היה תירוטסיה הביטקפסרפבש ,יתיתשת דבור שי ,ןכא
תא תונשל תונוכנה רסוחו ןוצרה רסוחל הכילומה ,תילארשיה תונוילעה תעדות
ונבצמ היה אל רומאכ םלועמ ירהש ,ונתערל אוה יוניש לכש הנומא ךותמ ,בצמה
.רתוי בוט

נפנה עתה לניתוח הדימוי של מלחמת ששת הימים ותוצאותיה המיידיות לאו
דווקא בקרב מקבלי ההחלטות בממשלה, אלא אצל מעצבי דעת הקהל ברובד
התרבותי העמוק. לשם כך יש להתבונן בהתפתחות הגוף שנקרא אז 'התנועה למען

ישראל השלמה'.–ארץ

מלחמת ששת הימים ותוצאותיה המיידיותמלחמת ששת הימים ותוצאותיה המיידיותמלחמת ששת הימים ותוצאותיה המיידיותמלחמת ששת הימים ותוצאותיה המיידיותמלחמת ששת הימים ותוצאותיה המיידיות
בקרב מעצבי דעת הקהלבקרב מעצבי דעת הקהלבקרב מעצבי דעת הקהלבקרב מעצבי דעת הקהלבקרב מעצבי דעת הקהל

ישראל השלמה וההתעוררות הדתית–התנועה למען ארץ

 סופרים, משוררים, פרופסורים והוגי—גרעינה של תנועה זו היה אינטלקטואלי 
דעות מקרב חברי תנועת העבודה, שקצתם תמכו ברעיון שלמות הארץ עוד מימי
הוויכוחים על תכנית 'פיל' בשנת 1937, כמו יצחק טבנקין. אחרים הצטרפו אל
הרעיון הזה אחרי מלחמת ששת הימים, עקב תחושת המפנה ההיסטורי ועל רקע
המעבר הדרמטי כל כך מהחרדה אל האופוריה של הניצחון, כמו משה שמיר (שלימים
היה חבר כנסת) ואליעזר לבנה. משה שמיר כתב על החוויה המכוננת שעברה עליו
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כשנסע 20 דקות בג'יפ מכיכר ציון בירושלים אל תוך העיר העתיקה דרך שער
האריות. הוא תיאר את המסע במישור הסימבולי כמסע שלא נמשך 20 דקות אלא

2,000 שנה.  וכך כתב ביולי 1967:
 ושער האריות עודו עשן—”וכשפסעו רגליי אותו יום על סף הר הבית 

כשנפתחו לפניי פתאום המרחבים תומכי הרקיע, הממתינים לי במין דממה
 באה לי מילה קטנה אחת ואמרה—ארוכה וסבלנית בת 2,000 שנה 

הכול: הגעתי.
יהודה; הגעתי אחרי– אחרי נסיעה של 20 דקות מקרן רחוב בן—הגעתי 

 מטנדר ירוק, פתוח, בשיירת פלמ"ח לירושלים; הגעתי אחרי—19 שנה 
 מיום הקונגרס—50 שנה מיום עלות אמי ארצה; הגעתי אחרי 70 שנה 

 הגעתי— מימי שבתאי צבי —הציוני הראשון; הגעתי אחרי 300 שנה 
אחרי 2,000 שנה.

 אלא אל הר— סמל החורבן ובכיית הדורות —והגעתי לא אל הכותל 
הבית, סמל הקוממיות והממלכתיות; אל בית המקדש [...] והוא כבר בנוי,

 רק אין אנו רואים".—הוא כבר עומד וקיים 
רימש השמ לש ותשיג תיתדה תרוסמה לש המלועמ םיחוקלה םייומידה ףא לע

רה לע ראופמה ינאידורהה הנבמה היה אל ולש שדקמה תיב .תינוליח הראשנו התייה
,שדקמה תיב הז — םישדחה תולובגב לארשי תנידמ אלא ,תונברק ובירקה ובש תיבה
םויק לש יביטיזופ יתד ןכות הל ןיא םא םג ,תיתד ןושלב שמתשה אוה .הלואגה תאז
ררועמ יביטאיצוסא ןעטמ הל שי ךא ,המודכו םימש תוכלמ לוע תלבק לש ,תווצמ
םיגשומ לש ןוליח לע תססבתמה תיטילופ היגולואת תאז .היצמיטיגל ללוחמו הלועפל
."ןוליח לש ךילהת רבעש שודקה אוה יטילופה" :טימש לרק ירבדכו ,םייתד

אליעזר לבנה, פובליציסט ומסאי שבעבר היה חבר כנסת מטעם מפא"י, דיבר
ישראל השלמה. מושג השלמות שלו–על מושג השלמות של התנועה למען ארץ

חורג גם הוא מגבולות החשיבה הרציונאלית. הוא כתב על השלמות ההיסטורית,
היינו הפרספקטיבה הראויה היא של העם היהודי לדורותיו, ההיסטוריה שהם
מתכוונים אליה, ההיסטוריה שתיכתב בעוד 1,000 שנה, בעוד 2,000 שנה. השלמּות

סוף, כי אין אחרית, אין סיום למהלך הזה. והשלמות הזאת–היא מהראשית עד האין
 כדי—מחייבת את שלמות העם כולו על כל שבטיו וזרמיו, ואת שלמות הארץ כולה 

לשמר את השלמות ההיסטורית. זו מעין מטלה, לא דין התנועה אלא דין ההיסטוריה
המוטל עלינו מגבוה, ובמילים אחרות מתוך מיסטיפיקציה של ההיסטוריה יש לקבוע

עמדות מדיניות ולגבש אסטרטגיה לאומית.
הבה נעיין בכמה משפטים מתוך הכרוז שפרסמה התנועה, כרוז שבשעתו היה

מפורסם וידוע לכול:
”ניצחונו של צה"ל במלחמת ששת הימים העמיד את העם והמדינה

ישראל היא עתה בידי העם היהודי.–בתוך תקופה חדשה וחותכת גורל. ארץ
וכשם שאין לנו רשות לוותר על מדינת ישראל כך מצווים אנו לקיים את
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ישראל. הננו חייבים בנאמנות לשלמות–מה שקיבלנו מידיה, את ארץ
ארצנו כלפי עברו של העם היהודי וכלפי עתידותיו גם יחד. ושום ממשלה

בישראל אינה זכאית לוותר על שלמות זו".
במילים אחרות: אין למדינה סמכות לקבוע את גבולותיה. ויתור טריטוריאלי

לגיטימציה של סמכות–שקול כנגד ויתור על עצם קיומה של המדינה. זאת דה
לגיטימציה של רשויות השלטון לקבוע את הגבולות–המדינה להחליט על עתידה ודה

בהליך דמוקרטי ובנימוקים רציונאליים. בכך הם הזדהו לחלוטין עם עמדתו של
הרב צבי יהודה קוק. הוא דווקא סירב לחתום על הכרוז שלהם, משום שנאמר בו

ברֵישראל היא עתה בידי העם היהודי". לדבריו זה דבר שקר, משום שע–"ארץ
הירדן עדיין לא היה בידינו. אך באשר למסקנה המדינית-אופרטיבית הם היו תמימי
דעים: אין למדינה סמכות לקבוע את גבולותיה. גבולות המדינה מוטלים עליה
מבחוץ, מכוחה של ישות גדולה וחזקה יותר. לשיטת הרב, זה הקדוש ברוך הוא
והתורה שנתן באמצעות משה רבנו, ואילו אליעזר לבנה, משה שמיר ונתן אלתרמן

וחבריהם יאמרו: אלה העבר והעתיד המתלכדים לתוך ההווה ההיסטורי.
ויה אל םמצע םהש ףא ,םייתד םינייפאמ תלעב השיג איה ולא םיגוה לש םתשיג

–סוטטסה תא רמשל ךרוצב הרכהה ידיל םאיבה ינידמ לוקיש אל .תווצמו הרות ירמוש
–רב וניאש ,טלחומ ךרעכ לארשי–ץרא תייאר אלא ,ריחמ לכב ילאירוטירטה ווק
איה תינוליח תד םג .ריחמ לכב ורמשל שיש םישדוק שדוק ,םירחא םיכרעב הרמה
לע רביד םסרפש םירמאמב ,ןמרתלא ,בגא ךרד .הקיטילופל תיתד תוסחייתה וזו ,תד
םעה תא בייחמה ,םידקת ול ןיאש ירוטסיה בצמ רמולכ ,"חא הל ןיאש תואיצמ"
.לארשי–ץראב לארשי ןוטלש תא חיטבהל ידכ הצרא תולעלו םכש תוטהל ידוהיה
תעיבקב ילטנמורטסניאה לוקישה תא חונזל אלש הסינ אוה ןמאנ טסינוירוג–ןבכ
.ןוירוג–ןב לש ותפקשהל דגונמ היה תוינידמה ןכותשכ םג ,תוינידמ

חוקר המחשבה היהודית אליעזר שוויד כתב כי במלחמת ששת הימים עברה
על הציבור בארץ מעין חוויית תשובה ומעין חוויית גאולה. ואכן, תחושה של
התרוממות רוח דתית פקדה את הציבור. הרבנים הראשיים ושאר מוסדות הרבנות

סוף שלכבוד הניצחון הגדול מותר להגיד, ואפילו רצוי וצריך ומצווה–הסכימו סוף
לקרוא את ההלל בברכה בבית הכנסת, ברוב עם. לפני כן הייתה מחלוקת עצומה

 אין הדברים אמורים בחרדים, מטעמים—בקרב הרבנים מהזרם הדתי-לאומי 
 האם לומר הלל— אם יש לקרוא את ההלל ביום העצמאות, ואם כן —ידועים 

שלם או רק חצי הלל, ובעיקר אם לומר את הברכה "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו
לקרוא את ההלל". והנה מועצת הרבנות הראשית אזרה עוז והחליטה לומר הלל
שלם בברכה לרגל שחרור ירושלים העתיקה, ללמדנו שמעשה זה חשוב בעיניה
מהקמת המדינה. אחר כך החלו לומר הלל בברכה גם ביום העצמאות, והרב גורן
הוסיף על כך ברכת "שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה", לומר בליל העצמאות
בבית הכנסת. כול זה לא היה יכול להתרחש אלמלא אותה התעוררות דתית בעקבות

מלחמת ששת הימים.
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שבועון שנקרא "זאת הארץ". לא הכול–ישראל פרסמה ביטאון, דו–תנועת ארץ
ערים למשמעות הלוואי הרטורית של שם הביטאון. שתי המילים "זאת הארץ"
לקוחות מאחד הפסוקים הדרמטיים בספר דברים. לפני מותו ביקש משה רבנו
לראות את הארץ שלא ניתנה לו רשות להיכנס אליה. הוא עלה על ראש הר נבו
והקדוש ברוך הוא הראה לו את הארץ ואמר: "זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם,
ליצחק וליעקב לאמור: לזרעך אתננה" (דברים לד, ד). המסר הגלום בשם הביטאון
הוא מסר של חובה מקודשת. ברגע האחרון לחייו שומע משה מפי הגבורה את
שתי המילים הללו, בצירוף חזרה על השבועה לתת את הארץ לזרע אברהם, יצחק
ויעקב. מי שזכה ונתקיימה בו השבועה האלוהית, כלום יוכל להפר אותה ולתת את

הארץ לאחרים, לזרים?
כך נכרכת התאולוגיה בפוליטיקה וכך נהפך היעד הפוליטי לקודש, והמעגל
שראשיתו בחילון הקדוש הושלם על ידי קידוש המציאות החילונית לכאורה; רק

לכאורה.
1977 פורסם מאמר ב"זאת הארץ", זמן קצר אחרי הבחירות שבהן עלו בגין–ב

1958, שנת העשור–והליכוד לשלטון. עיקרו נכתב למעשה 20 שנה קודם לכן, ב
למדינת ישראל, והמחבר חזר על הדברים בהתרגשות עזה אחרי מלחמת ששת
הימים. את הדברים הללו כתב בנימין גלעד, המחנך המפורסם מבית השיטה, בזו

הלשון:
”שיוויתי השם לנגדי תמיד. כמיהה זו ליוותה את היהודי בגולה בכל אשר
הלך, גם אם המציאות הייתה דלה ואפורה, גם אם השם הסתיר את פניו

שה בכלָמעמו. ההווה האפור היה מושש ביד אבל תמונת העתיד לא מ
המצבים מן העיניים, והמרחק בין שניהם, זו אחת מתמונות הילדות של

 אם אשכחך—הילד היהודי לגבי עמו, הייתה לגורם מחנך שאין דוגמתו 
ירושלים.

ישראל השלמה לנגדי תמיד, דומני שכך צריכים לראות את–שיוויתי ארץ
הארץ כדי לשוות אותה לנגדנו תמיד, למרות שהמציאות אחרת וגבולות
ההיקף של מדינת ישראל חובקים רק רבע מן השלמות כולה. לא נתעלם
מן ההווה. הגבולות כיום הישג גדול הם, אך יש לראותם כשלב מעבר...".

ישראל השלמה לנגדי תמיד", כלומר–”שיוויתי השם לנגדי תמיד, שיוויתי ארץ
ישראל השלמה שקולה, מבחינה רטורית לפחות, לריבונו של עולם בכבודו–ארץ

–ובעצמו. כשם שאדם המקיים אורח חיים דתי עובד את הבורא, כך המאמין בארץ
 עובד את הארץ, עובד את— לפי גרסת בנימין גלעד וחבריו —ישראל השלמה 

האדמה לא במובן החקלאי בלבד אלא במובן הפולחני; הוא משווה את הארץ
השלמה לנגדו תמיד בהקבלה לחוויה הדתית של שיווי ה' לנגד המאמין תמיד; הוא
דבק בה ומייחס לה קדושה; הוא עושה אותה אובייקט של פולחן, שתודעת נוכחותה

היא החוויה המעצבת שלו, וכך הוא גולש לפגאניות.
מדינת ישראל לא יזמה את מלחמת ששת הימים לשם הרחבת גבולותיה. די
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להיזכר בחרדה הקיומית ערב המלחמה. העם לא רצה, גם הממשלה הייתה אחוזת
אימה ולא רצתה מלחמה. אולם אחרי המלחמה והניצחון, מתוך חוויית המפגש עם

 התאהבנו—ארץ התנ"ך, מתוך התרוממות הרוח שבאה אחרי מועקת החרדה הנוראה 
בשטחים, ולא זו בלבד אלא התחלנו לראות בהם חזות הכול, עד שהשיקולים
היחסיים שיש תמיד בקביעת מדיניות, בתורת ביטחון, כגון קיומה של אלטרנטיבה,

דה. החשיבה עברה תהליךִ כל אלה נדחקו הצ—הידיעה שלכל אמצעי יש חלופה 
 מחשיבה רציונאלית של 'תאמר אפשר' בנוסח אשכול, של—של מיסטיפיקציה 

'הבה נתכונן לתרחיש הפורענות כדי למנוע אותה', לחשיבה בלתי רציונאלית
בהתעלמות מהיחסיות שבכל הגורמים. שטחים יכולים להיות בעלי ערך ביטחוני
וסמלי, אבל כשהם נעשים לערך עליון ומוחלט שאין בלתו וראויים כביכול שנעבוד
אותם, יבוא אדם רציונאלי וישאל בפליאה 'מה העבודה הזאת לכם?'; זאת איננה
היהדות אבל זאת צורת חשיבה מסוימת, זאת מיסטיפיקציה, והיא שעמדה ביסוד

התחושה שמעולם לא היה מצבנו טוב יותר.
אפילו מלומד מפוכח ורציונליסט כפרופסור אמנון רובינשטיין נפל בפח

המיסטיפיקציה. "הזמן פועל לטובתנו", כתב במאמר שפורסם בעיתון "הארץ":
,ץאוס תלעת ךרואל לארשי תנידמ לש התוחכונ םע םלועה םילשי הגרדהב”
המלשהה רבגת ךכ רתוי בר ןמז ףולחיש לככ .ןדריה ךרואלו ןלוגה תמר לע
היהת אלש תוכז םג רצווית תאזה המלשהה ךותמו ,השדחה תואיצמה םע
ונתטילש לש ,רצונש בצמה ןכלו .המ ןמז ירחא הילע רערעל תורשפא
."וילא לגרתי םלועהו ,עובק בצמ אוה תיברעמה הדגבו ןלוגב ,יניסב

כשנעשה לשר וחבר כנסת תמך רובינשטיין במשא ומתן ובפשרה. הוא הציע
בכנסת ובממשלה כמו במאמריו הפובליציסטיים הצעות מאוזנות, שהביאו בחשבון
שיקולי צורך לצד שיקולי יכולת, והצביע בעד כל ההסכמים שהיו כרוכים בוויתורים

ישראל השלמה, ואת–טריטוריאליים. הוא מעולם לא תמך באידאולוגיה של ארץ
מאמרו זה כתב על יסוד אותה תחושה של הערכת מצב שלא נעשית בכלים הרגילים,
אלא מתוך התרוממות הרוח שאחרי החרדה. לפתע המציאות נצבעת באור התכלת

העזה והיא מסנוורת את המתבונן.
דווקא משום כך יש טעם לעיין במאמר זה. הוא מניח שבחלוף הזמן תתהווה
השלמה עם שלטון ישראל בכל השטחים המוחזקים, ומתוך ההשלמה תיווצר גם
זכות. במילים אחרות, אין די בכוח כשלעצמו ליצירת זכויות, יש צורך בדבר מה

 בהשלמה עם מה שנוצר על ידי השימוש המוצדק בכוח. לולא הייתה—נוסף 
מלחמת ששת הימים מלחמה מוצדקת גם מבחינה משפטית, לא היה רובינשטיין
יכול לבנות את הדינמיקה של התהוות הזכות. שיקול הצדק מצוי בתשתית הבניין,

קוו החדש ולקיימו לאורך–וגם בו אין די אלא יש צורך ביכולת ליצור את הסטטוס
ציר הזמן. יכולת זו מולידה את ההשלמה, שהיא ביטוי של לגיטימציה חיצונית

למציאות שנוצרה באמצעות השימוש בכוח.
ואילו בגין ראה בזכות את מקור הלגיטימציה ולא את תוצאתה. לשיטתו, אין
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זכות ניתנת לשיעורין:
”זכות אינה ניתנת לחלוקה; או שהיא ישנה, או שהיא איננה. מי שמוכן
לוותר על זכותו של העם היהודי על בית לחם יהודה, מה תהיה עוד
טענתו לגבי יפו? מי שמוכן לוותר על שכם שלנו, מה תהיה טענתו לגבי

נצרת?".
הזכות שאינה ניתנת לחלוקה אינה תולדת השלמת העולם עם שינוי המציאות,
אלא להפך: את השלמת העולם עם המציאות החדשה תבע בגין בשם הזכות,

ישראל היא זכות בלבדית של העם היהודי. הכרה בזכות–ולשיטתו הזכות על ארץ
הפלסטינים בחלק של הארץ איננה מאפשרת לטעון את טענת הזכות האינטגרלית,

כפי שכתב גם נתן אלתרמן:
”אם מודים בקיומו של עם ערבי פלשתינאי, הרי לא רק 'השטחים
המוחזקים' הם טריטוריות ערביות אשר כל עמידתנו בהם רק הקזת
דמים עד בוא הנסיגה הבלתי נמנעת, אלא גם מדינת ישראל שלפני ששת

הימים היא טריטוריה ערבית לשעבר של עם פלשתינאי ערבי".
משמעותה של טענת הזכות האינטגרלית היא 'הכול או לא כלום': המודה
במקצת מפסיד הכול, משום שעצם ההכרה בלאומיות ערבית פלסטינית משמעותה

לגיטימציה של–ערעור יסודותיה של מדינת ישראל, לגיטימציה של הטרור ודה
הציונות. לשיטת אלתרמן, דווקא שלילת זכות ההגדרה העצמית מן הפלסטינים

קנה לישראל ולציונות ממד עומק מוסרי, ובנקודה זו בולטת הִקרבה בינוַהיא שת
ובין גולדה מאיר.

כך התפתח המעבר החד מהדכדוך, מהאימה ומהחרדה של ימי מאי 1967, אל
דתית, שהשפיעה על–גבהי הניצחון והתרוממות הרוח המעין דתית או הפסידו

מקבלי ההחלטות ועל מעצבי דעת הקהל; ומהתרוממות הרוח התפתחה אידאולוגיה
קוו כמדיניות המבוססת על–לגיטימציונית, שתכליתה הצדקת המשך הסטטוס

האמונה שמעולם לא היה מצבנו טוב יותר.
בעומק הדברים, זה גם הרקע למה שקרה למודיעין ערב מלחמת יום הכיפורים.
יוהרת המנצחים שנבעה מסילוק החרדה הקיומית נתלבשה באידאולוגיה ונסכה
את הביטחון העצמי המוגזם, והוא שיצר את האווירה שאפשרה את צמיחת החשיבה

הקבוצתית ואת אכיפתה מגבוה.

תכנית יגאל אלון
יגאל אלון ניסה לגשר או לפשר בין התביעה לעשיית שלום לבין התביעה לשלטון

ישראל השלמה, ובמלחמת העצמאות–בארץ אבותינו. הוא גדל בתוך המסגרת של ארץ
גוריון לכבוש את כל הארץ שממערב לירדן. סיפר–וגם אחריה ניסה לשכנע את בן

לי חיים בראון, עוזרו הקרוב ואיש סודו של אלון, כי ביום הרביעי למלחמה טס
אלון במסוק מעל אזורי הקרבות ביהודה ושומרון, וראה עוד את תמרות העשן
מעל עמק דותן ומקומות נוספים, ואמר: "אוי ואבוי, הם לא ברחו". ולכן, התכנית
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שהתווה אלון הכירה במציאות. הוא ראה את האנשים. הוא הבין שגם אם לא
הייתה להם עד כה תביעה לאומית, היא צפויה. הוא רצה להקדים רפואה למכה
והעלה את הרעיון שמשמעותו אינה 'חלוקת הארץ' במובנה הישן אלא חלוקת
הגדה על בסיס דמוגרפי: החלק המאוכלס בצפיפות בערבים לא יהיה בשליטתנו.
החלק האחר יישאר בשליטתנו, מסופח למדינה, והקו יהיה לאורך בקעת הירדן,
שגם היא תסופח לישראל. כך יצק תוכן ממשי בתפיסת הירדן כגבול הביטחון.
הצעתו עמדה על סדר היום של הממשלה אבל מעולם לא נדונה בה משום שמעולם
לא היה לה רוב בממשלה, אך תמיד הוצג אולטימטום שהיה עלול לערער את
יציבות הממשלה. והרי גלוי וידוע שהדבר החשוב ביותר לפוליטיקאים, אחרי הסיכוי
להיבחר מחדש, הוא לשמור על יציבות השלטון. לפיכך לא הובאה תכנית אלון

להכרעת הממשלה.
עד כאן הממד הפורמלי של התכנית. אולם כשהוחל בהקמת יישובים, בעשר
השנים שעד עליית הליכוד לשלטון הם הוקמו פחות או יותר לפי קווי תכנית אלון.
כך שימשה התכנית שלא אושרה בסיס למדיניות הממשלה, והעובדות נוצרו בשטח

לפי תכנית אלון.
מבחינה מדינית יש להוסיף: הלכה למעשה, עד תכנית השלום שהציג בגין
אחרי ביקורו של הנשיא סאדאת, עסקנו כל העת במשחק שח עם עצמנו וראינו
את הערבים, את הפלסטינים שתחת שלטוננו, את מדינות ערב במעגל הראשון
והשני, כאובייקטים של מדיניות הנקבעת בממשלת ישראל. העובדה שמנהיגי
הערבים לא היו מוכנים אפילו לשמוע את המונח 'פשרה טריטוריאלית' לא עשתה
על מנהיגי ישראל בתקופת שלטון 'המערך' רושם רב. האידאולוגיה שעסקה בפשרה
כיסוד להשכנת שלום לא שונתה גם כשלא היה מקום להטיל ספק בחוסר
המציאותיות שלה. זה ניכר גם בממשלת בגין, בקיץ 1977, לפני ביקור סאדאת.
באוגוסט יצא שר החוץ משה דיין ללונדון ונפגש המלך חוסיין לשיחה בעלת
משמעות רבה. דיין שאל את המלך לדעתו על פשרה טריטוריאלית. השיב חוסיין:

NON STARTERדיין מדוע, והמלך השיב: הגיע הזמן שאתם בישראל ; שאל אותו
תבינו מה פירושה של פשרה טריטוריאלית בעיניים ערביות. משמעותה של פשרה
טריטוריאלית בעינינו היא הכרה בלגיטימיות הכיבוש והסיפוח של חלק מהאדמה

הערבית, ולעולם לא יסכים לכך מנהיג ערבי.
דיין שב ארצה ודיווח על כך לראש הממשלה בגין. אבן נגולה מעל לבו של בגין,
כי לו היה דיין חוזר עם תשובה חיובית מחוסיין על פשרה טריטוריאלית ביהודה
ושומרון, היה בגין ניצב בפני קרע איום ונורא בנשמתו, ואין לדעת מה היה מחליט
לעשות. ייתכן שהיה חוזר על מה שעשה ז'בוטינסקי כשנודע לו על תכנית החלוקה
של ועדת פיל. תגובתו הראשונה לא הייתה בעד ההצעה או נגדה, אלא הערכה שלא
יצא מאומה מהתכנית, והוא אמר ביידיש: "נישט געשטויגען און נישט געפלויגען",
ורק אחרי שדחה את ההצעה על בסיס של חוסר מציאותיות החל גם לבקר אותה
לגופה. ייתכן שבגין היה חוזר על תקדים זה והיה מוצא דרך להוכיח לעצמו שאין
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ממש בהצעה ובכך להיחלץ מהדיסוננס הקוגניטיבי, שכן בגין היה אדם ישר מאוד
שהאמין אמונה שלמה בהשקפת העולם שבשמה התייצב לבחירות.

מכל מקום, מבחינה היסטורית, הנקודה הבעייתית ביותר בתכנית אלון היא
ההנחה שאם אנחנו הישראלים נחליט שדי להם לפלסטינים במה שאנחנו נותנים
להם, הרי הם יקבלו את זה, לפחות מחוסר ברירה, ויהיה שקט ושלום על ישראל
ועל ישמעאל. זאת הנחה מוטעית, משום שהיא רואה את הפלסטינים הללו כאובייקט
של מדיניות ולא כסובייקט. זאת התייחסות מעצמתית, המזכירה גם את המודלים

יליד במקומות ובזמנים שונים-מתנחל או מתנחל-הסוציולוגיים של יחסי יליד
בעולם, ודי לחכימא ברמיזא. זו השגיאה של תכנית אלון. בסופו של דבר, בלי
שתינתן לפלסטינים תשובה שתספק את דרישות המינימום בתהליך מיקוח ומשא
ומתן, לא יהיה ערך של ממש לתכניות ישראליות ולא תהיה משמעות למונח
'פשרה' עד שתושג בין שני הצדדים לסכסוך, ולא בין הצדדים הפוליטיים
והאידאולוגיים שבישראל פנימה. אבל זה פגם שבזמן אמת לא נראה כך. בשעה

ישראל השלמה על פלגיהם–שהעלה אלון את תכניתו היא נחשבה בעיני תומכי ארץ
וסיעותיהם, כסטייה נוראה ואיומה מדרך הישר, ויתור שהוא מעל ומעבר למה
שמותר אפילו להרהר בו. אלון עצמו אמר: אתם עוד תתגעגעו לתכנית שלי, ובזה

הוא צדק.
להשלמת התמונה יש להזכיר את המפנה שחל במפלגת המפד"ל. היא התנתקה
בהדרגה מן המורשת היונית שלה, שביטאו נציגיה בממשלה לפני מלחמת ששת
הימים ובמהלך המלחמה, כשהתנגדו לכל יוזמת כיבוש ישראלית. ומה שקרה אחר

כך ידוע.

ערב מלחמת יום הכיפורים
התרכזתי בעיקר בניתוח הזרמים והמגמות שהיו מעוגנים גם בקשת השמאלית של
הפוליטיקה הישראלית, משום שבשנים הרלוונטיות זה היה האגף הדומיננטי במדינה
ובשלטון. בערב יום הכיפורים 1973 היה הגורם הדומיננטי בישראל עסוק בהכנת

צים כאחד, ותאפשר למשה דיין שלאִתכנית שתפיס את דעת היונים ואת דעת הנ
לנטוש את המפלגה לקראת הבחירות.

לשם כך חיבר השר ישראל גלילי את המסמך שנקרא על שמו, ובו 16 סעיפים
קוו של השטחים המוחזקים ופיתוח מרכזים אזוריים,–ועיקרם שמירת הסטטוס

קוו, מטעמים–ובכללם חבל ימית. גלילי היה מראשי התומכים במדיניות הסטטוס
אידאולוגיים ואסטרטגיים גם יחד. כפוליטיקאי מיומן הבין את ערך ההזדמנות
שהקרה דיין לפניו באיומי הפרישה שהשמיע בפרוס מערכת הבחירות. הוא ניצל
את ההזדמנות וחיבר את המסמך שפירושו המעשי היה 'שב ואל תעשה' בתחום

המדיני, ו'קום ועשה' עשייה מבוקרת ומדורגת בתחום ההתיישבות.
כך, בעוד מצרים וסוריה רוקחות את ההפתעה האסטרטגית שלהן, עסקו מנהיגי

קוו. מנקודת ראייתו של האויב, השלמה עם המשך–ישראל בשימור הסטטוס
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קוו הייתה הגרועה שבדרכי הפעולה האפשריות. גם כישלון ביוזמה צבאית–הסטטוס
–קוו. האויב ראה בהמשך הסטטוס–התקפית לא היה בעיניהם גרוע כהמשך הסטטוס

קוו השפלה שאין לשאתה, חרפה לאומית שכדי למחותה ראוי להקריב גם מיליון
חללים, כפי שאמר הנשיא סאדאת ונתקל בבוז ובלעג מצד ישראל.

יש לציין שדיין הנחה את צה"ל במאי 1973 להתכונן למלחמה שיוזמיה יהיו
מצרים וסוריה. הוא נפגש עם קציני המטה הכללי ואמר להם את הדברים האלה:

”אני כעת מדבר בתור נציג הממשלה גם על יסוד אינפורמציה. אנחנו,
הממשלה, אומרים למטה הכללי: ג'נטלמנים, בבקשה להתכונן למלחמה,

כשאלה שמאיימים לפתוח במלחמה הם מצרים וסוריה".
הנחיה לחוד ושליטה לחוד. לא היה מעקב של ממש אחר ביצוע הנחיית השר

בה שגרת היוהרהָשדיבר בשם הממשלה. אחרי התפוגגות המתח ששרר באביב, ׁש
לכרסם בערנות. רק בספטמבר, כשהביע אלוף פיקוד הצפון חשש מפני מגמת
הסורים לנוכח ריכוזי הכוחות שלהם, הורה דיין לתגבר את כוחות צה"ל המדוללים
בגולן. היוזמה הייתה של האלוף, והשר העניק לו את הגיבוי המיניסטריאלי הדרוש,
אולם לא השר היה הגורם היוזם שעל אף הנחייתו מחודש מאי להתכונן למלחמה.

באשר לעתיד, האם נוכל לומר שהלקח ההיסטורי האמיתי של מלחמת יום הכיפורים
נלמד? בעצם, את הלקח הזה אפשר ללמוד מעיון בזיכרונותיו של וינסטון צ'רצ'יל
על מלחמת העולם השנייה. ברמז לשגיאה הכבדה ביותר של בעלות הברית במלחמת

 לבבגובה", לא גודל לבבהעולם הראשונה כתב צ'רצ'יל שהלקח הוא "בניצחון, 
 לבב.גודלאלא 
לחה םירופיכה םוי תמחלמ ירחאש איה הדבוע ?חקלה תא לארשי הדמל םאה

הגלפמה דמעמ תאו ןוטלשה תא הדביא איה םלוא ,תוחכפתה לש ךילהת ךרעמה תגלפמב
תימידקתה הטלחהה תא לביק ,תינידמה תונויצה שיא ,ןיגב םחנמ אקווד .תיטננימודה
תימי לבחב ומקוהש םיילארשיה םיבושייה תא קרפלו ולוכ יניס יאה יצח תא תונפל
םילימ — םיניטסלפה לש תוקדוצ תושירדו תוימואל תויוכז םויקב ריכה אוה ;הריפואבו
אוה .םירצמ םע םולש תירב תרכו — דיוייד פמק ימכסהב ןבל יבג לע רוחש תובותכ ולא
,ןונבלב הרירבה תמחלמב חתפו ןורמושו הדוהיב תצאומ תולחנתה לש תוינידמ להינ םג
.םירצמ םע םיסחיה רשקהל ץוחמ ויה ולא םידעצ ךא

םילהת ררושמ רמוא ,"ינממ תואלפנבו תולודגב יתכלה אלו ייניע ומר אלו יבל הבג אל”
ונבל הבג .םירופיכה םוי תמחלמל םימיה תשש תמחלמ ןיבש לארשי ןכ אל .)א ,אלק(
ןהישארל לעמ טיבמ תומר ויניעש ימ .ונתאמ תואלפנבו תולודגב ונכלהו וניניע ומרו

םה .םתא קסע ונל שיש םדו רשב םדא ינבל ,תואיצמל בל םש וניאו תוירבה לש
וניא אוה ויניע ומרו ובל הבגש בצמל עיגמ םעשכ .םידייאתמ םה ,לוכיבכ םימלענ
החילס םישקבמ םירופיכה םויב .תתוועתמ ותייארו ,ודיל ,וביבס השענש המ תא האור
הירוטסיהה לבא ,חלוסו םוחרו ןונח םלוע לש ונוביר .תומר םייניעב ונאטחש אטח לע
העיניים. ימרו בלה יהובג םע ןובשח האב איה דימתו ,תחלוס הנניא
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ישראל הייתה מוכנה להחזיר כמעט הכולישראל הייתה מוכנה להחזיר כמעט הכולישראל הייתה מוכנה להחזיר כמעט הכולישראל הייתה מוכנה להחזיר כמעט הכולישראל הייתה מוכנה להחזיר כמעט הכול
סא"ל (מיל') אברהם זהר

 לסגת מהגולן—ממשלת ישראל החליטה פה אחד, כולל מנחם בגין 
ומסיני. כל ההיסטוריה הייתה משתנה אילו זה היה מתממש

בהרצאה שלך, אפרים קם, עמדת על שתי הזדמנויות או שני חלונות הזדמנויות
שבהם המנהיגות הישראלית דיברה, דנה והחליטה החלטות או לא החליטה החלטות

19 ביוני 67', עשרה ימים אחרי מלחמת ששת הימים, והשנייה–על הסדר. האחת ב
1971, כשעמדנו פה על הדיון של המטכ"ל.–ב

באשר להחלטה הראשונה, ואנחנו פשוט הופכים את זה לאפיזודה, ממשלת
 בלי שתתייעץ עם המטה הכללי ובגלל לחץ ברוטלי-ידידותי—ישראל החליטה 

 לסגת מהגולן ומסיני. כל ההיסטוריה— פה אחד, כולל מנחם בגין —של ג'ונסון 
הייתה משתנה אילו זה היה מתממש.

המ ,הכולמ ונאצמו תונותא שפחל ונכלה" לוכשא רמא המחלמה רחאל דימ
תרובחמינה  אוה הנושארה הלשממה תבישיב רבכו "?תאזה הינודנה םע םישוע
המדא' ,תיניטלב ,זא רמא ןורמושו הדוהי לע ןוידב ,ןיגב .ויהיש םירדסהב ןודל םירש
הלבקתה אלו םירוסלו םירצמל הרבעוה הלשממה תטלחה .'רחסמל ןיינע אל השודק
ל"כטמרה לש העיבקה תא לביק אוה ,לוכשא לש ותלודג ךכבו ,ןכמ רחאל .םתעד לע
ביצקת תא ליפכהל ,אבצה תא שלשלו ליפכהל שי ינידמ רדסה ןיאבש ,ןיבר קחצי זאד
ךשמל לארשי םע תא םתנכשמ :הז תא רידגה ריפס .ותוא שלשל ךכ רחאו ןוחטיבה
.המחלמל ןנוכתהל שי ינידמ רדסה רדעיהב יכ ,ןוחטיבה ביצקתב אבה רודה

יש לשים לב גם להחלטה הזאת, ולא לשכוח אותה, כי ישראל הייתה מוכנה
להחזיר כמעט את הכול.

אלון: "אני נפרד מטבנקין"אלון: "אני נפרד מטבנקין"אלון: "אני נפרד מטבנקין"אלון: "אני נפרד מטבנקין"אלון: "אני נפרד מטבנקין"
אהרון ידלין*

ישראל–נעשתה כאן הפרזה במתן החשיבות לקבוצה הקטנה של ארץ
השלמה. אין כל ספק שמלחמת יום הכיפורים הייתה כשל נקודתי

בעניין התיאור ההיסטורי, נעשתה כאן הפרזה במתן החשיבות לקבוצה הקטנה של
פי שהייתה מעניינת, גם אנשי טבנקין וגם ההצטרפות–ישראל השלמה, אף על–ארץ

של אנשי רוח ובעיקר אלתרמן, יעקב אורלנד ואחרים.
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* בעבר, שר בממשלה
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לאט הגיעו במפלגת העבודה (שכבר הייתה–בסך הכול היה תהליך הפוך. לאט
ישראל–מאוחדת) לידי המסקנה שהשטחים הם דבר שצריך להיפרד ממנו, ולא ארץ

השלמה, שהשטחים נהפכו בה לערך עליון. לא מדובר רק בנכונות לסגת מהשטחים
פשר לקבל החלטה על הגדה המערבית. למרותִבאופירה ובמצרים, גם בגין לא א

האופוריה היה אז ראליזם. באה ועידת חרטום וטפחה על פנינו. האופוריה נגמרה
כבר במלחמת ההתשה. כשחנוך לוין הלך לעולמו נזכרו שהוא היה הראשון שנתן

ביטוי לכך שנגמרה האופוריה ושאנו במלחמה קשה.
האופוריה הייתה מובנת, שישה ימי מלחמה וניצחון כה מזהיר לעומת מלחמת
העצמאות שנמשכה חודשים ארוכים. הבעיה הייתה גם האופוריה של חיל האוויר.
חשבו שהוא כל יכול. ואני כל הזמן, דווקא משום שהיו לי בנים שם, אמרתי: חבר'ה

חיל אוויר.–יכול, שימו לב לטכנולוגיה שמתפתחת כאנטי–אתם לא כל
במפלגת העבודה הייתה קבוצה חזקה מאוד של ספיר, אלון ואבן. אבן לא היה
כוח פוליטי אבל אלון וספיר היו כוח פוליטי. נכון שהם נתנו גיבוי לגולדה בגלל כל

גוריון ואחר כך מול משה דיין. אבל היה להם–מיני שיקולים, פעם תמכו בה מול בן
ברור שחוזרים לגבולות הקודמים. אצל ספיר זה היה כמעט ברור, לכן הוא התנגד
לתכנית אלון. תכנית אלון לא אושרה בממשלה בגלל בגין, אבל גם היונים לא רצו
אותה. ואצל אלון בהחלט השטחים לא היו מעל לכול. אשכול בוודאי לא רצה בכל

 העניין של כוח עבודה ערבי בתוך המשק העברי—הדברים האלה. אפילו גולדה 
העסיק אותה כל הזמן. היא הייתה אומרת לי 'תראה מה שקרה, העבודה העברית
נגמרה, הכול עבודה ערבית, בחקלאות, בבניין, בבתי מלון, מה זה?! איפה האידאל

של עם עובד?'. היא רצתה בהחלט להיפרד מהשטחים המאוכלסים.
טבנקין. היה לו קשה מאוד, הוא התייסר. גלילי–הבעיה של אלון הייתה אנטי

 אני נפרד מטבנקין. נדמה לי שהיה תהליך—עוד גמגם, אבל אלון אמר בבירור 
שונה משהוצג כאן מדברי בנימין גלעד, שזו ההיסטוריה הקלאסית של "המחנות

העולים", ואפילו מדברי משה שמיר.
אין כל ספק שמלחמת יום הכיפורים הייתה כשל נקודתי. זו הייתה הדומיננטיות
של משה דיין, הביטחון שהוא כל יכול, שאפשר לסמוך עליו ולישון בשקט, אפשר
לנסוע לקרייסקי [ראש ממשלת אוסטריה]. יגאל אלון החליף את גולדה וגם הוא
לא ראה מה מתרחש סביבו. הכול משום שמשה דיין אמר שיש לנו חיל אוויר

שיסדר את הכול. בהחלט כשל נקודתי.
באשר לגיוס המילואים במאי 73', אמרו שמדובר בתרגיל. הייתי אז בוועדת
חוץ וביטחון והייתה הרגשה שזה לא כך. אמרו: תראה, במאי היה תרגיל, גייסנו

את המילואים, בזבזנו כסף, אז מה אתם מתרגשים...
אילו היו נערכים בזמן, אין ספק שלא הייתה מלחמה קשה כל כך. זה לא אומר

שלא היו לה תוצאות פוליטיות כפי שהיו, אבל היה יכול להיות הרבה אחרת.
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מה היה קורה אילו...מה היה קורה אילו...מה היה קורה אילו...מה היה קורה אילו...מה היה קורה אילו...
אלוף (מיל') יוחאי בן נון

ואולי טוב שהתקיימה מלחמת יום הכיפורים?

כיוון שהעזו היום לדבר כמה פעמים ב'אילו', ונאמר שאילו התכנית של משה דיין
להתרחק מהתעלה... והחייאת האזור כולו הייתה מונעת את בואו של סאדאת
לירושלים. אני רוצה להפליג הלאה ולתהות, אולי שאלה ותהייה נוראה: אלמלא

מלחמת יום הכיפורים גם לא היה "קורה" שלום, ואולי טוב שהתקיימה?

פרופ' אריה נאור
אין לדעת מה היה קורה ובאיזה כיוון הייתה ההיסטוריה מתפתחת אילולא פרצה
מלחמת יום הכיפורים כפי שפרצה. אין לומר שטוב שפרצה מלחמת יום הכיפורים
אם בזכותה הגענו לשלום, אלא יש להצביע על המבנה הדיאלקטי המורכב של
ההיסטוריה. תהליכים חיוביים צומחים מתופעות שליליות, ותהליכים שליליים
צומחים מתופעות חיוביות, ואין שום דבר מוחלט, הכול יחסי והכול משתנה,
כמאמרו הידוע של הרקליטוס שהכול זורם ואי אפשר לחצות אותו נהר פעמיים.
אפשר להתחיל משהו בנקודה תחתונה ולעלות בהדרגה למעלה. האם היה אפשר
להגיע לשלום עם הערבים, עם מצרים בראש ובראשונה, אילולא יכלו לטעון כלפי
עצמם וכלפי עמיהם את מה שהם טוענים בעניין מלחמת יום הכיפורים? אי אפשר
להשיב תשובה פסקנית על שאלה מעין זו, ומנקודת ראות מקצועית של היסטוריון
אין בה טעם. לכל היותר נוכל לברר מה קרה בדרך שהלכנו בה, ולעולם לא נוכל
לדעת בוודאות מה היה קורה אילו בחרנו למסענו בדרך אחרת. את השאלה 'מה

היה קורה אילו' אפשר לעורר רק כספקולציה מחשבתית.
רחאל ברע תונידמ לש השלח יכה הדוקנה התייה וז ,םירצמ םע םכסהל ונעגהשכ

היה הפיא .הבאט ללוכ ןורחאה מ"סה דע ונתנו ,םירופיכה םוי תמחלמ לש הסובתה
רשפא םויה ךיאו ?תורחאה ברע תונידמ םע ןתמו אשמה עיגיש עגרל הבשחמה וק
אל המל ?הנורחאה הפיטה דע ונתנ ןאכש דועב ,'םינתונ אל' רמולו יארה לומ דומעל
?ןתמו אשמב הז לע חכוותהל תוחפל רשפא היהי ובש םויה לע ,המידק טעמ ובשח

הערה אחת ושתי שאלותהערה אחת ושתי שאלותהערה אחת ושתי שאלותהערה אחת ושתי שאלותהערה אחת ושתי שאלות
תא"ל (מיל') אריה קרן

כשמדברים על תבוסה ביום הכיפורים, כולי מזדעזע

כשמדברים על תבוסה ביום הכיפורים, כולי מזדעזע. אני חושב שמלחמת יום
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הכיפורים הביאה את השלום, לא רק כי הוחזר הכבוד הערבי, אלא גם כי הערבים
 וזה המסד לשלום. גם לא—או אויבינו לא יכלו לנו בתנאים הכי טובים שלהם 

הייתה תבוסה. אני חושב שניצחנו ביום הכיפורים, אבל זה נושא אחר.

ולשאלות:
ראשית, הערה: אני חושב שממשלת בגין לא הייתה  צריכה לקבל את.1

רצועת עזה בהסכמי קמפ דייויד. לדעתי, הסיכוי בעניין יהודה ושומרון היה
שונה ומצבנו היה נוח יותר היום אילו רצועת עזה הייתה נשארת בצורה זו

או אחרת בידי מצרים, והיא ערבית בכל מקרה.
מתי הוחלט לחזור לקו הירוק בהסדר עם מצרים, האם זה היה תנאי או זה2.

התפתח בשלב אחר?

פרופ' אריה נאור
קודם כול, לא השתמשתי בביטוי 'תבוסה' במלחמת יום הכיפורים. ציטטתי את
מוצטפה ח'ליל, כיצד הוא רואה את המלחמה בעיניו, כמצרי בכיר. אם הם סבורים

 כך הם—שהחזירו את הכבוד הערבי והראו לנו את כוחם והעמידו אותנו במקומנו 
רואים את זה. ואם הם מסבירים שזה הרקע והתנאי מבחינתם להתפתחות יוזמת
השלום, אז עלינו להבין שכך הם מבינים את התהליך. זה לא נוגע כלל לשאלה מי
ניצח במלחמת יום הכיפורים. דרך אגב, יכולות להיות תרכובות שונות של ניצחון
וכישלון. אפשר להיכשל בנקודה אחת ולנצח בנקודה אחרת. אפשר גם לנצח במערכה

צבאית ולהפסיד במערכה מדינית, וכבר היו דברים מעולם.

תשובות לשאלות:
בעניין עזה, עלינו להבין את ההבדל בין אורח החשיבה של תנועת העבודה1.

לבין אורח החשיבה הרוויזיוניסטי. באורח החשיבה הרוויזיוניסטי רצועת
ישראל. בין השאר, משום שבהחלטת חבר הלאומים–עזה היא חלק מארץ

על המנדט לבריטניה בתום מלחמת העולם הראשונה ניתנה לגיטימציה
ישראל. בעיני בגין, רצועת עזה היא–לאומית לתפיסת עזה כחלק מארץ–בין

ישראל שאין לוותר עליו, היא חלק מהאדמה הקדושה שאינה–חלק מארץ
עומדת למכירה.

הנשיא קרטר הופיע בירושלים במארס 1979 וניסה לדבר על לבו של בגין,
שיסכים להצעה שהציג סאדאת באותו שלב כתנאי האחרון של המצרים

 להציב קציני קישור מצריים בעזה. בגין סירב בכל תוקף לרעיון—לשלום 
הזה, בבחינת לא יעלה על הדעת. אמר לו קרטר: "אדוני ראש הממשלה, אני
מבקש ממך שתביא בחשבון שזה אינטרס לאומי אמריקני". בגין השיב:
"אני מבקש ממך שתביא בחשבון שזה אינטרס לאומי ישראלי"; אפשר היה
לחתוך את האוויר בסכין. אז אמר קרטר: "אדוני ראש הממשלה, בסופו של
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דבר תצטרכו לחתום על זה". ואז אמר לו בגין בשקט: "אדוני הנשיא,
בבקשה תרשום לפניך שאנחנו נחתום רק על מה שאנחנו נחליט לחתום
עליו". היועץ לביטחון לאומי זביגנייב בז'ז'ינסקי האדים, ועיניו של קרטר
בלטו החוצה בזעמו, עוד רגע הוא היה מתפוצץ. בשלב מסוים הוא דפק

קיי", ונסע למצרים ושכנע את סאדאת–דפיקה קלה על השולחן, אמר "או
לוותר על רעיון קציני הקישור האלה.

ישראל. זאת הייתה–ישראל וימית איננה ארץ–בעיני בגין עזה היא ארץ
הראייה האידאולוגית שלו, והוא לא היה מוכן לוותר ולא להתפשר בעניין

 יישובים פורחים ומקורות נפט—עזה. ואילו סיני, על כל מה שהיה בו 
 לא הייתה מניעה אידאולוגית לוותר עליו ויתור גמור.—ומחצבים שונים 

באותו שלב זה היה גם יחסו לרמת הגולן. אילו הצטרף אסד גם הוא לתהליך
1977, ייתכן מאוד שישראל הייתה מוותרת על הרמה, משום–השלום ב

ישראל המנדטורית.–שהגולן לא היה חלק מארץ
מעולם לא הוחלט לסגת לקו הירוק, קו שביתת הנשק משנת 1949, אלא2.

לאומי. ההבדל הוא ברצועת עזה. ההחלטה התקבלה אחרי ביקור–לגבול הבין
סאדאת, אחריו ולא לפניו. כל הידיעות שהיו בעניין הזה אינן נכונות.

פי הרישום שעשה נציגנו שנלווה אליו,–בפגישת דיין עם תוהמי במרוקו, על
לא הועלה שום רעיון שמשמעותו שנוותר על כל שטח סיני ובתמורה יואיל מר
סאדאת לכבדנו בביקור. רק אחרי נאום ארוך של דיין בניסיון לשכנע את תוהמי
שבגין מתכוון לעשות שלום ושצריך להפגיש את שני האישים, אמר תוהמי שהנשיא
שלו אינו יכול לפגוש את ראש הממשלה הישראלי וללחוץ את ידו כל זמן שיש
חייל ישראלי על אדמה ערבית. בזאת בערך נפסקה השיחה. אחר כך היא התחדשה

נה קצת את הנוסחה שלך ותגיד שהנשיא לא ייפגשַכשמלך מרוקו אמר לתוהמי: ש
עם ראש הממשלה כל זמן שיש חייל ישראלי על אדמה מצרית. הפגישה הסתיימה
מבחינה זו בלא כלום. לא הייתה הסכמה על ביקור ולא על פגישה וודאי שלא על
תנאי השלום. הביקור לא היה יוצא אל הפועל לולא השגיאה שעשה הנשיא קרטר

המועצות, הודעה שדחקה–הברית וברית–כשחתם את ההודעה המשותפת של ארצות
את המצרים דווקא, והביאה אותם לתגובות שליליות, בעיקר כשראו איך האמריקנים

בי היהודי.ֹמתקפלים במידת מה כאשר אנחנו מתחילים להפעיל את הלו
כל הדברים האלה עמדו ברקע העניין, ותקצר היריעה מלהרחיב.
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מה היה לפני מלחמת יום הכיפורים?מה היה לפני מלחמת יום הכיפורים?מה היה לפני מלחמת יום הכיפורים?מה היה לפני מלחמת יום הכיפורים?מה היה לפני מלחמת יום הכיפורים?
אל"מ (מיל') ד"ר מאיר פעיל

בחורף 1971 אפשר היה להתחיל במשא ומתן ולהגיע לשלום בתוך חצי
שנה או שנה וחצי, ו"לחסוך" את מלחמת יום הכיפורים עם מצרים

אבקש להוסיף נדבך קטנטן בנושא של אריה נאור: מה היה לפני מלחמת יום
הכיפורים. בדצמבר 1970 ובמשך כל חורף 71', נתבקשתי על ידי שר החוץ אבא
אבן (עדיין שירתתי בצה"ל) לאחר המלצות שונות, להופיע בסדרת הרצאות בפני

"American Professors for Peace in the Middle Eastהברית. הם–" בארצות
אבן,–שישלחו אליהם קצין בכיר מצה"ל שברור שהוא שלומ'ניק. אלוף הרביקשו 

שהיה אז ראש מחלקת ההסברה של משרד החוץ, אמר לאבא אבן: אני לא מכיר
לב נתן אישור ואני ביקשתי לומר את–את כולם אבל מאיר'קה בטח!  חיים בר

דעתי ולא את דעת המדינה, ולכן נסעתי בלי מדים. בין השאר הגעתי לוושינגטון.
 אלי זעירא. יצחק רצה להיפגש—השגריר שלנו שם היה יצחק רבין והנספח הצבאי 

אתי לשמוע קצת ונוצר שיח פלמ"חניקים די מעניין. בפברואר 1971 נפגשנו בשני
ערבים. בערב השני הוא אמר: "מאיר'קה, אני אעשה עליך תרגיל". הוא הציג לי שני
מכתבים ואמר: "הנה מכתב אחד של גונאר יארינג (שהיה אז מין מתווך של האו"ם)
ששלח לממשלת ישראל, ודבר דומה לו לממשלת מצרים". במכתב לממשלת ישראל

י מלא עםִהיה כתוב: "האם תהא ממשלת ישראל מוכנה, בתמורה לשלום חוז
1906?". מכתב–לאומי הישן מ–מצרים, לפנות את כל חצי האי סיני עד הגבול הבין

דומה נשלח לסאדאת, אבל הפוך: "האם ממשלת מצרים תהיה מוכנה, בתמורה
לאומי של 1906, לחתום על הסכם שלום חוזי–לנסיגה ישראלית עד הגבול הבין

מלא עם ישראל?". אמרתי לרבין: "ראיתי, יפה". השיב לי רבין: "בינתיים סאדאת
השיב", והוציא את המכתב. התשובה של סאדאת הייתה קצרה מאוד: "בתשובה
על מכתבך ... תשובתנו באופן עקרוני חיובית, תישאר עוד הבעיה הפלסטינית".
גולדה שלחה את החומר אל יצחק רבין ושאלה בעצתו, והוא מאוד התגאה בזה.

הוא עשה עליי תרגיל ושאל: "מה היית עונה?". אמרתי לו: "אם הייתי ראש
ממשלת ישראל הייתי אומר, בסדר!". הוא הביט בי בכעס, ואמר: "אתה משוגע, לא
כך צריך לעשות". אחר כך נודע לי שממשלת ישראל ענתה: "ממשלת ישראל מוכנה
לסגת בתוככי סיני לגבולות בטוחים ומוכרים". גונאר יארינג, השוודי, הלך לאמריקנים
ואמר להם: "שוודיה לא יכולה ללחוץ על ישראל, צריך ללחוץ על ישראל, אם אתם
מוכנים להמשיך בזה אני מוכן לנסוע". היו להם סיבות שלא ללחוץ באותה העת.

אמרו לו לעזוב את העניין והוא חזר לשוודיה.
 אפשר היה—אם כן, בחורף 1971, ואני מדבר מתוך מה שראיתי בעיניי 

בתשובה אחרת של ממשלת ישראל להתחיל במשא ומתן ולהגיע לשלום בתוך חצי
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שנה או שנה וחצי, ולחסוך את מלחמת יום הכיפורים עם מצרים. לפי הערכתי.

פרופ' אריה נאור
לחלק מהדברים שאמרת אני מסכים בהחלט, אפילו נתתי להם ביטוי פחות או
יותר, בלי להזכיר את כל האישים. אני מנסה להבחין בין הטיפול ברמת הממשלה

ובין התשתית האידאולוגית והציבורית ודעת הקהל המתגבשת.
יש לזה משקל, לא רק לניסוחים של המדינאים, כידוע לך מהניסיון האישי,
אלא גם לניואנסים הקטנים של ההתייחסויות, להעדפות שונות, לנכונות לרוויזיה
כשהיא מתבקשת. לכן הבאתי דווקא את הקבוצה הקטנה של האידאולוגים ואנשי

ישראל השלמה, כי הם השפיעו. הם השפיעו על אמצעי–הרוח מהתנועה לארץ
התקשורת דאז, מעמדם בעיתונות היה חזק מאוד, הם ניווטו את השיח הציבורי,
דבריהם נקראו בתשומת לב, היו תגובות, זה היה נושא חי. הם התחילו בפעולות
לובי. נפגשו עם חברי כנסת, עם שרים. הייתה להם השפעה גם בתוך הממשלה.
אחד מראשי הקבוצה היה ד"ר חיים יחיל, לשעבר המנהל הכללי של משרד החוץ
ויושב ראש רשות השידור, איש אמונה של גולדה מאיר. היה להם קשר טוב עם
השר גלילי, ומשקלו בקביעת המדיניות היה הרבה יותר גדול ממה שהתבקש מתפקידו
כשר בלי תיק, שלא לדבר על הקשר שהיה להם עם בגין ועם דיין. תמונה של
אלתרמן הוצבה דרך קבע על שולחנו של דיין, בכל המשרדים ששירת בהם, וגם
בביתו. גודלה של קבוצה לא תמיד מעיד על משקלה הפוליטי, ועל אחת כמה וכמה

ישראל השלמה' היו ש"י–על משקלה האידאולוגי. בחותמים על הכרוז 'למען ארץ
עגנון, נתן אלתרמן, משה שמיר, חיים הזז, יעקב אורלנד, חיים גורי, יהודה בורלא,

תם עוד אישים מתחומיִצבי וצביה ואנטק צוקרמן, וא–יצחק שלו, רחל ינאית בן
 בצבא, באקדמיה, בהתיישבות ובכלכלה. לריכוז איכות כזה יש—פעילות אחרים 

מטבע הדברים יכולת השפעה ומשקל פוליטי.
אשר לעמדות של פנחס ספיר, אבא אבן וחבריהם, הם ניסו להוביל את מפלגת
העבודה בכיוון היוני, אבל בסופו של דבר עמדתם לא הייתה לפי מדיניות הממשלה
והמפלגה. אמנם ברמת ההצהרות לא חדלה ראש הממשלה גולדה מאיר מלדבר
שלום, התפלמסה עם עמדות הימין ודיברה בזכות פשרה טריטוריאלית וגבולות
ביטחון. משקל דבריה היה ניכר. ואולם משקל המעשים היה כבד יותר, וערך
המדיניות שננקטה בפועל רב יותר. מתוך המפלגה בקעו גם קולות אחרים, שלא
לדבר על המחנה הדתי-לאומי ועל מפלגות הימין. בסופו של דבר ההתייחסות
הכללית, מהתקשורת ועד המודיעין, הושפעה מאוד מהדימויים החדשים, מהתפיסות
החדשות ומאותו התהליך של עיניים רמות, של ההתבוננות באחר מגבוה, של

יכול וכי יפתור כל בעיה נבעה–הזלזול באחר. גם הסברה שחיל האוויר הוא כל
מהניצחון המוחץ במלחמת ששת הימים. הדיאלקטיקה של ניצחון ומפלה פעלה
גם כאן, ועיקרה כדברי קהלת: "יש רעה חולה ראיתי תחת השמש, עושר שמור
לבעליו לרעתו" (קהלת ה, יב). גם ניצחון המעשיר את המנצח בנכסים ובמעמד
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עשוי להיות שורש מפלתו בעתיד, אם בשל ערעור היציבות במערכת ואם בגלל
ת את אשר לפניהן.ְֹראוֵיוהרת מנצחים, עיניים רמות שסופן עיניים שטחו מ

בפרספקטיבה היסטורית נראה ניצחון צה"ל במלחמת ששת הימים ניצחון גדול
מדיי, אשר שמור לרעתה של ישראל.
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שער שני
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אלוף ד"ר חיים נדל

דברי פתיחה

הנושא רחב מאוד, וכידוע לכולנו חשובה התוצאה ולא התהליך. אמנם ללא בדיקת
התהליך לא ניתן להסיק מסקנות ואי אפשר להפיק לקחים, אבל יש לזכור שהתוצאה

היא החשובה. חשוב שנזכור כולנו מה הייתה התוצאה לאחר שהופתענו.
על בניין כוחות צה"ל לקראת מלחמת יום הכיפורים יש הרבה ויכוחים: איך
הופתענו? למה הופתענו? כיצד זה קרה? כאמור, אמת המידה הקובעת היא התוצאה,

ולמרות ההפתעה אפשר בהחלט להוכיח שהתוצאה הייתה חיובית.
בהמשך הדברים יוצגו כמה נושאים. הדובר הראשון הוא ד"ר יצחק גרינברג,

, העוסק בתקציב משרד הביטחון שניתן"חשבון ועוצמה"שכתב ספר מעניין מאוד, 
לצה"ל ומציג את העוצמה שנבנתה.

הנושא הבא הוא 'משחקי המלחמה' שערך צה"ל לקראת מלחמת יום הכיפורים.
האימונים הרבים והתעצמות צה"ל כפי שבאו לידי ביטוי ב"משחקי המלחמה" הם
למעשה הדברים שעשויים להעיד בהחלט כיצד הוכן צה"ל למלחמת יום הכיפורים.

אני מבקש להציג לדוברים ארבע שאלות:
האם השכיל צה"ל בתקופה שבין שתי המלחמות לקבוע את העדיפויות1.

הנכונות ברוב התחומים?
 האם הייתה נכונה,—מה הייתה חלוקת התקציב להכנות למלחמה הבאה 2.

כן או לא?
האם התרגילים הגדולים ומשחקי המלחמה הכינו נכון מבחינה מחשבתית3.

ותרגלו את הפיקוד המתאים בצה"ל להילחם במה שהיה?
האם ניתן היה לסיים את מלחמת יום הכיפורים בניצחון צבאי ללא הסד"כ4.

והעוצמה שנבנתה לפני מלחמת יום הכיפורים?
את שש השנים שלפני המלחמה אנו מחלקים לשתי תקופות עיקריות: התקופה

 מגמר מלחמת ששת הימים עד הפסקת—הראשונה, 'התקופה האינטנסיבית' 
1970. זו הייתה התקופה האינטנסיבית גם בבניין וגם במלחמת ההתשה,–האש ב

 תקופה—והיא נמשכה 30 חודשים; התקופה השנייה, הרגיעה שלפני הסערה 
קצרה יותר שנמשכה זמן קצר יחסית.
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ד"ר יצחק גרינברג

סקירה זו עוסקת בתמורות בסדר הכוחות ובתקציב הביטחון בעקבות מלחמת
ששת הימים.

ראשית לכול שתי הערות:
 סוף שנת התקציב—1 באפריל 1973 –הנתונים על התפתחות הסד"כ נכונים ל1.

1972. אם יש נתונים אחרים, לדוגמה חטיבת שריון נוספת שהוקמה במחצית
הראשונה של שנת התקציב 1973, והכוונה לחטיבת שריון 164, הרי זה

פער הזמן;
נתוני התקציב מצביעים על חלוקה שונה מהחלוקה שציין האלוף נדל בעניין2.

שתי התקופות. זאת, כי שנת התקציב 1971 נכללת בתקופה הראשונה. את
72' ומחצית 73' אפשר לזקוף לתקופה השנייה.

שנתיות לסד"כ של צה"ל–תכניות רב
לפני מלחמת ששת הימים

ינב' תינכתל הנורחאהו תישילשה הנשה תליחתב הצרפ םימיה תשש תמחלמ
1–ב 'רוא ינב' לש המויסב .'76-'56 ביצקתה תונשל תיתנש–בר תינכת — 'רוא
תוביטח שש ןהמ ,תוביטח 12 :לולכל יתשביה תוחוכה רדס ןנכות 8691 לירפאב
תוביטח עבשו תוחנצומ תוביטח שולש ,תונכוממ תוביטח שמח ,)םיקנט( ןוירש
םינוידב .1–ו 53 ,7 — תורידס תוביטח ויה תוביטחהמ שולש .ר"מטח-ר"יח
,תורידס תוביטח רתוי ךירצש ,שיבג והיעשי ומכ ,יללכה הטמב ונעטש ויה וכרענש
םויס דעומל .דבלב תוביטח שולש ויהיש עבקנ תיביצקת הקוצמ תמחמ לבא
דוע ,השעמל .םינוטפו םינוירוטנצ 914 םהמ ,םיקנט 561,1 ויהיש ןנכות תינכתה
ינפל 7691 לירפאב 1–ב .םיקנט לש לודג שכר עצוב םימיה תשש תמחלמ ינפל
.המחלמל םירישכ ויה םלוכ אלש םיקנט 492,1 ץראב ויה רבכ 'רוא ינב' תינכת

שנתית חדשה לתקופה–לפני מלחמת ששת הימים הוחל בגיבוש תכנית רב
 תכנית 'מכבי', שאקרא לה 'מכבי המקורית'. סדר העדיפויות—שלאחר תכנית בני אור 

פי תכנית זו הקנה עדיפות לכוחות ההכרעה, בראש ובראשונה–בפיתוח הסד"כ על
לחיל האוויר ואחריו לשריון. ההנחה הייתה שבטווח הקצר, היינו עד ראשית שנות

–70', לא צפויה מלחמה. מעניין שהדיון האחרון בתכנית 'מכבי' המקורית נערך ב–ה
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8 במאי, כמה ימים לפני יום העצמאות, ואז אמר רבין: "אנחנו ניפגש למחרת יום
העצמאות ונסכם את הדיון על היבשה ומיד נתחיל בדיון על חיל האוויר". לא חזרו
עוד כמובן ל'מכבי' המקורית. זאת אומרת, מלחמת ששת הימים פרצה במהלך
הדיונים ע "מכבי". אחרי המלחמה גובשה תכנית מכבי חדשה, שגם בה ניתנה
עדיפות ראשונה במעלה לפיתוח כוחות האוויר, מתוך מחשבה על כוחות שישיגו
במהירות עליונות אווירית וישתתפו באופן אפקטיבי בהכרעת כוחות הקרקע של

האויב. עדיפות שנייה ניתנה לפיתוח מערך השריון.
בתכנון המקורי של 'מכבי' דובר שבאפריל 1970 יכלול סדר הכוחות שש חטיבות
שריון (טנקים) וחמש ממוכנות. לא חל שינוי מ'מכבי המקורית' לתכנית "בני אור".

1,250, מהם 900 טנקים מדגמים–פי התכנית הזאת יהיה כ–מספר הטנקים על
מתקדמים. כלומר לא יגדל מספר חטיבות השריון והחטיבות הממוכנות בתקופה
הזאת, אבל יחול שיפור של ממש באיכות הטנקים. גם מספר החטיבות הסדירות

לא השתנה בתכנית "מכבי" המקורית.

שנתית לסד"כ של צה"ל אחרי מלחמת ששת–תכנית רב
 תכנית 'מכבי' החדשה—הימים 

פי תכנית 'מכבי' החדשה, שגובשה אחרי מלחמת ששת הימים, יכלול סדר–על
 23 חטיבות, מהן שבע חטיבות טנקים,—1 באפריל 1968 –הכוחות היבשתי ב

חמש חטיבות ממוכנות, שלוש חטיבות מוצנחות ושמונה חטיבות חי"ר. כלומר חל
גידול של שתי חטיבות לעומת תכנית בני אור ולעומת תכנית 'מכבי' המקורית, וזה
נקבע מיד לאחר המלחמה. יש להבין שמדובר בתכנית שגובשה בסביבות יולי-
אוגוסט 1967, כלומר חודשיים-שלושה לאחר 'מכבי' המקורית. מספר החטיבות

פי תכנית 'מכבי' החדשה יעלה משלוש לחמש, מהן שלוש חטיבות–הסדירות על
שריון, חטיבה מוצנחת וחטיבת חי"ר.

1 באפריל 1970 יכלול סדר הכוחות שוב 23–פי תכנית 'מכבי' החדשה, ב–על
חטיבות, וההבדל היה רק בהפחתת חטיבת חי"ר-חטמ"ר אחת ובהגדלת מספר

החטיבות הממוכנות לשש. אבל סדר הכוחות של החטיבות נשאר 23.
1970 יהיו 1,388 טנקים, מהם 819 צנטוריונים ופטונים, כלומר גידול של–ב

1,250 טנקים.–130 טנקים לעומת תכנית 'מכבי' המקורית, שבה דובר ב
ראוי לציין כי תכנון הסד"כ במסגרת 'מכבי' החדשה היה מצומצם לעומת סד"כ

1 באפריל 1970. חשבו–פי הצרכים שהוגדרו ל–פי התכנית או על–'מכבי' הרצוי על
 חטיבת טנקים אחת נוספת;—שצריך 25 חטיבות, מהן שמונה חטיבות טנקים 

 חטיבה אחת נוספת על מה שבסופו של דבר הוסכם—וארבע חטיבות מוצנחות 
עליו. התכנית הזאת לא אושרה מחמת אילוצי תקציב, או מכיוון שחשבו שמקורות

התקציב מוגבלים ולא ניתן יהיה לממש את התכנית הרצויה.
1 באפריל 1968 התאים–מהשוואה בין התכנון לסד"כ שגובש בפועל, נראה כי ב

הסד"כ היבשתי לתכנית מכבי החדשה, אבל כעבור שנתיים היה הסד"כ בפועל גדול
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—מהמתוכנן, אפילו גדול מהצרכים. היו 25 חטיבות ומהן תשע חטיבות טנקים 
שתי חטיבות טנקים יותר מהמתוכנן, ובשאר המרכיבים הסד"כ נשאר בלא שינוי.
יש בכך כדי לבטא את סדר העדיפויות של צה"ל. מספר החטיבות הסדירות נשאר

חמש.
1 באפריל 1973–סד"כ היבשה המשיך לצמוח גם בשלוש השנים הבאות, וב

כבר היו 29 חטיבות, מהן 13 חטיבות טנקים, חמש חטיבות ממוכנות, שלוש
חטיבות מוצנחות ושבע חטיבות חי"ר-חטמ"ר. זה בעצם מבטא את סדר העדיפויות

 בתוך התקופה—של צה"ל בבניית סד"כ היבשה. כל הדגש הושם בפיתוח השריון 
13.–הזאת גדל סדר הכוחות משש חטיבות טנקים ל

1 באפריל 1970 היה מספר הטנקים–הנתון האחרון נוגע לסד"כ הטנקים: ב
המתוכנן 1,388. בפועל, סד"כ הטנקים היה הרבה יותר גדול, כמעט 1,600, וזה

1 באפריל 1973 נכללו–כמובן ביטוי לריבוי חטיבות השריון מעבר למתוכנן. ב
1,500 טנקי צנטוריון ופטון.–2,000 טנקים, מהם למעלה מ–בסדר הכוחות כ

1 באפריל–אשר לחיל האוויר, סד"כ מטוסי הקרב בסופה של תכנית 'בני אור', ב
 מטוסי—50 –230 מטוסים, שרובם המכריע נרכשו עוד בשנות ה–1968, תוכנן ל

 המיראז'.—60 הראשונות –אורגן, מיסטר, ווטור וסופר מיסטר, ובראשית שנות ה
בתכנית מכבי החדשה, שגובשה בעקבות מלחמת ששת הימים ואחריה, היה סד"כ

 156 בלבד. המספר הזה לא תאם את הצרכים—1 באפריל 1968 –מטוסי הקרב ב
ולא שיקף את המציאות. עקב הירידה במספר מטוסי הקרב במלחמה, האמברגו

1 באפריל 1968 מספר גדול–הצרפתי והעיכוב האמריקני, לא היה ריאלי לתכנן ל
יותר של מטוסי קרב.

1 באפריל 1970 במסגרת 'מכבי' החדשה–סדר הכוחות של מטוסי קרב שתוכנן ל
5 (אז עוד היו ציפיות–היה 297 מטוסים, ובהם 25 פנטומים, 47 מטוסי מיראז'

85 סקייהוקים. לצד המטוסים החדשים הללו נכללו–שנקבל אותם מהצרפתים) ו
1 באפריל 1970 גם מטוסים שנרכשו באמצע–בסדר הכוחות האווירי המתוכנן ל

 אורגנים ומיסטרים.—50 –שנות ה
1 באפריל 1970: 255 מטוסים, מהם 30–בפועל, כלל סד"כ מטוסי הקרב ב

5 שעליהם הטילו הצרפתים אמברגו–82 סקייהוקים, מטוסי המיראז'–פנטומים ו
1 באפריל 1973 נכללו–לא נכללו אז בסדר הכוחות בפועל. כעבור שלוש שנים, ב

בסד"כ האווירי 357 מטוסי קרב, מהם 100 פנטומים, 163 סקייהוקים וכן 33
מטוסי נשר. עד אז הוצאו מטוסי האורגן, המיסטר והווטור מסדר הכוחות האווירי.

הנחות היסוד בפיתוח סדר הכוחות במסגרת
תכנית 'מכבי' החדשה

שבע הנחות היסוד שלהלן לא השתנו לדעתי בשנים הבאות:
1969, לא יושג הסדר שלום-בתקופה שבה עוסקת התכנית, היינו בשנים 170.

בין מדינת ישראל למדינות ערב. לפיכך תמשיך ישראל להחזיק בשטחים
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שנכבשו במלחמה וצה"ל יהיה ערוך בגבולות החדשים. מדינות ערב הציבו
להן למטרה לחזור לפחות לגבולות שהיו לפני 5 ביוני 1967 והן תחתורנה
להגשים את המטרה הזאת בדרכי מלחמה, אם לא תושג באמצעות לחץ

פי ההערכה לאחר מלחמת ששת הימים, במציאות–מדיני. יתר על כן, על
החדשה שנוצרה יש למדינות ערב תמריץ גדול יותר לפתוח ביוזמת מלחמה

לעומת המצב שהיה לפני מלחמת ששת הימים.
 יש לשמור על שולי ביטחון רחבים ורמת כוננות גבוהה, כלומר—המסקנה 

להגדיל את המערך הסדיר משלוש חטיבות לחמש, ואני ציינתי זאת (זו לא
הייתה הסיבה היחידה להגדלת הסד"כ הסדיר משלוש לחמש חטיבות. על

השאר אעמוד בהמשך).
המשימה של צה"ל במלחמה היא למוטט את צבא האויב. משמע, יש לבנות2.

ולחזק את כוחות ההכרעה. מכאן גם נגזר סדר העדיפויות בפיתוח הסד"כ
שהקנה עדיפות לחיל האוויר ולשריון.

םיכורא םיימינפה הקוזחתה יווקו ,הנידמה זכרממ םיקוחר םישדחה לובגה יווק3.
לכ רובע עובקל שי" :הנקסמה .תוחוכה תסירפל ןמזה קרפ תא םילידגמ םהו
היגטרטסא לע תוחפ ,רשפאה לככ ןעשיהלו היכרצל תמאתומה המצועה תא הריז

עקרק תוחוכ תועצמאב דבוכ זכרמ תקתעה םשל םיימינפ םיווק לוצינ לש
.תוחוכה רדס תא לידגהל הבייח וז השיג ."הריזל הריזמ ורבעויש
םיעובק םירידס תוחוכ תוצקהל הבייח םיימינפה הקוזחתה יווק תוכראתה :דועו
תריזב קיזחהל" ךרוצל התייה הנווכה .םירצמ תריזל דוחייב ,תונושה תוריזל
דע הפקתמ תמילב חיטבת רשא המצוע ,רתויב הקוחרה הריזה איהש יניס
יווק תוכראתהו הנידמה זכרממ קוחירה ."םישורדה תוחוכה וזכורי רשא
,הקוזחת ךרעמ לש ותמקה תאו הלבותה ךרעמ חותיפ תא ובייח הקוזחתה
.)הב קוסעא אלו ונלש ןוידה םוחתמ תגרוח וז היגוס( םיימדק םירובצמ ללוכ

קווי הגבול החדשים מאפשרים "יתר גמישות בהפעלת הכוחות בגלל ריחוק4.
ממרכזיה החיוניים של ישראל מקו המוצא למתקפה ערבית". נראה שהכוונה

התקפית במקום-פי דוקטרינה הגנתית–הייתה לאפשרות לפעול על
הדוקטרינה ההתקפית שנהגה בצה"ל עד למלחמת ששת הימים. גם כאן יש
חשיבות להגדלת הכוחות הסדירים שיעסקו בבלימת מתקפה שייזום האויב.

תוינכתה לכב .תינמז–וב תוריז יתשב תוחפל ל"הצל הפקתמ רשוכ תחטבה5.
ינב'ו 'םיאנומשח' ,'בקעי ינב' ,םימיה תשש תמחלמ ינפלמ תויתנש–ברה
תיזחב הפקתמ לש היצפצנוקה יפל לעפ ל"הצ ,תירוקמה 'יבכמ' םגו 'רוא
.םיילמינימ תוחוכ םע תורחאה תותיזחב המילבו ,תוחוכה ברמ םע תחא
להינ הבש ,)'השדחה יבכמ' לע לח רבכ הז( םימיה תשש תמחלמ רחאל
תורשפאל היצפצנוקה התנוש ,תותיזח יתשב תינמז–וב הפקתמ ל"הצ
תא לידגהל בייִח אוה םג הז יוניש .תוריז יתשב תינמז–וב הפקתמ לש
.תוחוכה רדס
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מרווח התרעה קצר יותר על התקפת אויב, בגלל חוסר סימנים מעידים כפי6.
שהיה בעבר, בכל הנוגע ליצירת מרכזי כובד של האויב בסיני ובגדה המערבית.
התחייבה מכך שמירה על שולי ביטחון רחבים יותר ועל רמת כוננות גבוהה

יותר, כלומר הגדלת הסד"כ הסדיר.
לוח זמנים קצר ללחימה, למקרה שיהיו לצה"ל הישגים צבאיים בשדה7.

הקרב. מהנחה זו נגזרה בניית סדר כוחות שיוכל לפעול במהירות ולהשיג
יעדי הכרעה בתחומי זמן קצרים יחסית.

הנחות היסוד הללו השפיעו על בניית סדר הכוחות ב'מכבי' וגם אחריה. מלבד
הנחות היסוד הללו השפיעה על בניית הסד"כ גם התעצמות האויב, וכמובן גם

 הנכונות של האמריקנים למכור לנו פנטומים—האפשרות להשיג אמצעי לחימה 
.M-60וטנקי 

התפתחות תקציב הביטחון אחרי מלחמת ששת הימים

 על כל הנגזר ממנו בהקמת ימ"חים, פיתוח שדות תעופה,—הגידול בסדר הכוחות 
 התבטא בהתפתחות תקציב הביטחון, שצמח בקצב—מערך התחזוקה וכדומה 

מואץ, גם בהרכבו (בחלוקה בין תחזוקה ושוטף לבין התעצמות) במרבית התקופה
שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים.

השולשב םכתסה ,0791 לירפאב 1–ב המייתסהש ,9691 תנשל ןוחטיבה ביצקת
ינפל דוע עבקנש 7691 תנשל ירוקמה ביצקתה תמועל ,תוריל ןוילימ 063–ו דראילימ
— וז הנשב ןכדועמה ביצקתה תמועלו ,תוריל דראילימ 2.1 — םימיה תשש תמחלמ
–ל ירוקמה ביצקתהמ םיזוחא 471–ב לודג היה 9691 ביצקת .תוריל דראילימ ינשכ
רועיש .דואמ הלודג הציפק — וז הנש לש ןכדועמה ביצקתהמ םיזוחא 07–בו ,7691
רעפ היה אלש ךכ ,םיזוחא השולש-םיינש ,דואמ ךומנ היה הלאה םינשב היצלפניאה
תואבה םינשב םג .םיילנימונ םיריחמב ביצקתל םיעובק םיריחמב ביצקתה ןיב לודג
–ו דראילימ השיש היה רבכ אוה 1791–בו ,ןוחטיבה ביצקתב ץאומ לודיג היהש רכינ
ביצקתהמ 3.2 יפ לודג היה 1791–ב ןוחטיבה ביצקתש תוארל ןתינ .תוריל ןוילימ 001
.םימיה תשש תמחלמ ירחא רבכ תרמוא תאז ,7691 תנשל ןכדועמה

בד בבד עם הגידול בתקציב הביטחון, גדל גם חלקו בתל"ג ובתקציב המדינה.
20.3–בשנת 1967 היה שיעור תקציב הביטחון 16.1 אחוזים מהתל"ג, הוא גדל ל

1969 והגיע כמעט לרבע בשנת 1971. חלקו של תקציב הביטחון בתקציב–אחוזים ב
37.6–1969 והגיע ל–33.5 אחוזים ב–30 אחוזים בשנת 1967 ל–המדינה צמח מ

40 אחוזים מתקציב המדינה, ולכן–1970 הוא הגיע ל–1971. דרך אגב, ב–אחוזים ב
אני חוזר להערה שפתחתי בה את ההרצאה: אפשר לחלק את בניין הכוח ובניית

72' מתחילה תקופה חדשה.– עד 71' (כולל 71'), וב—צה"ל לשתי תקופות 
לודיגב התוול םימיה תשש תמחלמ ירחא ןוחטיבה ביצקת לש הריהמה החימצה

תואצוה ,תאז תמועל .ןוחטיבה ביצקתב וקלח לשו תומצעתהה ביצקת לש יתועמשמ
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תנש דע הדירי תמגמב היה ןוחטיבה ביצקתב ןרועישו תוניתמב ולדג הקוזחתה
חכונל םיירשפא ויה השדחה המרב ומויקו תומצעתהה ביצקתב הגרדמ תציפק .1791
ביצקתש ןוויכ .ןוחטיבה ביצקת לדג ןכאו ,ןוחטיבל ונפוהש תורוקמב רכינה לודיגה
ביצקתב הדיריה רקיע תא ,וב ץצקל השקו חישק רבד לש ודוסיב אוה הקוזחתה
הדיריה תרכינ .תומצעתהה הגפס — תילאירו תילנימונ — 2791 תנשב ןוחטיבה
ביצקתה וליאו .ןוחטיבה ביצקתב הדיריה בקע 2791 תנשב תומצעתהה ביצקתב
.ץצוק אוה תילאיר הניחבמ לבא 2791 תנשב ילנימונה וכרעב הלע םנמא ףטושה

חשוב לציין שהתעצמות ממושכת מחייבת הגדלת הוצאות התחזוקה. לפיכך,
ייתכן שהגידול הנומינלי המתון יחסית, והירידה הריאלית בתקציב השוטף בשנת
1972, לא תאמו את הצרכים והייתה לכך השפעה על מערך התחזוקה ערב מלחמת
יום הכיפורים. מכאן שצה"ל אולי בנה את כוחו בצורה לא יעילה במידת מה (אני
מעלה את זה כשאלה), כלומר ניתנה העדפה להתעצמות על חשבון פיתוח מערך
התחזוקה שייתכן שהיה קטן מדיי לעומת מה שהתחייב לנוכח ההתעצמות. אינני
פוסק, אני רק מציג נתונים, חומר למחשבה. האלוף נדל העלה את השאלה הזאת

ואני פורש אותה עם נתונים.

הגורמים שהשפיעו על הגידול בתקציב הביטחון

1972 הצטיין המשק הישראלי-. בשנים 1968צמיחת המשק הישראלי1.
בשיעורי צמיחה גבוהים. שיעור הצמיחה השנתי, למעט 1970, היה גבוה
מעשרה אחוזים. הצמיחה המהירה של התוצר הלאומי הגדילה את סך
המקורות העצמיים שהמשק היה יכול להעמיד לרשות הצבא. בד בבד עם

1969 עלייה מואצת בשיעור-הגידול בתקציב הביטחון הייתה בשנים 1968
הצריכה לנפש, שהיה בה כדי לבלום לחצים חברתיים ופוליטיים וביקורת
על הגידול המואץ בתקציב הביטחון (אני מדבר על השנים 1968/69).
לאחר מלחמת ששת הימים גדל גם היקף המכירות של הבונדס, וגם זה

פשר הקצאת מקורות גדולים יותר לביטחון.ִא
. יש להבין שלא מוצגת התמונה האמיתית שלסדר העדיפויות הלאומי2.

תקציב התחזוקה או השוטף. לדוגמה, בניית קו המוצבים לאורך תעלת
סואץ נכללה בשוטף ולא בהתעצמות, כלומר תקציבי התחזוקה היו למעשה
נמוכים יותר. אם ננכה את מה שנגזר מההוצאות לביטחון שוטף, אז הוצאות

 עוד היו נמוכות מהמוצגות. כלומר— ההוצאות האמיתיות —התחזוקה 
הנתונים כאן מוטים כלפי מעלה.

לאחר מלחמת ששת הימים ניתנה עדיפות לביטחון, וזה התבטא בגידול
חלקו של תקציב הביטחון בתקציב המדינה עד 1970. אחרי המלחמה היה
נחוץ להפנות משאבים להשלמת מלאים ולחידוש אמצעי הלחימה שעלותם
צמחה. לדוגמה, מחירו של מטוס פנטום ללא חימוש, אביזרים וחלקי חילוף,

60 היה שני מיליון דולר. מהאמריקנים כבר רכשנו–שנרכש בשלהי שנות ה
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אותו עם אביזרים וחלקי חילוף, ומחירו הסתכם בחמישה מיליון דולר.
שמונה שנים קודם לכן, היה-לעומת זאת, מחירו של מיראז', שנרכש שבע

מיליון דולר. מדובר אפוא בסדרי גודל אחרים לחלוטין.
גם הגידול בסדר הכוחות, ההיערכות והפריסה החדשה חייבו להגדיל את
תקציב הביטחון. עוד היה נחוץ להקצות משאבים לכיסוי ההוצאות בשל
התפתחות מלחמת ההתשה, כגון הוצאות שנגרמו מבניית הביצורים ומצריכת

92 אחוזים–התחמושת. בשנת 1970 גדל היקף הרכישות בתעשייה הצבאית ב
 הוכפל התקציב שהוצא לרכישת תחמושת—לעומת השנה שעברה 

מהתע"ש.
. אחרי מלחמת ששת הימים התחזק מעמדה של מערכתמאזן כוחות הביטחון3.

הביטחון בדיון בתקציב. התחושה הקשה והזעזוע של ערב מלחמת ששת
הימים השפיעו על ההתפתחות הזאת וגדלה הנכונות להקצות משאבים
לביטחון. התחזקות המעמד הציבורי והסמכות הביטחונית של צמרת צה"ל
בכלל ושל שר הביטחון משה דיין בפרט, הקנתה משנה תוקף לתביעות
מערכת הביטחון והכבידה על יכולת האוצר להתנגד להן. שר האוצר פנחס

50',–ספיר חשש, למרות ניסיונו כמנכ"ל משרד הביטחון בראשית שנות ה
לקחת על עצמו אחריות לקביעת רמת הביטחון של המדינה ולמשמעויות
הנגזרות מקיצוץ בתקציב הביטחון שלא בהסכמת מערכת הביטחון. ממילא
התקשה משרד האוצר לעמוד בהתמודדות של ממש עם משרד הביטחון.
יש לציין שלא רק האוצר אלא גם הממשלה בכלל וראש הממשלה בפרט,
ביקשו להימנע מעימות חריף עם מערכת הביטחון בסוגיית הקצאת

המשאבים לביטחון.
על התמורה שחלה במעמדה של מערכת הביטחון בעקבות מלחמת ששת
הימים עמד רבין בישיבת המטה הכללי, חודשיים אחרי סיום המלחמה.
הנה ציטוט מדבריו בדיון מטכ"ל שנערך באוגוסט 1967: "אולי מוזר, לפני
המלחמה כשדיברנו על תקציב קיבלנו אחד ורבע מיליארד. אחרי המלחמה,
כשבסד"כ הזה הושג מה שהושג, קיבלנו יותר משני מיליארד. תגידו לי, יש
היגיון? אני לא מבין אותו. יש היגיון אחד: אפשרות הפעלת לחצים שאין

בהם שום תורה הגיונית...".
. שניגישתו המרחיבה של שר הביטחון משה דיין בנושא תקציב הביטחון4.

,הלשממה שאר דיקפתב ונהיכש ,לוכשא יולו ןוירוג–ןב דוד ,דיקפתב וימדוק
תא ןסרל ושקיב ךכיפלו ,םייתרבחו םיילכלכ םילוקישל הלודג תובישח וסחיי
בושחל רשפא" :ןוירוג–ןב רמא ל"כטמב םינוידב .יביצקתה רושימב אבצה
רשפא יא ,לארשי תנידמ לש אבצ ונחנא ,דנליז–וינ לש וא היגלב לש אבצ הזש
ךכ לכ תוצקהל רשפא יאו תורחא תושירד הל שיש הנידמ וז ...הפ לידגהל
ביצקת תלאש תא ןחב ןייד וליאו .לוכשא גהנ והומכ ."ןוחטיבל ביצקת הברה
ןוחטיבה לש )רחא יוטיב הזל יתאצמ אל( תילאירוטקס הייאר תדוקנמ ןוחטיבה
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.םייתרבחו םיילכלכ םיטביהב בשחתהל ,ללכב םא ,דבלב הטעומ תונוכנ הארהו
.ביצקתה אשונב אבצה לש וטילקרפ היה ןייד ,רבד לש ודוסיב

יתר על כן, דיין גילה חוסר סובלנות והתעניינות מועטה בלבד בנושא
התקציב. את הטון לגישה החדשה נתן דיין כבר סמוך לסיומה של מלחמת
ששת הימים, במטה 'סער', באמצע יוני 1967, ממש ימים אחדים אחרי
סיום המלחמה. הרמטכ"ל רבין אמר שבתחום ההצטיידות צריך "לנסות
להחזיר את סדר הכוחות שהיה לנו לפני תחילת המלחמה כפרינציפ, פלוס
חיזוק באוויר". דיין לא היה מוכן לקבל את דעת רבין, וכך השיב לו: "אם

 לא אתנגד, הנושאים האוויריים, שריון, רכב,האוגדותאפשר לרכוש את 
קשר, וכל מה שהולך עם זה". כלומר הרמטכ"ל, איש הצבא, נקט גישה
מתונה יותר משר הביטחון בתחום ההצטיידות. לדעתי, האמירה של דיין

כמה ימים אחרי המלחמה הכתיבה את מהלך העניינים לשנים הבאות.

הגורמים לירידת תקציב הביטחון לקראת 1973

5.6–בתקציב הביטחון לשנת 1972 חלה ירידה נומינלית וריאלית והוא הסתכם ב
17.7 אחוזים מהתל"ג, וחלקו בתקציב–מיליארד לירות. בד בבד פחת גם שיעורו ל

28 אחוזים. את השינוי בסדר העדיפויות של הממשלה, שגרם לקיצוץ–המדינה ירד ל
של ממש בתקציב הביטחון, ניתן לזקוף לכמה גורמים:

באוגוסט 1970 נפסקה מלחמת ההתשה. הפסקת הלחימה אפשרה לצמצם את
ההוצאות, כגון על רכישת תחמושת ועל ביצורים. בשנת התקציב 1972 הייתה
ירידה ריאלית של 31 אחוזים בהיקף הרכישות בתעשייה הצבאית לעומת 1971;

שלישים לעומת 1971.–ההשקעות בביצורים פחתו באופן ריאלי בשנת 1972 בכשני
ההתרחקות מימי המלחמה יצרה תחושה של רגיעה, לאו דווקא בצבא אבל
בקרב הציבור והממשלה. תחושת הרגיעה כרסמה ביכולת מערכת הביטחון ללחוץ
על הממשלה ועל האוצר ולתבוע תוספות לתקציב הביטחון או להמשיך ולקיים
את תקציב הביטחון באותה רמה. התחזקה עמדת משרד האוצר מול מערכת

הביטחון.
ניתן לומר שההתרחקות מימי המלחמה התבטאה גם בשיח הציבורי. גברו
הקולות שביקרו את המחיר הכלכלי והחברתי הכרוך בהוצאות ביטחוניות גדולות,
ותבעו העברת משאבים לקידום יעדים בתחומי המשק והחברה. התפרסמו מאמרים
של מיכאל ברונו ושל דן פטנקין וכלכלנים אחרים, גם בתחומים חברתיים, שתבעו

לקצץ בביטחון.
1791–ב .1791 תנשב ורבגש םיינויצלפניא םיצחל חתפתהל ולחה 0791 תנשב

תמילבל םידעצ טוקנל הבייח וז תוחתפתה .םיזוחא 21–ב ןכרצל םיריחמה דדמ הלע
לודיגה תמילבל תחא ךרד ,ןבומכו .הלשממה תואצוה תא ןתמל ךכ ךותבו היצלפניאה
.ןתוא לידגהל אל תוחפל וא ןוחטיבה תואצוה תא םצמצל איה הלשממה תואצוהב

בשנת 1971 גברו הלחצים החברתיים. לאחר צמיחה מהירה של הצריכה לנפש
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משחקי המלחמה לפני מלחמת יום הכיפוריםמשחקי המלחמה לפני מלחמת יום הכיפוריםמשחקי המלחמה לפני מלחמת יום הכיפוריםמשחקי המלחמה לפני מלחמת יום הכיפוריםמשחקי המלחמה לפני מלחמת יום הכיפורים
סא"ל (מיל') אברהם זהרסא"ל (מיל') אברהם זהרסא"ל (מיל') אברהם זהרסא"ל (מיל') אברהם זהרסא"ל (מיל') אברהם זהר

בישיבות המטכ"ל שלאחר מלחמת ששת הימים הגיע המטה הכללי לידי מסקנה
שהסדר מדיני לא נראה באופק וקבע את סדר היום לממשלת ישראל בראשותו של
אשכול. זכות גדולה הייתה לאשכול שעמד מאחורי הדברים האלה והתווה למעשה
את הדרך ואת האילוץ לתת תקציבים עצומים לפיתוח צה"ל. באחת מישיבות
הממשלה אמר פנחס ספיר לדיין ולרבין: "מכרתם כבר את כל עם ישראל במדינת
ישראל, עכשיו אתם מוכרים את העם בתפוצות, איך אפשר לעמוד בזה?". ועמדו

בזה, כפי שראינו לאורך השנים.
ל"הצ תנכהב יתקסע אל הירוטסיהה תקלחמב השתהה תמחלמ לע ירקחמב

ובש בל–רב םייח םגו ןיבר קחצי םג םהבש תומוקמב אלא ,םירופיכה םוי תמחלמל
סוקופה השתהה תמחלמ תורמל יכ הלשממ תובישיבו ל"כטמ תובישיב ושיגדהו
ישילשה בלשל — תידיתעה המחלמל םינווכמ תויהל םיכירצ ל"הצ לש םיצמאמהו
— 'רירחת' בלש ונושלבו ,החילצה בלש ,רצאנ–לא דבע לאמג לש ותינכתב יעיברהו

.)'14 רירחת' ארקנ םירופיכה םוי תמחלמב הלעתה תחילצ עצבמ( רורחש
בתקופה שהדרכתי בפו"ם (משנת 1974) נוכחתי בחשיבותם של משחקי
המלחמה והתרגילים. מי שרוצה ללמוד מלחמה חייב ללכת אחורה לבניין הצבא,
ללמוד גם את הרכש והלוגיסטיקה, אבל ללמוד את המחשבה הצבאית לא רק
מהתכנונים והדיונים אלא ממשחקי מלחמה. השתמשתי רבות במונח של קלאוזוביץ
'החיכוך במלחמה', שאינו חיכוך פיזי אלא הוא מתקיים בראשי המצביאים. זה
ההבדל בין המשחק והתכנון על המפות במטה הממוזג לבין מה שקורה בשדה
הקרב. אחת השיטות שהמליץ קלאוזביץ למפקדים להתגבר על בעיית החיכוך

 היא לימוד ההיסטוריה— הבלתי צפוי או השינויים במצב —הצפויה במלחמה 
הצבאית, ביקור בצבאות אחרים וקיום משחקי מלחמה. מוסד משחקי המלחמה
מוכר היטב מהצבא הגרמני ומצבאות אחרים, וכיום הוא רווח מאוד בצבא האמריקני.

משחקי המלחמה שנערכו בין מלחמת ששת הימים
למלחמת יום הכיפורים

בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים נערכה בצה"ל סדרה של משחקי
מלחמה. במטה הכללי ניהלה את המשחקים בדרך כלל מחלקת ההדרכה. פו"ם ייצג



מלחמת יום הכיפורים 82

רוב סגן הרמטכ"ל היה המתורגל ולא הרמטכ"ל. הדרג המדיני לאַאת הבקרה, ול
היה מתורגל בהם. משחקי המלחמה שנערכו לפני מלחמת יום הכיפורים היו בעצם
האפשרות היחידה להתקרב לקצה קצהו של אותו חיכוך מלחמה או מה שעלול

לקרות בתוך המלחמה הבאה.
72' נערכו בצה"ל שלושה משחקי מלחמה לפחות:-בשנים 70'

'צבוע' נערך בסוף שנת 70'. נדמה לי ששי'קה גביש עוד היה אלוף הפיקוד1.
את מוטה!].שייקה': והוא תרגל את אריק שרון, את גורודיש ואת ברן [

71'. מנהל התרגיל היה ראש מה"ד–חזיתי שנערך ב– משחק רב—'מהלומה' 2.
יצחק חופי. זה היה המשחק היחיד שעסק במקרה הכול. המושג 'מקרה
הכול' דומה למושג שמלפני מלחמת ששת הימים עם השינויים שהוצגו
בגבולות ובאפשרויות של האויב. 'מהלומה' היה משחק של התקפה בזירת
סוריה וירדן ומגננה בדרום. המשחק נערך (ככל משחקי המלחמה) ללא
גייסות בחדרים ממוזגים. הוא נמשך ימים אחדים עם חיתוכי מצב. משחק

מלחמה הוא בעצם משחק מוחות.
 משחק המלחמה הקרוב ביותר למלחמת יום הכיפורים. הוא—'איל ברזל' 3.

גונן היה מנהל התרגילים.–נערך בקיץ 72'. לרוב, ראש מה"ד שמואליק גורודיש
זה משחק המלחמה העיקרי שאעסוק בו כאן.

לשלושת משחקי המלחמה היו מאפיינים משלהם. בכולם, כולל ב'מהלומה' (היחיד
 למרות—שעסק בכלל הזירות), זירת סיני הייתה בשלב ראשון במגננה. בכולם 
 נפתחה—ההנחה שרווחה בצה"ל כל השנים, שאמ"ן ייתן התרעה בת כמה ימים 

המתקפה המצרית במצב הקרוב להפתעה. בכולם, השלב הראשון של הבלימה
הוטל על הכוח הסדיר בלבד, ללא כוחות מילואים. בכולם, הצליחו המצרים לצלוח
את התעלה ולהקים ראשי גשר דיוויזיוניים במרחב שצלחו, ורוב המעוזים נפלו.

נגד על ראשי הגשר–בכולם, הוזרמו אוגדות המילואים לסיני והן ביצעו התקפות
המצריים ואחר כך צלחו את התעלה ותקפו בגדה המערבית שלה. הדרג המדיני לא
שולב בשום משחק. בכל המשחקים, לא נבדקה השתתפות חיל האוויר בקרב. בגלל
בעיה של ביטחון שדה, כשדנו בנושאי אוויר הוציאו את רוב האנשים החוצה.
בפו"ם היה שילוב של כולם, כולל בפרטים הטכנוטקטיים, לכן כדאי ללמוד גם את

משחק המלחמה המטכ"לי המסכם של פו"ם באותה שנה.

משחק המלחמה 'איל ברזל'

דוקיפה ףולא .םורדה דוקיפב 2791 טסוגואב ךרענ 'לזרב ליא' המחלמה קחשמ
הבותכ ליגרתה קיתב תויחנהב .ש"יג דקפמ היה ןדא םהרבאו ,ןורש לאירא זא היה
רשאכ ירצמה אבצה תא םולבל ,דבלב רידסה חוכה בצמ קודבל" :1 רפסמ המישמ
ךותבו ,רקובב ףקת ירצמה אבצה ,ליגרתב ."דבלב הרצק הערתה לע ןעשנ אוה
.םיקנט 083 םע םיינויזיוויד רשג ישאר השולש יניסב םיקהל חילצה תוממי יתשכ
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.הלתימהו ידיגה תואובמל דעו הרטנק רוזאב בחורה שיבכ דע ועיגה םיירצמ תוחוכ
הז רחא הזב ולפנ םיזועמ .ודבל רידסה חוכה םלב םינושארה המיחלה ימי ינשב
,םירופיכה םוי תמחלמ לש תמא ןמז יגשומב וצרת םא .ישילשה םויה ירהצב קר
יעיברהו ישילשה םויב .הנושארה םיאולימה תדגוא העיגה רבוטקואב 8–ה ברעב
לגרות אל ריוואה ליח ,רומאכו הלעתה לש ינשה דצל החילצה העצבתה המחלמל
םינותנ ונבצה" :ןנוג ףולאה ליגרתה תלהנמ שאר רמא .הזה המחלמה קחשמב
תוחלצהה תגצהו וניתוחוכל הרצקה הערתהה ךשמ תניחבמ הרואכל םיריבס יתלב
."ביואה לש

בדברי הסיכום לתרגיל אמר גונן: "לא ראיתי ויכוח, גם במשחקי המלחמה
הקודמים, על כך שהכוח הסדיר יוכל לבלום את המתקפה המצרית. אבל בכל
התרגילים, ובעיקר ב'איל ברזל' ההצלחות המצריות העידו על הערכת הכושר
האופטימלי, הייתי אומר אפילו נמוך, של הכוח הסדיר למנוע צליחה ולאפשר

לאויב להשיג הישגים ולו מינימליים".
הנגד והצליחה, והוא נמשך–עוד בזמן 'צבוע' התחיל ויכוח על מועד התקפות

נגד מתוך תנועה, כפי שהיה במלחמת יום–ב'איל ברזל'. היו שהעדיפו מתקפת
–הכיפורים, גם בדרום וגם בצפון. המצדדים בגישה זו חששו משעון חול פוליטי בין

לאומי שינציח מצב של כיבוש מצרי בסיני, או רצו לתקוף את ראשי הגשר בטרם
יתארגנו המצרים. הרמטכ"ל דדו ידע כמובן שמלחמה מציבה מצב כזה או אחר,

נגד ולצליחה בתוך 12 שעות.–והסתייג ממידת ההישג ומהירות המעבר להתקפות
באשר לחיל האוויר, אמר דדו, הכוח הסדיר ייאלץ לבלום בשלב הראשון ללא

אוויר המצריים.-סיוע חיל האוויר, שיהיה עסוק בשלב זה בדיכוי מערך טילי הקרקע
לב בהזדמנות אחרת, במאי 72': "אף פעם לא התייחסתי לקו–דדו הזכיר את קו בר

לב כמערך הגנה עמיד שעליו אפשר לשבור את הכוח המצרי. אם יסתבר שהולכת–בר
להיות צליחה גדולה אפשר לחסל את האויב גם בעומק של שלושה ק"מ".

ואילו בוועדת אגרנט, כפי שמובא גם בספרו של אלי זעירא, אמר הרמטכ"ל
, אלא כתפיסה: "חשבנוCONTAINMENTשהוא לא בנה על הכלה, מה שנקרא 

שהכוח הסדיר וחיל האוויר זה כוח של בלימה במקרה של הפתעה". אבל הוא אמר
גם: "אני לא משתמש בכוונה במינוח של הגנה קשוחה, כי מבחינת שיטת הביצוע
אנו עושים אותה בכוחות ניידים בשתי החזיתות, ויש לנו ניידות כוח המגן ויצירת
נקודות כובד של כוח המגן, אך אנחנו שומרים על קשיחות מבחינת הוויתור

הטריטוריאלי".
במחקר ההיסטורי, בלי לפגוע בדדו ובאחרים, ההיסטוריון נסמך בעיקר על
דברים שנאמרו לפני האירוע במשחק המלחמה, בלי לפגוע בדברים שנאמרו אחר

כך, לא בעד ולא נגד.
פתיחת המלחמה הייתה קרובה יותר מכול למה שנקרא בצה"ל 'דפ"א מסוכנת'.
בהערכת מצב מוצגות דרכי פעולה אפשריות וגם דרך פעולה מסוכנת, או מה
שהגדיר דדו "מקרה הקטסטרופה", ובתרגילים לא מציגים אותה בדרך כלל. לדעת
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גונן הגזמנו בהערכות המצריות. זו הייתה בהחלט דפ"א מסוכנת או קרובה יותר
לקטסטרופה. דפ"א הקטסטרופה גרסה שאם לא תהיה התרעה מודיעינית בזמן, אז
עד הגעת כוחות המילואים תתבסס הבלימה על הכוח הסדיר ועל חיל האוויר. לכן

200 טנקים ברמת הגולן. זה–אמר דדו שדי במערך הגנה הכולל 300 טנקים בסיני ו
מה שקרה בתחילת מלחמת יום הכיפורים. למרות זאת, מי שליווה את הרמטכ"ל
ואת צוות המטכ"ל בבור, לא נפל לייאוש בשל העובדה שהיו רק 500 טנקים בקווי
המגע. התחושה הקשה התחילה דווקא בבוקר 9 באוקטובר, כך היה נדמה לי ולא
רק לי. נלוויתי לתא"ל (מיל') אברהם איילון (לנץ'), ראש מחלקת היסטוריה, וחשבנו

שהרמטכ"ל והמטכ"ל פועלים כמעט לפי 'איל ברזל'.
בצהרי 6 באוקטובר הורה טליק, סגן הרמטכ"ל, לעשות מהפכה מחשבתית
קופרניקאית ולהתכונן למצב שהסד"כ הסדיר יושמד ברובו בְקרב הבלימה עד שיגיעו
כוחות המילואים. בהמשך אותו היום ולמחרת, הודה דדו לברן על שהגיע בחצי
הזמן עם אריק לקו התעלה. הוא התיר לעזוב מעוזים שלא היו חיוניים ופקד
לתקוף את ראשי הגשר מתוך תנועה, וכך גם בגולן. שמענו מיצחק גרינברג שצה"ל

חזיתית לפני המלחמה. דדו התיר לחיל האוויר לבצע את–גם תכנן מתקפה דו
מתקפתו על מערך הטק"א המצרי רק ביום השני למלחמה, וביום הראשון הוא
למעשה ציפה וחיכה שחיל האוויר יעשה את מה שמוטי הוד מכיר כמבצע "שריטה".

7 באוקטובר חלו שיבושים בגלל גורם "החיכוך במלחמה". אז קבע–אלא שהחל ב
פיקוד הדרום כי שלב הבלימה יבוצע בסיוע חיל האוויר, ואילו בפקודת המבצע של
פיקוד הדרום במשחק "איל ברזל", חיל האוויר לא 'שיחק' ברמה המטכ"לית. זו

אחת השאלות שאנחנו מפנים בעיקר למוטי הוד.

יותר משקבעתי אמת היסטורית העליתי שאלות לאנשי המחקר ואולי לאישים
שנמצאים פה. במשחקי המלחמה לא נראה שהמטכ"ל ויתר על התרעה אמ"נית
ולא על סיוע של חיל האוויר, בעיקר במקרה הקטסטרופה. אם כן, מה גרם לעניינים
להשתבש? אפשר להבין זאת מאותו גורם שהזכרתי, החיכוך במלחמה של קלאוזביץ,
או בתרגומו בדבריו של מפקד אוגדה לפני מלחמת ששת הימים: "כאשר יתחולל
הקרב שום דבר לא יתחולל בשטח כפי שהוא מסומן על מרשם הקרב". אותו מפקד

אוגדה היה טליק.
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הכנת חיל האוויר למלחמההכנת חיל האוויר למלחמההכנת חיל האוויר למלחמההכנת חיל האוויר למלחמההכנת חיל האוויר למלחמה
אלוף (מיל') מוטי הודאלוף (מיל') מוטי הודאלוף (מיל') מוטי הודאלוף (מיל') מוטי הודאלוף (מיל') מוטי הוד

מלחמת יום הכיפורים כפי שפרצה והתנהלה בתחילתה,
הכנת צה"ל למלחמה–לא הושפעה בעיקרה מאי

30 שנה להכנות למלחמה. זו–בימים אלה מלאו 26 שנה למלחמת יום הכיפורים ו
הייתה מלחמה מרגיזה מאוד. אבקשכם לא להתרגז מדבריי.

התכוננתי להרצאה העוסקת בעיקר בהכנות למלחמת יום הכיפורים ולא
 התחלת המלחמה וסופה.—במלחמה עצמה, אבל אי אפשר בלי שני דברים 

התחלת מלחמת יום הכיפורים
אני מבקש להציג תזה הקובעת שמלחמת יום הכיפורים כפי שפרצה והתנהלה

הכנת צה"ל למלחמה. הכנת צה"ל למלחמה–בתחילתה, לא הושפעה בעיקרה מאי
אינה קשורה כלל לצורה שבה התחילה המלחמה. אני מציע לחוקרים למיניהם:
קחו את סד"כ צה"ל, גייסו אותו ארבעה-חמישה ימים מראש, הציבו אותו לפי
תכניות שהכין צה"ל ותראו איזו תוצאה הייתה יכולה להיות למלחמת יום הכיפורים.

ואינני בקיא בפרטי התכניות של צה"ל.
יש להוסיף ולומר: האופן שבו פרצה המלחמה והתנהלה בתחילתה נגרם מהערכה

התעקשות– אי—היערכות נכונה לקראתה, קרי –שגויה במטה הכללי, ובעקבותיה אי
מספקת לגייס את הכוחות הדרושים לקידום פני האפשרות המסוכנת ביותר ממכלול
אפשרויות הסיכון שנשקלו בהערכת המצב לפני פרוץ המלחמה. זו השגיאה הגדולה.
היו אפשרויות כאלה ואחרות, ולא נתקבלה החלטה מתאימה לאפשרות הגרועה
ביותר ולכן לא התעקשו לגייס את הצבא. לפי מיטב ניסיוני והכרתי לא יכול להיות
מצב שראש המטה הכללי חושב שצריך לגייס את הצבא ומישהו ימנע אותו מלעשות

.כן. זה אחד הדברים הכי בולטים במה שקרה לנו ערב מלחמת יום הכיפורים

הכנת חיל האוויר למלחמה

כמנהגנו ערכנו ניתוח ומחקרים למיניהם למצות את מלחמת ההתשה. זו הייתה
מלחמה מיוחדת, אחרת, ארוכה, שהעמידה בפני חיל האוויר אתגר שלא היה קיים
בשום מקום בעולם. ברצוני לשוב ולהדגיש: אין חיל אוויר בעולם שנתקל עד אז
באתגר שניצב בפני חיל האוויר הישראלי במלחמת ההתשה: אתגר המאסות האדירות
של טילי קרקע-אוויר שהוצבו, בפעם הראשונה בהיסטוריה, בשטח קטן כל כך;

 של טכניקה סובייטית, הדרכה—המועצות –אתגר הסיוע המאסיבי של ברית
סובייטית ותפעול סובייטי של מערכת ההגנה במצרים.

לחיל האוויר הישראלי לא היו הרבה מטוסים. הסקייהוקים שהגיעו למדינת
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ישראל בסוף 68' נכנסו לפעולות מבצעיות שלושה שבועות אחרי שהגיעו לארץ,
עדיין בלי התשתית ורק עם מדריכים מועטים שהיו שם. הפנטומים נכנסו לקרב
אחרי ארבעה שבועות. דבר אחד למדנו במלחמת ההתשה: אין ולא הייתה לחיל
האוויר הישראלי מעולם, בשום מלחמה, בעיה לשמור על העליונות האווירית מעל

פי שבמלחמת סיני לא היה אמון מספיק ביכולתו–שמי מדינת ישראל. וזאת אף על
של חיל האוויר לקיים את העליונות האווירית והביאו מטוסים מתקדמים. סיימנו

—את מלחמת ההתשה עם נכס שמעט מאוד חילות אוויר בעולם יכולים להשיג 
 נלחמו, הפילו—כל הטייסים הסדירים של החיל רכשו ניסיון מעשי בקרבות אוויר 

מיגים. הביטוי להישגים האלה בא אחר כך בלבנון, עם הפלה של 90-80 מטוסים
.סוריים בלי לאבד אף לא מטוס אחד. זו תוצאת הכנתו של חיל האוויר

אשר להגנה על שמי המדינה, אין לנו בעיית לקחים לעתיד. זו איננה בעיה
שכדאי להשקיע בה יותר ממה שאנחנו משקיעים. המסקנה הכי רצינית שהסקנו

לחופש הפעולה של חיל האוויר ממלחמת ההתשה היא שעלינו למצוא פתרונות
בתוך אזורים מוגני טילים ומעליהם.

המסקנות מהניתוח הזה הציפו נושא שהיינו ערים לו, אבל לא בממד שניכר
מנגד מלבד– (במלחמת ההתשה לא היה לנו נשקמנגד–הנשקבמלחמת ההתשה: 

טילים נגד מכ"מים). היה ברור שעם הכנסת מערכות כאלה (של הגנה בטילי
קרקע-אוויר), שתהיינה בעתיד אולי יותר משוכללות ואולי רבות יותר, אנחנו

עשרה ק"מ-חייבים לרכוש יכולת מאסיבית כנגד, לא של פגיעה בטווח חמישה
אמצעים 40 ק"מ לפחות. מיד פנינו למקור היחיד שמכר לנו אז-אלא בטווח 30

כאלה, לאמריקנים. נעשתה פנייה דחופה להספקת נשק מנגד כי מלחמת ההתשה
הסתיימה בהפסקת אש ולא ידענו כמה זמן יש לנו כדי להתארגן. פנינו גם לתעשייה
הישראלית וביקשנו שייתנו לנו מהר פתרונות מנגד. ואולם אצל שני הספקים

26 חודשים במקרה הטוב.-מדובר במועדי הספקה של 24
-שיתפנו את צה"ל במסקנות ואמרנו כי בעתיד יידרש שיתוף פעולה קרקע

קרקע, ולכן עלינו לפתח את יכולת הפעולה מעל שטחים מוגני טילים כדי לנטרלם,
וחיל האוויר יהיה חופשי לסייע לכוחות הקרקע. וכמובן פיתחנו טקטיקה לפעולה
אפשרית עד שיגיעו האמצעים. חיל האוויר התחיל בסדרת אימונים מסיבית לפיתוח
-היכולות ליישם את אמצעי הלחימה שהיו בידיו לטיפול באזורים מוגני טילי קרקע

אוויר, כדי שיוכל אחר כך להשתתף במלחמה. היה ברור לנו שהדבר הכי חשוב זו
.היכולת לפעול עם צה"ל במשולב

טווח, בציוד תעופתי במיוחד. מתחילת–תכניות הצטיידות ארוכות היו לנו
מלחמת ההתשה עד לסיומה ועד שהגענו למלחמת יום הכיפורים, חיל האוויר
החליף את כל הציוד שלו מציוד צרפתי לציוד אמריקני, הכפיל את כוחו, שילש את
מערך ההדרכה הטכנית והכשרת הטייסים. כל זה נעשה בזמן מלחמת ההתשה, לא
רק בחזית מצרים אלא גם בירדן ובלבנון. התחלנו בפיתוח שיטות תקיפה עם מה
שהיה לנו, שבבסיסן נערכו בגובה נמוך, מה שנקרא בעגה התעופתית 'לופט' (קלע),
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שבעה ק"מ. התחלנו גם-ובהן הטלנו פצצות קדימה שיכלו לעוף לטווח שישה
תכניות. בסדרת אימונים על טכניקת תקיפה, עדיין בלי

בתחילת 72' סיפק המודיעין לצה"ל מידע על תרגיל מצרי-סורי שבוצע למעשה
במלחמת יום הכיפורים. קיבלנו את נתוני התרגיל הזה, ואני בחיל האוויר נשמתי
לרווחה, עכשיו אפשר להתכונן ולהתאמן במיוחד לדבר הזה. בנינו מערכת שלמה
של תכניות משני סוגים. תכנית אחת נכללה בתיק שנקרא 'תיק שריטה', שבו

 כפי שקרה במלחמת יום—מצרים וסוריה מפתיעות את מדינת ישראל בתקיפה 
הכיפורים. בתיק הזה היה צריך לתת זמן להתחמש ואחר כך להורות: "הפעל 'שריטה'.
שעת ה'ש'". וכל חיל האוויר ידע מה לעשות: לנוע צפונה ודרומה לריכוזים של
הסורים והמצרים לפני פתיחת מלחמת יום הכיפורים. לצערי נפרדתי מחיל האוויר
במאי 1973. באוגוסט 73' עודכן התיק בידי בני פלד, שהחליף אותי בתפקיד. לא

שכחו את תיק 'שריטה' בחיל האוויר.
מלבד 'שריטה' הכנו עוד שתי תכניות: 'תגר' ו'דוגמן', לדיכוי מערך הטילים

.המצרי והסורי ולהשמדתו אחר כך. היו שלוש תכניות בתיקים מסודרים

בקשר לתכנית 'שריטה', נפגשתי עם אלוף פיקוד הדרום אריק שרון ואמרתי
לו: "ברגע שזה יקרה, תדאג שבשני הק"מ האחרונים של התעלה יהיו אנשים רק

שעתיים הראשונות שזה יקרה. הדיוק של ה'קלע' הזה הוא-ברכב משוריין, בשעה
לא רב, אז מי שיהיה ברכב משוריין, אם לא תיפול לו פצצה ישר על הראש לא
יקרה לו דבר". סיכמנו בינינו שהוא יעשה מלחמה כאילו אין לו חיל אוויר, ואני
אעשה מלחמה כאילו אין פיקוד הדרום. לא ניתן למצרים לעבור את התעלה. אותו

דבר בתכניות 'תגר' ו'דוגמן'.

אני חשאני רוצה לומר שוב, עם כאב לב לא קטן: לפי מעט הנתונים שאספתי, 
 ההפעלהשהייתה הפעלה שגויה של חיל האוויר ביום הראשון והשני למלחמה.

השגויה הזאת הצטרפה להחלטה השגויה של המטה הכללי וקיבלנו את התוצאה
.של מלחמת יום הכיפורים

כוננות מול התכוננותכוננות מול התכוננותכוננות מול התכוננותכוננות מול התכוננותכוננות מול התכוננות
אלוף (מיל') אברהם אדן (ברן)אלוף (מיל') אברהם אדן (ברן)אלוף (מיל') אברהם אדן (ברן)אלוף (מיל') אברהם אדן (ברן)אלוף (מיל') אברהם אדן (ברן)

ההתכוננות למלחמה נמשכה בתנאים הקיצוניים ביותר של
מלחמת התשה, ובד בבד נמשכה ההתעצמות, ההתקדמות

וההתארגנות ללא תקדים

בתקופה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים היינו נתונים במלחמת
ההתשה. במובנים רבים, זו הייתה מלחמה לכל דבר. לפיכך הגיעה הדילמה בין
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כוננות להתכוננות לכדי הקצנה. במיוחד שיש בצה"ל לא מעט מפקדים שמייחסים
באופן טבעי למדיי חשיבות עליונה לתעסוקה המבצעית, כל שכן למלחמה, וזה

.בהחלט עשוי לבוא על חשבון ההתכוננות

התכוננות צה"ל למלחמה בימי מלחמת ההתשה

הייתי מפקד גייסות השריון, והייתי ממונה על בניין הכוח ללא אחריות מבצעית.
משמעות מלחמת ההתשה בשבילנו הייתה בשני מובנים: האחד, היינו חייבים

פיקוד כוחות שיהיו בפעילות מבצעית במלחמת ההתשה. מבחינת כוחַלספק ל
אדם, היו לא מעט נפגעים מהמפקדים בכל הרמות ומאנשי הצוות, ונדרשנו למלא
את השורות ובעדיפות ראשונה מתוך אנשים שהיו במשורה. הדבר השני, נדרש
מודל שיאפשר לקיים מערכת הכשרה ואימונים בד בבד עם הפעילות המבצעית.

לצורך זה קידמנו את שטחי האימונים, גם של הכשרת צוותים המונית וגם של
פי המודל שנבנה, הכוחות המשוריינים–הכשרת המפקדים לסיני ולרמת הגולן. על

בסיני כללו חטיבה אחת בתעסוקה מבצעית וחטיבה אחרת באימונים (כשהיא
משמשת גם עתודה לחזית במסגרת התכניות השונות של 'שובך יונים'). גם קורס

.מט"קים וקורסים נוספים נערכו בסיני. מבחינה זו גי"ש התאים את פעילותו

ראוי לציין במיוחד כי לא רק שעמדנו בתכניות ההתעצמות אלא התעצמנו
2,050. מספר החטיבות–1,050 ל–הטנקים מ 73' הוכפל מספר–מעבר להן. בין 67' ל

14 חטיבות. החטיבות הממוכנות הוכפלו, משלוש–גדל משש חטיבות טנקים ל
לשש. מספר האוגדות עלה מארבע לשש. לפני כן היו ארבע אוגדות משימתיות,

והפעם מדובר בשש אוגדות קבועות.
בניתוח שנעשה לנוכח התעצמות האויב וההתעצמות שלנו, הבנו שצפויים
–קרבות שריון גדולים בין גופי שריון גדולים. לצורך זה התנהלו דיונים והחלנו ברה
ארגון. במחלקת הטנקים שהייתה נהוגה עד אז היו ארבעה טנקים. אימצנו מחלקה
בת שלושה טנקים. בזאת חיסלנו בעיה של שנים, שהמחלקה כללה שתי כיתות,

.כולל אימון כיתה ועוד כל מיני דברים שסיבכו את העניינים

11. הגדוד, שנמנו בו 44 טנקים, צומצם–הטנקים צמצמנו ל 14 את הפלוגה בת
 111 טנקים. לפיכך היה—36 טנקים, ובנינו חטיבת טנקים בת שלושה גדודים –ל

עלינו להגדיל את מספר מחלקות הטנקים ברבע. במילים אחרות, נדרשה תוספת
של 25 אחוזים בקצינים בתפקידי מ"מ. היות שפלוגות הטנקים קטנו, היינו צריכים
לייצר יותר מ"פים ויותר סמ"פים. עקב גידול מספר הגדודים, נדרשו יותר מג"דים,
סמג"דים וקציני מטה, וכך כמובן באוגדות. עשיתי חישוב קל שהראה, עם
ההתעצמות, את הגידול ביחידות המתמרנות של השריון. גדודי החרמ"ש גדלו

18 גדודים (זה–12, זה לא היווה בעיה מיוחדת. גדודי הטנקים גדלו מ–משישה ל
162 פלוגות. התקציבים–54 ל–48. פלוגות הטנקים גדלו מ–כלל שלושה גש"פים) ל

.שהובאו כאן היו מותאמים לתכניות ההתעצמות

מבחינת כוח אדם, גי"ש קיבל מאכ"א מנות תגבורת לפי מפתח מסוים, ובמפתח
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הזה תמיד הוקצו עשרה אחוזים לנפל. אז קודם כול ביטלנו את עניין הנפל. בנינו
צוותים יותר משתוכנן בתכניות. ייצרנו מט"קים ומפקדים בכמויות אדירות, לפי

.הצרכים. המפקדים היותר בכירים באו ברובם מהסבות

בתקופתי התיימרנו לא רק למלא את רכש הטנקים שהגיע אלינו, אלא כל טנק
שהיה באזור תוקן והוכשר לו צוות. בסיני, לדוגמה, במלחמת יום הכיפורים, נלחמה

, עם תותחי T-54105– וT-55חטיבה 274 שהייתה כולה מבוססת על טנקי שלל 
מ"מ שהסבנו אותם. היו כלים שתפסנו שלל וביצענו אתם נחיתה. כל פוטנציאל
הטנקים מוצה. השרמנים עדיין נשארו בידינו, מנועי הצנטוריונים הותאמו כמו
שהיו במג"ח, ולמעשה לא היה טנק שלא נוצל ולא הוכן לו צוות במלחמה הזאת.

ארגון בתוך שנה–רה

לולכל דמע הז לבא .'86 ףוסב — רחואמ יד וב ונלחתהו ,םייתנשל ןנכות ןוגרא–הרה
,םיקנט השולש לשו העברא לש תוקלחמ ,םיגוס ינשמ תודיחי ונל ויהי הבש הפוקת
ךותב .הנשל ךילהתה תא ונרציקו ןובשחב אב אל הז .11 לש תוגולפו 41 לש תוגולפ
.שדחה הנבמה יפל םצעתהל ונכשמהו םייק היהש ךרעמה לכ תא ונרמה תחא הנש
הגולפל םג ,הקלחמל םג ,הכרדהה רמוח לכ תאו רועישה יכרעמ לכ תא תונשל ונשרדנ
תא ןגראלו הזה אשונב תורפס איצוהל ,בתכב יתרותה לועפתה תא תונשל ;דודגל םגו
תלפכה — הרידא תומצעתה דצב ושענ הלא לכ — שדחה הנבמה יפל םיח"מיה לכ
.תוביטחהו םידודגה לש הלפכהמ רתויו םיקנטה תומכ

הביטחל ןוירשל רפסה תיב תא ונכפה ,קנט לכ וניצימש תויה :םיפסונ םידעצ
םינומיא ןקתמ תא ןכ ומכו ,הרידס הביטחל דימ ךפהיהל ולכי םהש ןפואב 064
תוריהמב ךפהנ רידסה ךרעמהו ,ןגרואמו ריהמ חוכ ונינבש רמוא יתייה .005
.םחול חוכל

מלבד הדברים האלה, שהיו כרוכים בהדרכה רבה, התבססנו חזק מאוד על
קרון התרגול. בצה"ל יש שלושה סוגי תרגילים למסגרות גדולות:ֶע

 כמעט כל הדברים שקרו במלחמת יום הכיפורים מצאו—משחק המלחמה 
ביטוי במשחקי המלחמה.

 הנהגנו בגי"ש תרגילים שלדיים שבהם למעשה נעו שליש— תרגילי מפקדות
מכלי הרכב של כלל הסד"כ עד רמת הקצין. הפריסה בוצעה ברוחב ובעומק, ולוח
הזמנים היה ריאלי יותר. בתקופה הזאת אומנו בקביעּות כל היחידות והעוצבות

.בתרגילים שלדיים

 עד מלחמת ששת הימים קּודם מאוד— קרבות תנועה והנעת כוחות גדולים
נושא התותחנות והאש בשריון, אבל נושא התנועה הוזנח במידת מה. בתקופה
הזאת שמנו דגש חזק מאוד בקרבות תנועה ובהנעת כוחות גדולים ללא "זנבות"
ארוכים בתבניות קרב, וכן הודגשו נוהלי קרב מתוך תנועה. אימצנו דבר שהיה

 להתגברות על מכשולים מתוךגישת הסערייחודי לצה"ל ואולי המוביל בו, וזו 
. גם לצליחה וגם לשדות מוקשים, ופותחו לזה האמצעים—תנועה 
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במסגרת ההתכוננות למלחמה, עם פיתוח גישת הסער פותחו ביוזמתנו גם
אמצעי הגישור והצליחה. התהליך הזה לא היה קצר ולא פשוט, כי הדוברות שנבנה
מהן הגשר, כל אחת שקלה 80 טונות. תחילה גררנו אותן כפי שהן בשני טנקים על
הקרקע, אחר כך בנינו להן מגלשה ופיתחנו להן שרשראות ולבסוף הוספנו להן
גלגלים. זה השתלב מהר מאוד באימונים. בצאלים בנינו מודל של צליחה, וכל
יחידות המילואים עברו בו, החל בשלב גרירת הדוברות על הקרקע וכלה בתרגיל
שעשינו בסכר רואיפה בשלב מאוחר יותר, כשהיו לנו גלגלים. היינו צבא שלא רצו
למכור לו ציוד צליחה, ואנחנו פיתחנו את גשר הגלילים (לא הייתי חסיד שלו בגלל
חוסר גמישות) ואת גשר הדוברות. רעיונות נוספים וטובים יותר היו בתהליך ולא

.באו לידי ביטוי

הכשרנו את כל הנהגים של המערך לעלות על דוברה, לרדת ממנה ולצלוח.
הכנו את כל העוצבות והיחידות בתרגילי מודל של צליחה, של כיבוש ראש גשר
וכדומה. אם כן, למרות מלחמת ההתשה הייתה פעילות התכוננות נמרצת ביותר,
שהתבטאה גם בהתארגנות, גם בהתאמת מבנים, גם בפיתוח אמצעים וגם בהדרכה

.על רקע מלחמה

ההתכוננות למלחמה נמשכה בתנאים הקיצוניים ביותר של מלחמת התשה,
.ובד בבד נמשכה ההתעצמות, ההתקדמות וההתארגנות ללא תקדים

ההפתעה במלחמת יום הכיפורים

מנין בעצם נובעת התחושה שקיימת בציבור, שאחרי מלחמת ששת הימים השתן
עלה לראש למפקדי צה"ל, "וישמן ישורון ויבעט", ולא התכוננו למלחמה הבאה?

 הגורם שהשאיר—אם כך, כיצד ניתן להסביר את התוצאות? כמו כן נושא ההפתעה 
.את רישומו בדעת הקהל ואפילו בצה"ל של ימינו אלה

ימי ההמתנה למלחמת ששת הימים לוו בתחושות כבדות מאוד בארץ ובעולם,
וגם בחלקים מסוימים של הצבא. מובן שהניצחון הסוחף, ניצחון המחץ, שבתוך
שישה ימים הובסו כל צבאות ערב, התקבל בהפתעה אצל אויבינו ובכל העולם.

ועל כן ברור היה כי הצבא הוכן כראוי למלחמת ההפתעה התקבלה בהתרוממות רוח,
ששת הימים, וצה"ל היה על הגובה. אני, כמפקד שעבר את כל המלחמות, תמיד

67' למלחמות–56' וב–דאגתי מה יהיה אם ניאלץ לעשות מלחמה קשה. התרגלנו ב
מחץ עם ניצחון סוחף ומהיר, ושאלתי מה יהיה אם חלילה ניקלע למלחמה קשה
וממושכת. היו לי בעניין זה ספקות ודאגות רק משום שאצל רבים מבני הנוער,

.דורות ששירתו בצה"ל, נתקבעה תמונה של מלחמות קלות

והנה ביום הכיפורים הייתה לנו הפתעה הפוכה. אינני מדבר מבחינה צבאית,
שזו הייתה הפתעה אסטרטגית ולא הפתעה טקטית כפי שאנחנו הפתענו את
האויב. אבל מבחינת מצב הרוח הלאומי הייתה הפתעה הפוכה, אנחנו הופתענו,
ועל זה הוספנו שגיאות. קודם לכן תיאר מוטי הוד את השגיאות שהיו לדעתו
בהפעלת חיל האוויר בשלבים הראשונים. למעשה גם השריון, שנשא בעול המלחמה
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טיפין וצריך היה להפעילו–ביבשה, בעול המרכזי והכבד ביותר, גם הוא הופעל טיפין
בגופים מרוכזים.

את המכה הראשונה ספג כוח השריון הסדיר, שפעל כמעט לפי רפלקס מותנה:
המעוזים מותקפים, אז כל החטיבה הקדמית רצה, מחלקה מחלקה, כל אחת לעזרת
מעוז. גם החטיבות שהיו מאחור, בדרכן לחזית התפצלו לגדודים וחצאי גדודים,

8 באוקטובר בהפעלת האוגדה–לכוחות קטנים. והמכה השלישית קרתה למעשה ב
שלי, שהגיעה לחזית אחרי 20 שעות מהקריאה.

ולצלוח, 7 באוקטובר, כשנערכה הערכת מצב, ידעו שאיננו יכולים לתקוף–ב
לא כל שכן בסביבה רווית נשק נ"ט, אדמה טובענית ותנאים נוחים מאוד להתגוננות
עם סוללות משני צדי התעלה, שבשניהם החזיקו המצרים. הייתה פקודה להתקפה
מוגבלת, שנועדה רק כדי לקחת את היוזמה תוך הימנעות מהתקרבות לתעלה. כך
פעלנו, ולאוגדה שלי היו אבדות ונפגעים רבים. למחרת היום, גם שרון ביצע כמה
התקפות וגם הוא סבל אבדות כבדות. נעשו שגיאות בתחילת המלחמה, עד

.שהתפכחנו ועברנו למגננה ולצבירת כוח, והמשכנו

נקודת תורפה רצינית בשריון הייתה היעדר נגמ"שים, שלא אושרה ההצטיידות
–ניידותו ואי–בהם. נקודת תורפה בסד"כ הכללי של צה"ל הייתה פחות או יותר אי

מוכנותו מבחינת הנשק של חיל הרגלים.

טילים נגד טנקים (נ"ט)

נורו על כוחות צה"ל טילי ה'סאגר' לא היו בבחינת הפתעה. במלחמת ההתשה
הרבה מאוד 'סאגרים', ויש להודות: לא היה לזה פתרון טכני. לא היו אז שכבות
פיצוץ פעיל ופתרונות אחרים. המענה היחיד היה תרגול ירי מחלקה שבו מתקצר
הזמן בעמדה על ידי פעולה משולבת של שלושה טנקים, אחד לוקח טווח, השני
יורה וכו'. זהו כמובן מענה בלתי מספק. יש להודות שתשובה לטילים האלה לא

.אוויר-הייתה, כמו שלא הייתה לחיל האוויר תשובה טובה לטילים קרקע

התכוננות פיקוד הצפוןהתכוננות פיקוד הצפוןהתכוננות פיקוד הצפוןהתכוננות פיקוד הצפוןהתכוננות פיקוד הצפון
למלחמת יום הכיפוריםלמלחמת יום הכיפוריםלמלחמת יום הכיפוריםלמלחמת יום הכיפוריםלמלחמת יום הכיפורים

אלוף יצחק חופי (חקה)

אילו היו מגייסים בפיקוד הצפון, מלבד חטיבה 7 שקיבלתי, עוד
חטיבת טנקים אחת, איני יודע אם סוף המלחמה היה אחר אבל

ההתחלה בוודאי הייתה אחרת

קודם שמוניתי לאלוף פיקוד הצפון הייתי ראש מה"ד וגם עוזר ראש אג"ם, וכמובן
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יש לי חלק במה שעשינו ובמה שלא עשינו (בעיקר במה שלא עשינו) בהכנת הצבא
למלחמה.

ןיב הנפדה ירז לע חנ ל"הצש לע םילייח תונעט ועמשנ המחלמה תעב דוע
,שאה הטקשש עגרב .'רבד ושע אלו םימובלא ואיצוהו וגגח' ,תומחלמה יתש
עיגהל יתלוכיש תודיחיה לכב יתרבע ,רבוטקואב 22–ב ןומרחה שוביכ ינפל דוע
,יתוכזל הז תא ףקוז ינניאו( ןופצה דוקיפב ונישע המ םילייחל יתרבסהו ,ןהילא
.)'27–ב קר יתאב יכ

במלחמת ששת הימים הייתה בפיקוד הצפון חטיבת טנקים אחת וחטיבה
ממוכנת אחת. במלחמת יום הכיפורים היו שתי אוגדות עם ארבע חטיבות טנקים

ושתי חטיבות ממוכנות.
.התוכיאב דואמ יתועמשמ רופיש היה לבא ,רפסמב הלדג אל איה ,הירליטראל רשאב

 והדגםמ"מ 571תותח ה םג ,תולודג תויומכב הסנכוה מ"מ 551 תעיינתמה הירליטראה
םוי תמחלמב םג ,תאז םע .תררגנה הירליטראל ללכ המד אל הזו ,)8(" 240 מ"מ

.תיטייבוס הירליטרא ללוכ ,תררגנ הירליטרא ל"הצב התייה דוע םירופיכה
לבן–מאי 73' הייתה התרעה למלחמה, ובעקבותיה באה כוננות כחול-באפריל

73' קרבות כבדים-ונעשו הכנות למלחמה. מלבד זאת, בפיקוד הצפון היו בחורף 72'
.מאוד ברמת הגולן מול הסורים, מכל מיני סיבות, שכללו הפעלת חיל האוויר

בקרבות אלו נורו טילי סאגר, ובקרב סטאטי פותחה טכניקה של הפעלת אש ועשן
לפני עליית הטנקים לעמדות הירי ברמפות כדי להימנע מהיפגעות. היו טנקים

שניצבו על הרמפות מכוסים בכבלי תיל של סאגרים שנורו עליהם והחטיאו.

ההכנות בפיקוד הצפון בקיץ 1973

בימי הקרב התגלה שיש קושי פיזי בתנועה לרוחב הגזרה, בגלל אופי השטח הסלעי.
נפרצו דרכים והוכנו משטחים לפריסה של גדודי ארטילריה, דבר שהיה קריטי

לא היא1972, וגם כשנגמרה העבודה –מאוד. תעלת הנ"ט הייתה חפורה למחצה ב
. מכל מקום, תעלת הנ"ט הוארכה ונוספו שדותהושלמה כולה מחוסר תקציב

מוקשים. מול כל אזורי הפריצה האפשריים שהייתה בהן תעלה נבנו רמפות לטנקים.
לרמפות הייתה חשיבות גדולה במלחמה. יאנוש, מפקד חטיבה 7, שלא היה אורגני
בפיקוד, הגיע לפיקוד כתגבורת ואמר שהרמפות סייעו לו בלחימה כי הטנקים היו
מוגנים. הם היו מחליפים עמדה במקום מוגן, עולים מחדש לעמדת ירי ברמפה
ויורים תוך שליטה מלאה על שדה הקרב. הדבר בלט באופן ברור וחד באזור עמק

הבכא, בשליטה על כל העמק.
נתיביים, גשר אחד בכל אחד מהמקומות.–גשר בנות יעקב וגשר אריק היו חד

הערכנו שבזמן מלחמה, כשתתגייסנה האוגדות עם כל הכוחות והדרגים, לא יספיק
.סטרי, והוקם בכל אחד מהמקומות גשר נוסף–גשר אחד שהוא חד

 החטיבות הממוכנות עם—בשנת 1972 התבצע בניין הכוח בהדרגה, והתוצאה 
השרמנים היו קדימה, במחנה פילון ובצומת גולני, וחטיבות הצנטוריונים היו בקרבת
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שפת הים, בכורדני וביוקנעם. היה על זה ויכוח ונעשתה החלפה, וכך בקיץ הועברו
החטיבות גם מיוקנעם וגם מכורדני למחנה חדש, מחנה יפתח, שעוד לא היה גמור,

 שבסופו של דבר ירדה לפיקוד הדרום תמורת חטיבה 7—והחטיבה הרביעית 
 נפרסה בימ"ח בצומת גולני. כלומר מצומת גולני ומזרחה נערכו—שעלתה לצפון 

כל חטיבות הטנקים שהיו מצוידות בטנקי 'שוט'. היה ברור שלא יועברו במלחמה
מובילים לצפון, כי הטווחים שם שונים. אבל המלחמה על זה, גם באג"א וגם
בפצ"ן, נעשתה בלי לדעת עד כמה זה יהיה קריטי בזמן המלחמה, כשהייתה בעיה

.לקֵרב טנקים מהר ככל האפשר לרמת הגולן, אחרי ההפתעה

פיקוד צפון תכנן עם חיל האוויר את המבצע של פגיעה בטילים בסיוע ארטילרי.
זה כמובן לא יכול היה להיעשות עם הארטילריה הסדירה שהייתה ברמת הגולן, כי

.155 מ"מ–היו רק ארבע סוללות ולא היה אף קנה אחד ארוך טווח מעבר ל

בקיץ 73' התברר שכל רמת הגולן נמצאת באזור מוכה טילים נ"מ, והפסיקו
לאשר ביצוע תרגילים בשפך הירדן (היה שם שטח אש) בסיוע אוויר. חיל האוויר
פחד להיפגע מטילים נ"מ. בפגישה עם בני פלד, מפקד חיל האוויר אז, נאמר לו:
"בני, אם תתרחש קטסטרופה ואנחנו נופתע אנחנו לא יכולים לסמוך עליך בסיוע
יעיל, מפני שאתה תצטרך או לעסוק בטילים או לבצע את הסיוע בתנאים שהם
קשים לחיל האוויר". מח"א השיב: "חקה, אתה צודק". היה ניסיון למצוא לזה
פתרון לעניים. גיורא פורמן, סגן מפקד חיל האוויר אז, נשלח לפיקוד צפון וסוכם

ים בולטים עם חביות לבנות, שתהוונהִִּללים של רמת הגולן, שהם ּתִַּתעל סימון ה
נקודות התמצאות לטייסים בגובה נמוך, וזה אף תורגל. התברר שזה לא עזר לטייסים
וזה בוטל. היה ברור לגמרי שחיל האוויר לא ייתן סיוע יעיל אם אין טיפול בטילים,

.ואם תהיה התקפת פתע כל מה שהיה אז ברמת הגולן היו 77 טנקים

בקיץ רועננו כל תכניות ההגנה האופרטיביות. הוחלט (כמובן גם על דעתי כי
לא הערכתי שקיימת ברמת הגולן אפשרות אחרת) על הגנה קשוחה בקו הקיים.
זאת משני טעמים: קודם כול, הקו שמוחזק ברמת הגולן הוא קו פרשת המים
שממנו יש השתפלות מתונה לכיוון הסורי ויש השתפלות מהירה יותר לכיוון ישראל.
ברגע שזזים מהקו הזה, נלחמים עם הפנים למעלה בלי לראות מה נעשה בעורף
הכוחות שנלחמים בהם. לכן הוחלט להגן הגנה קשוחה על הקו הקיים. עם זאת,

נגד מאוחרות יותר על כוחות–בתתל"גים עם המפקדים, עסקו בנושא של מכות
.שפרצו לתוך שטח הרמה, כשמדובר כמובן במערך המילואים

73' הייתה תופעה מוזרה. מדי חורף היו הסורים בדרך כלל מדללים את-בחורף 72'
מערך החירום שלהם. השטח לא אפשר להם להחזיק את החיילים בקו בצורה
נאותה, והם היו מפנים את הכוחות מזרחה. בקו החזית היו שלוש דיוויזיות, שאותן

73' הם לא פינו את הכוחות.-היו מפנים לאימונים במדבר הסורי המזרחי. בחורף 72'
ההסבר היה שעקב ימי הקרב הם חששו ולא פינו את הכוחות. והנה במפתיע,

אפריל 73' הם דיללו באופן אינטנסיבי את הכוח לאחור. ההסבר לזה היה-במארס
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שהם לא התאמנו בחורף לכן יצאו לאימונים בקיץ. אחר כך הם התחילו לחזור.
תחילת אוגוסט התחיל להתרכז הכוח, והתברר לנו שהכוח שבתוך-בסוף יולי

המערכים ובעורפם היה הרבה יותר גדול מהפריסה הרגילה של שלוש הדיוויזיות,
בתוספת טנקים. נוספו חטיבות טנקים עצמאיות ונוספה ארטילריה מטכ"לית
שקודמה. כל הסימנים המעידים למלחמה היו, לא היה צריך לקרות דבר כדי שיניעו

24 בספטמבר. כשהגיע תורו–ויתחילו לנסוע. דאגת האלוף הועלתה בדיון מטכ"ל ב
לדבר הוא הדגיש את דאגתו מהמצב ברמת הגולן. משה דיין עצר את הדיון ואמר:
"מה עושים? או שחקה לא יודע על מה הוא מדבר אז תגידו לי, ואם הוא יודע על
מה הוא מדבר, מה עושים?" הוחלט להעלות את חטיבה 7 בהדרגה. עד פרוץ

המלחמה כל חטיבה 7 הייתה בפיקוד הצפון, והיו ברמה 177 טנקים.
בכל דיוני המטה הכללי, שבהם עלתה השאלה אם לבנות עוצבות נוספות או
להשלים את הקיימות, תמיד החליטו שמוטב לבנות עוצבות נוספות ושלא כולן
תהיינה מלאות. העובדה שלא היה יותר מבגד אחד לאיש מילואים במחסני החירום,

 לא נודעה לנו ביום כיפור; היא נעשתה—כמו העובדה שלא היו מעילי רוח לכולם 
בדעה צלולה לפני המלחמה. בפיקוד הצפון היו דובונים ממוצב מסוים וצפונה, כי
שם יותר קר. במוצבים הדרומיים יותר ישבו עם מעילי רוח רגילים או עם 'שינלים'.
הייתה בעיית מחסור במקלעים, חלקה בשל התיאוריה שהם מיותרים, אבל חלקה
משום שלא היה מספיק כסף והחליטו ביודעין להגדיל את הכוח ולוותר על השלמות.
הדברים האלה נאמרו לשני הרמטכ"לים שהיו בוועדת אגרנט, כי גם הם העלו את

השאלה "איך זה המחסנים ריקים?".
בתקופה של ידין לא הייתי בדיוני המטה הכללי, אבל בתקופת לסקוב כבר

 והדברים האלה היו ידועים. צה"ל לדורותיו החליט את ההחלטות.השתתפתי
.האלה. זה לא היה דבר שנעשה מתוך רשלנות או מחוסר תשומת לב

אילו היו מגייסים בפיקוד הצפון, מלבד חטיבה 7 שקיבלתי, עוד חטיבת טנקים
אחת ואינני רוצה להגזים, איני יודע אם סוף המלחמה היה אחר; ההתחלה בוודאי

הייתה אחרת והיינו חוסכים לעצמנו את הטראומה של הימים הראשונים.

האם התכונן צה"ל למלחמת יום הכיפורים?האם התכונן צה"ל למלחמת יום הכיפורים?האם התכונן צה"ל למלחמת יום הכיפורים?האם התכונן צה"ל למלחמת יום הכיפורים?האם התכונן צה"ל למלחמת יום הכיפורים?
אלוף (מיל') נחמיה קין

איש לא הכין את צה"ל למלחמת יום הכיפורים -
הכינו את צה"ל למלחמה

שתי הערות מקדימות:
— הכנת צה"ל למלחמת יום הכיפורים —ההגדרה של יום העיון הזה 1.
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איננה נכונה! הכנת צה"ל למלחמה לאחר מלחמת ששת הימים היא הגדרה
נכונה יותר. איש לא חלם שצריך להתכונן למלחמה כזאת. ויש פה הטעיה,
כאילו ידענו שאנחנו הולכים למלחמה כמו מלחמת יום הכיפורים וכאילו
התכוננו לה. זה לא נכון. זו אמנם סמנטיקה אבל אני חושב שהיא יורדת

.לשורשו של עניין
במלחמת יום הכיפורים הייתי ראש אג"א שנה בדיוק. אבל הייתי שלוש2.

התקציבים במשרד הביטחון, שנים וחצי יועץ כספי לרמטכ"ל וראש אגף
.ומבחינת הכנת צה"ל למלחמה תפקידי הקודם חשוב יותר

הקרב על תקציב הביטחון

ביצקתב דימתמ לודיג לח ךליאו '76 תנשמ :דואמ הבושחו תידוסי הדבוע שי
.ףטושה ביצקתה תמועל תומצעתהל תטלחומ תופידע הנתינ ביצקתב . ןוחטיבה
;םידעי ויה תומצעתהה ביצקתל .ביצקתה לע סנוא ןיעמכ היה ףטושה ביצקתה
םלועה תפקשהל רשק ילב לוכאל בייח התא .םידעי ויה אל ףטושה ביצקתל
בחרנה חטשה תורמל .רידס אבצ קיזחהל בייח התאו שבלתהל בייח התא ,ךלש
הב ,לדג אל ףטושה ביצקתה ,םימיה תשש תמחלמ ירחא וילע טלש ל"הצש
םא ללכ הנשמ הז ןיא .תומצעתהל רקיעב ,לדג וללכב ןוחטיבה ביצקתש תעב
–ל דריש וא '07 תנשב הנידמה ביצקתמ םיזוחא 75 וא 15 היה ןוחטיבה ביצקת
םייחל תויופידע תתל התצר לארשי תנידמש םוי היה .'37 תנשב םיזוחא 55
ינא יכ ,2791 ביצקת תארקל ןוידה תא רכוז ינא .תומחלמל אלו םייחרזאה
.ריפס סחנפל ןייד השמ ןיב ויהש םיניקת ךכ לכ אלה םיסחיב ךוותמה יתייה
לארשי תנידמ לע" :וידרב ןייד השמ רמא דחא םויש דע ,םירידא ברק היה
הצר אוה ."הקזחו הלודג הנידמ וא לארשי יכלמ רכיכ — הצור איה המ טילחהל
ץחלו ברק היה .דיתעה וא הווהה — ויניעב בושח המ עירכי ילארשיה חרזאהש
ביצקת תגועב ןוחטיבה ביצקת לש חתנהש השירדב רוביצבו הלשממב דואמ לודג
קר הלשממהו ,רחב םעה הזב .םייחרזא םידעי תמועל ןוטקל בייח הנידמה
םיצור ונחנא וישכע ,המחלמל יד" ורמא .רוביצה תולאשמל הבישה וא הרתענ
ת".ויחל תצק

הצטיידות והתעצמות

חל גידול קטן בארטילריה ככלל, וגידול גדול מאוד בטנקים, אבל אין ביטוי לעובדה
שהכנסנו אז פרויקט חשוב אבל יקר מאוד, שאכל משאבים גדולים גם מתקציב

73' משאבים- וזה הטנק 'מרכבה'. בשנים 72'—ההצטיידות וגם מהתקציב השוטף 
אדירים מתקציב ההצטיידות הופנו לפיתוח טנק המרכבה, החל במקלע שהורכב בו
וכלה במתן עדיפויות לפרויקט בתחומים רבים אחרים, שהם בעיקר תוצאת היוזמה
התוקפנית הרבה של טליק. היו כמה הזדמנויות להצטייד בטנקי 'שוט' נוספים,
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וברן בוודאי זוכר את הדיון הזה במטה הכללי. הציעו לנו עסקת 'שוט' זולה מאוד,
להסב אותם מבנזין  של כמה עשרות טנקים, וברן תמך בה גם אם נדרש אחר כך

לדיזל, וההחלטה נפלה נגדו כי התברר שהתקציב לזה צריך לבוא מהקטנת הנתח
.של המרכבה באותה שנה

לפיכך, שתי השפעות היו להצטיידות: אמנם לא הקטינו את תקציב ההצטיידות,
אבל נתנו קדימויות להתעצמות השריון, לטנק 'מרכבה' ולספחיו. לא ניתן היה להגדיל
את התקציב השוטף. ממלחמת ששת הימים עד מלחמת יום הכיפורים כמעט שלא

 גם ברמת—גדל התקציב השוטף, למרות העובדה שהשתנה משהו במדינת ישראל 
.החיים, גם באינפלציה, גם במדד. אם כן, ניתנה עדיפות מוחלטת להצטיידות

הכינו את צה"ל למלחמה

איש לא התכונן למלחמת יום הכיפורים. ברמה אקדמית אין להשתמש במונח
 אילו הייתה מתקבלת—התכוננות למלחמת יום הכיפורים. אפשר לומר רק דבר אחד 

החלטה אחרת בערב יום הכיפורים ובבוקר, פני העניינים היו שונים לגמרי. גם זה
לגיוס צה"ל, אבל בין זה ובין להתחיל לגייס חלֵקי צבא בצהרי יום כבר היה מאוחר

 יש הבדל גדול מאוד. לפיכך, איש לא הכין את צה"ל למלחמת יום—הכיפורים 
הכיפורים, אלא הכינו את צה"ל למלחמה. אילו עשה צה"ל את מה שתכנן, תוצאות
המלחמה לא היו פחותות במאומה מאלה של מלחמת ששת הימים. מלחמת יום
הכיפורים הייתה דבר שלא חשבו עליו, לא חשבו על מלחמה שבה חיל האוויר לא
יהיה העוצמה שפותחת את המלחמה. במלחמת ששת הימים ובכל מלחמות ההתשה
מכות הפתיחה היו תמיד של חיל האוויר. במלחמת יום הכיפורים חיל האוויר חטף

.את המכות הראשונות
אהר'לה רבינוביץ שייזכר לטובה, היה אחד מראשי אמ"ן שאמר תמיד, בכל
הדיונים במטה הכללי והשתתפתי בהרבה מאוד דיונים אתו: "מקרה הכול", כלומר

 בכל הזירות. השאלה היא אם—הכוננות של צה"ל צריכה להיות למקרה הכול 
אפשר, אם יש מי שמשלם בשביל זה. למדינת ישראל לא הייתה העוצמה למקרה
הכול. צה"ל לא התכונן מעולם לאפשרות של מלחמת יום כיפורים כזאת. כל דמיון
בין בניית הכוחות והתכניות לבניית הכוחות בין מלחמת ששת הימים למלחמת

.יום הכיפורים, לבין מה שקרה בפועל, אינו אלא מקרי בלבד
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צה"ל התכונן למלחמה הבאהצה"ל התכונן למלחמה הבאהצה"ל התכונן למלחמה הבאהצה"ל התכונן למלחמה הבאהצה"ל התכונן למלחמה הבאה
אלוף (מיל') ישעיהו ('שייקה') גביש

כל מה שקרה במלחמת ההתשה לא היה גורם מפריע לצה"ל להתכונן
למלחמה. איש אינו יכול לקום ולומר שצה"ל לא התכונן למלחמה

 לפחות בסיני—הזאת. הוא התכונן במתכונות שונות 

יש הרגשה ואפילו אמירה, שקרה לנו מה שקרה במלחמת יום הכיפורים בגלל
הניצחון במלחמת ששת הימים. אני רוצה להזים את התזה הזאת, וקל להזים אותה

פי מה שראינו ושמענו היום. הצבא קיבל תקציבים, הצבא גדל (בכל הזרועות),–על
הצבא התכונן למלחמה הבאה. הוא לא התכונן למלחמת ששת הימים.

לא היה מחסור בתרגול. נערכו משחקי מלחמה ותרגלו תרגילים עם גייסות
ותכניות אופרטיביות כמעט לכל מצב. אם אתם חושבים שלא חשבו על אפשרות

 אתם טועים. אבל מי אומר שצריך להכין את הצבא לכל האפשרויות—של הפתעה 
ורק לא להביא בחשבון הפתעה?! דרך אגב, היו הרבה תכניות למלחמת ששת
הימים, לא היה גבול לתכניות, אבל לומר שהייתה תכנית שאמרה בדיוק את מה

לא! נוצר מצב נתון, תורגלת, למדת, חשבת, היו - שעשינו במלחמת ששת הימים
לך פתרונות, בסופו של דבר צריך לתת תשובות במצב שמתהווה בזמן נתון. אבל
לומר שצה"ל לא התכונן למלחמת יום הכיפורים זה כמעט אבסורד. גם במלחמת
ששת הימים הבאנו בחשבון שלא נתקוף ראשונים. לומר שזה טוב? לא! אבל לומר

. זה לא נראה לי—שצה"ל לא התכונן למלחמת יום הכיפורים 

,ל"הצ לש תיביטרפואה הסיפתה דוביאל המרג השתהה תמחלמש םירמוא טעמ אל
תמחלמל אבצה יעצמא תאו אבצת הובשחמ תא הטיסה םג איה אלא דבלב וז אלו
.ךירפהל הצור ינא תאזה הזתה תא םגו .המחלמל תונכהב קוסעל םוקמב השתהה

מה הוא נועד?ְ ל—לב –קו בר

לב, ועד היום היא נושא–במלחמת ההתשה היו ויכוחים שונים. הייתה בעיית קו בר
לדיון. אבל למרות מה שכותבים ואומרים, לא היה אלוף אחד בצבא שהייתה לו
תכנית שונה מלשבת על קו המים. השתתפתי בכל דיוני המטכ"ל, בכל דיוני פיקוד
הדרום, עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל. לא היה אלוף אחד שהציע משהו אחר. היו
ויכוחים טקטיים: האם יש לעמדה הקדמית של המעוז פתח ירי לתעלה או פתח
ירי לאחור? האם הפתח של המעוז הוא מצד שמאל או ימין? אבל היה נתון שלפיו

מבחינה מדינית צריך לשבת על קו התעלה.
בל–רב וק םאה !הנגהה תרותל םגד שמשל דעונ בל–רב וק םא הלאשה תשקבתמ

 התעלה.הנגה וק וא הריצע וקכ םלועמ רדגוה אל בל–רב וק ,ןכבו ?הנגהה וק אוה
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היא מכשול מים נפלא, ועל מכשול כזה להחזיק 20 או 15 או 30 מעוזים שנועדו
לעשות פעולת תצפית, או פעולת השהיה או פעולת עזר לכוחות שבאים מאחור.
פעולות אלה טוב לעשות ממכשול יותר מאשר משטח פתוח ללא מכשול, מה עוד

.שתכתיב מדיני אומר לך: שב על קו התעלה

םינושה םינונכתב ,ןוכנ .םיאולימה תוחוכ ועיגיש דע עייסל אלא דעונ אל בל–רב וק
ידכ קיפסמ ןמז יניסב תניירושמה הדגואל היה ,תוילמינימה םג ולו תונושה תוערתהבו
אלמל דעונ בל–רב וק .םיזועמהו םיבצומה וק ירוחאמ לאו הלעתה תברקל םדקתהל
.ריוואה ליח לש הליעפ תופתתשהב אלא ,םיזועמה תועצמאב קר אל וידיקפת תא
תעגהל דע החרזמו הלעתה ןמ ההשמו דיינ חוכ תווהל הדעונ יניסב התייהש המצועה
ליחו הפגפג ריב וקב הדגואה תוחוכ בור ויה יטירקה עגרב םא םג .םיאולימה תוחוכ
ויהש םיליטה תוללוסל ידיימ הנעמ ול היה אלש וא ,תרחא הריזב קסעוה ריוואה
לש תוננוכתהה תא אלו תוטלחהה ילבקמ תא טופשל שי — הלעתל ברעממ תוסורפ
תאז המ .םירופיכה םוי תמחלמ תארקל — ירק ,האבה המחלמל םינש ךשמב ל"הצ
!הלאכ תוטלחה לבקל ןכוה אל אוה ?המחלמל ןכוה אל ל"הצ תרמוא

יתרה מזו, כל מה שקרה במלחמת ההתשה לא היה גורם מפריע לצה"ל להתכונן
למלחמה. בסך הכול, אכן הייתה הוצאה כספית גדולה להתבצרות, וכמה גדודי
חי"ר הועסקו בה. מדובר בחי"ר לא בשריון, שהייתה לו פעילות שונה מהישיבה
בקו. שיעור קטן מאוד נקלע לגייסות השריון, ואי אפשר לומר שזה שיבש את

התכוננות צה"ל למלחמה.

תפיסת המלחמה אחרי מלחמת ששת הימים

רבודמשכ .םינותנב היה יונישהו ,המחלמה תסיפתב יוניש לח םימיה תשש תמחלמ ירחא
ריבעהל דימת היהת ל"הצ לש הבושתהש רורב ,קוריה וקה תולובגב וא 'לוכה הרקמ'ב
לוכי אוה הלעתב בשוי ל"הצ םא לבא .ינשה דצל רשפאה לככ רהמ המחלמה תא
וקל וא הפגפג ריב לא הלעתה ןמ יניסב הערכהה ברק תא קיחרהל ומצעל תושרהל
וניאר ןכ לבא .הריצע וקכ הלעתה תא וניאר אל .הסט ,הלתימ ,ידיג — םירבעמה
!אל .ינשה דצב התא — הרוק והשמ :תויהל תבייח הנניא המחלמה תסיפתש

ביואה תא ליכהל הנגהה תסיפת יפל ,ץורפת םא ,המחלמה תא ליחתהל רשפא
דמועש בחרמה תא לצנל ושוריפ ביואה תא ליכהל .ינשה דצב ותוא ףוקתל אלו
הצור התא ובש רוזאה תעיבקל םגו םיאולימ סויגל םג ,היהשהל םג ,ךתושרל
קותינ רתויו תודיינ רתוי ,רותיכ רתוי — המחלמ תסיפת יפל ,בושו .םחליהל
היה יניסב .אבצה תנכהמ קלח איה המחלמה תסיפת .השתהה תמחלמב היהשמ
לע רבדמ ינא .םינושארה םיפקותה אל ונחנא היפלש הנירטקוד ססבל רשפא
תומישמה ןיינעבו .קמועה רשקהב ,ןופצה דוקיפל רשאב חוטב ינניא ,יניס
ליח םג תאזה הבשחמב לבא .ןוכנ הז ,ריוואה ליח םע היעב ונל שי ,תופתושמה
ךיא עדוי ינניאו אבצב יתייה אל רבכ הזה בלשב ,ירעצל .בלתשהל ךירצ ריוואה
.ןיינעה לגלגתה
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השתתפות חיל האוויר במלחמה

אי אפשר לראות את הקרב הקדמי, הקרב המשהה, ואת רווח הזמן לגיוס ולהגעה
 אי אפשר לראות את הקרב היבשתי ללא שיתוף חיל האוויר.—של הכוחות וכיו"ב 

ואכן, אלה היו התכניות. מישהו חושב שאפשר לקחת שתיים-שלוש חטיבות
טנקים ולומר שאלה יעשו את העבודה מול שתי ארמיות מצריות? ומה קרה עם

.זה? אינני יודע
אספר אפיזודה קטנה. במלחמת יום הכיפורים הייתי מפקד מרש"ל. באתי לשם
ביום השלישי או הרביעי, כאשר לפי הערכת המצב המצרים חצו את התעלה ולא
הייתה להם כל בעיה להפנות דיוויזיה אחת שתנוע לאבו זניימה. הכוחות במרש"ל

12 מרגמות 120 מ"מ.–היו שלושה גדודי חי"ר, 20 שרמנים ועשרה טנקים רוסיים ו
הבטיחו שישלחו לי צנחנים ושלחו את אמנון ליפקין עם שני גדודים. כשהערכתי
את המצב הגעתי לידי מסקנה שהכוחות הקיימים לא יספיקו כדי למנוע מדיוויזיות

שיח' (הכוחות היו מאוישים–האויב לנוע לעבר אבו רודס ואף לעבר שארם א
לאבטחת מתקנים מפני גדודי קומנדו מצריים שהונחתו במרש"ל כבר בימים
הראשונים למלחמה). הפתרון הרצוי היה להקים קו עצירה באמצעות הצנחנים
צפונה מאבו רודס, כוחות קטנים ומרגמות 120 מ"מ כמשמרות קדמיים להשהיה
ולהבטחת השתתפות חיל האוויר בתקיפת הכוחות המצריים שיתקדמו דרומה
מהתעלה. מובן שכדי לאפשר את השתתפות חיל האוויר היה צורך לנהל את הקרב

רחוק מהתעלה ומאזור טילי הנ"מ.
בתנאים כאלה חשבתי שנכון לשתף את חיל האוויר למרות הפעילות האווירית
הרבה בזירות האחרות. הוריתי לפנות מיד דרומה את סוללת טילי ההוק ואת בסיס
חיל הים שהיו ממוקמים בחוף ים סוף מדרום לפורט תאופיק, שלא יהיו טרף
להתקדמות המצרית. היחידות הקדמיות נסוגו, ודיוויזיה 6 החלה לנוע דרומה ובה
חטיבת שריון אחת ושתי חטיבות חיל רגלים. בהגיעה לעומק 40 ק"מ (מחוץ
לטווח הטילים המצריים) הזנקתי את חיל האוויר. הוא הנחית על הדיוויזיה מכת
מחץ והיא השאירה עשרות כלי שריון ועוד כלי רכב רבים ונסוגה כל עוד נפשה בה
לתעלת סואץ. אני מספר את הסיפור הזה כדי להמחיש את האפשרויות הגלומות
בניהול קרב נייד בעומק. אפשר לשתף את חיל האוויר כנגד כוחות קרקע גדולים
בהרבה ובמרחקים גדולים, זה קרה במלחמת ששת הימים וזה קרה גם במלחמת
יום הכיפורים באזור מרחב שלמה. איש אינו יכול לקום ולומר שצה"ל לא התכונן

 לפחות בסיני.—למלחמה הזאת. הוא התכונן במתכונות שונות 

קשה לדבר על אותה מלחמה, מה עוד שלא השתתפתי בה באופן פעיל. אבל אם יש
להסיק מסקנות, מלבד המסקנות הישירות של כל מיני גורמים, הרי בסופו של דבר
הכול תלוי באנשים. מיהם האנשים, מה הם שוקלים וכיצד הם מקבלים החלטות

.התואמות את העוצמה שעומדת לרשותם
פי התכניות שכללו את כל–לב, הוא לא הועמד למבחן על–באשר לקו בר

האמצעים והכוחות.
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החי"ר במלחמת יום הכיפוריםהחי"ר במלחמת יום הכיפוריםהחי"ר במלחמת יום הכיפוריםהחי"ר במלחמת יום הכיפוריםהחי"ר במלחמת יום הכיפורים
אלוף (מיל') דני מט

מעניין שכל מי שאמר שהצבא הוכן, והיו מכפלות במספרי
 לא הזכיר אף לא במילה אחת את החי"ר—הטנקים וכו' 

6 באוקטובר היו קורים שני–מקובל לחשוב כיום שאילו כל צה"ל היה מגויס ב
דברים: המצרים לא היו תוקפים כלל; או היה מתקיים מה שאמר הרמטכ"ל דוד
אלעזר וגרר תגובות של לעג: ש"היו שוברים להם את העצמות". צריך לראות איך
הסתיימה המלחמה כפי שהסתיימה, לא צריך להיות אסטרטג צבאי גדול כדי להעריך

שכך אכן היה קורה.

האווירה אחרי מלחמת ששת הימים
לא הובנו מספיק מגבלות הכוח. שיכרון הכוח בעקבות המלחמה השרה אווירה של

ארוגנטיות וביטחון עצמי מופרז. להלן רק שתי דוגמאות:
בתום המלחמה הייתי מח"ט 35, ובפיקודי שירת מג"ד שהגיע מאוחר יותר
לתפקידי פיקוד רמים. התבקשתי לשלוח אותו לדיון הפקת לקחים במסגרת אחרת,
לא במסגרת שלי, וכך הוא אמר לי: "תשמע, האמת שזה בזבוז זמן, משום שתקפנו

 דפקנו— דפקנו אותם, באנו משמאל —אותם חזיתית דפקנו אותם, באנו מימין 
אותם, מה יש כאן להפיק לקחים?!"...

אני מניח שיש כאן מוותיקי היישוב שהיו בפורום הספ"כ בחוף הירוק. שם קם
מפקד בכיר ואמיץ מאוד שכבר אינו אתנו, ואמר לגולדה מאיר בפאתוס שבו נהג

 דמשק, חומס, לטקיה...". הבדחנים—לדבר: "גברתי ראש הממשלה, רק תגידי 
אמרו כי מה שהפריע לו להתקדם הלאה היה השיפוע של הרי הטאורוס! זו הייתה

האווירה.
חלק מהנוכחים כאן היו בסיכום שהיה בחצור לאחר מלחמת ששת הימים.

לבן' הצגתי תכניות, רק מה שהחטיבה שלי אמורה לעשות: אני צולח את–ב'כחול
התעלה. ממשיך עד העיר סואץ, משם לע'דביה, ומשם משימה אפשרית לנוע בציר
עוקף ולהגיע לקהיר. וחקה שאל באמצע: "האם זה היה כל הסד"כ של צה"ל בימים

 זה ממחיש את האווירה בעת ההיא.—ההם?" 

בתוך 12 שעות הייתי אמור לצלוח (וזה אושר על ידי מפקד האוגדה גורודיש),
מהשעה שאני מקבל את הפקודה בתוך ארבע שעות ועד לאחר הצליחה אני מגיע
למבואות איסמעיליה. עוד שעתיים מתרכז בצומת 'צח', ומשם מקבל זחל"מים
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וגדוד פטונים מאוגדת ההונאה, ונע דרומה וממשיך לסואץ ומגיע הלאה. להערתי
כי יש 200 טנקים ליד רכס שלופה, נאמר לי כי אלה בורחים, כמובן כדי להגן על

הבירה!
דרכי הפעולה של האויב, כפי שהוגדרו: הגנה עיקשת על קו התעלה, ניהול קרב
גייסות מחפים, או בריחה מוחלטת על מנת להגן על הבירה. הדרך הסבירה היא

–פיה היו גם התכניות. אז מה אתה מודאג מ–דרך ג'. זו הייתה הערכת המודיעין ועל
200 טנקים שנמצאים ליד רכס שלופה?!

מצד אחר, אנחנו במו ידינו יצרנו מיתוס של לוחם מצרי חדש, ואיני מתכוון
לומר שהם לא היו טובים יותר משהיו במלחמת ששת הימים. אבל מאחר שהופתענו,

 הייתה לנו הערכת יתר כלפי הצבא המצרי.—ולנוכח כישלונות תחילת המלחמה 
14 באוקטובר את הדיווח המפורסם של–כשהתגברנו על ההפתעה, וכל אחד זוכר מ

לב ז"ל לגולדה מאיר: "המצרים חזרו לעצמם, צה"ל חזר לעצמו". אם איני–חיים בר
טועה בנתונים, המצרים איבדו באותו יום 286 טנקים, ולנו אבדו 12 טנקים. יש

500 מצרים עם שמונה–אצלי בחטיבה קצין שלקח בשבי בגדה המערבית למעלה מ
איש. אז המצרים אכן חזרו לעצמם. אבל הייתה התחלה, וההתחלה הייתה כפי

פי הדוקטרינה הסובייטית. לדעתי לא היה שום תמרון.–שהייתה. הם פעלו על
חמש הדיוויזיות צלחו את התעלה, עלו בגדה המזרחית ותפסו עמדות עם אמצעי
נ"ט והמתינו לטנקים שלנו. חסנין הייכל כתב בספרו "הדרך לרמדאן": עשינו מהלך
גאוני כשריכזנו את כל אמצעי הנ"ט של הארמיה הראשונה, והעמדנו מול כל טנק
ישראלי שלושה כלי נ"ט". הם חצו את התעלה, התמקמו, והחבר'ה שלנו הסתערו

בתעוזה בלתי רגילה לעבר ה'סנפירים', והמחיר היה כבד."

הכנת צה"ל למלחמה

אדבר בעיקר על חי"ר חיר"ם, וזה פחות ורוד מכפי שהוצג כאן. מעניין שכל מי
 לא הזכיר אף לא—שאמר שהצבא הוכן, והיו מכפלות במספרי הטנקים וכו' 

במילה אחת את החי"ר. ההערכה הייתה שלמעשה הטנק בכוחו לפתור כל דבר.

בשום אופן אינני כופר בעובדה שהטנק הוא הכוח העיקרי המכריע בזרוע היבשה.
אני מדבר על הפרופורציות. ומה ביחס לחי"ר? לדוגמה, רמת פלוגות החרמ"ש שלא

היו ברמה לפעול עם גדודי הטנקים.

מצב החי"ר במלחמת יום הכיפורים

, בשינויים קטנים, די תאם לדעתי את מבנה החי"ר במלחמת העולםמבנה החי"ר
השנייה. רק כלי הנשק השתכללו קצת, אבל לא במלחמת יום הכיפורים.

 החי"ר, הייתה הערכה שגויה בנוגע לניידות בשטח מוכה אש.ניידותאשר ל
הראיה, לחטיבת חי"ר היו 11 זחל"מים בלבד לניוד. היה ברור שאי אפשר לנוע
בשטח מוכה אש עם סירות הגומי ללא כלים משוריינים. לא היו מספיק זחל"מים.
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לקראת הצליחה הצלחנו לרכז עוד 30. יצא קצין לרפידים ושם קרה דבר מוזר:
עמדה שורה של 30 זחל"מים וחבר'ה אוכלים סנדוויצ'ים בשק"ם, ובחזית מתנהלת
מלחמה נוראית. הקצין ניגש לאחראי על הזחל"מים ואמר: "אתה מיועד ל-א'?"
הוא השיב "כן". הקצין אמר: "זה אני", ולקח את 30 הזחל"מים. ואז היו לנו למזלנו

24 איש על-41 זחל"מים. עשרה אנשים בזחל"ם זה די צפוף. נענו לצליחה עם 20
זחל"ם אחד, עם שתי סירות גומי לרוחב. ואני אומר כאן שלא הייתה צליחה לולא

אותה "גניבה"!
נתקלנו בעוצמות אש בלתי רגילות, דבר שלא היה לו אח ורע בכל מלחמות
ישראל. מפענוח מסמכי שלל היום ידוע שבגזרה הצרה, של 500 מ' באזור הגשרים
בלבד, ללא מטל"רים ומרגמות, פעלו מולנו 21 סוללות שדה, שלוש סוללות 152

170 קנים. אנחנו באופן טבעי התחפרנו לעומק.–מ"מ ושלוש סוללות 203 מ"מ כ
בהפגזות נקברו לי אנשים חיים, ואז נתתי הוראה לכסות את השוחות שיהיו
רדודות, כדי שניתן יהיה לחלץ את הלכודים. הפגזים שנחתו על ראש הגשר דמו
בכמותם ובעוצמתם לאלה שהפעיל הצבא האדום בצליחתו את האודר לעבר ברלין.

100 אלף פגזים.–לפי הערכה מדובר ב
 המיושן שלנוFN, אני מדבר על כלי מול כלי. הרובה  איכות הנשקבעניין

לעומת הקלצ'ניקוב החדיש בצבא המצרי. נכנסנו לקרב עם הבזוקה המסורבלת 82
 לאין ספור.RPGמ"מ מול מטילי 

בקרב במחנות אבו סולטן, גבי אמיר נע עם החטיבה שלו ובכל פעם שיצא טנק
מבין העצים קיבל פגז. שלחתי את נודלמן עם פלוגה, בחיפוי הנגמ"שים של גבי,

RPGוהם הסתערו על המוצב המצרי והרגו 45 אנשי קומנדו. נמצאו שם 13 מטולי 

בכוח מחלקתי.
13 באוקטובר, יום לפני תחילת המפנה–ראיתי גלויה של מט"ק שכתב לאמו ב

הנגד הגדולה:–של התקפת
"אימא, החבר'ה כאן נלחמים כמו אריות ואנחנו הולכים לנצח אותם,

וכל זה הודות לחיילי צה"ל ומפקדיו".

הלוחם הזה נפצע אחר כך ויומיים לא דיבר. אחר כך אמר לאמו בבית החולים:
"את יודעת, כל מה שעשינו, החברים ואני, לא עשינו עבור בני אדם,

ישראל".–רק בשביל האדמה של ארץ

אני מתנצל שאני מצטט את הבן שלי, שהיה אז מט"ק בגדוד 198 של אמיר
יופה ז"ל.
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פקודת 'שריטה' במלחמת יום הכיפוריםפקודת 'שריטה' במלחמת יום הכיפוריםפקודת 'שריטה' במלחמת יום הכיפוריםפקודת 'שריטה' במלחמת יום הכיפוריםפקודת 'שריטה' במלחמת יום הכיפורים
סא"ל יוסי עבודי

חיל האוויר התכונן לפקודת 'שריטה' וביצע אותה בתחילת המלחמה.
ידענו שאם נבצע אותה ללא השמדת מערך הטילים נשלם מחיר יקר

מאוד וזה בדיוק מה שקרה

חקרתי את פעילות חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים ואת הכנתו לקראת המלחמה.

ביום הראשון למלחמה היה החיל על הקרקע, חמוש לתקיפת שדות תעופה בסוריה.
פי תכנית מקדימה שנקראה 'נגיחה'. התכנית נועדה להתבצע בשעה 10:30–זאת, על

ביום הכיפורים, וניתן לה אישור מטכ"לי בהמתנה לאישור המדיני. האישור נדחה
12:30, ואז בפעם השלישית אמרו לחיל האוויר שהמתקפה לא תתבצע. בדיוק–ל

אז, חיל האוויר התחיל לפרק חימוש. כשנפתחה המלחמה בשעה 13:50 חיל האוויר
היה מוכן לתקוף, היה לו הכוח והיו לו האמצעים, וכל המטוסים היו מוכנים

לביצוע 'נגיחה' בסוריה.

בעיית הטילים

בעיית הטילים הייתה בעיה קרדינלית בחיל האוויר, עוד מהלקחים של מלחמת
ההתשה. גם המצרים וגם הסורים הפעילו את הדוקטרינה הסובייטית, ולפיה כוחות
רגלים ושריון לא מתקדמים לאזורים שאין בהם מטריית טילים. הטילים שהוצבו

20 ק"מ לתוך שטחנו.-בחזית התעלה וברמת הגולן מול כוחותינו כיסו שטח של 15
הייתה מטריית טילים מצרית עד 20 ק"מ מעבר לתעלה. בסך הכול היו למצרים 62

סוללות טילים, ולסורים 15.
 כיSA-6הייתה לנו בעיה עם סוגי הטילים. התקשינו מאוד להתמודד מול טילי 

לא ידענו את הפרמטרים לחסום את המכ"ם של הסוללות האלה ולפגוע בהן,
. בתחילת המלחמה הייתה לנו בעיה קשה מאודSA-3ונהגנו בהן כאילו היו סוללות 

להתמודד מול המערך הזה.
'תגר' ו'דוגמן' הן שתי פקודות שטיפלו בנושא הטילים. בחיל האוויר היו כמה
פקודות: 'נגיחה' שהזכרתי; 'תגר', שטיפלה בהשמדת מערך הטילים בחזית התעלה;
'דוגמן' להשמדת מערך הטילים בחזית הסורית; פקודת 'דומיניק', להשמדת מטרות

אסטרטגיות בעומק מדינות האויב; ופקודת 'שריטה'.
בחיל האוויר, ביחידות היבשה ובמטכ"ל ובכל מקום אחר היה ברור ש'שריטה'
איננה הפקודה העדיפה על חיל האוויר, משום שכדי לתקוף לפי פקודה זו צריך
קודם כול להשמיד את מערך הטילים. ואם לא משמידים את מערך הטילים חיל
האוויר ישלם מחיר גבוה מאוד. המלחמה פרצה בלי לתת אפשרות לחיל האוויר
לבצע את 'דוגמן' או 'תגר'. עוד לפני המלחמה היה ברור שאם תפרוץ מלחמה יהיו

48 שעות להשמדת מערכי הטילים בסוריה ובמצרים. המלחמה-לחיל האוויר 36
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פרצה כפי שפרצה וכוחות היבשה לא היו מגויסים וחיל האוויר נאלץ לבצע את
'שריטה'. ביצענו את 'שריטה' כלשונה.

,דואמ הובג ריחמ םלשנ העצובש יפכ 'הטירש' תא עצבנ םאש ונעדי ,רומאכ
תיצחמל בורק ונמליש םינושארה המחלמה ימי תשולשב .דואמ הובג היה ןכא ריחמהו
ונדביא ,המחלמל ןושארה םויה לש רוא תועש המכב .ריוואה ליח לש תודבאה ללכמ
31 ונדביא המחלמל ישילשה םויבו ,םיסוטמ 22 — ינשה םויב .םיסוטמ השיש
.ןכל םדוק םיליטה תא ונדמשה אלש םושמ 'הטירש' עוציבב ולפנ הלא .םיסוטמ

כשהתחלנו להשמיד את הטילים התחלנו להתאושש. במצרים התחלנו לפגוע
במערכי הטילים במקבצים של אזורים, לא את כל המערך במכה אחת. התחלנו

בפורט סעיד, אחר כך קנטרה, סואץ, איסמעיליה וכן הלאה.
כך היה גם ברמת הגולן. עד סוף המלחמה הייתה רמת הגולן כולה אזור טילים
'לוהט' מבחינתנו. חיל האוויר השתתף בלוחמת היבשה בחזית הסורית בתוך מערך

טילים. לומר שלא ביצענו את 'שריטה', לדעתי זה לעשות עוול לחיל האוויר.

שעתנו היפה ביותרשעתנו היפה ביותרשעתנו היפה ביותרשעתנו היפה ביותרשעתנו היפה ביותר
אלוף (מיל') שלמה גזית

למרות כל המחדלים והאבדות הקשות מאוד,
יצאנו מהמלחמה הזאת עם ניצחון מוחץ, שרק
בזכותו השגנו את הסכם השלום עם מצרים

נדמה לי שהקביעה החשובה ביותר לנושא יום העיון הזה היא בפתח דבריו של
מוטי הוד: לא היה שום קשר בין תוצאות המלחמה להכנות שלפני המלחמה. ואם
אפשר להתרשם דווקא מהרצאות הפתיחה, הן של ד"ר גרינברג והן של אברהם
זהר, הרי בלי ספק היו בין המלחמות הכנות רציניות ביותר והשקעת מאמץ
להתעצמות בנסיבות הקיימות, ולפי גרינברג אולי אפילו מעבר ליכולתה של המדינה.

זמנית לשאת את–כולנו זוכרים את השאלה הגדולה: האם מדינת ישראל יכולה בו
 דגל ההכנה למלחמה ודגל הפיתוח הכלכלי.—שני הדגלים 

אנחנו ניצחנו במלחמת יום הכיפורים, אולי הניצחון הגדול והפנומנלי ביותר
בתולדות צה"ל. הניצחון הזה הושג בזכות שני דברים: האחד, בזכות ההכנות
המוקדמות ובזכות ההתעצמות שהייתה לפני כן; אבל בעיקר, ואסור לשכוח את

 בזכות הלוחם והמפקד של צה"ל ובזכות כושר האלתור של מפקדי צה"ל,—העיקר 
שאפשרו לנו לצאת מפרל הרבור שלנו לא אחרי שנתיים אלא אחרי שבועיים. עם
ישראל שהולך וחורש את האדמה על מלחמת יום הכיפורים מתעלם מכך שזו

הייתה שעתנו היפה ביותר.
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ההכנות למלחמה

היו הרבה מאוד קטרוגים וטענות בציבור, ולא רק בציבור, על ההכנות. אין ספק
שפה ושם היו גם טעויות, אבל בגדול, נדמה לי שההכנות שקדמו למלחמת יום
הכיפורים נכונות הרבה יותר מההכנות וההתעצמות של צה"ל לאחר מלחמת יום

הכיפורים.
 מה חשוב—משמעי –לפני מלחמת יום הכיפורים היה סדר קדימויות ברור וחד

ותורם לניצחון בלחימה, ומה חשוב פחות. ובצדק הזכירו כאן: "אז תהיה רק חליפה
אחת לאיש המילואים", ו"יחסרו מעילי רוח"... מזה לא מפסידים במלחמה. אבל
אם את מעט המשאבים מתחילים לפרוס לכל רוחב היריעה וכל אחד מקבל את

חלקו הוא, אז באיזשהו מקום אין ריכוז מאמץ.
הרשו לי לספר סיפור דווקא ממלחמת סיני. אחרי המלחמה היה כנס של סגל
הפיקוד הכללי בצריפין, ובמשך יומיים כל אחד סיפר מה היה חלקו ומה היו בעיותיו
במלחמה. ישב הרמטכ"ל משה דיין, ורשם מה אומר קצין הנדסה ראשי וקצין
תותחנים ראשי, קצין קשר ראשי, קצין הספקה ראשי וכן הלאה. בשלב מסוים הוא

הפסיק לרשום. בסיום היום השני, כשקם לסכם אמר דיין:
"שמעתי את כל הדוברים כאן ושאלתי את עצמי מי ניצח במלחמת 1956,
המצרים או אנחנו? כששמעתי את כל רשימת 'מה שלא היה בסדר' מפי
הדוברים ביומיים האחרונים, לא הבינותי איך ניצחנו במלחמה. המסקנה

משמעית, בזכות הדברים הללו ניצחנו במלחמה. כיוון שלא–שלי היא חד
קשר ולא לארטילריה, לא לתובלה ולא להספקה אלא שמנו דגשַנתנו ל

בשלושה דברים: אוויר, צנחנים, שריון. בזכות אלה ניצחנו במלחמה".

גורם ההפתעה במלחמת יום הכיפורים

נחמיה קין אמר שלא התכוננו להפתעה. אינני יודע אם אפשר להתכונן להפתעה.
מי שחוטף נבוט בראש אינו פועל לפי תיק התכנון האופרטיבי שישב והכין בחדר
הממוזג, או לפי משחק המלחמה בחדר הממוזג, וצדק מי שאמר שבפיקוד הדרום

6 באוקטובר חטפנו–המיזוג לא היה תקין. כך לא מגיבים כשחוטפים נבוט בראש. ב
נבוט בראש. לא היינו מוכנים ועשינו הרבה מאוד שגיאות, הרבה מאוד תגובות

שלא לפי התכנון ושילמנו את המחיר במלואו.
גיוס המילואים. בוויכוח– נדמה לי שאבי כל חטאת היה אימדוע הופתענו?

6 באוקטובר, לא הייתה שאלה אם לגייס–הסוער והגדול שהיה בין דדו לדיין ב
המילואים או מילואים. דיין אישר לגייסאת מילואים, אלא הוויכוח היה אם לגייס 

מילואים. אבל אילו גייסנו מילואים מראש, במשורה,ַמילואים ודדו דרש את ה
הכול היה נראה אחרת. לא גייסנו מילואים משום שקודם כול זלזלנו באופן בוטה,
שחצני קטסטרופלי באויב וביכולתו; 'לא חשוב בכלל מה שעושים הגויים, אנחנו

ננקנק אותם'. אני מקווה שהשתחררנו מתחושת העליונות האומללה הזאת.

יון
ד

יון
ד

יון
ד

יון
ד

יון
ד



מלחמת יום הכיפורים 106

לע םיבשוי ונחנא וישכעש ורמא .תיגולוכיספ-תיטילופ התייה היינשה היעבה
סייגל ץורנ הנכס שיש םעפ לכב ?המ זא ,שושחל הממ ונל ןיאו םיחוטב תולובג
,לובגה לע םויא שישכ .יגולוכיספה טנמומה תא םג ןיבהל שי .וסייג אלו ?םיאולימ
רבוטקואב 6–ב ונחנא :רמולו אובל טושפ אל ,תסנכל תויללכה תוריחבה ינפל םייעובש
םויה תעיבקב דסא תאו תאדאס תא החנהש המ הזש חוטב ינניא .םיאולימ םיסייגמ
.העפשה הזל התייה יאדווב לארשי יטינרבק לש ירוחאה חומב לבא ,המחלמל םהלש

בסך הכול, על אף כל המחדלים, על אף הנבוט שחטפנו בראש, יצאנו מהמלחמה
הזאת אמנם עם אבדות קשות מאוד אבל עם ניצחון מוחץ, שרק בזכותו השגנו את

הסכם השלום עם מצרים, ואינשאללה בקרוב גם בשאר הגזרות.

תוצאת מלחמת יום הכיפורים והלקחיםתוצאת מלחמת יום הכיפורים והלקחיםתוצאת מלחמת יום הכיפורים והלקחיםתוצאת מלחמת יום הכיפורים והלקחיםתוצאת מלחמת יום הכיפורים והלקחים
אל"מ (מיל') ד"ר מאיר פעיל

מבחינה צבאית טהורה, אף שהופתענו, ידו של צה"ל הייתה על
העליונה גם בזירת תעלת סואץ וגם בזירת רמת הגולן. אבל מבחינה
פוליטית-מדינית יצאנו וידנו על התחתונה משום שאת כל הפירות

הברית–המדיניים מהישגינו הצבאיים קטפה ארצות

מדוע הופתענו?

הסיבה העיקרית להפתעה שהופתענו במלחמת יום הכיפורים היא האשליה שהפסקת
1970 הייתה לטובתנו. "יש שקט–האש שנתקבלה בזירת סיני ובזירה המזרחית ב

ברוב גבולותינו. גם אם בגבול הסורי עושים צרות, לא מדובר בצרות דומיננטיות
ואפשר לחיות עם זה". לפי דעתי זו סיבת הסיבות להפתעה שהופתענו. כשהעניינים
מתגלגלים בערך לפי הציפיות, יש נטייה טבעית להניח שהמצב ימשיך להיות
חיובי, גם אם כל הסימנים מעידים שעומד לקרות משהו, ואכן שמענו כאן שהיו.
אז ויתרו לחקה, שחלש על פיקוד הצפון, כי זו הייתה הזירה היחידה שהייתה
פעילה, והעלו את חטיבה 7 לרמת הגולן. השיעור שאני מרשה לעצמי להשמיע

חתַַּנכאן: כשיש שקט או הפסקת אש, ואין שלום, יש להיות ערים כל הזמן, כי ה
שבשקט עשויה להשלות.

עומק אסטרטגי ופעילות התקפית

תחו את הפקודהִ. ּפלהתיר ויתור על שטחנאמר כאן שהדרג המדיני סירב במפגיע 
."לא לאפשר לאויב שום הישג טריטוריאלי"ותראו מה כתוב בעניין משימות צה"ל: 

שייק'ה גביש תיאר יפה את ההיגיון של ההגנה הניידת. אבל באופן עקרוני צה"ל
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היה משועבד לתזה הזאת ברגעים מעניינים לאחר מלחמת ששת הימים, שאותה
הפעלנו לפי הדוקטרינה העקרונית האסטרטגית של צה"ל, שאומרת:

"אין למדינת ישראל עומק אסטרטגי, אסור לנו לאפשר לאויב להתחיל
לתקוף כפי שהיה במלחמת העצמאות. עלינו לבנות את צה"ל כך שיהיה
לו מודיעין אסטרטגי מצוין, שיהיה לו עדיפות באוויר, עדיפות בשריון,
עדיפות בצנחנים ובכוחות ניידים..., ואנחנו בונים את תורת המלחמה
שלנו על עקרון המתקפה המקדימה. לאמור, אם צריך שתיפתח מלחמה,
עלינו לתקוף מראש, ואם צריך להשיג עומק שומה עלינו להשיגו, קדימה!

על חשבון הטריטוריות של האויב".
אני רוצה להעיר בעניין מלחמת ששת הימים: האם תקפנו לפי התכנונים?

שחררנו-לסיני פחות או יותר היה תכנון, אבל האם את ירושלים המזרחית כבשנו
וכן את הגדה המערבית לפי התכנונים? לא! משה דיין, שנעשה לפתע שר הביטחון,
שילח את שתי החטיבות של עתודת מטכ"ל (שיצחק רבין שמר), את חטיבה 520
המשוריינת ואת החטיבה המוצנחת של דני מט, והעביר אותן בפקודת מטכ"ל

לסיני בהעריכו שהירדנים יתנהגו כלפינו בשקט כמו במלחמת סיני.
גם במלחמת ששת הימים נדרשנו לפעילות התקפית. לא נורא אם הדבר לא
התגשם לפי תכנית יזומה מראש. במקצוע הצבאי יש קוד מקצועי שמשום מה
איננו בקוד הצבאי של צה"ל: שומה על הצבא ועל כל יחידה צבאית להשיג את
משימותיה גם אם המודיעין בלתי מספיק. זאת, משום שבמקצוע הצבאי המודיעין
כמעט תמיד בלתי מספיק. אפילו במשחק שח, היריב עשוי להפתיע גם אם היערכות
עוצבותיו נראית במדויק. קל וחומר בן בנו של קל וחומר במקצוע הצבאי, שחזקה
על האויב שהוא ינסה להונות, להטעות, להשלות וכיו"ב. ולמרות הכול צריך להתגבר

עליו ולנצח.
לא לוותר על קרקע באופן עקרוני,אוסיף ואומר, שהתעקשות הדרג המדיני ש

 בזירות העיקריות, השרו בנו תחושת ביטחוןוהפסקת האש שהייתה שלוש שנים
מהעומק האסטרטגי שרכשנו במלחמת ששת הימים. ומי שבודק בדיעבד את תכניות
צה"ל ערב מלחמת יום הכיפורים, רואה שתכננו והתכוננו לשנות את האסטרטגיה!

סוף יש לנו עומק–כלומר, לא חייבים לפתוח כל מלחמה במתקפה מקדימה, כי סוף
 יש לנו כל סיני בדרום; ורמת—המודע –אסטרטגי גדול. גם אם לא במודע, זה בתת

מזרח, אמנם זה לא סיני אבל זה הרבה יותר טוב מאצבע הגליל;–הגולן בצפון
בוודאי הגדה המערבית שמביאה את מאחזינו עד הירדן.

ניוון חיל הרגלים

לעניות דעתי, בזמן ההכנות שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים חל
בצה"ל ניוון של חיל הרגלים. טנקים, טנקים, טנקים, כל היום ספרו טנקים. איש
מאתנו לא חושב שאפשר להילחם מלחמת יבשה בלי שריון בכל פינה. אבל שריון
אינו טנקים בלבד. שריון הוא גם חיל רגלים משוריין; גם סיור משוריין; הנדסה
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משוריינת, זו ארטילריה מתנייעת. שריון זה גם חיל אוויר התקפי.
1964 בשם צה"ל, והייתי בבית הספר שלהם לחי"ר–ביקרתי בצבא גרמניה ב

ושריון. שם נתקבעה תקנה, שאם מזווגים יחידת טנקים ויחידת חרמ"ש בעוצמה
 איש תמידדומה, גדוד וגדוד או פלוגה ופלוגה, ולא קובעים מי המפקד, המפקד הוא

 זו—חיל הרגלים. מדוע? כיוון שיש לו פחות אמצעים ועליו לעבוד עם יותר שכל 
הפרשנות שלי. באופן עקרוני אין שריון בלי חרמ"ש, כמו שאין שריון בלי חיל
אוויר. אצלנו עוצמת הטנקים גדלה פי שניים, אך חיל הרגלים המשוריין התנוון
ויכולת הקומבינציה נפגמה באופן בסיסי. כשהעניינים הלכו טוב, מילא. אבל בקרבות

 כשקראתי על זה—הנגד –היומיים הראשונים, כשברן ושרון הופעלו בהתקפות
רד עלֵ חיפשתי את הסיוע הארטילרי שי—כאיש מקצוע צבאי (לא הייתי שם) 

המצרים, את חיל הרגלים שיתקוף בלילה... זו הייתה הסתערות שריון כמו הסתערות
הפרשים בקרב בלקלווה במלחמת קרים. ראש בקיר!

עד היום לא בדקתי אם צה"ל למד את הלקח בנושאים האלה. כל השנים אני
מנסה לומר לאנשי השריון (שרובם חבריי) שעשו הסבה מחי"ר לשריון, את מה
שאני לא עשיתי, כי מלחמה מנהלים כמו שמנהלים קונצרט פילהרמוני. בקונצרט
פילהרמוני גם הנבל חשוב, אף שברוב המקרים כמעט לא שומעים אותו. אבל
תזמורת פילהרמונית שאין בה נבל איננה תזמורת פילהרמונית, ותזמורת פילהרמונית

 זו—שיש בה רק חצוצרות היא תזמורת מכבי אש! רק שריון ורק חיל אוויר 
תזמורת מכבי אש. בלי וריאציות ודוקטרינה צבאית טקטית גמישה אי אפשר

לפתור את הבעיות.
אני מקווה שלמדנו. היום כבר לא צריך זחל"מים, יש נגמ"שים, ואני מקווה
שהם טובים מספיק. מאוחר יותר, במלחמת לבנון ראינו את הצרה הצרורה הזאת
באופן עקרוני. לו היינו לומדים לקראת מלחמת לבנון את הלקח של מח"ט צנוע,

 איך פעלה חטיבה 37 מאזור ג'נין עד שכם כשברשותה גדוד טנקים ,—אורי רום 
 אף שחיל האוויר שלנו—גדוד חרמ"ש, גדוד חי"ר של גולני ויחידת סיור אחת 

"סידר" אותו, יכולנו ללמוד איך בצפון הגדה המערבית, מג'נין דרומה, פעלה סימפוניה
צבאית מצוינת... לא רק טנקים.

הישגי צה"ל במלחמת יום הכיפורים והפירות המדיניים

אחרי מלחמת יום הכיפורים הזדמן לי לעבוד עם היסטוריונים צבאיים מארצות
סקסיות, איטלקיות וצרפתיות שבאו לבקר בארץ, וצה"ל ביקש אותי ללוות–אנגלו

אותם (הם חקרו גם במצרים ובסוריה ונתנו לי מידע רב). הם יצאו מכאן בכבוד
מופלג לביצועים הצבאיים של צה"ל. צה"ל סיים את המלחמה בשדות הקרב כשידו
על העליונה, שהרי בכל זאת ביקש סאדאת הפסקת אש. מדוע נאלצנו בסוף לסגת
לא לקו התעלה אלא 20 ק"מ בעומק ואחר כך 20 ק"מ נוספים? הסיבה פשוטה:

הברית של אמריקה. בסופו– ארצות—לאומי גדול וחיוני מאוד –היה לנו ידיד בין
של דבר גמרנו את המלחמה כשכוחותינו בצד המערבי של התעלה. כיתרנו את
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סואץ, לא כבשנו אותה, וסאדאת ביקש הפסקת אש. תחילה הוא פנה לסובייטים,
, ואלה ביקשו רק אתנן אחד: "אנאלאמריקניםומה הם יכלו לעשות... ואז פנה 

במטותא מכבודך, צא מתחום ההשפעה הסובייטי וחזור לתחום ההשפעה המערבי,
שאתה בלאו הכי רוצה". אמר: "רוצה אני". אז לחצו עלינו האמריקנים לפנות. כך
קרה באופן עקרוני. האמריקנים הלכו לקראת סאדאת, ומצרים נכנסה מחדש לתחום

ההשפעה האמריקני. זה היה שם המשחק במלחמת יום הכיפורים.
מבחינה צבאית טהורה, אף שהופתענו, ידו של צה"ל הייתה על העליונה גם

מדינית יצאנו-בזירת תעלת סואץ וגם בזירת רמת הגולן. אבל מבחינה פוליטית
וידנו על התחתונה משום שאת כל הפירות המדיניים מהישגינו הצבאיים קטפה

הברית. אין לנו ברירה, כל מדינה קטנה צריכה אח גדול שאינו בנק בלבד–ארצות
אלא הוא גם ידיד. ויש לזה מחיר.
 תוצאות ניצחונותינו הצבאייםכלהברית את –במישור המדיני קטפה ארצות

בזירת תעלת סואץ נגד המצרים, ובזירת רמת הגולן נגד הסורים. אולצנו לסגת
מהישגינו בתעלת סואץ וגם מהישגינו המוגבלים (יחסית) אל מול דמשק (כיבושי

המועצות יצאה עם הזנב בין הרגליים–צה"ל החדשים בתוככי רמת הגולן). ברית
אט את כל סיני תמורת הסכם שלום חוזי מלא עם–ומדינת ישראל פינתה אט

-הברית חיזקה את יחסיה עם מצרים וסוריה ואת מעמדה האסטרטגי–. ארצותמצרים
מדיני בשתיהן. אלה התוצאות האמיתיות החשובות ביותר של הישגי צה"ל במלחמת

יום הכיפורים.
גם ישראל השיגה הסכם שלום עם מצרים (בלחץ אמריקני), אבל תמורת פינוי
כל חצי האי סיני. בזירה הסורית פינתה ישראל את כוחותיה מהמובלעת שכבש

נקבע כל הסדר שלום מדיני עם סוריה. האםלא צה"ל אל כיוון דמשק... אולם 
פינוי כלהייתה אפשרות ברגע ההיסטורי ההוא לגבש שלום עם סוריה תמורת 

 סוגיה זו לא הועלתה במשא ומתן עם סוריה אחרי מלחמת יום הכיפורים.רמת הגולן?
צבאית הישראלית לא טרחה להעלות סוגיה מעניינת זו-דומה כי ההנהגה המדינית

על סדר היום של הדיונים אחרי מלחמת יום הכיפורים, וגם הסורים לא העלוה.
והדבר אומר דרשני: הסורים הרי פתחו במתקפה נגד צה"ל, המחזיק בפאת רמת
הגולן. משמע, הם התכוונו להדוף את צה"ל מכל מרחבי רמת הגולן. אם כן, מדוע

שסוריה מוכנה להגיע להסכם שלום מלא עם מדינת ישראללא העלו את ההצעה 
תמורת פינוי צה"ל והיישובים היהודיים שהוקמו ברמת הגולן?
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מדוע רק לים?מדוע רק לים?מדוע רק לים?מדוע רק לים?מדוע רק לים?
אלוף (מיל') שלמה אראלאלוף (מיל') שלמה אראלאלוף (מיל') שלמה אראלאלוף (מיל') שלמה אראלאלוף (מיל') שלמה אראל

מפקד חיל הים במלחמת ששת הימים

אינני בטוח שצה"ל ניצל במידה מספקת את היכולת הטכנולוגית
והתעשייתית של מדינת ישראל

אני מבקש להגיב על הרצאתו של יצחק גרינברג על התקציבים וההתעצמות ועל
היחס בין ההשקעות בהתעצמות ובין השוטף. מה שחסר לי בכל העניין הזה היא

האיכות.
גם כשהייתי חבר במטה הכללי וכשישבתי במטה הכללי כמבקר מערכת הביטחון,
ספרו טנקים. נכון, מדור לדור היו טנקים טובים יותר וגם מטוסים טובים יותר.
אבל כל הזמן ספרו טנקים. אינני משוכנע שלא ניתן היה עד יום הכיפורים להצטייד

500 טנקים פחות, אבל עם נשק מדויק יותר גם לכוחות היבשה והאוויר–אולי ב
כמו שהיה לכוחות הים.

–במלחמת יום הכיפורים היה לחיל הים נשק מתביית מרחוק מתוצרת כחול
לבן. מדוע זה היה רק בים ולא ביבשה? אינני בטוח שצה"ל התכונן במידה מספקת
או ניצל במידה מספקת את היכולת הטכנולוגית והתעשייתית של מדינת ישראל.

המצרים הכינו מלחמה אחרתהמצרים הכינו מלחמה אחרתהמצרים הכינו מלחמה אחרתהמצרים הכינו מלחמה אחרתהמצרים הכינו מלחמה אחרת
תא"ל (מיל') דני אשר

ההפתעה הייתה בעצם פרוץ המלחמה,
אבל גם בדרך הפעולה שנקטו המצרים

כשמדברים על התכוננות למלחמת יום הכיפורים צריך לזכור שיש למלחמה שני
צדדים לפחות. אי אפשר לדבר על ההתכוננות שלנו בלי לדבר על מה שהצד האחר,
שיזם את המלחמה, הכין לנו. שמענו כאן על ההתכוננות שלנו למלחמה, ששמה
את הדגש בבניית גופים משוריינים גדולים, ועל הגידול בכמויות הטנקים. את
הדברים האלה הבינו גם המצרים, וכל מה שהם הכינו לנו היה בעצם פתרון לבעיית

1972 את רוב סגל הפיקוד ועברו–העדיפות הישראלית בשריון. המצרים החליפו ב
1967 ואת היתרון היחסי–לדרך פעולה אחרת. הם הבינו את הכישלון שלהם ב

שלנו בהפעלת כוח משוריין, ואמרו: למה לנו בכלל להתעסק עם הדבר הזה.
המצרים חצו את התעלה במסות גדולות של כוחות חי"ר ונ"ט. ולזה לא הייתה
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לנו תשובה. הם פשוט העתיקו את מערך ההגנה שלהם לצד האחר. הם לא התכוונו
להגיע לאותם המרחבים בעומק סיני שתיארנו במשחקי המלחמה שקדמו למלחמה;
חשבנו שהם יעברו ויתקדמו ואז נפעיל מולם את המסות המשוריינות שלנו.

1971. חיכינו לטורים–השתתפתי בחלק מהתרגילים האלה בסיני בשנים 1970 ו
צאו מתוך ראשי הגשר שלהם ולזה הכנו את הכוח. לזהֵהמשוריינים המצריים שי

 גם בחיל האוויר, גם בכוח משוריין. מה לעשות, המצרים הבינו—היו לנו תשובות 
את זה קודם והכינו מלחמה אחרת.

אמר נחמיה קין: "אנחנו לא התכוננו למלחמה הזאת". וכולם הבינו שהתכוון
לנושא ההפתעה. ההפתעה הייתה בעצם פרוץ המלחמה, אבל גם בדרך הפעולה
שנקטו המצרים. וכשהם עברו לצד האחר והכינו ראשי גשר (אני מדבר על הצד
המצרי, אפשר לפתח גם את הצד הסורי) כשמתוכם עובדים ה'סאגר', המרנ"ט

—והמוקשים, ומולם תוקפים כוחות משוריינים עם חי"ר מועט מאוד ובלי סיוע 
מה שהמצרים הציבו מולנו.ְאז התוצאות ידועות: לא היו לנו תשובות ל

ההיבט האיכותיההיבט האיכותיההיבט האיכותיההיבט האיכותיההיבט האיכותי
תא"ל (מיל') אריה קרן

בשריון דיברו שפה אחת ואחידה, וזה היה מכפיל כוח

במלחמת העולם השנייה הייתה לגרמנים ולצרפתים למיטב זיכרוני אותה כמות
טנקים. כולנו יודעים כיצד היא נגמרה. הוצג כאן בעיקר ההיבט הכמותי, ואני רוצה

לעמוד על ההיבט האיכותי דווקא. נגע בו מפקד חיל הים.
לפני המלחמה הייתי מפקד צאלים, וכראש מחלקת תורת הלחימה בחש"ן

עסקתי אחרי המלחמה בלקחיה. באופן טבעי אדבר בעיקר על השריון.
כל עוצבות המילואים של השריון למדו בבית ספר אחד. כל התותחנים ירו
במטווח ודיברו שפה אחת ותרגולת אחידה. כולם עברו מערכת אימונים זהה, גם

 במלחמת יום הכיפורים, כל טנק—ברמה הטקטית וגם ברמה הטכנית. התוצאה 
נפגע או יצא מכלל פעולה בגלל תקלות, אם אינני טועה פעמיים וחצי בממוצע,

זרהְוחזר לשירות (חוץ מאלה שהושמדו). כל המערכת עבדה במגמה של הח
–ר איש צוות אחד (אף שנפגעו כַלכשירות. נוסף על כך, לשום טנק כזה לא חס

1,200 טנקיסטים). זאת, משום שהמערכת הייתה בנויה כך: מהצפון ומהדרום,
 כשהושיטו יד שמאל לתוך טנק, הרימו—מחטיבה אחת לאחרת, מטנק לטנק 

רימון עשן אדום, וכשהכניסו יד ימין לאותו הטנק יצאה ג'בקה. בשריון דיברו שפה
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אחת ואחידה, וזה היה מכפיל כוח כמו עוף החול שמכפיל את כוחו בלי סוף.

לשריון היו 20 חטיבות שריון, ונדמה לי שכולן נלחמו מהיום הראשון למלחמה עד
היום האחרון, כל יום ולילה, בהרכבים כאלו ואחרים. עשיתי חשבון ומצאתי כי
מבחינת ניצול המשאבים של צה"ל, עוצבות החי"ר (דני מט הוא החריג), היכן שלא
היו, נלחמו פי 20 ומעלה במלחמת יום הכיפורים. ההתארגנות לעניין הייתה קיימת
בשריון ושילמנו מחיר. איש בשריון לא חשב שטוב להילחם בשטח בנוי או הררי

או בתוך חיץ חקלאי, זה לא מתאים לטנקים. אבל לא היה מישהו אחר, חבר'ה.

החרמ"ש לא היה מוכן למלחמה כמו עוצבות הטנקים. ובמסגרת הנתונה, עם
הזחל"מים העקומים וכוח האדם שהוקצה, הוא עשה יותר מאותה פלוגה שצוינה

21 בחודש, כמדומני, שבו פלוגת חרמ"ש מהגדוד של–כאן. אני יכול לציין את ה
נחום זקן השמידה גדוד קומנדו מצרי שפשט עליה בין ג'אד לבין ג'ניפה. בסך הכול
אני אומר שהחרמ"ש לא היה מוכן למלחמה, ואיני בטוח שחל שינוי בכך. אני קצת

רחוק היום.

אני מסכים לניתוח של שלמה גזית על מלחמת יום הכיפורים. הוא שם יד באש
8 בחודש, כמו– מודדים את יום הכיפורים עד ה—בעניין הזה. לפעמים אני מופתע 

בוועדת אגרנט. אין חולק על כך שהתחלנו ברגל שמאל וחטפנו נבוט בראש. אבל
צריך למדוד את המלחמה כולה. ואם שואלים על שריון או אחרים, אם היו מוכנים
למלחמה, ראוי שנראה כיצד נגמרה המלחמה, ואני מדבר בתחום הצבאי הטהור
ולא בתחום הפוליטי והמדיני, שיש לו אולי השלכות אחרות. אותו השריון, שלחם

 פרץ ועשה את כל מה—22 בחודש בלי סיוע מספיק של חיל האוויר –בסיני עד ה
שידע, וזה חלק ממלחמת יום הכיפורים.
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פתיחהפתיחהפתיחהפתיחהפתיחה
אל"מ (מיל') ד"ר מאיר פעיל

םינוירוטסיה ינש הלא .םיחתופה םיצרמה ינשב ץרא ךרד גוהנל רוביצהמ שקבמ ינא
עיבהל םג םהל רתומו ,תודבוע םיגיצמ םה .תעדבו המכוחב ושע םהירקחמ תאו
ליבשב םג םישוע רקחמו ...תודבועב קר תקסועש הירוטסיה ןיא .תועדו תוכרעה
,םתוכז .תודבועה תא תוניצרב דומלל ילב םיכילהת ןיבהל רשפא יאו ,םיכילהת ןיבהל
תוכרעהו םישוריפ םג גיצהל םירקוחה לש תילאוטקלטניאה םתבוח וליפא יתעד יפלו

 אלה— רבדב םיעגונה .ץרא ךרדב תוחפל ועמשיי םירבדהש הווקמ ינא .תונוש
נה אברהם זהר, בתוספת קצין שריוןָשעוסקים במלאכה, לפי רשימת האנשים שמ

 אם ירצו, מותר להם כמובן לומר את דברם,—ראשי שגם אותו ביקשתי להרצות 
בשלב השני, אפילו קצת בחריפות. אני מקווה שהם יבינו את הרעיון של יום העיון
הזה: להעמיק חקור, להגיע אל האמת (גם אמת מרה!) וללמוד לקח לקראת מבחני

העתיד.
אני מבקש לומר: אין מונח "טריבונל היסטורי" כפי שנקב אברהם זהר. אמנם
יש טריבונלים משפטיים, אך אנחנו מתכוונים להציג, לחקור, לברר וללמוד. פסק

 כל אחד יחליט על דעת עצמו.—הלכה 
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ערביערביערביערביערבי–––––הפיקוד העליון הביןהפיקוד העליון הביןהפיקוד העליון הביןהפיקוד העליון הביןהפיקוד העליון הבין
במלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפורים

אל"מ (מיל') בני מיכלסוןאל"מ (מיל') בני מיכלסוןאל"מ (מיל') בני מיכלסוןאל"מ (מיל') בני מיכלסוןאל"מ (מיל') בני מיכלסון

כיצד הגענו למחקר על הפיקוד העליון בצבאות ערב במלחמת יום הכיפורים?
כמובן, בתקופה שניסינו לפחות לחקור, נתקלנו בבעיה מאחר שהמצרים לא שיתפו
פעולה, ובאשר לסורים בוודאי אין על מה לדבר. נאלצנו לעשות 'תרגיל מודיעיני'.

הברית ונפגשתי עם–בשנה הראשונה לשירותי כרמ"ח היסטוריה, נסעתי לארצות
ג'ורג' גרוויג', הממונה על מחקר מלחמות המזרח התיכון במחלקת ההיסטוריה של
פו"ם האמריקני. ערכנו תכנית פעולה להגעתו כאמריקני לכל אותם מפקדים ומקורות
מצריים, שניתן יהיה לבדוק את הצד המצרי של העניין. ואכן, העבודה נעשתה

.מערכותואפילו פורסמה בספר, ומאמר על הנושא גם התפרסם בזמנו ב

למזלנו, במלחמת יום הכיפורים לא היה לצבאות ערב פיקוד עליון אחיד. לדוגמה,
ידוע לנו מהספר שפרסמו העיראקים אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהם בכלל
נכנסו למלחמה בלי שהשתתפו בהכנות לקראתה; שלא לדבר על הירדנים, שכלל
לא רצו תחילה להיכנס למלחמה ואחר כך נחלצו להגנת דמשק. אם כן, בבואנו
לדבר על מלחמת יום הכיפורים מבחינת הפיקוד הערבי המשותף, ניתן לומר שכמעט

לא היה כל שיתוף פעולה.
יש להבין שמדובר במדינות טוטליטריות, שהעומדים בראשן הם המפקדים

רוב הנאמנות המפלגתית והנאמנות האישית חשובות יותר,ָהעליונים של הצבא, ול
במידה רבה, מהמקצועיות הצבאית. יש אפוא להביא בחשבון את הנתונים האלה
בבואנו לבחון את הפיקוד העליון הערבי במצרים, בסוריה, בעיראק ובירדן במלחמת

יום הכיפורים.
ר כי מהרגע שהוחלט ערבַבאשר לשיתוף הפעולה בין מצרים לסוריה, אומ

המלחמה על עיתוי המתקפה, למעשה לא היה כל שיתוף פעולה מניח את הדעת,
ובוודאי לא פיקוד עליון משותף.

ברור לגמרי שהצבא המצרי, שהיה הצבא הגדול ביותר, החזק ביותר, המשפיע
יותר, הוא והפיקוד העליון שלו השאירו את רישומם במלחמה יותר מאחרים.

כדי להבין מה קרה לצבא המצרי במלחמת יום הכיפורים, יש להתחיל בתהליך
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 וזאת מנקודת—רב המלחמה ובמהלכה ֶ מע—שעבר עליו במלחמת ששת הימים 
הראייה של הפיקוד העליון. הלקחים שלמדו המצרים ממלחמת ששת הימים ותפעול
הפיקוד העליון יושמו על ידי נאצר כבר במלחמת ההתשה. כך, כשעלה סאדאת

 מהפכה—לשלטון, הוא כבר מצא למעשה את המהפכה בפיקוד העליון המצרי 
שהוא רק הפעיל במלחמת יום הכיפורים. נאצר, שהיה המפקד העליון של הצבא
המצרי במלחמת ששת הימים, הוא שלמד את הלקחים אחרי המלחמה והוא שהכניס
את השינויים שנדרשו לדעתו בפיקוד העליון המצרי, כפי שמצאנו אותו במלחמת

יום הכיפורים.
1965 גובש למעשה הפיקוד העליון המצרי כפי שראינו אותו עד-בשנים 1964

ערב מלחמת ששת הימים. שני אישים, נאצר ועאמר, עמדו בראש הפיקוד העליון
המצרי משנת 1952. עם הזמן, פיתחו שני האישים האלה מערכת נאמנויות אישיות
עם הקצינים בצבא, ובצבא המצרי נוצרה כיתתיות של אלה הנאמנים לנאצר ואלה
הנאמנים לעאמר. השיטה התפתחה כל כך עד שערב מלחמת ששת הימים החלו

להיבנות גופי מטה חדשים כדי שיתאימו לנאמנויות האלה.

מפקדת כוחות היבשה

טילחה וז הנשב .4691 דע ירצמה אבצב תמייק התייה אל השביה תוחוכ תדקפמ
תא סרסל תוסנלו ל"כטמרה תא ףוקעל הרטמ ךותמ הדקפמה תא םיקהל רמאע
חוכה ןיינב לע הנוממ התייה השביה תוחוכ תדקפמ .תוחוכה לע דקפל ותלוכי
םיבאשמה תא קפסל םצעב הדעונ איה .המחלמ ןמזב ותלעפה לע אלו דבלב
דוקיפל ונלצא ליבקמש המ — תיחרזמה תיזחל ךכ רחא ךפהנש יאבצה זוחמל
םינונכתלו יניסל יארחא היה ,יחרזמה יאבצה זוחמה וא ,חרזמה דוקיפ .םורדה
דוקיפה תרשרש ןיבו תיעצבמה דוקיפה תרשרש ןיב הדרפה התשענ ,השעמל .םש
,םיבאשמה תא קפסל רומאכ הדעונ השביה תוחוכ תדקפמ רשאכ ,תיעוצקמה
יחרזמה יאבצה זוחמה וליאו ,המודכו המיחלה יעצמא תא חתפל ,חוכה תא תונבל
לובגב םולש ימיב םג התייהש יפכ ,תיביטרפוא הדקפמל םוריח ןמזב ךפהיהל דעונ
.לארשי םע

יש להביא בחשבון כי באותה תקופה כשני שלישים מהצבא הסדיר המצרי
70 אלף חייל. מפקד כוח המשלוח בתימן היה גנרל מורתג'י.–הלוחם היו בתימן, כ

המלחמה בתימן משכה אז כמובן את מרבית תשומת הלב של הפיקוד האופרטיבי
המצרי.

לא די שהוקמה מפקדת כוחות היבשה אלא שמאוחר יותר הוקם מיניסטריון
 מיניסטריון המלחמה, שבראשו עמד שר המלחמה בד'רן, גם הוא איש של—נוסף 

 כמו שמפקדת—עאמר. המיניסטריון הוקם הפעם כדי לנטרל את הרמטכ"ל מלמעלה 
כוחות היבשה נועדה לנטרל אותו מלמטה.

עאמר בנה לעצמו מערכת שנועדה לעקוף את הרמטכ"ל באמצעות שליטה
 מפקדת כוחות היבשה, ומיניסטריון—במשאבים. בכך הוא למעשה יצר שני גופים 
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 גופים נוספים בין הפיקוד העליון לבין הכוחות בשדה. כל זאת כדי—המלחמה 
לאפשר לעאמר לבסס את כוחו בצבא.

מלחמת ששת הימים פרצה בתחילת יוני 67', אבל שבועיים קודם לכן החליט
עאמר למסד את כל השליטה שלו בכוחות וקרא למורתג'י, מפקד הכוחות בתימן,
לבוא ולפקד על החזית בסיני. בעצם מורתג'י היה בעת ובעונה אחת גם מפקד
כוחות היבשה. במהלך זה נראה שמפקד כוחות היבשה קיבל בשעת חירום מינוי
של אלוף פיקוד, מפקד החזית המרכזית, החזית העיקרית שנועדה להילחם במדינת
ישראל. מורתג'י הביא אתו את סגל הקצינים שלו, שהיו נאמנים לעאמר. אחד מהם
היה מפקד דיוויזיה 3 גנרל עוסמאן, שלאחר מלחמת ששת הימים הועמד בפני בית
דין צבאי ונשפט על שעזב את כוחותיו בסיני ונסוג לפניהם לגדה המערבית של
התעלה. הוא נידון לחמש שנות מאסר. זו דוגמה אחת לתוצאה של הכיתתיות

והמערכות הכפולות שנבנו לפני מלחמת ששת הימים.
במלחמה, כמובן, כל המערכת הזאת קרסה. עאמר, שהייתה בידיו השליטה

6 ביוני בשעות–האורכית עד לכוחות השדה בשטח, נתן במלחמת ששת הימים ב
אחר הצהריים את הפקודה המפורסמת שלו לנסיגה כוללת תוך עקיפת המטכ"ל,
פיקוד החזית וכל שאר דרגי הביניים. הוראתו זו גרמה כמובן לבלבול עצום בצבא

100 אלף חיילים נסוגו בבהלה, בהשאירם–המצרי ולבריחה טוטאלית מעבר לתעלה. כ
מאחור ציוד רב, רכב ורק"ם. כולם ברחו רגלי בחזרה לגדה המערבית של התעלה
כבר ביום השני למלחמה. הדבר גרם טראומה קשה לנשיא נאצר ולפיקוד העליון
המצרי. מפקדים הועמדו לדין ובהם מפקד חיל האוויר צדקי, שהואשם בכך
שהמטוסים שלו נתפסו על הקרקע. גם הוא היה מאנשי שלומו של עאמר. דרך

56', שגם אז נתפסו–אגב, אותו צדקי היה גם מפקד חיל האוויר במלחמת סיני ב
המטוסים שלו על הקרקע. אז הוא לא הועמד לדין כי עאמר הגן עליו.

עקב כל מה שקרה במלחמת ששת הימים, התפטרותו של נאצר וההבנה
שהמערכת לא הצליחה לתפקד כראוי, החליט נאצר לערוך שינויים מפליגים, כמובן
אחרי שנקרא על ידי העם לחזור בו מהתפטרותו, ומצרים למעשה פתחה במלחמת

ההתשה מול מדינת ישראל.
נאצר החליט לשנות לחלוטין את כל המערכת הזאת ולהקים מחדש את הפיקוד

העליון המצרי כפי שמצאנו אותו במלחמת יום הכיפורים.
ביום הכיפורים נעלם משרד המלחמה. פאוזי, שהיה הרמטכ"ל במלחמת ששת
הימים, מונה בידי נאצר למפקד הראשי ושר המלחמה, ובכך למעשה נעלם המעמד
שעאמר בנה לעצמו כשהיה לו מיניסטריון נוסף. שר המלחמה פאוזי נהפך גם

 לא המפקד העליון. לרמטכ"ל מונה מי שהיה מפקד—למפקד הראשי של הצבא 
נעים ריאד, והוא פיקד באופן–החזית המזרחית במלחמת ששת הימים, עבד אל

ישיר על הכוחות.
נראה שהופקו הלקחים של מלחמת ששת הימים. לדוגמה, במלחמת ששת

 ולכן לא— ארמיה בפיקודו של מוחסין —הימים הייתה רק ארמיית שדה אחת 
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תמחלמב ,תאז תמועל .תיזחה תדקפמ לש םייניבה תדקפמ תא םיקהל םעט היה
תדקפמ תמקהב םעטה ןאכ קוידבו ,הדש תוימרא יתש ויה רבכ םירופיכה םוי
ןכלו .תמייק התייה אל איה םימיה תשש תמחלממ חקלכ םעפהש אלא .תיזח
תדקפמ םג .תודקפמ יתש ודרוה ונממש דוקיפ — דוקיפה תדקפמ תא םיאור ונא
יתש לש טנטפהש וארש רחאל הלטוב איה .התייה אל רבכ השביה תוחוכ
םג .דבוע ונניא — ולועפתל תרחאהו חוכה ןיינבל תיארחא תחאה — תודקפמ
אוה םג — המחלמ ןמזב תיזח דקפמל השביה תוחוכ דקפמ לש םוריחה יונימ
ונא ךכיפל .הזה קסעה תא םג לטבל וטילחהו ,רתויב םיחלצומה םירבדהמ אל
.שדחה ןוילעה דוקיפה הנבמ תא םירופיכה םוי תמחלמב םיאור

כאמור, המבנה הפיקודי הזה פעל פחות או יותר כבר במלחמת ההתשה. ובערב
מלחמת יום הכיפורים אנחנו מוצאים פיקוד אחר.

מסלול ההכשרה של המפקדים הבכירים

אם בתקופה של עאמר ונאצר המפקדים היו בעיקרם אנשים שעברו את המסלול
הפוליטי הנכון על מנת להשתייך לכיתה הנכונה בהיררכיה השלטונית במצרים, הרי
המפקדים שהתמנו ערב מלחמת יום הכיפורים וגם קודמיהם פאוזי וריאד, היו
אנשים שלפחות מבחינת ההשכלה הפורמלית למדו בבתי הספר הצבאיים הטובים,

המועצות. כזה היה אחמד איסמעאיל עלי,–הן במערב והן באקדמיה פרונז'ה בברית
 הוא היה ראש המטה של מורתג'י במלחמת ששת הימים—שרכש ניסיון קרבי 

ובתקופה מסוימת היה ממלא מקום המפקד. שאזלי היה מפקד האוגדה, נקרא לזה
צוות הקרב האוגדתי בסיני שאנחנו מכירים ממלחמת ששת הימים. הם היו מפקדי
שדה גם במלחמות קודמות, רכשו השכלה גם במערב וגם במזרח. נזכיר עוד אדם
אחד, ראש אג"ם או ראש המבצעים כפי שנקרא אצלם, גמאסי, שגם הוא היה בעל

השכלה ורקע של מפקד קרבי.
נכון שהיו אחרים שנבחרו בגלל קרבתם או נאמנותם לסאדאת, אבל לפחות

בר הקרבי של המפקדים היהָנראה שהמשקל שניתן לכישורים המקצועיים ולע
גדול יותר משניתן במלחמת ששת הימים. לפיכך אנחנו רואים למעשה מבנה של
פיקוד עליון הדוק יותר, פיקוד עליון שהאנשים המשרתים בו לא תמיד מסכימים
זה עם זה, אבל הם לפחות מסתדרים האחד עם רעהו. גם אחמד איסמעאיל עלי

 למדו לעבוד יחד.—פי שנחלקו בדעותיהם פעמים רבות – אף על—וגם שאזלי 
 מתקפת—זאת ניתן לראות כשאנו בוחנים את ההכנות לקראת המתקפה 

6 באוקטובר. ברור לנו שהיה כאן דבר חדש לחלוטין שלא נראה–הפתע של ה
כמותו ערב מלחמת ששת הימים. כלומר, הצבא המצרי הצליח לסיים מהלך שלם

 ממלחמת ששת הימים דרך—של מהפך בתפיסה ובתפעול של הפיקוד העליון 
מלחמת ההתשה למלחמת יום הכיפורים. בתהליך הזה, כפי שאנחנו רואים, ארמיות
השדה כפופות באופן ישיר לרמטכ"ל המשמש בעת ובעונה אחת גם מפקד זרוע
היבשה. לכך יש יתרונות ומגבלות. היתרון הוא שלמעשה המטכ"ל הצליח להכין
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את הכוחות מצוין, לפחות לשלב המלחמה הראשון, וראינו את זה בצליחת התעלה.
לב, שנראה בעיניהם כמעט–המבצע של צליחת תעלת סואץ אל מול קו בר

בלתי ניתן לביצוע, הוכן בדקדקנות, והרמטכ"ל אישית היה אחראי לכל התרגילים
מרמת הגדוד עד לרמת המטכ"ל על מנת להביא את הצבא לכשירות של צליחת
התעלה. זה כלל את פיתוח אמצעי הלחימה; את התו"ל; את הקצאת כוח האדם
ואת הבחירה במפקדים המתאימים; את ארגון הכוח; את ניירות המטה ועוד.
הרמטכ"ל עסק בזה אישית בעת שהמפקד הראשי אחמד איסמעיל עלי נותן לו את
כל הגיבוי ואת כל המשאבים. את הפירות של ההכנות ראינו בצליחת המצרים את

6 באוקטובר. אבל כאן נגמר העניין.–התעלה ב

מכאן אני מבקש לדון בשני אירועים ממלחמת יום הכיפורים. זאת, כדי לבחון כיצד
התמודד הפיקוד העליון המצרי החדש עם מצבים חדשים כשנדרש לקבל החלטות

ערבית. שני האירועים הם: מבצע–ברמה האזורית, של מצרים, וגם ברמה הבין
14 באוקטובר.–הצליחה המצרי; והתקפת המצרים ב

מבצע הצליחה המצרי

לדעתי, הפיקוד העליון היה מוצלח כמעט אך ורק בפיקוד והשליטה במבצע הצליחה.
בהירויות והיסוסים וקושי לקבל החלטות על–לאחר הצליחה הסתבר שהחלו אי

 הרבה יותר טוב—ההמשך. הצליחה הלכה טוב, כמעט באופן משומן וללא בעיות 
מהמשוער בהערכות המצב בפיקוד העליון המצרי ערב המלחמה. ובכל זאת הם
נשארו צמודים לתכנית הבסיסית, כלומר לאחר צליחת התעלה וביסוס ראשי

הנגד–הגשר והחבירה ביניהם, היערכות לעצירה אופרטיבית וספיגת התקפות
 כיבוש המעברים. אלא—הצה"ליות; רק אחר כך היו אמורים לפתוח בשלב ב' 

ששלב א' כאמור הלך חלק מאוד, כמעט ללא בעיות, ונסתיים מהר הרבה יותר
משציפו. ואז, השאלה הייתה אם נשארים צמודים לתכנית הבסיסית ונכנסים לעצירה
אופרטיבית, או ממשיכים לנצל את ההזדמנות, לנצל את ההצלחה לעבר המעברים.
הפיקוד המצרי בחר באפשרות שנקראה לימים בשפה הצבאית-המקצועית
'האפשרות הזהירה'. אפשר לבוא בטענות לאחמד איסמעיל עלי, אבל הוא, לפחות
לפי שאזלי, תבע להישאר דבקים בתכנית המקורית ולהיכנס לעצירה אופרטיבית
לאחר השלמת ראשי הגשר ולא לפתח את ההצלחה ההתחלתית לעבר המעברים.

 הישראלים. ואלה החליטו משום מה לפתוח מתקפה—אלא מה, היה פה גם יריב 
בפיקוד הצפון אל מול סוריה.

,ורעיששמ בוט רתוי הברה רומאכ הלעפ תירצמה תינכתה ,רבוטקואב 8-9 דע
החילצה אלו ןולשיכ הלחנ רבוטקואב 8-9–ב תילארשיה תידוקיפה דגנה–תפקתהו
דוקיפב תילארשיה דגנה–תפקתה ,תאז תמועל .םיירצמה רשגה ישאר תא עקעקל
ןלוגה תמר לכ שדוחב 01–ב רבכ .ותומדקל בצמה תא ריזחהל החילצה ןופצה
ןוויכל ונסנכנו החרזמ לוגסה וקה תא ונרבע רבכ שדוחב 11–בו ,ונידיב התייה



121הפיקוד העליון במלחמת יום הכפורים

ל"הצ "?וישכע םישוע המ" לאוש ,םיידי קוביחב בשוי ירצמה אבצהו .קשמד
םימירזמ םירוסה לש תולוהב תושקב יפל ,םיקאריעה ;קשמד ןוויכל םדקתמ
;הירוס ןוויכל הנופצ תוחוכ םירזהל םיליחתמ םה םג םינדריה ;הירוסל תוחוכ
שדוחב 41 דע 11–מ השעמל לבא ,םיחוכיו שי .תינכתב םיקבד — םירצמהו
.רבד םישוע אל םירצמה

12 באוקטובר כבר–בתקופה הזאת הגיעו כוחות עיראקיים לחזית הגולן. ב
הייתה התנגשות בין כוחות צה"ל לכוחות העיראקיים. גם הכוחות הירדניים הגיעו

 אפילו בסוריה, בגזרהאין פיקוד ערבי משותף!תם. ִלחזית והייתה התנגשות גם א
הצרה של רמת הגולן, אין פיקוד משותף. אמנם קצינים עיראקיים וירדניים מקבלים
תמונת מצב מעורפלת כלשהי מקצינים סוריים, אבל לא מצליח להתגבש פיקוד
משותף שיכול לתאם את שלושת הצבאות האלה בלחימה ברמת הגולן. למרות

12 בחודש–זאת, די היה בהם כדי לעצור את כוחותינו. התקדמות כוחותינו נעצרה ב
מזרח, נתקלה בשני צג"מים–כאשר אוגדת לנר שנעה לכיוון דמשק, לכיוון צפון

עיראקיים. שני הגדודים העיראקיים האלה הצליחו לעצור אותה. הכוחות העיראקיים
הצליחו לעצור גם את ההתקדמות של אוגדת רפול, ולמעשה בזה כמעט הסתיימה

התקדמותנו לכיוון דמשק.
עדיין אין לערבים פיקוד משותף. המצרים כאמור עדיין לא עושים דבר. הלחצים

 מצד הסורים, העיראקים וגם הירדנים שכבר נמצאים בלחימה.—על המצרים גוברים 
הלחץ הלך וגבר, בעיקר באמצעות השגריר הרוסי בקהיר, שהצבא המצרי יפתח

 הגעה למעברים. אלא שהצבא המצרי לא הצליח ליצור לעצמו—סוף בשלב ב' –סוף
את מה שרצה, את אותו שוויון באוויר על מנת לאפשר פיתוח של מהלך קרקעי עד
המעברים. הם ידעו שאם יצאו להתקפה מעבר לתחום של חמישה-שבעה ק"מ

צאו למעשה ממטריית הטיליםֵשהצליחו לכבוש בצד המזרחי של התעלה, הם י
קרקע-אוויר ויהיו חשופים להתקפות חיל האוויר הישראלי.

הפיקוד המצרי איננו מצליח לפתור את בעיית שיתוף הפעולה בין זרוע הנ"מ,
שהיא זרוע חדשה בצבא המצרי, לבין זרוע היבשה או לבין שתי הארמיות. כן! זרוע
היבשה. אין מפקדת חזית, אין מפקדת כוחות יבשה. למעשה העסק מתמהמה, אך

סוף להתקפה–13 בחודש מקבלים את ההחלטה לצאת סוף–הלחצים כה גדולים, וב
באמצעות הדיוויזיות המשוריינות והממוכנות שהועברו ממערב לתעלה מזרחה.

14 באוקטובר–ההתקפה המצרית ב

14 בחודש תקף השריון המצרי בכל הצירים. ההתקפה מצאה את כוחות צה"ל–ב
 כוחות שכבר התארגנו והתגברו על הלם הימים הראשונים.—מוכנים לקראתה 

 בעיקר לחץ של כלל מדינות ערב לפי—למעשה, ההתקפה המצרית שנערכה בלחץ 
200– נכשלה. הם איבדו כ—הערכת המצב שלהם שהמצב בחזית הצפון רע מאוד 

14 בחודש, מבחינה מסוימת, נהיה למהפך.–טנקים, וה
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כמעט כל הכוחות המצריים כבר היו ממזרח לתעלה, כולל הכוחות המשוריינים
שהושמדו ברובם. המצרים ספגו מכה קשה ולמעשה כמעט שלא נותרו להם עתודות

ממערב לתעלה.
ערבי, בלי שהפיקוד העליון–את המהלך הזה הם עשו ככפויי שד, בלחץ בין

המצרי היה שלם עם המהלך. אחמד איסמעיל עלי התנגד לו בתוקף; שאזלי טען
שהוא נעשה מאוחר מדיי. המהלך הזה למעשה הוא שאפשר את הצליחה שלנו.

ניתן לראות כי היעלמותו של הדרג הפיקודי, מפקדת החזית, כלקח ממלחמת
— מפקדות הארמיה השנייה והשלישית —ששת הימים, וקיומן של שתי מפקדות 

שתי ארמיות שדה הכפופות היישר לרמטכ"ל, שישב למעשה בקהיר בלי שליטה
 זה הגורם שבעצם פתח לנו את האפשרות לצלוח. מבחינת—אמיתית על הארמיות 

מערכת הפיקוד העליון, היו כאן שתי מפקדות שכל אחת מהן לא ראתה את עצמה
אחראית לתפר שביניהן. לפיכך, ובהיעדר מפקדה אמיתית מעליהן, עלה בידינו

ם כוח ולצלוח אתָלנצל את נקודת התורפה בתפר שבין שתי הארמיות, לרכז לש
התעלה. עבר זמן רב מאוד עד שהסתבר למטכ"ל ולפיקוד העליון המצרי מה קורה
בשטח. האגדה מספרת כי עד אשר ראש הממשלה גולדה מאיר לא אמרה את זה

ברדיו, המפקד העליון של הצבא המצרי לא ידע שצלחנו את התעלה.
המצב הזה הוא מצב קלסי של היעדר פיקוד חזיתי אחוד שיכול באמת לראות
את כל הבעייתיות של התפר בין שתי הארמיות. אם בוחנים את שני האירועים

14 באוקטובר, וצליחת התעלה בידי כוחותינו, בשני האירועים–האלה: ההתקפה ב
נראה כי הפיקוד העליון המצרי במלחמת יום הכיפורים נבנה מצוין למלחמת ששת
הימים וטוב מאוד לצליחת התעלה, אבל לא לניהול מלחמת יום הכיפורים בכללותה.

סיכום

הפיקוד העליון הערבי במלחמת יום הכיפורים בוודאי לא היה פיקוד עליון משותף.

אפילו שיתוף הפעולה בעל פה בין הצבאות, חוץ מעיתוי הפתיחה, היה רופף מאוד.
הלחצים המדיניים היו כאן תחליף לתכנית מסודרת ולפיקוד של בעלות ברית, אם
נשווה את זה למפקדת בעלות הברית במלחמת העולם השנייה באירופה או בחזית
אחרת. כאן לא היה דבר דומה ואפילו לא מתקרב לזה. עובדה זו פעלה לטובתנו
ואפשרה את הצליחה. אפילו הפיקוד העליון המצרי, שהיה הפיקוד העליון היחיד
בצבאות ערב, שעשה מהפך אמיתי בלמדו את לקחי מלחמת ששת הימים, למעשה

עשה מהפך שהתאים למלחמה הקודמת ולא למלחמת יום הכיפורים.



123הפיקוד העליון במלחמת יום הכפורים

הפיקוד העליון במלחמההפיקוד העליון במלחמההפיקוד העליון במלחמההפיקוד העליון במלחמההפיקוד העליון במלחמה
סא"ל (מיל') ד"ר שמעון גולן

אנסה לתאר את הפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים. ראשית נברר מי היו
מקבלי ההחלטות העיקריים במלחמה, ואחר כך מה היו ההחלטות האסטרטגיות

המרכזיות שקיבלו במהלכה.

הפורומים של קבלת ההחלטות

במרכז קבלת ההחלטות עמדו שני פורומים בלתי פורמליים. האחד, פורום שר
הביטחון משה דיין, וברוב המקרים השתתף גם הרמטכ"ל בדיונים האלה. ביום
הראשון למלחמה נוצר פורום בלתי פורמלי גם ברמת הרמטכ"ל. זה היה הפורום
שאתו התייעץ הרמטכ"ל בעת קבלת ההחלטות. הוא כלל את הרמטכ"ל, את סגנו
ישראל טל, את ראש אמ"ן אלי זעירא, ולעתים את מפקד חיל האוויר בני פלד ושני
אלופים במילואים: האלוף רחבעם זאבי (גנדי) (שסיים את תפקידו כאלוף פיקוד

6 באוקטובר–1 באוקטובר 1973, חמישה ימים לפני פרוץ המלחמה, וב–המרכז ב
התייצב בחדר הרמטכ"ל ומונה למעשה לדמות השלישית בהיררכיה, אחרי הרמטכ"ל
וסגנו), ואלוף (מיל') אהרון יריב, קודמו של אלי זעירא בראשות אמ"ן, שסיים את

תפקידו שנה לפני המלחמה.
נוסף על כך היו הפורומים הרגילים: מליאת הממשלה שכללה את כל השרים
וברוב המקרים, למעט אלה שאציין, שימשה למעשה חותמת להחלטות שהתקבלו
בקבינט. בנדבך הזה וברמת שר הביטחון היה מטה השר, שכלל את שר הביטחון,
עוזרו, מנכ"ל המשרד, הרמטכ"ל ולעתים סגנו. מטה השר התכנס מדי יום שישי.

תהליך קבלת ההחלטות
זה המתווה ששאף אליו הרמטכ"ל: העלאת רעיון מבצעי במטה המצומצם שלו;
בחינתו עם אלופי הפיקודים; גיבושו הסופי שוב, באותו מטה מצומצם, ואחר כך

הצגתו תוך קבלת נתונים נוספים.
,יללכה הטמה לש םדקב גצוה אוה ,םצמוצמה הטמב ןויערה שבוגש רחאל

.תוטלחהה יונישל םורתל םיתעל םייושע ויהש םיפסונ םינותנ םיעיגמ ויה וילאו
לש גרדל ,ןוחטיבה רש גרדל ,רתוי םיהובג םיגרדל ולעוהש תויעב ויה םיתעל
היה ירקיע ץמאמ עוציב תעב .הלשממה תאילמל וא תיאבצ-תינידמ תוצעייתה
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.ירקיעה ץמאמה עצוב הבש תיזחב ל"כטמרה
. פורום המטבח של גולדה התכנס 17 פעמיםההתייעצויות המדיניות-צבאיות

בעת המלחמה. בכל המקרים הוא כלל את ראש הממשלה, את שר הביטחון למעט
כשהיה בחזית, את יגאל אלון וישראל גלילי, וברוב המקרים את הרמטכ"ל. במחצית

11 באוקטובר ובצהרי-הפעמים השתתף גם ראש אמ"ן בפורום זה. פעמיים, בליל 10
 הפורום—12 בחודש, נערך כינוס משותף של שני הפורומים הבלתי פורמליים –ה

של ראש הממשלה והפורום של הרמטכ"ל. כמה פעמים השתתף גם ראש 'המוסד'
 שר החוץ אבא אבן, ששהה עוד מלפני המלחמה—בפורום, ובסוף המלחמה 

בחו"ל, חזר ארצה והשתתף גם הוא בהתייעצויות בשני הפורומים האחרונים.
מבחינת היחס בין ההתייעצויות המדיניות-צבאיות לבין ישיבות הממשלה, הן
היו שוות במספרן. זאת כאמור למעט מקרה אחד ועוד מקרה שבו הממשלה הכריעה,

לרוב היו אלה הכרעות הקבינט של גולדה.

ישיבות מכריעות שנערכו בקבינט:
 ישיבה שבה התקבלו ההחלטות שלא להכות מכה—בוקר 6 באוקטובר £

מקדימה ולא לגייס את מלוא המערך הלוחם;
 ייפו את כוחו של הרמטכ"ל להחליט על—אחרי הצהריים 7 באוקטובר £

הנגד אם יגיע לידי מסקנה שאפשר;–מתקפת
 הוחלט לרכז את המאמץ בחזית הסורית;—בוקר 9 באוקטובר £
 הוחלט לחדור לתוך שטח סוריה;—11 באוקטובר -ליל £10
 הוחלט להמתין לצליחת הדיוויזיות המצריות.—12 באוקטובר £

הפורומים של סוף המלחמה:
 ההכרעה באשר לקבלת ההחלטה על הפסקת האש;—בוקר 22 באוקטובר £
הברית בעניין– המאבקים במליאת הממשלה מול ארצות—25 באוקטובר £

הסרת המצור מעל הארמיה השלישית.

האמצעי שנקט הפיקוד העליון כדי לעמוד על מה שנעשה בחזיתות, למעט שיחות
ודיווחים של המטה, היה ביקורים בפיקודים ובאוגדות. דווקא שר הביטחון הוא

רבה לסייר בפיקודים ולרדת עד לאוגדות. הרמטכ"ל גם הוא סייר בפיקודיםִשה
ובאוגדות, וסגנו פחות מזה.

.ץמאמה השענ הבש תיזחב ל"כטמרה היה עירכמ ץמאמ ךרענש תעב ,רומאכ
רובעל הערכהב — רבוטקואב 7-8 לילב :תירקיעה תיזחב אצמנ ל"כטמרה
תיזחב ונחטשב הפקתמה ןמזב — רבוטקואב 01–ב ;םורדה דוקיפב דגנ–תפקתהל
רקוב דע 51 לילבו ;הירוס חטש ךותל ורדח רשאכ — רבוטקואב 11–ב ;תירוסה
.הלעתה תחילצ תעב — רבוטקואב 61
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:אלה בתמצית ההחלטות האסטרטגיות העיקריות שהתקבלו בימי המלחמה
 החלטת הרמטכ"ל על ריכוז המאמץ בפיקוד הצפון;— בוקר 7 באוקטובר

נגד בחזית הדרום– החלטת הרמטכ"ל על מתקפת— שעות הערב 7 באוקטובר
נגד בשטחנו בצפון. את ההחלטה–כאשר עוד קודם הוחלט גם על מתקפת

הנגד בשטחנו בשתי החזיתות נתן הרמטכ"ל בייפוי כוח של–על מתקפות
הקבינט.

11 באוקטובר- החלטה על ריכוז המאמץ בסוריה, ובליל 10— בוקר 9 באוקטובר
מתקפה תוך מעבר הקו בסוריה;

 החלטה להמתין לצליחת דיוויזיות השריון המצריות;— 12 באוקטובר
 החלטה באישור מליאת הממשלה על מתקפה אל— 15 באוקטובר-ליל 14

מעבר לתעלת סואץ;
 החלטת הרמטכ"ל להמשיך במאמץ להשיג את המטרות— 18 באוקטובר

שהוגדרו לפני המלחמה;
 הסכמת הממשלה להפסקת האש.— 22 באוקטובר

מלחמת יום הכיפורים נפתחה בהפתעה. משום כך היה צורך להגיב על יוזמת
האויב, כלומר לצמצם את הישגי האויב ואת שחיקתו של הכוח הסדיר עד שיגיעו
המילואים לחזיתות. את כל זה יש לעשות בהשארת האפשרות לעבור במהירות
למתקפת הכרעה, כי אחד מיסודות תפיסת המלחמה של צה"ל היה להעביר מהר
את המלחמה לשטח האויב. לנוכח ההפתעה ניצבו בפני המטה הכללי של צה"ל

6 באוקטובר כמה דילמות:–בשעות אחרי הצהריים ב
כיצד להפעיל את הכוח הקרקעי הסדיר? האם לקצר קווים ולרכז אותו מול1.

מאמצי האויב תוך ויתור על אתרים מבודדים, או להישאר בכל מקום ולא
לוותר על שום שטח?

כיצד להפעיל את חיל האוויר? האם להפעילו קודם כול להשיג עליונות2.
אווירית, או לסייע לכוחות הקרקע בטרם הושגה העליונות?

כיצד להפעיל את העתודה הקרקעית? בצה"ל הייתה אוגדת עתודה אחת,3.
אוגדה 146 ששהתה בפיקוד המרכז. השאלה הראשונה הייתה איזה כוח
להשאיר למגננה בחזית ירדן. היה ידוע שמצרים וסוריה הן שתצאנה למלחמה,
אך מה עם ירדן? באיזה שלב היא תצא למלחמה? ומזה נגזר איזה כוח
להשאיר להגנה גם בחזית הזאת? שאלה אחרת הייתה האם לשמור את
העתודה לשלב המתקפה או לערב אותה כבר במגננה? והשאלה האחרונה,

באיזו חזית להפעיל אותה?

היום הראשון למלחמה היה אפוף ערפל קרב. בשעה 22:00 אמר הרמטכ"ל דוד
אלעזר בישיבת ממשלה, כי מה שחמור במלחמה אינו האויב אלא הדיווחים

 אינו כאן וכד'. יש—שמשתנים כל הזמן; פעם אומרים שהאויב כאן ואחר כך 
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ערפל קרב ואנחנו משתדלים להסתדר בתוכו איכשהו. לנוכח אותו ערפל קרב, הוא
רצה להשהות את ההחלטות על הפעלת חיל האוויר ואוגדה 146 עד שיתבהר

 להשהות ככל האפשר. בערב נוצר רושם שהבלימה ברמת הגולן טובה,—המצב 
למעט החרמון שנפל. לעומת זאת בסיני, "למצרים" אמר הרמטכ"ל, "יש הישגים
יותר מכפי שהייתי רוצה". לפיכך הוחלט להפעיל את חיל האוויר בבוקר 7 באוקטובר

ס מכין על התותחים נ"מָטְַמבקדימות ראשונה לתקיפת שדות תעופה במצרים, ל
 לתקיפת מערך הטק"א במצרים. זו הייתה תמונת המצב—במצרים, ובהמשך 

6 באוקטובר.–בשעות אחרי הצהריים והערב ב

7 באוקטובר
7 באוקטובר, התהפכה התמונה. החלה להתקבל תמונת מצב-אחרי חצות, בליל 6
 לחץ באזורי רפיד, ח'ושניה, קוניטרה, ומאמצי כוחותינו—על החמרה בצפון 

להשתלט על פתחי הצירים כדי למנוע שטיפה סורית. אלוף הפיקוד התקשר למטה
הכללי ואמר כי הוא חושש שהתגבורות יגיעו מאוחר וביקש לקבל את אוגדה 146

נות מוצבים. הרמטכ"ל הורה לו לייצב קו ואישר לו לפנות מוצבים. באשרַולפ
לאוגדה 146 אמר הרמטכ"ל כי עדיין אינו רוצה להפעילה בצפון, עדיין הוא רוצה

לשמור אותה.
והנה בבוקר 7 באוקטובר אנחנו עדים להפניה הדרגתית של המאמץ המטכ"לי

5:30 התקשר אלוף פיקוד הצפון יצחק חופי לרמטכ"ל, ואמר שיש חשש–צפונה. ב
מדיוויזיה משוריינת מול חטיבה 7, וביקש סיוע אוויר. הרמטכ"ל הנחה את מפקד
חיל האוויר לתת את מרב הסיוע האווירי לפיקוד הצפון, ושאל אותו: האם ניתן
היום, אחרי שתוקפים את מערך הטילים קרקע-אוויר בחזית המצרית, לתקוף גם
את מערך הטילים קרקע-אוויר בחזית הסורית? מפקד חיל האוויר השיב בשלילה.
ואז אמר הרמטכ"ל: "מהי השעה האחרונה שאם אני אומר לך הפסק הכנות לתקיפת

ר לתקיפת טילים בסוריה, תוכל לעשות את זה?" השיב לוֹהטילים במצרים ועבו
מפקד חיל האוויר: "סביבות שעה 7:00 בבוקר".

6:30 התקבלו פניות נוספות מפיקוד הצפון, והרמטכ"ל הורה לייצב קו שני–ב
על שפת הרמה ולהפנות את אוגדה 146 צפונה.

ומה קרה לפני זה? בסביבות השעה 4:00 הגיע לחדר הרמטכ"ל שר הביטחון
משה דיין, ואמר שהוא נוסע לצפון לראות מה קורה שם. ממש ברגע שהחליט
הרמטכ"ל להפנות את אוגדה 146 צפונה, הורה שר הביטחון לגנדי שהתלווה אליו,
לצלצל לרמטכ"ל ולומר לו שהגיע הזמן להפעיל את העתודה המטכ"לית. ואכן,
גנדי התקשר לדדו וזה הודיע לו כי ברגע זה נתן את ההוראה לאוגדה 146. אנו
רואים אפוא ששר הביטחון בפיקוד הצפון והרמטכ"ל במטכ"ל הגיעו שניהם יחד,

 אוגדת העתודה—בהפרש של כמה דקות, לאותה מסקנה. והנה הכרעה אחת נפלה 
המטכ"לית הופנתה להפעלה בצפון.

שר הביטחון לא הסתפק בזה וניסה להשיג את הרמטכ"ל בלא הצלחה. הוא



127הפיקוד העליון במלחמת יום הכפורים

השיג את מפקד חיל האוויר בני פלד ואמר לו: "אם לא יהיו רביעיות עד הצהריים
הם יפרצו לעמק הירדן, לדגניות. חיל האוויר הוא היחיד שיכול לסגור עד שהשריון
יגיע". הרמטכ"ל הגיע למוצב השליטה של חיל האוויר ובהתייעצות עם מפקד חיל
האוויר החליט להפסיק את ההכנות לתקיפת מערך הטילים במצרים, שנועדה
להתקיים בעוד חצי שעה לאחר שכבר בוצע המטס המכין על תותחי הנ"מ המגנים

אוויר בסוריה. בני פלד-על המערך, ולהתחיל בהכנות לתקיפת מערך טילי הקרקע
אמר כי תקיפת הטילים היא מבצע שמצריך הכנות ואפשר לבצע אותו לא לפני

12:00 בערך.
בינתיים נשמעו זעקות לסיוע מכוחות הקרקע ברמת הגולן. "צריך לסייע להם",
אמר הרמטכ"ל. "אתה מציע לסייע בתוך האזור מוכה הטילים?" שאל מפקד חיל
האוויר. "אין ברירה", השיב הרמטכ"ל. ואכן, הוחלט לסייע לכוחות הקרקע ברמת

הגולן עד לתקיפת הטק"א בתוך האזור מוכה הטילים.
7 באוקטובר אנחנו עדים להפניית חיל האוויר מחזית לחזית–לפני הצהריים ב

פי הזעקות שנשמעות מהפיקודים. אם בתחילה רוכז מאמץ הסיוע בצפון, הרי–על
בהמשך החלו להגיע זעקות מהדרום. בשעה 9:30 דיווח אלוף פיקוד הדרום שיש
שלושה אזורי פריצה קריטיים וביקש סיוע אוויר. הרמטכ"ל בדק עם מפקד חיל

יות מפיקוד הדרום חזרו ונשנו, והיות שהיה רושםִהאוויר אם אפשר לסייע. הפנ
שבצפון המצב כבר תקין הופנה מאמץ הסיוע של חיל האוויר לדרום.

צרים וכי הוא מקווהְבסביבות 12:30 בצהריים דיווח האלוף גונן שהוא נסוג למ
להחזיק את טסה עד שתגיע אוגדה 143 של אריק שרון. בה בעת החמירה תמונת
המצב בצפון. לפיכך החליט הרמטכ"ל להקצות את סיוע חיל האוויר שווה בשווה

לשתי החזיתות.
שר הביטחון חזר מהצפון לחדר הרמטכ"ל, החליף כמה מילים עם הרמטכ"ל
וטס עם גנדי לפיקוד הדרום. כמו שהיה נוכח בפיקוד הצפון בשעות השפל הגדולות

צרים",ְביותר, כך גם בפיקוד הדרום. באותן שעות שגונן אמר בין השאר "אני נסוג למ
שמע דיין את תמונת המצב מאנשי הפיקוד ולפי זה אמר: "תראו, מה שאתם
צריכים זה להכין קו שבו ניתן להתייצב, תעריכו אתם איזה קו, אני לא אומר לכם
איזה. קו שבו אתם מעריכים שלא תצטרכו לסגת, שבו תוכלו להתייצב. אחרת נגיע

לישראל".
בסביבות השעה 14:00 חזר דיין לחדר הרמטכ"ל ובין השאר אמר: "ממה אני
מפחד יותר מהכול בתוך לבי, שמדינת ישראל תישאר בסופו של דבר עם לא
מספיק נשק להגן על עצמה. לא חשוב איפה יהיה הקו, לא יהיו לה די טנקים ודי

ישראל.–מטוסים ולא יהיו אנשים ולא יהיו אנשים מאומנים, פשוט להגן על ארץ
מה שצריך זה לקצר קווי חזית ולבצר קו שבו ניתן להתייצב. להערכת המפקדים
בדרום אי אפשר להתייצב בקו החת"ם אלא בקו הרוחב שהוא קו עורפי יותר", הוא
אמר, לא למהר לסגת לקו אבל להכין אותו כדי שלא ייפרץ ולהכין גם את מה

שיח' עם– שארם א—שקרא "קו ב'”, שהוא הקו האחרון, והוא נתן דוגמה אפשרית 
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צרים המערביים וקו ההרים.ְהחיבור לארץ, המ
הרמטכ"ל אמר שאין הוא חולק על ההיערכות. למעשה, שר הביטחון הגיע
מהחזית, נכנס לחדר הרמטכ"ל כאשר באותו חדר נערכה ההתייעצות עם המטה
המצומצם. ואז אמר לו דדו: "בהתייעצות הזאת הגענו, פלוס מינוס, לאותן מסקנות
שאתה הגעת, אבל אני עדיין מקווה שניתן על בסיס הקו המיוצב ובסיוע חיל

נגד. לראיה", הוא–האוויר לערער את הכוחות המצריים ולצאת בהקדם למתקפת
אמר, "גונן ושרון מציעים לצאת למתקפת צליחה". שר הביטחון אמר: "גולדה

מחכה לי, אני הולך אליה, אתה מוזמן להצטרף".
הרמטכ"ל החליט להישאר בחדר. עמו נשאר גנדי, שליווה את שר הביטחון
בשתי החזיתות, וגנדי אמר: "אתם אופטימיים, יש פה אופטימיות יתר. הייתי
במפקדות שני הפיקודים, שם מצב הרוח קודר, אתם לא יודעים מה נעשה". אמר
דדו: "המטכ"ל אינו אופטימי מדיי. תכננו בעצם, פלוס מינוס, את אותה תכנית
שעליה מדבר דיין, במה יכול להיות שאני יותר אופטימי כשאני סבור הייתי שאפשר
לבלום אותם?"... כלומר הוא הבין מדברי שר הביטחון כאילו הוא חושב שאי

אפשר לבלום את המצרים. מה זה גונן ושרון מציעים לצלוח?
העשב ל"כטמרל ןנוג רשקתה ,ל"כטמל םורדה דוקיפמ וכרד תא השוע רשה דועב

התוא ליעפהל רשפאו ,הסטל העיגה ןורש קירא לש 341 הדגוא יכ חווידו 00:11
ותא רביד ןכ ינפל תוקד 04 קר ,םהדנ ל"כטמרה .דגנ–תפקתמל וליפא וא דגנ–תפקתהל
םדוק" ל"כטמרה ול הרוה זאו !?דגנ–תפקתמ םואתפ וישכע ,םירצְמל הגיסנ לע ןנוג
התואב ל"כטמרל ןורש קירא הדגואה דקפמ רשקתה תוקד 04 רובעכ ."הנגה וק בצי
ינא ,םירצְמה תא יל וחקיי אלש דחופ ינא" :ל"כטמרה רמא .ןנוג ףולאה לש המינ
."בורקמ בצמה תא קודבל םיירהצה ירחא אובא

כאמור, שר הביטחון הזמין את הרמטכ"ל להצטרף ואמר לו: "אם אתה לא
 שנינו—מצטרף אני אייצג אותך". מה מסתתר מאחורי המילים "אני אייצג אותך"? 

משדרים על אותו הגל. זה לפחות הרושם של שר הביטחון ביציאתו מהישיבה עם
הרמטכ"ל.

דיין הגיע לישיבת הקבינט של גולדה וחזר על התרשמותו: צריך לייצב קו
צרים, לפנות את התעלה בלי לקוות לחזור אליה בשלב זה. לדבריו, דדו וגונןְבמ

חושבים כמוהו. לדעתו, אין אפשרות לנפנף את המצרים מעבר לתעלה גם אם
יבואו כוחות חדשים. ואז אמר גלילי: "לפני הצהריים היה לפנינו דדו בישיבת
הממשלה והתמונה שהוא הציג הייתה אחרת. אולי כדאי להזמין אותו שיצטרף".

ואכן, הזמינו את הרמטכ"ל להצטרף להתייעצות.
ודד לש רדחב תוצעייתהה הכשמנ הדלוג לצא םיבשוי הלא דועב ,םייתניב

ונחנא" :ן"מא שאר אריעז ילא רמוא ,דחאה .םישדח םינותנ המכ וילא ועיגהו
היהי אל ,םדוק ונבשחש המל דוגינבש תויהל לוכיש תורשפא וישכע םיקדוב
תוחפ — הז לש תועמשמה .הקספה איהש וזיא היהתש אלא ףצר אוהש הזיא
ןוירשה תויזיווידש תורשפאהמ ששח ל"כטמרה ירהו ."יניסב םיירצמ תוחוכ
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ליחל עגונ רחאההנתון  .תונכוממה תויזיווידה ירחא דימ דחא ףניהב וחלצי
תפיקתל ."םירשג ףוקתל םיליחתמ וישכע ונחנא" :רמאו עיגה דלפ ינב .ריוואה
.יניסב םייופצ םיירצמ תוחוכ תוחפ — תועמשמ התוא םירשגה

גונן חוזר ומציע לצלוח, והרמטכ"ל חוזר ודוחה אותו. עם הנתונים החדשים
האלה מגיע הרמטכ"ל להתייעצות אצל ראש הממשלה. שם הוא אומר: "תאורטית
יש שלוש אפשרויות, אפשרות אחת להחזיק קו קדמי בקו הרוחב, לייצב קו הגנה

נגד בשטחנו. אני לא בטוח שאפשרי.–יומיים להתקפת-זמני ולצאת בתוך יום
האפשרות השנייה, אותה אפשרות שמציע דיין, להיערך בקו הטוב ביותר למגננה,

צרים. אחת המשמעויות שלה זה ויתור על אום חשיבה ועל רפידים, למשל.ְקו המ
—האפשרות התאורטית השלישית, היא אותה אפשרות שמציעים גונן ושרון 

לצלוח את התעלה".
רואל ילוא ?המ עדוי התא לבא ,יטפקס ינא ,חטשב יתייה ינא" :ןייד ול רמא

תא קודב ,םורדה דוקיפל סוט .תונמדזהה תא ספספל לבח םירשג םיפקותש הז
םיירצמה תוחוכה לע דגנ–תפקתהל תאצל ןתינ ןכאש הנקסמל עיגת םא ,בצמה
הטלחהה ןכא וזו ."תאז תושעל ךחוכ תא םיפיימ טניבקה ונחנא ונחטשב
אל ,הזה רומיהה תא לוטיל ךחוכ תא םיפיימ ונחנא" :רמא אוה .הלבקתהש
."קירא לש רומיהה

7 באוקטובר בשעות הערב טס הרמטכ"ל לפיקוד הדרום, קיבל את תמונת–ב
המצב פנים אל פנים ממפקדת הפיקוד וממפקדי האוגדות, ולפי מה ששמע התווה

את תכנית המתקפה ליום המחרת.
: תקיפת הריכוזים המצריים בשטחינו בגזרה המרכזית ובגזרה הדרומית, לאהמגמה

בצפונית, כי הוא שמע מברן ששקעו שם טנקים רבים.
: דרך הפעולה העיקרית תהיה אוגדה אחת תוקפת, שתיים בבלימה.האופציות

התקיפה מחוץ לטווח החי"ר בסוללה, שהוא רווי בנ"ט.
: האוגדה של ברן תתקוף את הגזרה המרכזית מצפון לדרום.הדפ"א המועדפת

כאשר תסיים את תקיפתה יפנה הפיקוד לרמטכ"ל ולפי אישורו יפעיל את
האוגדה של אריק שרון לתקיפת הגזרה הדרומית מצפון לדרום.

: אם יתברר שכוחות מצריים רבים צלחו בגזרה הצפונית, נהפוךאפשרות אחרת
את הכיוון: קודם תתקוף האוגדה של אריק מדרום לצפון את הגזרה המרכזית,

 מדרום לצפון את הגזרה הצפונית. ההחלטה—ולאחר מכן האוגדה של ברן 
באיזו משתי הדרכים לבחור, שוב היא החלטת הרמטכ"ל. חיפוי אווירי וחיפוי

ארטילרי כבדים יינתנו לאוגדה התוקפת.
 צליחת התעלה: "אני בספק אם התוצאות—הרמטכ"ל דיבר על אפשרות נוספת 

תהיינה כל כך טובות עד שניתן יהיה לצלוח כבר מחר, אבל יש להתכונן לאפשרות
שהתוצאות תהיינה מעל ומעבר לציפיות".

–ואכן, בבוקר 8 באוקטובר יצאו גם פיקוד הצפון וגם פיקוד הדרום להתקפות
הנגד שהה–נגד על כוחות האויב שחדרו לשטחנו. בשעות הקריטיות של התקפות
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הרמטכ"ל בישיבת הממשלה, ובמהלך אותה ישיבה התקבל רצף של דיווחים
והחלטות.

במצב הזה, הרמטכ"ל בישיבת הממשלה, סגנו האלוף טל שוהה באותן שעות
בפיקוד הצפון. הדמות הבכירה בפיקוד העליון היא גנדי. אז התחולל התהליך הזה:
אלוף פיקוד הדרום פונה לגנדי, גנדי מעביר את בקשתו לרל"ש הרמטכ"ל אבנר
שלו, וזה העביר פתק לרמטכ"ל. הרמטכ"ל מבקש הבהרות או מאשר, ושוב התהליך

של ארבעה אנשים בדרך הלוך חזור, הלוך חזור.
 מעוז ליד—בשעה 9:55 דיווח גונן לזאבי כי חוד אוגדה 162 נמצא ב'חיזיון' 

וונה לחצות בכוח קטן ב'חיזיון' כי ישַקנטרה. לדבריו האזור נקי יחסית מאויב. הּכ
שם גשר מצרי. אחת השאלות הייתה: נניח שנעבור לצד השני, על מה נצלח? הרי
ציוד הגישור שלנו נמצא הרחק מאחור. כלומר האפשרות היחידה שבאה בחשבון
לצליחה היא אם יימצא גשר מצרי. ואז אמר גונן "יש שם גשר מצרי, והכוונה ליצור
–מגע עם כוחות האויב בחווה הסינית שזה הרבה יותר דרומה, שני הדברים בו

זמנית". הוא הוסיף: "אני שומר את אוגדה 143 כעתודה לחצייה".
פה התחולל תהליך שהרמטכ"ל לא היה מודע לו. למעשה, אלוף פיקוד הדרום

 הוא שם כל הזמן  את הדגש בנושא— לחצייה MINDEDשמואל גונן כל הזמן 
 היא—החצייה. אוגדה 143 מבחינתו איננה עתודה לתקוף את הגזרה הדרומית 

עתודה לחצייה! הדיווח הועבר לרמטכ"ל בשעה 10:07. דבר ראשון, הנתון הבסיסי
אינו נכון! אוגדה 162 איננה באותה שעה ב'חיזיון'. לפתע אנו מגלים מגמה לחצות
עוד בטרם סיימה האוגדה את משימתה. בשעה 10:15 גונן מתקשר שוב, ומבקש

300 מ' מעבר לתעלה, כדי למנוע-רשות לתפוס גשרים ולהחזיק בשטח בעומק 200
חבלה בהם. הרמטכ"ל מבקש לוודא שהחצייה לא תהיה בכוח גדול מדיי כדי שלא
להיות מחויב, ולא בכוח קטן מדיי, כדי שלא להסתבך, ובשטח נקי מאויב. הוא
מבקש לדעת בכמה מקומות מדובר. זו שוב סטייה מהתכנית המקורית לעיתוי
-החצייה. בתשובתו בשעה 10:25 אומר גונן: "אני מבקש רק אופציה לצלוח בארבעה

חמישה מקומות. הוריתי רק לצלוח ב'חיזיון' ואני אנהג לפי ההוראות, לא בכוח
גדול מדיי, לא בכוח קטן מדיי". הרמטכ"ל מאשר.

שיח בין–10:35, שוב פנייה של האלוף גונן. יש לשים לב, מדובר כאן בדו–ב
מטה כללי לבין פיקוד, כאילו בכל עשר דקות הדברים משתנים. זה לא קורה אפילו
ברמות הרבה יותר נמוכות. כאן, בשיח שבין המטכ"ל לפיקוד בכל עשר עד 20

דקות כאילו צץ דבר חדש.
,וירבדל תאז .המורד 341 הדגוא תענהב ליחתהל רושיא ןנוג ףולאה שקבמ 53:01–ב

ריעה רוזאב חולצלו םדקהב תימורדה הרזגה תא ףוקתל ליחתהלו ןמז ךוסחל ידכ
היפלש ,תירוקמה תינכתהמ הייטס וז ,בוש .החילצה אשונל  MINDEDאוה ,בוש .ץאוס
.רשאמ ל"כטמרה .התפיקת תא המייס אל 261 דוע לכ הדותע תשמשמ 341

11:05 הרמטכ"ל כבר חוזר לחדרו וגונן מדבר אתו באופן ישיר. הוא מבקש–ב
אישור להניע את אוגדה 143 דרומה בציר הרוחב, כלומר מאחור, להכניסה מאזור



131הפיקוד העליון במלחמת יום הכפורים

המיתלה ולתקוף את הגזרה הדרומית מדרום לצפון; לא כפי שסוכם מראש, מצפון
לדרום, אלא הפוך. זאת, כדי לתפוס גשר באזור סואץ ולצלוח! הרמטכ"ל שומע
ומדווח על כך לאנשים שיושבים בחדרו. חלקם מטילים ספק. לדבריהם, אפילו
בחישוב פשוט של לוח הזמנים, לא יספיק גונן לבצע את תכניתו. הרמטכ"ל שב
ומשוחח עם גונן, ואומר להם: "אתם יודעים מה? זה גבולי, ברגע שזה גבולי

שיעשה מה שהוא אוהב", והוא מאשר לו את השינוי.
18:00 באותו-בשעה 12:15 שוב פונה גונן ומבקש אישור לצלוח בשעות 16:00
8 באוקטובר.–היום ולכבוש את סואץ. הרמטכ"ל מאשר. כל זה קרה לפני הצהריים ב

החל בשעה 13:30 בערך נראית תמונת מצב אמיתית יותר של פיקוד הדרום.
נגד בחזית רחבה מול אוגדה 162, ומפעילים עליה לחץ–המצרים עוברים להתקפות

כבד. גונן מבקש להפעיל את חיל האוויר ולהפציץ גשרים, וחיל האוויר אכן מופנה
למשימות האלה. הרמטכ"ל שוהה באותו הזמן בפיקוד הצפון.

בשעה 14:20 מדווח גונן לרמטכ"ל שהוא משנה את משימת אוגדה 143, שלדבריו
עוד לא יצאה ממקום ריכוזה בטסה, כדי שתגיע לאזור החווה הסינית ותשטוף את
הקו. סגן הרמטכ"ל משיב לו שהוא ממתין לחזרת הרמטכ"ל, שקבע כי כל הדברים

האלה יהיו באישורו. הרמטכ"ל חוזר ומאשר את שינוי המשימה.
בלילה, בשעה 22:00 בערך, הסביר הרמטכ"ל בחדרו את אשר אירע בעצם
באותו היום: "מה קרה לנו היום? קרה לנו דבר לא טוב, האינפורמציה שאני קיבלתי
ואולי היא הייתה גם בידי גורודיש, ברן נכנס לכאן ואני מהר מאוד קיבלתי הודעה
שהוא גומר את הקו, הוא מגיע עד אסואן. אמרתי, זה יוצא מן הכלל, למה אני

, כי זה מה שאתה רוצה לעשות".BUTTER–התחלתי לאכול היום פיתה ו
הדברים נאמרו על רקע דיון בשאלה מה עושים עכשיו. אלי זעירא הציע:
"בואו עכשיו נרכז כוח של שתי אוגדות ונתקוף את הגזרה המרכזית". אז אמר

הרמטכ"ל:
”מה שאתה רוצה לעשות, הוא לחסל את ראש הגשר בגזרה המרכזית,
ואני חשבתי שעשיתי זאת עד הצהריים. ברן שטף את התעלה עד לאסואן,
נת'קה תפס גשר [בין השאר הגיע למטכ"ל דיווח מוטעה. זה בכלל לא

מבצעים, כאילו-היה דיווח אלא הבנה לא נכונה של איש קשר באג"ם
כוח של אוגדה 162 כבר חצה את התעלה]. שמוליק ביקש ממני רשות
לחצות את התעלה, אמרתי לו חיובי אבל תדאג שתהיה לך אבטחה. הוא
אמר זה בסדר, תן לי לחצות. אז אמרתי, אני במצב טוב, אני הולך לעשות
עם אריק אותו הדבר ולדפוק את ראש הגשר השני. חייתי בהרגשה שראש
גשר אחד חיסלתי, כי ברן שטף אותו מלמעלה עד למטה כמו במלחמת
ששת הימים. זו הייתה ההרגשה שלי בצהריים. ואז אמרתי לשמוליק, זה
בסדר, לך. פה שמוליק הציע לי, במקום לגמור את ראש הגשר הזה מלמעלה
עד למטה הוא ביקש ממני רשות לנוע ולתקוף ישר פה, כלומר בדרום,
ואחר כך לשטוף אותם ולהשמיד את ראש הגשר השני. הוא גם ביקש
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ממני רשות לכבוש את סואץ. אני קיבלתי היום פתק, 'אישורך בשעה
ארבע לכבוש את סואץ'. בן אדם שעוד לא יצא מטסה, נורמלי, בדרך כלל
לא מבקש רשות לכבוש את סואץ. אז חייתי באינפורמציה לא מדויקת.
'לכבוש את סואץ בשעה ארבע, נא אישורך!' אמרתי: אישורך? מאשר!
כלומר הבנתי שזה בסדר, אנחנו פה בגזרה הדרומית הולכים ככה. אחר כך
התברר לי שברן לא שטף מלמעלה למטה אלא תקף חזיתית. השמיד, לא

השמיד, עשה מה שעשה ונשאר פה, אבל ראש הגשר קיים".

9 באוקטובר
9 באוקטובר טסו שר הביטחון והרמטכ"ל יחד למפקדת פיקוד הדרום-בליל 8

וקיבלו שם את תמונת המצב שהצטיירה בפיקוד על אירועי אותו היום. לקראת
– כישלון בדרום לעומת הצלחת התקפת—בוקר הם חזרו למטכ"ל. הרושם שנוצר 

הנגד בשטחנו בצפון. עם זאת, עדיין יש סכנה מדיוויזיה משוריינת בצפון. הרוב
אמרו שאין סיכוי לחזור בימים הקרובים לתעלה. שר הביטחון הנחה לעשות מאמץ

שחיקה. שניהם, הרמטכ"ל ושר הביטחון היו ערים לצורך–עליון להתעצמות ולאי
להחזיר את התדמית המרתיעה של צה"ל. תדמית מרתיעה אפשר להחזיר רק

בלחימה התקפית.
8 באוקטובר הם למדו שלא ניתן לתקוף בשתי החזיתות–מצד אחר, מאירועי ה

זמנית. צריך לרכז מאמץ בחזית אחת, להוציא אויב אחד מהמלחמה ואחרי–בו
שהוצא לרכז את המאמץ מול האויב השני. הם באו לכלל מסקנה שנכון יותר לרכז
קודם את המאמץ בסוריה, גם משום שהיא חלשה יותר וכבר הטילה את עוצבותיה
המשוריינות למערכה בעוד המצרים לא עשו זאת, וגם משום שהצלחה סורית

מסוכנת יותר.
, כך אמר הרמטכ"ל, "הוצאת סוריה מהמערכה בתוך 24 שעות, ולאחר”המטרה"

, מגננה בדרום והכנות לאפשרויותהשיטהמכן הפניית המאמץ לחזית המצרית. 
10 באוקטובר ואילך".–התקפיות בדרום מ

באשר לצפון, אמר שר הביטחון: "מגננה עיקשת בשיניים של כוחות הקרקע
ברמת הגולן". הרמטכ"ל שקל אפשרויות של צעדים קיצוניים: הפצצות חיל האוויר
על הדיוויזיות המשוריינות הסוריות ועל מטרות אסטרטגיות, כולל ארבע ערים

בסוריה.
בסביבות 7:30 הגיע דיווח מאלוף פיקוד הצפון יצחק חופי, שהמצב לא כל כך
נורא כפי שהתרשמו. ואז הניחו לאמצעים הקיצוניים אבל נשאר נושא המאמצים
מול הדיוויזיות המשוריינות ומטרות אסטרטגיות כולל בדמשק. הדברים היו מקובלים
על שר הביטחון, והם יצאו להתייעצות אצל גולדה מאיר. המטרה הייתה מקובלת
עליה, אבל בעניין השיטה היא היססה. לדבריה: "אנחנו עכשיו הולכים להפציץ עיר

הברית, אישר לנו פנטומים,–בירה. לא מזמן קיבלנו הודעה שניקסון, נשיא ארצות
יכול להיות שאם נהיה אנחנו הראשונים שהולכים להפציץ עיר, ישהו לנו את
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ההספקה הזאת". אמר לה דיין: "רגע, אבל הסורים כבר מפגיזים שלושה לילות
רצופים את רמת דוד והאזור, אולי זה ישמש אמתלה?". היא עדיין היססה, ובסופו

9–של דבר אמרה: "בסדר, מסכימה, אבל להשתדל להמעיט באבדות באזרחים". וב
10 באוקטובר–10 בו, פיקוד הצפון המשיך בלחימה בכוחות הסוריים. ב–באוקטובר וב

ליווה הרמטכ"ל את המתקפה מפיקוד הצפון והנחה להתכונן להמשיך לתוך סוריה.
הוא עזב את הפיקוד בשעות אחר הצהריים וחזר למטה הכללי.

 בינתיים עוד לא עוברים—ההישג בפיקוד הצפון, חזרה לקו הפסקת האש 
אותו. המגמה כרגע, להשיג קלפי מיקוח מול הסורים. הרמטכ"ל מתלבט באשר
לדרך הטובה יותר לעשות את זה: אם לחדור לתוך השטח הסורי, או לעצור בקו
הסגול ולהעביר את המאמץ לחזית המצרית. הוא פורס את שיקוליו לפני המטה

המצומצם שלו:
”עכשיו כשהייתי בצפון למדתי שהסורים לא כל כך מעורערים כפי שהיה
הרושם כשהייתי כאן. אם אני מנסה לנתח מה תיתן מתקפה לתוך סוריה,
חדירה לעומק מועט, אבדות תהיינה, להכרעה לא בטוח שנגיע. הקו

נגיע יהיה קו קשה להגנה בניגוד לקו הסגול שהוא קו מבוצרשאליו 
רגילים וביצרנו אותו. היערכות באותו קו תדרוש כוחותשאנחנו כבר 

כך לעבור למאמץ בפיקוד הדרום אי אפשר יהיהרבים ואם נרצה אחר 
הצפון לשם.להוציא כוחות מפיקוד 

מתקפה במצרים משמעותה חזרה לתעלה, הכרוכה באבדות רבות. צליחת
התעלה קשה כל עוד דיוויזיות השריון נמצאות ממערב לתעלה, דבר

העברת אוגדה מהצפון לדרום. העברת אוגדה מהצפון לדרום זהשמחייב 
חמישה ימים נהיה בלי-ארבעה-חמישה ימים. כלומר, ארבעהעניין של 

התקפי. מצד שני, יש יתרון באפשרות של היערכות בקושום מהלך 
הסגול בסוריה".

בשלב הזה הוא מעדיף להעביר את המאמץ לחזית המצרית. שר הביטחון מגיע
לחדר, שומע את הנתונים וההערכות מהרמטכ"ל, ואומר:

”בסדר, אני בעד העברת המאמץ למצרים בשלושה תנאים: האחד, שביצורי
הקו הסגול בסוריה אכן יאפשרו עמידה במלחמת התשה; השני, שיינקטו
צעדים להרתעת ירדן [כי הוא חושש שאם צה"ל יעביר את המאמץ דרומה

עלול לעודד את הירדנים להתערב]; והתנאי השלישי, שאכן ניתן יהיהזה 
הישגים טריטוריאליים במצרים, כי אחרת מה עשינו?"להשיג 

שר הביטחון יצא להתייעצות אצל גולדה. הוא דיווח לה שאין כרגע על מה
להחליט, יש התלבטות, "אין פה משהו לימים הקרובים". אבל בעוד הוא אומר את
הדברים האלה נמשכה ההתייעצות בחדר הרמטכ"ל, והרמטכ"ל קיבל את ההכרעה

 לתקוף בסוריה! לידי ההכרעה הזאת הביא אותו למעשה שיקול עיקרי—ההפוכה 
אחד: שמירה על תדמיתו המרתיעה של צה"ל מחייבת התקפה מהירה, ואת זו

אפשר לבצע רק בסוריה.
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ברקע היו ידיעות על אפשרות החלטה של מועצת הביטחון על הפסקת אש
מידית, תוך הקפאת המצב. להלן הקטע שהוא למעשה ההכרעה בדיון.

אמר סגן הרמטכ"ל ישראל טל: "כשהם, כלומר מדינות ערב יחושו סופית
שאנחנו לא יכולים להכריע, הם יעלו מאוד את המחיר, הם ילחצו על מצרים

לתבוע מחיר גבוה תמורת הסכמתה להפסקת אש, מחיר שממנו גם הם ייהנו".
אמר הרמטכ"ל: "במוקדם או במאוחר הם יחושו שאנחנו לא יכולים להכריע.
אם אני מחר לא תוקף את סוריה ויורד למטה ולא זורק את המצרים החוצה אז הם
יחושו. אם אני מחר תוקף את סוריה, הם עוד לא חשים שאני לא יכול להכריע
אותם, הם חושבים שאני כן יכול להכריע. יש פה הימור, אם אנחנו מוותרים על

התקפה מחר ויורדים למטה".
אז הגיע המטה המצומצם של הרמטכ"ל אל שר הביטחון, והרמטכ"ל אמר

, בואו נלך לגולדה". וכפי שציינתי, נערךOK"הגענו להכרעה". אמר שר הביטחון: "
 המפגש הראשון שבו רצה הרמטכ"ל שהמטבח המדיני—המפגש של שני הפורומים 

ישמע את מגוון הדעות של המטה. הרמטכ"ל הציג את השיקולים בעד ונגד מתקפה
לתוך שטח סוריה, וצידד בחדירה לשטח סוריה.

מולו, סגן הרמטכ"ל הסכים לצורך במפנה מהיר כדי לשמור על ההרתעה, אבל
הוא חלק על שיטה: "לדעתי המלחמה תיפסק רק כאשר מצרים תותקף. זה שנעשה
משהו לסוריה לא יביא להפסקת המלחמה. לכן, מה שצריך זה להשמיד את הכוחות

אוויר ואחר כך יהיה אפשר-שבסיני על ידי משיכתם מחוץ למטריית טילי הקרקע
לתקוף בחזית המצרית".

יתרה מזו, שלא כשר הביטחון הוא העריך שמתקפה בסוריה תחייב את הירדנים
להתערב, ולכן הוא תמך באפשרות השנייה. שר הביטחון הגיב: "תראו, אחד הדברים
שאמרתם בדיון כשהייתי אצלכם, שלא בטוח שיכולים להשיג הישגים בסוריה
במתקפה אל מעבר לקו. אם אתה הרמטכ"ל מעריך שבאמת יש לך כוח להכות מכה

של ממש בסוריה, צריך לעשות את זה".
 מברק שהגיע—המידע המכריע למעשה באותו הדיון הוא מידע שבא מבחוץ 

–המועצות הציעה לארצות–הברית שמחה דיניץ, ולפיו ברית–משגריר ישראל בארצות
הברית לפעול להפסקת אש. "שר החוץ האמריקני קיסינג'ר מקווה שיוכל לדחות

את זה למחר, ושואלים מה עמדתה של ישראל בעניין".
מזה נובע שצריך להשיג הישג מהיר, ואת זה ניתן להשיג רק בחזית הסורית. כך

11 בחודש.–נפלה ההכרעה לצאת למתקפה אל תוך שטח סוריה. המתקפה נערכה ב
הרמטכ"ל ליווה את המתקפה מפיקוד הצפון.

12 באוקטובר
זה לדעתי היום המעניין ביותר במלחמה מנקודת ראייתו של הפיקוד העליון. ברקע
הייתה הבקשה בעניין כינוס מועצת הביטחון. בצהרי 11 בחודש שאלו את ישראל
מהי עמדתה. והתשובה הייתה: "כדי להגיע להכרעה בחזית הסורית אנחנו צריכים
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עוד 48 שעות, אחר כך לחזית המצרית עוד שבוע". השיב קיסינג'ר: "יש לכם 48
14 בחודש, מועד כינוס מועצת הביטחון.-שעות". וזה מביא אותנו לליל 13

ברקע עמדה כאמור השאיפה להעביר במהירות את המלחמה לשטח האויב,
שהיא מיסודות תפיסת הביטחון. לא ניתן היה לעשות זאת בחזית המצרית עד אז,
גם משום שהמאמץ היה מרוכז בצפון וגם משום שהדיוויזיות המשוריינות המצריות
עדיין היו ממערב לתעלה. כלומר צליחה הייתה נעשית בתנאים האלה אל מול שתי
דיוויזיות משוריינות מצריות. הרמטכ"ל שאף שייווצר בחזית הדרום מצב דומה

 הדיוויזיות המשוריינות יצלחו מזרחה, יוכו בשטחנו,—לזה שהיה בחזית הצפון 
ואז תיפתח הדרך לחציית התעלה.

תוניירושמה תויזיווידהש ףא ,החילצ לוקשל וליחתה רבוטקואב 11-21 לילב
בל–רב ,ינשה ;ינידמה לוחה ןועש ץוליא ,ןושארה :םימרוג המכ ללגב ,וחלצ אל ןיידע
,לרומה תאו הפונתה תא ודביא םירצמה יכ ראשה ןיב חוויד םורדה תיזחל עיגהש
לוקשל םהל םרג ףסונ רבד .רבוטקואב 31-41 לילב לחה החילצל םיאנתה ולישבהו
מי אמר — תוניירושמה תויזיווידה תחילצל הנתמהה אוהו ,החילצה תורשפא תא

שהם בכלל יצלחו? עד מתי נמשיך להמתין לזה?
12-לנוכח ההחלטה הצפויה במועצת הביטחון, אמר הרמטכ"ל בליל 11

באוקטובר, בסביבות חצות: "אנחנו צריכים לבדוק לגבי הצורך בהפסקת אש. האם
בכל התלוי בצה"ל היא רצויה? קנה המידה הוא ההישג הצפוי בחזית המצרית.
כלומר, מה אנחנו מצפים להשיג בחזית המצרית ויכולת הפעולה של חיל האוויר".
הרמטכ"ל הגיע לידי מסקנה שצה"ל זקוק להפסקת אש. וזאת לפי ההערכות

והנתונים האלה:
חיל האוויר יגיע בתוך יומיים, לפי מה שאומר מפקדו בני פלד, לקו האדום.1.

סד"כ כזה יוכל לסייע רק למבצע התקפי מוגבל, ואם יופחת אזי יוכל להגן
רק על לב המדינה.

בני פלד אכן הציג לרמטכ"ל את הנתונים האלה, אבל לפי המשתמע בני פלד
למעשה ביקש לומר לו: תראה, רצוי לצאת לצליחה בהקדם. אם תאחר את
הצליחה לא תהיה לי, לחיל האוויר, אפשרות לסייע לך. כלומר בני פלד אינו
מוסר את הנתון הזה מתוך ראייה של הפסקת אש אלא מתוך הרצון להאיץ
בביצוע הצליחה. הרמטכ"ל הסיק מזה שיש צורך בהפסקת אש בהקדם, בין
השאר משום שבניית החיל מחדש תוכל להתבצע רק בתנאי הפסקת אש

ממושכת.
בסוריה מוצו ההישגים. אפשר שיהיו עוד הישגים קטנים פה ושם אבל לא2.

משמעותיים. ומן המצב בחזית הסורית, הרמטכ"ל משליך על החזית המצרית:
"נניח שנצלח אל מול אותן שתי דיוויזיות, אנחנו נמצה את ההישגים בתוך
איזה 24 שעות. להשיג הרבה לא נשיג. יותר מזה, אם ננתח את יחסי

14 בחודש ילכו יחסי הכוחות בינינו לבין הערבים ויורעו,–הכוחות, החל ב
אנחנו כבר הטלנו למערכה את כל כוחותינו, המצרים למשל עוד לא עירבו
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את דיוויזיות השריון. יתר על כן, הערבים יכולים, מצרים וסוריה יכולות
לקבל תגבורות ממדינות ערביות נוספות. כלומר, כל יום שיעבור יחסי
הכוחות ילכו וירעו. המסקנה מכך, במצב הזה רצויה לצה"ל הפסקת אש".
לאחרונה התפרסם בעיתונות כאילו היה מדובר בכניעה. לא היו דברים מעולם.
הרמטכ"ל אמר כי במצב הנתון צה"ל זקוק להפסקת אש, ונראה להלן מתי השתנתה
ההערכה הזאת. באשר לצליחה, הוא ביקש לבדוק אם צליחה יכולה לשמש אמצעי

להפסקת אש, ולדבריו: "אני מניח, כן".
למעשה, 12 באוקטובר היה יום של דיונים מרתוניים. אחרי דיון בשעות הלילה

לב. בסביבות–זימן הרמטכ"ל לבוקר 12 באוקטובר את מפקד חזית הדרום חיים בר
לב.–השעה 7:00 נערך דיון של המטה המצומצם. קצת אחרי 8:00 הצטרף לדיון בר

לפני 11:00 התקשרו לשר הביטחון שהיה בפיקוד הצפון בבקשה שיצטרף, כי
עומדת להתקבל הכרעה אסטרטגית.

באותם דיונים אמר הרמטכ"ל כי הוא מניח שמצרים לא תסכים להפסקת אש
כל עוד תעריך שמצבה טוב. הצליחה לא תיאלץ את מצרים להסכים להפסקת אש.
השאלה היא אם יש דרכים חלופיות או נוספות לגרום להפסקת אש, והוא אמר
לאנשי המטה המצומצם שלו: "אני אשמח ואתם לא יודעים כמה אני אשמח אם

יש לכם דרכים נוספות או אחרות. לי אין כאלה".
המסקנה בדיון הלילי: צריך לצלוח את התעלה ולהגיע להפסקת אש כיומיים
לאחר הצליחה. שר הביטחון הגיע לחדר הרמטכ"ל, וזה פרס לפניו את השיקולים.
בין השאר הוא אמר: "הצליחה לא תכפה הפסקת אש אך תסייע להשגתה. האפשרות
האלטרנטיבית, השארת המצב בעינו, גרועה יותר. אני אמליץ לצלוח, אם הדרג
המדיני אכן יאשר שהערכתי שהצליחה תתרום להפסקת אש היא נכונה. ולא, אין

לי מה לבדוק את זה".
שר הביטחון לא הסכים להצגה הזאת של הדברים, ואמר: "אתה רוצה הפסקת
אש? אני לא בטוח שזו הדרך הטובה ביותר להגיע להפסקת אש. יכול להיות
שלמשל כדי להגיע להפסקת אש עדיף לאיים בתותחים על דמשק. אני אתמוך
בצליחה אם אתה תגיד שהיא נחוצה לך מטעמים צבאיים. אם תגיד שאתה רוצה

צליחה כדי להשיג הפסקת אש, לא!".
תועשבו הערכהל ץחל ל"כטמרה .הערכה הגשוהש ילב אצי ןוחטיבה רש

הטמהו הדלוג לש םורופה — םימורופה ינש בוש וסנכתה םיירהצה רחא
םירבדה הלא" :רמאו ,תומלידה תא גיצה ל"כטמרה .ל"כטמרה לש םצמוצמה
ךרדכ החילצה ,שא תקספהל םיקוקז ונחנאש הכרעהל עיגהל יל םימרוגש
.האלה ךכו "תירשפא

לב, שהיה–אחריו עלו אנשי מטהו. הראשון שלא השתייך למטה, חיים בר
בהתייעצות, אמר: "הגעתי על דרך האלימינציה למסקנה שצריך לצלוח, כי זהו
המהלך היחיד שיוציא את המצרים משיווי משקל, מה גם שאני לא יודע כמה צריך

עוד להמתין, אם בכלל, לצליחת הדיוויזיות המשוריינות המצריות".
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בני פלד צידד בצליחת התעלה במהירות: "כל יום שיעבור יקשה על חיל האוויר
לסייע לצליחה".

”יש לקחת את ההימור הזה", אמר לו סגן הרמטכ"ל, טל, "אתה מדבר על
הימור? נכון, ביצוע הצליחה הוא הימור. הרי הוא לא נעשה בתנאים שאנחנו תרגלנו
את הצליחה, הרי אנחנו תרגלנו את הצליחה כאשר כוחותינו נמצאים על שפת
התעלה. אנחנו בכלל צריכים קודם כול להבקיע את דרכנו אל קו המים ורק אחר
כך לצלוח. אתם רוצים לצלוח כדי לשמור על כוחו של חיל האוויר? הרי חיל
האוויר יצטרך במהלך הצליחה לסייע לפעול בצורה מוגברת, ככה תשמרו את כוחו

 קרב שריון בשריון".—של חיל האוויר? היתרון היחסי של צה"ל הוא בשב"ש 
כאן קרה מה שחנוך ברטוב בספרו מכנה "דרמה יוונית". ראש 'המוסד' צבי
זמיר יצא מהדיון וחזר ומסר לראש הממשלה: הגיעה ידיעה שמהווה אינדיקציה

 להעביר את דיוויזיות—לכך שהמצרים עומדים לצאת לשלב השני במתקפתם, קרי 
השריון אל מעבר לתעלה.

הידיעה הזאת למעשה סגרה את הדיון, משום שכל ההתלבטות הייתה
מלכתחילה, כשהרמטכ"ל לא ידע עד מתי ואם בכלל להמתין לצליחת הדיוויזיות
המשוריינות. אז אם הדיוויזיות המשוריינות עומדות לצלוח, בעצם נוצר המצב

 הדיוויזיות צולחות, מכים אותן בשטחנו ואז נפתחת הדרך—שהוא ייחל לו 
לצליחת התעלה. ואכן, הפתרון הזה הוסכם על כולם. הדיון הסתיים בהחלטה

שממתינים לצליחת הדיוויזיות המשוריינות.
אנשי הצבא יצאו, בחדר נשארו אנשי הדרג המדיני ואז אמר דיין: "דדו רוצה
הפסקת אש, קיסינג'ר לוחץ להפסקת אש, האם נהיה יותר גיבורים מהרמטכ"ל? או
יותר דיפלומטיים מקיסינג'ר? אפשר להגיד לקיסינג'ר שלא מתנגדים להפעלת
הסצנריו בלוח הזמנים שהוצע" (הסצנריו שסוכם עליו, שבריטניה תגיש במועצת

המועצות לא יטילו–הברית וברית–הביטחון הצעת החלטה להפסקת אש, ארצות
14 באוקטובר).-וטו וכך ההצעה תתקבל, ומדובר בליל 13

ינשה בלשל תאצל םידמוע םירצמהש עודי היה .יטקט דעצ השעמל היה הז
,שא תקספהל לארשי םיכסת םא וליפאש חנוהו ,ינב וילע רבידש בלש ותוא ,הפקתמב
שאה תקספהב וצרי אל םירצמה .םידדצ ינש םיכירצ שא תקספהל יכ םייקתת אל וז
םה .תירבה–תוצרא יפלכ םיבוט םידלי היהנ ואוב :ןייד רמא ןכל .הל ומיכסי אלו
אליממ ירהש ,םינמז חול ותואב ,וירנצס ותואב הל םיכסנ ונחנא ,שא תקספה םיעיצמ
שקבל לכונ ,םיבשוח ונחנאש יפכ הכרעמב ךישמהל לכונ ךכ .שא תקספה היהת אל
.תונעטב ונילא אובל הביס םוש םהל היהת אלו ,תינידמ הכימת ,קשנ םינקירמאהמ

אם ננסה לבחון את עמדת הרמטכ"ל במצב שהיה עד שהגיעה אותה ידיעה,
הוא אכן היה מעוניין בהפסקת אש. אמנם הוא לא אמר זאת במפורש אבל זה
מסתבר ממה שקרה בהמשך. כעת הוא כבר איננו זקוק להפסקת האש שדובר בה
קודם. כלומר כל הסיפור על "ישראל מדברת על כניעה", "הרמטכ"ל מדבר על

 לא היה ולא נברא.—כניעה" 
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הברית. נאמר לדיניץ שיודיע לקיסינג'ר–הבנה בארצות–הייתה עוד אפיזודה של אי
כי ישראל מסכימה לסצנריו. קיסינג'ר קיבל את הדיווח הזה בעת שהתחילו
הסובייטים לאיים, ואמר: "תגיד השתגעתם? אתם במצב הזה רוצים להפסיק אש?".
למעשה, לא הבהירו לדיניץ מהארץ מה מסתתר מאחורי הבקשה להפסקת אש.

 שלושתם התרשמו—הברית וגם קיסינג'ר –כלומר גם דיניץ, גם אבן ששהה בארצות
 ישראל רוצה הפסקת אש.—שישראל באמת עומדת על הברכיים 

14 בחודש המצרים תקפו. דיוויזיית שריון מוגברת חצתה את התעלה–ואכן, ב
מזרחה. כוחותינו בלמו את ההתקפה.

12 באוקטובר, התכנסה הממשלה והחליטה שלא-עוד קודם לכן, בליל 11
הקבינט יחליט אלא מליאת הממשלה היא שתחליט בעניין צליחת התעלה. כלומר,

—אם עד עכשיו רוב ההחלטות התקבלו בקבינט והממשלה רק שימשה לו חותמת 
 הרי כאן הממשלה—בכמה פעמים החלטתה יצאה אפילו לאחר שנעשו הדברים 

לקחה לידיה את המושכות ואמרה שהחלטה על צליחת התעלה תתקבל רק במליאת
הממשלה.

15 באוקטובר-ליל 14
15 באוקטובר באו הרמטכ"ל ושר הביטחון למליאת הממשלה וביקשו-בליל 14

 הפעם משיקולים צבאיים. לא נשמעה שום מילה על הפסקת—לצלוח את התעלה 
16 באוקטובר צלחו כוחות צה"ל את התעלה.-אש. ואכן, הממשלה אישרה, ובליל 15

18 באוקטובר
18 באוקטובר, לראשונה במלחמה, דיון–בעוד המתקפה נמשכת, ערך הרמטכ"ל ב

אסטרטגי ובו ניסה לבחון את מטרות המלחמה. הוא התחיל במטרות שהוגדרו
לפני פתיחת המלחמה: למנוע כל הישג צבאי מהאויב, להשמיד את מרבית כוחותיו
ולסיים את המלחמה במצב צבאי טוב יותר משהיה לפניה. לדבריו, בימים הראשונים
היה קשה והוא הטיל ספק ביכולתנו להשיג את המטרות. בינתיים צה"ל הצליח
להשיג את המטרות בסוריה, ויש סיכוי להשיג אותן גם בחזית המצרית. לכן יש
לעשות מאמץ להשיגן תוך מניעת סכנה של משהו שלא נידון לפני המלחמה.

בתנאים האלה יש סכנה שתתפתח מלחמת התשה.

22 באוקטובר
22 בחודש החליטה-הכוחות המשיכו להתקדם מעבר לתעלת סואץ, ובליל 21

מועצת הביטחון על הפסקת אש בתוך 24 שעות. הממשלה התכנסה וקיבלה את
ההחלטה. הרמטכ"ל חשש ממלחמת התשה. הוא יצא מהישיבה, הרהר בדרך, ואז
חזר ואמר: רגע, אני רוצה להזהיר אתכם, עלולה להיות מלחמת התשה, אנחנו
חייבים למנוע את זה, צריך להתנות את ההסכמה בכמה תנאים. ואכן, הציבו

תנאים להסכמה להפסקת אש.
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ראש הממשלה גולדה מאיר על גדת התעלה
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 מפקד חיל האוויר—אלוף (מיל') בני פלד 

לא היה מטה כללי. זה לא קרה ביום הכיפורים. המטה הכללי הזה
פקדה לא טובה שלִ הוא היה מ—מעולם לא היה מטה כללי באמת 

כוחות היבשה שחיו בתפזורת

יש להתבונן מהרמה הטקטית הנמוכה ביותר, מתא הטייס וטנק ההנדסה, עד
הרמה הגבוהה ביותר, ומשם הכול נראה אחרת. צבי זמיר היה מפקדי בפלמ"ח.
אפילו אני חשבתי בהתחלה שהוא נודניק עד שהתברר לי שהוא צודק. כשכל הצבא
דיבר על אותו סא"ל הופמן שסיפר מהי הדוקטרינה הסובייטית, קראו לזה 'סיפורי

1960 הוא–הופמן' וצחקו. אבל צביק'ה לקח את זה ברצינות. כשהיה ראש מה"ד ב
הכין את כוחות היבשה של צה"ל להתקפה על מערכים מבוצרים כאלה. חלק גדול
מניצחוננו המזהיר במלחמת ששת הימים הושג לא בהתקדמות לעומק אלא
בהתקפות על מערך רפיח ועל המערכים ברמת הגולן ועל כיבוש אום כתף ואום

 כל זאת בזכות 'השיגעון' של צביק'ה בשעה שהיה נדמה לכמה אנשים—שיח'אן 
סוף לשבח. בדרך כלל אינני אוהב להשמיץ, אני–שזה מיותר. אני מוצא לנכון סוף

אוהב להעמיד אדם במקומו, על טעותו. אחרים קוראים לזה השמצה.
אחרי מלחמת ששת הימים הזדמן לי לשוחח אתו. לדעתי, מתוך המידע שהגיע
בתקופה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים היה צריך להעריך
מחדש חלק מדוקטרינת הלחימה שלנו והקומבינציות הטקטיות, האופרטיביות,

ופה ושם גם האסטרטגיות, ואין טעם להתווכח על זה עכשיו.

פיצול בין סמכות לאחריות בצה"ל

גוריון נכתב בפשטות ובכמה מילים: יוקם–בפקודת ההקמה של צה"ל שהוציא בן
צה"ל ובו יהיו חיל אוויר (ביחיד), חיל ים (ביחיד), חילות יבשה (ברבים, לא הוגדר
מספרם) ודבר שנקרא מטה כללי. וצה"ל התחיל להתאגד לפי המתכונת הזאת.
התוצאה, יש מטה כללי ורמטכ"ל, יש חיל ים יחיד וחיל אוויר יחיד. מכאן שמערכת
האחריות והסמכות למלא את ייעודו של צה"ל מפוצלת לחלוטין מרמת הרמטכ"ל
ועד אחרון האנשים בצה"ל. יש מערכת אחת שנושאת בכל הסמכות לעשות הכול
בצה"ל, והיא המערכת של מה שאני קורא 'הווזירים' של המטה הכללי, ואילו
מערכת האחריות הולכת מהרמטכ"ל לאלוף הפיקוד, וממנו למפקד האוגדה, למפקד
החטיבה ועד אחרון הש"ג. הגוף המוסמך היה צריך להכין את הכוח (אימון והכשרה,
תורת לחימה). אחר כך שינו אותו במקצת ובנו את מפח"ש. כעת חלק אחד היה
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 להכין את הקצונה, להכין את הלוחמים, להכין את האמל"ח—צריך לעשות הכול 
ואת תורת הלחימה. החלק האחר היה אחראי לתוצאת הקרב, ויש דברים שהוא לא

היה מוסמך לבנות כלל.
אם כן, בשתי המערכות האלה יש פיצול ברור. ברגיעה זה מסתדר איכשהו.

יומיים, גם אז עוד-כשבונים חפ"ק לצורך מסוים, להצגה קטנה אחת של קרב ליום
אפשר להסתדר, כי המטה הכללי אינו פועל כלל, הוא נמצא כולו בחפ"ק. אבל בעת
מלחמה, כשיש צד שני במשחק וצריך להגיב על מהלכיו, תוצאת ערבוב האחריות
עם הסמכות הרת אסון. בכראמה זה עבד פחות או יותר, וגם שם כמעט שהיה

כישלון.
במלחמת יום הכיפורים לא היה מטה כללי כלל! נטען שבעצם ידעו הכול. אני
רוצה להזכירכם: ידעו לא רק את המצב הצבאי, אלא גם את המצב המדיני והתעלמו
ממנו. האם מישהו כאן מטיל ספק בעובדה שעם ביטול הסכם שביתת הנשק
שנחתם ברודוס, או הפרתו, חזר לשרור מצב מלחמה פורמלי בינינו למדינות ערב
שחתמו על ההסכם? מישהו יגיד שזה לא נכון? ישראל התעלמה מזה. ומדוע

זרו בבקשה לכרומוזום הבסיסי שלה, כי מדינה שאיננה ריבונית יכולהִהתעלמה? ח
להתעלם מזה. ישראל הולכת לאו"ם, עושה פעולות תגמול, דבר שלא ייעשה על
ידי מדינה ריבונית, ומודיעה שאין לה קונפליקט עם המדינות השכנות. האומנם?
יש לה קונפליקט עם אלה שעוברים את גבולותיה ופוגעים בשטחה. זה קשקוש.
למעשה, המנהיגים המדיניים ידעו כל השנים שקיים מצב מלחמה. לעתים הוא

 ביטחון שוטף, מלחמת—אקטיבי יותר ולעתים פחות, אבל מצאו לו שמות אחרים 
–התשה, המלחמה על המלחמה, ובהמשך התפתחו כל מיני ביטויים כמו מתקפת

נגד מקדימה. אבל זה לא היה המצב בשטח!

חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים

ביום שלישי או רביעי בשבוע שלפני המלחמה נקראתי לדיון אצל גולדה בירושלים.
משה דיין הזמין את עצמו, את הרמטכ"ל ואותי ואת סגן ראש אמ"ן לדיון ב'מטבח'
של גולדה, ובו הוא הביע את רצונו להעלות בישיבת הממשלה ביום ראשון את
חששותיו שמשהו לא טוב קורה בשטח, כי המצב איננו ברור. גולדה ביקשה לדעת

המועצות,–פרטים נוספים, ודווח לה על חזרת המשפחות הסובייטיות ממצרים לברית
על הזזת טייסות בסוריה וכל מיני ידיעות שכבר היו בשבוע ההוא ולא ידעו אם זו
תהיה תגובה על הפלת 13 מטוסי ה'מיג' או לא, אבל משהו יהיה. דיין ביקש רשות
להציג את זה לפני הממשלה ביום ראשון. גולדה אמרה לו: תשמע, אנחנו ערב יום
כיפור, חודש של חגים, חודש לפני בחירות, אני לא חושבת שזה רעיון טוב להציג
את זה בממשלה, כי מחר יאשימו אותנו בהעלאת המתח הביטחוני בגלל הבחירות.
כאשר שאלה אותי אם אני צריך משהו כדי להתכונן, אם כדאי להאיץ באמריקנים
להשלים את רכבת הסיוע שתוכנן להתקבל, השבתי: לא, אם זה עומד לקרות בזמן
הקרוב אז שום דבר לא יעזור, זה רק יבלבל את האמריקנים, עזבי, יש לי כל מה
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שדרוש כדי לקדם כל רעה. חיל האוויר באמת גויס לצד המבצעי שלו ביום רביעי
אחרי הצהריים ולמעשה היה מגויס ומוכן ביום שבת.

13 ביוני, זמן קצר אחרי שקיבלתי את הפיקוד על החיל, הופיעו–להזכירכם, ב
אצלי בלשכה שר הביטחון, הפמליה שלו, המטה שלו, המטה הכללי כולו על כל
אלופיו. הם רצו לשמוע ממפקד חיל האוויר מה התכניות שלו למקרה מלחמה ואיך
הוא יפעל נגד הטילים, כי הטילים היו הטראומה הגדולה של מלחמת ההתשה.
הצגנו להם את התכניות האופרטיביות שלנו, ולא אכנס כאן לפרטים. אחר כך
אמרתי לפורום: תראו, התכניות האלה יפעלו אך ורק אם אנחנו תוקפים ראשונים
מיוזמתנו, כמו שהיה במלחמת ששת הימים, אנחנו צריכים לבחור בזמן המתאים
מבחינת המודיעין המדויק, מבחינת מצב השמש, הראּות ועוד הרבה שיקולים
ונתונים שאינם בשליטתנו. אם ייתנו לנו רשות לבחור ביום הביצוע, נתאים את כל
הנתונים באופן שהתכנית תצליח. אבל אם לא תינתן לנו רשות, התכניות האלה לא

נון,–שוות את הנייר שהן כתובות עליו. וכדי להבהיר עוד יותר, ביקשתי מאביהו בן
ראש ענף תקיפה אז, שיבהיר בפרטי פרטים בכמה גורמים שאינם בשליטתנו תלוי

ר בהמשך יהיהַהעניין הזה כדי שיצליח. השתרר שקט, ואז נאמר לי (כל מה שאומ
דבר שהייתי נוכח בו בלבד): "בני יקירי, אתה באמת חושב שאם יהיה לנו שמץ של
חשש שאנחנו עומדים להיתקף, חיל האוויר לא יקבל הוראה לתקוף ראשון?"
בהבעת הפנים שלי הבעתי ספק, כן? ואמרתי: "אני לא יודע, יכול להיות שלא, כי
אחרי הכול אנחנו יושבים על השטחים שכבשנו במלחמת ששת הימים והודענו
לפחות מיד אחרי המלחמה שהסיבה שאנחנו יושבים היא כדי שלא נצטרך לחזור

ולעשות מתקפת מנע, אז אני לא כל כך בטוח אבל אם אתה אומר, איך אני?".
איש בפורום הזה לא ערער על כך וקיבלתי את הרשות. בשבת בבוקר טלפן דדו

 ואמר: "בני,— וכאן מתחילה מערכת קבלת ההחלטות שאתאר מיד —לביתי 
תשמע, הערב תהיה מלחמה, אז מתי אתה מוכן לתקוף?" אמרתי לו: "במה אתה
מעדיף לתקוף?" ואחרי מחשבה אמרתי: "אני רוצה לתקוף קודם כול את מערך

 וחילSA-6הטילים בסוריה מפני שהוא הכי מטריד, הוא הכי חדש, יש בו הרבה 
האוויר הסורי יותר מסוכן לנו בצפון הארץ ובמרכז הארץ. הוא גם יותר חוצפן, לכן
אני רוצה קודם כול לסגור את זה". זכרתי את המצב הלא כל כך טוב מבחינת יחסי
הכוחות של פיקוד הצפון, ולא פעם שמעתי את חקה בדיוני מטכ"ל אומר שאם הם
יורידו את הרשתות ויתחילו לזוז אז לא תהיה לו התרעה וכן הלאה, אז אמרתי:
"אני רוצה לתקוף את מערך הטילים ואני רוצה את תרגיל 'דוגמן'". "מתי תהיה

11:30".-מוכן?" אמרתי: "בסביבות 11:00
חיל האוויר התחיל לגלגל את כל הגלגולים, את כל הכספות, את כל תכניות

6:00 או 6:45 נכנס–השיבוץ ואת כל החימוש, והיינו בדרך. הגענו לבור שלי וב
המטאורולוג ואמר: "נכון, אנחנו תוקפים ראשונים אבל אלוהים לא איתנו, יש
כיסוי עננים מלא על כל רמת הגולן, אי אפשר לבצע 'דוגמן'". אמרתי לו: "אז תגיד,
מה קורה מעבר לקו הטילים?" והוא אמר: "כל מרחב דמשק ושדות התעופה הסוריים
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ריקים, ריקים מעננים, צח, ראות בלתי מוגבלת".
טלפנתי לרמטכ"ל, אמרתי לו שאי אפשר לתקוף ברמת הגולן אבל אני רוצה
ללכת על שדות התעופה. הוא השיב: "קדימה, אני הולך להשיג אישור". את זה הוא

5:00 או 6:00 בבוקר. כשהוא טלפן ואמר שהוא הולך להשיג אישור–אמר גם ב
 משנים הכול. אין לכם מושג—שיניתי את כל הפקודות. חיל האוויר היה כמרקחה 

איזו מהומה מתרחשת בדת"קים ובטייסות כאשר משנים תכנית כזו לאחרת. שאל
אותי הרמטכ"ל: "מתי תהיו מוכנים?" אמרתי: "12:00 משהו כזה, חצי שעה איחור

אולי ואנחנו מוכנים".
10:30 קיבלתי טלפון ממערכת קבלת ההחלטות המפורסמת, והרמטכ"ל–ב

אמר: "בני, אני נורא מצטער, גולדה לא מאשרת". אמרתי: "מה? איך זה?" והוא
ענה: "אין ברירה, היא קיבלה מסר מהבית הלבן". אני מצטט את שיחת הטלפון אף
שאין לגבעול הקלטה אבל בלשכת מפקד החיל יש. "למה?" הוא אמר שיש מסר

IT WILL BE CUT OFF WITHOUT Aמהבית הלבן שאם ישראל תתקוף ראשונה: 

CENT ולכן אין ברירה. אמרתי O.K, מה לעשות? עכשיו מתארגנים לספיגה. והנה
 הפעם תורידו הכול, תתכוננו להגנת שמי—חיל האוויר מקבל פקודה שלישית 

פי התכניות. אילו תכניות? ובכן, לנו ולאמ"ן היו ידיעות–המדינה ולתקיפה בקו על
על תכנית הצליחה של המצרים. ממה שנמסר לחיל האוויר לפחות, סימנו לנו כמה
מקומות שבהם אמורים המצרים לצלוח, מין 'ארגזים' בצד שלנו, שאם נטיל פצצות

לתוכם כנראה נשבש את הצליחה שלהם.
נכנסנו לספיגה, וכאן ראוי לציין: חיכינו שהמצרים יתקפו. לפי הערכת המצב
שלנו בפורום המבצעי, לא של המטה הכללי ולא של הפיקוד האסטרטגי, לא סביר

18:00, כפי שהוערך בצה"ל. אמרתי: לא מתקבל על הדעת; אם הם–שהם יתקפו ב
רוצים לעשות תקיפה אווירית עליהם לחזור לנחיתה לפחות עם אור אחרון, כי

15:00 לכל המאוחר. אנחנו–בלילה הם לא טסים. בחשבון לאחור, עליהם לתקוף ב
14:00. אם אינני טועה שבעה–היינו מוכנים כבר מהשעה 12:30. ואכן הם תקפו ב

שיח'. מטוס–מיגים הופלו בביר גפגפה, ועשרה, איני זוכר במדויק, הופלו בשארם א
הטופולוב 16 ששיגר את ה'קלט' מהים אלינו יורט במקרה, לא משום שאנחנו

 זכינו בעליונות אווירית—גאונים כאלה, הוא נתקל במטוס שלנו והופל. והתוצאה 
על חילות האוויר הסוריים והמצריים, שתי דקות אחרי השעה 14:00! את זה איש
אינו זוכר כלל במלחמה הזאת; גם לא את העובדה שלא נפל אפילו כרוז אחד על
מדינת ישראל בניגוד למה שקרה במלחמת ששת הימים. בהמשך הופלו 36

הליקופטרים של הקומנדו המצרי והם לא הצליחו להגיע לשום מקום.

ההחלטות שהוצאו אל הפועל במטה הכללי
מדיווחי המטה הכללי, להערכתי דיוּוח של אג"א ל'קד"מים' השונים, התברר1.

שאין לנו מספיק תחמושת טנקים ואין מספיק תחמושת ארטילרית. וכמובן,
הברית–מיד מדווחים לגולדה "אנחנו במצב חמור"; מיד מבקשים מארצות
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סיוע בדרך האוויר. ובכן, כל הנושא הזה היה שגוי. לא הייתה שום סיבה
לבקש סיוע ברכבת אווירית במלחמת יום הכיפורים. שתי הוכחות לכך:
האחת, לא היינו זקוקים לשום דבר מהסיוע הזה במשך כל המלחמה שנמשכה
עד 22 בחודש. לחיל האוויר נותרה מחצית מהמלאי שלו בתום המלחמה,
ואת התחמושת ששכבה על הכבישים ושלא הגיעה אל הלוחמים (היא
הוצאה מהמחסנים ודווח למטה הכללי שבמחסנים כבר לא נשאר כלום)
הטיס חיל האוויר בהליקופטרים ובקרנפים אל אזורי הלחימה. כל התחמושת
של צה"ל, כל האמצעים שלו היו על הכבישים. ומי שזוכר, הכבישים האלה
היו חסומים, לא היה אפשר לעבור בהם. זה אפוא אחד הדברים שהמטה

הכללי עשה.
אל ינא — בצמה תוכרעהמ ול רמאנ ךכש םושמ ילוא — יללכה הטמה2.

היה הז .םירבעמה וק לא הגיסנל ןונכת תארוה ןתנ — הזב יתפתתשה
תוליהבב יתארקנ .דגנה–תפקתה ןולשיכ ירחא ,רבוטקואב 8 ינש םויב
םש השגרהה יכ 'האושה ףתרמ' ול יתארק ,'םיקורי'ה לש רובב ןוידל
יתלאשו יתסנכנ .רדחב ןויד םייקתמש יל רמאנ .האוש ונילע הלפנש ,התייה
םירשגה לע ריבעהל םייושע םירצמה הלילה ,עמשת יל ורמא .הרק המ
יילא ןפלט רקובה ותואבש רחאל ,ריכזהל בייח ינא ,הזו .םיקנט 007
רובעל ןווכתמ אוה יכ ןאדריפב םירשגה תא ףוקתא אלש ןנחתהו שידורוג
-השולש דועו ףוקתא אל ינא ןאדריפ תא ,בוט" :ול יתבשהו ,םהילע
:יל רמאנו "?ינממ םיצור םתא המ" :יתלאש זאו ."הביבסב םירשג העברא
םירצְמה וקל הגיסנ םיננכתמ תעכ ונחנא ,םיקנטה 007 תא וריבעי םה םא"
יריווא עויס הזיא ונל דיגתש ידכ ךל ונארקו ,ינש הנגה וק ןגראל םיצורו
?המ" :יתרמא !יתמהדנ ;"?םינגראתמ ונחנאש ןמזב ונל תתל לוכי התא
םא ,וקב לילד ,יתעידי בטימ יפל .ם"תחה שיבכ לע תעכ םיבשוי ונחנא
.ביבא לת דע ורצעי אל םה ,תגסל הלאה םילדה תוחוכל הארוה ונתת
41 שי" :ורמא "?םכל עירפמ המ .אל ןפואו םינפ םושב ?םכתעדמ םתאצי
דע ורצעי אל םירצמה זא ,םיקנט דוע םש םיריבעמ הלילה םהו םירשג
ןתונ ינא ,רובל רזוח ינא םכלש היעבה תאז םא" :יתרמא ."ביבא לת
."םירשגה 41 לכ תא דימשהל הארוה

חזרתי לבור, זה היה בסביבות 1:00 בצהריים. נתתי הוראה לעלות על
הגשרים אף שלא תקפנו אפילו סוללת טילים אחת בתעלה והיו שם 106

. תקפנו ושברנו את כל 14 הגשרים. לא עברוSA-6כאלה, מהן שש סוללות 
שם טנקים. נשארו רק ארבעה גשרים שהם הצליחו לחבר ביניהם בלילות,

 אחת הדיוויזיות המשוריינות,—וכעבור כמה ימים הצליחו להעביר טנקים 
איני יודע אם את שתיהן. זה היה סוג ההחלטות.

החלטה נוספת שהתקבלה כנראה במטה הכללי: שוב נקראתי מהבור שלי3.
 [מכשיר קשר], ונאמר לי שמפקד סוללת ה'הוק'SSBלחדר אחורי, שהיה בו 
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145הפיקוד העליון במלחמת יום הכפורים

בראס סודר נמצא על הקו, וכך הוא אמר: "יש פה פקודת נסיגה ובריחה של
כל הכוחות באזור, מעין מוסא דרומה, והפקודה היא להתיישב על הפקק

טור. קיבלתי פקודה ממפקד מרחב מרש"ל לקפל את סוללת ההוק ואת–בא
המכ"ם ולהסתלק מכאן מהר. חיל הים שורף את הבונקרים, כולם שורפים
את כל מה שיש להם, הצנחנים מסתלקים, כולם ברחו, אנחנו לבד. אבל אני
לא רציתי לזוז בלי לקבל רשות ממך". עניתי: "אין לך שום רשות. למה כל
העניין?" והוא השיב: "אומרים שהארמיה השלישית הולכת להתגלגל דרומה
דרך עין מוסא והיא תכבוש את כל האזור, המקום היחיד לעצור אותה זה

טור, על יד הים, חוף הים". אמרתי: "שום דבר כזה לא קורה בשטח.–בא
טייסות 115, 105 שומרות על הארמיה השלישית. היא נצורה, היא לא תזוז
משם. אל תזוז, תישאר שם". הוא נשאר 24 שעות רצופות לבד. אבל במשך
24 השעות, ואולי יותר, כל הגדה המזרחית של מפרץ סואץ הייתה גלויה
למצרים. הם יכלו לעבור לאן שרצו. זה לא מוזכר בשום ספר היסטוריה.

 הסטת הכוח האווירי צפונה. שר הביטחון—בעניין 'חורבן הבית השלישי' 4.
7 באוקטובר] ואמר: "המצב–5:00 בבוקר [ב–טלפן אליי מהחפ"ק של חקה ב

כבר חמור, מה אתה הולך לעשות הבוקר?" אמרתי שאני הולך לעשות 'תגר'
במצרים ולתקוף את סוללות הטילים. הוא אמר: "תעזוב, שמה יש רק חול,
זה רחוק 250 ק"מ מתל אביב, שום דבר לא יקרה. המצב פה חמור ודע לך,
פה הבית השלישי בסכנה, כולל ראש פינה שהיא קצת חביבה עליך, אז

תעביר את כל מה שיש לך לפה!".
ך גדול, תבוא' ונתןֹרוְאמרתי לגבעול: "תבדוק מי טלפן אליי קודם ואמר 'פה ּב

לי הוראה, הרמטכ"ל או שר הביטחון?" אני חושב ששר הביטחון הקדים אותו.
אחר כך סגרו את הטלפונים ורשמו את הרישומים. לכן, חלק גדול מהתפקוד של

המטה הכללי בכלל לא היה רלוונטי למלחמה.

אם כן, לא היה מטה כללי. זה לא קרה ביום הכיפורים. המטה הכללי הזה מעולם
 הוא היה מפקדה לא טובה של כוחות היבשה שחיו—לא היה מטה כללי באמת 

בתפזורת.

תפקוד המטה הכללי כלפי חיל האוויר (וחיל הים)

האם ידע המטה הכללי מה לעשות עם חיל האוויר וחיל הים? שאלו את שלמה
[מפקד חיל הים]. סיכמתי את מספר הדקות שהקדיש הרמטכ"ל למפקד חיל האוויר

 אולי שני אחוזים מזמנו של הרמטכ"ל, זה—בחמש שנות פיקודו על חיל האוויר 
הכול.

תמיד היה ריב בין המטה הכללי ובין החילות בעניין תפקודו כלפי המפקדות
המקצועיות של חיל הים וחיל האוויר. אתאר את המבנה הזה על דרך המשל
כמשפחה שנקראת 'שר הביטחון' ובנותיו ובניו. דמיינו ששר הביטחון הוא הסב
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במשפחה ויש לו אחוזה משלו, שהיא מה שקרוי מערכת הביטחון: משרד הביטחון,
התעשייה האווירית, רפא"ל ועוד דברים שהוא אחראי להם באחוזה. לרשותו תקציב
הביטחון כמובן, ונולד לו בן שנקרא רמטכ"ל. להזכירכם, רק בישראל ראש מטה
מוגדר בחוק יסוד כסמכות הפיקודית העליונה. זה מעיד על הניקיון המחשבתי,
הלוגי, שקיים כאן. אבל זה כנראה אפשרי במשפחה הזאת. ובכן, לרמטכ"ל הזה יש

 יבשה, אוויר וים.—שלוש בנות 
 כתוב שיהיה חיל ים ביחיד,— של אחוזת הרמטכ"ל —בפקודת ההקמה שלו 

חיל אוויר ביחיד וחילות יבשה ברבים, ויהיה לו מטה כללי. את חיל הים ביחיד הוא
 עם מפקד חיל האוויר, נתן להם—חיתן עם מפקד חיל הים; את הבת השנייה 

הקצבה ואמר "אתם לעצמכם, תסתדרו. בכל שנה תבואו לריב עם ה'ווזירים' שלי
על התקציב, על השיאים ועל התקנים, אבל אתם מופקדים על הנושא. אני אטפל

 חיל היבשה". והוא עצמו התחתן איתה ונולדו לו הרבה ילדים—בבת השלישית 
 14 חילות ושמונה ראשי אגפים. ראשי האגפים עוסקים במדיניות—דפקטיביים 

ולא במודיעין.
שעה, סיפק אמ"ן לכוחותינו? המודיעין–יומי, שעה–איזה מודיעין קרבי טקטי יום

היה מוטעה, ועל זה רצו שחיל האוויר ילך לתקוף! וכוחותינו לא ידעו איפה נמצאים
כוחות היבשה של האויב... הם רצו שאנחנו נמצא אותם. זה לא עבד כמובן. זה לא

 לא במלחמת ששת הימים, לא במלחמת סיני; כל מערכת—עבד בשום מלחמה 
הסיוע הזאת לא עבדה מעולם. אבל בכל פעם שיש הצלחה מי בודק? ובכן, דעו
שלפני המלחמה ובמהלכה חיל האוויר צילם את שדות הקרב היבשתיים שלוש
פעמים ביממה. תצלומים נהדרים, ראו בהם הכול. את הצילומים האלה עשו בשביל

אמ"ן, כדי שהם יפיקו ויפענחו מזה את המידע על מה שקורה בחזית.
הצילומים האלה נמסרו וככל שידוע לי לא הגיעו לשום מקום במלחמה. חיפשתי
אותם שבועיים אחרי המלחמה ומה התברר? היו תצלומים שבהם נראו בתעלה,
שחור על גבי לבן, שתיים או שלוש דיוויזיות שעומדות פגוש אל פגוש על כל

 עשרות אלפי כלי רכב. אילו הידיעה הזאת—כבישי הגישה לגשרים של התעלה 
הייתה מגיעה אלינו והיינו יודעים איפה האויב, לא היינו זורקים פצצות בהטלה
מעל הכתף למגרשים כלשהם בצד שלנו, שם לא היה שום מצרי! היו מאות ואלפים
של כלי רכב שיכולנו להשמיד בקלות בלי לגעת אף לא בסוללת טילים אחת.
המידע הזה לא הגיע לשום מקום! הוא הגיע אליי באלבום אחרי שביקשתי אותו,

שבועיים אחרי המלחמה.

חיל האוויר הרי צילם את זה!מהקהל: 

חיל האוויר צילם לא בשביל עצמו אלא בשביל כוחות היבשה, והסרטים נמסרו
פי–אליהם. חיל האוויר צילם לעצמו את שדות התעופה ואת מערכי הטילים. על

הדוקטרינה שהייתה קיימת אז, חיל האוויר הוא קבלן המשנה של כוחות היבשה,
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 המפקדה—היה יכול לנהל את המלחמה הזאת בלי שתהיה לה מפקדה ייעודית 
המקצועית של זרוע היבשה כזרועה אחודה. אז יהיה לחיל האוויר עם מי לדבר, ואז
תופסק שיטת הפיצול המוחלט בין הסמכות לדרג המבצעי והסמכות לדרג
האדמיניסטרטיבי ובין האחריות למה שקורה בשדה הקרב. את זה חייבים להפסיק.

אז גם יהיה לכוחות היבשה המודיעין שדרוש להם.
ריוואה בחרמב המחולה לע ל"הצב דקפומה ףוגכ עבקנ ריוואה ליח דועיי םא

לע תדקפומ תויהל :השביה עורזל עובקל שי המוד דועיי ,ריוואה בחרממו
,דקפמ לע ליטהל שי תוכמסה תאו תוירחאה תאו .השביה ןמו השביב המחולה
םושבו גרד םושב תוירחאל תוכמס ןיב לוציפ היהי אלש ידכ ,הטמ שאר לע אלו
.דיקפת

הסיוע לכוחות היבשה לא הורגשהסיוע לכוחות היבשה לא הורגשהסיוע לכוחות היבשה לא הורגשהסיוע לכוחות היבשה לא הורגשהסיוע לכוחות היבשה לא הורגש
 מפקד פיקוד הצפון—אלוף (מיל') יצחק חופי 

,היהש המ לכמ רפאו רפע תושעל .ל"כטמה הנבמב ןודל ימיטיגלו רשפא
דלפ ינב הז לבא ,היוגשו תינוציק הגצה יתעדל וז

התייחסות לחיל האוויר, כפי שהציג בני פלד, חיל האוויר קיבל במשך כל–מרוב אי
השנים עדיפות מוחלטת על כל הזרועות האחרות בצבא, מבחינת אמצעים, מבחינת

 יותר מאשר בכל צבא אחר.—נשק 
בני תיאר את המצפ"ע במלחמת יום הכיפורים. במלחמת ששת הימים לא היה

 הוא הקצה והפעיל את הכוחות,—כך לחלוטין. המטה הכללי פעל כמטה כללי 
הוא נתן עדיפות לחיל האוויר לסיוע, וסייע לכוחות היבשה בצורה יעילה הרבה
יותר משסייע לנו בפיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים, בתקופה שבני היה מפקד

החיל. היו לזה סיבות אובייקטיביות, אבל כך זה היה.
 בתקיפות העומק. אבל הסיוע—לחיל האוויר הייתה השפעה מכרעת בסוריה 

לכוחות שלנו בשטח, לא הורגש. אחרי שמשה דיין אמר לבני שצריך להעביר את
 הכוחות שלנו לא—המאמץ לצפון כדי לסייע לנו שמא זה סוף הבית השלישי 

הרגישו בסיוע הזה. אני לא אומר שלא ניסו. אבל כוחות היבשה לא קיבלו סיוע
שהיה בו כדי להקל עליהם, חוץ ממקרה אחד ויחיד.

אפשר ולגיטימי להתווכח על מבנה המטה הכללי. לבני יש השגות באשר לקיומה
של המדינה, אז יכול להיות שיש להתחיל בזה. אם אין מדינה גם צבא אינו קיים.
בני אומר שאנחנו קהילה, לא מדינה. לפחות בנושא אחד יש לנו דבר משותף עם
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הפלסטינים, אנחנו רשות והם רשות לידנו. מבנה המטה הכללי הוא באמת נושא
שראוי לדיון, אלא שאיני בטוח שזה הפורום לדון ולהטיף לו.

כמפקד במלחמה אינני בטוח שמבנה המטכ"ל נכון לזרוע היבשה. לעשות מכל
מה שהיה עפר ואפר זו לדעתי הצגה קיצונית ושגויה, אבל זה בני פלד.

על המודיעין הטקטי והאופרטיביעל המודיעין הטקטי והאופרטיביעל המודיעין הטקטי והאופרטיביעל המודיעין הטקטי והאופרטיביעל המודיעין הטקטי והאופרטיבי
לפני המלחמהלפני המלחמהלפני המלחמהלפני המלחמהלפני המלחמה
אלוף (מיל') אביעזר יערי*

אי אפשר לומר שאמ"ן "אחראי" אבל "לא אשם". אמ"ן אחראי ואשם
בכל הנוגע להערכת המודיעין שלפני מלחמת יום הכיפורים, ואני חלק
מזה, חוץ מכמה דברים קטנים ולכן איני רואה את עצמי בחבורה הזאת

אמ"ן נעשה פה טרף קל, וגם אלה שמדברים בזכותו אינם בדרג המטה הכללי, ולכן
כשתוקפים את אמ"ן אני מציע לבחור בקו מתון וזהיר הרבה יותר. אני מודיע
מראש על עמדתי האישית, שאינה כשל אלי זעירא: אי אפשר לומר שאמ"ן "אחראי"
אבל "לא אשם". אמ"ן אחראי ואשם בכל הנוגע להערכת המודיעין שלפני מלחמת
יום הכיפורים, ואני חלק מזה, חוץ מכמה דברים קטנים ולכן איני רואה את עצמי

בחבורה הזאת, ואנסה להסביר את זה.
יום אחרי שנחת על גבנו–האם כאשר ישבנו בבור ועשינו את עבודת היום

המשא הגדול של השגיאה האסטרטגית, האם נהגנו ברוח נכוחה, במודיעין מקצועי,
והאם טעינו טעות קרדינלית כלשהי אחרי הטעות ההיא? אני מצאתי שלא. אפשר
לומר כך על התובנה לפחות, וישנו כאן מי שאחראי לה; התובנה שהאסטרטגיה
הצבאית המצרית השתנתה וכי מדובר בתקיפה כוללת אך מוגבלת בסיני ולא בהתקפה

לכיבוש כל סיני. את זה הסברנו לאחר שפרצה המלחמה.
הסברנו את הקטע השני, שדיוויזיות השריון המצריות עומדות להתפתות לתקוף,
בוודאי בעזרת צביקה זמיר אבל הסברנו. רק בעזרתנו ניתן היה להעביר את מוסה
פלד מחזית המרכז צפונה. פירוש הדבר היה בעצם לחשוף את חזית המרכז לתקיפה

ירדנית מתוך הערכה שירדן לא תשתתף במלחמה.
גם בעניין סוריה למשל, פענחנו לגמרי לא רע את רגע השבירה של הדיוויזיות
המשוריינות הסוריות, וזה היה הרגע המכריע לקבלת ההחלטה לתקוף, פנימה אל

הנגד והתגוננות וכן הלאה.–הגולן בתום השלב של תקיפות
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.םהב וניגש םא קודבל יילעש םירבד יל יתמשר וליפאו לוכה ונישע אלש יאדו
וניכהש ךרעמה תא קיודמב ונראית אל הירוס ךותל ףקת ןופצה דוקיפשכ ,המגודל
הרק םאה ?םיקאריעב ונגהנ דציכ ,ןכ ומכ .תודבא ויה ובש ,הבנירא ןא'חב םירוסה
?ועיפוהש דעומב םיקאריע ועיפויש ועדי אל תוסייגהש ,ונתמשאב וקלחב וא ,ונתמשאב

לעבודה בבור היו שני אפיונים: אנו, ראשי הענפים, עבדנו באופן ישיר עם דדו
בקד"מים [קד"ם-קבוצת דיון מוקדמת/מורחבת או קבוצת דיון מבצעית] ובישיבות
הפרטיות שלו, וחשנו שהוא סומך עלינו, בתקופה ההיא לפחות. דבר אחר שאפיין
את עבודת הבור באופן כללי היה הרוגע והענייניות ששררו בתוך המהומה שהייתה
שם, כמעט בניגוד למה שתיאר בני פלד אבל יכול להיות שהוא נקלע לרגע כזה.
זאת לדעתי בזכות שליטתו העצמית של דדו ויכולתו לשמור לא רק על פסון אלא

גם על חשיבה מרוכזת ומסודרת ועל כושר מנהיגות.

הערות לנושא המודיעין
בעניין מתן ידיעות גולמיות לקברניטים. המחשבה שמסירת ידיעות כאלה1.

 מחשבה—לקברניטים, בניגוד לעבודת מודיעין, תציל את תפיסת המודיעין 
זו איננה במקומה. חומר גולמי יכול לסייע לקברניטים אבל הוא איננו

פתרון לבעיות המודיעין.
אלי זעירא וטליק אינם נוכחים כאן. בהרצאות שאני נושא בדרך כלל בחוגים2.

סגורים אני מתווכח אתם, אבל כל מה שנוגע להערכות של יכולות הערבים
ולכוננות כתוב בניירות. האם נכון שהמידע שסיפקנו לכוחות היה חסר
במובן הטקטי האופרטיבי? האם היה חסר בו הרבה? לכך מתכוון טליק
באמרו שזה היה אחד ממבחני המודיעין המוצלחים ביותר בהיסטוריה של
המלחמות. הוא רק משחרר אותנו מהטעות, ואת זה אין לעשות. יש להיות
הוגן בעניינים האלה. המשא שמונח על גבנו בשל הטעות במלחמת יום

הכיפורים בלאו הכי כבד למדיי.
אם להיות הגון כלפי טליק, הרי לדבריו כל הידיעות וכל הפרשנויות, נוסף על
החומר הגולמי, היו מונחות על שולחן המועצה של גולדה וסביבו יושבים שש

האוטוריטות הגדולות ביותר בתולדות הביטחון הישראלי. האם זה עזר?
כיוון שאני הוא כאן שצריך להיות תלוי בגלל הטעות שלנו, אז בשביל הצדק

ר שצביקה זמיר לא כיסה את כל השטח. כדאי שתקראו את ספרוַההיסטורי אומ
של גמאסי, ספר טוב מאוד ומעניין. הוא מספר, והיום זה כבר ידוע, שבאוקטובר
72' כינס סאדאת את הקצינים והחליט החלטה היסטורית גדולה, למעשה אחת
ההחלטות הגדולות ביותר בהיסטוריה הצבאית של המזרח התיכון. הוא שינה את
האסטרטגיה הצבאית של מצרים, החליף את הצמרת והודיע: עכשיו אנחנו נצא
למלחמה באמצעים שיש לנו, יהיה אשר יהיה. נצא למלחמה מוגבלת כדי להזיז

ּפים. זו ההחלטה החשובה ביותר שהתקבלה לפני מלחמת יוםִולהניע את אמות הס
הכיפורים. ואת הידיעה הזאת לא סיפק 'המוסד'.
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דברי סיכוםדברי סיכוםדברי סיכוםדברי סיכוםדברי סיכום
אל"מ (מיל') ד"ר מאיר פעיל

כהיסטוריון שלא השתתף במלחמה, ברצוני לציין שני חילות בצה"ל שהיו מוכנים
למלחמת יום הכיפורים: חיל הרפואה וחיל הים. פה הייתה מהפכה.

חיל הים הופיע בזירת הים התיכון עם טכנולוגיה חדשה ועם טקטיקות חדשות
ומתחדשות, שהיה בהן משלב של תבונה ואומץ לב, באמצעות הסטי"ל שהוא
קונצפציה שחשבו עליה כמעט דור קודם לכן. בזירת ים סוף עבדו עם אותן
ִלטכנולוגיות ואמצעים ישנים ולמרות זאת חיל הים עבד היטב בזירה זו. אם יש חי

ישראלי לוחם שהופיע במלחמת יום הכיפורים וניכר בו שעשה כמעט את כל
 הרי זה חיל הים.—שיעורי הבית הדרושים ופעל כהלכה 

פי בקשת–השתתפתי במחקר על מלחמת יום הכיפורים יותר משנה תמימה, על
ראש מחלקת ההיסטוריה, באישור הפיקוד העליון. כחבר כנסת לשעבר אני רוצה

פי החוק אין על–להגיד לבני [פלד]: אין חוקה לצה"ל, למדינת ישראל, אבל על
 אלא רמטכ"ל וממשלת ישראל. בהיותי חבר כנסת אחרי—צה"ל מפקד מדיני אחד 

מלחמת יום הכיפורים הייתי אחד מאלה שנלחמו לקבוע הגדרה אישית לאישיות
שהיא המפקדת על הכוחות המזוינים, ולא הצלחתי.

בעניין הפיקוד העליון, יש שלושה דברים שלדעתי המרצים דילגו עליהם.
החלטת הדרג המדיני שהזכיר בני, שלא לבצע את ההפצצה האווירית 1. 

 והסבירו את זה פה. אפשר להתווכח. מדיני מוחלטהמוקדמת. השיקול היה
הסיבה הייתה שלא יאשימו אותנו (בעלי בריתנו היקרים האמריקנים)
שאנחנו, מרוב עצבנות, פתחנו במלחמה. כל השאר שתיאר בני בהרצאתו
תואם את הממצאים הידועים לי ואין לי הערות לממשלה על החלטתה,

שהייתה נכונה ונבונה.
ר בהרצאה על החלטות הפיקוד העליון. וגולדה הייתה הפיקודַהקטע הזה חס

העליון. מאחר שכתוב בחוק שהממשלה אחראית, קראתי את כל
הפרוטוקולים של הקבינטים שקמו, והגעתי לידי מסקנה שראש ממשלת
ישראל גולדה מאיר לא איבדה את שלוות הרוח אפילו פעם אחת. היה לה

אופי נחוש ועקיב... הידד לפמיניזם!!
בצהרי 9 בחודש, היום השלישי למלחמה, כינס משה דיין את כל עורכי 2. 

העיתונים והתקשורת, כולל הרדיו והטלוויזיה. דרך אגב, עד אז לא הופיעו
בתקשורת שום דוברים מטעם צה"ל או מטעם ממשלת ישראל. גם במלחמת
העצמאות לא היו דברים כאלה, משום שהיה דיווח די שוטף בעיתונות.
משה דיין תיאר את המצב כחמור מאוד ופלט שאנחנו עומדים לפני סכנת
חורבן הבית השלישי. הוא הבטיח שיופיע בטלוויזיה באותו ערב, ביום
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שלישי, להסביר את המצב לאומה. שני עורכי עיתונים מן המתונים דווקא,
חנה זמר וגרשון שוקן, כל אחד לחוד, ואולי היו עוד כאלה שאיני יודע,
טלפנו לגולדה ואמרו לה: "משה דיין אסף את עורכי העיתונים והציג בפניהם
תמונה דפטיסטית, אל תתני לו להופיע בטלוויזיה". ובאותו הערב הופיע
לראשונה אהרון יריב בדרגת אלוף, והוא היה הדובר עד סוף המלחמה. דרך
אגב, הוא דיבר דברי אמת. הוא לא ייפה את הדברים אבל גם לא התבטא

במונחים של שואה.
םירצמה תא שדוחב 8–ב וניתוחוכ ופקת ךיא דואמ הפי ראית ןוירוטסיהה3.

–הפקת תרחא הדגוא תרחמל ךיא ראית אל אוה .ולשכנו דגנ–תפקתהב
8–ב הפקתהה דועב :שיגדהל ינוצרב .איה םג הלשכנו הטיש התואב דגנ
ריעהלו הקיטקטה תא קודבל רשפא ןאכו ,הדוקפ יפ–לע התשענ שדוחב
קירא לש הדגואה ידיב ,שדוחב 9–ב ,תרחמל הפקתהה ירה ,תורעה
ותואל הרבעוהש ,ל"כטמרה לש הדוקפל שרופמ דוגינב התשענ ,ןורש
רמאנ יאבצה עוצקמב .ןוילעה דוקיפה תטלחה התייה וז .הדגוא דקפמ
"There is nothing more successful than successלו היה אריק שרון ."

מצליח להגיע לתעלה ופותח טריז לשם, הכול היה בא על מקומו בשלום.

אבל הוא נכשל כמו שנכשלו יום קודם. זה היה הקש ששבר את גב הגמל.
מתוך זה הבינו בפיקוד העליון שמשהו בפיקוד הדרום לא בסדר, ושלחו את

לב לקבל את הפיקוד על כל הזירה הדרומית.–חיים בר
הכוח המשוריין העיראקי הראשון הופיע ברמת הגולן אל מול האוגדה של דן

 לא המ"פים, לא המג"דים, לא המח"טים, לא מפקד—לנר, בלי שקיבלו עליו מידע 
האוגדה וגם לא אלוף הפיקוד. הליצנים אומרים: איך הבחנו שאלה עיראקים?
הטנקים קצת שונים בצבעם ושמענו אותם מדברים באלחוט. אז יכול להיות שהבינו
שהם אינם סורים אבל זה לא צחוק. הופיעה דיוויזיה ממוכנת ואחר כך עוד דיוויזיית
טנקים, ואני מכיר את המודיעין שלנו, אני בטוח במאת האחוזים שהיו להם סוכנים
שאיתרו את המהלך הזה. מהמחקר ידוע לנו ששתי דיוויזיות עיראקיות נשלחו
לבקעת דמשק וחלקן היה בשטח בגולן. זו רשלנות וחוסר ערנות מחשבתית של

המודיעין, של הפיקוד העליון.

מהמלחמה הזאת יש הרבה ללמוד. אבל בעיני כל צבאות תבל שאני מכיר, צבא
 מבחינה צבאית טהורה ועל סמך התוצאות הסופיות של—ההגנה לישראל נחשב 

 לצבא מצוין, צבא מאורגן של מדינה ריבונית ולא של—מלחמת יום הכיפורים 
פי שנתפסתם מופתעים לחלוטין, בלי מכנסיים–קהילה. כך הם אומרים: אף על

בזירה הסורית וגם בלי תחתונים בזירת סיני, עברו כמה יממות עד שהתעשתם
בזירה הסורית ועוד תשע יממות עד שהתעשתם בזירה המצרית. בסופו של דבר
הבאתם את המלחמה אל שטח האויב וכפיתם את רצונכם על ההנהגה המדינית

המצרית.
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רק צליחת התעלה וכיתור הארמיה השלישית גרמו לאנואר סאדאת לפנות אל
בעל בריתו הסובייטי שיעשה מעשה ויעזור לו, כי הוא פחד מאוד שהישראלים

 את הארמיה השנייה, ואינני יודע אם לא פחד שנגיע לקהיר. אבל הואגםיכתרו 
המועצות הכינה שבע דיוויזיות–פחד מאוד. הוא פנה אל הסובייטים לעזרה, וברית

מוטסות לשלוח אותן לכאן. לפחות כך הצהירה. האמריקנים מיד התערבו ואמרו:
) ולא בשביל זה יש לנו שדות תעופהNATOלא בשביל זה הקמנו את נאטו (

 לא כדי שנאפשר לשבע—בטורקיה או ביוון והצי השישי עם נושאות מטוסים 
דיוויזיות רוסיות לעוף אל חצי האי סיני ומצרים.

שר החוץ הסובייטי גרומיקו הזמין את קיסינג'ר למוסקבה, ושם הם בישלו את
הפסקת האש הראשונה ואחר כך את השנייה. בחזרתו ביקר קיסינג'ר בישראל
והסביר לגולדה את המשמעות, ומאחר ששניהם דוברי אנגלית טוב מאוד לא נדרשו
מתרגמים, אבל את הצעקות שזעקה גולדה מהחדר שלה שמעו בכל מרחב הקריה.

 יכוללא24 בחודש. התברר לאנואר סאדאת שהוא –בסופו של דבר זה נעשה ב
לקבל מהסובייטים דבר, משום שאין להם במה לאיים על ישראל... להביא דיוויזיות

הברית באמצעות–רוסיות? נאטו לא ייתן, ומה הם יעשו? לכן הוא פנה לארצות
הברית במצרים, איני–הברית או של ארצות–משרדי הקישור של המצרים בארצות

יודע בדיוק את הצינור, ואמר: תורידו מעליי את הישראלים, שצלחו את תעלת
סואץ מערבה וכיתרו כליל את הארמיה המצרית השלישית.

האמריקנים אמרו למצרים: בתנאי אחד, אם תעבירו את נאמנותכם העיקרית
ואת בריתכם העיקרית מהחלק הסובייטי של העולם אל המרחב הדמוקרטי
האמריקני. אפילו רמזו לו 'בטח אתה גם מעוניין בכך'... אמר סאדאת: "רוצה אני,
רוצה אני". אז החזירו אותנו אל הקו שבו התחלנו את המלחמה, לא אל הגדה
המזרחית של התעלה אלא בשלב הראשון 20 ק"מ ואחר כך 25 ק"מ מזרחה, ובשלב

השני אל עומק סיני. זה גם כן קשור לפיקוד העליון.
בכל מלחמה, בדרך כלל, ניצחון צבאי חזקה עליו שיביא הישג מדיני, שאם לא
כן אין בו טעם. ממשלת ישראל חשבה שאם נצליח לסיים את המלחמה כשבידינו
כל השטחים שהחזקנו לפניה, אז פחות או יותר מנענו את המצב מלהשתנות. הוא

הברית–השתנה. בסופו של דבר, מי שקטף את כל הרווחים המדיניים היו ארצות
ומצרים.

ומה צריך ללמוד מזה? כדאי לדעת שהנוסחה הזאת, שהישג צבאי מביא הישג
מדיני, לא תמיד היא נכונה, דווקא לשותף הקטן. אכן נוצר הישג מדיני, אבל את כל
ההישגים המדיניים שניתן היה לסחוט מהניצחון הצבאי הישראלי במלחמת יום

הברית של אמריקה.–הכיפורים, בעצם סחטה בעלת בריתנו ארצות
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אל"מ (מיל') בני מיכלסון

זמנית באמצעות חמש דיוויזיות–המתקפה המצרית בדרום בוצעה לכל רוחב הזירה בו
הרגלים של שתי הארמיות השנייה והשלישית אשר צלחו את תעלת סואץ (רוחבה

200 מטרים) בחמישה אזורי צליחה. בחציית התעלה השתמשו החיילים-180
פיםֹצוְהמצריים בסירות גומי בחיפוי אש ארטילרית כבדה וגם הטילו למים גשרי מ

רבים ואסדות התזה, ופרצו פרצות בסוללת העפר הגבוהה שעל הגדה הישראלית
.בסילוני מים חזקים

”מעוזים" שלא היו לב המפורסם בגדה המזרחית של התעלה היו 15–בקו בר
 תוצרי מלחמת ההתשה שנועדו להמחיש את אחיזת מדינת—אלא מוצבי תצפית 

ישראל בתעלה ולצורכי התרעה. מוצבים אלו אוישו בגדוד חיילי מילואים מהחטיבה
מם עמדו יחד חמש פלוגות טנקים450ִ איש. ע–הירושלמית (16) שנמנו בו פחות מ

של חטיבת שריון 14 (בפיקודו של אל"מ אמנון רשף). כוחות אלו פוצלו לשתי
גזרות, ובצפון התעלה נערכה מפקדת חטיבה מרחבית 275 בפיקודו של אל"מ
"אלוש". זו הייתה העוצמה שעמדה בפני 80,000 החיילים המצריים התוקפים אשר
למעשה כמעט שלא נתקלו בכל התנגדות. בתכנית המגננה "שובך יונים" של פיקוד
הדרום נקבע שאוגדת השריון בסיני (252), בפיקודו של האלוף אברהם מנדלר,
תיערך במצב חירום עם שתי חטיבות שריון לפנים וחטיבה שלישית מאחור כעתודה
זירתית. אולם נסיבות פתיחת המלחמה, ההתרעה המאוחרת והציפייה שהמתקפה

14:00, שעת פתיחת האש, רק–המצרית תיפתח רק בשעה 18:00 גרמו לכך שב
חטיבת שריון אחת הייתה ערוכה לפנים (חטיבה 14). גדודי החטיבה ופלוגותיהם

פי התרגולות ולחבור למעוזים, אולם–פוצלו עד למחלקות יחידות ונצטוו לנוע על
כבר בדרכן לקו המים רובן נתקלו בחיילים המצריים שצלחו את התעלה חמושים

 משפרצה הלחימה הונעה חטיבת השריון האורגנית הסדירה.לרוויה באמצעי נ"ט
השנייה של האוגדה (חטיבה 401 בפיקודו של אל"מ דן שומרון) לגזרת דרום
התעלה, ובתוך שלוש שעות הגיעו יחידותיה לכלל מגע עם כוחות הארמיה השלישית

 בית הספר לשריון— בה בעת הופנתה גם חטיבת השריון השלישית .המצרית
 לגזרה הצפונית, וגם היא בתוך שעות—(460) בפיקודו של אל"מ גבי עמיר 

אחדות הגיעה לידי מגע עם האויב.
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ההיתקלויות הראשונות של צוותי הטנקים הישראליים עם החי"ר המצרי
המשופע באמצעי נ"ט היו הפתעה מרה לשריונאי צה"ל; היעדר ארטילריה וחיל
רגלים שיאפשרו להתגבר על הבעיה גרמו בימים הראשונים לאבדות כבדות מרקטות

. ומטילי נ"ט מונחים מסוג סאגר שהפעילו המצריםRPG-7נ"ט 

עוצבות המילואים החלו מגיעות לזירת התעלה מצהרי יום א' 7 באוקטובר (24
30 שעות–שעות לאחר שפרצה המלחמה) ועד לערב של אותו היום. במשך כ

הייתה משימת המגננה בסיני מוטלת על שכמם של הכוחות הסדירים בלבד. בשעות
האלה הגיעו אבדותיהם עד כדי 70 אחוזים. המצרים נאחזו לכל אורך הגדה המזרחית

ארבעה ק"מ. בבוקר 7 באוקטובר-של התעלה ברצועה שרוחבה לא עלה על שלושה
ניתנה הוראה לחיילי המעוזים לסגת אחורה; כמחציתם נחלצו, והנותרים נכנעו
משרבו האבדות ואזלה התחמושת. מעוז המזח (בפורט תאופיק), מול העיר סואץ,

13 באוקטובר. ואילו מעוז בודפשט, בשרטון מול העיר פורט סעיד, היה–נכנע רק ב
היחיד שהחזיק מעמד עד הסוף ולא נפל גם כאשר נותק מעורפו והותקף מחזיתו.

נגד בדרום–מתקפת

7 באוקטובר נדרש בשנית הקבינט בראשות ראש הממשלה לקבל החלטה–ב
אסטרטגית בדבר הפעולה בדרום. מערכת הביטחון הציגה שלוש דרכי פעולה

אפשריות:
–יומיים למתקפת-עמידה איתנה על 'כביש הרוחב' בדרום ויציאה בתוך יום.א

נגד על בסיסו לחיסול ראשי הגשר המצריים.
צרים (הגידי והמיתלה) לקיצור קווים ולשיפור המגננה במחירְנסיגה לקו המ.ב

ויתור על שטחים חיוניים כמו אום חשיבה ורפידים.
צליחת התעלה על פני גשרים מצריים, השמדת כוחות אויב ממערב לתעלהג.

ואחר כך ממזרח לה (אפשרות שצידדו בה האלופים גונן ושרון).

הרמטכ"ל, בנתחו לפני ראש הממשלה את שלוש האפשרויות, המליץ על
נגד פיקודית לחיסול ראשי הגשר המצריים ממזרח לתעלה.–הראשונה, היינו מתקפת

שר הביטחון תמך בהצעת הרמטכ"ל, וראש הממשלה קיבלה את המלצותיהם
פי שיקול דעתו.–והורתה לרמטכ"ל לפעול על

נגד את ראשי הגשר המצריים בגדה המזרחית בטרם–פיקוד הדרום נצטווה לתקוף
יתחזקו ויתבססו. מצהרי אותו היום העתיק חיל האוויר את המאמץ העיקרי שלו
מהצפון לתקיפת הגשרים על התעלה, ועל אף האבדות שספג נפסקה ליממה חציית

נגד.–המצרים את התעלה ונוצרו התנאים למתקפת
הנגד שנועדה להתבצע–הנגד הפיקודית כשלה. מתקפת–בדרום, מתקפת

143 שעתה זה הגיעו–באמצעות אגרוף משוריין, ובו שתי אוגדות המילואים 162 ו
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לחזית, ובעוצמה של מאות טנקים, יצאה אל הפועל בקול ענות חלושה בידי אוגדתו
של האלוף אברהם אדן (ברן) בלבד. גם אוגדה זו לא תקפה במאמץ אוגדתי ואף לא
חטיבתי אלא בהתקפות יחידות של גדוד טנקים בכל פעם, ללא סיוע אווירי,
ארטילרי או של חיל רגלים. אוגדה 143 נשלחה דרומה בטרם עת, כשסבר אלוף
הפיקוד כי אוגדה 162 מצליחה; אך כשגבר הלחץ המצרי הוחזרה אוגדת שרון
בחופזה וכמעט שלא נכנסה לקרב. ההתקפה שביצע בפועל גדוד טנקים אחד (19
מחט' 204) בעוצמה של 24 טנקים בלבד, בגזרת גשר הפירדאן, הצליחה גם כך
להגיע לגדת התעלה והמצרים החלו לסגת בהמוניהם, אלא שהצלחה זו לא נוצלה.
המצרים התעשתו והגדוד נחלץ בקושי לאחור, מצליח לחלץ את לוחמי מעוז
חיזיון. אירוע זה ממחיש איזו תפנית הייתה יכולה להיות בזירת הדרום אילו

 שהיה זמין.—הנגד הייתה באמצעות כוח גדול יותר –מתקפת

מגננה בדרום

בזירת סיני ניסו המצרים לפתח את מתקפתם מזרחה אולם לא הצליחו להתקדם
9 באוקטובר תקפה אוגדה 143 מתוך ניסיון–מעבר לכביש החת"ם בשום גזרה. ב

לשפר עמדות אולם בהצלחה שלא עלתה על הצלחת אוגדה 162 ביום האתמול
ובאבדתם של 50 טנקים. המצרים ניסו לפתח את מתקפתם גם דרומה לאורך החוף
המזרחי של מפרץ סואץ אל עבר ראס סודר, אולם איבדו מסוקים וכוחות קומנדו
רבים בניסיון זה, והתקדמותם הקרקעית נבלמה אף היא בקלות יחסית. פיקוד ים
סוף המצרי נכשל למעשה בכל מבצעיו. המצרים לא הצליחו להרחיב ולהעמיק את

12 הק"מ הנדרשים ונשארו בראשי גשר רדודים בלבד בעומק–ראשי הגשר שלהם ל
לב (הרמטכ"ל הקודם–אלוף חיים בר–10 באוקטובר מונה רב–שבעה ק"מ. ב-חמישה

וכעת שר בממשלה) למפקד חזית הדרום עם סמכויות מיוחדות, מתוך מגמה
לארגן מחדש ולשדרג את הפיקוד והשליטה בחזית מורכבת זו.

התריבשו רבוטקואב 41–ב תירצמה תניירושמה הפקתמה

14 באוקטובר עברו על הכוחות בפיקוד הדרום–ארבעת הימים שבין 10 ל
בהתארגנות, בהתחזקות ובבלימת ניסיונות מצריים פה ושם לשפר את אחיזתם

קדּה13ַ באוקטובר היו באוגדה 252 חילופי מפקדים כאשר מפ–ממזרח לתעלה. ב
12-האלוף אלברט מנדלר נפל בקרב ובמקומו מונה האלוף קלמן מגן. בליל 11

13 בחודש החל הצבא המצרי לרכז כוחות מעבר לתעלה מזרחה, מתוך-ובליל 12
כוונה לפתוח במתקפה משוריינת שנועדה לכבוש את כל מערב סיני עד לקו טסה-

צרי הגידי והמיתלה תוך השמדת כוחות צה"ל בגזרה. מגמה זו אמנםְביר גפגפה ומ
הייתה שנויה במחלוקת בפיקוד העליון המצרי, אולם דעתם של הנשיא ושר המלחמה
איסמעיל עלי גברו על נימוקיו של הרמטכ"ל שאזלי שהתנגד למתקפה, וההוראה

שוגרה לכוחות.
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מגמת ההתקפה הייתה להקל את הלחץ מעל הצבא הסורי המוכה וזועק לעזרה,
ולמשוך כוחות צה"ליים מזירת הגולן. תחילה היו אמורות הארמיות השנייה

13 בחודש, אבל הקושי בריכוז הכוחות ממזרח–והשלישית המצריות לתקוף ב
לתעלה אילצם לדחות את המתקפה ביום אחד, והיא יצאה אל הפועל רק למחרת.
הישגי מתקפה זו נועדו לאפשר למצרים יתרון מכריע מבחינת יחסי העוצמה מול
צה"ל ומבחינת מרחב כבוש, עד שלא יוכל צה"ל להשמיט מידם הישגים אלה לאחר

.שיכריע את הסורים וירכז את הכוחות בדרום

זמנית לאורך החזית כולה.–בבוקר 14 באוקטובר פתחו המצרים במתקפה בו
מה מ'מטריית' הטק"א קצר הטווח, היו–החטיבות המצריות התוקפות, שיצאו לזמן

'טרף' קל יחסית לתקיפות חיל האוויר ונתקלו בכוחות צה"ל הערוכים מראש
בעמדות שולטות. המתקפה המצרית נבלמה בכל הגזרות לאחר שספגה אבדות

200 טנקים בעוד אבדות צה"ל מזעריות–רבות. ביום זה איבדו המצרים יותר מ
טו את כף מאזן העוצמה לטובת צה"ל, לראשונהִביותר. תוצאות הלחימה ביום הזה ה

מאז פרצה המלחמה, ונוצרו התנאים לצלוח את התעלה ולעבור למתקפה. מגמת
המצרים למשוך כוחות מהצפון לא צלחה כלל.

18 באוקטובר: מערכת הצליחה-15

12 באוקטובר נערכו בפיקוד העליון סדרת דיונים. הנושאים העיקריים היו הכרעה–ב
מהירה של המלחמה בכפיית הפסקת אש על מצרים וסוריה באמצעות מתקפת
צליחה בדרום. אחת מהנחות היסוד בתפיסת הלחימה של צה"ל לפני המלחמה
הייתה כי המלחמה בזירה המצרית תוכרע באמצעות צליחת התעלה ומתקפה
המעבירה את המלחמה לשטח האויב. על מנת לאפשר מבצע צליחה מסוג זה
הושקעו משאבים רבים ונבנה מערך שלם בחיל ההנדסה ובשריון ואפילו על חשבון
השקעה בביצורים ובמכשולים. ערב המלחמה בוצעו תרגילי צליחה בעוד הגדה
המזרחית בידינו, אולם גם לאחר ההיאחזות המצרית במזרח התעלה בימי המלחמה
הראשונים הוערך שצליחה מערבה וכיתור הכוחות המצריים יאלצום לסגת ולוותר

12 בחודש התחבטו בשאלה אם מבצע הצליחה–על הישגיהם ההתחלתיים. בדיונים ב
אכן יגרום להפסקת אש, ושמא לא ניתן לכרוך את הצליחה בהפסקת האש. מידע
על העברת כוחות השריון המצריים את התעלה מזרחה לצורך מתקפה גרם להחלטה
לצלוח לאחר בלימת מתקפה זו. ואכן, יממה לאחר שנבלמה המתקפה המצרית

החל צה"ל במבצע 'אבירי לב', הלוא הוא מבצע הצליחה.

לב הועיד את אוגדה 143 של אריאל שרון–אלוף חיים בר–מפקד חזית הדרום רב
לכיבוש ראש גשר ואחריו פתיחת הצירים אליו ואבטחתם ובהמשך הרחבת השטח
–הכבוש צפונה משני עברי התעלה. ואילו את אוגדה 162 של אברהם אדן הועיד בר

לב למעבר דרך אוגדת שרון ולכיתור הארמיה השלישית בכיוון דרום. לפי התכנית
באוגדה 143 נועדה חטיבת השריון 14 (מוגברת) לפתוח את הצירים לתעלה
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ולאבטחם; חטיבת הצנחנים של דני מט נועדה לצלוח ולתפוס ראש גשר בצד
 לעבור—המערבי של התעלה, וחטיבת השריון 421 (בפיקודו של אל"מ חיים ארז) 

דרך ראש הגשר של הצנחנים ולפרוץ ממנו לעומק השטח המצרי.
16 באוקטובר החל מבצע הצליחה. חטיבת הצנחנים עברה בסירות-בליל 15

גומי את התעלה ותפסה ראש גשר בגדה המערבית ללא התנגדות משמעותית.
אולם צירי התחזוקה מאחוריה, שנועדו לתנועת חלקי הגשרים לתעלה ולהספקה
חיונית, עברו בחלקם בפאתי מערכים מצריים ממזרח לתעלה, רוויים נשק נ"ט
וארטילריה, והיה קושי רב לכבשם ולמנוע את שליטתם בצירים. חטיבה 14 נשאה
בעיקר הנטל של לחימה חזיתית וקשה זו להרחבת מסדרון התנועה אבל בהצלחה
חלקית. היא הצליחה לרתק את המצרים למערכיהם אך לא לכבשם. ריתוק זה
אפשר לחטיבה 421 להגיע לגדת התעלה באזור הצליחה מדרום ולהעביר גדוד

ת ג'ילואה לגדה המערבית של התעלהֹטנקים (בפיקודו של סא"ל גיורא לב) בדוברו
בבוקר 16 באוקטובר.

גדוד הטנקים בגדה המערבית יצא לפשיטה משוריינת ממערב לחיץ החקלאי.
בדרכו השמיד כוחות מצריים עורפיים, בסיסי טק"א ומפקדות. פשיטה זו, שנמשכה
מרבית שעות היום, גרמה להבקעת מערכי ההגנה האווירית המצריים ממערב לתעלה
וסייעה לחיל האוויר להשיג עליונות אווירית מעל לאזור הצליחה. מערך הפיקוד
והשליטה המצרי עדיין לא קלט את הצליחה הישראלית והמשיך במהלך היום לרכז
את מאמציו ממזרח לתעלה כדי לנתק את המסדרון שדרכו המשיך צה"ל בהזרמת

כוחות לקו המים. לפיכך, הקרבות המרכזיים המשיכו להתנהל ממזרח לתעלה.
ינפל ריאמ הדלוג הלשממה שאר הנושארל הבצייתה ,רבוטקואב 61 ,הז םויב

קחרמב ל"הצ תוחוכ :הדיפקב רחבנ יותיעה .המחלמה תוחתפתה לע חוודל תסנכה
השעמל םלשוה — ץאוס תלעת לש יברעמה דצב םילעופ תעב הבו קשמדמ מ"ק 04
לש הפקתמל טלחהב העיתפמ תיתיזח–וד ביוא תפקתמ לש בצממ .המחלמב ךפהמה
:הירבדמ עטק ןלהל .םימיה תשש תמחלמ לש שאה תקספה יווקל רבעמ ל"הצ

”אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, מאז יום הכיפורים, זה 11 ימים, הננו
עומדים במלחמה אכזרית. המלחמה נכפתה עלינו בשתי חזיתות בעת
ובעונה אחת. ניטשו קרבות עזים בהם נתגלה צבא הגנה לישראל במלוא
עוזו ועוצמתו. האויב בחר לבצע את התקפתו ביום הכיפורים מתוך בורות
ורשעות כאחד. הוא בחר ביום זה ביודעו שכה רבים מישראל שרויים
בתפילה בבתי כנסת, באשר זהו היום הקדוש ביותר לעם היהודי. משום
בורות לא ידע האויב שאצל היהודים פיקוח נפש דוחה הכול. לא נשכח
את החיזיון המופלא והמרגש, כאשר אלפי בחורים יוצאים בשקט מבתי
הכנסת, עטופים טליתותיהם, וכעבור שעה קלה, תרמילי חיילים על כתפם,
הם יוצאים אל יחידותיהם בחזיתות מלווים בתפילה לשלום כל לוחמינו
ובאמונה עמוקה בניצחון צבא הגנה לישראל ובעתידו של העם היהודי.
לוחמינו נלחמו כאריות. המתקפה הנפשעת נבלמה. על האויב הונחתו
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מכות כבדות, אך המלחמה עודנה בעיצומה. אין יום ללא קרבות, וכל
חייל מישראל הנופל בקרב יקר לא רק למשפחתו אלא לכולנו והמאמץ
להכריע את האויב, רצוף אבדות יקרות. חברי הכנסת, לא אבוא עתה
לתאר במפורש את המצב בשדות המערכה ובחזיתות. אגיד רק זאת:
בחזית הסורית גברנו על התוקפים, הדפנו אותם אל מעבר לקווי הפסקת
האש. הצבא הסורי הוכה קשות וכוחותינו עברו אל מעבר לקווי הפסקת
האש. דיוויזיה עיראקית שהשתלבה במלחמה נפגעה קשות מידי כוחותינו.
צה"ל פגע בתשתית האסטרטגית של סוריה. אך המלחמה בחזית הסורית
טרם נשלמה. בחזית הדרום המלחמה במלוא תוקפה. לאחר קרבות הבלימה
נחלו כוחותינו הישגים גדולים בקרבות הגנה. שלשום ניטשו קרבות כבדים
של שריון בשריון ותנופת המתקפה המצרית נבלמה. הסימנים מלמדים
כי יוזמת האויב הוגבלה. בשעה זאת, כשהננו מכונסים בישיבת הכנסת,

. ודאי לא תצפו לתיאורפועל כוח של צה"ל גם בעבר המערבי של התעלה
מפורט של המהלכים והתכניות של צה"ל, ולא אוסיף דברים על משמעותם
של הישגינו בעוד הקרבות בעיצומם. ברכת העם שלוחה לצבא הגנה
לישראל, חייליו ומפקדיו. אנשינו נלחמו ונלחמים בחירוף נפש. לחימה
כזו אפשר להבין רק אם זוכרים את טבעו ותכונותיו של הנוער שלנו, רק
אם מבינים כי אנשינו מודעים לשליחותם בהיסטוריה היהודית כממשיכי
מורשת הגבורה של הדורות, וכמגנים על ביתם, על נפש יקיריהם ועל

קיום עמם ומדינתם".

יחידות השריון שלחמו לכיבוש המערכים המצריים השולטים על צירי 'טרטור'
ו'עכביש' המובילים לאזור הצליחה קיבלו סיוע מצנחני חטיבה 35. אלה פתחו

17 בחודש באמצעות גדוד 890 בעיקר, בקרב אשר כונה-בהתקפה לילית בליל 16
חי"ר)-לימים "הקרב על החווה הסינית". זו הייתה התקפה לילית משולבת (שריון

על יעדים מבוצרים והיא בוצעה בחופזה ובדבקות עילאית במשימה. בהתקפה זו
ספגו כוחות צה"ל אבדות רבות אבל בחיפויה נגררו חלקות גשר היוניפלוט לתעלה

ובבוקר 17 באוקטובר החלה הרכבתו.
17 באוקטובר, למעלה מיממה לאחר שהחלה הצליחה, החלו המצרים להגיב–ב

ולנסות לנתק את הכוחות הצולחים משני עברי התעלה תוך אלתור כוחות משימה
וריכוז חלקי יחידות מכל הבא ליד. בד בבד החלו בהפצצות אוויריות, בירי טילי

קרקע ובארטילריה אינטנסיבית על אזור הצליחה וכן בניסיונות נואשים-קרקע
נגד. ואולם ביום זה (17 באוקטובר) פעלו שתי אוגדות צה"ליות, של שרון–לתקוף

ושל ברן, בשיתוף פעולה מלא בלחימה משני עברי התעלה תוך אבטחת בניית
נגד. יש לציין את השיתוף המוצלח–הגשרים והשמדת הכוחות המצריים התוקפים

נגד את אזור–בין כוחות משתי האוגדות במארב לחטיבה 25 המצרית שתקפה
 ממזרח לתעלה. במארב זה שימש כוח מאוגדת שרון ככוח בולם—הצליחה מדרום 
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לכמה שעות עד אשר כוחות מאוגדת אדן הלמו באגף חטיבת השריון המצרית
והשמידוה.

האגף הצפוני של מסדרון התנועה הישראלי אובטח היטב ביום זה, ובשעות
אחרי הצהריים הושלם הגשר למערב התעלה על אף הפעילות המצרית, שהצליחה

18 בחודש צלחה אוגדת אדן את-רק להאט במקצת את מאמצי הגישור. בליל 17
התעלה בעוברה דרך אוגדת שרון (עם חטיבת שריון מאוגדת שרון). בבוקר 18
בחודש כבר היו כוחות משתי האוגדות הצולחות בעוצמה ניכרת ממערב לתעלה
והם החלו להתקדם למעמקי השטח המצרי בהיתקלם בהתנגדות בינונית. באותו

היום נפרס גם גשר הגלילים, והמעבר למערב התעלה אובטח סופית.
תוליעפ םיטייבוסה ומייק החילצה תכרעמ םהב הערכוהש םימיה תשולשב

תוצעומה–תירב תלשממ שאר םירצמל עיגה רבוטקואב 61–ב .תיביסנטניא תינידמ
םיגשיהה וכפהיי םרטב שא תקספהל םיכסהל תאדאס תא ענכשל הסינו ןיגיסוק
עצבמ לע עדי אלש ,ירצמה אישנה םלוא .םייתועמשמל הלעתל ברעממ םיילארשיה
.וצראל בזכואמ ןיגיסוק רזח רבוטקואב 91–ב .עומשל הבא אל ,ל"הצ לש החילצה
לש התלוכי–יאו יל"הצה גשיהה לדוג תאדאסל רבתסה רשאכ ,רבוטקואב 02–ב קר
תיטסינומוקה הגלפמה ריכזמ לש ותיינפל הנענ ,ץרפב דומעל תירצמה ןוחטיבה תכרעמ
אל וז תירצמ הטלחה .תידיימ שא תקספהל םיטייבוסה ולעפיש םיכסהו ביינ'זרב
רצונש בצמב .תונידמה יתש ןיב םיסחיה תרכעהל ךכ רחא המרגו הירוס םע המאות
חרזממ םיירצמה תוחוכה תא גיסהל ילזאש ירצמה ל"כטמרה שקיב הלעתל ברעממ
דגנתה תאדאס אישנה םלוא .ריהק תואובמב השדח הנגה תעוצר םיקהלו הלעתה
תינידמ הניחבמ םירצמל םלתשה הז יוגש יאבצ דעצ ,דבעידב .הז דעצל ףקות לכב
.המחלמה םויסב שאה תקספה לע תוחישב בושח ףלקל ךפהנש ןוויכמ

22 באוקטובר: פיתוח המתקפה ממערב לתעלה-19

אחרי צליחת התעלה והחיץ החקלאי הצמוד אליה ממערב, התפרסו שלוש האוגדות
הצולחות (בינתיים הועברה גם אוגדה 252) כמניפה במישורים הפתוחים: אוגדה
162 של ברן פנתה דרומה לעבר ג'בל ג'ניפה מתוך מגמה לכתר את הארמיה המצרית
השלישית; אוגדה 252 בפיקוד קלמן מגן נעה מערבה לכיוון קהיר, לאבטח את
האגף המערבי ולבלום כל ניסיון מצרי לתקוף מכיוון זה; ואוגדה 143 בפיקוד
אריאל שרון המשיכה בהרחבת ראש הגשר צפונה, הפעם בעיקר ממערב לתעלה

קהיר.-לכיוון איסמעיליה והחיץ החקלאי איסמעיליה
המצרים החלו לרכז כוחות מכל רחבי החזית כדי למנוע את התקדמות צה"ל
והמשיכו להפציץ את אזור הצליחה והגשרים, אך פעילותה של אוגדת שרון הפכה
מאמץ זה לקלוש ככל שעבר הזמן. בשלב זה ניכר ביחידות צה"ל מחסור במשאבים
מסוגים שונים לאחר הלחימה הממושכת ובעיקר חיילי רגלים. המטכ"ל ומפקדת
החזית עשו מאמץ ממוקד לספק משאבים אלה לכוחות במערב התעלה, שהלכו

והתרחקו מבסיסי התחזוקה שלהם.
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פריצת כוחות צה"ל מראש הגשר מערבה אל עבר מרחב העורף המצרי נהפכה
המועצות–לזרז של פעילות דיפלומטית מואצת בצד הערבי. ההבנות בין מצרים לברית

בדבר הצורך בהפסקת אש מיידית נתנו לסובייטים אור ירוק לשיחות בהולות עם
הברית בהזמנתו של שר החוץ האמריקני הנרי קיסינג'ר למוסקבה. ביומיים–ארצות

של שיחות אינטנסיביות ובלא ידיעת ישראל, הסכימו המעצמות הגדולות לכפות
הפסקת אש מיידית על הצדדים. תוצאות הסכמה זו נראו בתוך 12 שעות, כאשר

פיה תופסק האש מיד–פרסמה מועצת הביטחון של האו"ם את החלטה 338 ועל
-במזרח התיכון, וישראל ומדינות ערב תחלנה בשיחות שלום בחסות סובייטית

אמריקנית. נראה היה כי גורמים חיצוניים עומדים להשמיט מידי ישראל את הניצחון
22–במלחמה לאחר שכבר היה כמטחווי יד. ישראל נדרשה להפסיק את הלחימה ב

באוקטובר. קיסינג'ר הבין ששכנוע ישראל להסכים להחלטה זו בעת התפתחות
מוצלחת של המתקפה ממערב לתעלה מצריך מאמץ מיוחד, ולכן טס מיד ממוסקבה

הברית. ישראל הסכימה לשכנועיו והפצרותיו–לישראל עוד לפני חזרתו לארצות
של קיסינג'ר. נשיא מצרים סאדאת המשיך לשחק את המשחק עד לרגע האחרון,

90 הסכים להחלטה (שהוא היה מיוזמיה מלכתחילה על מנת להינצל–אבל בדקה ה
סובייטיים לשביעות-מתבוסה). ואילו סוריה, שלא שותפה במהלכים המצריים

.רצונה, לא הסכימה להיענות להחלטת מועצת הביטחון

בשעות האחרונות קודם שנכנסה הפסקת האש לתוקפה המשיכו כוחות צה"ל
במערב התעלה לפתח את הישגיהם ככל האפשר. אוגדה 252 התקדמה על כביש

101 מהבירה המצרית. אוגדה 162 השלימה–קהיר ונערכה להגנה בקילומטר ה-סואץ
בבוקרו של 22 בחודש את מסע האיגוף שלה דרומה והתקדמה במהירות במישורי
שלופה בעורף הארמיה השלישית המצרית ולעבר דרום תעלת סואץ. אוגדה 143

המשיכה לטהר את החיץ החקלאי במגמה צפונית ובעורף הארמיה השנייה.
הרמטכ"ל הורה על הפסקת האש בשעות אחר הצהריים של 22 בחודש, אולם

ר בעליל. החדירה הישראלית למרחבַאובדן השליטה בקרב הכוחות המצריים ניּכ
העורף האופרטיבי המצרי ממערב לתעלה הרס את מערכי הפיקוד והשליטה של
צבא זה, ומרבית היחידות המצריות מדרג שני ושלישי מצאו את עצמן מבודדות
ומנותקות מהרמה הממונה. במצב זה הפקודות על הפסקת האש לא הגיעו אליהן

כלל והלחימה נמשכה כמקודם בכל הזירה.

24 באוקטובר: השלמת כיתור הארמיה השלישית-23
וסיום המלחמה

בדרום נמשכו כאמור ההיתקלויות בין יחידות מצריות ליחידות צה"ל, והאש למעשה
לא פסקה. עקב זאת אישרה הממשלה לצה"ל להמשיך בלחימה ולהשלים את

252 את תמרון האיגוף ממערב–23 בחודש המשיכו האוגדות 162 ו–משימותיו. ב
לתעלה בכיוון דרום והשלימו את כיתור הארמיה השלישית. בערב הגיעו כוחות

—צה"ל לעיר סואץ, ובלילה השתלטה אוגדה 252 על מעגן ע'דביה שבמפרץ סואץ 
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מקום מושבה של מפקדת פיקוד ים סוף המצרית. אוגדה 143 כבשה את פאתי
איסמעיליה והתייצבה על המעברים שבחיץ החקלאי שנמשך מערבה לכיוון קהיר.

24 באוקטובר וכן בזירה–בגזרות הלחימה השונות נכנסה הפסקת האש לתוקפה ב
הסורית.

כיתור הארמיה השלישית הכניס את הצמרת המצרית לבהלה רבה, ואנשיה
החלו זועקים בכל הצינורות הדיפלומטיים בסיוע הסובייטים להפסקת אש מיידית.

24 בחודש על-זעקות אלה גרמו למועצת הביטחון של האו"ם להורות בחצות 23
הפסקת אש מיידית, וראש מטה משקיפי האו"ם במזרח התיכון נתבקש לסייע
בביצועה. גנרל סילסוואו השיג משני הצדדים הסכמה להפסקת אש בבוקר 24
בחודש, ומיד שיגר משקיפים לפקח על ביצועה. לא ניתן היה לבצע חלק אחר של

החלטת מועצת הביטחון שקרא לצדדים לחזור לקווי 22 באוקטובר.

הלחימה בעיר סואץ

24 באוקטובר פעלה אוגדה 162 לשיפור עמדות ממערב לתעלה. בתוך כך היא–ב
החליטה להשתלט על העיר סואץ בהעריכה שההתנגדות בעיר תהיה חלשה ביותר.
עם שחר חדרו כמה שדרות שריון לעיר מתוך כוונה להשתלט עליה בסערה, אך
נתקלו בהתנגדות עיקשת ובלתי צפויה. עקב זאת התרחשה במשך יממה לחימה
קשה בשטח עירוני בלתי מוכר ובקרב היתקלות, תוך ניסיונות לחלץ את הכוחות
מתוך השטח הבנוי הצפוף בעיר. לחימה זו הסבה לצה"ל עשרות נפגעים ביום
האחרון למלחמה אבל קיבעה באופן סופי את ניתוק הכוחות המצריים בדרום
התעלה בגזרת הארמיה השלישית. בה בעת המשיכו כוחות צה"ל בטיהור כיסי

25 באוקטובר נסתיימה–התנגדות משני עברי התעלה ותפסו אלפי שבויים. רק ב
הלחימה בזירת הדרום.
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הצבא המצרי במלחמת יום הכיפוריםהצבא המצרי במלחמת יום הכיפוריםהצבא המצרי במלחמת יום הכיפוריםהצבא המצרי במלחמת יום הכיפוריםהצבא המצרי במלחמת יום הכיפורים
תא"ל (מיל') ד"ר דני אשר

71', בעת מלחמת ההתשה, הייתי ראש מדור מצרים במודיעין בפיקוד-בשנים 70'
—הדרום. זו הייתה השנה הראשונה לשלטונו של סאדאת, אחרי מותו של נאצר 

אותה "שנת ההכרעה". במלחמת יום הכיפורים הייתי קמ"ן חטיבה 16, חטיבת
ירושלים שגדוד אחד שלה ישב בתעלה. ביקרתי את החיילים בערב ראש השנה,
ואחרי המלחמה ישבתי חצי שנה באזור איסמעיליה. בהמשך שירותי באמ"ן עסקתי

בצבא המצרי מזוויות שונות.
— המחלמל והשלכ ירוטסיה עקר תתל ילב םירופיכה םוי תמחלמ לע רבדל ןתינ אל

היכן התחילה. אתחיל במלחמת ששת הימים, כי הצבא המצרי במלחמת יום
הכיפורים נתן מענה לנושאים רבים שראה בהם גורם לכישלונו במלחמת ששת

הימים.

מקורות הלימוד

רוב המקורות שאדרש להם הם מסמכי שלל שנפלו לידינו אחרי הצליחה לגדה
 מפקדות של הארמיה השלישית—המערבית של התעלה. מפקדות הצבא המצרי 

 נכבשו. שם מצאנו—19 שהיו בגדה המערבית –ומפקדות של הדיוויזיות 16, 7 ו
שפע של מסמכים מרמות הפיקוד הבכירות, כולל דיונים של המטה הכללי המצרי,

 תכניות של מ"פים ומג"דים בשטח. למעשה יש לנו—ועד רמות הפיקוד הנמוכות 
סימטרית: פחות חומר על הארמיה השנייה; תמונה כמעט מלאה של–תמונה א

הארמיה השלישית; ולא מעט עדויות ומסמכים בדבר הכוונות והתכניות המצריות
למלחמת יום הכיפורים. אני מסתמך גם על פרסומים מצריים מאוחרים יותר, בין

” עם המגבלות שיש בדברים האלה.Official Historyהשאר פרסומים שהם מעין "
 של שלושה גנרלים מצריים.מלחמת הרמדאןמיד אחרי המלחמה יצא הספר 

הספר דן ברקע למלחמה ובפירוט מהלכיה, ומתאר כיצד פעל הצבא המצרי מנקודת
 שניים מהם מרכזיים: האחד,—הראייה שלהם. עם השנים יצאו ספרים נוספים 

. שאזלי, אופוזיציונרצליחת התעלהספרו של שאזלי, הרמטכ"ל המצרי במלחמה, 
סיידר", ומכאן שהספר שלו טוב. מסמכיו–במצרים, גם כיום, והוא נחשב ל"אאוט

של שאזלי הם אותם מסמכי שלל שאנו מחזיקים. בעקבותיו, יצא גם ספרו של
. גמאסי נשארמלחמת אוקטובר 1973גנרל גמאסי, ראש אגף המבצעים במלחמה, 
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איש הממסד וכתב את הגרסה המצרית הרשמית, להבדיל מספרו של שאזלי שהוא
הרבה יותר מדויק.

יצאו ספרים נוספים של היסטוריונים צבאיים מצריים, ובהם ספרו של
.המערכה המלחמתית בחזית סיניאלוף גמאל חמאד על –ההיסטוריון הצבאי תת

אופרטיבי.-הספר מתאר את האירועים בייחוד במישור המדיני ובמישור האסטרטגי
אין הוא מפרט את המהלכים, ובכל פעם שהוא נדרש לתיאור שדה הקרב לפרטיו

מלחמת יום, או לספרו של הרצוג על שתי גדות הסואץהוא נזקק לספרו של ברן 
.הדין

הסיבות לכישלון במלחמת ששת הימים
מנקודת הראייה של המצרים, והלקחים

משנסתיימה מלחמת ששת הימים שאפו המנהיגות המצרית והצבא, אחת ולתמיד,
למחוק את החרפה או את הכישלון במלחמת ששת הימים. הם ביקשו לנקוט דרך

 הם רצו להפתיע אותנו.—שמזכירה מעט את דרכנו 
דקפמה :וזכ התייה םימיה תשש תמחלמב ירצמה ןוילעה דוקיפב היכרריהה

,רמאע םיניוזמה תוחוכה דקפמ היה ויתחתמ לבא ,רצאנ אישנה םנמא היה ןוילעה
תיכרריה תיאבצ תכרעמ הלעפ םהיתחתמ קרו ,ןאר'דב סמש המחלמה רש ויתחתמו
תודחא תויהל הכירצ — התוא תונשל שיש הנקסמ ידיל ועיגה םירצמה .תלבוקמ
תלשוכה המחלמה ירחא וטפשמב .םירנויצקנופב תוברהל רשפא יא — דוקיפה
אל לארשיש םיזוחאה תאמב םיחוטב ויה םירצמה יכ ,ראשה ןיב ןאר'דב סמש הלגמ
ןושארה דעצה תא טוקנל וננכת םה םירופיכה םוי תמחלמב ןכל .הנושאר ףוקתל זעת
.וז ךרדב לועפל םידמוע םהש הנימאמ הניא לארשי יכ םכירעהב ,עיתפהלו

תמחלמב ןולשיכל תוביסה תחאכ ןמית תמחלמ תא יסאמג ריכזמ ורפסב
תא ילוא הריכזמש המחלמ ,בר ןמז הב קוסע היה ירצמה אבצה .םימיה תשש
תטישב אלו תירקיעה הריזב אל ,ר"יח תוחוכב המחלמ — ונלצא הדאפיתניאה
ופוסבו ,םיאולימ ישנא לש עפש וז המחלמל וסייג םה .םהלש תירקיעה המיחלה
המיחלב תוברועמ תורידסה תודיחיהמ קלח דועב יניסב המחלמל ועיגה רבד לש
,םיוסמ בלש דע תוחפל ,םימיה תשש תמחלמ ינפל ונמאה ונחנא םג ןכל( ןמיתב
םהל המרג ,יסאמג ןעוט ,וז הדבוע .)ףוקתל ולכוי אל וא וצרי אל םירצמה יכ
םיכרעמה תאו ,הליגע ובאב הנגהה יכרעמ תא וחינזה םה ,וירבדל .תובר תויעב
רוזאב רתוי םייפרוע ויה םהלש םיכרעמה .שממ המחלמה ברע ורפח חיפר לש
לוכה ךסבו ,םיכרעמ לש ינש גרד םהל היה אלש םינייצמ םירצמה .ידארי'גה
ןייצמ יסאמג .האלמ יתלבו הלשב יתלב הנגה תינכת — תחא תינכת םהל התייה
ישנאב השיוא יניסב ירצמה אבצה תיצחמ םימיה תשש תמחלמב יכ ראשה ןיב
תא םירצמה ודמל ןאכמ .המחלמל ונכוה אלו ןורחאה עגרב שממ וסיוגש םיאולימ
,חוכה לכב שמתשהלו םיכרעמ תונבל שיש ,ןונכתב תוניצרב קוסעל שיש חקלה
.ןורחאה עגרב םיבוט תוחפ םיאולימ סייגל אלו
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לש רתיה תושיגר לע םיעיבצמ םירצמה ,ל"הצ לש השלוחה תודוקנל רשאב
תשש תמחלמב רבכ ,דועו .הלוכ לארשימ אלא ל"הצ ברקמ קר אלו ,תודבאל ל"הצ
— םתנעטל .דיונמ ר"יחב תוחפל וא ר"יחב רוסחמה תא ל"הצב םירצמה והיז םימיה
— תיטייבוסה הנירטקודה יפ–לע םילעופש תואבצב ראשה ןיב לבוקמה יפל תוחפלו

אחרי הכוחות המשוריינים צריך לנוע חי"ר, וצריך להיות איזון בינו לבין החי"ר
הממוכן. כבר אז הם ראו שהאיזון הזה אינו מתקיים בצה"ל. הם ציינו גם את
התלות המוגזמת של צה"ל בחיל האוויר כמסייע לכוחות היבשה. להזכירכם, את
העליונות האווירית של חיל האוויר במלחמת ששת הימים זיהו המצרים כנקודת

תורפה, ופתרו אותה.
על. צריך מטרה וצריך–לדברי גמאסי, הלקח העיקרי היה שנדרשת אסטרטגיית

להסביר אותה למפקדים. אין די בכך שנאצר ועאמר או רק עאמר עם שמס בד'ראן
מתדיינים בעניין ומגלים או לא מגלים אותו למורתג'י. במלחמת ששת הימים

 מפקדה—גמאסי היה קצין אג"ם או קמב"ץ של מורתג'י במפקדת פיקוד המזרח 
שפיקדה על מפקדת הארמיה שניהלה בפועל את הלחימה וגם נתנה את פקודת
הנסיגה. מפקדת פיקוד המזרח, שישבה במוצב פיקוד שהקימו ברגע האחרון באזור
הגידי, הייתה מנוטרלת כל כך עד כי בראותה את מפקדת הארמיה נסוגה, היא לא

ידעה כלל שמפקדת הארמיה נתנה פקודת נסיגה לכלל הכוחות בחזית סיני.
אם כן, המצרים למדו לקחים רבים ממלחמת ששת הימים. גמאסי, שהיה
כאמור קצין האג"ם של מורתג'י, נעשה לראש אג"ם של כל הצבא המצרי, ובין
השאר ניסה לעשות סדר בהיררכיה של הפיקוד בהעלותו את הצורך בשינוי שיטת

הפיקוד והשליטה בצבא המצרי.

הצבא המצרי במלחמת ההתשה

המצרים רואים בהתשה מערכה שאפשרה להם להתכונן בתחומים ובקטגוריות
 למלחמת יום הכיפורים. במהלך ההתשה רכשו המצרים—רבות למלחמה העתידית 

ניסיון מעשי בהתמודדות עם כוחות צה"ל, ואיני מדבר רק על ארטילריה: המצרים
צלחו לא מעט פעמים את התעלה; הם הפעילו כוחות, אמנם בהיקף של חוליות
וכיתות, אבל הייתה להם גם פשיטה גדודית על אזור מוצב הכפר, סמוך לסואץ;

והם רכשו לא מעט ניסיון בצליחה מעשית של התעלה.
ראינו בפועל את המצרים צולחים את התעלה. ראינו אותם עושים זאת באי

בלח, מקום שבו התעלה מתפצלת לשניים, ושתי הגדות היו בידיהם. שם הם–אל
, במעבורותPMPבנו מתקן אימונים ויכולנו לצפות בהם עוברים מצד אל צד בגשרי 

JSP —נכנסים למים, צולחים, עוברים לצד האחר. זאת מלבד מתקני האימונים 
שהיו להם בעומק מצרים. כל זאת עשו אחרי ההתשה, אבל בהתשה צלחו עם

כוחות של ממש, ואת הניסיון הזה הם רכשו והטמיעו בקרב היחידות האחרות.
תחום נוסף שבו עסקו המצרים במהלך ההתשה היה אימון המפקדים. הם
למדו להכיר מקרוב את המעוזים; הם התקרבו, הם השתלטו על מעוז, בדרך כלל
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מעוזים שהיו פחות מוגנים בשוליים, והכירו את העמדות ואת התעלות מבפנים.
 איך מסתערים עליו, איך נכנסים—הם למדו את המעוז ובחנו אותו מכל הכיוונים 

עם להביורים פנימה ואיך עוברים את הגדרות. בסופו של דבר הם הסיקו שהמעוז
איננו נדבך חשוב במערכת ההגנה הישראלית ואפשר בעצם לדלג עליו. ואכן זה בא
לידי ביטוי בתכנית המבצעית המצרית. להערכתם ניתן להשתלט על כל אותם
יעדים שעליהם תכננו להשתלט בתוך סיני בלי להתייחס למעוז. רק בחלק מהמקומות
צריך לכבוש אותו: לא ניתן לנוע בשרטון הצפוני בלי לכבוש את 'בודפשט', אבל
מוצב 'מילאנו', לדוגמה, יכול להישאר בעורף קנטרה. אנחנו נשתלט על קנטרה
ונייצב קו מול חטיבה 460 בלי להתייחס למעוז כלל. ירצו הישראלים יפנו אותו,

ארבעה ימים, אחרי שהם- אנחנו נכבוש אותו מהעורף אחרי שלושה—לא ירצו 
יהיו מותשים.

המצרים למדו גם את סכמת ההפעלה של כוחות צה"ל. הם ידעו כי בכל פעם
שהם מתקרבים למעוז, מחלקת טנקים מהתעוז רצה אליו; הם הכירו את צירי

די המוצב; את ה'סנפירים' בצדי המעוז; הם למדו וחיפשוִהתנועה; את העמדות בצ
פתרונות. הם הכירו גם את הפלוגות שנמצאות בעורף, את הגדודים שנמצאים

בציר הרוחב.
המצרים ראו היכן הכוחות נמצאים ולא זו בלבד אלא גם פענחו את סכמת
ההפעלה של הכוחות האלה. כל המידע הזה סייע להם בחיפוש הפתרונות לקראת

 ואנחנו זוכרים את—מלחמת יום הכיפורים: הם התאמנו בחסימות ובמארבי נ"ט 
המארבים שעשו המצרים בציר התעלה המזרחי; הם למדו להפעיל ארטילריה
ובמסות, בתגובה להפגזת בתי הזיקוק. רובנו זוכרים לא מעט אירועי הפעלה מסיבית
של ארטילריה מצרית במהלך ההתשה, והם למדו את יתרונותיה והשתמשו בה
במלחמת יום הכיפורים. הם למדו גם את הנושא האווירי; את העוצמה של חיל
האוויר הישראלי. הם גילו את הפנטומים לקראת סופה של ההתשה, ומצאו את

אוגוסט 1970.-הפתרונות בדמותה של אותה חומת נ"מ שהזיזו קדימה לקראת יולי
חומה זו גם נתנה להם בהמשך פתרון חלקי, לפחות בקו המגע, לעליונות האווירית

הישראלית שממנה כה חששו מתוך לקחי מלחמת ששת הימים.
המצרים טוענים במפורש כי מלחמת ההתשה הייתה ההכנה שלהם ל"מלחמת
אוקטובר". היא הייתה "כור היתוך". והיא בהחלט העלתה את הביטחון העצמי
שלהם. להבדיל מהכישלון במלחמת יום הכיפורים, מלחמת ההתשה נחשבת אצלם

למערכה שהביאה לידי ביטוי עוצמות ויכולות של הלוחם והצבא המצרי.

כיצד תכננו המצרים את מלחמת יום הכיפורים?

כשלוש שנים, ממלחמת ההתשה עד 1973 עשו המצרים מאמץ אדיר בתחומי
 מאמץ—התורה, הארגון ובניין הכוח וגם בתחום האימונים; ולא פחות ממנו 

להגדיר את מטרות המלחמה ואת שיטות הפעולה להשגת משימותיהם. הם למדו
תורות צבאיות בעולם הגדול והתבססו בעיקר על התורה הצבאית הסובייטית.
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 בגדוד,—בשלב מסוים, לא קצר, הם נעזרו גם בייעוץ סובייטי בכל הדרגים 
 ומצאו את מה שנראה להם פתרון לבעיות—בחטיבה וגם בארמיות ובמטה הכללי 

שהצבנו מולם, פתרון שהביא אותם להישגים שהשיגו במלחמת יום הכיפורים.
בעניין הגדרת מטרות המלחמה, ראוי להתחיל בהנחיות של נאצר לשר המלחמה

68' ומילא אותו עד מותו של נאצר. לדבריו, גם בכלי–פאוזי. הוא מונה לתפקידו ב
”להחזיר בכוח אתהתקשורת בכל רחבי העולם הערבי, הנחייתו של נאצר לצבא: 

. פאוזי תרגם את ההנחיה הזו, לטענתו באישורו של נאצר,מה שנלקח בכוח"
לקביעת המטרה: לכבוש את כל חצי האי סיני, ואם אפשר לא רק את כל חצי האי
סיני אלא גם את רצועת עזה. לדבריו, כדי להגשים מטרה זו הוא בנה את הצבא
המצרי, אימן אותו ותרגל את התכנית באביב 70'. בסך הכול הייתה לו תכנית
מגירה שאלמלא מותֹו של נאצר הייתה יוצאת אל הפועל בספטמבר או באוקטובר
70'. יש לי ספק רב אם הצבא המצרי היה אכן מוכן בשנת 70' לבצע את התכנית.
אם כן, במרוצת השנים עד 71' בנה הצבא המצרי תכניות, עשה תרגילים
והתכוון בעצם לכבוש את כל חצי האי סיני. לצורך זה הוא בנה סד"כ שהלך
והתעצם. הצבא המצרי במלחמת ששת הימים, שהתבסס בעיקרו על חי"ר, נעשה
יותר ממוכן ויותר משוריין. לקראת מלחמת ששת הימים הייתה לצבא המצרי
דיוויזיה משוריינת אחת, דיוויזיה 4, ואילו לקראת מלחמת יום הכיפורים כבר היו

4, אבל היו גם שלוש או ארבע דיוויזיות ממוכנות ועוד כמה חטיבות–שתיים, 21 ו
טנקים עצמאיות. הם בנו גם כוח ממוכן כדי שניתן יהיה להיכנס לתוך סיני ובעצם

לאומי, ואם אפשר גם הלאה.–לנוע מזרחה עד לגבול הבין
התמצית האסטרטגית, להבנתו של פאוזי ואחרים, הייתה שהנחייתו של נאצר

 ולא הסתפקות בפחות מזה. בספרו שלשחרור כל האדמה הכבושהמשמעותה 
 מופיעה מפה, ובה מתואר תרחיש של התרגיל לכיבושמלחמת שלוש השניםפאוזי 

פי פאוזי– על—התכנית לכיבוש סיני 
מרשם מתוך תרגיל מצרי לכיבוש כל חצי האי סיני
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סיני. במפה נראה כי אחרי חמישה ימים הצבא המצרי כבש את כל המרחב עד
לאומי.–המעברים, והמשיך בתנועה לעומק שטחו של סיני, למעשה עד לקו הבין

במרכז המפה נראות חמש דיוויזיות ועוד דיוויזיה בציר הצפוני וכולן נעות מזרחה.
,חור התואב ךישמהש ,קדאצ ופילחמו ,המחלמה רשכ ודיקפת תא םייס יזואפ

הדעונש תרדוסמ תירצמ תיביטרפוא תינכת התייה וז .'2 טינרג' תינכת תא הנב
טינרג' תינכת םג תרכזנ תורפסב .םירבעמה וק דע תוחפל יניסמ קלח לע טלתשהל
.הזע תעוצר לע תוטלתשה ללוכ יניס לכ שוביכב תקסועה ,'3

 שתפס את הפיקוד על הכוחות—צאדק אמנם הכין תכנית כזאת, אבל לסאדאת 
 הוא—המזוינים מתוקף היותו נשיא מצרים כבר אחרי מות נאצר בספטמבר 70' 

הציג מצב שלפיו הצבא המצרי אינו מסוגל לבצע ולעמוד במשימה העיקרית:
. הוא מנה לפני סאדאת כמה וכמה סיבותהתקפה ושחרור כל האדמות הכבושות

ובהן אותן סיבות שהביאו אותנו לקונצפציה, כלומר לצה"ל יש יתרון באוויר; צבא
מצרים אינו מסוגל לתקוף בעומק השטח המצרי; לצבא המצרי אין מענה ליתרון
של צה"ל; כדי שנוכל לתקוף אנחנו צריכים מטוסים ארוכי טווח או טילים ארוכי

טווח וחימוש נוסף.
דברים אלה אמר צאדק בריש גלי בפורומים רבים, והדברים הגיעו גם לאוזנינו

צא למתקפה עד שלא יקבל אתֵויצרו אצלנו את ה'קונצפציה', שהצבא המצרי לא י
אמצעי הלחימה החסרים לו. צאדק לא התבייש לומר זאת פעמים רבות, עד שאמר

תך לא יכולִ, שמעתי אותך, לך הביתה, אני אO.Kלו סאדאת באוקטובר 72': "
לעשות שום דבר יותר". ופה בעצם חל המהפך.

עד ספטמבר 72' הכרנו את התכניות המצריות לפרטי פרטים, הכרנו את אותן
חמש הדיוויזיות הצולחות ואת הרצון להגיע למעברים אם לא רחוק יותר. אלי

 טוען כי כאשר מונה לראש אמ"ן באוקטובר 72',מיתוס מול מציאותזעירא בספרו 
הוצגה בפניו התכנית המצרית.

תיינבו החילצה תויורשפאל רשאב ןנכת ירצמה אבצהש טרפ לכ השעמל ונרכה
— רשפא םאו ,םי–לחנלו הפגפג ריבל עיגהל הצור ירצמה אבצהש ונמאהו ,רשגה ישאר

מזרחה משם. הערכנו אז, כמו שהעריך הצבא המצרי עצמו באותו זמן, שהוא איננו
 כי המרחקים גדולים, כי יש לצה"ל—מסוגל לעשות את הדבר הזה. איננו מסוגל 

עתודות, כי הוא יוצא ממטריית הטילים, כי אין לו סיוע אווירי.
כאשר גם צאדק אמר דברים דומים, שלח אותו סאדאת הביתה והחזיר את
הזקן, איסמעיל עלי, רמטכ"ל בעבר שהודח מתפקידו בשנת 1969 לאחר הפשיטה
המשוריינת של צה"ל בחוף המערבי של מפרץ סואץ וחטיפת המכ"ם באבו דארג':
"אתה הזקן, בוא הנה, אני צריך אותך". סאדאת טען שאם לא ניתן לכבוש את כל
סיני בגלל היכולות המוגבלות של הצבא המצרי אז ראוי לעשות משהו שהצבא
המצרי כן יכול לעשות. ואם הצבא המצרי מסוגל לעשות רק משהו מצומצם יותר,

ראוי לדון בכך.
אז החלה מערכת תכנון שלמה שבדקה את האפשרויות להגיע לכמה מעברים,
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והמידע כנראה הגיע אלינו. נראה שהמצרים הגיעו לידי מסקנה שהם אינם מסוגלים
לעשות גם את זה. אבל המסקנה הנוספת הייתה שאולי הם אינם צריכים לעשות
את זה. אז אמר סאדאת בריש גלי, דבר ששמענו יותר מפעם אחת בפורומים
שונים: "לי מספיקים כמה סנטימטרים בסיני. אני לא צריך הרבה יותר בשביל

לשבור את הקיפאון".
מכאן יצא הצבא המצרי עם תכניות מסודרות המסתפקות בפחות. באשר לכמה
פחות, יש לי ויכוח עם כותבי "ההיסטוריה הרשמית" של צה"ל. כל מה שפורסם עד
היום, בגלוי לפחות, הם המאמרים ב"מערכות" שכתב יונה בנדמן, הממונה על דסק

מחקר לפני מלחמת יום הכיפורים. הוא חוזר וטוען ומוכיח-הצבא המצרי באמ"ן
מתוך אסמכתאות לא מעטות, חלקן נכונות, כי הצבא המצרי התכוון להגיע למעברים.
לנו הישראלים נוח בדיעבד לומר שהצבא המצרי התכוון להגיע למעברים ושאנחנו
לא אפשרנו לו זאת. "אנחנו עצרנו אותו, אנחנו מנענו ממנו להשיג את מטרתו".

ואני טוען, ואנסה להוכיח זאת בהמשך, כי הצבא המצרי לא התכוון להגיע
למעברים כלל! די היה לו, ואמר זאת סאדאת, בכמה סנטימטרים. אם לא כמה
סנטימטרים אז ראשי גשר בגדה המזרחית של התעלה בעומק כמה קילומטרים.

םג ילואו מ"ק 21-51 קמועב רשג ישאר תונבל ירצמ ךרוצ לע רבדמ ורפסב ילזאש
.ל"הצ לש תניירושמה המצועה ץפנתת הילעש הנגהל רובעלו ,הלעתה תדגמ ,תוחפ

התכנית המצרית להתקפה על המעברים
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איסמעיל עלי מדבר על רוויזיה בתכניות המלחמה ועל צמצום מטרות המלחמה.
המוטו שלו הוא התחשבות ביכולות הצבא המצרי, בתכנית שעיקרה כיבוש השטח
בשלבים, כלומר "אנחנו ניתן נגיסה אחת ואם נצליח לשבור את הקיפאון ולשכנע

 נלך הלאה—את ישראל להגיע לשולחן המשא ומתן מה טוב; אם לא נצליח 
בצורה כלשהי, אבל בואו נתחיל!".

בעניין הזה התעוררו כמה בעיות. בהרצאותיי בצבא אני תמיד שואל באיזו
צורת קרב בחרו המצרים במלחמת יום הכיפורים, והתשובה שעונים כולם: 'התקפה'!
ואני טוען לא היא! ברור אמנם שלא ניתן לעבור לגדה המזרחית של התעלה בלי
לתקוף, בלי לצלוח. אבל המצרים בעצם העתיקו את מערך ההגנה שלהם מן הצד
המערבי של התעלה לצדה המזרחי. מי שבקיא בהיסטוריה צבאית זוכר כיצד שבר
ולינגטון את נפולאון בקווי טורס ודראס כאשר נתן לו להסתער על מערכים מוגנים.
זוהי אמנם דרך פעולה שאיננה מקובלת בתולדות המלחמות, אבל אפשר לעשות

בה לא מעט ואפילו לנצח.
מה אפוא עשו המצרים כדי לממש את תכניתם? צליחת התעלה חייבה אותם
להתגבר על סוגיות קשות: המעוזים קיימים, ואותם הם כאמור למדו; בעורף

משוריינים, וגם להם צריך למצוא פתרון;-המעוזים יש תעוזים ובהם כוחות ניידים
לאורך הגדה המזרחית קיימת סוללת עפר עד לגובה 20 מטר, שהתחילה ממש
משפת התעלה. כדי לפרוץ את סוללת העפר המציאו המצרים את הפטנט הפשוט:

משאבות שיתיזו סילוני מים על הסוללה ויפרצו בה פרצות.
משנוצרו הפרצות הם תכננו להכניס צמ"ה שיכשיר את המעברים ויאפשר
להכניס פנימה את הנשק היותר כבד שלהם. יש לזכור כי כדי לבנות ראשי גשר

—לחי"ר עם נ"ט ניתן גם לטפס על הסוללה בסולמות, וגם את זה עשו המצרים 
לא מוכרחים לפרוץ פרצות לטנקים או לתותחים מיד, את זה אפשר לעשות ביום

השני או השלישי או הרביעי למלחמה.
בעיה נוספת שעמדה לפני המצרים הייתה מתקני ההצתה שכינינו "אור יקרות".

כל שהושם בסוללה עם צינורותְזו הייתה מערכת שכללה חומר צמיג דליק במ
שירדו למים. החומר הדליק הוזרם בצינורות וצף על המים והוא נועד להעלות
באש כל כלי שיט בתעלה. הזדמן לי להפעיל את המערכת בניסוי שעשינו בפברואר
1971, כאשר רצינו שהמצרים יצפו בזה. הגענו לידי מסקנה שהמערכת הזאת איננה
יעילה וכי איננו מסוגלים להפעילה באפקטיביות. גם המצרים ידעו זאת. יש בידיי

72', שהמצרים שלחו יחידות-לא מעט דוחות מודיעין מצריים, כולם מהשנים 71'
מודיעין הנדסי לצד המזרחי של התעלה לבדוק את המערכות, ואלה הבינו שרוב
המתקנים הם דמה ושאין צורך להתעסק בזה. בספרות שלאחר המלחמה מתארים
המצרים את ההצלחה הגדולה של יחידות הקומנדו בנטרול אותן מערכות "אור
יקרות". גם בספרים של גמאסי ושאזלי, בספרות האחרת ובעיתונות המצרית

 סתימת כל מתקני הצתת—מתוארים מבצעי הגבורה שנעשו עם פרוץ המלחמה 
התעלה של היהודים. המצרים עשו מעט מאוד כי לא נדרשו לעשות דבר. היו לנו
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בסך הכול שני מתקנים פעילים כאלה. שני קציני הנדסה ישבו במוצב 'מצמד'
 מתקנים שהיו—(ונפלו בשבי המצרי) והיו אמורים להפעיל את המתקנים האלה 

אתגר קטן מאוד למצרים.
צורךַהמצרים הכירו גם בבעיית העליונות האווירית של צה"ל. הם נדרשו ל

לשתק את יכולת חיל האוויר לסייע לכוחות היבשה, וידעו בבירור כי ריכוז הכוחות
לצליחה היא נקודת תורפה. המצרים הכירו בחולשה של ריכוז הכוח לקראת הצליחה;
הם הכירו בחולשה של כוח שנוסע על גשר ושיוצא מגשר; הם הכירו ביכולת חיל
האוויר שלנו לפגוע בכל מערכת הצליחה. והתשובה שלהם הייתה חומת טילים
ו'סטרלות' ומסך עשן. הם ידעו שמטוסים המשחררים פצצות בשיטת 'קלע' ממרחק

שמונה ק"מ ממזרח לתעלה אינם יכולים לפגוע בגשרים.-שבעה
סייגתמש יממעה אבצה ,ל"הצ .קזב תמחלמב ילארשיה ךרוצה תא וריכה םירצמה

השלוח וז .ביבא לתל התיבה רוזחלו רהמ המייסלו המחלמב ליחתהל הצור ,םיאולימל
אנחנו — דעצ רחא דעצ ,טאל תכלל םילוכי ונחנא :םירצמה ורמא ךכיפל .תילארשי

 נעשה הפסקת אש, נגיע למשא—ניכנס והם יתנפצו על ראשי הגשר שלנו; ירצו 
ומתן. אם יבואו לשולחן המשא ומתן הרי השגנו את המטרה.

מתוך כל המידע ומאותן ההנחיות שקיבל שאזלי גם מסאדאת וגם מאיסמעיל
עלי, היה עליו לייצר תכנית מבצעית. בסופו של דבר הוא הגיע לידי מסקנה שיש

ת שהוא תמךֹלתכנן מתקפה כוללת לכיבוש קו התעלה. בספרו הוא מציין נחרצו
במתקפה באמצעות כל הצבא המצרי לכל רוחב הגזרה, אבל לא לעבר יעדים רחוקים.
לדבריו, על הצבא המצרי הוטל לצלוח עם כל חמש הדיוויזיות המתוגברות, לנוע
צעד אחד קדימה, להיערך להגנה ולהניח ליהודים להתנפץ אל המערכים עד שיסכימו

לשאת ולתת עמם.
72'. מתוך החומר שבידי נראה–גמאסי קובע שתכנית 'באדר' תחילתה כבר ב

 חל— מתכניות להתקפה עמוקה לתכניות לטווחים הקצרים —שהמהפך בתכניות 
בצבא המצרי אחרי הכינוס שערך סאדאת באוקטובר 72'. בכינוס הזה פיטר סאדאת
את שר המלחמה צאדק, מינה את איסמעיל עלי, ואמר: "אנחנו צריכים לצאת
למלחמה ונעשה את זה בהתאם ליכולות שלנו ואני מסתפק בסנטימטר אחד".
מהמועד הזה ניכר תכנון מבצעי מצרי שתופס תאוצה למעשה רק ממארס 73'. כל
המסמכים שעליהם בין השאר מסתמך יונה בנדמן במחקריו הם ספיחים של התכניות

ים או עד ביר גפגפה וביר–עבד, עד נחל–שהיו לפני כן, שעסקו בהגעה עד מחטת אל
תמדה. כל התכניות שלאחר מכן עוסקות בנושא אחד והוא כיבוש ראשי הגשר!
אמנם יש כמה מפקדים בדרגים נמוכים שאינם בקיאים בתכניות וממשיכים לדבר
על התקדמות למעברים, אבל שום מפקד ארמיה או מפקד דיוויזיה אינו מדבר על

התקדמות למעברים.
— תיטקט הקספה !יטקט ןמז קספ חקינו רשגה ישאר תא שובכנ" :רמא יסאמג

הריצעה" תא ונאצמה ונחנא ."יביטרפוא רבד םוש אלו — 'היקיטקט הפקאו'
תוארל וניצרש המ לכ תא דגונ הז .םירצמה הב וזחאנ וניתובקעבו "תיביטרפואה
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ופירשנו וכתבנו זאת אחרי המלחמה. אחרי המלחמה, וגם במהלכה, רצינו לראות
את המצרים יוצאים מתוך ראשי הגשר. רצינו שהמצרים ייתנו לנו הזדמנות לעשות

 שיצאו מתוך ראש הגשר, שיעבירו את—את מה שאנחנו יודעים לעשות טוב 
הדיוויזיות המשוריינות, שינועו מזרחה, ואז נראה להם! אלא שהמצרים לא התכוונו
ולא היו צריכים לעשות את זה. והם כמעט שלא עשו את זה (ראו להלן: המתקפה

14 באוקטובר).–המצרית ב

: מהי הפסקה טקטית?שאלה
: זו ההפסקה שנועדה לייצב את ראשי הגשר, לתת ליהודים להתקדםדני אשר

לעברם ולעבור הלאה לשיפורים טקטיים. לדוגמה, אם הצבא המצרי מסוגל לכבוש
את 'חמוטל', אז יש לשפר וללכת מעט קדימה רק אם זה נותן יתרונות. גמאסי
משתמש במונח 'הפסקה טקטית' בספר שכתב 20 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים,
ומסביר אותו בין השאר כמס פוליטי לסורים (המצרים והסורים מתכננים מלחמה

 נערכים כנסים ומחליטים על מלחמה, והמצרים מבטיחים לסורים—משותפת 
שהם יגיעו לקו המעברים. אני טוען שהם לא התכוונו לקיים את הבטחתם, אבל
אחרי המלחמה הם לא יוכלו לומר "אנחנו לא יכולים וגם לא רוצים לקיים את

 צעד קטן מאוד.—14 בחודש נאלצים המצרים לעשות צעד כלשהו –זה"). ולכן ב

14 באוקטובר–המתקפה המצרית ב

14–יושבים כאן המפקדים, וכל אחד בגזרתו לחם בטנקים המצריים שתקפו ב
 מפדל'ה בצפון ועד דן שומרון בדרום,—בחודש. ואפשר שהייתה לחימה נחרצת 

ושומרון בטוח עד היום שעצר את דיוויזיית הטנקים 4 המצרית. האלוף שייק'ה
גביש טוען מעל במה זו שכוחות פיקוד מרש"ל בפיקודו עצרו גם את דיוויזיה 6.

 לא עצרתם שום דיוויזיה! זו האמת! (בהמשך אפרט לכל אחד בגזרתו—מפקדיי 
מול מה הוא נלחם, והמספרים אינם דומים).

כשהמצרים רוצים לתאר כיצד שאזלי ניהל לא נכון את המלחמה, הם נוקבים
”, ובהם נאמר כיOfficial History"–במספרים. הם מצטטים מספרו של ברן או מה

14 בחודש. כשהם סופרים יותר נכון–220 או 250 טנקים מצריים נפגעו בלחימה ב
הם מדברים על 130 טנקים, וזו בערך כמות הטנקים המצריים שנפגעו באותו
היום. אכן, זה מספר מכובד. עם זאת, בשום גזרה בוודאי לא נערכה התקפה ארמיונית,

 אפילו לא התקפה דיוויזיונית. הייתה התקדמות של חטיבות—וברוב המקרים 
בלוזה עשה-מזרחה עד לרגע שנעצרו בידי צה"ל. פדל'ה כמח"ט 11 בציר קנטרה

עבודה יפה; יואל גורודיש עם חטיבת הטיראנים עשה עבודה יפה; והכוחות של
אריק שרון בשתי הגזרות, כל אחד מהם בלם את התקדמות הכוחות המצריים. הם
היו ערוכים בעמדות מול כוחות שריון מצריים שלא עלו על חטיבה בכל ציר. אלה
התקדמו בטנקים, בלי יותר מדיי אש, עד שנפגעו להם הטנקים הקדמיים והפסיקו

פי התורה התקפה משוריינת רצינית.– בהחלט לא מה שנחשב על—להתקדם 
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14 בחודש בגלל המחויבות לסורים. יעידו דבריו–אני טוען שהמצרים תקפו ב
של סגן מצרי שפורסמו בעיתונות. לדבריו, אמרו לו לנוע בוואדי מבעוק ולהתקדם.
עד לאן? לאן אפשר להגיע מוואדי מבעוק? מישהו יאמר אולי למיתלה! אני נסעתי

בוואדי, ודרכו לא מגיעים למיתלה; אלא עד שהיהודים יעצרו אותך!
םיקנטה תא רוצעל 64 דודג לש 'ב הגולפ םע ץר ,ל"את םימיל ,םר ןורי

הביטח לוכה ךסב היה ירצמה חוכה .הפי הדובע ושע םהו ,קועבמ ידאווב םיירצמה
דקפמ !4 היזיוויד אל .ונלש הירליטראהו ריוואה ליח ידי לע הפקתוהש תחא
יתש .הרבע היזיווידה ןיעידומה תניחבמ זא ,הלעתה תא חלצ םנמא היזיווידה
תיברעמה הדגב וראשנ תוינויזיווידה תודיחיה לכו היזיווידה לש תורחאה תוביטחה
התייה ,ןכא .דבלב תיברעמה הדגב 261 הדגוא לומ שדוחב 22–בו 02–ב ומחלו
.תיחרזמב אלו תיברעמה הדגב ךא — 4 היזיווידב המיחל

תכניתו של איסמעיל אכן התבססה על מלחמה בתנאים הקיימים. כשהמצרים
מדברים על 'גרניט 2 משופר' הם מדברים למעשה על שיפור לאחור. הייתה תכנית
'גרניט 2' שתכליתה להגיע עד המעברים, והיא שופרה בכך שאין עוד כוונה להגיע
למעברים, אלא להקים ראשי גשר בגדה המזרחית ולתגבר אותם בעיקר באמצעי
לחימה נ"ט. זה היה המוטו של המלחמה. לא הייתה כל כוונה לצאת מול העליונות
המוחצת של גופי השריון הגדולים שבנה צה"ל בין המלחמות, אלא לתת ליהודים

להתנפץ אל מערכת ההגנה בראשי הגשר.
 צבא שרוב—הרעיון העיקרי התבסס על התחשבות ביכולות הצבא המצרי 

חייליו פלאחים. הם יודעים לטפס על סולם חבלים, גם להפעיל 'סאגר', ואינם
צריכים לעשות הרבה יותר מזה; הם יודעים לסחוב מוקשים, ולטובת העניין הזה
בנו עגלות חי"ר בדומה לאלה שלנו. את הרעיון למד שאזלי מאתנו, והוא אומר את
זה מפורשות. כל חייל חי"ר מצרי יודע לסחוב עגלה עמוסה בשני טילים או שמונה
מוקשים ולהתקדם אתה במהירות קילומטר בשעה. אחרי ארבע שעות או ארבעה
ק"מ הוא מניח את המוקשים, מציב את טיל הסאגר ומחכה לכוחות השריון שלנו.

הבעיות שזיהו המצרים בתכנית ההגנה הישראלית

אחת הבעיות המרכזיות של המצרים הייתה יכולת התגובה המיידית הישראלית,
בעיקר אותן מחלקות הטנקים שיוצאות מתוך התעוזים ורצות לכיוון המוצבים.
אם מחלקה כזאת תתמקם מול ראש גשר, יהיה קשה מאוד לצלוח. הפתרון: העברת
חוליות של ציידי טנקים וקומנדו לגדה המזרחית, והצבתן במארבים על צירי התנועה

של הטנקים לעבר המעוזים. מיקוש הצירים והפעלת נשק נ"ט לעבר הטנקים.
ביום הראשון למלחמת יום הכיפורים רוב הטנקים הישראליים שרצו למעוזים

 ולא מ'סאגרים'. רק בהמשך היו יותר ויותר פגיעות מ'סאגרים', גםRPG–נפגעו מ
RPG–יותר פגיעות מטנקים מצריים. אבל, ביום הראשון רוב הפגיעות היו מ

 ציידי טנקים ברמה הכי נמוכה, עם אותן עגלות החי"ר של נדל.—וממוקשים 
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בעיית תכנון נוספת: המצרים הגיעו לידי מסקנה שצריך לתגבר את יכולת
הנ"ט מול כוח השריון העיקרי של צה"ל. הם הבינו שכוחות השריון הגדולים של
צה"ל, בעיקר המילואים, נמצאים מאחור, ולכן יש צורך לבודד את שדה הקרב
בעיקר באמצעות קומנדו שיונחת בעומק. אנחנו האדרנו את הסיפור הזה אחרי
המלחמה. תיארנו איך הצבא המצרי התכוון וניסה לחסום בכל מקום. לפי מיטב
ידיעתי, כבר לפני המלחמה הבין הצבא המצרי שהוא איננו מסוגל לעשות את זה!
חקרתי את הנושא, ואני אומר שהצבא המצרי, שתכנן להפעיל קומנדו במלחמת
יום הכיפורים, כמעט שלא הפעיל אותו במרכז החזית, אלא באגפים. הרבה קומנדו
במרש"ל; הרבה בפיקוד ים סוף בצד שלנו; כוח קומנדו באזור המלחות מול 'בודפשט'

—ומול הכוחות של פדל'ה, נאמר באגף; וגם קומנדו בציר הג'ונדי. במרכז החזית 
כמעט שום דבר.

חיל האוויר טוען: הפלנו אותם בדרך! גם בעניין הזה אינני בטוח. נראה כי
המצרים החליטו שלא צריך להפעילם. חבירה פיזית לכוח קומנדו שהונחת במחצית
הדרך בין טסה לביר גפגפה מחייבת גם להגיע אליו, וזה לא נראה סביר אם מתכוונים
להישאר עשרה או 15 ק"מ מהתעלה. לכן ויתרו המצרים על הנחתת קומנדו בדרך
לביר גפגפה, בגידי ובמיתלה ובכל המרחב של מרכז הגזרה. בשוליים כן (כגון

התכנית המצרית למתקפה כוללת
מוגבלת בממדיה בחזית התעלה

(מתבססת על מסקנותיי)
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שיח' באמצעות סירות דיג שיצאו מע'רדקה), שם זה היה אפשרי מבחינת–בשארם א
העבירות ומבחינת יכולת הכניסה והיעדרם של כוחות ישראליים במרחב האדיר
הזה. במרכז החזית פעלו כוחות קומנדו רבים במסגרת הכוחות בראשי הגשר. לכל
דיוויזיה מצרית הצטרף גדוד קומנדו שכלל ציידי טנקים. הם צלחו, אבטחו אגפים

עומק, לפחות לא הרבהָופגעו בטנקים שלנו. אבל זה לא היה קומנדו שמונחת ּב
קומנדו כזה.

הייתה תכנית גרנדיוזית מצרית להפעלת חטיבת הנחתים 130 לצלוח בצפון
מפרץ סואץ, באזור ראס מסלה, ולחבור לכוח שיונחת במיתלה. לבסוף צומצמה
התכנית להפעלת החטיבה לצליחה של שני גדודים אמפיביים בדרום האגם המר
הקטן. אך בסופו של דבר מכל הסד"כ שלה, למעלה משני גדודים, העבירה חטיבה
130 רק גדוד אחד ופעלה בהססנות. זו הייתה חטיבת מחץ שנועדה לחבור לקומנדו,
ומאחר שלא היה אל מי לחבור החליטו המצרים לנצל את היכולת האמפיבית שלה
ולהחדיר כוחות טנקים לאזור שבין מעוז בוצר לדרום האגם המר. משם תוכנן
שיתקדמו מזרחה עד שייתקלו בכוחות טנקים ישראליים ויפגעו בהם. זו לא הייתה
ריצה קדימה ולא חדירה לשום מקום כי לא היה כאמור אל מי לחבור. הם רק צלחו

52 פגעו בהם ועצרו את חלקם.–ונעו מזרחה, והגדודים 46 ו
המסקנה הבסיסית של המצרים מכל הבעיות בתכנון, הייתה שיש לצמצם את
טווחי ההתקדמות. אם לפי הדוקטרינה הסובייטית נדרשת הארמיה במהלך לחימה
להתקדם 250 ק"מ, יותר מכל רוחב סיני, ודיוויזיה צריכה לנוע לטווחים של 20,

 הרי אנחנו המצרים חלשים—25, 30 ק"מ אם היא תוקפת מערך סדור ומבוצר 
יותר ואיננו מסוגלים לעשות את זה; לכן נתקדם רק עשרה עד 12 ק"מ.

תמצית מסקנותיהם מופיעה ב'הנחיה 41', שעליה חתום שאזלי, ובה מפורטת
שיטת הצליחה לצבא המצרי. בעיקרון, אומר שאזלי, עלינו לצמצם את ראשי
הגשר, לתגבר אותם בעוצמה של נ"ט ולא להתקדם רחוק מדיי אלא להישאר תחת
מטריית הטילים. באופן זה נשיג את כל היתרונות, והחיסרון היחיד יהיה שלא
נכבוש שטח. איננו צריכים לרוץ ולכבוש מטר אחרי מטר, את השטח נקבל בחזרה

מאוחר יותר בשיחות.
תוא ,הנממ םיקתוע המכ ונידיב .'37 סראמב אבצל הדוקפכ האצי ותייחנה

יפ–לע ירצמ רשג שאר הארנ ןלהלש םישרתב .תוכומנ תומרל םג הדריש ךכל
לש םלשומ טעמכ קתעה היה םיירצמה רשגה ישאר תשמחמ דחא לכ .היחנהה
םיקנטה דודג — זכרמב ;ר"יח תוביטח יתש תוכורע רשגה שארב .םישרתה
תחלוצ היזיוויד לכ ;היזיווידה לש ןקַתּב אלש םיקנט תביטח דועו ינויזיווידה
לכב וגהנ ךכ .תונכוממה וא תוניירושמה תויזיווידהמ םיקנט תביטחב הרבגות
.רשגה ישארמ דחא

 היכן הוא צריך להיות,—ההנחיה מפורטת מאוד. היא מציינת כל חייל בכל רגע 
לאן עליו ללכת, מי עולה על הגשר הראשון, מי צולח בסירה, מי עובר ומתי. אין
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אח ורע לפקודה כזו. אינני מכיר פקודות כה מפורטות שחתום עליהן הרמטכ"ל.
אין פה מקום להרהור או לערעור, כל מפקד אמור לפעול לפי ההנחיה ולפרט אותה

למטלות אישיות שמיות.

הצבא המצרי יצא למלחמת יום הכיפורים בידעו את יכולותיו ובלי כל אשליות.
הוא גם התכונן לנפגעים רבים. בזאת גדולתם.

האטבתהשכפי  ירצמה אבצה לש המיחלה תרות
יעצבמה ןונכתב

לפניכם מסמך מצרי, תרגום מדויק של המסמכים התורתיים הסובייטיים, העוסק
בעומק המשימות בצליחה

דיוויזיית חי"ר מוגברת בראש הגשר (ממזרח לתעלת סואץ)
לפי הנחיה 41 של הרמטכ"ל המצרי, מארס 1973
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תינויזיוויד הרזג לכב !ףקת אוה ?שדוחב 41–ב ירצמה אבצה השע תמאב המ
םלשל םירצמה וצלאנש 'סמ'ב הפקתהל הביסה תא יתרכזה .החרזמ ץחל היה
הפקתמל ל"הצ אציש רחאל םימי השולש אוה שדוחב 41–ה .םירוסה םהיפתושל
ןא'ג תיב תערזמבו סמש לתב ובשי רבכ ל"הצ תוחוכ .ןלוגה תמרב םירוסה דגנ
יקאריעה חולשמה חוכ .סבוה טעמכ ירוסה אבצהו ,קשמדמ מ"ק 05 וא 04 חווטב
םירצמל וריבעה םירוסה .השק בצמב ויה םה ןיידע לבא םירוסה תא ליצה
הפקתהב ךישמהלו םתחטבה תא םייקל עיגפמב םהמ ועבתו םבצמ לע םירדש
.םירבעמל דע

טעמ עונל תויזיווידל ורוה ,הרירב ןיאב לבא ךכל ונווכתה אלש ,םירצמה
ירצמה אבצב תוכיא תביטח ,תירצמה 51 הביטח .תצק זז ותרזגב דחא לכ .המידק
דע הזולב-הרטנק ריצ לע המדקתה ,)11 הביטח( ה'לדפ לומ הענ ,T-62 יקנט הבו

ךכ .םייטטסה םיכרעמה ךותל תינרוחא הרזח זאו םיקנט תורשע המכ הל ועגפנש
,תיחרזמה הדגב רבכ התייהש ,42 םיקנט תביטח ,היליעמסיאל הרטנק ןיבש הרזגב
העגפנ תירצמה הביטחה .)472 הביטח( שידורוג לאוי לש םינאריטה לומ הענ
.המוקמב הראשנו

בגזרה המרכזית מול האוגדה של אריק שרון נערכה התקפה רצינית יותר. כאן
אכן דובר בהתקפה דיוויזיונית. באחד הפורומים עלה לבמה קמ"ן האוגדה יהושע
שגיא, לימים ראש אמ"ן, ושאלתי אותו אם כאשר היה בחמדיה באותם רגעים ראה
התקפה ארמיונית; הוא השיב בשלילה! המשכתי ושאלתי אם ראה התקפה
דיוויזיונית, וגם הפעם השיב בשלילה! לדבריו, פעלו שם שתי חטיבות של הצבא

-14, שתיהן של דיוויזיה 21, כל אחת במרחבה התקדמה שלושה–המצרי, 1 ו
ארבעה ק"מ עם מעט ארטילריה, ללא סיוע אווירי, בלי פעולות חי"ר מסובכות. הן
הגיעו עד לטווח הטנקים של חטיבה 14 (בפיקוד אמנון רשף) או של חטיבה 421

(בפיקוד חיים ארז), כליהן נפגעו והן עצרו.
14–המקום שהמצרים הצליחו להיכנס היה בוואדי מבעוק בגזרה הדרומית. ב

בחודש עמד שם אברהם ברעם, עם הקמ"ן שלו רס"ן חיים אליהו, והיום הוא אינו
זוכר שהמצרים תקפו אותם: "הייתי שם? אני לא זוכר". חטיבה 25 עם חטיבת
חי"ר 11 המצריות התקדמו לעבר התעוז 'מצווה'. הן נעו למרחק כשני ק"מ, והחי"ר

אפילו פגע שם בשני נגמ"שים. זו ההתקפה המשוריינת?...
המקום שהמצרים הצליחו להיכנס די עמוק היה בוואדי מבעוק בגזרה הדרומית.
שם נכנסה חטיבה 3 של דיוויזיה 4 טנק אחר טנק, עד שנעצרה בידי דורון רובין
וגדוד 202 של הצנחנים, ובידי גדוד הטנקים 46 וגדוד חרמ"ש של חטיבה 875

שנערך במוצא הוואדי.
ורמא" :ךכ "תושעל םתנווכתה המ" הלאשה לע ובישה םה םייובש יריקחתב

לבח ,תינרוחא וכלת הלודג המחלמ תושעל אל ידכ ,ועקתיתש דע ומדקתת ונל
031-041–ב ונעגפ רבוטקואב 41–ב "הפקתמ"ב ,רוציקב ."הלאה םיקנטה לע ונל
.םיירצמ םיקנט
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משוריינת למשימה זו. החטיבה יצאה מראש הגשר של דיוויזיה 7 באזור שלופה,
עלתה צפונה לאורך האגם, חברה לכוחות המצריים באזור בוצר ועלתה צפונה.
החטיבה נבלמה בטנקי פלוגת "אהבה" של אמנון אבל הוכתה מהאגף. למעשה

14,–8 וב–7, ב–החטיבה עשתה מסע התאבדות. אחרי שכבר נלחמה קודם לכן ב
17 בחודש. עד היום היא לא נמחקה מהסד"כ המצרי אף–היא הושמדה ברובה ב

שנפגעה קשות. להערכתי, ויש לנו היומנים המצריים של החטיבה, נפגעו כמעט 60
מהטנקים שלה, וזה לא מעט.

נוסף על חטיבה 25 היה לחץ מצפון. חטיבה משוריינת של דיוויזיה 21 וכוחות
נוספים ניסו לנוע דרומה. טנקים של גדוד 184 ושל גדוד 79 עצרו אותה מצפון
לצומת לקסיקון וניהלו עמה קרבות קשים. זה היה ניסיון מצרי כושל למוטט את

יכולתנו להתחבר לראש הגשר בגדה המערבית שלנו.

הערות
על כך דיבר בני פלד, ואני עד היום לא מבין למה הוא לא ידע על ריכוזי הכוחות בצירים1.

המוליכים לתעלה. הוא יכול היה לקבל מאותה יחידה שלו, משט"ל, את התצלומים ולתקוף

אותם, כי הוא קיבל משימה לתקוף את הגשרים! ולצורך זה צריך להכין מודיעין. אז אי

אפשר להאשים את "הירוקים" כל הזמן. היו תצלומי אוויר שצולמו בידי חיל האוויר

ופוענחו ביחידה של החיל, ובני פלד יכול היה לשים אותם על השולחן שלו כששלח את

הטייסים לתקוף את הגשרים. הוא לא יכול כל הזמן להטיח ולומר שהוא לא קיבל את

המודיעין הזה.

6 באוקטובר 1973.–זה שמו המצרי של מבצע הצליחה שהחל ב2.

אל"מ חיים נדל (לימים אלוף) מח"ט הצנחנים. עגלה כזו נמצאה בשטח מצרים לאחר3.

פעולה של כוחות צנחנים בעומק השטח המצרי. העגלה שלא פוצצה שימשה לנשיאת

1969.–פצצות מרגמה במבצע 'נתרן' בביר ערידה ב
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שאלות מהקהלשאלות מהקהלשאלות מהקהלשאלות מהקהלשאלות מהקהל

לבן?– מה יש לך להוסיף בעניין כוננות כחול:מהקהל
תוננוכל רשקב םיכמסמ שי םא התייה הלאשה ןבל–לוחכ תוננוכ ןיינעב :רשא ינד
יתאצמ אל .'37 יאמ-לירפאב הפקתהל תאצל ירצמ ןוצר וא תירצמ תלוכי וא תירצמ
פורסמהש 14 היחנה לע המגודל ךמתסהל ןתינ הלילשה ךרד לע .ךכל תואתכמסא
,ןמאתהלו תוחוכה ברקב התוא עימטהל הנווכ התייה םא .'37 סראמ שדוחב קר רואל
דע תאז תושעל וחילצה םה .יאמ-לירפא דע תוחוכה תא ןמאל רשפא היה אל
.הפי הב ודמע םהש יל המדנ .רבד לש ופוסב העצובש תינכתה וזו .רבוטקוא

” המצרי. הוא מעטר את ספרו של גמאסי.Official History"–התרשים שלהלן הוא מה
מופיע בו חץ שלם ומקווקו. החץ המקווקו הוא בעצם מס שפתיים אולי לסורים.
המצרים לא רצו בו ולדעתי גם לא התכוונו לעשותו. אבל זו התמונה שהוצגה כדי
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ד
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ד
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ד
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ד
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לתאר כיצד ייעצרו כל הכוחות הישראליים הגדולים, בעיקר כוחות המילואים
שיבואו ממרכז הארץ. בפועל, הציור מציג את כיבוש ראשי הגשר.

באפריל 73' הוכנס צה"ל לכוננות וגויסו כוחות מילואים. אינני חושב שזו :שאלה
הייתה יוזמה מקומית או אג"מית כלשהי שלא התבססה על נתון מודיעיני. זכור

40 מיליון–שנמתחה אז ביקורת על כך שבעצם שום דבר לא התרחש ושהוצאו כ
לירות על כוננות שווא. אני חושב שהייתה לכך השלכה על מה שאירע אחר כך

באוקטובר. מה בכל אופן אמר אמ"ן?
אינני מייצג את אמ"ן ואיני יודע מה היו הידיעות המודיעיניות שגרמו :דני אשר

לאותה כוננות. חקרתי את המסמכים המצריים שהגיעו לידינו ברמה האופרטיבית
ומטה, ואני יכול לומר שאין לידיעות כאלה שום אחיזה במסמכים. אינני מכיר
פקודה כלשהי למג"ד מצרי להסתער באפריל או במאי 73'. מה בדיוק קרה בחלונות
הגבוהים המצריים? נדמה לי שהקברניטים המצריים ידעו בבירור שאין הם מסוגלים

מאי 73'.-לתקוף באפריל
עוד בעניין אפריל 73'. בציר הזמן היו למצרים תנאים שנראו להם הכרחיים :שאלה

לפתיחה במלחמה. האם אתה מכיר את המסמכים האלה? ראית אותם?
אינני מכיר את המסמכים המודיעיניים, לא נכנסתי לנושא ואינני מתכוון :דני אשר

להיכנס אליו. אפשר להביא את יואל בן פורת שחקר את העניינים האלה. באשר
כיוון בצבא המצרי. בינואר–לציר הזמן, באוקטובר 72' ניתנה הנחיה ובוצע שינוי

73' יצאה הפקודה המסודרת החדשה. היא הוטמעה והחלו לפרט אותה וכך הואצה
עד מארס 73'. יכול להיות שהיו למודיעין הישראלי אינדיקציות במארס 73' שהפקודה
–מּורדת לרמת הארמיה ואולי גם למפקדי הדיוויזיות, וזה מתאים לתקופת "כחול

לבן" פחות או יותר. כאמור, ההנחיה של שאזלי יצאה בסוף מארס 73', יש לנו
החתימה והתאריך, ואני מניח שבד בבד קרו עוד כמה דברים וחלקם מגיעים לידיעת

כוחותינו.
אינך רואה סתירה בין ההתפעלות שלך מהפקודה המצרית המפורטת מאוד :שאלה

לצליחה, עד לטנק האחרון ועד החייל האחרון, ובין העובדה שהצליחה שלהם את
התעלה הייתה בלתי מוגדרת?

אני מצדיע למפקדי צה"ל ואני חושב שכושר האלתור של צה"ל הוא מעל :דני אשר
ומעבר לצבא המצרי. גם המצרים ידעו זאת ולא השאירו מקום לאלתור. הם ידעו
שחייליהם פלאחים ונתנו להם את האמצעים להילחם כמו פלאחים. הפקודה קבעה

בדיוק מה לעשות בכל רגע נתון, ואת זה הם עשו מצוין.
איך הוגדרה המטרה, המשימה לחטיבות שצלחו את התעלה? :שאלה

לבנות ראש גשר ולנפץ את תפיסת הביטחון הישראלית. אם תפיסת :דני אשר
הביטחון הישראלית קובעת מלחמה קצרה עם כוחות משוריינים מסתערים, הרי
עלינו, הצבא המצרי, למנוע זאת. בשביל מה? את זה החייל המצרי לא ידע. אבל
המטרה של סאדאת הייתה לשבור את הקיפאון עם ישראל ואת הדטנט המתגבש
בין המעצמות, וזאת כדי להגיע לשולחן המשא ומתן שבו יקבל את כל שטח סיני.
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האם התקיימו בין סאדאת לבין המטה הכללי שלו דיונים בנושא הפעלת :שאלה
השריון בשלב השני של המלחמה? והאם היו ביניהם חילוקי דעות לפני שהסורים

הגיעו למשבר?
חומר השלל עוסק, רובו ככולו, בהתכוננות למלחמה עד 6 באוקטובר. :דני אשר

מהתקופה שאחרי 6 באוקטובר יש לנו יומני מלחמה של ארמיה 3 ויומנים של
מפקד דיוויזיה 25. אין לנו סיכומים של המטה הכללי המצרי. את כל המידע
שבידינו אספנו מחומר שפרסמו המצרים, והם פרסמו מעט מאוד. לא ישבתי

 הם עדיין לא נותנים לנו. אבל אני כן קורא את כתביהם—בארכיונים המצריים 
לוחמים ועושישל גמאסי ושאזלי, ולא פחות חשוב את ספרו של כמאל חסן עלי, 

. הוא היה קצין שריון ראשי במלחמת יום הכיפורים ובספרו הוא מתאר כיצדשלום
הכין את השריון המצרי למלחמה. והוא בהחלט מגמד את חלקו של השריון המצרי

במלחמה.
האם כל ההרצאה שלך בנויה בעיקרה על ספרים שכתבו הגנרלים? :'שייקה' גביש

90 אחוז מהאסמכתאות במחקר-לא. היא בנויה בעיקרה על מסמכים. 80 :דני אשר
שלי הם מסמכי שלל מצריים בחתימת המפקדות והמפקדים המצריים. יש לי חומר
מצרי יותר מחומר ישראלי על המלחמה השמור בארכיון צה"ל. אינני מחזיק ולא
מסתמך על שום מסמך מודיעיני, נקודה! אני יודע כי במסמכים המודיעיניים מדובר
גם בצליחת דיוויזיה 4. אז אם מפקד הדיוויזיה חצה את התעלה בגשר בכוברי,
האם זה אומר שהדיוויזיה צלחה? לדעתי לא. אני מסתמך בין השאר על מסמכים

מהמלחמה, של מפקדים שלנו שתיארו את מה שהרגישו שקרה מולם.

כמה דבריםכמה דבריםכמה דבריםכמה דבריםכמה דברים
אל"מ (מיל') זוסיה קניאזר (זיזי)

לבן', אז כדאי שנדע: הארטילריה–אם אומרים שלא היה כלום ב'כחול1.
המצרית, הטנקים המצריים, לא כולם, אולי חלק מהכוחות, עדיין לא הגיעו
אז, ומה שנע באוקטובר לעבר התעלה היו אותם כוחות שהצבא המצרי לא
הספיק להעביר לתעלה לקראת מאי 73'. אנחנו יודעים היום ממודיעין

שלאחר המלחמה שאסד וסאדאת כנראה דחו את המלחמה.
באשר לשאלה אם היו ידיעות על תרגיל כה גדול כמו 'תחריר 41': התרגיל2.

לא היה בפעם הראשונה. במאי נועד להיערך 'תחריר 35' שלדעתי בחסותו
הכוחות היו צריכים לזוז לתעלה. יש ויכוח על מה קרה בין אסד לסאדאת
בתקופה שלפני מאי. להערכתי סאדאת רצה שאסד יצטרף למלחמה. אני

תחילת 73', כשקיבל-מעריך שסאדאת תכנן גם לתקוף עם אסד בסוף 72'
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את ההחלטה שלו. הוא רצה שאסד יצטרף גם אם אסד לא היה תוקף. אבל
לאסד היו בעיות, לא רק למצרים. והסובייטים לדעתי לא רצו במלחמה

כלל, בעוד ברז'נייב מבקר אצל ניקסון ומבקש ממנו סיוע כלכלי.
שלא כפי שחושבים, בתחילת 73' הסובייטים לא רצו במלחמה במזרח
התיכון. עוד מספרים לנו היום שהמודיעין האמריקני לא ידע על הקשיים

המועצות. המודיעין האמריקני ידע את זה כבר–הכספיים של צבא ברית
בתקופת ברז'נייב כשנסע לניקסון ביוני 73', ולכן הסובייטים עשו הכול כדי
שלא תהיה מלחמה במאי. לדעתי הם הבטיחו למצרים ולסורים שאם ידחו
את המלחמה הם יקבלו כל מה שהם רוצים. והמצרים קיבלו באוגוסט את

השלימו להם את הגשרים. גם וSA-6  הם קיבלו סקאדים, עוד—מה שרצו 
הסורים קיבלו, לדעתי בשלב כלשהו שאמ"ן לא גילה, בפברואר או במארס
ומכל מקום לפני מאי, כשהכוחות המצריים כבר זזו כמעט לחזית. אני חוזר
ואומר: כמעט שאין הבדל בין ההיערכות המצרית ערב יום הכיפורים ובין
ההיערכות המצרית במאי 73'. סאדאת ואסד דחו את מה שתוכנן למאי

בגלל פנייה סובייטית.
מה בעניין גיוס המילואים? :הערה מהקהל

–צה"ל לא גייס כוחות מילואים. הוא עשה כוננות השלמות תקנים ובזבז כ
40 מיליון דולר. פנחס ספיר כעס כי זה היה מנוגד להערכת אמ"ן וזה עלה
הרבה כסף, אז בתקציב צה"ל. דברים רבים נעשו בתחום מפקדות השריון,

 והיו—התקנים והימ"חים, אבל לא גויסו מילואים. הערכת אמ"ן הרשמית 
 הייתה שלא תהיה מלחמה, ואכן לא—מחקר -אז הרבה ויכוחים באמ"ן

פרצה מלחמה. ההמשך ידוע. מי שצודק פעם אחת אמור להיות צודק גם
בפעם הבאה, וזה לא קרה.

3.  מההרצאה של דני אשר וגם מההרצאה של בני מיכלסון השתמע כאילו היו
למצרים חיים קלים בשלושת ימי המלחמה הראשונים. מיכלסון אפילו
-אמר "הם חצו כמו חמאה". ובכן, כמי שמונה על החזית המצרית באמ"ן

9 באוקטובר (מכל מיני סיבות שכמובן לא אפרטן כאן ובמצב-מחקר בליל 8
מאוד לא סימפטי מבחינה אישית) אני אומר שלא הלך למצרים בימים
הראשונים. נוצר בוץ טובעני במעברים שנפרצו בצד המזרחי של התעלה,
וארמיה 3 לא הצליחה להתקדם עם הטנקים מזרחה. מפקד הארמיה ביקש

דחייה בלוח הזמנים.
פי התכניות–4.   מבדיקת כל לוח הזמנים של ראשי הגשר המצריים בתאוריה ועל

פי הדוקטרינה הסובייטית, נראה שראשי הגשר שלהם לא–שידענו וגם על
10 בחודש,–9 או ב–נבנו בלוח הזמנים שקבעו. אני זוכר שאמרו לי כבר ב

שדיוויזיות השריון עוברות את התעלה, ואמרתי: "רבותיי, אם 'חמוטל' לא
בידי המצרים תבדקו שציר החת"ם בידי כוחותינו". אז עם ראש גשר של

ארבעה ק"מ ממזרח לתעלה, שום דיוויזיית שריון לא עברה וגם-שלושה
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הדיוויזיות הממוכנות עוד לא עברו. אנחנו מציגים את הצליחה המצרית
יותר מדיי חלק. למצרים היה קשה בגלל תנאי הקרקע. עניין המים היה

פטנט אבל הייתה לו גם מגרעת רצינית. למצרים לא הלך בקלות!
14 בחודש. עקב ההפתעה רמ"ח מחקר וראש אמ"ן לא תפקדו.–באשר ל5.

הדרגים האלה לא התקיימו מבחינת המודיעין. הם המשיכו לתפקד בארגון
ובניהול של המודיעין, באיסוף ובכוח אדם, אבל את הדיונים דדו קיים אתי
בעניין החזית המצרית, ועם אבי יערי בעניין החזית הסורית. נוצרה בעיה,
כי כשדדו שאל אותי מה יעשו דיוויזיות השריון, אני הזעתי. איני יכול לומר
שהמצאתי את דרכי הפעולה האפשריות של האויב, אבל אחרי 8 באוקטובר
עמדו שלוש אפשרויות עיקריות: האחת, דיוויזיות השריון נערכות להגנה
ממערב לתעלה ואינן עוברות כלל מזרחה וראשי הגשר נשארים על בסיס
החי"ר והממוכנות; השנייה, מעבירים את דיוויזיות השריון או את רובן
מזרחה, ונשארים בהגנה; והשלישית, שהצגתי כדרך הנבחרת, בונים ראשי
גשר, מעבירים את דיוויזיות השריון ומנסים ללכת מזרחה לכבוש את כל

ים עד ראס ג'ונדי, רפידים, מצבת פרקר, מעבר גידי–מערב סיני מקו נחל
ועד ג'ונדי בדרום.

עליי לומר שאילו נקטו המצרים את שתי הדרכים הראשונות, לדעתי היה
8 באוקטובר גם הרמטכ"ל חשב שמוטב שהם–לצה"ל קשה יותר. אחרי ה

יעבירו את דיוויזיות השריון. האם ידענו שיעבירו? לא! האם ידענו מראש
שכך ייעשה? לא! היו ידיעות על תכניות, אבל יש הבדל בין תכניות שמקבלים
חצי שנה או שנה מראש ובין ניתוח דרכי פעולה אפשריות אחרי שעת ה'ש'.

הכול משתנה.
מהכרתי את עבודת המטה המצרי והכנות המצרים למלחמה, מהספרים של6.

שאזלי וגמאסי, לא מתקבל על דעתי שהם ישלחו חטיבות טנקים ודיוויזיות
 'תתקדמו עד שתיתקלו ואז תעצרו'.—שריון בסגנון שדיבר עליו דני אשר 

לא כך הסובייטים לימדו אותם. יש עבודת מטה ונקבעים יעדים; יש ניתוח
קרקע והצירים נקבעים; יש יעדי ביניים ויש סוף המשימה ליום הלחימה;
מפקד הדיוויזיה שואל לאן אני נוסע, מה המטרה שלי? מפקדת הארמיה גם
שותפה? אז אפשר לזלזל: חטיבה 15 נסעה מול פדל'ה עד שתיתקל ובזה

נגמר העניין...
עקב הצליחה שלנו (ואנחנו לא כל כך מדברים עליה) נגמרה למעשה הארמיה7.

השנייה מבחינת יכולת ההתקפה שלה, אחרי שדיוויזיה 21 וחטיבה 15
נפגעו. מה שהטריד את הארמיה השנייה היה שאריק שרון לא יחצה את
החיץ החקלאי שבין קהיר לאיסמעיליה. אבל מבחינת המצרים הארמיה
השנייה גמרה את תפקידה, את הכוח ההתקפי שלה, אחרי 14 באוקטובר.
כמוה דיוויזיה 4 בארמיה השלישית. לא ירדנו אז לקטנות משום שלא
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ידענו, אבל אם מפקדת דיוויזיה 4 ממזרח לתעלה; חטיבת טנקים 3 ממזרח
לתעלה; חטיבה ממוכנת של הדיוויזיה ממזרח לתעלה, ואני יודע שדיוויזיה

 וצריך להציג ולומר אם דיוויזיה 4 תקפה ממזרח—21 עברה את התעלה 
 אז אנחנו הצגנו שהדיוויזיה תוקפת. נכון שחטיבה אחת—לתעלה או לא 

שלה מתוך השלוש נשארה ממערב לתעלה, אז מה? אני טוען שהדיוויזיה 4
או 21 הייתה ממזרח לתעלה.

:םירצמל תוירשפא הלועפ יכרד שולש לע רביד ן"מא המחלמה ינפל :רשא ינד
;הריבס הניא וז ךרדש יידמל רורב היהו ,ימואל-ןיבה לובגל דע עיגהל ,תחאה
וק דע עיגהל — תישילשהו ;לגד םישלו הלעתה לע ףטחמ תושעל ,היינשה
וטקנ םהו תיעיבר ךרד םהינפב הדמע .הלאה םיכרדב ולעפ אל םירצמה .םירבעמה
!הב וחילצהו

צה"ל פעל נגד המצרים ועשה דברים נפלאים, אך זה לא פגם ביכולתם, גם אם
הקשה עליהם, להצליח לייצב את ראשי הגשר שלהם.

המצרים הכינו תכנית שהיא דפ"א רביעית, שאינה מופיעה בספרים של אמ"ן,
ואותה ביצע הצבא המצרי. עד היום אמ"ן, במקרה זה זיזי, מתקשה לראות שהצבא

המצרי פעל בדרך שאותה לא צפו!

דדו זכרו לברכה שאל אותי שאלה על כוחות הקומנדו. הייתה :זוסיה קניאז'ר
14–דילמה בזמן אמיתי, ואמ"ן העריך באותה תקופה שזה יהיה בדיוויזיה 21 ב

בחודש. חטיבה 15 ודיוויזיה 4 יפעילו את הכוחות המיוחדים ברפידים ובמעברים
במיתלה, בצומת פרקר ובגידי רק בתום היום הראשון, לקראת הלילה שלאחר
שעת ה'ש', ולא יפעילו כוחות קומנדו בעומק בטרם תתחיל לפעול דיוויזיה 21. על

זה היה הוויכוח.

דני אשר אמר שהצבא המצרי לאחר הצליחה היה עם כוחות כוויתיים8.
ואלג'יריים. בזמן אמיתי סאדאת הבין שחוץ מחטיבה אלג'ירית בג'בל עּוּבד
אין כלום בין צה"ל לבין קהיר. אותו מפקד דיוויזיה 4 קיבל צל"ש מסאדאת,
כי כל לילה הוא הצליח לאסוף שניים-שלושה טנקים, לירות כמה פגזים
ולהסתלק. סאדאת והמטכ"ל המצרי הבינו שאין להם כוחות בין צה"ל לבין

 אני לא אומר שצה"ל היה גיבור גדול, כי צה"ל היה עייף, היו לו—קהיר 
אבדות. אבל כאשר התברר לסאדאת שלא רק כמה נגמ"שים עברו את
התעלה, הסובייטים הראו לו תצלומי אוויר, אז הוא מיד פנה לקיסינג'ר
וביקש הפסקת אש. כלומר סאדאת הבין שהמצב קטסטרופלי מבחינתו.
אבל במציאות צה"ל לא יכול היה להתקדם בגזרה נוספת, ואין להציג את זה

כאילו הצבא המצרי היה במצב גרוע בתום מלחמת יום הכיפורים.
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דני קרא לזה 'הפסקה טקטית' ולדבריו 'הפסקה אופרטיבית' זו :הערה מהקהל
המצאה שלנו או של המצרים. בכל הלקטים של אמ"ן-מחקר קוראים לזה לפי

מינוחים מצריים 'ביסוס ראש הגשר'.
אז מי המציא את 'העצירה האופרטיבית'? :שאלה
זה היה הביטוי שלנו באמ"ן. :זוסיה

כל הוויכוח שלי, אם יש כזה, הוא שמסתפקים בביסוס ראש הגשר בלי :דני אשר
צורך, זה לא תורם  דבר אם מזנקים למעברים. ושוב אזכיר שהמקום שהתקדמו
אליו המצרים הכי קרוב למצבת פרקר היה ואדי מבעוק. משם הנסיעה אורכת עוד
שעה וחצי בעיתות רגיעה, ובמלחמה, נסיעת כוח משוריין אורכת מעל יממה נוספת,
אם אין כוח מולך. אני חוזר ואומר, למצרים לא הלך קל. למצרים הלך לפי התכנית.
במקום שחלו עיכובים נדרשו עוד 24 שעות ועוד 48 שעות. מול עמנואל סקל
בגזרה של בין 'הכפר' או בין 'המזח' ובין האגם המר (גזרת הארמיה השלישית) הלך
להם בקושי בהתחלה ובגלל זה בגזרה הדרומית נפגעו לצה"ל פחות כלים. אחרי
שהבינו שהמצרים מתקדמים צעד אחר צעד, דן שומרון ועמנואל סקל הלכו אחורנית

מקום שלא בדיוק הסתדר להם עםַוייצבו קו שמונה ק"מ מהתעלה. המצרים, ב
התכנית הראשונה, המשיכו לתקוף לפעמים עם פלוגה ממוכנת כמו את תעוז
'מצווה' או ב'גבעת העמודים'. אבל לא נעשו כל מאמצים גדולים יותר. את 'חמוטל'

8 בחודש, ואנחנו ניסינו שש פעמים לכבוש אותה בחזרה ולא–הם כבשו כבר ב
מקום שהם לאַ לא היה צריך יותר. ב—הצלחנו. זה רק מוכיח כי זה הספיק להם 

ההצלחה כמעט–הסתפקו, הם ניסו לצאת מ'טלוויזיה' ולכבוש את 'חמדיה', ואי
שלא הפריע להם.

בסך הכול ניסיתי להציג פה תמונה די שלמה, המתבססת על מסמכים מצריים
פי היכולת ולהגיע מהר ככל האפשר למו"מ–מהמלחמה. כוונתם הייתה לפעול על

מדיני, כדי לקבל בחזרה את כל השטחים של סיני. זו הייתה מטרת המלחמה.
עובדה שסאדאת לא הסיג אפילו חייל חי"ר מצרי אחד מהגדה המזרחית לגדה

 ולא היה דבר בינם לבין קהיר. מצדו—המערבית כדי לעצור את כוחות צה"ל 
שנגיע לקהיר, הוא נשאר בגדה המזרחית כי זה המפתח שלו להגיע להישגים. עם
זה ישראל איננה יכולה לחיות לאורך זמן וצריך להגיע למשא ומתן. את זה הוא

רצה להשיג ואת זה הוא השיג.

עם כל הערכתי למחקר הזה, קשה לקבל ממנו תמונה שלמה ואני מבקש: מהקהל
להשלים כמה דברים שלא נחקרו כפי שאני זוכר אותם.

ראשית לכול, פרשת אפריל, שכמובן התחילה באכזבתו של סאדאת מתוצאות
הפגישה של ברז'נייב עם ניקסון. היו התחייבויות שהעניין הזה ייפתר שם, וכשהעניין
לא נפתר הוא הסיק שהדרך היחידה היא ליצור סיטואציה צבאית בזירה שתכריח
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אותם להגיע לפתרון מדיני. זה ההבדל בין סאדאת לנאצר, סאדאת לא דגל בשיטה
של לקחת בכוח.

היו כנראה ידיעות ממקורות שונים שהעניין של אפריל נדחה, וזה עוד קודם
שהוציאו 40 מיליון דולר. ספיר יכול היה לבכות על הכסף אבל אני חושב שתפקידו
של צבא הוא להיות מוכן כשיש איום. ואם הצבא נקט את הצעד הזה כי הוא ראה

איום אז לדעתי אין לבקר אותו על כך.

בין סאדאת לצבא המצרי הייתה מחלוקת. כאן תואר כביכול מצב הרמוני, ולא היא.
סאדאת לא הסכים לעובדה שהשריון יישאר מאחור, אבל גם לא יכול היה לאכוף
את דעתו על הפיקוד המצרי. הפיקוד המצרי גרס, כפי שאכן נאמר, שהצבא המצרי

מענה–אינו כשיר לעשות את המעבר הזה, והגורם העיקרי היה חוסר בגישור ואי
לנושא האוויר.

התמונה שהצגת אפוא איננה שלמה, משום שלא נגעת במישור שבין המטה
הכללי לדרג שמעליו. הגנרלים דרשו קודם כול גישור כדי לעבור לצד השני. דבר

 בשבילם זה היה איום, ועד שלא יהיו להם— SA-6שני, הגנה אווירית, כלומר טילי 
מה שהם צריכים הם לא יחצו את התעלה. דבר שלישי, הם רצו מטוסי מיראז',
משום שהייתה להם מין הילה של כל יכול. הם ראו בזה ערך מורלי, ובנושא הזה
הם נחלקו, כי סאדאת אמר בגלוי: "אני מוכן לאבד מיליון חיילים ובלבד שתהיה לי
אחיזה בצד המזרחי של התעלה, שהוא יניע את הדיון הפוליטי של ברז'נייב עם
ניקסון". זה מה שהוא רצה. לכן הצעד הבא של השריון נשאר בספק, כן או לא,
כאשר הוא לחלוטין לא היה בלתי אפשרי. רק אחרי ההתקפה שלנו הם העריכו

שהתנאים הבשילו לחציית השריון.
גם אני קראתי את הספרים, חלק מהדברים מטושטשים אבל בעניין הזה אין
ספק שהייתה מחלוקת, ונושא החצייה הוטל בספק. הסימן היה הנחתת הקומנדו.

14 באוקטובר. דבר אחד ודאי,–אינני יודע כמה קומנדו הם העבירו ערב ההתקפה ב
והוא השינוי במצב הרוח, קודם כול אצלנו אבל גם אצלם, כשחלק מהכוחות נמצא

 כל זה שינה—שם, כשמפקדת הדיוויזיה נמצאת שם וחטיבות נמצאות קדימה 
לחלוטין את המצב שהיה בערב הצליחה שלנו למערב התעלה.

האם הם היו מסוגלים להכניס את כל השריון שהתכוונו להכניס לסיני? האם
הפקודה הייתה מראש להכניס שריון חלקי לסיני ואולי זה נוסח ההתקפה המשוריינת

המצרית? לפי דעתי זה טעון בדיקה.

אכן, החסרתי את הפרק על מה שקרה בין סאדאת לראשי המערכת :דני אשר
הצבאית. לא שילבתי במחקר שלי מסמכים מודיעיניים. אני מסכים למה שכתבו
שאזלי וגמאסי על המחלוקת בצבא המצרי. יש בידי מפות של תכניות דיוויזיה 4
מינואר 73', והן מתארות יציאה מאזור שמדרום לאגם המר ותנועה ענקית עד ביר
גפגפה וכיבושה. זו איננה המפה של מלחמת יום הכיפורים אלא של התכנית הקודמת,
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שלפיה יש להגיע למעברים. במלחמת יום הכיפורים יצאה דיוויזיה 4 במשימה
להגן ולהיות כוח עתודה בגדה המערבית, נקודה! זה השתנה במהלך המלחמה

 מהדיוויזיה ולהיכנס לוואדי מבעוק, בשל בעיהחטיבה אחתכשהורו לה להעביר 
עם הסורים והצורך להקל מעליהם את הלחץ: נועו וצרו לחץ על הישראלים,
שיעתיקו את חיל האוויר, שיחשבו שוב אם הם הולכים לעבר דמשק. עד פרקר,

המרחק עוד גדול.

14 בחודש הייתה הנחתה אחת של כוח קומנדו בהיקף מחלקה, על אלתרן,–ב
15 ק"מ מהתעלה ומדרום לחווה הסינית. זהו מקרה–מדרום למרחב חטיבה 14, כ

חריג שאולי מוכיח שבמרכז הגזרה הזאת, מול אוגדה 143, היה ניסיון מצרי להתקדם
עוד קצת ולחבור לאותם כוחות קומנדו, שנועדו למנוע הגעת תגבורות אל המרחב

שהחזיקה חטיבה 14. אבל לא מתקפה כמתחייב מהתורה.

בגזרה שלי, במרחב שבין קנטרה לאיסמעיליה, תקפו המצרים במשך חמישה :ברן
14 באוקטובר. האם ידוע לך על כך? היו ניסיונות תקיפה חוזרים ונשנים-ימים, 9

של אלפי חיילי חי"ר עם טנקים.
על המרחב שבין קנטרה לאיסמעיליה, בעיקר הגזרה שמול הפירדאן, :דני אשר

ראש הגשר של דיוויזיה 2, אין לנו מסמכים מלבד פקודה דיוויזיונית בכתב יד.
בפקודה מתאר מפקד הדיוויזיה איך צריך להיראות ראש הגשר, ובהחלט ברור לנו
ש'הברגה' ו'זרקור' היו צריכים להיות בתחום ראש הגשר. אלה יעדים שהצבא
המצרי לא הצליח להשיג והוא ניסה לכבוש אותם מדי יום. שלושה מח"טים מצריים
ישבו בחזית ראש הגשר הדיוויזיוני בגזרת הארמיה השנייה, ובכל יום שלחו כמה
טנקים וחי"ר לירות ארטילריה. הם ניסו ללא הצלחה לכבוש את יעדי 'הברגה'

ו'זרקור'.
14 בחודש, יש לנו עדויות מפורשות שאומרות–בעניין ההתקפה המצרית ב

"נתקדם". אולי אקצין ואומר "להתקדם קצת", וזה אנטיתזה של מה שפרסם צה"ל
ציםִבמפות ובאטלסים של מחלקת היסטוריה עדיין מופיעים הח ”.Official History"–ב

שמגיעים עד ביר גפגפה והחצים לעומק. מי שרוצה להגיע לביר גפגפה לא מפצל
שני מאמצים חטיבתיים בגזרה המרכזית (שתי חטיבות של דיוויזיה 21 נלחמות בו
זמנית בשתי גזרות נפרדות) ולא נלחם 'על מכשיר'. הוא צריך לרכז מתקפה ארמיונית
–ולעשות את מה שמחייבת התורה, עם ארטילריה ועם אוויר. גם אמנון יעיד שב

14 בחודש לא היו מתקפות נוראיות של אוויר. ירדה ארטילריה. טנקים נעו ואתם
רואים שני ראשי חץ, חטיבה 1 וחטיבה 14, אחת מול חיים ארז ואחת מול אמנון,

30 טנקים ומפסיקה להתקדם. אצלנו-וכל אחת מתקדמת עד שנפגעים לה 20
האדירו את העניין המצרי. גם המצרים, מטעמי מחלוקות ביניהם, מאדירים את

14 בחודש, בייחוד אלה שאמרו קודם לכן שאסור להעביר אף–הניצחון הישראלי ב
טנק אחד ממזרח לתעלה.
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ההרצאה שלך דני הייתה מבחינתי מאלפת. אני מרשה לעצמי להעיר: אמנון רשף
 שגם עליהן אפשר שיהיו חילוקי דעות,—הערה אחת. יש להבדיל בין עובדות 

 לבין השערות. לדעתי ערבבת ביניהן במחקר שלך. מה בדיוק—כמספר המסמכים 
14 באוקטובר? אני לפחות–הייתה המטרה של אותן חטיבות שריון מצרי שנעו ב

לא הצלחתי להבין למרות הסבריך. מה היו הפקודות המוגדרות? מה היו היעדים,
דצהמ הנומתהושמא זו הייתה התקדמות בעלמא כפי שהצגת? אני רוצה להציג את 

תודמע לע דואמ השק תירליטרא הזגפה התייה שדוחב 41 רקובב .ילארשיה
,הזגפההמ עגפנ לשמל ילש קנטה .ונביבס השענ המ וניאר ישוקבש דע ונלש םיקנטה
ןופטיש .םיקנט לש לחנ וניארשכ ונמהדנ ,םייתעשכ ירחא .קנט ףילחהל יתצלאנ

לש םיקחרמל ףחוסש ימואתפ לג ,בגנב תונופטישה ומכ ונרבעל ענ םיקנט לש
העבראו השולש קחרממ שאב ונחתפ .םתרטמ המ יתעדי אל .מ"ק השימח-העברא
וברקתה םיקנטה ינורחאו ,תיתביטחה הרזגב םיקנט 79–ב ונעגפ םיחווידה יפל .מ"ק
קחרמ דע ועיגה אלא ועתרנ אל םהו ,הקספה ילב ונירי .ונלש שאה תודמע דע
םע דגנ–תפקתה םש ונעציב .םיקנט םיריעבמו םירוי ונדועב ונתאמ םירטמ תואמ
,תגסל וסינש םיקנט המכ לע םג ,78 ר"סדג ,יילא ףופכ היהש יתדגואה רויסה דודג
.ןאכ הרייטצהש הנומתה תא טעמ ןזאל שקבמ ינא ןאכ .םיגוסנ םדועב

דבר אחר שמפריע לי במישור העקרוני: זיזי אמר שהועלו שלוש דרכי פעולה
 מדרך כף רגל, מעברים—אפשריות: המוגבלת, המקסימליסטית והביניים, קרי 

לאומי, ואתה דברת על תכנית מוגבלת. שתי שאלות:–והגבול, נקרא לו הגבול הבין
1. אינני מבין את השוני בין התכנית המוגבלת לתכנית המינימליסטית, שכן אם
מבצעים תכנית מוגבלת ושתי ארמיות חוצות את התעלה, הרי הן לא יסתפקו
במדרך כף רגל של משהו שעומד על רגל אחת, זה יתבטא בקילומטראז' כלשהו.

2. מה צה"ל ידע ערב מלחמת יום הכיפורים באשר לתכנית המוגבלת? האם הוא
בכלל ידע עליה? אינני זוכר שהזכרת את זה.

התייחסות תא"ל (מיל') מרדכי ציפורי להערה זו בעמ' 204.

אתחיל בעניין האחרון. לא חקרתי את צה"ל. אמנם קראתי את מסמכי :דני אשר
הסיכומים של פיקוד הדרום, אבל לא את מסמכי אמ"ן או 'המוסד'. פיקוד דרום
הוא שנתן את המודיעין לגייסות בשטח כולל לחטיבה 14. מודיעין הפיקוד הצביע

 מוגבלת; לא הדרך שפעלו בה המצרים במלחמה,—על דרך פעולה מינימליסטית 
אלא מחטף שבמהלכו ייכבש מעוז. לדוגמה, מעוז 'כתובה' באזור המלחות. דובר
בהצבת דגל מצרי בצד הישראלי על מעוז כלשהו או בצדי ציר. לזה קראו דרך

פעולה מוגבלת. בין זה לבין מה שעשו המצרים אין שום דמיון.
המצרים בחרו בדרך המתקפה שהיא אפילו לא מתקפה מוגבלת. זו הייתה

”. כל הכוח המצרי, פחות כוח משוריין, הופעל במתקפהAll Outמתקפה כוללת "
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לכל רוחב החזית אך לעומק מוגבל, שם נערך להגנה בראשי הגשר. זו הייתה דפ"א
שאמ"ן לא הצביע עליה לפני המלחמה.

אמנם ידעו על ה'סאגר'; ידעו בדיוק לכמה מ"מ פלדה הוא חודר, לאיזה טווח
הוא יורה וכמה גדודי סאגר יש לצבא המצרי. ידעו הכול, רק לא ידעו לספר איך

 הולך קדימה, מעתיק את מערך ההגנה לשמונה עד 12 ק"מ ממזרחRPGסאגר עם 
 לתקוף באמצעות—לתעלה ובעצם מונע מאתנו לעשות את מה שידענו הכי טוב 

גופי שריון גדולים את גופי השריון של האויב.
14 בחודש. אין לנו פקודות מצריות ביד. אפשר לשאול את המפקדים–באשר ל

המצריים. עם חלקם דיברתי כבר בהתשה שלאחר המלחמה. ישבו לידינו במטעי
המנגו שמדרום לאיסמעיליה חיילי חטיבת צנחנים מצרית ודיברנו. אבל הם לא

סיפרו מה היו הפקודות שלהם, מה גם שהם לא לקחו חלק במלחמה.
יש לנו יומן מלחמה של חטיבה משוריינת 25, אליבא דכולם חלק מהמאמץ

14 בחודש. יש–הזה. ביומן לא מוזכרת כלל פעולה של חטיבה 25 כחלק ממתקפת ה
13 בחודש. דיוויזיה 7 קיבלה פקודה לתקוף והם הלכו–פה בלבול. הם תקפו כבר ב

קדימה על התעוז 'מצווה'. זו לא הייתה מתקפה, בוודאי לא מתקפה דיוויזיונית, גם
לא מתקפה חטיבתית.

לא מוזכרת בפקודות מתקפה משוריינת מזרחה. אבל יש לנו עדות של סגן
מצרי, מ"מ טנקים בחטיבה 3: "מה שאמרו לי זה סע קדימה עד שתיתקל, תעשה
שם את המלחמה ותחזור אחורנית". לי ברור שמי שתוקף עם חטיבה משוריינת
בוואדי מבעוק, או יוצא ממערכיו באזור החווה הסינית, ונע לעבר 'חמדיה' ונעצר

 לא באמת מתכוון להגיע לביר גפגפה (מרחק של עוד—שלושה ק"מ -אחרי שניים
14 באוקטובר לבין "מתקפה–60 ק"מ). בין הפעילות המשוריינת המצרית ב

” הישראלית ואומצה בחלק מהמקריםOfficial History"–משוריינת" כפי שתוארה ב
בידי המצרים, יש לדעתי מרחק גדול.

המלחמה בחזית הדרוםהמלחמה בחזית הדרוםהמלחמה בחזית הדרוםהמלחמה בחזית הדרוםהמלחמה בחזית הדרום
סא"ל (מיל') ד"ר אלחנן אורן

שתי הערות אובייקטיביות
משנגמרה המלחמה נערכו שני כנסי סגל הפיקוד הכללי לסיכום המלחמה, אחד
בדרום ואחד בצפון. כשהגיעו מהדרום לדיון של סגל הפיקוד הכללי בצפון, קם

 אחרי מה ששמענו— גם בצפון הייתה מלחמה; וב' —חקה ואמר שני דברים: "א' 
על מלחמות היהודים בדרום, אנחנו בצפון ידענו שאנחנו נלחמים נגד הערבים!".

74', אחרי שביקר במצרים,–ההיסטוריון הצבאי האמריקני דופוי ביקר כאן ב
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ואמר דבר אחד מוזר: "אני מוצא שגם במצרים כשמדברים על מלחמת יום הכיפורים
8 באוקטובר, כאילו שזאת היא המלחמה. אבל אני מגיע לישראל–מדברים עד ה

8 באוקטובר!".–וגם פה מדברים רק עד ה
על רקע שתי ההערכות האובייקטיביות האלה על המלחמה, בעיקר בדרום,
אתחיל מהסוף דווקא. חשוב להראות ולהזכיר איך נגמרה המלחמה, והיא נגמרה

25 בחודש-24–בדרום כאשר צה"ל נמצא 101 ק"מ מקהיר! אחרי התזכורת הזאת מה
אפשר לחזור להתחלה.

ההרתעה נכשלה?

מאי 1973-אומרים ש"אם הם תקפו אותנו משמע ההרתעה נכשלה!" אבל באפריל
ההרתעה הזאת עדיין פעלה היטב, ומה שקרה היה מספיק רציני בהערכת צה"ל

לבן', כי לא היה מצב כוננות– לא את מה שכינו פה כוננות 'כחול—דאז כדי להצדיק 
לבן'. זו כללה את רענון כל התכניות– 'כחול סדרת פעולות אלא את—לבן' –'כחול

ועוד, בין השאר פעולות שעלו כסף, וברן כבר הזכיר שהכסף לא נזרק סתם אלא
לבן' אזכיר–הושקע בדברים שהיו חיוניים מאוד למלחמה. ממה שהושקעו ב'כחול

מה שנאמר תמיד בתורת המלחמהְדבר אחד שקשור במישרין לנושא ההרתעה וגם ל
של צה"ל: "ואם ההרתעה תיכשל אנחנו צריכים להיות מסוגלים לחולל הכרעה".

ונחנא ,'37 יאמ-לירפאב המחלמל םינכומו םילשב ויה תאדאסו דאסא ול ,ןכבו
החילצה ךרעמ תא ונמלשה םירופיכה םוי תמחלמ ברע קר .חולצל םילגוסמ ונייה אל
גוסמ תֹורבודה ,האולי'גה :םילכ ןווגמ םע לבא ילמינימ ךרעמ ונגשה .ישוקב ידו
תודיחיה םע ,ישוקב ןכוהש — הזה םילכה ןווגמ .'ענצה רשג'ו םילילגה רשג ,טולפינוי

הוא — הכלהמב קר םיינויחה ויטרפב םלשוה השעמלו המחלמה דע ותוא ולעפתש
פשר לנו לצלוח. זה היה המינימום ההכרחי, ואם לא זה לא היינו יכולים להגיעִשא

לידי הכרעה. במילים אחרות, ההרתעה שלנו בסתיו 73' אמנם נכזבה אבל בינתיים
הגענו לאותו מינימום שהיה חיוני להכרעה.

 מה מנע את המפלה—פתיחת המלחמה 

אין ספק שהאויב חולל הפתעה. ההפתעה הייתה מרובעת: מדינית, כי לא העריכו
שהמצרים והסורים יילחמו יחד; אסטרטגית; אופרטיבית; וגם טקטית. ובכל זאת,

המועצות, מעצמה עולמית,–5 באוקטובר, ברית-קיבלנו שמץ של התרעה. בליל 4
פישלה. ההודעה על פינוי משפחות היועצים הסובייטיים בסוריה הועברה באלחוט,
וצה"ל קלט אותה. הודעה דומה נמסרה במצרים, אבל בטלפון. זה היה מספיק כדי
לחולל את מה שאני מכנה 'הבהוב צהוב' של התרעה. עקב זאת המטכ"ל העמיד
בכוננות את כל הסד"כ הסדיר והציב את כל שיכול היה להציב בדרום ובצפון.

200 טנקים, ואני מעז לומר–300 טנקים במקום כ–לפיכך, עמדנו בדרום עם קרוב ל
 זה מנע—שבזכות זה ועוד מה שהיה בצפון השגנו דבר אחד בפתיחת המלחמה 

את המפלה.
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האם זה היה הגורם היחיד שמנע את המפלה? ודאי שלא. עם הפתעה כמו
שחוללו הערבים הייתה להם בהחלט אפשרות לגמור את המלחמה בימיה הראשונים.
אולי הם שגו בכך שתקפו ביום הכיפורים. לו היו תוקפים בראש השנה או בסוכות,

שיח', היו זוכים להצלחה–שעה שעם ישראל מבלה בכנרת, באילת או בשארם א
 יום הכיפורים. וצה"ל הצליח—ניכרת. אבל השיקולים והיועצים שלהם אמרו 

 כזכור, כוחות היבשה רצו והגיעו אפילו—לגייס את המילואים בריצה מטורפת 
לפני שהשלימו את ההצטיידות בימ"חים. חיל האוויר וחיל הים היו מוכנים הרבה

יותר טוב.
367, מאמר של פרופ' סטיוארט כהן-לאחרונה פורסם ב"מערכות", גיליון 366

על המגבלות של הפעלת מילואים לאור לקחי מלחמת יום הכיפורים, ובו הוא
קיבץ את כל מה שאפשר להגיד על הבעיות שיש לנו בכוחות המילואים (היום הוא

21 והשאלה באיזו מידה בכלל יהיו מילואים–כבר חושב על הצבא של המאה ה
ולאילו צרכים). אני רוצה להדגיש שאנחנו חילצנו את עצמנו ממפלת הפתיחה
למרות כל המגבלות של המילואים, למרות השיבוש של כל תכניות ההתגייסות
וההצטיידות ולמרות כל האלתורים. זה לא אומר שלא צריך לתקן את הדרוש
תיקון במערך המילואים. עלינו לזכור כמובן את לוחמת ההקרבה של הסדירים
ועלינו לזכור את הריצה של המילואים, האחים הבוגרים, לפעמים האבות, להילחם

עם הבנים.

חיל הים

חיל הים היה היחיד שמימש במלחמת יום הכיפורים את תורת הלחימה שגיבש.
אנו זוכרים את הסטי"לים שיצאו בלילה הראשון גם לכיוון הסורים וגם לכיוון
המצרים. במלחמה עם המצרים חיל הים אפילו קיבל סיוע באמצע הלילה מחיל

האוויר.
אני רוצה להביא דוגמה אחת לדברים הקובעים את ההבדל בין כישלון להצלחה.

שיח', במרחב שלמה, ארבעה 'דּבּורים'.–לקראת פרוץ המלחמה היו לנו בשארם א
5 בחודש הגיע החמישי בדרך היבשה בעוד בדבור השישי הייתה תקלה מכנית,–ב

הוא התעכב מעט באילת והגיע יותר מאוחר. בפרוץ המלחמה ניתן היה להוציא זוג
דבורים אחד לכל היותר בגלל ההכרח להחזיק כוח בעתודה. ברגע שהיו חמישה
וסיכוי שיגיע השישי, הוציאו שני זוגות. אחד מהזוגות האלה נע צפונה והגיע
למעגן של ראס תלמת והטביע שם בפעולה מוצלחת מאוד צי של סירות שיועדו
להנחית קומנדו לאורך מפרץ סואץ. הזוג הזה שינה ושיבש לחלוטין את התכניות
המצריות להתקדם לאורך הגדה המזרחית של מפרץ סואץ דרומה. דּבור אחד שהגיע

פשר לחיל הים להפעיל את הכלים האלה.ִבזמן א

חיל האוויר

לחיל האוויר, כזכור מההרצאה של שמעון גולן, היו לא מעט קשיים. אבל בצהרי 7
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בחודש, היום הקשה ביותר לחיל האוויר במלחמה, הוא תקף את הגשרים. אינני
מתווכח עם איש כמה גשרים הושמדו וכמה לא, אני רק יודע דבר אחד: העברת
הרק"ם של הצבא המצרי בגזרה של הארמיה השנייה עוכבה ביממה לפחות. זרימת

8 בחודש בצהריים, אבל היא הייתה צריכה–השריון מגשר פירדאן החלה פתאום ב
להתחיל הרבה קודם לכן. הצליחה שם עוכבה עד אז. בדרום, בגזרת הארמיה
השלישית, היא עוכב עוד יותר בגלל קשיי המצרים ובגלל הפגיעה בגשרים, ואולי
ההתקפות על המצרים גרמו להם להחליט שלא להעביר עדיין כוחות שריון. זיזי
דיבר על הקשיים שהיו למצרים, וזו דוגמה למה שאני מתכוון. מכל מקום, במהלכים
הראשונים האלה השגנו דבר אחד: לא הוכרענו במהלכי הפתיחה. ליתר איזון כדאי

—נגד והתקדם, אבל בדרום –8 בחודש פיקוד הצפון התחיל במתקפת–להזכיר שב
8 בחודש אנחנו תקפנו. לא היינו מאורגנים מספיק, לא הייתה שליטה מספקת,–ב

8 'השחור'.– כל אלה ואחרים עשו את היום הזה ל—לא היה סיוע די הצורך 

8 באוקטובר–אירועי ה

לבן' קיבל דדו, והוא לא קיבל עליהן מספיק–את ההחלטות על פעולות 'כחול
5 באוקטובר בבוקר לתגבר את החזיתות, למרות–קרדיט; גם לא על החלטתו ב

הערכת המודיעין שהסבירות נמוכה. הוא פשוט לא הביא את הטיעון הזה בפני
ועדת אגרנט, משום שהיה עסוק בהמשך ניהולו של צה"ל באותו זמן.

אחרי תקופת ועדת אגרנט, כאשר כבר לא היה רמטכ"ל, רואיין דדו אצל איש
8 בחודש, אבל בכל זאת–מחלקת היסטוריה, וכך אמר: "אנחנו נכשלנו בדרום ב

7 בחודש גם משה דיין וגם גורמים אחרים–השגנו משהו". אני רוצה להזכיר כי ב
חשבו שצריך להתקפל אחורה, לקו שאפשר להחזיק בו. "תקפנו, והודות לכך נשארנו

טוב במהדורה העברית ומשום מה–בשטח!" אמר דיין. זה מופיע בספרו של בר
טוב מדוע, והוא השיב: "עשו–איננו מופיע במהדורה האנגלית. שאלתי את בר

קיצורים". כשבא אליי היסטוריון של הצבא האמריקני אמרתי לו שאת הפסוק הזה
אני מתרגם לו מעברית לאנגלית, שידע שהוא הקובע. לדעתי, אלמלא נשארנו

בשטח, כלומר על קו החת"ם, לא היינו יכולים לצלוח.
15-הערה על הצבא המצרי בהקשר זה. אומר גמאסי: "רצינו ראשי גשר של 12

ק"מ עומק". משמע, הצבא המצרי יושב מזרחה מציר החת"ם, שהוא בשליטתו, כדי
להעביר כוחות לרוחב וכדי לפתח מאמצים. הם מעולם לא הגיעו לזה. הם המשיכו

–9 וב–8, אלא גם ב– לא רק ב—לתקוף (אנחנו קראנו לזה אז 'ההתקפות הסיניות') 
 בין השאר משום שהם לא השלימו את השלב הראשון. הם לא—10 ואחר כך 

הגיעו לשליטה רוחבית בדרך החת"ם, ובעיניהם זה נחשב כמעט תנאי להיכנס
יותר לעומק. זה אפוא אחד הגורמים לאותו פסק זמן טקטי שנהפך למה שגמאסי

קורא "פסק זמן אסטרטגי".
8 בחודש, כי היו עוד בעיות. היה מי–כדאי שנזכור את מה שאמר דדו על ה

9 בחודש? כאשר אמר גונן לשר הביטחון שמעון פרס–ששאל מדוע לא חקרו את ה
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8".–9, השיב לו פרס: "די לנו בצרות שיש לנו עד ה–שצריך לחקור את ה
—10 באוקטובר היה סדר חדש בחזית הדרום –המערכה נמשכה בדרום, ומ

לב רמטכ"ל, וסגנו שמואל גונן (גורודיש).–חיים בר

14 באוקטובר–אירועי ה

12 בחודש של ממשלת–14 בחודש של סאדאת, עליי לחזור ל–כדי להסביר את ה
ישראל. באותו היום אחר הצהריים החליטה ממשלת ישראל להסכים לרעיון של
הפסקת אש (ביודעה שהמצרים עומדים לתקוף על מנת לעזור לסורים ולכן לא

הברית ומדינות–יסכימו להפסקת אש, כך תיראה ישראל טוב יותר בעיני ארצות
המערב). ההחלטה הזאת התקבלה כמה דקות קודם שקיבל דדו מחקה את המידע
שהעיראקים במלחמה. מעניין מאוד מה היה קורה ומה הייתה מחליטה הממשלה

12 בחודש; כי מצד אחד–אילו הייתה בצל הרושם של ההפתעה העיראקית ב
 לאפשר—החליטה להסכים להפסקת אש, ומצד אחר, עקב המידע שהביא זמיר 

למצרים לתקוף בדרום: "נכה אותם כאשר השריון שלהם יתקוף ואז נעבור לצליחת
 גונבה לידיעת סאדאת כברכנראההנגד". הידיעה שישראל מוכנה להפסקת אש 

בבוקר 13 בחודש כאשר השגריר הבריטי במצרים בעצה אחת עם קיסינג'ר ניסה
7 בחודש דיברו על הפסקת אש עם אסד,–לשכנעו להסכים להפסקת אש (כבר ב

8 בחודש בעניין זה).–לפי בקשתו מהסובייטים, ועקב זאת הם פנו לסאדאת כבר ב
סאדאת אמר לשגריר הבריטי: "מה פתאום?! אני מתכוון לתקוף!" ואכן, גמאסי

11 בחודש הגיע אל סאדאת שליח מסוריה, ובאותו הלילה הורה סאדאת–כותב כי ב
13–י לתקוף, ויצאה פקודה שהצבא המצרי יתקוף בִלשר המלחמה איסמעיל על

בחודש. אבל באותו יום היה 'מרד' של גנרלים בסאדאת. הרמטכ"ל שאזלי, מפקד
 דיוויזיית—הארמיה השנייה, מפקד הארמיה השלישית ומפקד הדיוויזיה הרביעית 

 כולם התנגדו להתקפה. מדוע התנגדו ומדוע—השריון של הארמיה השלישית 
סאדאת הורה בכל זאת לתקוף? לא אכנס לדיון הזה כאן. העובדה היא שסאדאת

24 שעות. וזו ההתקפה שעליה התריע–החליט לתקוף אבל הסכים לדחות את זה ב
14 בחודש.–12, אבל היא התגשמה רק ב–המודיעין שלנו ב

9 בחודש:–אם כן, מדוע הם תקפו? גמאסי טוען בספרו שהוא עצמו טען כבר ב
8, שברנו את הישראלים, אנחנו צריכים להמשיך–"אנחנו את שלנו כבר עשינו ב

בהתקפה". לדבריו, הוא לא הצליח לשכנע את הדרגים שמעליו, שטענו שיש לתת
11 בחודש בא שליח–לישראלים עוד להתנפץ אל חומת המגן שלהם. ידוע לנו ב

סורי לדרוש מהמצרים לעשות משהו בעבורם, בהסתמך על ההבטחה המצרית
ללכת למעברים. היתרון של גמאסי שהוא כותב על דברים שהוא יודע. כמי שהיה

 הרמטכ"ל המצרי היה—ממונה בשעתו על התיאום בין צבא מצרים לסוריה 
 הוא היה הנציג שעמד בקשר עם הסורים.—סורית -המפקד של הברית המצרית

11 בחודש בא הנציג הסורי וביקש סיוע בהפחתת הלחץ–בספרו הוא כותב כי ב
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הישראלי מעל סוריה. והצבא המצרי יכול באמת לעזור לסורים במצב הזה.
11 בחודש–אני אביע השערה. יש כמה דברים שהמצרים ידעו: הם ידעו שמ

חיל האוויר שלנו כמעט שאינו פעיל בדרום משום שהמאמץ העיקרי הושקע בצפון;
12 בחודש צה"ל אינו משקיע מאמצים רציניים משלו ביבשה,-11–הם הבחינו כי מ

בחזית הדרום. גם ניתן היה להעריך שהסורים במצב גרוע ושאם מישהו עוזר להם
הרי אלה העיראקים שכבר נכנסו או הירדנים שיבואו.

14 בחודש ונימוקיהם–התנגדות כל הפיקוד המצרי הבכיר להתקדמות של ה
הצבאיים (טק"א וכן הלאה), לעומת תמיכתם של סאדאת והגנרל הכי בכיר שר
המלחמה איסמעיל עלי, מעלה את ההשערה, וגמאסי רומז לה, שמדובר בשיקול
מדיני. ומהו? א) ייתכן מאוד שתהיה מיד הפסקת אש שתיכפה על שני הצדדים
בידי המעצמות, מה עוד שידוע שגם הסורים כבר חשבו על זה לפני שבוע, בייחוד
כעת, כשהם מוכים; ב) צה"ל עדיין מושקע בצפון; ג) יש סכנה שהסורים לא

יחזיקו מעמד, אז אם לא אכנס עכשיו עד המעברים לפחות, אימתי?
14 בחודש! ולמי ששואל–זו לדעתי התשובה וזו הסיבה לתקיפה המצרית ב

היכן היה הסיוע האווירי שלהם להתקפה: הוא לא יכול היה להינתן ביעילות משום
14 בחודש, העביר את המאמץ–שחיל האוויר שלנו, בגלל ההתרעה שקיבלנו על ה

העיקרי לדרום, ובחזית הצפון חרקו שיניים.
14 בחודש–במילים אחרות, הכלים שלובים אבל לא בצורה שתוארו, משום שב

הצבא המצרי תקף בדיוויזיה 21 שלו. ואלמלא התקפות השריון האלה והאבדות
הכבדות שנגרמו להם בעיקר בגזרה של אמנון רשף וחיים ארז (אוגדה 143), אלמלא

זה בכלל אין מה לדבר על סיכוי שלנו לצלוח בגזרה ההיא.

מערכת הצליחה

16 באוקטובר. האבדות הכבדות-אנחנו השגנו הפתעה בפתיחת הצליחה בליל 15
בחטיבה של אמנון, שהחזיקה בצומת לקסיקון-טירטור וגם קצת צפונה משם

 הפשיטה—בבוקר 16 בחודש, אפשרו את חציית חטיבת הצנחנים של דני מט 
16 בחודש. אני זוכר שכאשר שייק'ה שמע שהצנחנים צלחו והטנקים–ב'תמסחים' ב

של חיים ארז עברו על הג'ילואות, הוא אמר לטליק: "נו?" משום שאם מישהו חשב
שיש רכב שלא יגיע לצליחה יהיו אלה הג'ילואות. ודווקא הג'ילואות העבירו את
הטנקים הראשונים של חיים ארז בכוח גדודי של 20 טנקים ושבעה נגמ"שים. הוא
השאיר כמה טנקים לכוחות של דני מט, נכנס לעומק ופגע בכמה סוללות טק"א
מצריות, ובכך פתח מין פרוזדור לחיל האוויר שלנו להמשיך ולדכא את סוללות

הטילים המצריות, וזה גם כן היה אחד התנאים לצליחה.
טי בתגובותיו. יש לשאול16ִ בחודש הפיקוד המצרי היה א–15 וב–אם כן, ב

1915 המקום היחיד שבו ניסה כוח טורקי,–מדוע? הרי במלחמת העולם הראשונה ב
- גזרת סרפאום—כמובן בהדרכה גרמנית, לצלוח את התעלה היה בדיוק בגזרה הזאת 

 זה מקום מּועד. איך קרה שהמצרים לא החזיקו את המקום הזה? וזו—דוורסואר 
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התשובה שלי: המצרים לא חלמו שכאשר צה"ל מושקע בחזית הסורית הוא יהיה
משוגע לעשות תרגיל כזה. זו דעתי.

הערה אחת: בליל 9 באוקטובר, אריק שלח את גדוד הסיור 87 לגזרה הזאת,
משמעית של דדו–שליד מעוז 'מצמד', ורצה להשאירו שם. נדרשה הוראה חד

בצווחות: "תוציאו אותו משם!", כי אפילו טליק חשב שאם כבר הוא שם, שיישאר,
אולי זה יאפשר לנו צליחה. הוא ואריק עדיין לא ידעו. למחרת, אמר קצין הנדסה

 גם גשר הגלילים—ראשי לטליק שגם אם היינו רוצים לצלוח הרי לא היה לנו גשר 
פי שהיה בגזרה. בקיצור, אילו גדס"ר 87 היה נשאר שם,–עוד לא היה מוכן אף על

 הם היו עושים משהו כדי למנוע הפתעות.—אפילו היו המצרים עיוורים וחירשים 
אבל כשנכנסה האוגדה היא נכנסה "על ריק" וחוללה את הפתעת הפתיחה של

הצליחה.
בבוקר 17 בחודש הרכיב חיל ההנדסה שלנו את גשר הדוברות תחת אש

17 בבוקר איתרה את אזור הצליחה ונחתה עליו–חל בַארטילרית מצרית כבדה, שה
ברציפות. לפנות ערב הגשר היה מוכן והועברו כוחות של חטיבה 421 וכוחות
נוספים לשתי החטיבות של אוגדה 162. שלוש חטיבות שריון כבר היו בגדה המערבית

18 בחודש.-בליל 17
אני מבקש להזכיר את מי שקל לשכוח במערכת הצליחה: הצירים הסתומים
שלנו; 'החצר' בגדה הקרובה, שממנה השקנו את כל העסק; הגדה הרחוקה, שבה

 כל אלה היו—התרכזו הצנחנים וקומץ שריון באזור דוורסואר מדרום לסרפאום 
טרף קל לחיל האוויר המצרי. ובכל זאת, מטוסי האויב לא מצאו את ראש הצליחה,
וזאת בזכות חיל האוויר שלנו. עליי להזכיר גם את לוחמת הגבורה של אנשי חיל
ההנדסה שבנו את הגשר למרות האבדות שלהם. בעבודה תחת אש ארטילרית
כבדה נהרגו כמה מ"פים שלהם, ולמרות זאת השלימו את הגשר הראשון. עד אז,

יש להזכיר, ההפגזה המצרית פגעה בג'ילואות וכמעט שלא נשארה אחת מהן.
לסיכום מערכת הצליחה ייאמר, שמגוון אמצעי הצליחה שהצליח צה"ל להעמיד

פשרִ א—ר לדוברות וכלה בגשרים לסוגיהם ֹ החל בג'ילואות, עבו—ערב המלחמה 
הנגד, לפרוץ החוצה ובעצם להשיג הכרעה.–לכוחות צה"ל לבצע את צליחת

כיצד ומדוע הסכים סאדאת להפסקת אש?

— ןיגיסוק תוצעומה–תירב תלשממ שארש ,ןורחאה ןמזה דע ונבתכ ךכו ,ונבשח ונחנא
מודיעין הישראלי הוא שסיפק את המידע הזה16ַ בחודש (ה–שהגיע למצרים כבר ב

19 בחודש. הערכנו שסאדאת קיבל– הגיע רק ב—גם לאמריקנים) ושהה במצרים 
19 באוקטובר על פעילות צה"ל ועל-את ההחלטה מתוך המידע שקיבל בליל 18

הצליחה שהפתיעה את המצרים. אך מתברר שהוא חזר ממצרים למוסקבה מאוכזב
ומדוכא, כי הוא לא קיבל מסאדאת את ההסכמה להפסקת אש.

היום אנחנו יודעים יותר בזכות ויקטור יזרעאליאן, שאינו יהודי, לדברי החוקרים
של הסובייטים לפחות. במלחמת יום הכיפורים הוא היה בסגל הביטחון של הקרמלין.
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 הואInside The Kremlin In The Yom Kipur Warהברית –בספרו שיצא לאור בארצות
מגלה בין השאר שקוסיגין חזר ממצרים "עם הזנב בין הרגליים". קיסינג'ר הגיע

20 בחודש בערב, אבל דבר לא סוכם עם הסובייטים, ובבוקר 21–למוסקבה ב
בחודש שכנע ברז'נייב את סאדאת להסכים להפסקת אש. אינני יודע אם הוא סיפר
לו על קיסינג'ר, אבל קיסינג'ר כבר ידע שקורה משהו, משום שחאפז איסמעיל,

21 בחודש גם–העוזר והיועץ של סאדאת, הודיע לו שסאדאת מסכים. כלומר ב
קיסינג'ר ידע על כך. וזה הסביר לו מדוע סאדאת, שרק אמש עמד בסרבנותו, מוכן
היום לחתום על כל דבר, כמובן לנוכח המצב בחזית, ובלבד שתהיה הפסקת אש.
סאדאת הסכים אפוא בלחץ סובייטי להפסקת אש בבוקר 21 בחודש. אחרי
המלחמה זה היה נושא לפולמוס, בעיקר פולמוס של תעמולה בין המצרים לסורים,

20 בחודש ולא הודיע להם. היום אנחנו יודעים שהוא–שטענו שהוא החליט כבר ב
הודיע להם ביום שהחליט, גם אם לא התייעץ עמם קודם.

22 בחודש?–מה עשינו עד ה

22 בחודש בשעה–הפסקת האש הראשונה נקבעה בהחלטת מועצת הביטחון ל
19:52. אנחנו, במקום שהיינו, רצינו שתהיה הפסקת אש רק אחרי שנגיע למפרץ

22 בחודש בערב הגענו מעט דרומה מקצה האגם המר, בגדה המזרחית–סואץ. ב
 בסואץ עוד לא היינו. מדוע לא הגענו לסואץ? האם משום—כמובן. מה שברור 

שלא הצלחנו לרכז את המאמץ דרומה? זו שאלה שעשויה לעלות. גם הקרב על
'מיסורי', המתחם שמצפון לאזור הצליחה, קשור בעניין זה. הפיקוד העליון חשש
מאוד, בעיקר כשהתקרבה הפסקת האש, שהמצרים יסגרו את ראש הגשר היחיד
שהיה לנו באש ארטילרית, ולכן היה כל כך חיוני לכבוש את 'מיסורי' לטובת

המאמץ בדרום. מדוע זה לא נעשה? שאלה זו אשאיר לדיון אחר.
מה יכולנו עוד לעשות ולא עשינו או לא עשינו בזמן? הערכנו שהדבר הכי יעיל
שהמצרים יכולים לעשות נגד הצליחה, ואכן עשו, היא אש ארטילרית על אזור
הצליחה. מלבד ארטילריה, הם ניסו לפעול במסוקים ובקומנדו ימי, וחיילינו ישבו
על הגשרים מוכנים לזרוק רימונים לתוך המים. אבל בעיקר הם הפעילו אש
ארטילרית על אזור הצליחה. בגלל ההפגזות האלה כלי הרכב שלנו התקשו לעבור
והתעכבו, ובמקום לתדלק ובמקום לתספק ובמקום לתחמש בזמן, לא הצלחנו

לקיים את אותה תנופה שאולי הייתה יכולה להביא אותנו לסואץ בזמן.
תוללוס תדמשה היה ונישעש המ תא תושעל ונל ורשפאש םירבדה דחא ,רחא דצמ

תוללוס תדמשה לע טידרקה עיגמ ימל קודבל רקחמ ונכרע ינאו ידובע יסוי .א"קטה
לע וחוויד השביה תוחוכ םגו ריוואה ליח םגש תוללוס ויה .תיברעמה הדגב א"קטה
דע החילצה תליחתמ ,לוכה ךסב לבא .המד תוללוס ויהש ררבתה ךכ רחאו ןתדמשה
ודמשוה הלועפה רוזאב .םיליטה ךרעמ תא תיפוס ונלסיחש רמול ןתינ שדוחב 22 רקוב
שריון וארטילריה. — השביה תוחוכ ידיב 11–ו ,ריוואה ליח ידיב 11 :תוליעפ תוללוס 22

בעניין הזה אני רוצה להזכיר את החת"ם מהגדה המזרחית, גזרת האוגדה של
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תופעה כזו אגיד: לא היו דברים מעולם! הייתי מפקד בית הספר לשריון ולא עסקנו 
בזה, להיפך — התמקדנו בשריון. לא צריך מרגמות; בטנקים לא צריך חרמ“ש — 
בימי  נראינו  וכך   — כלום  צריך  ולא  ארטילריה  צריך  לא  הכל;  את  יענה  הטנק 

המלחמה הראשונים.
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שער חמישי

חזית סיניחזית סיניחזית סיניחזית סיניחזית סיני
————— המשך  המשך  המשך  המשך  המשך —————
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מפקדת קשנ"ר במלחמת יום הכיפוריםמפקדת קשנ"ר במלחמת יום הכיפוריםמפקדת קשנ"ר במלחמת יום הכיפוריםמפקדת קשנ"ר במלחמת יום הכיפוריםמפקדת קשנ"ר במלחמת יום הכיפורים

תא"ל (מיל') מרדכי ציפורי

בערב יום הכיפורים הייתי סגנו של מנדי באוגדה משימתית וערכנו הכנות לארגון
6 בחודש נקראתי בבהילות אל הרמטכ"ל והוא מינה אותי לקצין שריון–המפקדה. ב

ראשי. ולתוך המהומה הגדולה הזאת נכנסתי. למעשה דוביק נועד להיות קצין
שריון ראשי, אבל הוא ירד עם ברן לדרום ונשאר שם. נותר רק קמב"ץ, שהיה צריך

לארגן את המפקדה.
קודם כול עסקנו בארגון מפקדת קשנ"ר, שהייתה מורכבת למעשה משני אגפים:

 נציג אפסנאות, אג"ם ושלישות; ומפקדת קשנ"ר בעורף.—נציגות קשנ"ר במצפ"ע 
מפקדת קשנ"ר כללה אפסנאות, מבצעים והדרכה, שלישות וחימוש. מתקני קשנ"ר
ששירתו את הכוחות בימי המלחמה: בית הספר לשריון, שיהודה גביש מונה למפקדו;
הסדנה הגייסית; בסיס הטירונים, שהמשיך לפעול כרגיל בפיקודו של גרשון לוי;

והקמנו בחסה בסיס מיוחד, מאגר כוח אדם, ויהודה קרני מונה לאחראי.

סד"כ השריון בטנקים

לפני פתיחת המלחמה היו בסדר הכוחות של צה"ל טנקים כשירים לפי החלוקה
 559 טנקים.— 1,088 טנקים; פיקוד הצפון —לפיקודים: פיקוד הדרום 

בסך הכול היו לצה"ל 1,993 טנקים, כולל בפיקוד המרכז ובעתודת המטכ"ל.
לא כל הטנקים היו בקווים בפתיחת המלחמה. בפיקוד הצפון היו בחזית 222
טנקים, ובפיקוד הדרום 290. שאר הטנקים נועדו להגיע עם יחידות המילואים.
נוצרה תמונה, ואדבר על כמויות הטנקים בלבד, המורכבת משני גורמים: קצב

הגעת הטנקים לחזית עם העוצבות; וקצב האבדות שלנו.
7 בחודש, הרי בפיקוד הדרום היו 744 טנקים,–אם נבחן את תמונת המצב ב

1,300 טנקים.–סך כל הכוח הצה"לי היו בפיקודים כִובפיקוד הצפון 548. כלומר מ
-1,100–המצבה הזאת הלכה והתמעטה, ולמעשה עד 26 באוקטובר הסתכמה ב

1,200 טנקים. ומאחור, מפקדת קשנ"ר צריכה לעסוק בשני תחומים: החזרת טנקים
21 בנובמבר מצבת הטנקים–פגועים לכשירות; והכשרת הצוותים. ניתן לומר כי ב
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 1,700 טנקים. אין ספק כי לפעולות הקשנ"ר והתגבורות—הייתה טובה יותר 
שהוזרמו לחזית הייתה השפעה מכרעת למדיי על מהלך המלחמה.

מפקדת קשנ"ר פעלה בתיאום עם אג"א ואכ"א בשני תחומים עיקריים: א)
בסיוע שקיבלו העוצבות; ב) בתמיכה שקיבל המטה הכללי ממפקדת קשנ"ר. לדוגמה,
כשהיו לדדו לבטים קשים בנוגע לפיקוד המרכז ויגאל ידין התחנן "אל תפקירו את
המרכז ואת ירושלים", הענקנו לו גיבוי והבטחה שכל הטנקים שנמצאים במערך
ההדרכה עם צוותים יהיו בכוננות מיידית לעלייה לפיקוד המרכז, והוקצו להם

מובילים לצורך זה.

תגבור הפיקודים והעוצבות ביחידות, בצוותים
ובטנקים בימי המלחמה

— ירא ןב חוכ תא :ןופצה דוקיפל ונילעה הירוסל הצירפה הלחה םרטב דוע
חוכ תא ;תרבגומ םיקנט תגולפ — ףוסוי חוכ תא ;םיקנט 72 ובו םיקנט דודג
.ץכ סומע לש ודוקיפב ףסונ םיקנט דודג ,ךכ רחאו ;דחא םיקנט דודג — יתנ
.ש"מרח תוגולפו םיקנט תוגולפ עשת — ךכ לע ףסונ

מבחינת רק"ם, פיקוד הצפון קיבל בתקופת הלחימה תגבורת של 70 טנקי
100 טנקים; הפיקוד קיבל 14 נגמ"שים–בנזין, כלומר כ-קל ועוד 27 טנקי שוט-שוט

26 זחל"מים. כל אלה הוזרמו בשלבי המלחמה באופן שהטנקים עוד הספיקו–ו
להשתלב בקרבות. הכוח של עמוס כץ לדוגמה, היה במסגרת הכוחות שפרצו קדימה

בעת הפריצה לסוריה.
 גדוד טנקים ובו 26 טנקי—את פיקוד הדרום תגברנו בכוח של אהוד ברק 

'מגח'. ברק למעשה הסתובב במטה הכללי והיה מפקד שתי מחלקות סיור למשימות
מיוחדות של אמ"ן. הוא מונה למג"ד וירד לסיני גם עם הג'יפים שלו.

— תונטקומ םיקנט תוגולפ יתש ובו 'תולוכשא חוכ' התייה ונדרוהש תפסונ הדיחי
שמונה טנקים בכל פלוגה. גדוד 9, שלמעשה התפרק ביממה הראשונה למלחמה,

הוקם מחדש וירד לסיני.
 אספנו משם—כל הפעילויות האלה נעשו בעת ובעונה אחת. טיפלנו בימ"חים 

את התחמושת, את הרק"ם ואת הציוד שנשאר בהם והעברנו ליחידות. כדי להשלים
7 בחודש בלילה, פשטנו על כל–ציוד לחימה נעזרנו באגפי המטה הכללי. לדוגמה, ב

 גייסנו משקפות. כך פעלנו גם במקלעים. היו יחידות—חנויות האופטיקה בארץ 
מילואים מגויסות שלא היו להן מקלעים או משקפות.

תגבורות כוח האדם, טנקיסטים, שהזרימה מפקדת קשנ"ר לשתי החזיתות
14 בנובמבר הוזרמו–144 צוותים. בין 7 באוקטובר ל–בימי המלחמה: 298 קצינים, ו

2,500 איש: קציני מנהלה או חימוש או קשר, וחיילים.–ליחידות כ
אחת הבעיות הקשות, הייתה הטיפול במחנות הפצועים והמחלימים. היו במחנות

מאות אנשים מתוסכלים וזועמים, ונדרש להחזירם בדרך כלשהי לשיווי משקל.
עוד עסקה המפקדה בנושא הדרגים הלוגיסטיים למיניהם. נושא זה לא נותח
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8 באוקטובר8 באוקטובר8 באוקטובר8 באוקטובר8 באוקטובר–––––הנגד בהנגד בהנגד בהנגד בהנגד ב–––––התקפתהתקפתהתקפתהתקפתהתקפת

אלוף (מיל') אברהם אדן (ברן)

קיוויתי שאלחנן אורן בהרצאתו על זירת סיני יציג את השתקפות הקשר של
העבודה בין הפיקוד לבין העוצבות בסיני, באותה מידה שהוצגו בהרצאתו של
שמעון גולן נקודות הקשר והדילמות שעלו בין הפיקוד העליון לפיקודים. אבל

כנראה מסיבות של רגישות למלחמת הגנרלים זה כמעט לא נעשה.
7 באוקטובר בערב נערכה הערכת מצב ב'דבלה', ובה נכחו הרמטכ"ל דדו,–ב

אלוף הפיקוד גונן וסגנו אורי בן ארי. השתתפו בישיבה אלברט מנדלר ז"ל, שהיה
מפקד אוגדה 252 ואני. בשלב הזה לא נכח אריק שרון. הוא התעכב בשיחה עם
הפיקוד בקשר למסוק, והגיע אחרי שנסתיימה הערכת המצב. גם רבין נכח, אבל
הוא היה סטטיסט ולמעשה הוא נלווה לרמטכ"ל. בהערכת המצב הזאת הוצגו

שלוש הערכות על המצב בחזית.
הייתי הראשון שדדו שאל לדעתו. הכרתי היטב את השטח עוד מהתקופה

7 בחודש הייתי–שתכננתי את תכנית מעוז ומאז שהייתי מפקד אוגדת סיני. ב
6:00 בבוקר עד השעה שהגעתי לפנות ערב לפיקוד, ונוכחתי לדעת–בחזית מ

שהטנקים בגזרה הזאת וכנראה גם בגזרות אחרות שעטו לעזרת המעוזים, אך
רובם שקעו באדמה הטובענית; האחרים שנעו על צירים נדרשו להתגבר על מארבי

 ולמרות הכול, הם הגיעו לסוללות—נ"ט קצרי טווח של כוחות קומנדו ואחרים 
טיפין, ולמעשה לא ממש–העפר שלנו על גדת התעלה. הם הגיעו בתפזורת, טיפין

ידעו מה לעשות שם, כי הפקודות לא היו ברורות. הם פינו פצועים, הם גם יכלו
לפנות את אנשי המעוזים. בסופו של דבר הם הפריעו לצליחה. במקום אחד, בגזרה
שליד 'מפרקת', הם שיבשו את הקמת אחד הגשרים, אבל השפעתם לא הייתה

ניכרת והם איבדו הרבה מכוחם.
290 הטנקים שהיו באוגדת סיני באותו לילה, נשארו בבוקר רק 110 לאורך–מ

כל קו החזית.
האווירה בהערכת המצב ב'דבלה' הייתה די נכאה, גם בגלל ההפתעה וגם בגלל
האבדות הרבות והטנקים הרבים שאבדו. אבל בעיקר, לפי תחושתי, מעצם העובדה

שאנשי המעוזים זעקו לעזרה ולא כל כך התאפשר לעזור להם.
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בהערכת המצב ציינתי את העובדה שיש הרבה חי"ר מצרי עם נשק נ"ט, גם על
הסוללות וגם בדרכים המובילות לסוללות; הרבה כלי נ"ט ארוכי טווח ברמפות

 גם טנקים וגם נ"ט. אבל עדיין—שבצד התעלה המערבי, ובסוללות העפר שלנו 
–7 בחודש, החטיבה הראשונה הגיעה ב–לא הצטברו כוחות. באוגדה שלי לדוגמה, ב

6:00 בבוקר, השנייה עוד הייתה בדרך והגיעה לקראת חצות. אמנם הגיעו עוד
טנקים אחרים אבל הם לא היו שייכים לאוגדה והם תגברו את הגזרה הצפונית.

לא כדי —נגד מוגבלת – המלצתי לנקוט התקפתלנוכח כל זאת, בסוף הערכת המצב
לחזור למעוזים, לא כדי לגשת לתעלה, אלא פשוט כדי לקחת את היוזמה מהמצרים.

7 בחודש העידו שהמצרים אינם מסתפקים בראש הגשר–הידיעות שהצטברו ב
אלא הם פורצים קדימה. בסביבות הצהריים היו התלבטויות והערות באשר לנסיגה

אל כביש הרוחב, כן או לא. גונן ודיין דיברו על כן לסגת או לא לסגת.
נגד מוגבלת לניקוי השטח.–בסיכום הערכת המצב דיברתי אפוא על התקפת

מוגבלת, במובן שלא ניגשים למעוזים, לא ניגשים לתעלה. למעשה, הדגשתי שכדאי
 לא להתקרב לתחום של— להימנע מהטווח האפקטיבי של נשק הנ"ט ארוך הטווח

. זו הייתה הצעה אחת.שלושה קילומטרים מהתעלה
הצעה שנייה באה מאלוף מנדלר, שהתנגד לתקיפה מיידית. הוא העדיף להמתין
להצטברות הכוח ואז לתקוף עם שתי אוגדות בגזרה אחת בסיוע מסיבי של חיל

האוויר וכל הארטילריה.
הצעה שלישית העלה גונן, אלוף הפיקוד: לתקוף ולצלוח מיד בשתי גזרות.

אוגדה אחת מול 'מצמד' (או מול פירדאן) ומול סואץ.
. אני מדגיש"לא ניגש למעוזים"הרמטכ"ל סיכם, ואני מדגיש את השורה: 

אותה משום שהיא מבטאת את תפיסתי. בשקף אחר שהציג שמעון גולן בהרצאתו,
מודגש הכתוב באדום: "המתקפה לא תכלול צליחה יזומה". כלומר אין כוונה לגשת
לתעלה ממש, גם לא לטפל בחי"ר המחזיק בסוללה ובסביבתה; נשב על התעלה,
אך אין כוונה לנקות את הסוללות אלא במקרה של התמוטטות כללית. הדברים

 זה היה—שאמרתי בהערכת המצב היו כנראה הבסיס להערכת המצב של דדו 
הסיכום שלו.

דדו חזר למטה הכללי והמתין בקוצר רוח, כפי שסיכם, שפיקוד הדרום יעבד
8 בחודש,–את הסיכום לתכנית, לפקודה, וישלח אותה לאישור המטה הכללי. ב

3:00 לפנות בוקר, הוטסה פקודת המרשם למטה הכללי.–בערך ב
פקודת מרשם במהותה מכוונת לחסוך בכתיבה. בפקודה כזו מגדירים את כוונת

ציִהדרג הפוקד ואת המשימה, משרטטים את כל הניתן לשרטוט: גבולות הגזרה, ח
ההתקפה וסימנים טקטיים המציינים את כוחותינו ואת האויב. זה ניתן להיעשות
בעיקר בפקודות שריון, שבהן לא מפרטים את השיטה אלא רק מוסיפים את
הכתוב וההכרחי. בדרך כלל אין צורך לפרט את המשימות, ורצוי לתת טבלה קטנה

של השלבים ולוח הזמנים.
ראוי לציין כי פקודת המרשם שלפנינו לא הגיעה כלל למפקדי האוגדות. היא
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נשלחה למטה הכללי. יתרה מזו, היא מאוד לא מדויקת:
 הכוחות לא—אף שמדברים בפקודה על התקפה לאחר שיצטברו כוחות א.

הצטברו והפקודה ניתנה;
מופיע בה גבול הגזרות, אבל לא כתוב בין מי למי גבול הגזרה.ב.
מופיעים חצים למתקפה, א' וב'. לא ברור אם הכוונה לשתיהן יחד, אםג.

לאחת מהן, או אם מדובר באלטרנטיבות.
ה, ליד סואץ, לא מסומן כלל חץ להתקפה. לעומת זאת, ישַבמרשם למטד.

התייצבות כוחות לבלימה במקום הזה.
הפקודה הזאת מבולבלת מאוד!

ניתן להיווכח כי בפקודה הזאת, שנשלחה מפיקוד הדרום למטכ"ל, יש סטייה
מסיכום הרמטכ"ל. ציטוט המשימה: "טיהור קו התעלה בין דרך החת"ם לקו המים
והשמדת אויב תוך חילוץ כוחותינו מהמעוזים וטנקים תקועים, וכוננות למעבר
לצד השני של התעלה". כלומר המתקפה אינה כוללת צליחה יזומה. עד כאן פיקוד
הדרום נשאר בגבולות הנחיות הרמטכ"ל, פחות או יותר, מכיוון שהוא כותב כוננות
לצליחה. לפי הגדרת המשימה אין כוונה לגשת לתעלה ממש ואין כוונה לטפל
בחי"ר המחזיק בסוללה, אלא טיהור עד קו המים. מבחינתו של גורודיש, מדובר עד
קו המים; לא לגשת למעוזים. דדו אמר לגשת למעוזים. כבר כאן יש סטיות מסיכום

הרמטכ"ל.
מבצעים ב'בור', שהם הבחינו בשוני שבין סיכום-ייאמר לשבחו של אג"ם

הרמטכ"ל לפקודת המרשם הפיקודית. כאשר חזר הרמטכ"ל מ'דבלה' הוא עדכן
6:00 בבוקר–אותם על קביעתו בסיכום, והם הבחינו בשוני. כאשר דדו התעורר ב

הם העמידו אותו על השוני והוא שוחח על כך עם גונן. אין לי מידע מדויק על מה
שוחחו.

 כשהגיעה המפה הזאת לבור ורמ"ח מבצעים ראה אותה, הוא יידע אתמהקהל:
הרמטכ"ל. בשעה כזו או אחרת, שונו הקווים לתכנית כפי שהנחה הרמטכ"ל, והוא
הלך להנחות את גונן ברוח ההנחיה הראשונית. אין לי הסטנוגרמה אבל אני יודע
מה התחולל ב'בור' באותו הזמן; הזכרת את העמידה על השוני בין שתי התכניות.
לעבוד לפי ההנחיות של דדו, המפה בבור הייתה המפה שלפיה אוגדה 162 יורדת

143 עומדת במקומה.–דרומה ו

את הפקודה אמנם לא קיבלתי, אבל כדי להבין מה התרחש באותו היוםברן: 
פענחתי את הפקודה אחרי המלחמה. נזקקתי לפלפול תלמודי. האם שמות הקוד
להתקפה 'אריה' ו'דב' מבטאים שתי אלטרנטיבות או שני שלבים? לדעתי אלה שני
שלבים. ב'אריה', אוגדת שרון היא עתודה. למי היא עתודה? האם עתודה לתוקף,

ומי התוקף? אוגדת ברן, ב'אריה', היא פה למטה.
?ימל הדותע .הדותע םגו תמלוב םגו תפקות םג ןדא תדגוא ,הנושמ והשמ הפ שי



213חזית סיני במלחמת יום הכיפורים

ףא 'בד'ב לבא .ןורש ףקות 'בד'ב .ףקות אל דחא ףא 'הירא'ב ?ףקות ימ ?ףקותל הדותע
אלו ,םידרפנ ,םיפסונ םיבלש ינשל איה הנווכהש ןאכמ .הדותעכ עיפומ אל דחא
.עדוי ינניא ,'רוב'ב ןתינש ל"כטמרה םוכיסב ךמתנ םג הז ילוא .תוביטנרטלא יתשל

מרגע שגונן הוציא את הפקודה הזאת, הוא דיבר על שתי התקפות נפרדות:
 'דב'. הוא התחיל לסטות מהסיכום הזה חמש— 'אריה'; ואחרי הצהריים —בבוקר 

דקות אחרי ששלח את הפקודה למטה הכללי.
3:54 גונן ניסה ליצור אתי קשר–בשעה 3:00 הגיעה הפקודה למטה הכללי, וב

ללא הצלחה, כי הייתי בתנועה. עוד לא הקמתי צ"ן והקשר האלחוטי לא עבד
מספיק טוב.

לא קיבלתי כלל פקודה מגונן . הסתמכתי על סיכום הרמטכ"ל. קראתי למח"טים
 ונתתי להם— קרן היה רחוק מדיי, אז העברתי לו באלחוט את ההוראה —שלי 

פקודה לפי סיכום הרמטכ"ל, שאנחנו תוקפים מצפון לדרום, תוך השמדת כוחות
בשטח והימנעות מהתקרבות לטווח שלושה ק"מ מהתעלה. זו הייתה הפקודה שלי.

קבעתי את הסדר, את הגזרות ואת שיטת התנועה דרומה.
בשעה 3:54, אחרי שגונן לא הצליח להשיג אותי, הוא השיג קשר עם קלמן
ואמר לו: העבר לברן, צריך לגשת למעוזים מול קנטרה, למעוזים מול גשר פירדאן

20-ומול איסמעיליה, לעבור עם חטיבה אחת לגדה המערבית ולהתפרס בעומק 15
ק"מ וברוחב 20 ק"מ. את זה למעשה מראה פקודת המרשם. אין כאן התניה
בהתמוטטות או כוננות לביצוע, זו פקודה לעבור ולכבוש ולצלוח, ולגשת למעוזים.
קלמן ענה לו כי ברן בתנועה וכי ידוע לו שהוא נתן למח"טים פקודה שונה. החבירה

למעוזים מחייבת שינוי והכנות לצליחה.
גונן שאל את קלמן אם לדעתו יהיה יותר פשוט שאריק ייגש למעוזים וברן רק
יצלח. קלמן השיב שאיננו יודע ובכל מקרה זה בעייתי. וגונן השיב: "אני מורה
לאריק לחבור למעוזים ולחזור, ואז ברן יתקוף בדרום ויצלח". זה מה שהוא אמר

לקלמן בשעה 3:54.
—בשעה 4:30 גונן יצר אתי קשר ושאל לדעתי על שתי אפשרויות: האחת 

 שאריק ייגש למעוזים, ואני אצלח.—שאני אחבור למעוזים ושאני אצלח; והשנייה 
השבתי לו שאיני יודע וכי אתן לו תשובה בבוקר לפי ההתפתחות.

גונן כנראה לא התחשב בעובדה שאיני יודע על מה הוא מדבר. במשך שעות
רבות לא ידעתי שאנחנו עובדים בשני צירים נפרדים, כי שמות הקוד של הפירדאן,
של 'חיזיון' וכד' עברו בקשר ואני חשבתי שמדובר בהתרחקות של שלושה ק"מ

מהתעלה.
בשעה 4:32, שתי דקות אחרי שגונן שאל אותי על שתי האפשרויות, ועדיין לא
זזנו, אמר גונן לשרון: "אני מוכרח אותך בדרום, תצלח ב'ניסן', תכבוש את העיר
סואץ ותתייצב 20 ק"מ ממערב". ועוד הוסיף: "תכנן את הגישה למעוזים בגזרתך,
בבוקר תיגש לשחרר אותם ותחזור". הוא עדכן אותו: "ברן ירד דרומה עד 'מצמד'

ואתה תרד דרומה יותר".
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אני מבקש לשים לב לטכניקה של גונן. כשהוא גמר לתת פקודה כלשהי הוא
, העניין מסודר, עכשיו אפשר לעבור הלאה. זו בעיה כאובה מאוד. כיצד√עשה 

קיבל גונן מדדו אישורים לכל הצעדים שחרגו? בטכניקה הזאת הוא ביקש ממנו,
כפי שתראו בהמשך, אישור למהלך אחד, אחר כך אישור למהלך השני וכן הלאה,
ודדו כנראה התרשם שאם הוא מבקש אישור למהלך השני, סימן שהמהלך הראשון

כבר מסודר והוא מתקדם הלאה.
הסיכומים של דדו באותו היום התבססו על דיווחים רבים מוטעים שקיבל

8 בחודש לא תמצאו בכל מערכות–מפיקוד הדרום, בהתבסס על דיווח אוגדה 162. ב
הקשר, בשום מקום, דיווח אופטימי אחד מאוגדה 162.

היה לרגע דיווח אופטימי מהאוגדה של אריק, שכנראה עודד מאוד את גונן
בשלב שהיינו רחוק מהתעלה, על כך שאנו יורדים מצפון לדרום בהסתערות מרהיבה
נגד כלום. באוגדה של אריק זה נתפס כנראה כהתקדמות יפה. ייתכן כי דיווח זה

תרם להתרשמותו של גונן ואולי גם השפיע עליו.
כל זאת עוד בטרם ניתנה הפקודה לנוע. בשעה 8:00 הורה גונן לתקוף. צריך
לומר שאני התחלתי קצת קודם. אני תמיד עושה צעד ועוד צעד קדימה במסגרת

היערכות הכוחות. אז מעט התקדמנו כבר לפני זה.
8:06 הודעתי לו שאנחנו תחת אש ארטילרית, במגע עם חוליות קומנדו של–ב

ציידי טנקים. גונן הזהיר שלא להתקרב לתעלה. אני מזכיר את המשפט הזה: 'להיזהר
לא לגשת לתעלה', כי בפני ועדת אגרנט גונן ביסס עליו את הטענה שאני יזמתי את

הצליחה, ואילו הוא הזהיר אותי שלא להתקרב לתעלה.
בשעה 9:00, קשה לי לשחזר במדויק, אבל בשלב הזה אריה קרן עוד לא הגיע,
ושתי החטיבות של גבי ושל נתק'ה נעו אחת מצפון לציר "מאדים" והשנייה מדרום

לו, מתקרבות לעבר קנטרה, ממזרח לדרך החת"ם.
9:00 גונן העביר לי פקודה חדשה: "להשמיד את כל הכוחות בין קנטרה–ב

לפירדן; למצוא גשר מצרי [אם אתם זוכרים, שם דובר בהעברת חטיבה למערב
 עכשיו הוא אומר] ולתפוס מאחזים קטנים ממערב לתעלה".—התעלה 

9:38 שאל אותי גונן: "נו, מה עם הצליחה בפירדאן?". השבתי לו שאם הוא–ב
רוצה שננסה לעשות את זה, צריך הרבה סיוע אוויר. הזכרתי לו שאין ארטילריה

ואין אוויר. והוא השיב "תקבל את שניהם".
 החווה הסינית ועוד—9:55 לחצו עליי מהפיקוד להגיע ל'מיסורי' ו'אמיר' –ב

 שהם מחוץ לגזרה שלי, בגזרה של אריק. השבתי שאינני מעוניין—מתחם לידה 
למתוח את הכוחות.

 מחטיבה 15 בקנטרה,T-62בין זה לזה הזהרתי את נתק'ה, שהיה במגע עם טנקי 
שלא להיכנס לשטח הסגור, לשמור על המרחק של שלושה ק"מ. פתאום מוסרים

תם מגע". שמרתיִ, שמור אT-62לי מפיקוד הדרום: "תיזהר, בקנטרה יש טנקים 
 וירדתי דרומה עם חטיבת נתק'ה.T-62מגע עם הטנקים 

למעשה, בשעה 10:05 אורי בן ארי דיווח לי שיש סימנים קלים של תחילת
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התקפלות, לכן חשוב מאוד להגיע עם כל הכוחות מקנטרה במהירות האפשרית עד
למטה ולהשמיד, אחרת הם עלולים להסתלק. עם זאת, אמר בן ארי: "חשוב מאוד

שתעבור ב'חיזיון' ותבטיח לך מעבר כי זה עלול להיסגר".
המצב בשטח לא היה בדיוק כפי שתיאר בן ארי. אבל אני צפיתי רק אל שטח
מוגבל. מצד אחד שלחו אותי ל'אמיר' ול'מיסורי', מצד שני היינו במגע עם כוחות
מאוד קטנים, ומצד שלישי האמנתי באמינות המידע שקיבלתי מאורי בן ארי,
שהיה מפקדי בעבר. עקב כך, הודעתי שאני מפוזר מאוד וביקשתי לקבל גדוד

מאריק, שהיה בעצם עתודה להתקפתי.

 זה רק מראה כי זו באמת הייתה ההתרשמות בפיקוד באותו זמן. היאמהקהל:
התבססה על כך שבאותו שלב שירדתם מהצפון לדרום לא הייתה לחימה קשה,
כמו שתיארת כאן, וגם דיווחת להם אז. הרושם שהתקבל בפיקוד ניכר גם בהודעה
של אורי בן ארי, וזה הרושם שהגיע לרמטכ"ל והשפיע עליו להיענות לבקשות של

גונן יותר מאוחר.

 הערתי כי באותו היום לא היה כל דיווח אופטימי מהאוגדה. האם יש מישהוברן:
במטכ"ל ששמע וקלט כאילו האוגדה שלי בכלל צלחה? עד כמה שאני יכול לשחזר,

יש שלב שבו נתק'ה שאל אותי אם לצלוח, ועניתי לו שלא, רק להתכונן.

 אכן הגיעה למטכ"ל ידיעה שאתה תופס גשר לצד השני, ולא מעט אנשיםמהקהל:
במטכ"ל הביעו ספקות מאיפה הידיעה הזאת ואם היא בכלל נכונה. וכך כתוב גם

ביומנים.

 מה שאמרתי הוא שאם הידיעות בשעה 10:05 אופטימיות כמו שאורי בן אריברן:
מספר, ואני מתוח מאוד ואתם רוצים שאגש דרומה, אז תנו לי גדוד תגבור מאריק

שרון.
כאן למעשה החלה הסטייה מ'אריה' ומ'דב'. כאמור, הפקודה סטתה מסיכום

 היא קבעה דברים שהיוו סטייה. כאן ראוי לבחון את שקף ההתקפה—הרמטכ"ל 
 שהיה8ֹ באוקטובר. בשעה 10:40 גונן ביקש באמצעות גנדי, בפתקים, מדדו–ב

בישיבת ממשלה, להוריד את שרון עד הגידי, ולאחר כל מיני שאילתות והיסוסים
11:05 גונן ביקש, באותה הטכניקה, אישור להוריד את–הוא קיבל אישור לכך. ב

11:25, דדו יצא מישיבת–שרון עד המיתלה וקיבל את האישור. כעבור חצי שעה, ב
הממשלה, מאוד לא שקט, ושוחח שיחה ארוכה מאוד עם גונן, וכך אמר לו: "תראה,
כל העניין הזה של הוצאת אריק אחורנית לציר הרוחב וריצה לגידי ולמיתלה לא
מקובל עליי. בעצם עכשיו כבר 11:00, אם הם ירוצו עד למיתלה, הם למעשה
יגמרו את היום בתנועות ולא יספיקו לעשות שום דבר לפני חשכה. אם כבר,
שירוצו וינקו את התעלה כמו ברן מצפון לדרום, שגם הם יעשו מצפון לדרום". היה
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ביניהם ויכוח ממושך; דדו, ברציו החד שלו מנסה לשכנע את גונן, פעם ופעמיים
ושלוש, וגונן מתעקש ואומר שהוא מעדיף להריץ אותם מהר ולתקוף מול סואץ
ואף נותן נימוקים לכך. לבסוף דדו אמר לו: "טוב, אתה המפקד במקום, אם זה מה

שאתה מרגיש תבצע ככה". דדו ויתר.
10:45 שרון פקד על האוגדה שלו לעזוב את הגזרה, לעזוב את–אחר כך, ב

החזית ולנוע לאחור לכביש הרוחב, 20 ק"מ מהחזית.
אני רוצה לציין שאם מבצע הצליחה של המצרים הצליח ביום הזה, בגזרה

 מעוז— במקום שנקרא 'עפיפון' —כלשהי, הוא הלך הכי טוב בדיוק בגזרה הזאת 
שלנו שכמעט הושלם ערב מלחמת ההתשה ואז נעזב, והמצרים תלו שם דגל.
בגזרה הזאת הם צלחו מאוד בקלות, וכוחותיהם התקדמו עד 'מכשיר', 12 ק"מ
מהתעלה. ושם הם החזיקו חלק מ'חמוטל' ו'ציונה'. זו הגזרה שהתקדמו בה הכי
הרבה, שממנה חששו בפיקוד מבחינת ההתקדמות שלהם והיססו יום קודם אם

7 בחודש, כשגונן דיבר על ההתקדמות המצרית הוא התכוון–לסגת לכביש הרוחב. ב
ארבעה ק"מ אלא התקדמו עד 12 ק"מ, כפי-לגזרה הזאת. הם לא הסתפקו בשלושה

שהוגדר להם במשימה.
באשר לתגובות על הוראתו של גונן. שרון אמנם קיבל הוראה מגונן לפנות את
החזית ולנוע דרומה, אבל כמעט שלא שמעתי בהיסטוריה הצבאית שמפקד כלשהו
פינה גזרה לפני שבא כוח להחליף אותו. זה נוגד את כל מה שמלמדים. כשמצנע
קיבל את הפקודה לפנות ולסגת לאחור, לכביש הרוחב, הוא הודיע שהוא מחזיק
ב'נוזל' שמופגזת ומותקפת ושאל: "למה לעזוב כשלוחצים ואין מי שיחליף אותי?"
והוא קיבל תשובה: "נוע, עזוב ותנוע". לדבריו הוא חשב אז שהוחלט לפנות את

ציר החת"ם ולנוע אחורנית לכביש הרוחב.
המח"טים חיים ואמנון, כל אחד מהם שאל אם לעזוב. ג'קי, סגנו של אריק
שהיה ליד 'חמדיה', קיבל את הפקודה והתקשר לקצין האג"ם שנמצא ליד שרון,
ושאל אותו כמה כוחות להשאיר. שרון התערב וענה: "שום דבר לא להשאיר,
לצאת מיד". ראש המטה של אריק, גדעון אלטשולר, התקשר ואמר: "אני מאמין
שלברן הולך די חלק והוא מתקדם. אני מציע להמתין עד שהוא יבוא". שרון אמר:

"אתה לא מתמצא, אין לעכב, יש לצאת".
בהמשך, לאחר שכבר עזבו, גדעון אלטשולר התפרץ לרשת שלנו כמה פעמים,
דיווח על טנקים מצריים שזורמים ל'מיסורי' ואמר שחשוב שנזדרז לתפוס את

גזרתם הנעזבת.
בה בעת לחצו עליי, בגלל הסיבה הזאת, לצלוח, אבל גם להתפשט דרומה
ומהר, והלחץ לא פסק. מרוב הלחצים האלה הוריתי לחטיבה של אריה קרן, זו
שאיחרה להגיע, שהייתה אצלי בעתודה, להמשיך על כביש הרוחב ולרוץ לכיוון

"פורקן", לכיוון איסמעיליה. שתי החטיבות האחרות תקפו מצפון לדרום.
הורדתי לקרן גדוד אחד, הגדוד של שמשי, שינוע על ציר 'ספונטני' ויחכה שם
כעתודה אוגדתית. שרון יצא אחורנית על כביש הרוחב, בציר 'ספונטני'. הם נעו



217חזית סיני במלחמת יום הכיפורים

בכל הצירים האפשריים, והוא אישית נע כנראה בציר 'ספונטני' וראה מולו את
הגדוד של שמשי, שהחלטתי לשמור כעתודה אוגדתית. לימים טען אריק: "בשביל
מה הייתי צריך להעביר גדוד לברן כאשר למעשה היה לו גדוד שלו שעמד שם על

ציר ספונטני ובכלל לא התערב בלחימה?!"
התשובה כפולה: א) זה לא עניינו, הגדוד היה עתודה לאוגדתי, ואת השיקולים

 אני עושה; ב) הוא יצא מהגזרה רק בשעה—איפה אני שומר לי עתודה וכמה 
11:00, ואת הגדוד הוא סירב לתת לי בשעה 10:00, כך שהגדוד של שמשי עוד היה

הרבה יותר רחוק משם.
הערה אחת נוספת. בוועדת אגרנט נשאל שרון מה הייתה הבהילות לפנות את
הגזרה ולצאת לפני שמגיעים הכוחות של ברן. שרון השיב: "כיוון שהתרחשה
קטסטרופה בדרום". ועדת אגרנט חיפשה בכל תעבורת הקשר ולא מצאה כל זכר

להודעות על קטסטרופה בדרום.
שרון הוסיף עוד דבר בוועדת אגרנט (לא אצטט במדויק אלא מזיכרוני): "לא
הצלחתי להבין מדוע כאשר ברן עזב את הגזרה, 'נוזל', 'מכשיר' ו'חמוטל' היו
בידינו, וכאשר חזר, ברן לא תפס או איבד את המקומות הנ"ל, ואחר כך היינו

צריכים לשלם מחיר דמים כבד לכיבושם".
ועדת אגרנט השיבה לו בכתב: "טועה האלוף שרון. 'מכשיר' וחלק מ'חמוטל'
מעולם לא הוחזקו על ידי כוחותיו". דרך אגב, 'נוזל' נכבשה בידי קרן ונעזבה עקב

חשש לניתוק כוחותיו.

8 באוקטובר–לחימת האוגדה ב

ראשית לכול, ראוי לציין שוב שלא קיבלתי את פקודת המרשם הפיקודית. התחלתי
לנוע דרומה, עם קבלת הפקודה, בפעולה מלמעלה למטה, והתקדמתי לכיוון 'הברגה',
שהייתה כבר בגזרה של אריק. התקדמנו מצפון לדרום. בדרך לא הייתה התנגדות,
מלבד מעט חוליות קומנדו, קת"קים מצריים וכדומה. עם קנטרה יצרנו מגע בטנקים,
שם השארתי את חטיבת נתק'ה. ירדתי דרומה עם חטיבת גבי, "ניקינו" מצפון

 בין ציר החת"ם לציר 'לקסיקון',—לדרום. פה, במרחב שהיינו אמורים לנקות 
 כבר נכנסנו לטווח הארטילריה המצרית.—שהוא ציר התעלה 

נענו תוך חילופי אש עם טנקים ותחת אש ארטילרית כבדה. שם, בערך באותו
זמן, נעצרנו ודשדשנו במקום. בשלב זה קיבלתי הוראה לנסות לצלוח בשלושה
מקומות: ב'שחף', באיסמעיליה ובפירדאן. בה בעת קיבלתי פקודה להתמתח ולרוץ

עד 'אמיר' ו'מיסורי'.
הייתה עוד צרה צרורה. הקשר ביני לבין הפיקוד לא פעל טוב, ולכן אנשי
הפיקוד נכנסו לרשת שלי, אבל גם זה לא עבד, אז עשו את זה באמצעות תחנות
ביניים. בתחנות אלה ישבו אנשים שמבינים בקשר ולא מבינים דבר בטרמינולוגיה

"הוא אומר כך וכך..." ו"אמור שנית". הייתי–הצבאית. הרשת התמלאה לגמרי ב
צריך להיכנס לרשתות של החטיבות כדי לפקד. בו בזמן אנחנו מופגזים ויש עליי
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 בסיוע—לחצים לרוץ לכאן ולשם, ואני מתנה את ההתקפה לתעלה בשני דברים 
אווירי ובקבלת גדוד נוסף. ידעתי כי בשלב הזה לא נקבל ארטילריה.

באשר לקבלת הגדוד, אמנון וחיים אמרו שהם מוכנים לתת אבל מפקדת האוגדה
מטילה וטו. ובינתיים גונן שואל "למה אתה לא תוקף?" ואני משיב בשאלה על
הגדוד שהובטח ועל הסיוע האווירי. בשלב מסוים אמר גונן: "תפטר את המג"ד,
שים את הסמג"ד". אבל זה לא הגדוד שלי בכלל. אני עומד וחורק שיניים, כי כל

הזמן הזה אנחנו מדשדשים תחת ארטילריה ובקרבות עם טנקים.
המרחק מן התעלה היה בין שלושה לשבעה ק"מ. בשלב הזה הגדוד של חיים
עדיני הסתער והסתבך בקרב עם חיל רגלים ונ"ט קצר טווח. המג"ד נפצע, טנקים

הנגד הראשונה נכשלה. זה היה כישלון ההתקפה–שלו נפגעו והוא נסוג. כלומר התקפת
שלא נעשתה לפי הוראה שלי, כי עדיין חיכיתי לסיוע אווירי ולקבלת הגדוד.

בסיכום שנעשה באוגדה אמר עדיני שהייתה מהומה ברשת. הוא האזין ברשת
החטיבתית ושמע שאני נתתי פקודה לתקוף, דבר שלא היה, ועל סמך זה הוא תקף.
את זה הוא טען כאמור בסיכום החטיבתי. לימים קראתי בעיתון מאמר שבו הוא

טען טענות אחרות.
לאחר ההתקפה של עדיני נקטתי צעדים לחלק את הגזרה ביני לקלמן מגן. עד

 נשארה לי גם הגזרה הצפונית. אני מדבר על—אז הגזרה שלי הייתה עד 'הברגה' 
השעה 11:30. השארתי גדוד אחד של נתק'ה בגזרה הצפונית והורדתי אותו עם שני

 שניים של גבי, שאותו—גדודים דרומה, כדי לערוך התקפה עם ארבעה גדודים 
תגברתי עם גדוד העתודה שהחזקתי, ושניים של נתק'ה. שני המח"טים נערכו ואני

עדיין מחכה לאוויר.
בשלב הזה גונן שאל אותי מה קורה? מה עם ההתקפה? ואני בתגובה שאלתי:
מה עם האוויר? על כך השיב גונן: קיבלת! מתברר שהוא לא לגמרי טעה. מטוסי
חיל האוויר לא התקרבו לתעלה באותו היום. הם תקפו בשיטת ה'קלע' ממרחק,
שחררו פצצות שנחתו כנראה בשטח ולא פגעו. שני מטוסים עשו את זה, ולא נודע
כי בא אל קרבו, ואפילו לא ידעתי שקיבלנו סיוע אוויר. בוויכוח די ממושך בקשר
עם גונן טענתי שלא ייתכן לנהל התקפה עם סיוע קרוב של מטוסים בלי לקבל

אוויר. הוא הסביר שהם לא יכלו להתקרב-שליטה עליהם, והיו לי אמצעי קשר קרקע
לתעלה וכי אלה היו התקפות בשיטת 'קלע'. לערוך התקפה קרקעית על בסיס

 נראה לי משונה, מה עוד שהיה מדובר בסיוע היחיד—סיוע אווירי בשיטת 'קלע' 
לאוגדה שצריכה לצלוח במקום שדובר בו. לצלוח עם שתי אוגדות ועם כל

הארטילריה ועם עתודה להתקפה.
בינתיים נתק'ה וגבי נערכו להתקפה. הוריתי לנתק'ה להתעדכן אצל גבי מה
קורה בגזרה, ואחרי זה נתק'ה תקף לעבר התעלה, וזו הייתה התקפה של אסף יגורי.

ההתקפה הזאת נכשלה!
מאחר שהאגף הדרומי שלנו נעזב בידי שרון, בשעה שההתקפה של נתק'ה
נכשלה אריה קרן התחיל לדווח לי שאלפי חיילי רגלים תוקפים את 'חמוטל' ומטפסים
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עליה. ואם 'חמוטל' תיתפס אז כל מי שנע עם כוחותיו לכיוון איסמעיליה יהיה
מנותק. עצרתי אותו ושלחתי את גדוד העתודה היחיד שהיה לי, הגדוד של אמיר

12 ק"מ דרומה.–יופה, שינוע מהר כ
קרן הודיע לי ש'חמוטל' נפלה. הוריתי לו לכבוש אותה מחדש, והודעתי לו
שגדוד אחד לתגבורת בדרך אליו. הגדודים היו מוקטנים, ובגדוד הזה היו 12 טנקים.

 של ספיר ז"ל ושל—אמיר יופה הגיע, ואריה תקף את 'חמוטל' עם שני גדודים 
אמיר יופה. ספיר נהרג כבר בתחילת ההתקפה, והגדוד שלו נעצר. אמיר יופה
הסתער וחלף על כל 'חמוטל' כשהוא מותקף בטנקים מלפנים ומאחור, ואחר כך

הוא נסוג בחזרה.
עדיין לא נתתי פקודה להסתער אלא להתכונן להסתערות לכשנקבל סיוע
אוויר. ההתקפה של יגורי נכשלה כאמור, והוא נחלץ לאחור, כל זאת בשעה שהמפקדה

סדר בכוחות נעתי–שלי מופגזת בארטילריה ויש לנו נפגעים. כשראיתי שיש אי
קדימה וקראתי לשני המח"טים לפגישה. בעוד אנחנו מדברים על איך לעשות את
ההתקפה המתואמת, קיבלו המח"טים דיווחים מהכוחות שהמצרים תוקפים לכל
הרוחב עם טנקים ועם חי"ר ובסיוע הפגזה ארטילרית כבדה. זה היה למיטב זיכרוני
בשעה 14:00 או 15:00. מיד הפסקנו את הדיון, המח"טים קפצו קדימה לכוחות,

ואני חזרתי למפקדה שלי. ואז היו רגעים קשים מאוד.
קיבלתי דיווחים מהמח"טים שהלחץ עליהם כבד וההתקפה המצרית מסיבית
מאוד. דיווחתי לפיקוד על הלחץ הכבד ועל האפשרות שניאלץ לסגת. היה רגע
קשה מאוד. מהפיקוד אמרו לי שהם עוצרים את שרון ושיחזירו אותו אולי כדי
לסייע לאוגדה. בינתיים המח"טים מדווחים שהם מדליקים טנקים ובולמים את

ההתקפה. עד חשכה השמדנו טנקים מצריים רבים.
8 בחודש, אצטט מדוח ועדת אגרנט על אלוף הפיקוד גונן:–לסיכום ה

”כשהחל הקרב הוא ניהל אותו ללא מערכת שליטה ועבודת מטה
נמנע מלפקד פנים אל פנים על גייסותיו, ועל ידי כך לא עמדאפקטיביים, 

הנעשה בשדה הקרב. קיבל החלטות מכריעות על הזזת אוגדהמקרוב על 
בחופזה, ובטרם וידא בכל האמצעים שאכן הושגו המשימותמגזרה לגזרה 

על ידי הרמטכ"ל כתנאי להזזת האוגדה. שינה תכופותכפי שהוגדרו לו 
 עליהן משימות חדשות ללא העברת מידעמשימות לאוגדות והטיל

 גרם לכרסום בהדרגה במטרה ובמשימהלכוחותיו על כוחותינו ועל האויב.
 להוט אחרי חצייה מהירה שלשהוטלו עליו על ידי הרמטכ"ל בהיותו

 כל כך מכריע".התעלה בלי שנוצרו התנאים ההכרחיים למהלך
לדעתי, אנשים רבים שקראו את זה בזמנו, זה היה בחלק הדוח הגלוי, לא ממש

הבינו למה התכוונו חברי הוועדה. התיאור שלי כעת תומך בניסוח הזה.
אבקש לצטט קטע נוסף מדוח ועדת אגרנט בנוגע ליום הזה:

”אוגדת מילואים אחת אמנם לא הצליחה בביצוע המשימה של השמדת
ראשי הגשר המצריים, אך הלחימה הקשה של האוגדה באותו יום תרמה
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רבות לבלימת התקדמות האויב ותיחומו ובכך הכשירה את הקרקע
הנגד הגדולה של צה"ל שבסופה צלח את התעלה".–להתקפת

לסיכום, ברור שאינני יכול להטיל על איש את האחריות לשתי התקפות הנפל
שהיו. אולם התנאים האופרטיביים שבגללם נאלצה האוגדה שלי להתפרס על פני
50 ק"מ, לרוץ דרומה, לא לעזוב בצפון ולצלוח בשלושה מקומות, וזאת בלי שום

 אלה היו תנאים אופרטיביים— ללא חי"ר, הנדסה, ארטילריה ואוויר —סיוע 
הצלחה!–המבטיחים אי

המעוזים

7 בחודש אריק איחר להגיע להערכת המצב בפיקוד. הוא הגיע אחרי שניתנה–ב
הפקודה. כשליוויתי את דדו החוצה, אמר אריק לדדו: "תשמע, יש אנשים מצוינים
במעוזים, הם זועקים לעזרה, מוכרחים להוציא אותם". ודדו השיב לו: "סיכמנו על
תכנית אחרת". אמר אריק: "אבל מוכרחים להוציא אותם". דדו הפנה אותו לאלוף
הפיקוד. ליוויתי את שרון. הוא דיבר עם אלוף הפיקוד גונן, וזה אמר לו: "קיבלנו
פקודה אחרת". אריק התעקש: "אבל מוכרחים להוציא את המעוזים". השיב לו
גונן: "אתה יודע מה, תכנן, תעשה את כל ההכנות, תן פקודה, ואם עד הבוקר

הערכת המצב תראה שזה אפשרי אני אתן לך רשות לחבור למעוזים, בלילה".
אריק חזר, תכנן, ונדמה לי שגם נתן פקודה לגדודים שלו לחבור למעוזים
בגזרתו. בבוקר הוא לא הלך למעוזים. גונן הרי התחבט אם כדאי שאני אלך למעוזים

וגם אצלח, או לתת לאריק ללכת למעוזים וכאשר יחזור, אני אצלח.
ואז הוא אמר לאריק: "אתה, לך בבוקר למעוזים ואחר כך תחזור וברן יצלח".
ואריק אמר: "אתה יודע מה, יש שם אויב, אני יוצא לשטח לבדוק, בעוד שלושת
רבעי שעה אתן לך תשובה". עברו שלושת רבעי שעה ועוד שלושת רבעי שעה ועוד
כמה זמן, ושקט מצדו של אריק. הוא לא מחה ולא הגיב. ואז הוא עלה לרשת שלי
ואמר: "ברן, יש במעוזים אנשים מצוינים, אני מזכיר לך לחלץ אותם כשתצלח!".

—8 בחודש באה מכה על התודעה בפיקוד והוחלט לעבור למגננה –אחרי ה
 לא לחפש קרב, כדי לבנות כוח לקראת קרב ההכרעה. זו הייתה— מגננה אנמית

8 עד 14 בחודש היו עליי–החלטה פיקודית, והיא נמסרה לכולם. ואכן כך נהגתי. מ
נגד וכד'. אריק תכנן באותו היום את–יום ונאלצנו לערוך התקפות–התקפות יום

חילוץ 'פורקן', את החבירה אל המעוזים, אבל הוא גם תכנן התקפות על 'חמדיה'
ועל 'מכשיר' ועל 'טלוויזיה', והוא גם ביצע אותן תוך ויכוחים.

 תחילת—9 באוקטובר – ה—דרך אגב, מלחמת הגנרלים החלה בדיוק ביום הזה 
—אמון בין הפיקוד ובינו. שמענו שגונן התחיל להתחבר למח"טים שמתחתיו –האי

הוא התחיל לטוס בהליקופטר כדי לראות כל מיני דברים בשטח, כי אריק איבד
באותו היום 50 טנקים בכל מיני התקפות שערך בניגוד לאסטרטגיה שהוחלטה

באותו היום בפיקוד.
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מערכת הצליחה

בצה"ל היו מפקדים, מהנועזים שבהם, שלא הרפו מהדרישה לצלוח. ראינו שגונן
8 בחודש. על מה? על גשרים מצריים שאינם לגמרי כשירים לשאת–רצה לצלוח ב

טנקים שמשקלם 50 טונות ולא 35 טונות!
היינו בהגנה, לאט לאט צברנו כוח וחיכינו לרגע שנוכל לצלוח, כי היה ברור

9 בחודש גדוד הסיור של אוגדה–לכולם שבלי צליחה הצבא המצרי לא יוכרע. ב
143 הגיע ל'מצמד', ל'נחלה', ואז אריק שרון הציע שהגדוד יישאר ואנחנו נצלח

לב, שביקש לסלק משם–באותו מקום. לא היה שם גשר. היה ויכוח בין אריק לבר
מהר את גדוד הסיור כדי שלא יתגלה לאויב שאיתרנו מקום שבו אנו מסוגלים

לצלוח. שמעתי שהגדוד נשאר שם עד הבוקר. למזלנו המצרים לא הבחינו בכך.
התכנית הפיקודית הייתה בראש ובראשונה מתקפת הכרעה על הצבא המצרי,
ולא צליחה. לפי התכנית אריק שרון היה אמור לתפוס ראש גשר באזור 'מצמד'
משני צידי התעלה ולהקים שני גשרים (ולצורך זה, הפעם עסקו יותר ברצינות
בהכנות ובאימון הכוחות). אחר כך האוגדה שלי תצלח רעננה ותתחיל מיד בדהירה
לכיוון ג'בל עתקה ותכתר את המקום. אריק שרון, שיוחלף באוגדת מגן, ירוץ

מימיני ויגיע עד לג'בל עוביד.
על התכנית הזאת יש לי בדיעבד כמה הערות.

ליחה של שרון: החטיבה של ארז הייתה משועבדת לגרירת גשרְַצבתכנית ה
הגלילים והדוברות ואבטחתם; על החטיבה של אמנון הוטל להתקדם באזור הריק

—פי רוב הסיכויים –מדרום ל'עכביש' ואחר כך לנוע על ציר 'לקסיקון' צפונה, על
בהפתעה. אבל לאמנון צירפו עוד כמה גדודים, והחטיבה שלו נשאה בעצם בכל עול

הלחימה באותו הלילה.
 של טוביה (חט' 600). על חטיבת טוביה—לאוגדת שרון הייתה עוד חטיבה 

הוטל לערוך התקפות הטעיה על 'מיסורי', על 'עמיר' ועל כל המערכים ממזרח. בין
ההטעיה של טוביה לבין הלחימה של אמנון הפריד תא שטח של מערכי אויב,
ובזאת נקבע למעשה שהחטיבה של טוביה לא תוכל להשתתף במאמץ העיקרי
ולסייע לאמנון. אמנון נשאר, לא אגיד בודד במערכה כי היו לו שבעה גדודים, אבל
כל העומס היה עליו בלי שטוביה יוכל לסייע לו. וטוביה, דרך אגב, עלה על מוקשים

ואיבד הרבה טנקים באותה הטעיה שלא הייתה לה השפעה רבה.
תמישמ תא ליטהל רתוי ןוכנ היהש ,ןונמא לש הרעהה תא לבקמ ינא דבעידב

לע המיחלל הדגואהמ תוביטח יתש זכרל לכוי קיראש ידכ ילש הדגואה לע היעטהה
.החילצל הננער ילש הדגואה תא רומשל לוקישה תא ןיבמ ינאש ףא תאז .רשגה שאר

 שהצירים עמוסים, לא—פשוט ראיתי מה קורה בשטח באשר לאוגדה שלי. 
 וחשבתי שעליי להגיע רענן, מלא דלק ותחמושת. רתמתי—נשלטים כהלכה 

זחל"מים לטנקים, שמתי עליהם דלק ונסעתי בדיונות מדרום לציר 'עכביש'. עם כל
 על ציר—הקושי, הגעתי מהר מאוד ל'כישוף', הנקודה שאליה הייתי צריך להגיע 
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16 בחודש.–החת"ם. שם המתנתי ועקבתי אחרי הקרב הקשה שהיה בבוקר ה
האוגדה של אריק נלחמה קשה מאוד. דני מט אמנם עבר חלק לצד השני,
ואמנון בהתחלה התקדם ללא בעיות כשהפתעה עמדה לצדו, אבל אחר כך המצרים
התעוררו וניטש שם קרב אימים שוחק, כל הלילה עד הבוקר, עם ניתוק מאחורנית

בצירים 'טרטור' ו'לקסיקון'.
הדוברות נשארו תקועות 20 ק"מ ויותר מאחור, מעורבבות בתוך שיירות. גשר
הגלילים נשבר מול 'כישוף'. כוחות של ארז, שנקראו לנוע בכביש אל אריק שרון,
נעו על ציר 'עכביש' ונדלקו מ'סאגרים' לנגד עינינו, במרחק 100 או 200 מטר.

אספנו את החיילים עם כמה זחל"מים.
אוגדת שרון נשחקה עד מאוד: החטיבה של ארז שלמה; החטיבה של טוביה
סבלה אבדות, עלתה על מוקשים בפעולות ההטעיה שלה; ראש הגשר אמנם נתפס,
אבל לא היו גשרים; גשר הגלילים שבור, הדוברות רחוקות והג'ילואה אצל ארז;
הפרוזדור אל ראש הגשר נתון תחת אש 'סאגרים' ועל הכביש יש טנק וכמה זחל"מים

דלוקים.
במצב הזה הגיעו לשטח אלוף הפיקוד, סגנו והרמטכ"ל (אינני זוכר את השעה
המדויקת). החל ויכוח גדול מאוד בין שרון לבין הרמות הפוקדות שמעליו. אריק

 דוברות ג'ילואה.—שרון דרש להמשיך בצליחה, על מה? על כמה "תמסחים" 
הדוברה צפה על כיסי גומי מתנפחים באוויר, ובהפגזה ארטילרית הם עשויים
להתפנצ'ר ולשקוע, כפי שאכן קרה לטנקים שלי כאשר צלחנו על דוברות הג'ילואה.

לב התנגד לבסס התקפה של שתי אוגדות בשלוש דוברות ג'ילואה: "אתה רוצה–בר
להמשיך בהתקפה, אריק, תביא את הגשרים, תתקין גשרים, ואז תימשך ההתקפה".

כאמור, הוויכוח היה חריף.

לב שעד– אכן, הוויכוח היה חריף אבל הרמטכ"ל תמך בהחלטה של ברמהקהל:
שלא יוקם גשר לא יעברו כוחות נוספים.

 אוגדת שרון לחמה קשה מאוד, היה לה ראש גשר אבל היא הייתה תשושה,ברן:
למעט חטיבת ארז. הוא קיבל רשות לקחת אליו את כוחות ארז, וגם הורשה לו
בתוך הוויכוח להעביר כמה טנקים כדי לתגבר בעצם את דני מט, שתהיה לו גם
הגנת שריון. ארז צלח ועשה סיבוב פשיטה של לא מעט ק"מ, ופגע גם בארטילריה

אוויר.-וגם בבסיסי טילים קרקע
בדיעבד אני יכול לומר שפעולה זו עוררה את המצרים להבין שיש לנו ראש
גשר ושאנחנו בצד השני. עד אז הם בכלל לא ידעו על כך וגם לא הפגיזו את המקום
הזה. רק היו קרבות קשים בין אמנון, מצפון לראש הגשר בצד המזרחי של התעלה,

בחלק שהוא הגיע אליו, ובין דיוויזיה 16.
עתה קיבלתי הוראה להתחיל בצליחה על התמסחים. לא רציתי להצטופף
ושלחתי גדוד ראשון מחטיבת גבי, את אמיר יופה ז"ל. עד שהגענו ורצינו להתחיל
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לצלוח, קיבלנו פקודה: "אין צליחה". ואז שרון פנה אליי ואמר: "ברן, אמנון נורא
שחוק, אני רוצה להוציא אותו להתארגנות, תן לי את הגדוד של אמיר יופה". אתם

 אמרתי לו: "קיבלת!".—זוכרים שביקשתי ממנו גדוד? 
בשלב ההוא הייתי עתודה והבנתי את המצב. לא הייתי צריך לקבל אישור
מהפיקוד. אמיר יופה נכנס, החליף את אמנון בראש הגשר בחלק הצפוני, ודיווח לנו

על קרבות קשים שהוא נתון בהם.
משלב זה האוגדה שלי נכנסה לפעולה: א) הורו לי להקצות פלוגת סיור בפיקודו
של דוביק, סגני, לחלץ את הדוברות ולרכזן; ב) ביוזמתי, כאשר שמעתי שגשר
הגלילים נשבר, שלחתי את מחלקת החימוש שלי לתקן את הגשר; ג) ירדנו לציר
'עכביש', ונכנסנו לקרב עם טנקים של דיוויזיה 16 שתקפו מצפון כלפי ראש הגשר.

שם עמד אמיר יופה.
הם הסתערו ונסוגו, ואנחנו בהתחלה דלקנו אחריהם. לפתע מהאגף, מתוך
התעלות של החווה הסינית, הם ירו 'סאגרים' על הטנקים שלנו. אז הוריתי להיזהר,

17 בחודש לא הצלחנו להתגבר. טנקים של האויב–ובמשך כל אותו היום, בין 16 ל
באו מצפון וחזרו, ו'סאגרים' נורו ממזרח. קיבלנו גם את החטיבה של טוביה, וכל
אותו היום היינו בקרב 'שין בשין'. לנו נפגעו קצת טנקים, למצרים נפגעו קצת

טנקים, זו הייתה לחימה בטווחים ארוכים.
הצעתי לפיקוד להביא חי"ר שיטהר בהתקפת לילה את תעלות 'החווה הסינית'
ויאפשר להעביר את הדוברות. בינתיים, דוביק בעבודה סיזיפית הצליח לחלץ את

כל הדוברות והביא אותן בשיירה ליד המקום שבו היינו, מול 'כישוף'.

שיח' לרפידים, ומשם כוחותיה– החטיבה הוטסה משארם אבאשר לפרשת חטיבה 35.
10:00 בלילה, עם עוזי יאירי. ופה אני–נעו בשיירות לטסה. הם הגיעו די מאוחר, ב

רוצה לתקן כמה דברים כנגד כל מיני השמצות שנאמרו.
יאירי התייצב בחפ"ק עם סגנו שחק ומג"ד 890 איציק. יאירי קיבל ממני בחמ"ל

את הפקודה הזאת:
יִדצ ינשמ חטשה לכ ]םיניינבל ,המצע הווחל דימת יתנווכתה ינא[ תיניסה הווחה”

ונל םישועש םירגאס לש תוילוח שי הלאה תולעתב ,תולעת אלמ 'רוטרט'ו 'שיבכע'
הבחר הסירפ לש הנבמב תכלל היא םכלש המישמה .וישכע דעו רקובהמ תוומה תא
ינא .'רגאס'ה תוילוחמ תולעתה תא תוקנל היא םכלש המישמה ,]ול יתעצהש המ הז[
הסירפב ונייהד .ביוא רחא שופיח וארק ונלצא םימ"מ סרוקבש המב תכלל םכל עיצמ
."םיפקות םתא זאו ביואה תא םירתאמ םתאש דע םיקרוסו םיכלוה םתא ,הבחר

לא ראיתי בפעולה הזאת התקפה כלשהי על כוחות מוגדרים. מאוד מקובל
לומר שהם הלכו מול אויב לא ידוע. הצנחנים אמנם רגילים תמיד להסתכל בתצלומי
אוויר וללמוד על האויב, אבל אני אוהב ללמוד ממלחמת העצמאות, אז הייתי רגיל
לעשות חיפוש אחר אויב ולהילחם מול הבלתי ידוע. זו הייתה המשימה שלהם

והיא התקבלה בהבנה מלאה.
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היה רק חיסרון אחד גדול: שעוזי יאירי היה מאותגר מאוד לצאת מהר ככל
לב דיבר אתו, היו ביניהם יחסים מיוחדים, והתברר שהוא לא–האפשר למשימה. בר

הביא את הארטילריסט שלו. אמרתי לו שימתין עד שאביא קצין ארטילריה לטיווח,
והוא אמר: "לא, אנחנו נעשה את קצין חיל רגלים מטווח". הם יצאו לדרך והסתבכו

בקרב. אנחנו שלחנו לעזרתם את אהוד ברק, את גדוד 100 שלנו.
היו לבטים, איך אנחנו עושים את זה כשכבר קודם לכן שונרי תקף שם, ולא רק
הוא, גם טוביה תקף מהצד השני. אכן, ידענו על חוליות אויב שהיו שם. זה לא היה
חדש. המשימה הייתה לחפש אויב ולהשמידו ולא לכבוש את החווה הסינית. הם
הסתבכו מאוד בקרב, ואני ראיתי, הנה אין גשרים כבר 24 שעות, עוד מעט יעלה

היום, ועוד 24 שעות לא יהיו גשרים והמבצע ייכשל.
 בחיפוי הקרב שלהם—לפיכך קיבלתי החלטה לשלוח את פלוגת הסיור שלי 

 לבדוק אם ניתן להעביר את הדוברות.—על ציר 'עכביש' שעוד סער על החולות 
פלוגת הסיור נסעה וחזרה בשלום, ודוביק, עם דחפור בראש כדי לסלק את הרכב
השרוף מהכביש, יצא עם שיירת הדוברות. ברגע האחרון, בשעה 6:00 הוא מסר
את הדוברות לאריק, ב'חצר', ואז החלה הצליחה תחת אש ארטילרית כבדה. בזכות
אריק, בזכות האוגדה ובזכות ההנדסה הקימו גשר תחת הפגזה כבדה, בערך עד

השעה 16:00.
בצהריים נערכה מה שאני מכנה בספרי "מועצת המלחמה בחולות". מבחינתי,

לב, דדו, גונן, ואריק שרון–זו הייתה נקודה קריטית במלחמה. הגיעו משה דיין, בר
הגיע מהחזית מעוטר, חבוש בתחבושת לבנה, הזחל"ם שלו מלא עיתונאים שהתכוונו

להצטרף אליו למועצת המלחמה. גירשתי אותם בחזרה לזחל"ם שלהם.
מה הייתה הבעיה שנדונה במועצת המלחמה? היה ברור שיהיה גשר, כלומר
הגשר בבנייה, והשאלה היא איך להמשיך את ההתקפה. וכאן אריק אמר: "אחרי
שיהיה גשר אני תובע שברן יחליף אותי בהחזקת ראש הגשר ואני אפרוץ דרומה
לכיוון ג'בל עתקה". אני לא הסכמתי לכך בשום פנים ואופן. אגב, אז כבר ידענו
שהאויב שולח את חטיבה 25 מכיוון הארמיה השלישית לעבר ראש הגשר. ישבתי

על קוצים, כי את חטיבת נתק'ה כבר הכנסתי למארב בדיונות מעל האגם המר.
בתוך הוויכוח הזה קרה דבר שלא האמנתי שיכול להיות ונחרדתי. פתאום חיים

לב, בשיטות מפא"י, הציע פשרה: אריק ישאיר חצי אוגדה, ברן ישים חצי–בר
אוגדה לשמור על ראש הגשר, ושניהם גם יתקפו עם שני חצאי האוגדות את

! יש לנו תכנית: ברןNOהארמיה השלישית. לשבחו של דדו ייאמר שהוא הגיב: "
צולח ורץ לארמיה השלישית; מגן מחליף את אריק; ואריק רץ אחריו". בינתיים

 מצרית יוצאתT-62קיבלתי דיווחים מתצפיות רחוקות כי חטיבה 25, חטיבת 
מהארמיה השלישית ומתקדמת לאורך האגם המר. קבעתי כאן את שטח ההשמדה,
על החוף. ממזרח לו היו גבעות נמוכות ששלטו על השטח. הכרתי בעובדה שאין
דבר מסובך יותר מלהציב מארב של טנקים, בשל גודלם ובשל האבק והעשן שהם
מעלים. בשריון אנו מלמדים נושא שנקרא 'מארב מזנק', אבל בדרך כלל עושים
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אותו עם פלוגה או עם גדוד; מעולם לא חשבו לעשותו עם אוגדה. אז את החטיבה
של נתק'ה הצבנו רחוק מאוד, וחטיבת אריה קרן הייתה בטסה. זו הייתה עתודה

50 ק"מ, כדי שתשתתף–פיקודית שדרשתי, והנעתי אותה בציר הרוחב דרומה, כ
במארב. אמנם קיבלתי אותה קודם לכן, אבל לא ידעתי אם תספיק להגיע.

המצרים נעו בצורה הכי טובה מבחינתנו. מימינם היו כאמור גבעות, דיונות,
עמדות מצוינות, והם לא למדו דבר על משמר אגפי. הם נעו ועצרו לסירוגין, צפו
במשקפות, נעו ועצרו בהססנות רבה. בינתיים זה עזר לאריה להתקדם. חששתי
מדבר נוסף: מארבים רבים נוטים לפתוח באש לפני הזמן, ואני רציתי שכל החטיבה
המצרית תיכנס לשטח ההשמדה. בסופו של דבר המצרים התקדמו צפונה עד הטנקים
של חטיבת אמנון, והאנשים של אמנון התחילו להאיץ בנו: "הם עולים עלינו, למה
אתם לא פותחים באש, למה אתם לא פותחים באש?" והייתה לי בעיה, גם משום
שאריה עוד היה קצת רחוק וגם משום שרציתי שהמצרים ייכנסו לשטח ההשמדה.
בסופו של דבר ניתנה הפקודה, ובתוך שלושת רבעי שעה לא נשאר שריד ופליט

מהחטיבה הזאת. גם אריה הגיע בזמן, הוא סגר על זנבה והחטיבה הושמדה.
.ונתבוטל תוחוכה יסחי תא הרפיש איה יכ הבר תובישח התייה תאזה הדמשהל

הדגל ץורלו תיחרזמה הדגה תא בוזעל םירומא ונייהשכ .תובר תודבא ונלבס ונחנא
ךסב ונלו ,יברעמה דצב םיקנט 007–כו ונלש דצב םיקנט 006–כ םהל ויה ,תיברעמה
יברעמה דצל תודגוא יתש םע םירבוע ונייה וליא .יחרזמה דצב םיקנט 007 לוכה
61–ב 61 היזיווידל ונמרגש תודבאה ,ןכ םא .םיריצה תא ונל ורגסי םהש הנכסב ונייה
.תוחוכה יסחי תא דואמ ורפיש ,תישילשה הימראהמ 52 הביטח לוסיחו ,שדוחב 71–בו

16:00, כשנסתיימה הקמת הגשר, אריק שרון אמר: "איפה-בסביבות 15:00
ברן, למה הוא לא בא לצלוח?". כשסיימנו את הקרב עם החטיבה המצרית היינו
צריכים להצטייד בדלק ובתחמושת כדי לצלוח. אז חזרנו לראש הגשר, כולו דיונות,
ואל הכביש הצר מאוד הגיעו הדרגים והצטיידנו בדלק ובתחמושת. חמור מזה,
חטיבה וחצי שלנו הייתה פרוסה במגע עם המצרים בקו 'טרטור', ולקראת הצליחה

 לוחצים עליי—שלנו אריק היה צריך להחליף את החטיבה. והנה אני במצב משונה 
לצלוח, אני אומר בסדר, אני עוד מעט מוכן, אבל מה עם החטיבה שעוד לא
התחילה להתכונן כי אריק לא החליף אותה... לחצתי כל הזמן שיחליפו, שיחליפו...

החטיבה הוחלפה מאוחר מאוד, כאשר כבר החשיך, ויצאנו לצליחה.
אני טוען שצליחה אינה רק המעבר עצמו. היא כוללת תפיסת ראש גשר והגנה
עליו, הקמת גשרים, רק אז מתאפשרת הצליחה. לכן ביקשתי להדגיש את חלקה

של האוגדה שלי בפעולת הצליחה.
להפתעתנו הרבה, כשבאנו לפרוץ מראש הגשר דרומה לכיתור הארמיה השלישית
נתקלנו בבעיה. לא תיארתי לעצמי שראש הגשר מוחזק אך ורק עד תעלת המים
המתוקים. נכון שתעלת המים המתוקים היא מכשול שמאפשר להתגונן מאחוריו,
אבל מאחוריה ישנו החצי השני של החיץ החקלאי. מאחר שהשטח הזה לא נתפס,
חיכתה לנו שם הפתעה. המצרים החזיקו מוצב שחלש על הגשר העובר בתעלת
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המים המתוקים, וגם במחנות דוור סואר ובשדה התעופה. הפריצה הייתה כרוכה
בהבקעה, והבקענו. במחנות דוור סואר נתקלנו במארבים. המצרים הזעיקו תגבורות
למרחב ראש הגשר, גם בגדה המזרחית וגם בגדה המערבית, וחיכו לנו מארבים גם

בצד הדרומי וגם בצד הצפוני, שעליהם היינו צריכים להתגבר.
הסקתי שאני צריך להפעיל פשיטות שריון ארוכות טווח. כל חטיבה העמידה
גדוד שהסתנן לעומק 20 ק"מ, וכל אחד מהגדודים האלה השמיד שתי סוללות
טילים. הגדודים חזרו, ירד הלילה, ולמחרת בבוקר התברר שעקב השמדת בסיסי
הטילים האלה, המצרים קיפלו סוללות טילים הרחק דרומה. ואז פרצנו והצטרף גם

מגן.
עתה בא אריק שרון לפיקוד ואמר: "אני אמנם מתוכנן להיות מוחלף על ידי
מגן ולפעול באגף של ברן, לתקוף לכיוון ג'בל עוביד, אבל אני מציע, מאחר שאני

, ההצעה שלוThanks godכבר מכיר את הגזרה, שאשאר במקומי וקלמן מגן יתקוף". 
התקבלה.

היה ויכוח נוקב בין אריק לפיקוד בעניין כיבוש 'מיסורי'. אלההערה אחת נוספת. 
אוגדתית–לב חשב שלא טוב לנהל התקפה דו–דברים שקשה להכריע בהם. חיים בר

כאשר יש לך פרוזדור צר שאפשר לסגור אותו וההספקה לא תגיע והפינוי לא
יתאפשר. אריק, לעומת זאת, העלה את הצורך ואת הרצון שלו לכבוש את
איסמעיליה. לדעתי, מבחינה מקצועית, ההליכה לכיוון איסמעיליה היא הפרה בוטה

100 ק"מ לכיוון–של עקרון ריכוז הכוח. באותה שעה היינו צריכים לרוץ יותר מ
סואץ בעוד יש לנו בעיות עם האגף שבין הכוחות התוקפים לבין העורף שדרכו
זרמו קווי התחבורה, ההספקה והפינוי; היינו אוגדות קטנות, ולחמנו בעוצבות לא
מעטות של הצבא המצרי שתקפו אותנו, והנה אריק מציע לפתוח מאמץ מול

איסמעיליה, כשבעצם אין לו כוחות ממשיים לתקוף.
 בתחום המקצועי הצבאי.—בתחום אחד מעולם לא היו לי טענות לשרון 

בתחום הזה הייתה לי אליו תמיד הערכה רבה מאוד. הצעתו לכבוש את איסמעיליה
ללא כל סיכוי, דווקא עתה, תוך הפרת אחד מעקרונות המלחמה הכי פשוטים,

 לא בתחום הצבאי.—יצרה אצלי את הרושם שהשיקול שלו מונח במקום אחר 
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אוגדה 252אוגדה 252אוגדה 252אוגדה 252אוגדה 252
 מח"ט 401 במלחמה—רא"ל (מיל') דן שומרון 

הטעות הראשונית הגדולה מבחינת ההגנה בסיני: צה"ל היה צריך
להחזיק שלוש אוגדות בסיני כדי לעצור התקפה מצרית מלאה

עם כל הכוח

תונמאב ומכ המחלמב יכ רמא לווייו לרנג .ןרב לש וירבד רשקהב ,לוכל תישאר
,דבה תא ול םיכשומ ,ץוב ול םיקרוז ?המ קר ,הנומת רייצמו בשוי רייצה :רויצה
הנומת רוציל חילצמ ןיידע אוה הלאה םיאנתב םאו ,לוחכמה תא ול םיכשומ
–יא םגו תוריהב–יא םגש ןיבהל ךירצ .דקפמה םג ךכ .בוט רייצ אוה זא יהשלכ
היצרופורפב םירבדה תא תוארל שי ןכלו ,המחלמהמ קלח םה סואכו תונבה
.הנוכנ

במבט לאחור אל מלחמת יום הכיפורים, ואולי גם בחוכמה שלאחר מעשה, הטעות
הראשונית הגדולה מבחינת ההגנה בסיני, הייתה לדעתי במספר האוגדות: צה"ל
היה צריך להחזיק שלוש אוגדות בסיני כדי לעצור התקפה מצרית מלאה עם כל
הכוח. אבל מדינת ישראל לא יכלה להרשות לעצמה להחזיק שלוש אוגדות סדירות
בסיני. ואף שהכוח הסדיר היה קטן מאוד, נשארה התפיסה של 'אף שעל'. הכוח

 גם—הסדיר בסיני, לעומת המילואים, היה אמנם מוכן היטב וכשיר למלחמה 
מבחינת ציוד, גם מבחינת תרגולות. אבל לכוח הקטן הזה לא היה כל סיכוי לעמוד

במתקפה מלאה לכל רוחב החזית לפי התפיסה של 'אף שעל'.
.תדיינ הנגה טוקנל ללכ ובשח אל .הבשחמה ןועביקב הקל ל"הצ ,יתעדל

יסחי רשאכ 'לעש ףא' לע ושקעתה עודמ .ונידיב היה םיבושיי אלל יניס לכ ירה
וז ?תודגוא שולש תושרדנ וזכ הנגה ךרוצלש עודישכו םיירשפא יתלב תוחוכה
.השק תימינפ הריתס

:ול יתרמאו ,ל"ז רלדנמל יתרשקתה 00:1–ב .ןושארה הלילב הז תא יתיאר
לע יכ ,'חזמה'מ ץוח ,םיזועמהמ םישנאה לכ תא איצוהל לוכי ןיידע ינא וישכע"
תא תונפל תושר שקבמ ינא .סנכיהל רשפא יאו םיקנט םירעוב ומצע חזמה
תדיינ הנגהל רובעלו הביטחה תא זכרל יל ןת .לכונ אל רבכ רקובב יכ ,םלוכ
אוה ."רושיא ןיא" התייה הבושתה ."הז תא תושעל לכונ זאו הבחר דואמ הרזגב
,הנשמ אל הז יכ יתנעט .רתוי השק ןופצמ םירבחה לש םבצמש יל רמא וליפא
ךות םג ,הסיפתהש רמוא ינא ןכל .הז תא תושעל לכוי אל ונתאמ שיא רקובב
ונתנ אל רבכ תודגואהש דע אלא ןושארה הלילב התנתשה אל ,המחלמה ידכ
.תרחא תורשפא
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אוגדה 252 לא כל כך נכנסה להיסטוריה משום שאיננה קשורה למלחמות הגנרלים,
שני מפקדי האוגדה שהיו במלחמה נפטרו. אבל אני חייב לומר כי בלחימה הראשונה

100 טנקים–הזאת, אחרי הלילה הראשון, החטיבה נשארה עם 25 טנקים מתוך כ
שהתחלנו בהם את המלחמה. הוצאנו גדוד וקיבלנו במקומו גדוד של אמנון רשף,
את עמנואל סקל. כשחברנו אליו היו בו שלושה טנקים. אפשר לומר כי מהלילה
הראשון עד הבוקר נשארנו עם 25 טנקים מתוך 100. היינו פרוסים על מרחב קרוב

70 ק"מ, מול כל הארמיה השלישית.–ל
אחרי הצליחה ערכו המצרים שלוש התקפות סדורות. פשוט לקחנו את כל
החטיבה הקטנה הזאת ובצורה מרוכזת עם סיוע אוויר פגענו בהם. וזאת, עם
מודיעין טוב שפרוס ועם יכולת ריכוז מהירה של הכוח מול כל ניסיון פריצה. בשום
פנים ואופן לא יכולנו לטהר את השטח. זה היה המצב עד הצליחה שלנו. אני מזכיר
שהחטיבה הזאת גם צלחה את התעלה וגם נלחמה מעבר לתעלה וסגרה את הכיתור

סביב הארמיה השלישית בע'דביה.
לש ,םימחולה לש ןוצרה .תוחוכה לש היצביטומה תא הבוטל ןייצל יל בושח

הביטחה .רידא עינמ חוכ היה — םיד"גמ ,םימ"מ ,םיפ"מ — תומרה לכב םידקפמה
םויס דע הלילו םוי המיחלב הכישמה תיניצר הכמ ןושארה הלילב רומאכ הגפסש
אציש שדח םגד ונל שי יכ ,םויה הז תא רמוא ינא .תומכח םוש ילב ,המחלמה
השענש לייחה ;ול ארוקש ודקפמ לא ךלוה וניאש ,דחפמה לייחה הז :ןונבלמ
.םירחאה םירבדה לכמ רתוי יתוא דיחפמש רבדה ילוא הז .יוקיחל היואר תומד

באוגדה 252, בפיקודו של מנדלר ואחר כך של קלמן מגן, התמונה הייתה הרבה
יותר ברורה משצוירה פה. המלחמה הייתה קשה אבל ידענו מהן המטרות, ידענו
מה אנחנו רוצים לעשות והצלחנו בסך הכול לבצע. כי הלחימה הייתה מהרגע
הראשון, אפילו כדי להגיע לתעלה. חטיבה אמפיבית מצרית הייתה בדרך למיתלה,

פי תפיסה ומנטליות–והיא חוסלה בעת תנועתה לעבר התעלה. צה"ל, שפעל על
כפי שפעל, לא היה מוכן למלחמה הזאת.

אפילו באותו היום התכוננו לקרב, לא בדיוק לצליחה. זה מה שידענו למטה,
אף שהכוח היה מוכן. החטיבה שלי הייתה אחרי אימון מרוכז, אחרי טיפול בכלים,
היינו במצב הכי טוב שאפשר להיכנס למלחמה. אבל בראייה הכוללת, התפיסה של

 עם כוחות סדירים קטנים, בלי להתחשב במצב, ומעבר להגנה ניידת—'אף שעל' 
 לדעתי משהו לא היה תקין. אבל בסך הכול, עם תעצומות הנפש של הלוחמים,—

התגברנו על ההתחלה הזאת והצלחנו לסיים את המלחמה בניצחון.
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גדוד 19 (מילואים)גדוד 19 (מילואים)גדוד 19 (מילואים)גדוד 19 (מילואים)גדוד 19 (מילואים)
 מג"ד 19במלחמה—אל"מ (מיל') חיים עדיני 

8 באוקטובר הם–בדוח ועדת אגרנט נאמר כי הכוחות שהסתערו ב
למעשה שבלמו ושינו את פני החזית. אנחנו היינו הכוחות שהסתערו.

כאשר מדברים על אנשי המלחמה הגיעה העת לתאר את אנשי
המלחמה האמיתית שלא זכו לכותרות, אלא לפצעים

העיסוק ביום 8 באוקטובר 1973 במלחמת יום הכיפורים ממלא את כולנו הלוחמים
זה 25 שנה ללא הפסקה.

 גדוד מילואים, שהיה לי הכבוד להיות מפקדו. הגדוד נקרא—מדובר בגדוד 19 
8 באוקטובר, כמעט 48 שעות לאחר–6 באוקטובר בשעות הצהריים, וב–וגויס ב

 'פירדאן', 'חיזיון'.—שגויס והתארגן מצא את עצמו בלחימה על גדות תעלת סואץ 
7 בחודש, לאחר תנועה על שרשרות לכיוון התעלה,–הגדוד התייצב בימ"ח ברפיח, וב

—הצטרף לחטיבת בית הספר לשריון (460). לפיכך היו בה שני גדודים: גדוד 198 
 גדוד מילואים.—גדוד סדיר, וגדוד 19 

בבוקר 8 בחודש הסתער הגדוד, עם סמח"ט החטיבה, שילה ששון, והגיע לקו
המים. הצבא המצרי, שכיסה בהמוניו את השטח החל בורח, אולם הגדוד, שנתקל

באש תופת ובקרב מגע, נשבר על המים וחזר אחורנית פצוע וחבול.
8 באוקטובר הם למעשה–בדוח ועדת אגרנט נאמר כי הכוחות שהסתערו ב

שבלמו ושינו את פני החזית. אנחנו היינו הכוחות שהסתערו. התקפה אוגדתית כפי
8 באוקטובר. יתרה מזו, לא הייתה– לא הייתה ב—שנאמר בכל הכתבים למיניהם 

התקפה אוגדתית ולא הייתה התקפה חטיבתית, וכותבי ההיסטוריה ומשכתבי
8 באוקטובר אינם מדייקים כלל וכלל.–ההיסטוריה המציינים התקפה אוגדתית ב

8 באוקטובר היה–'חיזיון' ב-הגדוד היחיד בחטיבה שהסתער לכיוון ה'פירדאן'
גדוד 19 שעליו פיקדתי. גדוד 198 נע לאחור עם תחילת ההסתערות כדי "להתחמש

מחדש".
7 באוקטובר הצטרפנו כאמור לחטיבה 460. פגשנו את החטיבה כשחזרה–ב

מוכה וחבולה מבלוזה. המפגש בין צבא המילואים לצבא הסדיר באותו היום היה
קשה. לנגד עינינו התגלו חיילים טנקיסטים שעתה זה חזרו עייפים ופגועים מקרבות

קשים באזור קנטרה.
 לא ידענו דבר על מה— גדוד מילואים שרק התגייס —כאשר הגענו לחזית 

שאירע בחזית ומה מצפה לנו; לא ידענו אילו כוחות עומדים מולנו, אם בכלל; לא
 לא ידענו כלום ! אף לא מטר אחד לפנינו.—ידענו על קיומם של 'סאגרים' 

8 באוקטובר 1973 צבא המילואים התייצב לראשונה בחזית. במעט הטנקים–ב
שהיו לו, ומתוך אמונה שהפיקוד הצה"לי מכיר את החזית, יודע את האויב ופקודותיו
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ופקודותיו נכונות, הסתער ללא היסוס על מערכי האויב שכיסה באלפיו את אזור
התעלה. ביום הזה הכוח נגע במימי תעלת סואץ לבדו. הכוחות שהסתערו היו

 אך התקפת מעטים זו— גדוד 19 עם 22 טנקים — גדוד טנקים אחד —מעטים 
הצליחה לשבור את האויב העצום שצלח את התעלה, והוא החל לסגת לכיוון
המים. שבירתו של הכוח המסתער, חיילי גדוד 19, הייתה רק בעובדה שלא היה

כוח נוסף שיסתער בעקבותיו וינצל את ההצלחה.
התקפת הגדוד החלה בשעות הבוקר, בסביבות 10:00. לפני תחילת ההתקפה
הונחתה עלינו אש ארטילרית מסיבית באזור הדקליה בעודנו כשלושה ק"מ

 לא אנחנו, לא החטיבה ולא האוגדה.—מה'פירדאן'. עד אז לא ירינו פגז אחד 
השבנו אש וירינו ממרחק לכיוון התעלה בעודנו תחת אש ארטילרית.

נענו על ציר החת"ם משעות הבוקר המוקדמות, וכאמור לא ירינו פגז. נענו
בשקט ובשלווה עד שהותקפנו באש הארטילרית מול ה'פירדאן'.

 כאשר פלוגה אחת לפנים עם המג"ד ושתי—במקום שניצבנו (באזור הדקליה) 
 קיבלנו—פלוגות מאחור, וכאשר אנו מנהלים אש בטווחים ארוכים לעבר התעלה 

פקודה מהסמח"ט, שילה, לנוע ולהסתער. הסמח"ט הצטרף אלינו בהסתערות ונע
מנו עד קו המים.ִע

לפני ההסתערות שאלנו: "האם יש כוחות מולנו?" כמובן לא קיבלנו תשובה.
"האם יש ארטילריה לסיוע?"; "האם חיל האוויר באזור?"... למזלנו עבר מטוס
בגובה רב בשמים ונאמר לי: "חיים, אתה רואה, יש אוויר בשמים!" ואז נענו קדימה.
22 טנקים נעו קדימה כאשר מצטרפים אליהם עוד כמה טנקים של החטיבה הסדירה

והסמח"ט עמנו.
 הסתערות בחזית רחבה, כאשר פלוגה—נענו במהירות ובבטחה לעבר התעלה 

אחת לפנים ושתיים מאחור. הונחתו עלינו 'סאגרים' מהתעלה. כאמור, לא ידענו
על קיומם.

ירצמה אבצה לש רידא ךרעמ ונינפל הלגתה הלעתה ינפל םירטמ תואמ
ברקהו תפות שא התייה שאה .םילייח לש הרידא תומכו שאר תורופחמב רפוחמ
שי .ונעדי אל הילעש ,היינשה הימראב ונלקתנ .םינפ לא םינפ טעמכ ברק היה
םע ןאדריפה רשג תא סופתל ידוקיפ ץחל היה רקובה תועשמ יכ שיגדהלו ריכזהל
.םיקנט תקלחמ

הכול היה ברור עד שנתקלנו בעוצמה אדירה מחופרת היורה עלינו מכל הכיוונים
בכל סוגי הנשק נ"ט, כאשר מעבר לתעלה אנו מוכים ב'סאגרים' ונפגעים. הקרב

היה קשה והגדוד נלחם בגבורה עילאית.
אורך הנשימה של 22 טנקים מול הארמיה השנייה היה מוגבל. בעת הקרב ניצב

 וחיסל את הטנק שלי ופגע בי.RPG–מולי, כחמישה מ' מהטנק, חייל מצרי מצויד ב
החייל המצרי נהרג, הטנק דרס אותו, וכשאני פצוע נתתי פקודה: "חבר'ה, חוזרים

אחורנית!".
 בין השאר, אני, בוגר מלחמת ששת הימים. שם הוכינו בטילי 'שמל' ומהם
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ברחנו. את ה'סאגרים' לא הכרנו. עם תחילת ההסתערות נפגעו לנו ארבעה טנקים
ואנו המשכנו והגענו עד המים.

להערכתי, וכך טענתי בכל התחקירים גם אחרי המלחמה וגם בוועדת אגרנט,
אילו הייתה נערכת התקפה אוגדתית באותו היום, וצה"ל היה תוקף באוגדה אחת

8 באוקטובר.–לפחות, לא מדובר בשתיים, המלחמה הייתה עשויה להסתיים כבר ב

מתוך מכתב שכתב אליי לימים הסמח"ט שילה:
”כשותף לקרב הקשה הזה, אני תומך תמיכה מלאה בגישתך המתארת את
אשר התחולל ביום זה באזור הפירדאן. אילו האוגדה הייתה מנצלת את
ההצלחה המקומית ומזרימה כוחות נוספים וגם מספקת סיוע אווירי

 הקרב היה נגמר בניצחון אדיר של צה"ל. היה נוצר מצב—וארטילרי 
חדש שהיה חוסך לנו הרבה מאוד הרוגים ופצועים ביום קשה זה וגם

בהמשך".

מספר מ"פ ג' מגדוד 19:
”במרחק 500 מ' מהסוללה עצרתי. קריאתו של המג"ד להמשיך הניעה
אותי קדימה. כשהגעתי אל תוך המתחם הזה, נוכחתי כי שני טנקים עדיין
נשארו פעילים וביניהם הסתובבו כמה עשרות חיילים מצריים מצוידים

 ונק"ל. החלטתי לחסל קודם כל את החי"ר ששרץ ממש מתחתRPG–ב
לטנק שלי, ואז פניתי מכיוון ההסתערות שלי שמאלה. נסעתי עוד 20 מ'
ואז נפגעתי משמאל במנוע והטנק נעצר. תוך שנייה נוספת נפגעתי בצריח

".RPG–כנראה מ

את הקרב של גדוד 19 מתאר אליעזר יפה, מ"מ בפלוגה של גיורא מורג, גדוד 19:
”ירדנו בציר הרוחב דרומה ואז פגשנו באנשים שעשו את המלחמה. חבורת
סדירים, שרידי הכוחות שעמדו משבת בתופת, ורק עכשיו נתקבצו, קפואים
מזעזוע, והקרב עדיין לפנינו. התקדמנו באשמורת ליל אחרונה אל התעלה,
אל גשר פירדאן. תחילה 'טפטפה' הארטילריה, ואחר כך נחתה עלינו.
מרחוק ירו טנקים. סוף סוף השבנו אש מטווחים ארוכים ואז קיבלנו

 שלוש פלוגות... גדוד... יצאנו—פקודה להסתער על הגשר. הסתערנו 
—שבעה טנקים מהתופת. פלוגת מתניה, פלוגת גיורא ופלוגת זעירא 

פלוגות שנכנסו אל האש... התופת! מכל עבר ירו בנו טנקים, כלי נ"ט,
טילים! השטח שרץ מצרים. איש איש נלחם על נפשו, לעצמו, השמיד
טנקים של האויב, השמיד חי"ר. נלחמנו באש, בעשן, באימה. לא היה שם
כלל קרב טנקים. היה קרב פנים אל פנים. הם היו רבים כל כך... מכל עבר.

בטנו בהםִראינו טנקים שלהם נפגעים, ומבין תימרות העשן והאבק ה
שנייה כשהם עולים בלהבות. חברינו הנחלצים החלו לחפש דרכם אל
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מחוץ לזוועה המתפוצצת ואנחנו המשכנו לירות ב'עוזים', להטיל רימונים,
לירות בתותח. המג"ד נפצע באורח רציני, סבל מאוד מכאבים. חילצנו
אותו עם שאר הפצועים ונותרנו בשטח. זה השפיע על המורל, ועוד איך,
אבל המשכנו. נסוגונו כמה מטרים לאחור, מלאנו את הבטנים, חזרנו
לפנים ואז חזרנו שוב לאחור, כשעל הסיפונים חבר'ה שחילצנו ופצועים

 בלמנו אותם! הם 'דפקו' אותנו—רבים. הקרב תם. ואני יודע דבר אחד 
נוראות, לא כבשנו את הפירדאן, אולם ברור שבלמנו אותם".

גדוד 'מחץ', בפיקודו של עמי מורג, מחטיבה 421 של חיים ארז באוגדת שרון, צפה
 סיפורו של גדוד מחץ" מאת ב"ז—במערכה. בספר שהוציא הגדוד "אוקטובר 1973 

קידר, נכתב:
”בשטח הנמוך שממערב לגדוד נראו כוחות רבים שלנו. נדמה היה שהנה
הנה, עומדים המצרים להיזרק מקו המים. 'עוד כמה דקות', אמר אחד
הטנקיסטים, 'והמצרים יעשו תחרות שחייה'. מיקי, מפקד פלוגה ז', ביקש
מפעם לפעם רשות להתקדם מערבה. כשנענה בשלילה, זרק למג"ד בקוצר
רוח: 'אם ככה, עוד מעט לא יהיה לך זלצר' (קוד פלוגה ז'). אלא שגם
המג"ד קיבל תשובה שלילית בתורו, כשביקש רשות מהמח"ט לפרוץ אל
קו המים. תחת זאת נאמר לו לשוב במהירות מזרחה, אל כביש הרוחב,
ולנוע עליו במהירות דרומה, אל מעברי המיתלה. הגדוד רק התחיל לנוע
מזרחה, והנה נכנס לרשת הגדודית גבי עמיר, מפקד חטיבה באוגדתו של
ברן. הוא ביקש מהמג"ד להצטרף אליו מיד, כדי לנסות להבקיע יחד
לאזור גשר פירדאן. המג"ד ביקש אישור מן המח"ט חיים ארז, זה פנה
לאלוף שרון וקיבל תשובה שלילית. פנייה נוספת של המח"ט גבי אל
המג"ד עברה שרשרת בקשות דומה, ושוב הורה מפקד האוגדה לגדוד

 'החבר'ה שלילנוע למיתלה בכל המהירות. כאן התפרץ גבי לרשת וקרא:
חיים המח"ט הסביר לו את המצב והמג"דנקטלים ואתם מתווכחים?!' 

הורה 'במצפון שותת דם', כפי שיכתוב לימים, לנוע אל המיתלה".

לימים יסופר כי "הד הניצחון" הגיע לבור במטכ"ל וגנדי הכניס פתק לישיבת הממשלה
ובו דיווח שכוחותינו צלחו את התעלה. לדאבוני הרב, באותה העת כבר אבדו

35 פצועים, ומתוך 22 טנקים נשארו רק שבעה–לכוחותינו 19 חברים ועמם כ
כשירים לפעולה.

8 באוקטובר, כשעתיים לאחר שגדוד 19 נפגע על המים, קיבל הגדוד של–ב
אסף יגורי פקודה לתקוף לכיוון התעלה. הגדוד של אסף אפילו לא הספיק להתפרס.
לימים כסמל דת,נכנסתי לשטח לחפש נעדרים . הגעתי לשטח שבו פעל הגדוד של
אסף כשני ק"מ מהתעלה ומהמקום שבו נפגע גדוד 19. גם הוא הסתער לכיוון
התעלה, ומתברר לצער כולנו שהוא לא ידע מה אירע לגדוד שלי. לימים העיד
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מפקד החטיבה של אסף, נתק'ה ניר: "ברן פקד: תחנות 'פחם' תקוף...!" ובהמשך
 113—לעדותו הוא אומר: "כל ההתקפה האוגדתית הייתה בעצם על ידי גדוד אחד 

(הגדוד של אסף)". כך נראתה ההתקפה האוגדתית שלא הייתה.

 בשדה הקרב בדרום, מתוך אמונה114 שריונאים8 באוקטובר נהרגו –אל נשכח שב
בעצמם ובעוצמת המערכת. ביום הזה היו בשדה הקרב לוחמים שנשאו בגופם
וברוחם את הקרב בנחישות ובעוצמה נפשית מעל ומעבר למה שידע צה"ל
במלחמותיו הרבות. כאשר מדברים על אנשי המלחמה הגיעה העת לתאר את אנשי
המלחמה האמיתית שלא זכו לכותרות, אלא לפצעים; אלה שלא זכו ל'מלחמות
גנרלים' אלא למלחמה קשה ואכזרית באויב ואשר הפגינו רוח קרב, דבקות במטרה

 חברות.—ומעל לכול 
נגד–הגיעה העת גם לחשבון נפש נוקב אצל אלה שהיה בכוחם לגרום להתקפת

אמיתית ולתפנית במערכה, אותה תפנית שהוחמצה, החמצה המלווה אותנו מאז
ועד היום!!!

 סיפורם—העליתי כאן בקצרה את סיפור הלוחמים בשטח, סיפורו של גדוד 19 
 אנחנו היינו בתוך הטנקים ומשם נלחמנו. עזבנו את הבית בלי—של גיבורים 

 טנקיסטים, מט"קים, מ"מים,—לדעת דבר, לחמנו שם מתוך אמונה בפיקוד ובצה"ל 
8 באוקטובר. אנו היינו גדוד– לחמנו שם ב—מ"פים, מג"ד עם הסמח"ט יחד 

8 באוקטובר ונלחם שם.– בצה"ל שהגיע לקו המים  בהיחידהמילואים 

חטיבה 460חטיבה 460חטיבה 460חטיבה 460חטיבה 460
 מח"ט 460 במלחמה—תא"ל (מיל') גבי עמיר 

בכל שעות אחר הצהריים המאוחרות של 8 באוקטובר הותקפנו
בהתקפות מסיביות כבדות של טנקים ורגלים והדפנו אותם. כל זאת

40 טנקים בסך הכול,–כאשר נשארתי רק עם הגדוד של שמשי, כ
ועם זה לחמנו באותו היום

התייה הביטחה .סילו'גב הנגראתה — ןוירשל רפסה תיב תביטח — 064 הביטח
.הטירמה הלחה הנכומ התייהש עגרמ .םיקנט 031–ל םיתווצ שייאל תלגוסמ
ונל וראשנ .7 הביטחל ףפכוהו ןופצה דוקיפל סטוה ,סטר לש ודוקיפב ,דחא דודג
דודג היה דחא דודג .םידודג ינשב תוגולפ רשעב םינגרואמ ויהש ,םיקנט 001–כ
.םיקנט תוגולפ עברא םע ,'טוש' יקנט — ינש דודגו ,םיקנט תוגולפ שש םע 'חגמ'
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ויהש רתויב םיבוטהו םילועמה ןמ םיתווצבו םידקפמב ושיוא םיקנטה תוגולפ
םלוכ — םיקנט ידקפמ סרוקו ןוירש יניצק סרוק — םיסרוק יכינח םלוכ .ןוירשב
לגס ישנא טעמ ויהו .דקפמ היה רבכ ןחתות לכ ,קנט גהנ לכ רמולכ .סרוקה ףוסב
.רפסה תיבמ

—הוטסנו לסיני ביום שישי, ברכבת אוויר לרפידים. הגענו לשם שני גדודים 
אנשים, ציוד אישי ועוזי. היינו אמורים לקבל הכול בסיני. החפ"ק שלי, שירד על

זחלים, הגיע בשבת בבוקר לסיני והתייצב אצלי.
באוגדה 252, שאליה הוכפפנו, נלקח ממני גדוד ה'מגח' ובו כאמור שש פלוגות.
הוא הצטייד על טנקים בביר תמדה, ופוצל: גדוד קק"ש ובו שלוש פלוגות, בפיקודו

של מצנע, הוכפף לחטיבה 401; ושלוש פלוגות חולקו בחטיבה 14.
 גדוד אחד בפיקודו של אמיר יופה. קיבלנו—נשארתי עם ארבע פלוגות 'שוט' 

טנקים פתוחים מגדוד 77 של חטיבה 7 שהוטס לצפון, שהושארו באמצע טיפול.
 דברים לא—התחלנו לעבוד על הטנקים, לחמש אותם, לזווד אותם, לסדר אותם 

 ואיכשהו להסתדר ולארגן את הגדוד.—מוכרים כשאיננו יודעים מה נעשה שם 
וזאת כשלרשותנו לא הייתה אפילו משאית אחת או כלי רכב מנהלתיים אחרים.
אוגדה 252 הכפיפה לי את גדוד 79 הסדיר, בפיקודו של עמנואל סקל, שישב

ברפידים.
החטיבה התארגנה בשלושה נגמ"שים שהגיעו על שרשראות מהצפון, ויצאנו
לסיור בשטח. בשעה 14:00 תקפו אותנו המטוסים. ואנחנו, תוך כדי פקודה, רצים
לתעלה. אני עם שני גדודי טנקים, גדוד 'שוט' וגדוד 'מגח'. חטיבה 460 נועדה
להיות עתודה אוגדתית לאוגדה 252. המיקום שנקבע לנו היה קצת מזרחה מטסה.
כשהגענו לשטח הכינוס של העתודה קיבלנו פקודה לעלות צפונה לכיוון קנטרה
ולחבור שם למעוזים. לא הספקנו כמובן אפילו לעצור, וכדי למהר, עלינו על
הכביש והתחלנו לנוע. כשהגעתי לאזור טסה קיבלתי פקודה להעביר את גדוד
ה'מגח', גדוד 79, לחטיבה 14 שהייתה ערוכה קדימה באזור התעלה, ואני, רק עם

גדוד אחד, נצטוויתי לעלות צפונה.
–התחלתי לנוע צפונה עם הגדוד של אמיר יופה, גדוד ה'שוט', ארבע פלוגות ו
—44 טנקים. החשכה החלה לרדת. בעת התנועה היו תקלות רבות בטנקים 

שרשראות נפלו, תקלות בקשר ותקלות מכניות אחרות. הגענו עד ציר החת"ם,
35 טנקים, מפקדת החטיבה בשלושה נגמ"שים–בערך מול 'מפרקת' וקנטרה, עם כ

וגדוד הטנקים בפיקודו של אמיר יופה. שם יצאנו מטווח הקשר של האוגדה.
באמצעי הקשר שהיו לנו לא יכולנו לדבר עם מפקדת אוגדה 252. נכנסנו לרשת

הקשר של מפקדת החטיבה שישבה בבלוזה והיא שימשה לנו מתווך לאוגדה.
קיבלנו פקודה לחבור ל'מפרקת', לקנטרה ול'מילנו'. היינו אמורים לפגוש בדרך
את יום טוב, שהיה מג"ד 9, גדוד שהושמד בקרבות, שינחה אותנו ויעזור לנו במה
שצריך. אכן פגשנו את יום טוב ושמענו ממנו על מה שקרה לגדוד שלו, ואז עלתה
הבעיה כיצד מסתדרים עם גדוד אחד בשני יעדים. חילקנו את הגדוד לשניים: חצי
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15 טנקים בסך הכול, בפיקוד הסמח"ט;–גדוד ובו שתי פלוגות מוקטנות, פחות מ
ושתי פלוגות בפיקודו של אמיר יופה. אמיר יופה נכנס לכיוון 'מפרקת', ואנחנו

המשכנו ונכנסנו לכיוון 'מילנו' דרך העיר קנטרה.
 ל'מילנו' ול'מפרקת'.—קרב אימים ניטש באותו לילה. חברנו לשני המוצבים 

די המעוז וניהלו קרב עם צוותי גישור מצריים,ִב'מפרקת' הטנקים התפרסו משני צ
ולפי דיווחיהם אף חיסלו גשר אחד. אמנם הם מנעו מהמצרים פעולה חופשית

במקום והפריעו להם מאוד, אבל השאלה 'מה הלאה' עמדה בעינה.
בינתיים קיבל קלמן מגן את הפיקוד על גזרת בלוזה ואמר שאנחנו כפופים
אליו כעת. שאלנו מה לעשות והצענו שנפנה את המעוזים: "נוציא אותם, ניקח

תנו ונצא". לא קיבלנו אישור לכך בשום אופן. חזרנו ונכנסנו כמה פעמים,ִאותם א
בייחוד ל'מפרקת', כדי להרגיע את החיילים ולהדוף את המצרים שניסו להיכנס
אליהם. בסופו של דבר קלמן הורה לנו לצאת החוצה בלי לפנות את המעוזים,

למרות בקשותינו החוזרות ונשנות.
יצאנו. יצאתי עם הכוח שנכנס ל'מילנו', דרך ציר הפלסטיק מהצפון, והגענו עד
למעוז שנקרא 'מרור'. אמיר יופה הוציא את הכוח אחורה, גם כן בקשיים גדולים.
בבוקר 7 בחודש יצאנו מהמעוז ופגשתי את ברן, שהגיע אז והודיע שהוא מקבל
את הפיקוד. דיווחתי לו על המצב וסיכמנו שאתמקד בינתיים בריכוז האנשים שלי

24 טנקים בגדוד של אמיר יופה.–ובטיפול, בחילוץ ובאיסוף. בלילה שוב היו לי כ
8 באוקטובר נקראתי לברן. ברן, שטען שכבר נתן פקודה-בערך בחצות ליל 7

8 באוקטובר–למח"טים האחרים, פרס מפה על ג'יפ ואמר לי כי המשימה שלי ל
היא להגיע עד ציר התעלה, מרחק כשלושה ק"מ מקו התעלה, כדי שלא להיכנס
לטווח הטילים, וכן שהחטיבה שלי קיבלה תוספת גדוד, גדוד 19 של עדיני, שהגיע
בינתיים וניתן לי ת"פ. אני אנוע מדרום לציר המרכזי, והחטיבה של נתק'ה בצפון.
עלינו לנוע לאורך קו התעלה, בציר 'לקסיקון', לשטח שנקרא 'רעם', ומשם הלאה

8 בחודש; להגיע ל'רעם'–הנגד ב–לפי פקודה. זו הייתה הפקודה שקיבלתי להתקפת
ומשם להמשיך לפי פקודה ולפי ההתפתחות.

עם אור ראשון התחלנו לנוע. הגענו ל'רעם' בלי אירועים מיוחדים, למעט
חוליית קת"ק שהושמדה ולא היה צריך לשים לב אליה. ואז קיבלנו את הפקודה

לנוע דרומה לכיוון 'חיזיון'.
התחלנו לנוע בתנועה מאובטחת לחפש את המצרים, ואכן לא היה כל מגע עד
שהגענו לאזור שהוא בערך מצפון לגשר הפירדאן. קראנו לו אז ה'דקליה', היו שם
כמה דקלים. ושם, אחרי שגדוד 19 כבר עבר, נתקל הגדוד של אמיר יופה בכמה
טנקים מצריים והחל להתכתש אתם. בינתיים גדוד 19 המשיך הלאה. בעוד אנחנו
מתקדמים בשטח במרחק שלושה ק"מ מהתעלה, בין ציר החת"ם לציר 'לקסיקון',
עליתי לתצפית וראיתי על רכס 'הברגה' מוצף עם טנקים. כמעט התעלפתי. אנחנו

שני גדודים, 40 טנקים בסך הכול, ואני רואה מולי שטח מוצף בטנקים.
התחלתי בהכנות לפתיחה באש, ואז אמר לי קצין הקשר: "רגע, רגע, רגע, רגע,
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פה נראית לי הצללית, היא צללית לא כל כך מתאימה למצרים". התקשרנו בערוץ
חירום חש"ן, וענתה לנו החטיבה של חיים ארז. הם סימנו כמה סימני זיהוי,
והתברר שזה הכוח של חיים ארז. רווחה גדולה. התקדמנו לעברם, לא פתחנו באש,
לא פתחו עלינו באש, הכול היה בסדר. בו בזמן כנראה, קשה לי לקבוע את לוח

הזמנים המדויק, ההסתערות של חיים עדיני ב'חיזיון' נכשלה.
בעת התנועה שמעתי ברשת שמדברים על מחלקה, להעביר שלושה טנקים
לצד השני, לתפוס את 'חיזיון', להעביר את הגשרים וכדומה. לא הייתה כל פקודה.
הנוסח היה 'לבדוק', 'לדעת'. לא קיבלתי כל פקודה לבצע הסתערות, גם לא נתתי

כל פקודה כזו.
 שישSSB–התקדמנו. בלב לא קל עליתי לכיוון 'הברגה' ואז קיבלתי מסר ב

צרות אצל עדיני. אינני יודע בדיוק מה קרה. לעדיני היו אותן בעיות שהיו לנו
בטנקים. לא היה לנו קשר. מערכת הקשר שלו התקלקלה זמן קצר לפני שהתחלנו

את התנועה דרומה.
פניתי לחיים ארז וביקשתי ממנו שיפתח באש מעל 'הברגה' לכיוון 'חיזיון',

ארבעה ק"מ, אבל אש-מתוך הנחה שהאש תקל עליו. הטווח היה אמנם שלושה
תותחים יכולה להרגיע לפחות. זה מה שביקשתי ממנו. ארז, עם כל הבירורים
והשיחות בקשר שהיו די נרגשות, לא פתח באש, הוא ביקש אישור. לא ברור לי עד
היום למה היה צריך לבקש אישור לפתוח באש?! איני יודע, מצפונו לבטח יאמר לו.
מ"פ ז' מגדוד 19 נכנס לקשר, תפס פיקוד והודיע לי שהוא מוציא החוצה את

הכוחות. ואז כל הפעולה נהפכה להתקפלות אחורה לכיוון 'הברגה'.
בינתיים, אמיר יופה גמר את ההתכתשות עם הטנקים ב'דקליה', חזר והתרכזנו
בשטח המת מאחורי 'הברגה'. אז החלו מגיעים דיווחים על ניסיונות תקיפה מכיוון
דרום, מכיוון 'נוזל'. עליתי שוב על הנגמ"ש ויצאנו לשם עם חלק מהכוח. כשהיינו

שבעה ק"מ מדרום ל'הברגה', הייתה ההתארגנות לקראת-באזור 'חלוץ', בערך חמישה
 אותה התקפה שנייה. כדי להגיע ולהתארגן ולהשתלב בהתקפה,—ההתקפה 

להערכתי הייתי צריך עוד שעתיים לפחות.
ראיתי את הטנקים של נתק'ה כנקודות רחוקות, ואז התחילה ההתקפה שלו.
שמעתי את מפקד האוגדה ברן אומר שהוא תקף ללא פקודה. ההתקפה שלו התחילה
ונגמרה. ואז נקראנו לחזור אל מפקדת האוגדה, שהייתה בין 'הברגה' ל'זרקור',
לקבוצת פקודות קצרה. בעוד אנו מקבלים את  הפקודות קיבלנו דיווח מהכוחות
שמתחילה התקפה כבדה של המצרים. מפקד האוגדה הזניק אותנו בחזרה לחטיבות,

ובלחימה הדפנו את ההתקפה.
בה בעת קיבלנו גם את הקריאות של אריה קרן. הגדוד של אמיר יופה סיים את
ההתארגנות והמילוי מחדש. הייתי ליד מפקד האוגדה ואמרתי לו: "יש גדוד שעכשיו
גמר להתארגן, אם צריך להציל שם אז הנה הוא מוכן". הגדוד של אמיר יופה הוזנק

לאריה קרן והשתתף בקרב על 'חמוטל'.
בכל שעות אחרי הצהריים המאוחרות של אותו היום הותקפנו בהתקפות

יון
ד

יון
ד

יון
ד

יון
ד

יון
ד



237חזית סיני במלחמת יום הכיפורים

מסיביות כבדות של טנקים ורגלים והדפנו אותם. כל זאת כאשר נשארתי עם
 הגדוד של שמשי. אמיר יופה היה—הגדוד של שמשי, וזה למעשה מה שהיה לי 

40 טנקים בסך–אצל אריה קרן, וחיים עדיני כבר לא היה. עם אלה נשארתי, כ
הכול, ועם זה לחמנו באותו היום.

כמה הארותכמה הארותכמה הארותכמה הארותכמה הארות
 מח"ט צנחנים 247 במלחמה—אלוף (מיל') דני מט 

 המלחמה— והיא נכונה וצריך ללמוד ממנה —למרות הביקורת 
הסתיימה 100 ק"מ מקהיר בעוד הארמיה השלישית מכותרת. זאת

בזכות גבורתם של חיילי צה"ל ומפקדיו

אבקש לגעת בכמה נקודות.
 זו הייתה מבחינתי תחושת האחריות הכבדה ביותר.תחושת האחריות שלי כמפק

שחשתי בכל מלחמות ישראל שהשתתפתי בהן. הכול היה תלוי למעשה בכיבוש
ראש הגשר, כדי שניתן יהיה להכין את הגשרים ולהעביר את עוצבות השריון. זאת,

אף שהחוויות העיקריות החלו בגדה השנייה דווקא.
בבוקר 16 באוקטובר היה בידי החטיבה ראש גשר של חמישה ק"מ עד תעלת
המים המתוקים. בשעה 11:00 הופסקה הצליחה. היו לכך פנים לכאן ולכאן. אני
מצטער שאריק אינו נוכח כאן, משום שאני מכיר את עמדתו בנושא הזה. עד
שהופסקה הצליחה היו בגדה המערבית 28 טנקים מהחטיבה של חיים ארז, שעשה
עבודה רצינית. אני קיבלתי ת"פ שבעה טנקים. כשחיים ארז עבר לגדה המערבית

20 ק"מ; הוא השמיד–הוא לקח את אותם הטנקים, והם חדרו לעומק של יותר מ
עשרות כלים משוריינים מצריים ופגע בכמה בסיסי טילים, אך קיבל פקודה לחזור

 ראש הגשר היה—252 צלחו –ולהתרכז בראש הגשר. לכן, ברגע שאוגדות 162 ו
אמנם רחב למדיי, אבל חסר עומק.

שא תמצוע התייה וז .רשגה שארב ונילע התחנוהש תירליטראה שאה תמצוע
,םיירצמ ללש יכמסמב שאה תוינכת חונעפמ ,םויה .הל המודב ונלקתנ אל םלועמש
251 תוללוס שולש ,הדש תוללוס 12 ורי 'מ 005 ןב םירשגה רוזא לע יכ עודי
ורכזוה אלש תומגרמו תושויטק לע ףסונ ,תאז .מ"מ 302 תוללוס שולשו מ"מ
ןאכ לבא .ונרפחתהו ,קמועל דימ רפחתהל דימת םיגהונ ונחנא .שאה תוינכתב
זגפ .םייח ןהב רבקיהל ולחה םישנאש םושמ ,תוחושה תא םותסל הארוה יתתנ
ויה .התוא םתוס טושפ ,החושמ 'מ השולש וא םיינש וא דחא רטמ לפונש 302
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הטמל אצמנ יח והשימש םושמ ,תעקבתמ המדאה — ראתל השקש תונומת םש
הבג הזו ,תודודר תוחושב ונבכשו תוחושה תא ונמתס זא .ותוא ץלחל ךירצו
.םיעגפנב ריחמ ןבומכ

'שיכרון כוח' וביטחון עצמי מופרז עקב מלחמת ששת הימים גרמו לתכניות לא כל
אביא כאן דוגמה להמחשת טענתי זו.כך ריאליות. 

לחטיבת צנחנים יש בדרך כלל בעיה: עד שלב מסוים היא עתודת מטכ"ל, ואז
מפקד החטיבה צריך לעמוד על המשמר על מנת שלא יחרימו לו גדוד פה או גדוד

שם כדי לסתום פרצות. זו הייתה הבעיה שלי בהתחלה, עד שהוטסתי לסיני.
9 בחודש הוטסתי לרפידים והגעתי למוצב הפיקוד באום חשיבה. הייתי–ב

דה בחיבוק אבהי (יש עדים לעניין, זהִצריך להתעדכן, ואלוף הפיקוד לקח אותי הצ
לא היה מעמד אינטימי בין שניים). עליי להתנצל ולומר שהרגשתי כאילו אני נמצא

במלחמת העולם השנייה, אם לא במלחמת העולם הראשונה. וכך נאמר לי:
”... פאתי המערך המצרי לא ברור לנו בדיוק להיכן הם מגיעים, קצת
צפונה מציר 'עכביש'. צריך לאתר בדיוק איפה המערך המצרי. יש לי
בשבילך למחר בלילה משימה בלתי רגילה. אתה לוקח את החטיבה ופורס
אותה על שלושה ק"מ, שניים לפנים אחד מאחור, ואתה מטהר את

סיורי'טלוויזיה' ו'מיסורי'. אתה תיקח הלילה פטרולים של שניים-שלושה 
של קצינים, ואתם תגלו איפה המערך המצרי, ואני עם אריק מידחרש 

סוגר את העניין הזה".
 גונן לא—רשת הקשר הייתה פתוחה, וכל אחד יודע מה זה 'מלקוד שחור' 

בדיוק עבד לפי המלקוד, אבל רמז לאריק רמזים הקשורים בחזותי החיצונית:
נמצא פה זה וזה בעל הזקן, הוא מגיע אליך. גונן ניסה להסביר לו בדיוק מה אני
צריך לעשות למחרת בלילה. ואז נשמע קולו של אריק: "תגיד לי, אתם יודעים שם
על מה אתם מדברים בכלל? במקום שאתם מדברים עליו יש 10,000 מצרים ואיזה

100 טנקים לפחות!".
 זה—דני אשר אמר אמנם שלא היו בדיוק 100, אבל היו טנקים ואלפי מצרים 

היה אזור הפריסה של דיוויזיה 16. וכך למעשה הדבר הזה ירד מן הפרק. לא אגזים
אם אומר שאילו הפקודה הזאת הייתה מתבצעת, איני יודע אם הייתי עומד כאן

במקום הזה, אבל המחיר היה לבטח כבד מאוד.
ומכאן לשתיים-שלוש נקודות נוספות:

8 באוקטובר הוטל על האוגדה– חטאנו לעקרונות המלחמה. בעקרון ריכוז הכוח.
של ברן לתקוף את הארמיה השנייה, באותן המגבלות של המרחק מן התעלה.
עדיני כבר ציין את העניין כששאל מדוע לא לתקוף עם שתי אוגדות. לדעתי זה אכן
מה שהיה צריך לעשות. ממתי תוקפים ארמיה עם אוגדה? צריך היה לרכז שתי
אוגדות, את 162 ואת 143 של אריק, ולתקוף ולהשמיד את הארמיה השנייה!
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 לרכז את כל הכוח להשמדת הארמיה—ואחרי התארגנות למחרת, אולי עוד יום 
השלישית.

— במלחמת סיני הייתה לנו אוגדה משימתית; במלחמת ששת הימים ארגון הצבא.
אוגדה קבועה, גם היא הייתה משימתית. אוגדת טל קיבלה ת"פ את חטיבה 35 של
רפול, ואוגדת שרון קיבלה ת"פ את חטיבה 80 שלי. המצרים נכנסו למלחמת יום

- מפקדה שפיקדה על שתיים—הכיפורים עם ארמיות, שהיו למעשה קורפוס 
דיוויזיונית. אני חושב שכבר במלחמת העולם השנייה– מפקדה על—שלוש דיוויזיות 

במדבר המערבי הייתה לרומל מפקדת שליטה קלה ששלטה על הכוחות בשטח.
בשיחת מסדרון, יצחק חופי אמר כי ביום הכיפורים הוא לא חש צורך במפקדה
כזאת, ואני חושב שזה די מובן, בגלל ממדי השטח של רמת הגולן. שייק'ה גם הוא

לא חש צורך בזה במלחמת ששת הימים.
8 באוקטובר הייתה–במלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום המצב היה שונה. ב

אוגדתית שתתאם את לחימת שלוש האוגדות; מפקדה כזו הייתה–חסרה מפקדה על
חסרה גם בצליחה, במעבר שתי האוגדות דרך ראש הגשר ובלחימה על ראש הגשר;

252 דרומה לעבר סואץ ונמל ע'דביה.–הוא הדבר גם במהלך ההתקדמות של 162 ו
הכול התנהל מאום חשיבה. לדעתי, שר הביטחון היה מעודכן במה שקורה בחזית

אוגדתית, אני חושב–יותר ממפקדת הפיקוד באום חשיבה. אילו הייתה מפקדה על
שזה היה מקבל ביטוי גם בהחלטות בשטח.

,רימא יבג לש הביטחב זא היהש ,ינב תא טטצל ,תחנ–יאב ,ןוכנל אצומ ינא ,םויסל
,רבוטקואב 31–ב התיבה חלשש היולג יתאצמ המ ןמז ינפל .הפוי רימא לש 891 דודגב
:אמיאל בתוכ אוה היולגב .םיבר םיקנט ודביא םירצמה הבש ,הלודגה דגנה–תפקתה ינפל

.”אימא, החיילים נלחמים כאן כמו אריות ואנחנו הולכים לנצח אותם"

 המלחמה— והיא נכונה וצריך ללמוד ממנה —ולמרות כל הביקורת הזאת 
הסתיימה 100 ק"מ מקהיר בעוד הארמיה השלישית מכותרת. זה הושג בזכות

גבורתם של חיילי צה"ל ומפקדיו.
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פעילות חיל האוויר בזירה המצריתפעילות חיל האוויר בזירה המצריתפעילות חיל האוויר בזירה המצריתפעילות חיל האוויר בזירה המצריתפעילות חיל האוויר בזירה המצרית
 רע"ן היסטוריה בחיל האוויר—סא"ל (מיל') יוסי עבודי 

חיל האוויר סייע לכוחות הקרקע כבר ביום הראשון למלחמה
ותקף לאורך התעלה כמו גם בסוריה

מלחמה יבשתית בצבא מודרני אינה יכולה להתנהל ללא לוחמה אווירית, ובמלחמת
73' היו לשני הצדדים חילות אוויר מודרניים מתקדמים, וכמובן–יום הכיפורים ב

כל צד רצה להכריע את המלחמה לטובתו ולנצח. לקראת המלחמה, התעלה כולה
הייתה סגורה הרמטית מבחינת מערך ההגנה של טילי נ"מ. לאורך התעלה היו

160 סוללות שהיו במצרים–12 חטיבות 62 סוללות טילי נ"מ, מתוך כ–מאורגנות ב
באותה תקופה.

17 ומטוסי סוחוי.–21, מיג–בחיל האוויר המצרי היו 400 מטוסי קרב מסוג מיג
8. לקראת המלחמה היו לכל–150 מסוקים, בעיקר מסוג מיג–עוד היו להם קרוב ל

המטוסים שלהם מקומות מחסה בתוך דת"קים, דירים ומקלטים נגד מתקפות
אוויר, וזאת כלקח ממלחמת ששת הימים. הם גם ידעו כי בקרבות אוויר עם חיל

האוויר הישראלי הסיכויים שלהם נמוכים מאוד.

משנסתיימו מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה, הייתה לחיל האוויר הישראלי
בעיה קשה מאוד להתמודד עם מערך טילי נ"מ צפוף מאוד, גדול מאוד, שכלל
סוגים רבים מאוד של טילים בעוד לכל סוג פרמטר אחר גם לחסימה וגם ליעילות

6', חדישים יחסית.–הפלת מטוסים. באמצע שנת 73' קיבלו המצרים טילי 'סאם
6' ולכן התייחסנו אליו–לא היו בידינו הפרמטרים לחסום את המכ"ם של 'סאם

–3', טילי 'סאם–3', וזה לא עבד במלחמה. היו להם גם טילי 'סאם–כאל מכ"ם 'סאם
2B2–' ו'סאםCוטילי כתף 'סטרלה'. עוד היו ברשותם תותחי נ"מ שהופעלו על ידי '

מכ"ם. הם האמינו שבאמצעות כל המערך הזה הם יהיו מסוגלים לחסום את
המרחב האווירי בחזית התעלה במקרה התקפה של חיל האוויר הישראלי. הם גם
האמינו שחיל האוויר הישראלי 'ישבור את הראש ואת השיניים' על המערך הזה.

תכנית 'תגר'בחיל האוויר היו כמה תכניות אופרטיביות לקראת מלחמה. הייתה 
להשמדת כל מערך הטילים המצרי במכה אחת, ביום אחד, ביום לחימה שלם.

' להשמדה אותכנית 'נגיחה' כנגד המערך הסורי, ותכנית 'דוגמןבדומה לכך היו 
לשיתוק של שדות תעופה. בהמשך המלחמה לא הלכנו אף לא פעם אחת על

 להשמדת מטרותתכנית 'דומיניק' קראנו לזה הטרדה. עוד היו —השמדה ושיתוק 
. כל התכניותתכנית 'שריטה'אסטרטגיות כלכליות למיניהן בעומק שטח האויב, ו

שציינתי, למעט 'שריטה', נועדו להתבצע ברגע שתפרוץ מלחמה, כעבור 24 או 36
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או 48 שעות. וזאת על מנת לאפשר לחיל האוויר להשיג את העליונות האווירית
המקומית בחזית, ואולי גם מעבר לכך. תכנית 'שריטה' יועדה למקרה קטסטרופה,
שהאויב יפתח באש בעוד אנחנו איננו יוזמים. היא הייתה הכי פחות רצויה מבחינת
חיל האוויר, משום שבהפעלתה נדרש החיל להיכנס למלחמה בשטח מוכה טילים

לוהט.

המלחמה נפתחה  בשעה 14:00 ביום הכיפורים. כבר בפתיחה ערכו המצריםכאמור, 
136 גיחות תקיפה בתוך סיני. התקיפה הראשונה והבולטת ביותר מכולן הייתה

שיח', שם תקפו 24 מטוסי 'מיג' מצריים את שדה התעופה.–כמובן באזור שארם א
באותו שדה עמדו בכוננות שני מטוסי 'פנטום', שירדו לשם כמה ימים קודם לכן.
הטייסים היו בכוננות מיידית בתוך תא הטייס, וממש לפני הפצצת השדה המריאו
שני המטוסים ביוזמתו של מוביל המבנה. הם נכנסו לקרב אוויר עם 24 מטוסים,
ארמדה שלמה, הפילו שבעה מטוסים ונחתו בחזרה אל תוך השדה כאשר היו

בורות לאורך כל המסלול. הם הצליחו לתדלק, לחמש ולחזור לבסיסם בצפון.
ראוי להזכיר גם את ניסיון התקיפה של מטוס 'טופולב' ששיגר טילי 'קלט'
לעבר מרכז הארץ. לנו נוח מאוד לכתוב בעיתונות שטילי ה'קלט' היו מיועדים לתל
אביב. ואולם נראה שהטילים יועדו לסוללות טילים במרכז הארץ. בסך הכול שיגר

 טיל אחד נפל מאליו,—ה'טופולב' שני טילים. מטוסי היירוט שלנו רדפו אחריו 
והטיל השני יורט ונפל בים.

מכל הארמדה הגדולה של חיל האוויר המצרי, שבאה לתקוף בסיני ביום הראשון
למלחמה, תקיפות נמוכות מאוד, קרובות מאוד לקו החזית, הופלו 28 מטוסים.
מכאן החל חיל אוויר להתכונן לקראת היום שלמחרת. לקראת הערב חדר כוח

24 מסוקים. מתוכם 11 מסוקים הופלו על ידי חיל האוויר שלנו בשעות–קומנדו ב
אחר הצהריים המאוחרות, בתנאי ראות קשים מאוד, לקראת חושך. כמה מסוקים
הופלו על ידי משיכה חזקה מאוד והפעלת מבער אחורי, ובשיטה זו המסוק נכנס
לסחרור ונופל. שאר המסוקים הופלו כמובן בירי תותחים. אנחנו לא קוראים לזה

קרב אוויר כי אין קרב אוויר בין 'פנטום' לבין מסוק.

חיל האוויר סייע לכוחות הקרקע כבר ביום הראשון למלחמה ותקף לאורך התעלה
כמו גם בסוריה. ביום הראשון, עוד בטרם השגנו עליונות אווירית, איבדנו שישה

 שניים. יצאנו בהרגשה שעדיין לא עשינו— ארבעה; בסוריה —מטוסים: בתעלה 
7 באוקטובר, בפקודת הרמטכ"ל, היה צריך להחליט איפה-דבר וחצי דבר. בליל 6

אנחנו עושים את המאמץ העיקרי, והמאמץ העיקרי נקבע במצרים. בשעות הבוקר
המוקדמות של 7 בחודש, חיל האוויר יצא לבצע את 'תגר', שמשמעותו יום לחימה
שלם בארבעה מבצעים: מבצע הכנה; מבצע התקיפה הגדול; מבצע ההשלמה;

ומבצע נוסף להשמדת מערך טילים שיקודם מהעורף.
בעת תקיפת הגל הראשון של מבצע ההכנה לתקיפה, באה פקודה להעתיק את
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המאמץ לחזית הסורית בגלל המצב הקשה שם. יצא מברק מלשכת מפקד חיל
האוויר: "הפסק 'תגר', הפעל 'דוגמן'". בשעה 11:30 ביצענו את ה'תגר' הראשון,
ההכנה, ותקפנו גם שבעה שדות תעופה במצרים. בהכנה איבדנו שני מטוסים, אבל

בסך הכול מערך הטילים לא נפגע.
תקפנו בכמה שיטות. הוזכרה כאן 'קלע'. הייתה גם שיטת תקיפה 'חטף'. תמיד
שאלו: "איפה הייתם?"; ביצענו הרבה מאוד תקיפות לסיוע בתעלה, אבל בגלל

מדויקת. לאחר שמערך–מערך הטילים נאלצנו לפעול מרחוק בשיטת 'קלע' הלא
הטילים נפגע או דוכא, התחלנו לבצע תקיפות מדויקות יותר בשיטת 'חטף'.

ףוקתל ודעונ וניסוטמ .הלעתה ךרואל םירשגה תא ונפקת שדוחב 7-8 לילב
ונעגפו ,םירשג העשת ונדמשה תאזה הפיקתב .הפמה לע ונמוסש םירשג 21
העברא ונדביא םיליטה ללגבו טהול ט"מא התייה הלוכ הלעתה .םיפסונ םיינשב
.םיסוטמ

םויב .םירצמב םג הירוסב םג ,םיסוטמ 22 לוכה ךסב ונדביא המחלמל ינשה םויב
— םירצמב הלודגה הפקתהה תא ועציב וניתוחוכש ינפל ונפקת ,שדוחב 8–ב ,ישילשה
תוחוכה לע דואמ תובר תופיקת ונעציב בוש ךכ רחא .רומאכ הלשכנש הפקתה
.הלשכנש הפקתהה רמגב וניתוחוכ לע דגנ–תופקתה עצבל וסינ ילואש ,םיירצמה

9 בחודש הייתה לנו בעיה נוספת בתקיפת הכוחות המצריים. המאמץ–החל ב
העיקרי של צה"ל ושל חיל האוויר הועבר לחזית הסורית. תקפנו תקיפות רבות

 תקפנו שדות תעופה, תקפנו את מערכי הטילים ונכשלנו, תקפנו—בחזית הסורית 
 עד 12 בחודש הושקע המאמץ בחזית—סוללות שהפריעו לנו לנתיבי הכניסה 

הסורית. מאז, שוב תקפנו שדות תעופה במצרים.
בחיל האוויר הגיעו לידי מסקנה שאי אפשר להשמיד את כל מערך הטילים
המצרי במכה אחת, ביום אחד, ולכן בחרו לתקוף אותו בשיטה של מקבצים. תחילה
תקפו מערך של חמש סוללות טילים באזור פורט סעיד. כל חמש הסוללות הושמדו,
אף לא מטוס אחד נפל. כעבור יומיים שוב איישו המצרים את המערך הזה בארבע
סוללות. חיל האוויר שוב תקף את המערך הזה וכולו הושמד. כך נוקתה פורט סעיד
מטילים, וזה פתח נתיב כניסה דרך פורט סעיד לתוך הדלתא. היה לנו חשוב מאוד

להיכנס ולצאת מהדלתא באזורים בלתי לוהטים מבחינת הגנת נ"מ.
14 בחודש היה ברור שהמצרים תוקפים. בבוקר ביצענו תקיפות–בהמשך, ב

לאורך התעלה, ואז באה פקודת הרמטכ"ל שלא לבצע תקיפות מסיביות על הצבא
המצרי, בלשון הרמטכ"ל: "על מנת לאפשר להם, לעודד אותם לתקוף, להכניס
אותם לשטחי השמדה ולהשמיד אותם בקרבות שריון בשריון". ואכן, כך נעשה.
חיל האוויר הפחית את פעילותו נגד הכוחות המצריים. ואילו כל כוח מצרי שיצא
מאזור מטריית הטילים הותקף. לדוגמה, באזור ואדי מבעוק ביצענו ביום אחד,
במשך כשש שעות, 64 גיחות תקיפה שבהן הושגו תוצאות טובות מאוד. תקפנו גם
כוחות מצריים מהארמיה השלישית שניסו לרדת לכיוון אבו רודס. גם הם יצאו
מאזור הטילים והותקפו על ידי מטוסים. מפקד חיל האוויר החליט שהוא מקצה
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לאזור הזה את טייסת 105, של מטוסי 'סער' ('סופר מיסטר' ששתלו בו מנוע של
'סקייהוק', תוצרת הארץ).

על טייסת 105 הוטלה המשימה לתקוף את כל האזור שמדרום לארמיה
השלישית לכיוון אבו רודס, והיא פעלה באופן עצמאי לחלוטין. ברגע שהיו לה זוג
מטוסים, שלושה מטוסים חמושים, וטייסים, הם המריאו ותקפו, ושמרו על השטח.
באופן זה טייסת 105 בלמה לחלוטין את הצבא המצרי שניסה במשך כמה ימים

לרדת דרומה. במרחב הזה היא לא איבדה מטוסים.

16 באוקטובר ואילך תקפנו שדות תעופה רבים במצרים. לכל התקיפות–15, ב–14, ב–ב
על שדות התעופה במצרים הייתה מגמה עיקרית אחת: לשתק את השדה לשעות

 לאלץ את חיל האוויר—רבות ככל האפשר, או להטרידו, אבל החשוב ביותר 
המצרי לבצע טיסות פטרול להגנה על השדות שלו. ידוע לנו שהמצרים בזבזו
גיחות פטרול רבות כדי לשמור על השדות. היו שדות שנפגעו קשה כל כך, עד
שכאשר חזרו מטוסים מצריים לנחות הם התרסקו בעת הנחיתה. היו שדות שנסגרו,
ומטוסים מצריים שחזרו לנחיתה נשלחו לשדות אחרים ואזל להם הדלק והטייסים
נאלצו לנטוש בדרך. היו גם מטוסים מצריים רבים שנפגעו על ידי נ"מ מצרי. הם
היו עצבניים מאוד בשדות וירו למעשה על כל מה שטס, כולל מטוסי 'מיג' שלהם,

20 מטוסים.–ואף הפילו לעצמם למעלה מ
הרטנק רוזאב לוכ םדוק — םיליטה ךרעמ תא ריוואה ליח ףקת בוש ךשמהב

וסנכנו הלעתה תא וצח ונלש ןוירשה תוחוכשכ .היליעמסיא רוזאב ךכ רחאו
,ודימשה םהו ,הילע תוריל הדוקפ לביק םיליט תללוס הארו םדקתהש ימ ,המינפ
התייה וז .ומדקתה ובש רוזאב םיליט תוללוס רשע ךרעב ,ונלש בושיחה יפל
21–ל בורק רוזא ותואב ודימשה ליחה יסוטמ .ריוואה ליחל דואמ ההובג המורת
.םיליט תוללוס

בכל המלחמה הזאת השמדנו למצרים ולסורים יחד 57 סוללות טילים בסך
הכול. אם נפחית חמש סוללות סוריות, הרי השמדנו למצרים 52 סוללות, למעט

כמה סוללות שנלקחו שלל.
קרבות אוויר התנהלו מעל השדות ובייחוד כנגד מטוסינו שחזרו מתקיפה
בעומק מצרים. קרבות אוויר רבים מאוד התנהלו מעל הגשר, כי ברגע שמערך
הטילים המצרי קרס ולא היה ביכולתו למנוע את תקיפות חיל האוויר הישראלי,
נאלצו המצרים להכניס את חיל האוויר שלהם, והוא הגיע בעיקר בשעות הערב
לנסות לסגור את ראש הגשר. המצרים תקפו בכל סוגי המטוסים ובכל סוגי החימוש:

17',–הם תקפו עם מטוסי דלפין, מטוס אימון כמו ה'פוגה' שלנו; הם באו ב'מיג
21' ובכל מטוס שרק יכלו להמריא אתו.–ב'מיג
תסייט םירצמה ודביא ,רשגה שאר רוזאב ,שדוחב 71–61–ב לחהש ונל עודי

םירצמל ולפוה ,ברק יסוטמ 004 לש כ"דס ךותמ ,לוכה ךסב .םיסוטמ 51-02 ,המלש
.השביה תוחוכו מ"נה ךרעמ ידי לע םירחאהו ,ריווא תוברקב 081 םהמ ,םיסוטמ 972
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הזירה הסורית במלחמההזירה הסורית במלחמההזירה הסורית במלחמההזירה הסורית במלחמההזירה הסורית במלחמה
) בני מיכלסון’אל"ם (מיל

בזירה הסורית תקפו שלוש דיוויזיות חי"ר ממוכן מתוגברות בשריון מתוך מגמה
ניםִלהבקיע את מערכי צה"ל ולפתוח פרצות לעוצבות השריון. כוחות צה"ל המג

בגולן כללו חטיבת הגנה מרחבית (הגמ"ר) שהייתה ערוכה עם שני גדודי חי"ר
במוצבי הקו ושתי חטיבות שריון עם 177 טנקים. המוצב הישראלי בחרמון נכבש
בהתקפה משולבת של יחידת קומנדו סורית מוסקת שנסתייעה בכוח רגלי. אלוף
פיקוד הצפון היה האלוף יצחק חופי (חקה). לרשותו עמדו בחזית: חטמ"ר 820

ברק' (188) בפיקודו של אל"מ’בפיקודו של אל"מ צבי בר (ברזני); חטיבת שריון 
שהם ובה שני גדודי טנקים פזורים לאורך הקו; וחטיבת שריון 7 בפיקודו–יצחק בן

גל בת ארבעה גדודים, שיועדה לעתודה אבל הוטלה–של אל"מ אביגדור (יאנוש) בן
.מיד ללחימה בגזרה הצפונית

הסורים נכשלו בניסיונות ההבקעה שלהם בגזרת צפון הגולן. חטיבה 7 החזיקה
 גזרה שנערך בה גדוד 50 במוצבי הקו ועוד—מעמד ועמה המוצבים בקו; בדרום 

 הצליחו הסורים, שנבלמו עד הערב, להבקיע בלילה—שני גדודי טנקים בלבד 
ולהחדיר שלוש חטיבות שריון. לפנות בוקר פונה כל דרום הגולן מישראלים ובכלל

.זה המוצבים ויישובי האזור

תא ללכ ,המרה םורדב העקבהה תחלצה לוצינל ,לטוהש ירוסה ינשה גרדה
ריצ’ל ליבקמב ,הנופצ םדקתהל הלחה וז הננער הבצוע .1 ןוירשה תייזיוויד
הבו ,הזכרמו המרה ןופצ לע םיִנגמה ל"הצ יכרעמ תא לולגל המגמ ךותמ ,'טפנה
םיירוס ןוירש תוחוכ ורדחוה דבב דב .נפחב ןלוגה תמר תדקפמ תא שובכל תעב
,םורדב החלצהה לוצינ ךות 74 ןוירש תביטחו 231 תנכוממ הביטח ומכ ,םיפסונ
21–מ תוחפ .תרנכל דרויה המרה לולתמ רבעל הברעמו המורד הפינמכ וסרפנו

,רבוטקואב 6-7 ליל תוצחל ךומסב ,תירוסה הפקתמה הלחהש רחאל תועש
הפרטצהו )971 ןוירשה 'טחמ( ברקה הדשל הנושארה םיאולימה תדיחי העיגה
שדוחב 7 רקובב .ביואה תפקתמ ינפב םדבל זא דע ודמעש םירידסה תוחוכל
תיריוואה הנגהה יכרעמש ףא ,םירוסה תא םולבל ץמאמל ריוואה ליח ףרטצה
םורזל וכישמה םויה לכ ךשמבו רבוטקואב 7 רקובב .ועגפנ אל ןיידע םהלש
."םיחתותה םער רבעל" כשהן נעות יונפ ריצ לכב ןוירשה לש םיאולימה תודיחי
םיפיקשמה תודרומה ףס לע תוירוסה תודיחיה תא ומלבו המרל ולע תודיחיה
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הפקתמה תא ליכהל ןופצה דוקיפ תוחוכ וחילצה ברעה דע .תרנכהו ןדריה לא
.חפנ תונחמ בחרמ תא חטבאלו תירוסה

נגד בצפון–מתקפת

הצלחת ההבקעה הסורית בדרום רמת הגולן הייתה לגורם המשפיע העיקרי בהחלטת
הרמטכ"ל להקצות בבוקר 7 בחודש את אוגדת העתודה המטכ"לית היחידה (146
בפיקוד תא"ל מוסה פלד) לפיקוד הצפון. הכלת המתקפה הסורית באותו היום

נגד פיקודית למחרת, מתקפה שאוגדה 146 תהיה–יצרה את התנאים למתקפת
לעוצבה העיקרית בה.

הנגד בפיקוד הצפון התפתחה היטב, ועד לערב 8 באוקטובר כבשה–מתקפת
אוגדה 146 את כל דרום הרמה. אוגדה 210, בפיקודו של האלוף דן לנר, תקפה
ממערב במעלה יהודיה, והסורים שהוכו בפטישי האוגדות מדרום וממערב נדחקו

אל הסדן של אוגדה 36 בפיקודו של תא"ל רפאל איתן בצפון.
רובעל ןוילעה דוקיפב טלחוה םורדה דוקיפב דגנה–תפקתמ ןולשיכ בקע

ל"הצ לש ירקיעה ץמאמה תא זכרלו ,ם"תחה שיבכ סיסב לע יניס תריזב הננגמל
,שדוחב 9 רקובב טניבקב ףיקמ ןויד םדק וז הטלחהל .תירוסה הריזב הפקתמל
הירוסב תויגטרטסא תורטמ ףוקתל הלשממה שארמ ןוחטיבה תכרעמ השקיב ובו
ךותמ הירוס תריב תצצפהמ הגייתסה הלשממה שאר .קשמד הריבב ןללכבו
רחאל דוחייב ,תירבה–תוצרא-לארשי יסחיל קיזהל לולע הזכ דעצש ששח
םוקמב ברק יסוטמ לארשיל קפסל הנורחאה הממיב תירבה–תוצרא המיכסהש
הירוס יכו המחלמה תא רצקל יושע הז דעצ יכ הל רבסוהשמ םלוא .ודבאש הלא
,קמעה לדגמ לע 'גורפ' יליט התיחנהב לארשיב תויחרזא תורטמ הפקת רבכ
ורהבויש יאנתב ,ןוחטיבה רש יוביגב אבצה תצלמה תא רשאל המיכסה
ןתסינכ תא עונמלו המחלמה תא רצקל ותרטמש ,הז דעצל םילוקישה םינקירמאל
.הילא קאריעו ןדרי לש

הנגד בפיקוד הצפון, כדי להשיב את–210 המשיכו במתקפת–האוגדות 146 ו
המצב לקדמותו (ערב המתקפה הסורית) וכדי לבטל כל הישג קרקעי של האויב.
בה בעת הדפה אוגדה 36 את התקפות הסורים החוזרות ונשנות בגזרת צפון הרמה,

 הצליחו כוחות צה"ל10 באוקטוברבקרב המכונה 'קרב עמק הבכא'. עד לערב 
, והסורים המובסים נסוגו אל מערכיהם המקורייםכל רמת הגולןלכבוש מחדש את 

6–ממזרח לקו הפסקת האש של מלחמת ששת הימים, שמהם יצאו למתקפה ב
באוקטובר. הסורים לא השיגו דבר (מלבד החרמון בשלב זה), ולא זו בלבד אלא

900 טנקים ומאות רבות של רק"ם, קני–שבנסיגתם החפוזה השאירו מאחור כ
9 באוקטובר חיל האוויר– אלה נפלו שלל בידי צה"ל. מ—חת"ם וטונות של ציוד 

ריכז אף הוא מאמץ כנגד סוריה והחל לתקוף מטרות אסטרטגיות: המטכ"ל בדמשק,
תחנות כוח, מתקני אנרגיה ועוד.

ארגוני המחבלים ניסו להצטרף ללחימה באמצעות חדירות מגבול לבנון אך
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ניסיונות אלו סוכלו בידי החטיבה המרחבית 'מירון', ועד סוף המלחמה הצליחו
להטריד בירי מטל"רים בלבד.

14-11 באוקטובר: ריכוז המאמץ במתקפה על סוריה

10 באוקטובר,–הגדולות במלחמה הייתה ב תחילת מעורבותן הממשית של המעצמות
מקום שעומדים הכוחות. אולם הצעה זוַ הפסקת אש ּב—בהציען "הקפאת המצב" 

נדחתה הן על ידי סוריה ומצרים והן על ידי ישראל. הפיקוד העליון של צה"ל
שלושה ימים בלבד-החליט לצאת למתקפה בזירה הסורית בהניחו שנותרו שניים

עד לכפיית הפסקת אש על הצדדים הלוחמים.
10 בחודש כונסו לראשונה, בלשכת ראש הממשלה, שני הפורומים העליונים–ב

לקבלת החלטות, הקבינט והמטה המצומצם של הרמטכ"ל, על מנת להכריע אם
ריכוז המאמץ הצה"לי יהיה בזירה הסורית. לאחר ששמעה את דעות המשתתפים

ר להפסקת אש, סיכמה ראש’בעד ונגד ועל רקע הצעת שר החוץ האמריקני קיסינג
המשתתפים במתן הנחיות ברורות לצה"ל לאמור: "מאשרים–הממשלה את הדיון רב

לצה"ל לבצע מחר בסוריה מאמץ התקפי מרוכז, לרסק עוצבות צבא ולהשיג הכרעה,
המשתקת את הפעילות הצבאית הסורית. המתקפה מכוונת להשיג הישג של שטח

מעבר לקו הפסקת האש ולשפר את עמדותינו לתכלית של מיקוח מדיני".
העדפת המתקפה בחזית הסורית באה גם בהתחשב בעובדה שבחזית המצרית
לא ניתן להשיג הישגים מכריעים בזמן קצר, אפילו לא במחיר יקר. לעומת זאת
קיים סיכוי להביס את הסורים ואולי אף להוציאם מכלל לחימה. כמו כן מתוך
כוונה שהמהלך בחזית הסורית ישפיע על הירדנים שלא להיכנס למערכה או להסתפק

בהשתתפות מוגבלת ביותר בטריטוריה הסורית בלבד.
מטרת המתקפה הייתה להגיע לטווח ארטילריה מדמשק ולאיים על הבירה
הסורית, מצב שיאלץ את נשיא סוריה לבקש הפסקת אש. המאמצים העיקריים
באוויר ובים כוונו אף הם כנגד סוריה, תוך התמקדות בתקיפת מטרות אסטרטגיות

שיתרמו להשגת ההכרעה בזירה זו.
ןופצב תירוסה הנגהה תעוצר תעקבהב 63 הדגוא הלחה רבוטקואב 11 רקובב

לאפר לש ודוקיפב ,הדגואה .תיביסנטניא תירליטראו תיריווא הנכה רחאל ןלוגה
בחרמל הצרפו )דבלב דחא גורה( תיסחי תולקב העקבה גישהל החילצה ןתיא
התנפה תעב הבו ,החרזמ תומדקתהב הכישמה הז בצמב ;סלאח-ןא’ג תיב תערזמ
לע ונגהש םיירוסה תוחוכה לש םפרועו םפגא לע םויא תנווכב המורד תוחוכ
ךרואל עיקבהל הדעונש ,רנל ןד לש ודוקיפב 012 הדגוא .קשמד-הרטינוק ריצ
תעקבהש ינפל ,תע םרטב ברקל הלטוה ,)הריזב ירקיעה ריצה( קשמד-הרטינוק ריצ
— האצותה .שיבכה ךרואל םיירוסה תוחוכה לע המושיר תא הריתוה 63 הדגוא
ינפל םיבר תונברוקב התלעש םיירוס םירצובמ תוחוכ לע הרישי תיתיזח הפקתה
.התחלצה

בליל הפריצה התארגנו שתי האוגדות מחדש מתוך רצועת ההגנה הסורית
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ָןהחזיתית, ותוגברו, ולמחרת פרצו החוצה והחלו מתקדמות לעבר דמשק. בהתקרב
12 באוקטובר, הותקפה אוגדה 210–לתל שמס ולכנכר, בשעות אחרי הצהריים ב

 חלוץ חיל המשלוח העיראקי. התקפה—באגפה הדרומי על ידי צוות גדודי משוריין 
 עצרה—ודאות באשר לעוצמה התוקפת – שניחתה בהפתעה ובאי—אגפית זו 

באחת את ההתקדמות הפיקודית לכיוון דמשק, וכוחות האוגדה ועוד גדוד מאוגדה
36 פנו דרומה להתעסק בכוח האויב החדש.

במקום להקצות כוח גדודי שיעסיק את הצג"ם העיראקי, נעצרה ההתקדמות
הישראלית כולה, והכוחות נסוגו כעשרה ק"מ ונערכו למארב. אולם על אף כניסתם

13, אבדותיהם היו מזעריות. למחרת-של הכוחות העיראקיים למארב זה בליל 12
חזרה אוגדת לנר לעמדותיה מתל מסחרה עד תל מרעי ובכך נקבע סופית גבול
ההתקדמות הישראלית מזרחה. באותו לילה כבשו צנחנים מאוגדה 36 בפעולה
רגלית את תל שמס, הצופה אל סעסע, ותותחי 175 מ"מ ארוכי טווח הפגיזו את

.מאזה שבפרברי דמשק–שדה התעופה אל

14 באוקטובר במרחק–כוחות פיקוד הצפון התוקפים בזירה הסורית נעצרו ב
40 ק"מ מדמשק. עייפות הלוחמים, לאחר למעלה משבוע של לחימה אינטנסיבית,–כ

12 בחודש, שכוונו לסתימת–וההיתקלות בחילות המשלוח העיראקי והירדני לאחר ה
הפרצה שנוצרה בחזית הסורית, גרמו לבלימת התקדמות צה"ל. בשלב זה של

הברית לגורם משפיע הן מבחינת–המועצות וארצות–המלחמה נהפכה מעורבות ברית
הספקת אמצעי לחימה וציוד והן בניסיונותיהן להביא לידי הפסקת אש.

מגננה בזירה הסורית

16 באוקטובר הונחתה מתקפה של צבאות סוריה, עיראק וירדן על כוחות צה"ל–ב
במובלעת בגולן הסורי. מתקפה זו לא הייתה מתואמת והיא הונחתה לשיעורין

 מצב שהקל על כוחות צה"ל להדוף את המתקפה.—בידי הכוחות מהצבאות השונים 
מל, ענתר–לים השולטים בגולן כמו מסחרה, אלִ שנשענו על הת—מערכי צה"ל 

 אפשרו תמרון כוחות שריון ביניהם והשמדת כוחות אויב תוקפים.—ועליקה 
שלושת צבאות ערב בזירה זו המשיכו לצבור כוח תוך הכנות למתקפה משולבת.
בינתיים נסוגו הכוחות התוקפים לשטחי ההיערכות שלהם. צה"ל עסק בהתבצרות

ובשיפור עמדות.

נגד לכיבוש החרמון–מגננה בזירה הסורית והתקפת

התבססות כוחות צה"ל בתוך המובלעת בגולן הסורי בטווח 40 ק"מ מדמשק הייתה
נגד מתוך מגמה–19 באוקטובר הם פתחו במתקפת–לצנינים בעיני צבאות ערב. ב

להחזיר לסוריה את השטח הכבוש. על אף תגבור משמעותי של חילות המשלוח
מעיראק (קורפוס שלם), מירדן (דיוויזיה 5 מוקטנת), חטיבה מרוקנית, והשלמת

–נגד זו מקודמתה ב– לא שפר גורלה של מתקפת—אבדות מקובה ומצפון קוריאה 
16 בחודש. שוב תקפו צבאות ערב שלא במתואם ולשיעורין, ונהדפו בקלות בספגן
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התייעצות בחמ“ל (חדר המלחמה) בפיקוד הצפון: בר לב, מוטי הוד, יצחק חופי
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הצבא הסורי במלחמת יום הכיפוריםהצבא הסורי במלחמת יום הכיפוריםהצבא הסורי במלחמת יום הכיפוריםהצבא הסורי במלחמת יום הכיפוריםהצבא הסורי במלחמת יום הכיפורים
) עמוס גלבוע’תא"ל (מיל

מחקר וגם על-1972 הייתי ממונה על דסק הצבא הסורי באמ"ן-בשנים 1970
הצבא העיראקי במסגרת ענף 5, שהיה אחראי לענייני סוריה, עיראק ולבנון.

כשהתחילה המלחמה חזרתי לענף 5 תחת פיקודו של אבי יערי.
לאחר שנסתיימה המלחמה, הנושא בער כאש בעצמותיי, ובמשך כמעט למעלה
משנה, במסגרת ענף 5, חקרתי את נושא המלחמה בצד הסורי. בפרסומי אמ"ן על

 מרמת הגדוד—הצבא הסורי במלחמה התבססתי בעיקר על מסמכי שלל סוריים 
 של יחידות שהשתתפו בקרבות. החומר הקריא במסמכי—עד לרמת הדיוויזיה 

—השלל היה בעיקר המפות, כי רוב הפקודות של החטיבות וגם של הדיוויזיות 
 נכתבו במפות בכתב ידו של המפקד. וזה בסיס מצוין—במסגרת "עיקרי השיטה" 

להבנת מהלכי הקרבות.
היה לי מקור נוסף והוא ידע 'חם' ועדכני בזמן המלחמה. אני מדבר רק על

חומר מודיעיני ערכי וטוב.
המקור השלישי, הוא כל הספרות שנכתבה לאחר המלחמה, בעיקר הזיכרונות
של הגנרלים המצרים. הסורים לצערי לא כתבו על המלחמה, אבל המצרים

בזיכרונותיהם מתייחסים גם לסורים.
נוסף על אלה עמדו לרשותי גם מחקרים חדשים שנערכים כיום באמ"ן. לאחר

מחקר לחקור ביסודיות את מלחמת יום הכיפורים.-שנים רבות התחילו באמ"ן
המטרה העיקרית במחקרים אלה היא כמובן ללמוד את הצד המודיעיני.

אקדים ואומר: חרף כל הידע והניסיון שלי בזירה הסורית, איני יודע את התמונה
השלמה. אינני מאמין שהרמטכ"ל הסורי ידע את התמונה השלמה. עם זאת, אנסה

לרכז את המידע ולצייר את התמונה המלאה ככל האפשר.
ההרצאה שלי תעסוק בכמה נושאים:

אסטרטגי למלחמה מהצד הסורי;-הרקע המדיני£
התכנית המבצעית הסורית לכיבוש רמת הגולן, כפי שהיא ידועה לנו;£
המהלכים העיקריים של הסורים בשטח, ערב המתקפה ובמהלך המתקפה£

עד להפעלת כוח המשלוח העיראקי;
כוח המשלוח העיראקי.£
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הרקע המדיני-אסטרטגי

תומצעתה התייה הלא םינשב .'27 ,'17 םינשב הנותנ המחלמה תנבהל אצומה תדוקנ
ירוסה אבצה ןיב ירקיעה לדבהה תא ןחבנ םא .ירוסה אבצב הרידא תיתוכיאו תיתומכ
ירוסה אבצה לש הלודגה תומצעתהה תונש ירה ,37–ב ירוסה אבצה ןיבל '76 רחאלש
ר"יח היזיווידו 3 תניירושמ היזיוויד :תויזיוויד יתש ומקוה הלא םינשב .'27 ,'17 ויה
,ט"נה ךרעמל וסנכנ 'רגאס'ה יליט .תוניירושמ תוביטח ומקוה ר"יחה תויזיווידב ;9
.SA-2, SA-3 םיליט לע ססובמה רידס מ"נ הנגה ךרעמ קשמד ביבס תונביהל לחהו
.םירופיכה םוי תמחלמ תארקל ירוסה חוכה ןיינב לש חתפמה תונש הלאש רמול ןתינ

24 באוקטובר 72' קיבל סאדאת את ההחלטה לצאת למלחמה. מיד החל–ב
25 באוקטובר התקבלה החלטה מצרית נוספת–הצבא המצרי בהכנות למלחמה, וב

שיש לעשות את המלחמה עם סוריה יחד.
באמצע פברואר 73' סוריה נכנסה לתמונה. שר המלחמה המצרי החדש, אחמד

זמנית של סוריה–איסמעיל, הציג לסאדאת את הרעיון הכללי: מלחמה משותפת בו
ומצרים. בפברואר הציג שר המלחמה המצרי לאסד שלושה מועדים אפשריים
למלחמה: מאי, אוגוסט או אוקטובר. אסד מיד דחה את מאי, בטענה שהוא אינו
מוכן. מרגע זה, אמצע פברואר, התחיל הפרק הסורי של המלחמה, כלומר שבעה-

שמונה חודשים קודם שפרצה.
24 באפריל 73'.-23–החותם הסופי להחלטה הסורית להיכנס למלחמה היה ב
 יוצאים למלחמה!—אסד הגיע בחשאי לאלכסנדריה, נפגש עם סאדאת ושם החליטו 

בין שאר הדברים, הם החליטו להקים מועצה עליונה משותפת לצבא הסורי ולצבא
המצרי. וכאן נקודה חשובה מאוד: המצרים, היום זה ברור, שיקרו לאסד. הם הציגו
לו תכנית מלחמה שבה הצבא המצרי משתלט על המיתלה ועל הגידי וממשיך

 על מנת לשכנע אותו— זו אמנם לא הייתה התכנית המצרית —לכיבוש כל סיני 
סופית לצאת למלחמה. אסד חשב כי מטרת המלחמה היא לשחרר את השטחים
הכבושים, כלומר לכבוש אותם. כאן למעשה נזרעו זרעי המחלוקת בין הסורים

למצרים במהלך המלחמה ואחריה.
אסד לא איבד זמן. בתחילת מאי 73' הוא נסע למוסקבה וחתם על עסקת רכש

.T-62 ניידים, שלא היו לסורים, ועוד 200 טנקי SA-6גדולה מאוד שבמרכזה טילי 
 בלבד. בעסקה הזאת נזרעה הבעיה של חיל100T-62 טנקי –עד אז היו לסורים כ

SA-6–האוויר הישראלי במלחמת יום הכיפורים: ממאי עד ספטמבר נקלטו טילי ה

בצבא הסורי והוא התכונן למלחמה.
הפעולה שצדה את העין בהכנות הסורים הייתה דילול החזית. היו לנו ימי קרב

72', והאחרון היה בסוף 72'. מאז ימי הקרב הגדולים נכנסו–גדולים עם הסורים ב
הסורים למערך חירום בחזית עם מרבית העוצמה, והנה פתאום לקראת סוף אפריל
73' הסורים החלו לדלל את הקו ולהוציא חטיבות החוצה; למעשה הם פירקו את
מערך החירום שלהם. המטרה המרכזית הייתה להכניס את כל הצבא הסורי למערכת

אימונים אינטנסיבית לקראת המלחמה.
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בימי הקרב האלה, עקב הפח"ע מרמת הגולן, פגענו בסורים חזק מאוד עם חיל
האוויר. והנה נראה שאין עוד פח"ע, שקט ברמת הגולן. באופן טבעי ייחסנו את
הפסקת הפח"ע הזאת למהלומות החזקות שהנחתנו על הצבא הסורי. היום מתברר
שלא זו הייתה הסיבה האמיתית להפסקת הפח"ע, אלא ביקור שר המלחמה המצרי

 מפסיקים את הפח"ע—בסוריה בפברואר 73'. בעקבותיו התקבלה החלטה סורית 
עד המלחמה!

23 באוגוסט 73', בביקור הצמרת הצבאית הסורית במצרים נפגשו אנשיה-22–ב
עם אנשי הצמרת הצבאית המצרית. הם תיאמו בעיקר את מהלכי ההונאה וההסתרה,

11 בספטמבר;–והמליצו על שתי קבוצות של מועדים למלחמה: האחת, בין 7 ל
15 באוקטובר.–והאחרת בין 10 ל

.תויזיווידה תמרב הירוסב ברקה להונ לחה ,'37 רבמטפס תליחתב ,ךכ רחא דימ
ליחתה ירוסה וקה רובגת ,וקל רוזחל תוביטחה ולחה ךליאו רבמטפס תליחתמ
.םינומיאה תא ומייס ןהיתווצ לכש רחאל תיזחב סרפתהל ולחה SA-6 תוללוסו ,שדחמ

13 בספטמבר התחולל הקרב האווירי הגדול באזור החוף הסורי. מטוסים–ב
סוריים הפריעו למטוסים שלנו. בקרב האווירי הופלו 13 מטוסים סוריים לעומת
מטוס אחד שלנו. מכה אדירה זו על חיל האוויר הסורי סיפקה הסבר אפשרי
(לכאורה) לעובדה שהסורים תגברו את מערך החירום שלהם. מטבע הדברים

התעוררה גם המחשבה שהסורים ירצו לנקום על הפלת המטוסים.
22 בספטמבר 73'. שוב נפגש אסד עם סאדאת–יום המפתח הגורלי היה ה

6 באוקטובר עם שקיעת החמה. ויכוח גדול–בחשאי, והם סיכמו לפתוח במלחמה ב
היה בין השניים בעניין שעת ה'ש', ויכוח שהחל כבר במפגש הצמרות הצבאיות.

 לקראת חשכה. בגלל—הסורים רצו 'ש' עם שחר בעוד השמש בעינינּו, והמצרים 
3 באוקטובר על מנת–התעקשות הסורים הגיע שר המלחמה המצרי לדמשק ב

לסכם ולפתור את בעיית ה'ש'. בסופו של דבר התקבלה פשרה: שעת ה'ש' לא
תהיה עם שקיעת החמה אלא בשעה 14:05.

4 באוקטובר, יומיים לפני המלחמה, זימן אליו אסד את השגריר הסובייטי–ב
6 באוקטובר אנחנו מתחילים במלחמה". משדיווח השגריר–ואמר לו: "חבר, ב

למוסקבה באותו היום בערב, החליטו הסובייטים לפנות את משפחות היועצים
שלהם מסוריה.

מכאן, ברור שאסד נגרר למלחמה: א) המצרים תכננו את המלחמה והם שהכתיבו
את המהלכים; ב) אסד יצא למלחמה מתוך דעה ואמונה כי מטרת המלחמה, שלו

 את רמת הגולן—ושל המצרים כמובן, היא לשחרר את כל השטחים הכבושים 
71', 72'. אלמלא–ואת סיני; ג) הנקודה העיקרית היא שההתעצמות הסורית הייתה ב

ההתעצמות הזאת, שהתרחשה כאשר הסורים בכלל לא ידעו שתהיה מלחמת יום
הכיפורים, אין כל ודאי שהייתה להם היכולת לצאת למלחמה ואין ודאי שהיו
מסכימים לה; ד) וכמובן סוגיית שעת ה'ש', שהעיבה כל הזמן על המגעים בין

סוריה למצרים, ונראה שהיה לה תפקיד מפתח במלחמה עצמה.
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תכנית המתקפה הסורית

לקראת יום הכיפורים נמנו בצבא הסורי:
שתי דיוויזיות משוריינות; שלוש דיוויזיות חי"ר; שלוש חטיבות שריון עצמאיות;

1,600 בסד"כ הפעיל.–2,000 טנקים, מהם רק כ–שלוש חטיבות חי"ר עצמאיות; כ
דיוויזיית חי"ר סורית כללה בתקן ובמצאי 230 טנקים. היו בה שתי חטיבות
חי"ר, חטיבה משוריינת וחטיבה ממוכנת. בכל חטיבת חי"ר היה גדוד טנקים אורגני,
וכך גם בחטיבה הממוכנת. זו עוצמת טנקים אדירה. הדיוויזיה הסורית במבנה

1,000 כלי נ"ט ובהם 'סאגרים'. הסד"כ הארטילרי בדיוויזיה–המרובע כללה למעלה מ
כלל אגד ארטילרי של שלושה גדודי 130 מ"מ, 18 קנים בגדוד, ועוד גדוד חת"ם
122 מ"מ בכל חטיבה. לא מניתי כאן את סד"כ המרגמות 120 מ"מ האורגניות
בגדודים. במילים אחרות, דיוויזיית חי"ר כללה עוצמה גדולה מאוד של טנקים, של

ארטילריה ונ"ט.
שלוש דיוויזיות החי"ר היו ערוכות באופן כללי בקו החזית. שתי הדיוויזיות

 דיוויזיה 3 בצפון, ודיוויזיה—המשוריינות היו בקו עורפי יותר, בהגנה על דמשק 
1 בדרום.

בערך בקיץ 72' גיבשו הסורים את התכנית ההתקפית שלהם. באפריל 73'
 התקפה של חמש הדיוויזיות ברמת—התחילו להגיע אלינו ידיעות על התכנית 

הגולן, פחות או יותר. ההתלבטויות העיקריות, לא רק במודיעין אלא בצה"ל בכלל,
נסבו על שתי נקודות מפתח: היכן יהיה המאמץ העיקרי של הסורים? האם יהיה
בצפון, בפתחת קוניטרה, או בדרום במרחב רפיד? ואיך תופעלנה הדיוויזיות

המשוריינות?

מנגד, בתכניתם היו הסורים חייבים לתת מענה לסד"כ כוחותינו ברמת הגולן
200–ולהיערכותם. הסורים ראו את צה"ל ערוך ברמת הגולן עם ארבע חטיבות ו

טנקים כדלקמן:
—שתי חטיבות חי"ר, עם גדוד טנקים בכל אחת מהן, ערוכות במערך קדמי 

חטיבה אחת ערוכה בצפון הרמה מול פתחת קוניטרה, והחטיבה השנייה ערוכה
כפר נפח; וחטיבה-וחדר; חטיבה משוריינת במרחב סינדיאנה’ג-רפיד-במרחב כודנה

ממוכנת במרחב הבניאס. כלומר הם העריכו שעומדות מולם שתי חטיבות חי"ר
פי הדוקטרינה הסובייטית, הם ראו את–בקו הראשון, ושתי חטיבות בקו השני. על

שלוש.-נגד בתוך שעתיים–תפקיד החטיבות בקו השני לערוך התקפות
הנקודה המהותית ביותר מבחינת כוחותינו, היא שהסורים העריכו שיש לפיקוד
הצפון שתי אוגדות מילואים שלא תופעלנה לפני 24 שעות מרגע שייקראו. באשר
לסד"כ הישראלי האחר, ובראשו חיל האוויר, הסורים ראו אותו מרותק לחזית

המצרית.
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כלקח עקרוני לעתיד, מן הראוי לפרט את נוהל הקרב הסורי:
36 ימים לפני יום ה'ע' החלו מפקדי הדיוויזיות וקציני החת"ם של הדיוויזיות£

בנוהל הקרב;
21 ימים לפני יום ה'ע', כלומר לפני 6 באוקטובר, החלו מפקדי החטיבות£

וראשי המטה שלהם בנוהל הקרב;
18 ימים לפני המלחמה הוצאו פקודות הקרב בדיוויזיות. כל הפקודות הופצו£

בידי רצים. שום פקודה לא עברה בקשר;
תשעה ימים לפני המלחמה הוצאו פקודות הקרב בחטיבות;£
שמונה ימים לפני המלחמה ניתנו פקודות לשינוי היערכות ברמת הדיוויזיות£

 היערכות להתקפה מתוך מגע;—בחזית 
1 באוקטובר, מפקדים ברמת מח"ט הוכנסו–חמישה ימים לפני המלחמה, ב£

לסוד שמדובר במלחמה ולא בתרגיל.
בכל מסמכי השלל הסוריים מופיע בראש העמוד הכיתוב "משרוע 110", שמובנו
תרגיל 110. כך זה היה. כל הכוחות "עבדו" לקראת תרגיל 110. בקריאת חומר שלל
כלשהו אין לדעת לכאורה מה נוגע למלחמה ומה נוגע לתרגיל. בכל התרגילים
הסוריים הופיע הכיתוב "משרוע" ולצדו מספר. עם זאת, ניתן היה להבחין בין
התרגילים למלחמה. כיצד? במסמכי תרגילים סוריים רגילים, היכן שהיה הכיתוב
"משרוע" (ליד מספר), תמיד הופיעו לצדו הסימוכין של אגף ההדרכה של הצבא
הסורי. במסמכי "משרוע 110" לא היו הסימוכין של אגף ההדרכה!! אלא שלפני
המלחמה "לא ראינו את הדברים האלה". המסמכים כמובן לא היו בידינו, אלא רק

לאחר המלחמה כחומר שלל.

חמישה ימים לפני המלחמה המח"טים ידעו שלא מדובר בתרגיל אלא במלחמה.
באותו הזמן החלו המג"דים בנוהל הקרב. ארבעה ימים לפני המלחמה השלימו

בצבא הסורי את מערכות הקשר והתחילו לאייש את החפ"קים.
יומיים לפני המלחמה נערך תרגיל קשר בצבא הסורי שתכליתו לתרגל לראשונה

את הפעלת מערכות החירום.
כמובן, בנוהל הקרב יש עוד פרטים רבים. מה שברור הוא שנוהל הקרב היה

ארוך מאוד ושהסורים השקיעו מאמץ מיוחד על מנת לעשותו בהסתר.

: כיבוש כל רמת הגולןהרעיון המרכזי של תכנית המתקפה הסורית "השיטה כללי"
בידי שלוש דיוויזיות חי"ר מתוגברות (7, 9, 5) והיערכות להגנה על קו הירדן עד
יום ה'ע' ועוד אחד עם שחר, היינו עד יום ראשון 7 באוקטובר עם שחר. כל
דיוויזיית חי"ר תוגברה בחטיבת שריון, כלומר הדיוויזיות היו דיוויזיות מחומשות:
שתי חטיבות חי"ר; חטיבה ממוכנת ושתי חטיבות שריון בכל דיוויזיה. כל דיוויזיה
יועדה לתקוף בגזרתה בשני דרגים: בדרג הראשון, חטיבות החי"ר מבקיעות; ובדרג

השני, חטיבות הטנקים והחטיבות הממוכנות שבכל דיוויזיה.
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: שעת ה'ש' להכנה האווירית והארטילרית הייתה 14:05.לוח הזמנים להתקפה
ש' לכוחות היבשה נקבע לשעה 15:00. בשעה זו הכוח העיקרי של חטיבות’ה

החי"ר יסיים לעבור לצד השני של תעלת הנ"ט שלנו. בשעה הזאת צוותי סער של
צאו לגישור המעבר על תעלת הנ"ט ברגע שתתחיל ההכנהֵחטיבות החי"ר י

הארטילרית והאווירית.
בשעה 17:00, כלומר אחרי שעתיים, לפי התורה, דיוויזיות החי"ר ישלימו את

 חציית תעלת הנ"ט, השתלטות על מוצבי הקו הראשון—המשימה הישירה שלהן 
שלנו והתקדמות עד מעבר לציר הכביש (ציר 'רשת').

עד השעה 20:00 או 21:00 ישלימו הדיוויזיות את משימתן הבאה (מדרום
על, לכפר נפח, לוואסט ולזעורה. בשלב הזה יוטלו החטיבות– הגעה לאל—לצפון) 

המשוריינות והממוכנות, והן ישמידו את החטיבה המשוריינת ואת החטיבה הממוכנת
של צה"ל.

7 באוקטובר, כל דיוויזיה תשלח כוח קדומני לירדן כדי שיחבור-בחצות ליל 6
ש'.’אל כוחות הקומנדו שהונחתו בגשרים בסביבות שעת ה

 הדיוויזיות ישלימו את משימתן—ע' ועוד אחד ’ יום ה—עם שחר, ביום ראשון 
היומית וייערכו להגנה על קו הירדן בעוד החטיבות המשוריינות והממוכנות שלהן

בדרג הראשון יושבות על הקו.
אם כן, לפי התכנית, בתוך חמש שעות למעשה ישמידו הסורים את עיקר הכוח

16–רמת מגשימים, ובתוך פחות מ-ואסט-שלנו ברמת הגולן ויגיעו מעבר לקו נפח
שעות ייערכו להגנה על קו הירדן. כיוון שלוח הזמנים שנקבע בתכנית היה מהיר

— הדרג השני של דיוויזיות החי"ר —כל כך, החטיבות המשוריינות והממוכנות 
ש'.’יצאו משטחי הכינוס שלהן מיד ב

, לסורים היו אז חמישה גדודי קומנדו וגדוד צנחנים.באשר לכוחות המיוחדים
ידוע לנו שהוקצו גדוד צנחנים וגדוד קומנדו לכיבוש החרמון. גדוד קומנדו נוסף
הוקצה להשתלט על גשרי הירדן: פלוגה מונחתת ממסוקים על גשר אריק; פלוגה
מונחתת ממסוקים על גשר בנות יעקב; ופלוגה באזור גונן. אל הפלוגות האלה

נועדו לחבור כבר בחצות הכוחות הקדומניים של דיוויזיות החי"ר.
 דיוויזיה משוריינתמה היה תפקידן של שתי דיוויזיות השריון בתכנית הסורית?

1 ודיוויזיה משוריינת 3 היו עתודות המטה הכללי הסורי.
5 בדרום, למקרה שהחטיבות– יועדה לעתודה  לדיוויזיות החי"ר 9 ודיוויזיה 1

המשוריינות שלהן תיתקלנה בבעיה ולא תהיינה מסוגלות להתגבר על החטיבה
נגד–המשוריינת שלנו שבכפר נפח. לדיוויזיה 1 היה תפקיד נוסף: לבצע מתקפת

הנגד הפיקודית שלנו.–מול מתקפת
 הקצתה את חטיבה משוריינת 81 שלה לדיוויזיית חי"ר 7דיוויזיה משוריינת 3

 2.’הצפונית, וגם הייתה מעין עתודה מס
שתי הדיוויזיות תוכננו להיות דרג שני לכוח הסורי המגן על רמת הגולן לאחר

שנכבשה (כשדיוויזיות החי"ר כאמור בדרג ראשון).
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פי תורת הלחימה, כל– ראשית לכול, עלאילו יתרונות ראו הסורים בתכנית?
רמת הגולן נתפסה בעיני הסורים כרצועת הגנה אחת. כלומר רצועת הגנה שדיוויזיית

פי התורה לכבוש אותה במסגרת המשימה היומית שלה.–חי"ר מסוגלת על
היתרון השני, הוא בניצול המרבי של יחסי הכוחות לטובתם. בלי העתודות,

יופעלו 1,000 טנקים מול 200 טנקים שלנו.
םיאולימה תודגוא יתש וקיפסי םרטב ר"יחה תויזיוויד לכ לש תינמז–וב הפקתה וז

חולב תניירושמ הפקתה התייה תינכתה ,תוטשפב .ןלוגה תמרל עיגהל ןופצה דוקיפ לש
!דימו ,לטומ ןוירשה חוכ .ונלש ןושארה םיבצומה וק שוביכב תוינתה ילב ,ירעזמ םינמז

ראוי לציין כאן שתי נקודות:
— םייל"כטמה עויסה יעצמא םתוא תא הלביק היזיוויד לכ .ירקיע ץמאמ ןיא1.

וקלוח םיעצמאה .הירליטראו הסדנה ,רושיג יעצמא םתוא ,ט"נ יעצמא םתוא
ןהו 'םיחתותה רשב' ןה ר"יחה תויזיוויד .הוושב הווש תויזיווידה שולשל
.הפקתהה לש ירקיעה לטנב תואשונ

, כלומר שמירה על הדיוויזיות המשוריינות. האם הייתה כאן רקכוח נצור2.
מחשבה אופרטיבית, או אולי גם שיקול מדיניות פנים של המשטר הסורי?
כלומר לשמור את הדיוויזיות המשוריינות להגנה על המשטר למקרה כישלון?
אין כל מידע בסוגיה זו, אבל זו נקודה בולטת מאוד: הם נצרו את הדיוויזיות
המשוריינות (גם במלחמת ששת הימים נצרו הסורים את כל "כוח ההלם"
המשוריין שלהם ושמרו עליו בדמשק. הסורים לא הפעילו כלל את הכוח

הזה, שכלל שתי חטיבות משוריינות וחטיבה ממוכנת).
. היא הייתה קריטית לסורים, שכן כמעט שלא התאמנו בלוחמתש'’בעניין שעת ה

לילה. התכנית למעשה חייבה אותם להילחם בלילה, או לעשות את המאמץ העיקרי
ש' המשותפת’בלילה. אילו הייתה מתקבלת עמדתם בוויכוח עם המצרים, ושעת ה

הייתה נקבעת לשחר, כי אז את מרבית זמן הלחימה הם היו עושים באור יום (נוסף
כמובן על היתרון ההתחלתי שהשמש מסנוורת את הכוח הישראלי המגן).

המהלכים העיקריים לקראת המלחמה ובמלחמה

25–עד 23 בספטמבר חלק הארי של הצבא הסורי נערך בחזית. בתצלום אוויר מ
בספטמבר נראה הצבא הסורי במערך חירום מלא.

לקראת סוף ספטמבר נעשו עוד כמה מהלכים חשובים מאוד:
מזרח לדמשק, קודמה–דיוויזיה משוריינת 3, שהייתה באזור קטיפה שמצפון-

נה, הסבראני, ושם נערכה;ָלגבעות ָקט
וסתן, במרכז סוריה, ירד לחזית, וטנקי’גדוד הגישור המטכ"לי שהיה בע-

הגישור פוזרו בין הדיוויזיות;
חטיבה משוריינת 47 (חטיבה מטכ"לית) הורדה לחזית מאזור מרכז סוריה-

29 בספטמבר עד 2 באוקטובר, והוכפפה ת"פ דיוויזיה 5 בגזרה הדרומית–מ
של חזית רמת הגולן.
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ן, לדיוויזיה חי"ר 7 הוכפפה חטיבה משוריינתבצפולפיכך זו הייתה תמונת המצב: 
, דיוויזיה חי"ר 9, שהייתה מהקמתה דיוויזיה מוקטנת עםבמרכז81 מדיוויזיה 3; 

, דיוויזיהבדרוםשלוש חטיבות, קיבלה ת"פ את חטיבה משוריינת עצמאית 51; 
חי"ר 5 קיבלה ת"פ את חטיבה משוריינת עצמאית 47.

חטיבה 47 מילאה תפקיד חשוב. ביולי 72' לקחנו בשבי כמה קצינים סוריים
ראח. בחקירתו’בכירים. בשבויים היה ראש ענף המבצעים במטכ"ל הסורי, אל"מ נזיר ג

חמה שבמרכז סוריה.–הוא אמר שהם מקימים עתה את חטיבה משוריינת 47 באל
לדבריו, העיר ידועה בקיצוניות הדתית שלה, ואסד רוצה שתהיה לו שם חטיבה
משוריינת (כעבור שנים רבות הרס אסד את העיר עד היסוד כי היא אכן מרדה).
ואז דיבר (וזה אּומת ממקורות טובים אחרים) על הקמת החטיבה: "אם תשמע
בעתיד שלוקחים את חטיבה משוריינת 47 ומורידים אותה לחזית, תדע לך שעומדת
לפרוץ מלחמה ביוזמה שלנו, יוזמה סורית; כי את 47 יורידו רק למלחמה, לא לשום

חמה לא משאירים סתם כך ללא כוח צבאי"!! והחטיבה החלה–דבר אחר; כי את אל
29 בספטמבר, כשבוע לפני תחילת המלחמה.–לרדת לדרום החזית ב

 מהלכים עיקריים:—הביצוע לעומת התכנית 

85 נכשלו!–, בגזרת דיוויזיה 7, שתי חטיבות החי"ר 68 ובצפון
, בגזרת דיוויזיה 9: חטיבת חי"ר 52 שתקפה לעבר אזור מוצב 109 (מדרוםבמרכז

לפתחת קוניטרה) נהדפה. חטיבת חי"ר 33 שפעלה בגזרת כודנה הצליחה. אף שלא
–תקפה את המוצבים שלנו (111, 112), היא עלתה והשתלטה על רכס שעף א

סינדיאן ובכך למעשה פתחה את ציר כודנה.
112 לא כבשו את מוצבי הקו–, בגזרת דיוויזיה 5, שתי חטיבות החי"ר 61 ובדרום

סקי.–וחדר עד אזור תל א’שלנו, אבל חדרו מדרום לתל פארס וג

התמונה הסורית לקראת השעה 16:30-16:00:

 יש הצלחה. כמעט מרבית— אין הצלחה; בדרום החזית ובמרכזה —בצפון החזית 
חטיבות החי"ר הצליחו לעבור את תעלת הנ"ט. אמנם הן לא כבשו את המוצבים
שלנו, אך משעות אחרי הצהריים המאוחרות, ממש לפי התכנית, החטיבות

המשוריינות והממוכנות הוטלו פנימה לשטחנו.

התמונה הסורית לקראת הערב ובלילה:
 חטיבה משוריינת 78 עם חטיבה 121 הממוכנת לא—ן, בגזרת דיוויזיה 7 בצפו

פי התכנית, שתיהן נועדו לחדור–הצליחו לחדור. שתיהן נבלמו בפתחת קוניטרה. על
ממש זו ליד זו בשטח של כשלושה ק"מ.

 המשימה של חטיבה משוריינת 43 הייתה לנוע מצפון—, בגזרת דיוויזיה 9 במרכז
לנפח ולהגיע לירדן מצפון לגשר בנות יעקב. היא עברה דרך פתחת כודנה, מצפון
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למוצב 111, התחילה לעלות מעט צפונה ואז נתקלה במארב של כוח 'טייגר' מחטיבה
7. לקראת שעות הבוקר היה ברור שהחטיבה אינה מסוגלת להמשיך במשימתה.

החטיבה המשוריינת השנייה של הדיוויזיה, חטיבה 51, חדרה מדרום למוצב
ושניה ולצומת משתא. מי שנאבק בה בלילה היה 'כוח צביקה'’111 והגיעה לח

וכוחות מגדוד 266 של חטיבה 179. החטיבה, עם הרבה מאוד אבדות, הגיעה
לקראת הצהריים ביום ראשון לאזור נפח ושם נעצרה.

, בגזרת דיוויזיה 5, חדרה חטיבה משוריינת 46 המוקטנת מדרום לציר הנפט.בדרום
היעד שלה היה להגיע לאזור צומת קצרין ולרדת בציר יהודיה.

בעת שהחטיבות גם התקדמו וגם נבלמו, דיוויזיה משוריינת 1 נעה על שרשראות
מכיסווה ונערכה בלילה מרחק כעשרה ק"מ ממזרח לכודנה.

נה ונערכהָבה בעת חטיבה משוריינת 81 של דיוויזיה 3 נעה ממערב לָקט
בלילה בכפר שמס, ת"פ של דיוויזיה חי"ר 7. באותו היום נכבש מוצב החרמון.

7 באוקטובר, הם–בראייה סורית, בשעות אחרי הצהריים והלילה שבין 6 ל
נחלו כישלון בצפון והצלחה במרכז ובדרום. ואולם כל לוח הזמנים שלהם השתבש.

פי התכנית, לקראת בוקר 7 באוקטובר הם היו צריכים להגיע לירדן!–על
נוסף על כך, כוחות השריון שלהם סבלו אבדות רבות. לאחר שצוותי הסער
הכשירו את המעבר מעל התעלה, הדרג החטיבתי הראשון שעבר היו גדודי הטנקים
של חטיבות החי"ר, וכמעט כולם נפגעו קשות. החטיבות המשוריינות 43, 51, 78,

שנכשלו בחרמונית, סבלו אף הן אבדות כבדות.
לקראת בוקר 7 באוקטובר התחילה להתחוור לסורים ההפתעה: כוחות
המילואים של צה"ל, ולא משנה גודלם, התחילו לעלות לרמת הגולן, והסורים

כה בפיקוד הסורי הבכיר כאשר קיבל דיווחים מהכוחותִנתקלו בהם. הלם גדול ה
פי–בשטח כי הגיעו כנראה כוחות מילואים של צה"ל ושהם נלחמים עמם. על

התכנית הסורית, שהתבססה על הערכת המודיעין שלהם, כוחות המילואים של
צה"ל היו אמורים להגיע מאוחר יותר, רק לאחר 24 שעות מקריאה (כלומר רק

ביום ראשון בצהריים).

התמונה בבוקר יום ראשון 7 באוקטובר:

, שוב תקפו הסורים באזור החרמונית עם חטיבה 78 המשוריינת וחטיבהבצפון
121 הממוכנת. ההתקפה נכשלה. בה בעת ניסו חטיבות החי"ר לכבוש את מוצבי

הקו שלנו.
33 התבססו להגנה–, בגזרת דיוויזיה 9, עד הצהריים חטיבות החי"ר 52 ובמרכז

סינדיאן ותל עכשה. חטיבה משוריינת 51 של הדיוויזיה ניסתה–ברכס שעף א
להמשיך לעבר כפר נפח ונבלמה. בלימת חטיבה 51 הייתה גם נקודת מפנה במערכה,

51 עם 43, שתי החטיבות המשוריינות של 9, נועדו להוות מאמץ משוריין,–משום ש
שיעבור את כפר נפח משני צדי הציר העיקרי אל גשר בנות יעקב וינתק את הרמה

מצפון לדרום, למעשה ינתק גם את חטיבה 7. מאמץ זה נכשל.
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, ווליד חמדון, מפקד חטיבה משוריינת 46, הופתע. הוא דיווח שכוחותיובדרום
נתקלו במילואים של צה"ל, הבולמים אותם. למעלה, במטכ"ל הסורי, לא הבינו מי
בולם אותם, שכן היו בטוחים שהמרחב פנוי מכוחות מילואים של צה"ל. מה

שחשוב הוא שאותו ווליד חמדון החל לסגת אחורה, לכיוון מזרח.

התמונה בצהרי יום ראשון 7 באוקטובר:

הסורים בתדהמה, כל לוח הזמנים המתוכנן השתבש, אבל הם המשיכו להפעיל
באופן דוגמטי את תכניתם: הם החליטו להכניס את חטיבה משוריינת 91 מדיוויזיה

נגד את כוחותינו. חטיבה–1 שתנוע לעבר חטיבה 51 בכפר נפח, תסייע לה ותתקוף
ממוכנת 58 מדיוויזיה 1 נעה לאזור כודנה כדי לסייע לווליד חמדון.

גם חטיבה 91 נבלמה והחלה לסגת עם חטיבה משוריינת 51. אז החליטו
הסורים להכניס גם את חטיבה משוריינת 47, החטיבה שהגיעה לפני כמה ימים

חמה שבמרכז סוריה ואשר הוכפפה ת"פ דיוויזיה חי"ר 5. החטיבה קיבלה–מאל
על ולסייע לחטיבה 132. באותו יום ראשון–פקודה לנוע לעבר רמת מגשימים-אל

סקי, וקרה דבר מוזר ביותר: המח"ט–בצהריים, חטיבה 47 חדרה מצפון לתל א
 שקודמו’(ריאד שמו) וסגנו, שניהם לא היו אנשי שריון אלא אנשי מפלגת הבעת

לתפקידי פיקוד. החטיבה גם לא הכירה כמובן את השטח וטעתה בניווט. המח"ט
עם הגדוד עלה בטעות על הציר לכיוון מעלה גמלא, הוא גם לא ידע איפה הוא
נמצא. שני גדודים יצאו עם הסמח"ט לעבר רמת מגשימים לחבור אל חטיבה 132

שמונה ק"מ. הוא-הממוכנת. מח"ט 47 הוא שהגיע הכי קרוב לכנרת, למרחק שבעה
 אני רואה את הכנרת!!—הגיע עד מזרעת קוניטרה, המשיך לרדת בציר ואז דיווח 

 גדוד המילואים של חטיבה 188, שעלה בציר—ושם נבלם על ידי כוח מגדוד 39 
מעלה גמלא עם חטיבה 4.

יום שני 8 באוקטובר - יום של התכווצות

, כל הטריז הסוריבמרכז121 נחות, כמעט שאינן תוקפות. –, החטיבות 78 ובצפון
סינדיאן,–הגדול של כשלוש דיוויזיות פגועות (5, 9, 1), שהתחיל מאזור שעף א

ושניה ודרומה לעבר רמת מגשימים, מתחיל להתכווץ לאט לאט.’ח
 הטריז. הם הכניסו לכל—המשימה הסורית הייתה לשמור על ההישג הזה 

המרחב הזה את מרבית הסד"כ של אגד נ"ט המטכ"לי 65. לקראת ערב, לפי התכנית,
חטיבה משוריינת 81 (של דיוויזיה 3) קיבלה פקודה לנוע ולהתארגן להתקפה
בבוקר 9 באוקטובר בגזרת חרמונית. שוב בולטת הדוגמטיות הבלתי רגילה של
הסורים להיצמד לתכנית למרות המציאות שהשתנתה. לדוגמה, חטיבה ממוכנת

על. היא הגיעה,–132 של דיוויזיה 5: המשימה היומית שלה הייתה להגיע עד אל
ומולה לא עמדו למעשה כוחות צה"ל. דבר לא מנע ממנה לרדת עוד מעט למטה

על והיא לא–לכנרת לאזור כורסי. אבל הייתה לה משימה יומית להגיע לקו אל
חרגה ממנה כהוא זה!
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121 של דיוויזיה 7 ישבו כמעט יומיים במקום–דוגמה נוספת: החטיבות 78 ו
אחד בלי לשנות דבר מהתכנית המקורית לתקוף מול חרמונית, שם רוכזו כוחות
חטיבה 7 שלנו. או לדוגמה, דיוויזיה משוריינת 1: מדוע לא הכניסו הסורים כבר
ביום ראשון 7 באוקטובר את כל הדיוויזיה להתקפה? איש לא מנע מהם לעשות כן.
אבל הם הכניסו בהתחלה רק את חטיבה משוריינת 91 של הדיוויזיה, כי כך הייתה

התכנית!! לא סוטים מהתכנית, לא מנצלים הזדמנות. דוגמטיות!

— יום המאמץ האחרון —יום שלישי 9 באוקטובר 
שירת הברבור של המתקפה הסורית

עם שחר, חטיבה משוריינת 81 החלה לתקוף באזור חרמונית. מפקד החטיבה עלי
 וחבר אישי של אסד. לקראת 11:00’חסן, עלאווי כמובן, היה איש מפלגת הבעת

שוחח אסד, שככל הנראה ירד לחפ"ק של דיוויזיה 3, עם עלי חסן. וחסן אמר לו:
50 אחוז מהטנקים, אני נסוג!" ענה לו אסד:–"אני לא יכול יותר, איבדתי למעלה מ

"תחזיק מעמד". זו הייתה בלי ספק הנקודה שבה המח"ט נשבר, ולכן לקראת 11:30
חטיבה משוריינת 81 עם המח"ט החלה בנסיגה. תם המאמץ הסורי בגזרה הצפונית.

חטיבה 7, גם היא על סף שבירה, ניצלה. צפון רמת הגולן ניצל!
,1 היזיוויד לש היינשה תניירושמה הביטחה — 76 הביטח תעה התואב

הנממ םידודג ינש .המיחלל הסנכוה אל — דיפר תמוצ דיל התייה ןמזה לכש
.חפנ רפכ רבעל ןורחא ץמאמ חתפל וסינ םה דחיו 19 תניירושמ הביטחל ופרוצ
השעמל לחה לודגה זירטה לכ רשאכ — םויה ותוא לש םיירהצה ירחא תועשב
םע 64 תניירושמ הביטח ,15 תניירושמ הביטח ,1 היזיוויד ידירש — ררופתהל
.הנדוכ לומ ,ןאידניס–א ףעש סכרב הנגה וק בצייל וגוסנ ןודמח דילוו

 גם הוא—הני ’עוד סיפור מאלף. מפקד דיוויזיה משוריינת 1, עקיד תופיק ג
ושניה. כשהחלה’ קבע את החפ"ק שלו בתל פזרה, ממזרח לח—ידיד אישי של אסד 

הנסיגה, הוא כמפקד אמר: אני נסוג אחרון. בשעה שהחל לנוע בחזרה לעבר כודנה
הוא שמע קולות ותפס מחסה בבור גדול עם כל אנשי המטה שלו. כוחותינו עברו
עשרה מטרים ממנו בעוד הוא נחרד, ואחר כך הצליח להסתנן מזרחה ומיקם את

החפ"ק שלו בתל כודנה.
10 באוקטובר נפלה החלטה סורית לסגת משטח רמת הגולן הישראלית-9–ב

 אין מנוסה, אין—ולהיערך להגנה ממזרח לקו הסגול. הנסיגה הייתה מסודרת 
בהלה. הם נערכו להגנה, ובבוקר 10 באוקטובר מה שנשאר מחטיבת חי"ר 85 של

9–דיוויזיה 7 נערך בעיקרו על הציר לקוניטרה. כל כוחות החי"ר של דיוויזיות 5 ו
נערכו במערכי ההגנה המקוריים שלהם. דיוויזיה משוריינת 1, או מה שנשאר

ממנה, נערכה באזור כודנה, מדרום לכודנה.
בבוקר 10 באוקטובר אירע בצבא הסורי דבר לא כל כך ידוע. פרץ מרד בדיוויזיה
משוריינת 1. נושאת המרד הייתה חטיבה משוריינת 91, שלמעשה נשאה בעול
הלחימה העיקרי מאז 7 אוקטובר. עד היום איני יודע מה היו הסיבות למרד, איך
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הני, ביקש מיד אש’ומה קרה, אבל דבר אחד ברור: מפקד הדיוויזיה, תופיק ג
ארטילרית כדי להנחיתה על חטיבה 91. האש לא ירדה, ואיני יודע את סוף הסיפור.
באחד הימים, אולי כשיהיה שלום עם הסורים, צריך לפגוש את תופיק ג'הני ואת

מח"ט 91 ולשמוע את הסיפור.
באותו בוקר, 10 באוקטובר 'נהרג' מפקד דיוויזיה 7 הסורית, עמיד עומאר
אבראש. לפי כל העדויות, גם שאין ודאי, פשוט חיסלו אותו בגלל כישלון הדיוויזיה.

10 באוקטובר היעד הסורי היה להגן על קו הגבול ובראש ובראשונה למנוע–מ
פריצה ישראלית לדמשק.

11 באוקטובר, כשעבר צה"ל להתקפה, הסורים ביררו כמה טנקים איבדו–ב
וריכזו כל מה שאפשר מתוך סוריה. גדוד טנקים מוגבר שהיה להם בבית הספר
לשריון בחומס הורד מיד לחזית. הגדוד הגיע לאום בוטנה ומאוחר יותר גרם לנו

 ישנים ממחסני החירום והחלו למלא אתT-54– וT-34שם אבדות. הם הוציאו טנקי 
1,100 טנקים–מה שאיבדו. הפיקוד הסורי הבכיר נוכח שאבדו לו עד כה בקרבות כ

בסך הכול.

המעורבות העיראקית

—12 באוקטובר בשעה 14:30 נכנס לזירה גורם חדש –צה"ל עבר למתקפה, וב
העיראקים. היו אצלנו שמועות שהעיראקים באו בהפתעה. אני רוצה להדגיש הדגש
היטב: ברמה האסטרטגית ידענו שהעיראקים יבואו. ההפתעה הייתה ברמה הטקטית.
האוגדות בשטח לא ידעו! המידע לא נמסר להן משום מה, ואינני נכנס כאן לשאלה
מדוע. זו עובדה! חיל האוויר שלנו ניסה לאתר את השיירות העיראקיות ולהפציץ
אותן. כוח מיוחד הונחת במדבר הסורי על ציר התנועה של העיראקים לסוריה,

ואילו כוחות צה"ל ברמת הגולן לא ידעו שהעיראקים "באים"!?
ףתתשהל ינורקע ןפואב תיקאריעה הגהנהה הטילחה ברעב רבוטקואב 6–ב

,הירוס םע לובגל הבורק רתויה ,תיקאריעה 8 תנכוממ הביטח ברעה ותואב .המחלמב
יבא ,רבוטקואב 6-7 לילב .תוארשרשהו םילגלגה לע לובגה רבעל עונל הדוקפ הלביק
חוכ רגשל וטילחה םיקאריעהש הארנ יכ חוויד ,רקחמ-ן"מאב 5 ףנע שאר ,ירעי
.עודי היה אל 8 הביטח לש העונתה לע .עודי אל ופקיהש ,הירוסל חולשמ

בבוקר 7 באוקטובר החליט הפיקוד העליון העיראקי לשגר את דיוויזיה משוריינת
12 ואת 8 הממוכנת.–3 לסוריה. הדיוויזיה כללה את החטיבות המשוריינות 6 ו

לקראת השעה 15:00 הודיעו העיראקים לסורים שהם הורו לכוחות עיראקיים
מחקר ענף 5 העריך שמדובר בדיוויזיה משוריינת 3 וכי החטיבה-לנוע לסוריה. אמ"ן

30 שעות ממועד התזוזה.–הראשונה שלה תגיע לדמשק בתוך כ
8 באוקטובר הסורים לחצו כמו משוגעים על העיראקים והאיצו בהם למהר,–ב

מכיוון שכף המאזניים בשדה הקרב נטתה לרעתם. באותו היום בשעה 17:45 הוציא
ענף 5 סיכום של המגעים המדיניים בנושא, ודיווח שהעיראקים משגרים עכשיו

לסוריה חטיבה משוריינת.
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עם כל הבעיות הכרוכות בכך, וזה היה חלק מהבעיה הלוגיסטית.
לע דקיפ ם"גאה ןיצק .ביבא לתב ל"כטמב ןופצה דוקיפ ףולא ההש 00:41 העשב

.ןופצבו םורדב םירידס ר"יח תוחוכ וקיזחה םיבצומה וק תא .תוחוכה
— רוחאמ םיקנטה תוחוכו םיבצומב תוחוכה ולעפ ,תירוסה הפקתהה תליחת םע

ט"חמ דוקיפבו ,זרא דדוע לש ודוקיפב 35 דודגו ,ישפנ ריאי לש ודוקיפב 47 דודג
,םיבצומה ידצבש תופמרל ומדוק םיקנטה .'לטיפק' עצבמ תדוקפ יפ–לע — 881
,ינוחמש ירוא ,ידוקיפה ם"גאה ןיצק .רוחאמ ןוירש יפורגא קיזחהל הנווכ התייהו
.הרטינוק בחרמל םדקתהל 7 הביטחל הרוה

הצבא הסורי תקף ברמת הגולן לכל רוחב החזית. לפיכך, בשלב שאורי שמחוני
קידם את חטיבה 7 לא היה מקום לדבר על מאמץ עיקרי בדרום או בצפון.

חיל האוויר הפעיל עד הלילה 35 גיחות תקיפה. בקרב הזה נפלו שני מטוסי
'סקייהוק'. חשוב לציין כי לאלוף הפיקוד בחפ"ק נלווה מוטי הוד כמפקד המשל"ק

(מוצב השליטה הקדמי), איש חיל האוויר שהיה לו קשר עם כוחות היבשה.
עד הערב גדוד 74 פעל בקו בגזרה הצפונית, וחטיבה 7 נערכה מאחוריו בקו
עורפי יותר, באזור הרמפות של עמק הבכא. בגזרה הדרומית, מח"ט 188 שקיבל
כסיוע את גדוד 82 מחטיבה 7, החזיק אותו תחילה מאחור, אבל משהתגברה

המתקפה, או בעיקר בגל השני, הוא נאלץ להכניס ללחימה גם את גדוד 82.
במשך הלילה נפרץ הקו בגזרה הדרומית. שלוש חטיבות שריון סוריות הצליחו
לפרוץ לשטחנו: חטיבה 51 פרצה מדרום למוצב 111 והגיעה עד צומת משתא;

וחדר; וחטיבה ממוכנת 132 פרצה’חטיבה 46 מוקטנת פרצה בציר הנפט עד ג
סקי והגיעה לרמת מגשימים.–באזור תל א

באותו לילה הוטלה על הפיקוד ועל האוגדות המשימה העיקרית להזרים את
כוחות המילואים קדימה. גדוד 266, גדוד הגיוס המהיר של רן שריג, כבר עלה

30 טנקים ונכנס ללחימה באזור שמדרום לנפח. כוחות נוספים–במשך הלילה עם כ
 ושל חטיבה 188 לחמו נואשות כדי לבלום את— כוח 'טייגר' —של חטיבה 7 

הפריצה הסורית. בה בעת, באזור לטקיה תקף חיל הים את חיל הים הסורי. בהתקפה
הזאת הושמדו שלושה סטי"לים ושני כלי שיט אחרים סוריים.

האופטימיות היחסית ששרתה בפיקוד ובמטכ"ל התחלפה לקראת שחר בהרגשה
שדרום רמת הגולן בסכנה. על כך נוספה ידיעה לא ברורה, שדיוויזיה 3 עומדת
להיכנס אל מול חטיבה 7 בגזרה הצפונית. ידיעות אלה ושיחות בין אלוף הפיקוד
למטכ"ל גרמו לרמטכ"ל להחליט, באישורו של שר הביטחון, להפסיק את תקיפת
מערך הטילים במצרים לאחר מטס ההכנה, להפנות את מטוסי חיל האוויר לתקיפת

טק"א בגולן, ולהעלות את אוגדה 146 לגולן.
התייהש הדיחיה ל"כטמה תדותע תרבעה התייה ,641 הדגוא תאלעה לש תועמשמה

.ןדרי תיזחב בלושמב םיינדריו םייקאריע תוחוכ תלועפ תורשפא חכונל זכרמב
בבוקר, חטיבה 7 עסקה בבלימת ההתקפות הסוריות בגזרתה, באזור הרמפות.
גדוד 53 וגדוד 82, שלחמו בדרום רמת הגולן, התרכזו לאחר שפינו חלק מהמוצבים
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—באישור אלוף הפיקוד. גדוד 53 התרכז עם 12 טנקים סביב תל פרס, וגדוד 82 
19 טנקים באזור סינדיאנה.–עם כ

 בספר, נראית החדירה של— בני מיכלסון, אלחנן ואני —במפה שציירנו 
—82. המפה אכן מציגה אסון –הדיוויזיות הסוריות במשך הלילה ושל גדוד 53 ו

קטסטרופה. ואולם לא נראה בה מה שקרה ברמת הגולן משעות הבוקר. בשעה
7:00 חטיבה 679 התייצבה בנפח עם 21 טנקים, בעוד יתרת החטיבה נעה בעקבותיה;

על–חטיבה 179 עם גדוד טנקים התייצבה בקצביה, וגדוד נוסף עלה לאזור אל
והתייצב שם לקראת השעה 10:00. מוטק'ה בן פורת הצטרף עם טנקי השרמן שלו

וקיבל פיקוד, והתחילו לתקוף את הכוחות הסוריים.
בהמשך היום פעלו אנשיו של מוטי הוד. מוקדם בבוקר פנה משה דיין למפקד
חיל האוויר להפעיל מאמץ אווירי להצלת דרום רמת הגולן. עד 10:00 ביצע חיל
האוויר 55 גיחות. בזמן הקריטי הזה הוא פגע בכוחות הסוריים שפעלו בדרום רמת

120 גיחות תקף חיל האוויר 25 סוללות–הגולן. בשעה 11:30 בוצע מבצע 'דוגמן'. ב
טק"א סוריות. רק שתי סוללות הושמדו, השלישית נפגעה, ולנו הופלו שישה
מטוסים. אולם חיל האוויר המשיך לפעול בגזרה הדרומית באזור מוכה טילים

(אמ"ט) ולסייע לכוחותינו.
עם זאת, בגלל ידיעה לא נכונה שהכוחות המצריים מתחילים להתקדם דרומה

 שנועד להיות כוח מרכזי בבלימת הסורים—צרים, שוב הופנה חיל האוויר ְלעבר המ
 בעיקר לדרום. ולמרות זאת ביצע חיל האוויר באותו היום עוד 40—באותו היום 

12 מטוסים הופלו.–גיחות בצפון, ו

הנגד הפיקודית ברמת הגולן–מתקפת

לטוה 641 הדגוא לע .ןלוגה תמרב תידוקיפה דגנה–תפקתמ הלחה רבוטקואב 8–ב
.ןלוגה תמר לש תימורדה הרזגל הלוכ הנווכש הפקתהב ירקיעה ץמאמה תא תווהל
דע .502 הביטחו 4 הביטח ,9 הביטח הב ופתתשהו ,03:8 העשב הלחה הפקתהה
,9 הביטחו 4 הביטח ,דבב דב .טפנה ריצל 502 הביטח העיגה ,רתוי וא תוחפ ,ברעה
הנייפאתה הדגואה תומדקתה .םיקנטבו ט"נ יננגמב ומחל ,רושג לחנל דע הנופצ התלעש
.ט"נה יננגמ רוזאב רקיעב ,התיזחב לגלגתמ שא ךסמ םע ירליטראה דגאה תלעפהב

אוגדה 210, אוגדת לנר, בלמה עם חטיבה 179 באזור יהודיה והתקדמה מעט,
וחטיבה 679 בלמה והתקדמה לסינדיאנה. לפי החומר שיש בידינו, חטיבה 7 לא

8 באוקטובר.–הותקפה באותו היום, ב
אז הורה אלוף הפיקוד לרפול, מפקד אוגדה 36, שיורה לחטיבה 7 לנסות לבצע
מחטף חטיבתי לעבר קו הגבול. יאנוש דילג עם החפ"ק שלו לאזור הבוסטר, וקהלני
וכוחות חטיבה 7 נעו קדימה וספגו אש נ"ט וארטילריה, ולבקשת קהלני שהעדיף

לחזור לאזור הרמפות, חזרו והתייצבו בקו השני.
באותו היום ניסתה חטיבת גולני בפעם הראשונה לתקוף את החרמון, בגדוד
חי"ר ובזחל"מים. ההתקפה נכשלה. חיל האוויר ביצע באותו יום 190 גיחות תקיפה
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כסיוע לכוחות הקרקע. הוא סייע רבות לאוגדה 146 וגם שיתק ארבע תחנות מכ"ם
סוריות ותקף חמישה שדות תעופה. בתקיפה אבדו לנו שני מטוסים.

אלב לבא הפי המדקתה הפקתמה .רבוטקואב 9–ב םג הכשמנ ןופצב דגנה–תפקתמ
אוהו ,הירוסב תויגטרטסא תורטמ ףוקתל ריוואה ליחל רתוה םוי ותואב .םיישק טעמ
.7 הביטחל 04–ו ,641 הדגואל עויסל וצקוה תוחיג 58 .ם"כמ תונחתו קוקיז יתב ףקת

אוגדה 210 המשיכה לבלום מול הכוחות הסוריים. לדוגמה, חטיבה 679 נתקלה
בחטיבת שריון סורית טרייה, והתקדמה דרומה, וחטיבה 179 לחמה על ציר הנפט.

ושניה.’חטיבה 205 הגיעה עד תל פרס, ובמקביל לה, חטיבה 4 לחמה בין תל פרס לח
חטיבה 9 כבשה את ח'ושניה ויצאה אחורה לצורכי התארגנות לתנועה.

–כ ובו חוכ .7 הביטח לומ התייה תירוסה תירקיעה הפקתהה רבוטקואב 9–ב
וז .ימינפה שיבכל דע טעמכ ועיגה םיירוס םיקנט .הביטחה תא ףקת םיקנט 061
לש הפרועב ירוס ודנמוק חוכ םג לעפוהש הדיחיהו הנושארה םעפה התייה
 זה נתקלה הסיירת של החטיבה ושילמה מחיר כבד. החטיבהחוכב .7 הביטח

איבדה טנקים רבים בקרב, שנודע בשמו 'הקרב בעמק הבכא'. עם זאת, בערב כבר
היו לחטיבה 60 טנקים כשירים.

בבוקר 10 באוקטובר ניתנה הוראה לבחון את החזית, לחפש נקודות תורפה
ולהמשיך ללחוץ על הסורים, וזאת לפני המתקפה הכללית המתוכננת. המטה הכללי
אישר לחיל האוויר לתקוף בעומק סוריה, אך הפיקוד העליון עדיין לא אישר סופית
את המתקפה לתוך סוריה. כיוּון המתקפה הפיקודית, כפי שהגדיר אלוף הפיקוד,
היה כודנה. אוגדה 146 נועדה לתקוף לכיוון תל פרס ומשם פנימה לעבר כודנה.
המטכ"ל נתן את ההוראה לגשש ולהמשיך לתקוף בתוך המערך הסורי והיא הועברה

מערב לכודנה.–לאוגדה 210, שכבשה באותו היום את המרחב שמצפון
210 כבשו למעשה את כל המרחב עד תל פרס ואת רכס שעף–האוגדות 146 ו

סינדיאן, שבו דיוויזיה 1 הסורית וכוחות אחרים ניסו להיערך בקו הגנה אחרון–א
קודם שנסוגו מרמת הגולן.

10 באוקטובר בשעה 9:50 שלח אלוף הפיקוד מברק לדדו: "מאושר להודיעך–ב
כי לאחר ארבעה ימי קרבות קשים, הצליח פיקוד הצפון בסיועו המרבי של חיל
האוויר לשבור את הצבא הסורי אשר איבד מאות טנקים בקרבות. קו הפסקת האש

בידינו. אנחנו מנצלים את ההצלחה ותוקפים מעבר לקו הפסקת האש".
בגזרה נערכו שלוש התקפות גישוש, ובהן חטיבה 205 מאוגדה 146 נכנסה

ידה, ספגה אש ונסוגה; אוגדה 210 ביקשהֵלאזור שממזרח לקו הסגול, לאזור צ
שלא לתקוף בגלל מה שקרה בדרום.

ושניה:’היה ויכוח למי לתת לכבוש את ח: האלוף יצחק חופי (בקריאת ביניים)
לאוגדה 146 או לאוגדה 210? שני האוגדונרים רצו את המשימה, הריב היה ריב
חיובי ולא ריב שלילי. בסופו של דבר קבעתי שאוגדה 146 תשלים את המשימה

הזאת של כיבוש ח'ושניה. כמדומני, בן פורת ביצע את המשימה.
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הכרדש הצרפ לע רנל תדגואמ תוחוכ לש — תרחא ירי תלועפ םש התייה
דלפ הסומ לש תוחוכה .הנדוכ לת דיל ,תוחוכה ראשו 1 היזיוויד לש תוחוכה וגוסנ
ףוקתל בוש שקיב רנל ןד .שאה תא יתקספה .םהילע הרוי ונלש חוכהש ונעט
םירויש הסומ ןעט בוש ."םתוא ףוקתל אל לבח ,םיקנט ייתחתמ םירבוע" :רמאו
,םיקנט המכ תאצל וחילצי םא םג תוריל אלש תיעמשמ–דח הארוה ןדל יתתנ .וילע
.ונלש חוכב עגפנ אלש ידכ

 המשך—אברהם זהר 
הכוח הסורי שנסוג משטחנו חזר למערכי ההגנה וניצב מאחורי המיקוש וכוח האש
שלו, וכל ניסיון מצדנו לעבור באופן כלשהו מעבר לקו הסגול נתקל באש כבדה

אוגדתית משולבת–הנגד, שהייתה למעשה מתקפה תלת–מצדם. בסיומה של מתקפת
ומתואמת, אוגדה 146 ניצבה על קו הגבול, בעוד אוגדה 36 וחטיבה 7 ממשיכות

לעמוד ולקיים את הכלל של הגנה קשיחה באמצעים ניידים.

האם עוצרים בקו הסגול?
בתום שלושת הימים נערכו דיונים ברמת הפיקוד העליון וקבינט המלחמה בראשותה
של גולדה, ובמטה הכללי עם פיקוד הצפון, בשאלה אם להיעצר בקו הסגול או
לתקוף לתוך סוריה. בפיקוד הצפון, אלוף הפיקוד ומפקדי האוגדות היו נחושים

ר רגשי אלא ענייני. בוויכוחיםָ צריך לעבור את הקו הסגול, לא רק מעב—בדעתם 
ברמת הפיקוד העליון השתפו דיין, דדו, טליק, בני פלד, אלי זעירא ואפילו צבי
זמיר. השיקולים נגד ההתקפה היו: לא ניתן להגיע להישגים משמעותיים ולא ניתן
להוציא את סוריה מהמלחמה וכן נתייצב בקווים שיהיה קשה להגן עליהם במלחמת
התשה, לעומת היתרונות שבהיערכות בקו הסגול. המתנגדים להתקפה, בעיקר
טליק (גם הרמטכ"ל וגם דיין עד 10 בחודש בלילה נטּו פחות או יותר לכיוון הזה),
טענו כי מוטב לעצור בקו הסגול ולהוריד אוגדה אחת לסיני, אף שנדרשות ארבע
יממות להעברתה  על מנת להכריע בסיני. שיקול נוסף נגד ההתקפה היה החשש
שההתקפה תהווה זרז להתערבות עיראקית וירדנית (הירדנים כל העת ישבו על

הגדר). היו גם שסברו שהיא תחיש מעורבות סובייטית.
התומכים בהתקפה טענו שהיא תוציא את סוריה מהמלחמה, אבל יש לעשות
זאת קודם שיתערבו העיראקים. עוד טענו, ובזה תמך אלי זעירא, בעיקר לקראת

נגד להישג–הסוף, כי מוטב להשיג הישג קרקעי בטרם תוכרז הפסקת אש, כמשקל
הקרקעי המצרי בסיני.

11 באוקטובר, לאחר שהתקבל מברק מדיניץ-הוויכוח הוכרע בחצות ליל 10
נייב להחליט על הפסקת אש בתוך יום או קצת’ולפיו ניקסון ייענה לקריאת ברז

יותר מאוחר. האמריקנים הביעו תקווה שננצל את הזמן שברשותנו ביעילות. בבוקר,
כשהודיע דיניץ לקיסינג'ר כי צה"ל לא עבר את הגבול בחזית הסורית, שאל אותו

. ?why don’t youר:’קיסינג
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התקפה לתוך סוריה
משהוחלט לתקוף, היה הבדל בין דדו לדיין בשאלה איך תוקפים. שר הביטחון
ביקש לפעול בגזרה צרה, כדי להגיע עד 20 ק"מ מדמשק. ואילו דדו, כשהוצגה לו
התכנית אמר: "אתם עייפים, תגיעו כמה שתגיעו". דיין, שהגיע לפיקוד מאוחר
יותר ונוכח שכוחות פיקוד הצפון אינם פועלים בגזרה צרה אלא דן לנר פועל

מדרום, הביע בעת הקרב עצמו תמיהה על שאין לוחצים לכיוון הזה.
הכוונה שהוצגה לרמטכ"ל, לפחות בתכנית שאני מכיר, הייתה שההבקעה תיעשה
בעיקר על ידי רפול, ואוגדה 210 תיכנס בעקבותיה, או תנצל את ההצלחה אם

דמשק. דרך אגב, הסורים-האויב יתמוטט, ותפעל בציר המרכזי, ציר קוניטרה
התכוננו להגנה בעיקר על הציר הזה, ומגנן הנ"ט שבו נפגע רן שריג היה ערוך מתוך

ההנחה הסורית שהישראלים, אם יפעלו, ינועו בציר הזה לכיוון דמשק.
בשעה 11:15, לאחר הכנה אווירית וארטילרית בת שלוש שעות, החלה ההבקעה
בידי אוגדה 36. החשש ממיקוש התבדה, והאוגדה בהרכב של חטיבה 7 ובעקבותיה

אן ועצרה לקראת לילה.’חטיבת גולני, הגיעה עד לפני מזרעת בית ג
12:40, כשעה ורבע אחרי שהחלה ההתקפה של אוגדה 36, הגיעו לפיקוד–ב

ידיעות על התמוטטות סורית. בשל ההתקדמות המהירה של אוגדה 36 הוכנסה
לקרב אוגדה 210. את ההחלטה להכניסה קיבל אלוף הפיקוד. הרמטכ"ל שהה אז
בחפ"ק הפיקוד. אוגדה 210 אכן התכוננה לפעול בעקבות אוגדה 36, או במקרה של

דמשק. רן שריג (חטיבה 179) הוא- ציר קוניטרה— בציר 'אמריקה' —התמוטטות 
שהופעל ראשון בציר קוניטרה. הוא נתקל באש נ"ט ממוצב פלוגתי סורי על הגבול,

40 הטנקים שלו אבדו 20 ויותר. חטיבה 679, שחיפתה על 179 מטווח–ומתוך כ
ֶרֵבארוך, מרכס הבוסטר, חדרה פנימה בעקבות רן שריג בכביש והגיעה אל מע

למערך הנ"ט. יותר מאוחר, בשעה 16:20 הגיעה חטיבה 9 וחדרה גם היא פנימה.
 להגיע עד—12 באוקטובר המשיך הכוח של פיקוד הצפון להתקדם. המגמה –ב

175 מ"מ ולהפגיז את–30 ק"מ מדמשק, על מנת להציב שם את תותחי ה–סאסא, כ
אזור דמשק. חיל האוויר הסורי, שיום לפני כן לא ביצע כלל התקפות על כוחותינו,

ביצע באותו היום 120 גיחות תקיפה בעיקר על אוגדה 210.
ןוויכל הפיקת תורשפא לע 641 הדגוא תא דוקיפה ףולא החנה ,םויה ותוא רקובב

הנופצ תולעהל הארוה הלביק ,9 הביטח הנממ החקלנ רבכש ,641 הדגוא .ןיכסמ ’חיש
ןוחטיבה תצעומ לש הסוניכ תורשפא התייה םויה 'טוש' יקנט 05 — 502 הביטח תא
תא םימלוב ןמזה לכ םינקירמאהש תעב ,םויה תרחמל שא תקספה לע טילחהל
.קשמד רבעל םיחתות יריב תוחפל ,םיגשיהל עיגהל לארשי לע םיצחולו ךילהתה

7 הביטח החילצה 00:41 העשבו ,ןא’ג תיב תערזמב תודגנתהב הלקתנ 63 הדגוא
תיב תערזמל םורדמש סמש לת תא שובכל ףסונ ןויסינ .ןאג' תיב תערזמ תא שובכל
שוביכ רחאל ,הלילה ותואב .713 הביטחמ דודג ידיב הלילב קר שבכנ לתה .לשכנ ןא’ג
הזאמ–לא הפועתה הדש לע וריו ןא'ג תיב תערזמל 571 יחתות ינש ומדוק ,סמש לת
.קשמדל םורדמ



מלחמת יום הכיפורים 270

מלחמת יום הכיפוריםהגהה 5 270

’אוגדה 210 התקדמה מזרחה. חטיבה 679 הגיעה בצהריים עד לאזור נסג
9 ניהלו בדרכן קרבות טנקים עד שהגיעו צפונה–ועצרה לתדלוק. החטיבות 179 ו

לנסג' והתכוננו לנוע לעבר סאסא.

ההפתעה העיראקית
80 טנקים. ההפתעה הייתה מוחלטת.–בשעה 15:30 נצפו העיראקים באגף. התגלו כ

גם הפיקוד וגם האוגדה לא ידעו על כך. חיל האוויר הופעל ראשון כנגד העיראקים,
30 גיחות. דן לנר ערך את כוחותיו לבלימה מול–והוא תקף אותם עד הלילה ב

הכוח העיראקי. לקראת הערב הגיעה אליו חטיבה 205 בזמן, ונכנסה לקרב מול
הטנקים העיראקיים. לקראת הלילה הורה דן לנר לכוחותיו לסגת מגמה אחת

לכיוון צפון ולהיערך לקראת המשך הקרב עם הכוח העיראקי.
החטיבות של אוגדה 210 נערכו כמעין 'ארגז אש' שלתוכו נכנס הכוח העיראקי.
באותו הלילה נכתש הכוח העיראקי קשה מאוד על ידי האגד הארטילרי של האוגדה
שאליו צורפו יחידות ארטילריה נוספות, ולקראת הבוקר גם חיל האוויר וגם טנקים

פגעו והשמידו טנקים עיראקיים.

כיבוש החרמון
21 בחודש: כיבוש החרמון. בהתקפה השתתפו–האירוע האחרון במלחמה היה ב

 גולני בפיקודו של אמיר דרורי, וחטיבה 317 בפיקודו—שתי חטיבות חי"ר מוקטנות 
של חיים נדל.

הכוח של חיים נדל, מוטס בשישה מסוקי 'יסעור', תקף את שיא החרמון ואת
מוצב החרמון הסורי. בחיפוי אווירי וארטילרי הונחתו 626 לוחמים מצפון למוצב
הסורי הצפוני. בשעה 18:20 בקרב קצר נתפס שיא החרמון, וכעבור זמן קצר תקף

 נטוש. בקרב נהרגו שנייםֹגדוד הצנחנים השני  את מוצב החרמון הסורי ומצאו
מחיילי החטיבה וחמישה נפצעו.

חטיבת גולני נעה בערך באותו הציר שתקפה בפעם הראשונה. כוח חי"ר יצא
דל שמס, וכוח ממונע של החטיבה נע בציר הכביש. הכוחות הגיעו סמוך’רגלי ממג

למוצב 16 הדרומי לחרמון הישראלי ולעיקול הטנק. בשעה 2:00 אירעה היתקלות
ראשונה בגבעה 16. בשלב זה התעוררה בעיה שמסך האש המתגלגל פגע בכוחותינו
והוסט מגמה אחת או שתיים קדימה. המח"ט והמג"ד נפצעו ופונו לאחור. למרות
זאת, הארטילריה היא שחיסלה את ההתנגדות באותם שני מוצבים לפני החרמון,

ובשעה 11:00 נכבש מוצב החרמון.
במלחמת ההתשה שהייתה אחר כך, עד להפסקת האש, נהרגו עוד 74 לוחמים

באזור המובלעת או 'הטריז' כפי שמכנה אותו אלחנן אורן.
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פיקוד הצפון במלחמהפיקוד הצפון במלחמהפיקוד הצפון במלחמהפיקוד הצפון במלחמהפיקוד הצפון במלחמה
) יצחק חופי (חקה)’אלוף (מיל

אינני מאחל לאף אחד להיקלע בעתיד למצב שנקלענו אליו במלחמת
יום הכיפורים. שבועיים-שלושה לא ישנתי, הייתי עוצם את העיניים

ומרגיש קור בעמוד השדרה רק מהמחשבה מה יכול היה לקרות

אני מבקש להסביר את השיקולים שעמדו ביסוד התפיסה של ההיערכות להגנה
והלחימה בכלל. יש ויכוח אם בסיני הייתה צריכה להיות הגנה קשיחה, אם לאו.
בפיקוד הצפון לא יכול להיות ויכוח כזה; רואים את עומק השטח. אבל מעבר

— קו פרשת המים —לעומק השטח, ברגע שנסוגים מערבה מהקו שהחזקנו בו 
אין תצפית אל מעבר לו. תל כודנה, שנמצא מול פתחת רפיד, הוא המקום היחיד,
מלבד מוצב החרמון הסורי, שממנו ניתן לצפות לשטח שלנו. כך, בעצם אין לאן

לסגת אם איננו רוצים להילחם מלמטה למעלה.
בתקופה שקדמה למלחמה ראינו את הדברים בצורה שונה מאמ"ן והמטה
הכללי, חוץ מדבר אחד: לא ידעתי בוודאות שאכן תפרוץ מלחמה ושתהיה מלחמה

כוללת בהיקף הזה.
דבר נוסף שראוי להזכיר: המרחק בינינו לבין הסורים לא עלה על 500 מטרים,

זה היה שטח ההפקר בין הקווים.
1972 הייתה מוזרה-הישארות הכוחות הסוריים במערך החירום בחורף 73

מאוד. עד אז, בכל החורפים יצאו הסורים ממערך החירום. הם נהגו לקפל את
הכוח ולהשאיר כוח מדולל, ולהתאמן באזור המדבר הסורי. הפעם הם נשארו.
הסברנו את זה בחשש הסורים לצאת ממערך החירום עקב ימי הקרב שהיו עד
דצמבר 72', בייחוד ימי הקרב הרציניים בינואר 73', שבהם הופעלו טנקים ואוויר.
בחורף, תנאי השירות שלהם במוצבים היו גרועים מאוד. היה קשה מאוד להחזיק
עוצמה כה גדולה בדיוויזיות שנמצאות לפנים. באפריל הם התחילו לצאת ולדלל

את ההיערכות.
וקב הקזחהה תובישח ןאכמ .ולומ הרוק המ תעדל קוקז היה ןופצה דוקיפ

קמועל תוארל ןתינ ,ןומרחה ללוכ ,םירחאה םילתהמו רהוז לתמ .םימה תשרפ
ןיא םא .הזאמ–לאב העסהה ילולסמ לע םיסוטמ תעונת וא םיקנט לש העונת
תופקשמ םע תיפצתב םילכה תא רופסל שממ ,לוכה םיאור ,םיננע וא ךבוא
.תולודג

באפריל יצאו הכוחות הסוריים אחורה, אבל כבר באוגוסט הם התחילו לחזור;
13 בספטמבר, אלא כבר באוגוסט! אז ראינו בהיערכות–לא אחרי הקרב האווירי ב

דברים שונים מאלה שהיו לפני כן. חזרו לא רק שלוש דיוויזיות החי"ר עם הכוח
האורגני שלהן, הארטילריה וכדומה, אלא נוספו להן גדודי ארטילריה מטכ"ליים,
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יחידות טילי נ"מ וחטיבות טנקים עצמאיות. עד פרוץ המלחמה לא היה לזה הסבר.
היום אנו יודעים בבירור שהם קידמו בעיקר טילי נ"מ קדימה, כדי לתת כיסוי

לכוחות הפורצים.
, ובנוכחים26F-15 בספטמבר היה דיון במטכ"ל בנושא הצטיידות במטוסי –ב

היה משה דיין. בתורי אמרתי כי לפני שאביע את דעתי בנושא העומד על הפרק,
אני רוצה להסביר מה קורה בגבול בפיקוד הצפון. טענתי שאני חושש מאוד שהכוח

70 טנקים–שנצבר מולנו יכול להתחיל לנסוע בלי שאיש יעצור אותו. היו לי אז כ
 שני גדודים של חטיבה 188. משה דיין עצר את הדיון ואמר "רגע—ברמת הגולן 

אחד, מה עושים? או שתגידו שהוא לא יודע על מה הוא מדבר, או כן יודע על מה
הוא מדבר. מה עושים?".

מחקר) ורפי הר לב (רלמד"ן):-כשיצאנו מהדיון אמרו לי אריה שלו (ראש אמ"ן
"מה הפחדת את שר הביטחון?"... שניהם התנצלו אחרי המלחמה.

היה ויכוח בינינו למפענחים בעניין פענוח תצלומי האוויר של מערך העומק
שלהם. סברנו שאם מערך העומק שלהם תפוס בכוחות שבַקו ואם הארטילריה
פרוסה, סימן שהם במגננה; ואם הכוח הזה מתרכז בשדרות מסע, סימן שהוא
מתכוון לנוע לכיוון החזית. ראינו שם ריכוז כבד של שדרות, והמפענחים של אמ"ן

חשבו אחרת.
לא ארחיב בעניין ההכנות למלחמה שעשינו בפיקוד הצפון ובכללן הקמת
הרמפות. יאנוש אמר לי שאלמלא הרמפות, מול הגזרה שלו לפחות, הוא לא היה

 מוזר—מסוגל להחזיק מעמד. את תעלת הנ"ט לא סיימנו בגלל אילוצי תקציב 
 בדרום בעיקר, לא השלמנו את בניית התעלה.—אבל זו עובדה 

15 איש. המוצבים–באשר למוצבים, לא ראינו בהם מוצבי הגנה. בכל מוצב היו כ
היו קטנים מאוד והיה קשה לפגוע בהם בארטילריה. ראינו בהם בעיקר מוצבי
תצפית. הערכנו כי בעת הפגזה יהיה קשה לצפות מהם, וליד כל מוצב קבענו מקום
בצד שאפשר יהיה לצאת ממנו ולהמשיך לדווח על מה שקורה מולם. מכל מקום,

לא ראינו אותם עומדים בהגנה, כאשר מדובר בסך הכול בעשרה או 15 איש.
6:00 בבוקר היינו, גורודיש ואני, אצל דדו במטה הכללי. דדו אמר לנו–בשבת ב

6:00 בערב. חזרתי לחפ"ק הפיקודי–בפעם הראשונה שעומדת לפרוץ מלחמה ב
בנפח. החפ"ק של הפיקוד והחפ"ק הטכני של חיל האוויר היו בנפח כבר מיום
חמישי, עוד קודם שידענו שאכן עומדת להיות מלחמה. מוטי הוד הצטרף אליי
לחפ"ק כיועץ אוויר. בבוקר, לאחר שהודיע הרמטכ"ל להתכונן למלחמה, הוריתי
לתגבר את המוצבים בכוחות נוספים. לפי מיטב ידיעתי את מוצב החרמון לא

תגברו. דובר בסך הכול בתוספת של כיתה בכל מקום.
7 באוקטובר, הבעיה הראשונה שעמדה בפנינו הייתה פשוט לסתום-בליל 6

את הפרצות ולמנוע גלישה לתוך בקעת הירדן והכנרת. את הכוח הראשון שהיה
בנמצא, צוותי תול"ר של גולני, הרצנו לפתחי הצירים למעלה, כדי לתפוס אותם.
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בפתחי הצירים הסורים חייבים להסתדר בטור ולהתחיל לרדת בזה אחר זה. אחר
כך, כמובן, שלחנו כל כוח שרק התגייס לתפוס את פתחי הצירים. היה כוח שעלה

על; היה כוח שעלה למעלה גמלא, וכוח נוסף שעלה בציר יהודיה וגשר–לכיוון אל
בנות יעקב.

כוח המילואים הראשון שכלל טנקים ושהגיע לציר הנפט, היה גדוד של חטיבה
12 שעות–179 בפיקודו של עוזי מור. הפלוגה הראשונה הגיעה לרמת הגולן כ

מגיוסה. לפני המלחמה ערכנו תרגיל גיוס לחטיבה 179 בפיקודו של רן שריג.
תרגלנו גיוס והצטיידות של גדוד אחד. ביקשתי להשאיר את החטיבה מגויסת, אבל
לבסוף השארנו את הגדוד של עוזי מור מזווד וחמוש, כדי לקצר את היציאה

למקרה גיוס.

הנגד–השיקולים שלי בעניין התקפת

. האוגדה של מוסה הגיעה על שרשראות מפיקודלא היו לנו מובילי טנקים1.
המרכז. הם באו מהדרום ונעו לאורך עמק הירדן ובבקעת הירדן. שקלנו אם

 לכיוון בית המכס—להעלות אותם מסביב במעלה לכיוון ראש פינה ומשם 
כדי שייתקלו במאמץ העיקרי הסורי, שאז לא ידענו שהוא באזור נפח כי גם

הכוח שחדר פרץ בדרום. ומכאן השיקול השני:
ןבומכ הזו .המיחלב עייסל ולכויש ידכ רתויב הרצקה ךרדב םתוא תולעהל.2

— תולודגה תוילעב סופיטה תא ךוסחל ,ואב ונממש ןוויכהמ םילועה םיריצב
גם מרחק תנועה וזמן וגם שחיקת הכלים;

שהכוח שלאז כבר ידענו שהמאמץ העיקרי הסורי הוא בכיוון נפח. רצינו 3.
, שכן דיוויזיה מספר 1 כבר נעהמוסה יתקוף באגף הכוח הסורי העיקרי

לכיוון נפח;
. נדרש לתקוף מוקדם ככל האפשר, כדי לשלול מהם אפשרותהעיתוי 4.

להתארגן בשטח שתפסו. הזכירו פה את מגנן הנ"ט הגדול: אחרי הכיבוש
מצאנו בשטח כמות עצומה של כלי נ"ט שהם לא הספיקו להציב כראוי מול

האוגדה של מוסה.
תוחוכ ועיגה הפקתהה ןמזב .ינש םוי רקובב רבכ הפקת הסומ לש הדגואה
בכעל אלש וניצר ;המרל ןמזב עיגהל וקיפסה אלש הדגואה לש םיפסונ
שמשהש ידכ הפקתהה תעש תא תוחדל קדצב שקיב הסומ .הפקתהה תא
רשאכ ,ינש םויב רבכ היהת הפקתההש ךכ לע ונכמס .םייניעב הכת אל
-הידוהי ריצב רנל ןד לש הדגואה ,םורדמ תפקות הסומ לש הדגואה
יכ ,הנאידניס רוזאב — 976 רקיעב ,לופר לש הדגואהמ תוחוכו ,הינשו’ח
לש הפקתה השעמל התייה וז .ןופצב המילבב הקוסע התייה 7 הביטח

.דוקיפה תוחוכ לככמעט 
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השיקולים לבחירת גזרת ההבקעה בצפון דווקא:

יכרוצל ןבומכ המיאתהש תיגטרטסאה-תיל"כטמה הנווכה הבלתשה הפ1.
םדקומ איצוהל איה הנווכה" :רורב ןפואב ודד יינפל רידגהש יפכ ,דוקיפה
ביואב זכרתהל לכוי ל"הצש ידכ המיחלה לגעממ הירוס תא רשפאה לככ
ןוויכה הז ,תיגטרטסאה הנווכה לע ססבתהב ."ירצמה ביואב ,ירקיעה
הירוס תא איצוהלו ץוחלל היהי ןתינ םא .קשמד לע ןירשימב םייאמש
;וב ףוקתל ךירצש ןוויכה הז — המיחלה לגעממ

 מורדות החרמון. כל—בהתקפה בגזרה הצפונית נשענים על אגף בטוח 2.
כוח שהיה תוקף במרכז היה צפוי שיילחם למעשה בשלושה כיוונים;

רפול וחטיבה 1 כבר תכננו בכמה תכנונים אופרטיביים את הפריצה בדיוק3.
במקום שבו פרצו בסופו של דבר במלחמת יום הכיפורים. הם הכירו היטב
את אזורי הפריצה ואת המוצבים הסוריים שממול. זה היה ידע שיכול לקצר

מאוד את תהליך נוהל הקרב, שהיה קצר ממילא.
ביום רביעי, 10 באוקטובר, ניתנה הפקודה הפיקודית, וביום חמישי לקראת

הערב החלה המתקפה.
ביום שישי, 12 בחודש, האוגדה של דן לנר התחילה לנוע, לפי פקודה, בציר

עמאן. הייתה לי תחושה מאוד-קוניטרה-דמשק לכיוון כנכר, לכיוון כביש דמשק
לא נוחה, לא בגלל העיראקים אלא בגלל כמות הכוח הקטנה יחסית של האוגדה.
אנחנו מדברים פה על אוגדות וחטיבות, אבל באחד השלבים דיברתי באופן ישיר
עם המח"טים; בשלב כלשהו כשדיברתי עם אורי אור, הוא אמר לי "החטיבה

מסתערת" ואחר כך התברר שהיו לו רק תשעה טנקים!
הייתה לי הרגשה שהכוח מתפזר על ציר ארוך, שאין הוא מגן על אגפו מדרום
ושאין לו עורף של כוחות. לכן הכנסתי את חטיבה 205 של יוסי פלד שהייתה
בגזרה הדרומית ת"פ 146. מסרתי אותה ת"פ האוגדה של דן, לאבטחת אגף ולתגבור

הכוחות.

ההפתעה העיראקית

ידענו שהעיראקים אמורים להיות בסוריה, רק לא ידענו שהם עומדים לתקוף.

הופתענו מעיתוי ההתקפה. עמוס גלבוע הסביר מדוע; בעצם, כי לא שמעו אותם.
בהתחלה ראינו ענן אבק אדיר עולה מהתנועה שלהם לכיוון הכוח של דן לנר. נתתי
לדן הוראה לחזור ולא להמשיך לנוע לכיוון כנכר. אחר כך התברר שמדובר בכוח

העיראקי, ועיקר הכוח שנכנס פנימה הושמד.
ביום הזה חיל האוויר תקף את הכוח העיראקי, כי זה היה איום חדש. צריך
לזכור שהיינו עייפים ורצוצים משבוע ימי לחימה רצופה, והנה מגיע כוח חדש עם
מאות טנקים. פניתי ביוזמתי אל מפקד חיל האוויר או אל מפקד כנף 1, אינני זוכר
במדויק, וביקשתי מהם להפסיק את התקיפה כי ראינו מטוסים שלנו נפגעים ונופלים.

אמרתי לו שנסתדר בלי הסיוע של חיל האוויר.
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כמה נושאים נוספים:

אמצעי הלחימה נ"ט שעמדו לרשות צה"ל; מחדל ההצטיידות; והאורגניות של
היחידות.

לצה"ל, ובתוכו גם לחי"ר שלנו בפיקוד הצפון, לא היה נשק נ"ט. היו כמה
בזוקות! זו הייתה הסיבה שעד שלב כיבוש המובלעת לא נתתי להעלות את גדודי
החרמ"ש למעלה. מלבד החשש שהם היו נעשים לבשר תותחים, הם לא היו מסוגלים

לסייע.
היה מחדל רציני מאוד בהצטיידות של צה"ל לפני המלחמה. לא היו אמצעי
תאורת לילה. בלילה הראשון גמרנו את כל פצצות התאורה למיניהן, וצוותי הטנקים

אדום לראיית לילה. לנו כמעט–היו פשוט עיוורים. לסורים היו אמצעי אינפרה
שלא היו אמצעים כאלה, דבר שהכביד עלינו מאוד את הלחימה בלילה, אף שהיינו

מאומנים בלחימת לילה.
אל — םיינגרוא תוחוכ ויה אל ןופצה תיזחב ומחלש םיאולימה תוחוכמ קלח

וסייגתהש םישנא .םיינגרוא םידודג אל ,תוינגרוא תוגולפ אל ,םיינגרוא םיתווצ
רב ירוא תא יתינימ ינא .הלעמל םתוא וצירהו םיקנטל וסנכוה ,םיתווצל וצבוק
וא תוגולפ ,םידודג ויה אל הלא לבא .המידק תוחוכה תפיחדל יארחאל ל"ז ןוא
תיארנ התייה ןבומכ הנומתה לכ תועש 42 ונל םינתונ ויה ול .תויונב תוביטח
.תרחא

הכוננות לפני המלחמה וההפתעה

אמנם אמרתי שלא ידעתי שעומדת לפרוץ מלחמה, אבל חששנו ממה שעומד
לקרות ולכן העלו אלינו את חטיבה 7. בפרוץ המלחמה היו לנו 177 טנקים, כולל

1,000 טנקים. בלי התגבור של חטיבה 7 היו–חטיבה 7. הסורים תקפו אותנו עם כ
לנו בערך 70 טנקים של חטיבה 188. בלי חטיבה 7, לאן היינו באים?

 כן לגייס, לא לגייס. איני יכול לומר שהשתטחתי—היה ויכוח על הגיוס המוקדם 
על הרצפה בדרישה לגייס את מה שרציתי, גם איני יודע אם זה היה מצליח. מכל
מקום לא תבעתי את זה במפגיע. זה מציק לי, משום שאני חושב שאילו הייתה לנו
עוד חטיבת טנקים אחת ברמה עם פרוץ האש, כל התמונה של ארבעת ימי הקרב

 כל שכן אילו היינו מגייסים יותר, הם—הראשונים למלחמה הייתה אחרת לגמרי 
כמובן לא היו תוקפים.

יתרה מזו, ככל שיישמע אבסורדי, אני חושב שאילו היה לנו כוח גדול יותר,
מספר הנפגעים שלנו היה קטן יותר! כי במקום שבו עמדו שני טנקים יכלה לעמוד
פלוגת טנקים. הלחימה ביומיים הראשונים הייתה לחימה של מ"מים, של מ"פים,

של מג"דים. עם קצת יותר כוח כל התמונה הייתה יכולה להיות שונה.
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מוצב החרמון
שתי נקודות:

 כיעד— מתקן מטכ"לי ובאחריות מטכ"לית —לא ראינו את מוצב החרמון 1.
שצריך להכינו ברצינות להגנה מפני התקפה כמו שהייתה. לא מדובר באזור
שאפשר לתקוף בו עם שריון. בפועל, הוצב בו כוח חי"ר קטן מאוד. גורם
נוסף: לפני המלחמה בנו את הבונקר מחדש ואת מעט העמדות שהיו מסביב
הרסו תוך כדי הבנייה. משנסתיימה הבנייה רצינו לבנות את המערך החפור
מסביב, ונאמר לנו שאין כסף. אבל, ואינני מאשים גורמים אחרים, לא

 עם תעלות—הייתה לנו כל בעיה להעלות מראש פלוגה למוצב החרמון 
חפורות, בלי תעלות חפורות. אפשר שכל הטראומה של נפילת מוצב החרמון,

על כל המשמעויות שלה, הייתה נמנעת.
בנוגע לניסיון השני לכיבוש מוצב החרמון. אמיר דרורי רצה לתקוף את2.

מוצב החרמון בפעם השנייה מהכיוון ההפוך לציר שבו עלה בפעם הראשונה.
הוא הציג את התכנית לקותי, שהיה סגני, והם הראו לי את התכנית. איני
זוכר אם קותי היה בעדה או נגדה, ומכל מקום אני לא אישרתי אותה.
השיקולים שלי בדבר היכולת לסייע לו כשיעלה בציר שבו עלה בפעם

— סיוע ארטילרי ואווירי ואחר כך גם סיוע מחטיבה 317 —הראשונה 
נראו לי הרבה יותר קריטיים. איני יכול לומר בוודאות שאילו היינו עולים
מאחור, כפי שאמיר רצה, התמונה הייתה שונה. אינני בטוח, וזה לפחות

מנקר בראשי מאז המלחמה.

12 בחודש–הפריצה לסוריה ב

קבענו פער של זמן בין החדירה לתוך המובלעת ובין הפריצה, בין אוגדה 36 לאוגדה
210, מתוך מגמה שאוגדה 36 (של רפול) תיכנס לעומק ואם יהיה צורך ירדו חלק

—מהכוחות לכביש קוניטרה-דמשק, ואז נכניס את אוגדה 210. אני חושב שנתנו 
 את הפקודה לחטיבה 179 מאוגדה 210 לפרוץ מוקדם מדיי. אילו—הרמטכ"ל ואני 

 בעיקר היפגעות החטיבה—שלוש, כל תמונת הפריצה -היינו מחכים עוד שעתיים
 אולי הייתה נראית אחרת.—של רן שריג 

עובלג סומעש המ תא יתעדי אלש ,םינושארה םיימויב רקיעב ,המחלמב תועש ויה
תמר שוביכ תא עונמל חילצנש ,ןושאר םויב רקיעב ,חוטב יתייה אל .םויה עדוי
לבא ודד תא הב יתפתיש םגו ,השוחתה התייה וז .תננסמ ומכ ץורפ היה וקה .ןלוגה
לבא י'שילש תיב ןברוח’ לש םיחנומב יתבשח אל .תוחוכה תלעפה לע עיפשה אל הז
— םינושארה םיבלשב ,הברה יתחמשל .תיבה ןברוח התייה ןלוגה תמר ונליבשב

בעיקר בזכות הלחימה של צוותי הטנקים וגדודי הטנקים ברמות הנמוכות, אחר כך
כמובן של כל מערך הפיקוד והשליטה בגופי הטנקים של המילואים והסיוע של

 הגענו בתום הקרבות לאן שהגענו.—חיל האוויר 
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דבר אחרון, אינני מאחל לאף אחד להיקלע בעתיד למצב שנקלענו אליו במלחמת
יום הכיפורים. בכל המלחמות האחרות הייתי תמיד בתוך הקרבות. הפעם ישבתי

שלושה לא ישנתי, הייתי עוצם את העיניים ומרגיש קור-בלב הגיהינום. שבועיים
בעמוד השדרה רק מהמחשבה מה יכול היה לקרות.

היכן טעינו?היכן טעינו?היכן טעינו?היכן טעינו?היכן טעינו?
) אביעזר יערי’אלוף (מיל

מחקר במלחמה- ענף סוריה באמ"ן’ר

למרות כל אמצעי המודיעין שיהיו, המודיעין לא בהכרח ייתן
התרעה בזמן, כי התרעה מעולם לא הייתה תלויה בכמות החומר

 תמיד היה חומר מספיק, תמיד היו ידיעות מספיקות,—הזמין 
אלא שההערכה היא הקובעת

הידיעות העיקריות ברמת המטכ"ל
שהגיעו לידינו לפני המלחמה

7 בינואר,–בסוף שנת 72' ובתחילת 73' הסתיימו ימי הקרב. ביום הקרב האחרון, ב
הפצצנו את לטקיה בעוצמה כזו שהשקט שהיה אחריה גרם לסורים להסיק שכדאי

מאיל-להם לחיות בשקט. לא נראתה כל סיבה להכנות למלחמה. עם זאת באפרי
כבר הגיעו לידינו ידיעות על תכניות ואימונים למלחמה הן בהגנה והן בהתקפה.

13 בספטמבר 73'. אמנם–האירוע השני, שהובלט מאוד, היה הקרב האווירי ב
הסורים התחילו להיכנס למערך החירום כבר קודם לכן, אם כי מאוד בהדרגה, אבל
הקרב הזה בלי ספק יצר תחושה שהם אינם יכולים להבליג, ואני חושב שכולנו

אמרנו עד הרגע האחרון שיש לצפות לתגובתם.
הנושא השלישי, שהוא ביסוד הבעיה הצבאית, היה היערכות כל מערך הטק"א
הסורי בחזית ובקו השני. העובדה הזאת לא תרמה לנו באופן שנעריך טוב יותר את

הצפוי ולא הדליקה נורה שמדובר בהכנות למלחמה.
ואחרון, היערכות החירום של הסורים הלכה ונתעבתה מעל ומעבר למערך
החירום המלא שלהם שידענו עליו. זה היה מערך חירום שבו, לדוגמה, חטיבה 47
ומערך הגישור ירדו לחזית, והכול קיבל תצורה של כוננות מרבית של הצבא הסורי

למלחמה.
לקראת הסוף, בהחלטות המכריעות, אמ"ן מסר עם פיקוד הצפון יחד, את רוב
העובדות הרלוונטיות, אם לא את כולן, של ההיערכות הסורית בחזית וגם את
משמעותן. אלי זעירא ואריה שלו אמרו בישיבות המכריעות כי מערך החירום הוא
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מערך שממנו הסורים יכולים להגן ובה במידה לתקוף. עם זאת, טענו שהם לא
מאמינים שיתקפו.

ועיגה ,תירוסה הפקתמה תינכת לע ,שממ תויביטרפואה ,תונושארה תועידיה
הנגהל תירוס תיאבצ תינכת תלשבתמש ונעדי .'37 יאמ-לירפאב רומאכ ונידיל
תויזיווידה שולש לש תיתיזח תללוכ הפקתה שי יפקתהה הקלחב יכו הפקתמלו

םה הלילה עצמא דעש רמאנ תוירוסה תוינכתב .ןוירשה תויזיווידב תובוגמ ,וקבש
ונבשחש ,3 היזיוויד תא ונייצ דחוימב .ןוירשה סנכיי ךכ רחאו מ"ק הרשע וגישי

הז .ןדרי ןוויכל האלה םג הפקתהה תא ךושמל ידכ ,ףוקתתש ,םורדב םג היהתש
םירוסהש םשורהמ ענמיהל השקש ךירעה ן"מא וללה תועידיה סיסב לע .יאמב היה
.המחלמ םיניכמ

הידיעה השנייה, שבלטה במכלול הידיעות הקונקרטיות, הייתה אודות ביקור
25 בספטמבר. מה שהתחולל אחרי הביקור הזה-המלך חוסיין בישראל בליל 24

זיכה אותו ברשומות לכמה סוגי פרשנויות: האחת, הפרשנות של צבי זמיר שחוסיין
מעולם לא היה סוכן וכי לא נתן התרעה למלחמה. 20 שנה אחרי הביקור הזה,
כשהחלטתי שסוף סוף מותר לי לדבר, מתוך פחות מעורבות, על נושא מלחמת יום
הכיפורים, בחנתי מה באמת אמר חוסיין. אז נכון, הייתה שיחה כללית שבמהלכה
חוסיין גם התריע על מלחמה. אבל כשזה הגיע לחזית הסורית, נתן חוסיין התרעה

תנו לא מתעסקים,ִמיוחדת. שאלה אותו גולדה מאיר אם הם לא למדו את הלקח שא
והוא אמר: "אני חושב שהם לא עושים את זה לבד". החלק הבא של הרשומון היה
תלוי בנציג אמ"ן שנכח שם והיה עד למה שהתרחש. ומי שייצג את אמ"ן, שהיה
פרשן של הזירה הירדנית, הבין שמדובר בהתרעה למלחמה ולא זו בלבד אלא
בהתרעה למלחמה דחופה. הוא טלפן גם לממונה עליו וגם אליי ואמר: "יש התרעה

למלחמה, אני לא יכול להגיד לך מאין זה, אבל זה רציני, נראה לי רציני מאוד".
אז, בימים המכריעים לעניין הערכת המצב, הייתה חשיבות ממדרגה ראשונה
לעובדה שנציג אמ"ן היה משוכנע שיש כאן התרעה למלחמה, גם אם יש שיאמרו
שלא כך בדיוק נאמרו הדברים. אנחנו בענף סוריה לא קיבלנו את החומר. התלוננתי
ונאמר לי שיש דברים מסווגים מדיי שאינם נמסרים לי. בסופו של דבר, הנושאים
שהעלה חוסיין ואנשיו ובעקבותיו, היו אלה שהביאו לנו מאוחר יותר את תכנית
המלחמה הסורית החדשה, די מדויקת ודי מלאה. היא הגיעה בכמה וכמה גלי

ידיעות, גם באמצעות הירדנים וגם באמצעות האמריקנים.
2 בספטמבר הוצאנו סקירה על תכנית המתקפה הסורית לפרטיה, כפי שידענו.–ב

מחקר אמר שאולי הסורים מכינים תכנית-אבל סיכום הסקירה הזאת מטעם אמ"ן
למלחמה אבל הם לא יוציאו אותה אל הפועל בלי מצרים, ומצרים אינה מתכוננת

למלחמה.
לשמע הדברים מהמפגש עם חוסיין דאגתי דאגה רבה. כולנו דאגנו. מה שחסר

ונלביק רבוטקואב1 -רבמטפסב 03 לילב תוצח ירחא .םירצמ היה החסונל ונל
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תננוכתמ אלא ליגרת הניכמ הניא םירצמש העידי שי יכ ,רקחמ-ן"מאמ רסמ
1–ב ,םויה תרחמל םירוסה םע לעופה לא איצות איה המחלמה תא .המחלמל
,םירצמ לע עדימ רסחש רורב היה כי ,ונלש תוששחל רבסהה תניחבמ .שדוחב
רקחמ-ן"מא גיצנש אלא .םירצמ לע העידי תלבקתמ הפ הנה ;הבושת ונלביק
עדאש ידכ העידיה תא יל םירסומ םעפהש שרופמב יל עידוה )ל"נה שגפמב(
.ליגרת ותואב אלא המחלמב רבודמ ןיאש ותעדב קבד ראשנ ן"מא לבא ,דימ התוא
.יידמ רתוי היה רבכ הז יליבשב

באמצע הלילה החלטתי שהגיע הזמן לאזעקה. עשיתי זאת על דעת עצמי.
סוף ידיעה שקושרת את ההכנות–צלצלתי לקמ"ן הפיקוד ואמרתי לו: "יש כבר סוף

בסוריה עם מצרים. הקשר הזה הוא קשר שקובע לנו למעשה את ההכרעה בהערכה.
להרים' [לעורר] את הפיקוד". הפיקוד אמנם הוזעק, אך בבוקר’אני חושב שצריך 

לא קרה כלום!
תוכרעה איצומ ינאש לע יתפזננ ,ן"מא שאר לצא הכרעה תבישיל ונעגהשכ ,רקובב

ונארקנ םיימוי רובעכ .ן"מא תעד לע תולבוקמ ןניאש תוכרעה דועו ,ימצע תעד לע
— ימשר ןפואב םעפה ,ונפזננו ,ן"מא שארל בוש ,ינאו )ןופצ ן"מק( יגח ,ונינש

למזלי, כי זה הגיע לוועדת אגרנט.

רבודמש רידגהל ונצחל אלו ,5 ףנע לכו ינא ,ןוטה תא ונדרוה ,ןולשיכה ירחא
בו הוציאו הסובייטים פקודות לפינויש רבוטקואב 4 ליל עיגהש דע — המחלמב

הירוסל םקלח ,ריוואב רבכ םיסוטמהש תועידי ועיגה ברעב .הירוכל המשפחות מס
,הוושה קמעל ונעגה אלש ןוויכ .ן"מאב חוכיו היה הז לעו ,םירצמל םקלחו
ינש ובש טקלב העידיה תא איצוהו אב אוה .וניניב עירכיש ולש היראל ונארק
–ב םירצמה םהל ושעש המ םיטייבוסל תושעל םיכלוה םירוסה ,דחאה :םירבסה
םיטייבוסל שי ;תויוננוכה עקר לע ילואו ךוסכס ללגב םתוא קלסל רמולכ ,'27
.םירוסהמ עדימ

ולש עדימה תא באשש יטמולפיד רוקממ העידי העיגה ,שדוחב 5–ב ,תרחמל
ועידוה םירוסהש רחאל םהלש םיחמומה תא םיאיצומ םיטייבוסה ויפלו ,םיטייבוסהמ
ןיידע ברע תונפל שדוחב 5–ב אציש טקלה ,םעפה םג .המחלמ תושעל םיכלוה םהש
ידיל ועיגה םיסורה ,ןושארה שוריפה :רדסה תא ךפה קר םישוריפה ינשב זחא
םירוסה ויתובקעבו ךוסכסב רבודמ ,ינשה שוריפהו ;המחלמל תונכה ןאכ שיש הנקסמ
.תחא םעפ םירצמה ושע רבכש המ תאלרוסים  תושעל םיכלוה

5–הידיעה הבאה הייתה ידיעה מהשטח. מדובר במידע מצילום אוויר שנעשה ב
באוקטובר וממנו היה ברור לנו שהסורים נכנסו בחזית לעמדות קרב. בפיקוד
הצפון כמובן ראו את זה. על הפענוח הזה הוצאנו לקט ובו קבענו כי הסורים

נכנסים לעמדות קרב לקראת מלחמה.
,שדוחב 6–ב קר ואצי ,םויה דע הריבסהל לוכי יניאש הביסמ ,הלאה םיכמסמה ינש
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.המחלמ תויהל תכלוהש תילנידרקה העידיה ירחא היה רבכ הז .רקובב תבשב
אוה — הירוסב וקסעש הלא לש — ונלש דצב ויהש םיחוכיווב ןייצאש ןורחא רבד

תוניידתהה ףוסב .ואל םא המחלמב רבודמ םא םיחוכיו ויה ןיידע שדוחב 6–בש הדבועה
םירצמה םע ומחליי םירוסה םאה הלאשב רקחמה שאר ןיבל יניב ףסונ ןויד ךרענ תאזה
היה רבכ הז ?תירצמה הפקתהה תואצות תא ואריש דע וכחי םה םכרדכש וא ,דחי
המזי םירצמ .תפתושמ הפקתה וז — ןודל הְמּב ןיאש יתרמא הז לע .םיירהצב תבשב
.רופיס ףוס — דחי תיללכ הפקתה היהת וזו ,תופתושמה תונכהה תא

השגיאה הכללית של אמ"ן

יש הסברים שונים לשורשי הטעות הזאת; דומה שהם ניואנסים של אותו נושא אף
פי שהם שונים במהותם. הסבר אחד ניתן בספרו של ראש אמ"ן דאז אלי זעירא–על

. להבנתי, הוא תולה את השגיאה בשני מכלולים: האחד, העובדהמיתוס מול מציאות
 סוף 71', סוף—ששלוש פעמים עד אוקטובר 73' ניצבנו בפני התרעות על מלחמה 

 ובשלוש ההתרעות הללו ניתחנו והסקנו שהדבר אינו ישים ושהם—72' ומאי 73' 
צאו למלחמה, וצדקנו; המכלול השני, אותם המקורות הטובים שאמרו לנוֵלא י

התממשותה בעובדה שהמצרים–שיש התרעה למלחמה הסבירו אחר כך את אי
יודעים שחסר להם מרכיב עיקרי במכלול הצבאי כדי שיוכלו להתמודד עם ישראל,
והוא המטוסים ארוכי הטווח שיהיו מסוגלים לחדור לעומק לישראל. אז הם תרגמו

23 ולטילים שיכולים לבצע חדירה לעומק ולהתמודד או לפחות לנטרל–את זה למיג
את עליונות חיל האוויר הישראלי.

בספרו אלי זעירא טוען במפורש כי שני המרכיבים הללו עוד לא היו מוכנים
ולא היו מבצעיים באוקטובר, ולכן אוקטובר נכנס לכלל של סבירות נמוכה.

יש הסברים אחרים. יש התולים את הכישלון בכישרונם של המעריכים. הם
טוענים שעשינו עבודה לא מקצועית ולא קראנו טוב את החומר ואת הידיעות ולא

הוצאנו את האותות האמיתיים מתוך כלל הרעשים.
יש כאלה, כמו ועדת אגרנט, שמסבירים את הטעות בקיומו של קונצפט כללי,

ומאחר שלא היה פלורליזם להתמודד עמו אמ"ן נגרר אחריו.
ויש התולים את הטעות אפילו באישים 'רעים', בעלי מעמד חזק, שהחליטו
להשליט את דעתם. מובן שיש שמץ של אמת בדברים האלה, אבל לדעתי, הנקודה
העיקרית היא התפיסה ההיסטורית אודות לקחי הערבים ממלחמת ששת הימים,
שגרמה לדחיית הידיעות הממשיות, ולפעמים הברורות מאוד, שמדובר במלחמה.
תפיסה זו נטרלה אותם כל כך, עד שאפילו ביום לפני המלחמה עוד נאמר בפורום
מטכ"ל, לאחר שהסובייטים התחילו לצאת ממצרים וסוריה, כי הערכה למלחמה

 היא נמוכה שבנמוכה. התפיסה הכללית הזאת,—כוללת לא רק שהיא נמוכה 
שנוצרה במלחמת ששת הימים, סברה שהערבים למדו את הלקח שהמכשיר הצבאי

לא יצלח להם.
מתוך הסיכומים העיקריים של אמ"ן לקחתי את הסיכום שבו הקו התחתון
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הוא הקו הקובע מהי הערכה אמיתית. לפחות בשנת 73', כשכבר היו ידיעות על
החלטתו של סאדאת לנקוט אסטרטגיה חדשה, הידיעות הללו נפסלו בעקביות עד
6 באוקטובר. עד אז קבע אמ"ן, ואני בחלקו בתוך זה, כי הערבים יודעים שאין להם

כוח צבאי להתמודד עם ישראל.
מה היה שורש הטעות שלנו בסוריה? לא בכך שאמרנו שהסורים אינם מכינים

 אמרנו פעם אחר פעם, בכל פעם בנוסח אחר, שהסורים מכינים מלחמה—מלחמה 
לסוף ספטמבר-תחילת אוקטובר. אמרנו שהסורים לא יצאו למלחמה בלי מצרים.
ומכיוון שמצרים כביכול לא התכוננה למלחמה, המשוואה הסופית הייתה שהסורים
אינם מכינים מלחמה אלא מתכוננים לתקריות כלשהן שיתפתחו, ואולי זה קשור

לבעיות הגנה וכיו"ב.
יתרמא םכסמ טפשמכ ,טנרגא תדעו ינפב יתדמעשכ ?האיגשה דוסי הפיא ,כך םא

ןמ רמוחו לק תניחבב םירצמה לע ונקסה אל עודמ ימצע תא לכוא ינא םויה דעש
.םירצמב םג תונווכ שפחל םיכירצ ונייה ...המחלמ םיניכמ םירוסהש הדבועה

1 באוקטובר, אבל כאמור לא אירע דבר. בעיקרון, זו הייתה–אכן עשינו זאת ב
השגיאה שלנו. ואפשר שאילו היינו נוהגים אחרת, או אילו אמ"ן היה מתמודד עם
זה ממש, אז היו בודקים שוב את מצרים. היום, אנשי המדור הצבאי המצרי לפחות,
אומרים שכבר שלושה-ארבעה ימים לפני המלחמה היו להם ידיעות מספיקות כדי

לעורר ספק אם מדובר בתרגיל. הם לא העלו את הספק הזה.

לקחים

יש לנו כיום פרספקטיבה מסוימת, כדי להבחין מהו באמת לקח יותר אוניברסלי
שהוא ישים היום ושיהיה ישים גם בעתיד. עליי לומר שאחרי שנים רבות ואחרי
הרבה מאמרים וויכוחים שהיו בפורומים כאלה ואחרים, עדיין אני לומד היום
דברים חדשים בתחום המודיעין. דבר נוסף, גורם רשמי סיים אחת ולתמיד את
הוויכוח בשאלת המאמץ העיקרי הסורי. אברהם זהר כבר אמר שלא היה מאמץ

זמנית לאורך כל הקו מהחרמון עד רמת–עיקרי סורי. היו 20 פריצות סוריות בו
מגשימים. אחר כך הקרב התפתח בהתאם להצלחות, והדברים זרמו כפי שזרמו.

מהלקחים האוניברסליים נותרו אחדים שחשוב להזכיר:

גם כיום עדיין רווחת ההנחה שהמודיעין יכול לתת התרעה בזמן, ולא1.
חשוב אם החרמון בידינו אם לאו, אם יהיו לוויינים או לא. למרות כל
אמצעי המודיעין שיהיו, המודיעין לא בהכרח ייתן התרעה בזמן, כי התרעה

 תמיד היה חומר מספיק,—מעולם לא הייתה תלויה בכמות החומר הזמינה 
. הדברים קרו,ההערכה היא הקובעתתמיד היו ידיעות מספיקות, אלא ש

הדברים קורים, ויש להביא בחשבון שיקרו שוב.
הקונצפציה לא נחקרה מספיק משום שוועדת אגרנט לא חקרה את חיל2.
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האוויר. היא לא עסקה בחיל האוויר כלל. ומי שבונה היום חיל אוויר, שבו
כמו תמיד משקיעים את עיקר התקציבים ואת כל העדיפויות כדי שיהיה

 עליו לדעת שאם תהיה היום מלחמה יחזור—גורם מכריע בקרב היבשה 
אותו המצב בדיוק. חיל האוויר לא יהיה גורם מכריע בקרב היבשה, וכוחות
היבשה צריכים להיבנות כדי להסתדר לבד. עם כל השיפורים שחלו בחיל

 משימות אסטרטגיות, תקיפת—האוויר הוא יבצע מגוון רחב של משימות 
 הכול יעבוד נהדר. בקרב—מטרות בעומק והשמדתן ופגיעות מדויקות 

היבשה עצמו זה לא כל כך ישפיע.
תמרב ינויחה חטשה ,התנתשה אל ןלוגה תמר לש היפרגופוטהש ןוויכ3.

וליא ,ןלוגה תמר םורד יכ תעדל בושח .ןלוגה תמר ןופצ ראשנו היה ןלוגה
רשפא רתויה לכל .םלועה ףוס היה אל הז ,םירופיכה םויב תלפונ התייה
.ןאלו תאצל לוכי והשימ ךיא יל רורב אל םשמו תרנכה תפש דע תדרל
,תרנכה תפש לא םימלש תוסייג ודרי םא םג .תדוכלמ וז רבד לש ופוסב
אוה ןלוגה תמר םורדב חטשה .תולקב םדימשהל היהי ןתינ תמאב םש
הזו ,םינש 72 ינפל ןוכנ היה הז !ירקיע חטש ונניא אוה — ןורמת חטש
המחלמה תא ןנכתמש ימ .ןלוגה תמר ןופצ אוה ינויחה חטשה .םויה םג ןוכנ
.לילגה עבצא תלפונ — ןופצה לפנ .וילע ןגהל תעדל ךירצ ןלוגה תמר לע
רוזאב האיציב ינש דצמו ,קירא רשגב דחא דצמ םיעקתנ — םורדה לפונ
.ריצק לת

כך יצאנו למלחמהכך יצאנו למלחמהכך יצאנו למלחמהכך יצאנו למלחמהכך יצאנו למלחמה
 מח"ט 179 במלחמה—אל"מ (מיל') רן שריג 

25 טנקים דרך מושב אלמגור בדרך עפר לכיוון גשר אריק.–ירדתי עם כ
יצאנו ללא תיאום כוונות, עם מעט מפות, בטנים אמנם מלאות אבל

בלי שום הכנה מוקדמת. כשעברנו את גשר אריק עשינו תיאום כוונות
קרבי. "תעלה בציר יהודיה, תיתקל, תתחיל להילחם"

חטיבה 179 הייתה חטיבת המילואים הראשונה שצוידה בטנקי 'שוט' עם מנוע
דיזל. החטיבה הייתה חטיבת הגיוס המהיר של הפיקוד. בין כסה לעשור היה תרגיל
גיוס מוצלח מאוד, ואחריו הוחלט בפיקוד להשאיר בימ"ח גדוד חמוש ומזווד.
הצוותים של חטיבה 7, שהגיעו מסיני במטוסים, רוקנו את הימ"ח. בעיניים כלות

ראינו איך לא נשאר לנו כלום למעט גדוד אחד, הגדוד של עוזי מור.
10:00 בבוקר. האנשים התחילו להגיע. 36 טנקים–הוראת הגיוס ניתנה בשבת ב
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נשארו בימ"ח מזוודים. בשעה 20:00 יצאו עשרה צוותים ראשונים. הקשר היה
מהלשכה שלי בפילון אל רפול, שישב בנפח והתחיל לנהל את העניינים. ההוראה
שלו הייתה לשלוח למעלה כל טנק שמוכן, אפילו לבד. רק טנקים, טנקים, לא

משנה המפקדים.
בשעה 20:00 הצלחנו לשגר עשרה טנקים מפילון, על שרשראות, דרך גשר
אריק; עם חצי בטן תחמושת, ללא מפות, התדרים במכשירי הקשר בלתי מיוצבים,
בלי תיאום כוונות ובלי איפוס. בשעה 22:00 הגיעו עם המג"ד עוזי מור לצומת ציר
הנפט בנפח, והוכנסו מיד על ציר הנפט. המג"ד קיבל פקודה לנוע דרומה על הציר
ולחבור למח"ט 188, שהחפ"ק שלו קדימה, בכיוון משתא. "סעו, תיתקלו בסורים
ותתחילו להילחם". הכוח הזה חבר על הציר לכוח צביק'ה המפורסם שהיה בעצם

טנק אחד.
ההיתקלות קרתה בערך בשעה 22:30. נפתחה עליהם אש חזקה מאוד. לסורים
היו אמצעי ראייה א"א. התנהל קרב, ופלוגה אחת הושמדה. מאוחר יותר נפגעו גם
שתי הפלוגות האחרות של עוזי. הגדוד הראשון, גדוד 266, יצא מהלחימה עד

שנסתיימה, ממש עד אחרי הפסקת האש.
25 טנקים, דרך מושב אלמגור–ירדתי עם שאר הטנקים שהיו לנו בימ"ח, כ

בדרך עפר לכיוון גשר אריק. יצאנו ללא תיאום כוונות, עם מעט מפות, בטנים
אמנם מלאות אבל בלי שום הכנה מוקדמת. כשעברנו את גשר אריק עשינו תיאום

כוונות קרבי.
רפול עלה על רשת הקשר שלי ואמר: "פחות או יותר מציר הנפט ודרומה אין

אף יהודי שעונה בקשר. תעלה בציר יהודיה, תיתקל, תתחיל להילחם".
בד בבד הגדוד השלישי עלה על אוטובוסים במחנה 'פילון' ונסע למחנה 'נפתלי'
(חקה הזכיר את צומת גולני כפקק של כל הפיקוד), ובמרכז הפקק היה הימ"ח של
האוגדה. הם נכנסו שם כמעט באלימות מול המחסנאים של חטיבה 164; הביאו
מלגזות מקיבוץ מזרע ומהסביבה והתחילו ממש בכוח לחמש ולזווד את הטנקים.
הגדוד הזה יצא ממחנה נפתלי ביום ראשון בסביבות השעה 14:00 על שרשראות,

דרך טבריה, בדרכו לכיוון גשר אריק.
עם הכוח שהיה בפיקודי, 25 או 27 טנקים, עלינו מגשר אריק בציר קצביה.

ה, וממש היכן שממוקמת היום האנדרטה של חטיבה 7,’עברנו את החווה של קצ
בח'רבת קצביה, הייתה ההיתקלות הראשונה. בהיתקלות מיד נדלקו שלושת הטנקים

 כל המחלקה המובילה נפגעה מטנקים סוריים. היום אני יודע שאלה—המובילים 
היו טנקים של חטיבה 46. בתצפית ראיתי עשרות טנקים שהיו פרוסים לאורך ציר
המפלים מדרום לצומת. נכנסנו למגע עם הכוח הזה. השארתי פלוגה אחת במגע,
ופלוגה שנייה, כעשרה עד 15 טנקים, עלתה משמאל לציר על תל צבח ותפסה שם
עמדות. היא תפסה את השדרה הסורית מהאגף, ובתוך שעתיים התחלנו לראות

 למדנו תוך כדי לחימה שאם רואים—את מדפי הצריחים של הטנקים מתרוממים 
טנק סורי עם מדף צריח בזווית 90 מעלות, סימן שהוא נטוש. מהשלב הזה התחלנו
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בהתקדמות ממש, בעת לחימה של אחד על אחד, מול כוחות סוריים במרחב שבין
ושניה.’ציר המפלים ובין צומת משתא ופאתי ח

בה בעת, הגדוד השלישי שבא ממחנה נפתלי עלה דרך מעלה כורסי, עבר את
על. זה היה הכוח הראשון שנתקל בסורים–על ונפרס באזור המושב אל–צר אלְמ

באזור הזה.
בסביבות אחרי הצהריים עלה החפ"ק של בריל מאוגדה 210 בעקבותינו, וקיבל
פיקוד על גזרת ציר קצביה. אני נשארתי עם גדוד, וקיבלתי ת"פ את גדוד הסיור של

 ממש גדוד טנקים, 25 טנקים. זה—האוגדה. גדודי הסיור היו אז כבדים מאוד 
למעשה היה ההרכב של החטיבה: גדוד טנקים אורגני וגדוד הסיור מהאוגדה, וכמובן

הכוחות המסייעים.
—ביום ראשון אחרי הצהריים נפצעתי בצוואר, פוניתי, וחזרתי ביום רביעי 

ערב לפני ההתקפה הפיקודית. תחילה החליף אותי קצין האג"ם שלי, גיורא, ואחר
כך דן לנר מינה למח"ט את סגנו משה בריל.

ושניה, החטיבה נערכה בשטח’ביום רביעי אחרי הצהריים, אחרי כיבוש ח
כינוס לרגלי מה שנקרא היום אבני הבשן או תל יוסוף. בשלב הזה חזרתי מהפציעה.

קרב ההבקעה

םוקמ — קשמד-הרטינוק ריצ — 'הקירמא' ריצב ץורפל םירומא ונייה תינכתה יפל
לע הססבתה תינכתה .השק יכהו קזח יכה ותויהב ,הצירפ וב ןנכת אל םלועמ ל"הצש
הררבתה תאזה החנהה .ןופצב 63 הדגוא לש הסינכה בקע ירוסה ךרעמה תסירק
דודג דועו ילש םיקנט ידודג ינש ,םיירליטרא םידגא ינש פ"ת ויה .היוגשכ ףוסבל
יל ויה אל .רטסובה תעבג לע יופיח תודמע ספתש ,976 הביטחמ רוא ירוא לש םיקנט
)ןופצמ( לאמשמ סורפ ינשה דודגהו ,שיבכה לע הרהדב ץרפ דחא דודג .תורירב הברה
רפסמ הנשמ אל ,הבנירא ןא’ח תמוצל עיגהל התייה ,ילש תרדגומה המישמה .שיבכל
דודג .רובעל הדגואה תוחוכל רשפאל תנמ לע הבנירא ןא'ח תא סופתל ;תודבאה
.ולוכ טעמכ עגפנו רצענ ,םישקומ הדש לע הלע לאמשמ סורפ היהש רויסה

אן ארינבה,’הגדוד שעמו הייתי פרץ ממש על הכביש. צלחנו את מתחם הנ"ט בח
ובסופו של דבר, בערך בשעה 17:00, תפסנו עם שלושה טנקים בלבד את צומת
ח'אן ארינבה. ברגע שדיווחתי לדן לנר שאני בצומת הוא הכניס את חטיבה 679,
את אורי אור, ואחריו את חטיבה 9. בזה למעשה נפתחה הדרך לפריצה למובלעת.

מה קרה לפני הקרב עם העיראקים

 היינו באזור— לחימה קשה ושוחקת מאוד —אחרי שלושה ימי לחימה במובלעת 
תל מרעי. הייתה תחושה ששברנו את ההתנגדות הסורית. ביום שישי 12 בחודש

 הציר הוביל לכנכר—אמר לי דן לנר: "תסתכל על הציר, תראה לאן זה מוביל" 
ולדמשק. "תתחיל לנסוע, עכשיו נוסעים עד לשם עד לדמשק". ואכן התחלנו לנוע.
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 חיל האוויר חיל האוויר חיל האוויר חיל האוויר חיל האוויר—————דברי פתיחה דברי פתיחה דברי פתיחה דברי פתיחה דברי פתיחה 
במלחמת יום הכפוריםבמלחמת יום הכפוריםבמלחמת יום הכפוריםבמלחמת יום הכפוריםבמלחמת יום הכפורים

אל"מ (מיל') בני מיכלסון

חיל האוויר איבד במלחמת יום הכיפורים 102 מטוסים, מהם 57 מאש ההגנה
האווירית של האויב. שיעור אבדות זה מסמן בבירור את מעורבות החיל בלחימה
ביבשה, לפני השגת עליונות אווירית מעל שדה הקרב, כמתבקש מתורת הלחימה.
מפקד החיל במלחמה, אלוף בני פלד, נאלץ לקבל החלטה קשה זו בשל המצב
החמור בזירות הלחימה עם פתיחת המלחמה. הימים הראשונים היו הימים מרובי
האבדות לחיל האוויר. ככל שהתמשכה המלחמה כך ניכרו איכות החיל וטייסיו

באבדות שנגרמו לאויב ובהשגת העליונות האווירית בסופו של דבר.
,יתטיש ןפואב המורד דיעס טרופ ןוויכמ א"קטה יכרעמ תפיקת ,תירצמה הריזב

דחי ,הלעתל ברעממ השביה תוחוכ ידיב םיירצמה םיליטה יסיסב תדמשה םע
םיסוטמ 532 תלפה ךות ,תטלחומ תיריווא תונוילע גישהל רבד לש ופוסב ורשפא
תירצמה הריזב תוירקיעה תוכרעמה לכב .א"קט תוללוס 34 תדמשהו םיירצמ
תועש 42 ךשמל תירצמה החילצה תריצעב ,ךכ :בושח דיקפתב ריוואה ליח אשנ
םיאנתה תא רצי ותניחבמ הז ןפואבו ,רבוטקואב 7–ה לש תיטירקה הממיב
רותיכב ,ךכו ;החילצה תכרעמב ,ךכ ;םורדב תידוקיפ דגנ–תפקתמל םישורדה
.תישילשה הימראה

,ל"הצ תוחוכ לעמ םייקנ םימש לע ןמזה בור ריוואה ליח רמש תירוסה הריזב
תפיקתל רבע אוה וז הריזב .ביוא יסוטמ 531 ליפמ אוה דועב ,תעלבומב ללוכ
ינקתמ ,קשמדב ירוסה ריוואה ליח תדקפמו ל"כטמה ומכ תויגטרטסא תורטמ
התייה הלא תופיקתל .הירוס קמועב היישעת ילעפמו תויתשתו םימ ,למשח
לש תרתוכה תלוג .וז הריזב לחש ךפהמה ןוויכל ןויצל היואר תרבטצמ העפשה
עצבמה — ןומרחה שוביכל 'חוניק עצבמ' יתהיה וז הריזב ריוואה ליח תוליעפ
דימשה ףא ךכ ךותב( ל"הצ תודלותב רתויב לודגהו בכרומה יביטרפואה סטומה
.)א"קט תוללוס עברא
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חיל האוויר במלחמת יום הכיפוריםחיל האוויר במלחמת יום הכיפוריםחיל האוויר במלחמת יום הכיפוריםחיל האוויר במלחמת יום הכיפוריםחיל האוויר במלחמת יום הכיפורים
סא"ל (מיל') יוסי עבודי

12 שנים. המחקרים התבססו–מלחמת יום הכיפורים נחקרה בחיל האוויר במשך כ
על מקורות רבים, בדרך כלל מקורות ראשוניים: תחקירי צוות אוויר, תחקירים
חיליים ותחקירים שנעשו בכנפות ובבסיסים. כל תא משל"ט במלחמה הוקלט,
החומר הודפס והוא המקיף שישה כרכים עבים; נערכו ראיונות רבים מאוד עם

 ועם כל מי שהיה לו— מפקדי טייסות, מפקדי בסיסים, מפקדי כנפות —מפקדים 
 כל—יד ורגל במלחמה הזאת. דוחות מחשב שימשו לכל פעילות חיל האוויר 

הגיחות שבוצעו במלחמה ודוחות המרס"א.
מבחינת חיל האוויר, מלחמת יום הכיפורים התחילה בעצם מאמצע מלחמת
ההתשה. במלחמת ההתשה חיל האוויר נאלץ להתמודד מול מערך טילי נ"מ חדש

 תקפנו—שלא הכיר קודם לכן. אף שהיו טילים כאלה במלחמת ששת הימים 
 הרי במהלך מלחמת ההתשה המערך—והשמדנו סוללות וגם לקחנו סוללות שלל 

הזה נהפך לנושא אחר לגמרי. חיל האוויר המצרי, שהתעצם מהר מאוד אחרי
תנו לתקוףִשהושמד במלחמת ששת הימים, לא הצליח בעוצמתו הרבה למנוע מא

לאורך התעלה במלחמת ההתשה. וכך בנו המצרים מערך טילים גדול, מאיים,
שסגר למעשה את כל מרחב הטיסה ואת כל גובהי הטיסה המבצעיים. הם האמינו
שכך ניתן יהיה למנוע מחיל האוויר הישראלי תקיפות מסיביות כפי שעשה במלחמת

סיני, במלחמת ההתשה וגם במלחמת ששת הימים.
160– במצרים היו כ—המצרים בנו אפוא מערך גדול מאוד של טילי נ"מ 

סוללות טילים. לאורך התעלה הם הציבו 46 סוללות, ולקראת מלחמת יום הכיפורים
הוצבו לאורך התעלה 62 סוללות טילים. הם פעלו בשיטת שיזור בין הסוללות:
סוללות מסוגים שונים, כשכל סוג סוללה יעיל בגובה מסוים. בין הסוללות הם
הציבו מערך גדול מאוד של תותחי נ"מ. כך באופן עקרוני הם האמינו שנסגר מרחב

הטיסה לאורך התעלה.
במהלך המלחמה וגם לאחריה הם פעלו לפי קונצפציה נוספת: כוחות צבא לא
ינועו קדימה ללא מטריית טילים. לעובדה זו הייתה השפעה רבה מאוד במלחמת

 כוח שיצא מתחום מטריית הטילים נפגע קשה מאוד.—יום הכיפורים 
המצרים בנו גם שדות תעופה נוספים. מתום מלחמת ששת הימים עד מלחמת

 תשעה, מהם שבעה היו—יום הכיפורים נבנו במצרים 11 שדות תעופה ובסוריה 
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גמורים ומבצעיים במלחמת יום הכיפורים. הם בנו מסלולים נוספים שאינם
מצטלבים. הם הצליחו גם לבנות דת"קים לכל מטוסי הקרב שלהם. כך הגיעו

למערך גדול מאוד של עוצמה אווירית.
יחסי הכוחות לקראת מלחמת יום הכיפורים היו כלהלן: למצרים ולסוריה יחד

700 מטוסי קרב, מטוסי יירוט ומטוסי תקיפה; היו להם הרבה יותר מסוקים–היו כ
400-310 מטוסים, מהם 309–משהיו לנו. בחיל האוויר שלנו היו בסך הכול כ

סגורים (מוכנים) לקראת המלחמה, והשאר בדרגי טיפול שונים.
מבחינת שדות התעופה, היו להם יחד 41 שדות תעופה, לעומת 11 שדות

שלנו; היו להם 190 סוללות טילי נ"מ, ולנו היו חמש סוללות 'הוק'.
–המערך הסורי הקרקעי גדל ותפח מול הגבול לאחר קרב האוויר שהתחולל ב

 קרב שאנו רואים בו את פתיחת המלחמה אף שעברו כמה—13 בספטמבר 1973 
13 בספטמבר עד פתיחת המלחמה. באותם שבועות הסורים העבירו–שבועות מ

לפתע מערך גדול מאוד של סוללות טילי נ"מ לקרבת הגבול; הם הכניסו כוחות
שריון והכוח הסורי גדל מאוד. צה"ל חשש שהסורים יבצעו מחטף, ועל כך כנראה

 אין מלחמה! התפיסה כולה הייתה שאיננו הולכים—בנה את הקונצפציה שלו 
לקראת מלחמה.

641 ויה םירצמב .הירוסבו םירצמב םיליטה ךרעמ תוחתפתה ןיינעב ףסונ ןותנ
ןבורב ,תוללוס 52 ונלש תיזחה לומ לא וריבעה םירוסה .63 הירוסבו ,מ"נ יליט תוללוס
ליחתהלו לפקתהל תולגוסמה דואמ תודיינ תוללוס , SA-6תוללוס 51 םהל ויה .תודיינ
חותפל הלוכי איה ,ירי תדוקפ תלבקמ הללוסהש עגרב .הדוקפמ תוקד רשע ךותב עונל
.דואמ תועירכמ ויה תודיינהו תוריהמה ,הלאה תוללוסב .תוקד 21 ךותב שאב

ליח לע דוקיפה תא לביק דלפ ינבש ירחא ,3791 ינוי שדוחב ,המחלמה ינפל
הרקמל ליחה תוינכת לכ ול וגצוהו ,ריוואה ליח תדקפמב ל"כטמרה רקיב ,ריוואה
,המחלמ ץורפת םאש א"חמ לש םינוידה רדחב םיחכונה לכל רורב היה .המחלמ
.תיזחב הסיט שפוחו תיריווא תונוילע גישהל תנמ לע ןושאר לעפי ריוואה ליח
תינכת התייה ;םירצמבו הירוסב הפועת תודש תפיקתל 'החיג'נ תינכת התייה
םיליטה ךרעמ תפיקתל 'ןמגוד' תינכת התייה ;םירצמב םיליטה ךרעמ תפיקתל 'רגת'
הירוסב םג תויגטרטסא תורטמ תפיקתל 'קינימוד' תינכת התייה ;תירוסה תיזחב
.הירוסב קר אלא םירצמב םירופיכה םוי תמחלמב עצוב אלש רבד — םירצמב םגו

 ולפיה חיל האוויר נאלץ להיכנס ללחימה— 'שריטה' —הייתה תכנית נוספת 
עוד קודם שהושגה העליונות האווירית. חיל האוויר לא 'אהב' את התכנית הזאת,
משום שעל מנת לתקוף ולהשתתף בלוחמת היבשה ביעילות מרבית היה עליו
קודם כול להשיג את העליונות האווירית ואת חופש הטיסה נגד מערכי הטילים גם

במצרים וגם בסוריה.
התכניות לתקיפת מערכי הטילים פורטו לפרטי הפרטים. בתכנית 'תגר' לדוגמה,
דּובר בהשמדת המערך כולו במכה אחת, וזאת בארבעה מטסים במשך כמחצית

 לתקוף את כל הסוללות; מטס משלים;—היום: להתחיל במטס הכנה; מטס עיקרי 
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 להשמיד את סוללות הטילים שתבואנה מהעורף. לא יכול להיות—מטס רביעי 
מצב שנצא לבצע תקיפת טילים אם אין כל הפרמטרים הדרושים למערך תקיפת
הטילים, כלומר: הפעלת ל"א מסיבית מאוד באמצעות כל מערך הל"א המוטס
והקרקעי של חיל האוויר באותה חזית; ביצוע צילומי אוויר בבוקר יום התקיפה,
כדי לוודא שהסוללות אכן במקום שאותרו ושלא נעו קדימה; ירי ארטילרי וירי
'מוץ' על ידי כוחות היבשה לעבר סוללות קרובות לקו החזית. תנאי חשוב מאוד
לביצוע התקיפות האלה היה כמובן מזג האוויר. תנאי מזג אוויר בלתי מתאימים

אינם מאפשרים את התקיפה.
חיל האוויר התכונן למלחמה הזאת בצורות שונות. קודם כול הוא רכש ציוד

קרקע שנועדו לדכא את מערך הטילים.–– טילי אוויר—וחימוש מיוחד שנקרא 'שרייק' 
—הוא התאמן בשיטות תקיפה שלא היו מקובלות לפני כן, שיטות שנקראו 'חטף'

'חטף' נמוך, 'חטף' מושהה, 'חטף' גבוה. הייתה שיטת תקיפה שנקראה 'קלע'. בשיטה
זו המטוסים באים בגובה נמוך מאוד, מושכים לאחור ומשגרים חימוש תוך כדי
משיכה. שיטה זו יעילה פחות מבחינת דיוק הפגיעה, אבל היא בהחלט עלולה

לדכא את תותחי הנ"מ או את הטילים לפני התקיפה המסיבית.
בעת המלחמה, ברמת הגולן למשל, חיל האוויר פעל גם בשיטת הקבלנות,
כלומר שטח רחב חולק לאזורי משנה וכל אזור הוקצה לבסיס מסוים או לכנף כדי

לתקוף שם בקבלנות, לפי היכולת לספק גיחות תקיפה באותו יום.
—חיל האוויר התכונן לפתוח במלחמה בשבת בשעות הבוקר המוקדמות 

תקיפת מערך הטילים בסוריה. אז הגיעו ידיעות שאיננו מסוגלים לבצע את התקיפה
בגלל מזג האוויר. הרמטכ"ל שאל את מפקד חיל האוויר אם אנחנו יכולים לבצע
דבר אחר ומהו, ומפקד החיל ענה שצריך לתקוף שדות תעופה בחזית הסורית.
הרמטכ"ל אישר להתכונן לתקיפה, ומפקד החיל הורה לטייסות להתחמש ולהתכונן.
בטייסות פתחו את כל הפקודות והתכוונו לצאת לתקוף את שדות התעופה בחזית

 כשעה וחצי לפני פתיחת המלחמה. בשעה—11:30 –הסורית. שעת ה'ש' נקבעה ל
11:00 הגיע מברק או טלפון מהרמטכ"ל שבו נאמר כי אין אישור מדיני לתקוף
ראשונים. מפקד החיל כמובן התרעם, אבל לא הייתה ברירה. הוא נתן הוראה

להפסיק, לפרק חימוש ולהתכונן להגנה אווירית.
תיזחב ונפקתו ,תוירוס תופיקת דגנ ונמחל הירוסב .ברקל ונאצי םויה ותואב

תרחמל תירצמה תיזחב םיליטה ךרעמ תפיקת לע טלחוה ברעב תבשב .תירצמה
עצוב .םיליטה ךרעמ תא ףוקתל ריוואה ליח אצי רקובב םכשה ןושאר םויב .רקובב
לרטנל ידכ ,םירצמב הפועת תודש העבש ופקתוה ובו ,םיליטה ךרעמ דגנ הנכהה בלש
תא קיספהל הארוהה האב ,זאו .םיליטה תפיקתב עירפהלמ ירצמה ריוואה ליח תא
הרומח תירוסה תיזחב היעבה יכ ,הירוסב ןמגוד עצבמל רובעלו םירצמב 'רגת' עצבמ
."03:11 'ש' .ןמגוד לעפה ,רגת קספה" :תוסייטל קרבמ איצוה ריוואה ליח דקפמ .רתוי

11:30 לתקוף את מערך הטילים. מערך הטילים הסורי–יצאנו לחזית הסורית ב
 גיחת צילום מקדימה לא בוצעה, ל"א לא היה במקום,—הותקף בלי מבצע ההכנה 
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ירי ארטילרי וירי 'מוץ' לא בוצעו. וכשהגיעו המטוסים לתקיפת הסוללות התברר
שרובן נעו קדימה עם הכוחות והן לא היו במקום. בתקיפה הזאת איבדנו שישה
מטוסי 'פנטום', השמדנו סוללה אחת ופגענו בסוללה נוספת. מבחינת חיל האוויר
המבצע נכשל לגמרי. לא ביצענו שוב, לא את 'דוגמן' ולא את 'תגר' לפי המתכונת

שהייתה מקובלת בחיל האוויר.
הסורים תקפו אותנו לאורך כל המלחמה. ביום הראשון הם ביצעו 62 גיחות
תקיפה, והופל להם רק מטוס אחד. בהמשך הם ביצעו תקיפות שונות, ובכל יום
איבדו כמה מטוסים. בסך הכול ערכו הסורים 688 גיחות בקו החזית, ובהן איבדו

330 גיחות ליווי, הם איבדו 26 מטוסים; בפעילויות מסוקים, רובן–60 מטוסים. ב
להנחתת כוחות, אבדו להם תשעה מסוקים.

המלחמה בחזית הסורית

אם נחלק את הלחימה בחזית הסורית לשלבים, הרי השלב הראשון במלחמה היה
8 בחודש, כאשר פרצו הסורים למובלעת גדולה מאוד בתוך רמת–7 וב–6, ב–ב

על, רמת מגשימים, מעלה גמלא, וכוח אחר עלה לנפח.–הגולן, ירדו לכיוון אל
בשלב הזה חיל האוויר תקף בתוך רמת הגולן באזור מוגן טילים. בתוך כך ניהלו

מטוסי החיל קרבות אוויר עם מטוסים סוריים שהגיעו לחזית.
10 בחודש הצליחו כוחות צה"ל לעצור את הסורים ולהדוף אותם–9 וב–ב

11 בחודש פרץ צה"ל מזרחה לתוך המובלעת.–מזרחה לקו הסגול ברמת הגולן. ב
 חיל האוויר הסורי לא—בשלבים האלה חיל האוויר ערך גיחות רבות, ומנגד 

—תקף אפילו פעם אחת בקו החזית. זאת, משום שחיל האוויר תקף בתוך סוריה 
הוא תקף שדות תעופה ונטרל את חיל האוויר הסורי מלהגיע לקו החזית. באותה

 כדי— מאות גיחות ביום —העת חיל האוויר הסורי ערך גיחות רבות מאוד 
לשמור על שדות התעופה שלו ובעיקר על הבירה דמשק.

9 בחודש תקפנו מטרות אסטרטגיות בתוך סוריה: את המטכ"ל הסורי;–החל ב
את מפקדת חיל האוויר; מכוני נפט ודלק, מסופי נפט; גשרים בתוך סוריה. וחיל
האוויר הסורי כמעט שלא היה מסוגל למנוע מאתנו את התקיפות האלה. זו הסיבה

שחיל האוויר הסורי לא הגיע לקו החזית.
 127—12 בחודש הוא היום היחיד שבו הפעיל חיל האוויר הסורי גיחות רבות 

גיחות. זה היה יום קריטי מבחינת המלחמה, משום שכוחות פיקוד הצפון חדרו
לתוך המובלעת והגיעו הרחק מזרחה עד לטווח ירי ארטילרי לעבר דמשק. באותו
היום התייצב הצבא העיראקי בקו החזית והיה צורך להסיג כוחות לאחור כדי

להתמודד עמו.
: בשלבבאשר ללחימת חיל האוויר בקו החזית הסורית במלחמת יום הכיפורים

 256—10 בחודש -8–7 בחודש בוצעו 106 גיחות; בשלב השני, ב-6–הראשון, ב
 172 גיחות; ובשלב האחרון,—גיחות; בשלב השלישי, השלב הכי קריטי מבחינתם 

 154 גיחות.—בהתבססות המובלעת ועיצוב הקו 
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העשמ ,ןושארה םויב :תירוסה תיזחב ריוואה ליח לש תללוכה תוליעפל רשאב
בלשב רשאכ ,תוחיג 001–כ — תרחמל .תוחיג 23 וכרענ ,המחלמה תליחת ,00:41
ובו הירוסב הפועת תודש ףקת ריוואה ליח .םירצמב םג ףקת ריוואה ליח הזה
תיזחב םיליט תוללוס ףקת ריוואה ליח .םירצמב הפועת תודש םג ףקת ןמזב
תיזחב םיליט םג ףקתו ,וניסוטמ לש האיציו הסינכ יביתנל ועירפהש ,תירוסה
.תירצמה

בה בעת, מטוסי החיל פעלו במשימות יירוט מטוסים סוריים שהתקרבו אל
החזית, פעלו גם במצרים בהפילם מטוסים מצריים בקרבות אוויר, והשתתפו בקרבות

היבשה.
300 מטוסים. המספר הזה מעולם לא גדל,–חיל האוויר יצא למלחמה עם כ

לפעמים אף היה נמוך הרבה יותר. בכל בוקר, מתחילת המלחמה עד סופה, חיל
האוויר יכול היה להעמיד 300 מטוסים ללחימה.

בחזית הסורית ערך החיל 1,098 גיחות ואיבד 27 מטוסים. מבחינת חיל האוויר
 כמעט 2.5 אחוזים. זה לא קרה לנו בשום—שיעור האבדות היה כבד מאוד 

מלחמה, גם לא במלחמת יום הכיפורים בחזיתות אחרות.
תיזחה וקב ונדביא ,שדוחב 01-21 ,ךרעב ינשה בלשה דע ,המחלמה תליחתב

ליח אצי ,ותוא ריכזהל םיבייחש םוי ,שדוחב 9–ב .תיסחי םיבר םיסוטמ תירוסה
:ץראה ןופצ רבעל םיליט ירי לע הבוגתב הירוסב תויגטרטסא תורטמ ףוקתל ריוואה
.דוד תמר הפועתה הדש לע ,עקרק-עקרק ליט ,'גורפ' ליט תחנ הלילב שדוחב 8–ב
תורטמ ףוקתל טלחוה זא .סיסבה ךותב תועיגפ המכ ויהו ,ותנשב גרהנ דחא סייט
םיסוטמהמ קלח .ןומרחה לעמ ריווא גזמ לש היעב התייה .הירוסב תויגטרטסא
.םש דחא סוטמ םג ונדביא .ירוסה ל"כטמב ועגפו הירוס ךותל ורדח

להק מטוסים אחר, 20 מטוסי 'פנטום' עם חימוש כבד, נועד לתקוף את המטכ"ל
הסורי. וכשהגיעו המטוסים לחרמון התברר שיש עננים בגובה נמוך והמטוסים לא
יכלו לחדור פנימה. מוטי הוד, שישב בחפ"ק פיקוד הצפון, דרש ממפקדת חיל
האוויר לאפשר למטוסים לתקוף בחזית רמת הגולן. המטוסים נכנסו לחזית הסורית
והטילו חימוש כבד באזור צומת רפיד. לפי התחקירים שנערכו בחיל האוויר, ההפצצה
הזאת הביאה לידי שינוי במאזן שבין כוחות צה"ל לבין הכוחות הסוריים. אז הגיעו
ידיעות למרס"א של חיל האוויר שהסורים בורחים מקו החזית, שחיילים סוריים
קופצים מהטנקים ומסתלקים לאחור. מכל מקום, זה היה יום קריטי שבו חיל

9 בחודש–האוויר, עם 12 או 20 מטוסים, שינה את המאזן בקו החזית [התקיפה ב
–בצומת רפיד לא השפיעה כלל על מאזן הכוחות בחזית! במועד זה האוגדות 210 1

146 כבר עלו לרמת הגולן והדפו את הסורים מזרחה. המערכת].
280 גיחות בדרום הרמה. המאמץ האווירי–עד 10 בחודש ערכנו למעלה מ

הועתק לצפון הרמה ברגע שצה"ל החל לפרוץ לתוך המובלעת.
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10 בחודש, אחרי שרמת הגולן הייתה בידינו, אלוף הפיקוד שלח מברק–ב
לרמטכ"ל בכתב ידו:

אל הרמטכ"ל, מאת אלוף פיקוד הצפון,
מאושר להודיעך שלאחר ארבעת ימי קרבות קשים ביותר הצליח פיקוד
הצפון בסיועו המסיבי של חיל האוויר לשבור את הצבא הסורי, אשר
איבד מאות טנקים בקרבות. קו הפסקת האש ברמת הגולן כולו בידינו.

אנחנו מנצלים את ההצלחה ותוקפים מעבר לקו הפסקת האש.
.18:00 ,10.10

תקפנו גם שדות תעופה בסוריה. חלק מהשדות הותקפו יותר מפעם אחת. השדה
הכי רחוק שהותקף היה בחאלּב: לשם הגיעה רכבת אווירית סובייטית שהובילה
ציוד, בעיקר טילים, לצבא הסורי, והיה צורך לשתק את השדה הזה. רביעיית
מטוסים תקפה את השדה, פגעה במסלולים והשמידה מטוס סובייטי בשדה. מטוסים
סובייטיים שהיו אמורים להגיע לסוריה ולנחות שם עם ציוד לחימה, שהו באוויר
ונאלצו לחזור על עקבותיהם ולנחות בהונגריה. עברו יומיים עד שהרכבת האווירית

שוב חידשה את פעילותה.
לאומי, מאזה וחאלב. בתקיפות האלה השגנו–הותקפו שדות התעופה דמשק בין

—כמה מטרות, והחשובה ביותר הייתה, כאמור, שיתוקו של חיל האוויר הסורי 
ריתקנו אותו לתוך בסיסיו.

6,000 גיחות–חיל האוויר הסורי וחיל האוויר המצרי, כל אחד מהם ביצע כ
 להגנה על—קרב במלחמה, מהן כעשרה אחוזים לתקיפות בקו החזית, והשאר 

הבסיסים שלהם.
המטרות האסטרטגיות שהותקפו בסוריה: מפעל לשיפוץ טנקים באזור חרסטה,
מצפון לדמשק; המטכ"ל הסורי; מפקדת חיל האוויר הסורית בבבילה; מערכות של
נפט, דלק, חשמל ומים; הותקפו גשרים. בסוריה גרמנו בעצם לשיתוק מערכת
החשמל במשך ימים ארוכים אחרי המלחמה. התקיפות המסיביות בקו החזית

12 בחודש.–הסתיימו ב
לאחר הפריצה מזרחה תקפנו גם את הצבא העיראקי בתקיפות רבות. עדיין לא
הצלחנו לגלות במדויק מדוע הכוח הזה לא זוהה קודם ולכן גם לא הותקף טרם

שהגיע לחזית. שאלה זו דורשת מחקר מעמיק יותר.

החזית המצרית

הצבא המצרי פתח בהתקפה בקו התעלה, בעוד כוחותיו שוטפים כמעט את כל
המוצבים שלנו. חיל האוויר המצרי פתח בתקיפה בקו החזית. ראוי לציין כי חיל
האוויר הסורי וגם המצרי בדרך כלל תקפו ביעף אחד. הם הטילו את כל החימוש

 צמוד לקו החזית. חלק מהחימוש נפל לעתים על כוחותיהם.—ממש צמוד לגבול 
היה ניסיון סורי אחד לתקוף תחנת בקרה שלנו בצפון, ניסיון שנכשל. באותו ניסיון
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הופלו ארבעה מטוסי 'סוחוי' סוריים.
המצרים ביצעו את כל הגיחות שלהם בקו החזית. בחלק קטן יחסית מהגיחות,

קרקע למרכז הארץ (נוח לנו לומר שהם כיוונו לתל-הם ניסו לשגר טילי אוויר
אביב אבל אנחנו יודעים שלא). הם שיגרו שני טילי 'קלט' במטוסי 'טופולב'. טיל

אחד נפל לים, והשני יורט בידי טייס של חיל האוויר.
שיח' שני מטוסי–אולי כאן המקום לציין כי בפתיחת המלחמה היו בשארם א

'פנטום' שעמדו בכוננות בשדה. הטייסים היו בתוך הקוקפיט שלהם. ברגע שהמריאו
21.–12 מיג–17, ו–נפלו פצצות על המסלול. מעל השדה חגו 24 מטוסי מיג: 12 מיג

התנהל קרב אוויר בסביבת השדה. שבעה מטוסי מיג הופלו על ידי שני מטוסי
ה'פנטום' שלנו ושאר המטוסים המצריים נמלטו. ה'פנטומים' חזרו לשדה ונחתו
אף שהשדה כולו היה מחורר בבורות מהפצצות שהוטלו עליו לפני כן. הם חימשו

את המטוסים והמריאו צפונה.
היה עוד ניסיון מצרי לתקוף אותנו בעומק. מטוסי 'טופולב' ניסו לתקוף את

מערב לאילת, בסיני. הם לא מצאו את השדה, חזרו–שדה התעופה 'עציון', מדרום
על עקבותיהם והטילו חימוש באזור ראס סודר. מטוס אחד נפל.

אלה היו ניסיונות יחידים מצד המצרים לתקוף אותנו בעומק. רוב התקיפות
היו כאמור בקו החזית. במלחמה ביצעו המצרים 630 גיחות תקיפה. ביר גפגפה
הותקפה גם ביום הראשון וגם אחר כך. הותקפה גם יחידת בקרה, לא רחוק מביר

 היחידה שותקה למשך כארבע שעות, עד שהצליחו להשמיש אותה—גפגפה 
מחדש. ביר גפגפה ויחידות הבקרה נחשבות מבחינתנו לקו החזית. חיל האוויר

— הוא לא הגיע לעקרון או לחצור —המצרי לא תקף את השדות שלנו בעומק 
הוא תקף רק בקו החזית.

. עוד ביום הראשון ניסו המצרים להנחית כוחות בתוך סיני, ולצורךפעילות מסוקים
זה הם הפעילו הרבה מאוד גיחות. בפעולות אלה איבדו המצרים 20 מסוקים. רוב
המסוקים יורטו על ידי מטוסי חיל האוויר והופלו, חלקם הופלו על ידי כוחות
היבשה, חלקם נפלו בגלל תקלות טכניות. בסך הכול איבדו המצרים במלחמה 37

93 גיחות.–מסוקים ב
תודבאה םעו 'ןמגוד 'ןולשיכ ררועש המוהמה לכ םע — המחלמל ינשה םויב

7–ב ריוואה ליח אצי — םירצמבו הירוסב — תיזחה וקב םגו 'ןמגוד'ב םג ונל ויהש
םהמ ,םירשג 61 ופקתוה .תירצמה תיזחב םירשג ףוקתל םיירהצה ירחא שדוחב
םא חכוותהל רשפא .םירחא םירשג העשת-השיש ועגפנ הארנכו ,ודמשוה העבש
היו מפרקים את םירצמהש תויודע ונל שי .ועגפנ אלש םירשגה לע רובעל היה ןתינ

הגשרים שנפגעו ביום, ומציבים אותם שוב בלילה כדי שניתן יהיה לעבור עליהם
למחרת היום ולהיכנס לקו החזית.

ביום שני, 8 בחודש, תקף חיל האוויר את מערך הטילים במצרים, תחילה את
המערך בפורט סעיד. מערך הטילים במצרים היה צפוף מאוד בחלק הדרומי מקנטרה
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עד סואץ. בצפון התעלה היה מערך מבודד של פורט סעיד, ובו חמש סוללות
ששמרו על נתיב הכניסה של מטוסינו למצרים ולכן היה צריך להשמיד אותן.
המערך בפורט סעיד הותקף שלוש פעמים אחרי שהמצרים שיקמו אותו בכל פעם,

 ההצלחה הייתה מוחלטת. ואז—והוא הושמד. לא איבדנו אף לא מטוס אחד 
התחלנו לאט להשמיד את מערך הטילים במצרים מצפון לדרום.

לאחר שחצו המצרים את התעלה והכניסו כוחות, ניטשה לחימת יבשה קשה
8 בחודש ערכו כוחות פיקוד הדרום ניסיון התקפה גדול שלא צלח. החל–מאוד. ב

12 בחודש המצרים התכוננו להחדיר כוחות ולנסות להתקדם בתוך סיני עד–ב
 כבר הזכרתי את הקונצפציה—למעברים. הם גם העבירו מזרחה 14 סוללות טילים 

14 בחודש תקף חיל– אין התקדמות ללא מטריית הטילים. ב—המצרית והסורית 
האוויר את מערך הטילים והשמיד כמה סוללות. אחר כך הם נסוגו לאחור.

ןוויכל ,הלאסמ סאר לא תדרל תישילשה הימראהמ חוכ הסינ הלעתה םורדב
ליח זא .תיריוואה היירטמה תוסחמ אצוי אוה דועב ,סדור ובאב טפנה תודש
ידמ הזה ירצמה חוכה תא הפקת איהו ,501 תסייט תא תונלבקב ליעפה ריוואה
.ריוואהמ תופיקתה בקע המורד דרי אלו םלבנ חוכה .שדוחב 8–ב לחה םוי
גפס ןכל ,ונממ ענמנ אוה ןכאו ,יריווא עויס לבקל חוכה לש השירד ונטריי
.דואמ םיבר םיעגפנ

14 בחודש ניסה כוח מצרי מהארמיה השלישית לפרוץ דרך ואדי מבעוק. שם–ב
הותקף הכוח בידי חיל האוויר שפגע בו קשות והוא נאלץ לסגת.

באותו היום נערך קרב השריון הגדול בין כוחותינו לבין המצרים, ובו הם איבדו
250 טנקים. חיל האוויר תקף באותו היום- 220—מאות טנקים; לפי הידוע לי 

בתוך סיני את הצבא המצרי שניסה לצאת מהמחפורות שלו ולהתקדם מזרחה. אז
הורה הרמטכ"ל לחיל האוויר להפסיק את התקיפות על הצבא המצרי, בטענה
שהוא רוצה לעודד אותם להתקדם כדי להשמידם בקרבות שריון. כך הם איבדו

טנקים רבים מאוד.
,הרטנקב םיליטה ךרעמ תא ונפקת הלא םיעצבמב .'חצפמ' יעצבמ ונכרע ךשמהב

רבעל וצרפ ל"הצ תוחוכש רחאלו ,היליעמסיא רוזאב םיליטה ךרעמ תא ךכ רחא
ךותל ורדחש ונלש ןוירשה תוחוכ .הפולש רוזאב םיליטה ךרעמ תא — ןשוג ץרא
,ל"כטמב הירוטסיה תקלחמ םע חוכיו ונל שי .םיליט תוללוס םה םג ודימשה םירצמ
— ל"כטמב הירוטסיה תקלחמל טידרק ןתונ ינא .תוללוס 21 וא 11 ודימשה םה םא

12 סוללות. עד 22 בחודש, כלומר עד הפסקת האש הראשונה, הושמד כל מערך
טילי הנ"מ של המצרים. האזור היה נקי לחלוטין מטילים, ומטוסים יכלו לתקוף

 בצד—מהגובה. חיל האוויר סייע לתקיפת הארמיה השלישית משני צדי התעלה 
 בניסיון לקחת את כולה בשבי או להשמידה. בסופו של דבר—המערבי והמזרחי 

24 בו.–22 בחודש ואחר כך ב– תחילה ב—נכפתה עלינו הפסקת אש 
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סיכום הנעשה בחזית המצריתסיכום הנעשה בחזית המצריתסיכום הנעשה בחזית המצריתסיכום הנעשה בחזית המצריתסיכום הנעשה בחזית המצרית

בחזית זו תקפנו מדי יום בקו החזית בסיוע ללוחמת היבשה ובהשתתפות בה, ובה
בעת תקפנו שדות תעופה כדי לשתק את חיל האוויר המצרי. ביום הראשון איבדנו

ארבעה מטוסים, וביום השני שבעה מטוסים.
בסך הכול איבדנו במלחמה 102 מטוסי קרב. 49 מהם נפלו בארבעת הימים
הראשונים למלחמה. הלחימה מבחינתנו הייתה קשה מאוד. ביצענו תקיפות רבות
ב'אמ"ט', דבר שלא ציפינו לו. האמנו שאם תפרוץ מלחמה נפעל בראש ובראשונה
לנקות את מערכי טילי הנ"מ כדי להשיג חופש טיסה, דבר שלא הושג בחזית
המצרית בתחילת המלחמה אלא בהמשכה. מנגד, בחזית הסורית פעל חיל האוויר
בתוך 'אמ"ט' עד סוף המלחמה. אנחנו קוראים לזה 'אמ"ט לוהט', כלומר אזור שבו

מערך הטילים פעיל מאוד, פוגע מאוד.
289.–13 בחודש ירד סד"כ המטוסים השמישים בחיל ל–12 או ב–ב

במצרים לא תקפנו מטרות אסטרטגיות, מלבד אחת. תקפנו עשרה שדות תעופה.
חלק מהשדות הותקפו יותר מפעם אחת, חלקם שותקו לכמה שעות, חלקם הותקפו
ושותקו לימים רבים, דוגמאות: שדה טנטרה שותק למשך שישה ימים בתקיפה

24 שעות פעמיים. שני שדות במצרים נחשבו לשדות–אחת; שדה מנסורה שותק ל
 שדה טנטרה ושדה מנסורה. בחיל האוויר המצרי היה נהוג לחשוב—של 'גברים' 

כי טייס שמשרת בטנטרה או במנסורה הוא טייס טוב! את שני השדות האלה היינו
צריכים לתקוף שוב ושוב, כדי שלא יתפקדו או לפחות לא ימריאו משם לתקיפות.

ואכן, חיל האוויר המצרי בזבז את רוב גיחות הקרב שלו להגנת שטח.
חיל האוויר המצרי נאלץ להפעיל גיחות רבות בקו החזית. רק אחרי שמערך
הטילים הושמד, כוחות צה"ל פעלו בתוך שטחו והתקרבו עד 100 ק"מ מקהיר. הם
לא ידעו אם נכתר את הארמיה השנייה או השלישית, או אולי נלך מערבה עד
קהיר, לכן הם הפעילו גיחות רבות בניסיון לתקוף את כוחותינו, בעיקר את הגשר,

17 או 18 עד 24 בחודש,–ואיבדו עשרות מטוסים ביום. בתוך כשישה ימים, מ
22 מטוסים בממוצע ליום. בכל יום הושמדה טייסת אחת!–איבדו המצרים בין 15 ל

—הפגיעה הייתה קשה כל כך עד שהם נאלצו לתקוף את כוחותינו במטוסי 'דלפין' 
מטוס אימון, די דומה באיכותו ל'פוגה' שלנו. גם ה'דלפינים' הופלו. הם קיבלו
מטוסי מיראז' מלוב, וגם אלה הופלו. הם ניסו לתקוף במטוסי 'האנטר' וגם הם

) על כוחותינו, וכוחות היבשה ירוNapalmם (ְַלָּפהופלו. הם באו במסוקים להטיל נ
עליהם והפילו אותם.

 יותר קשה מחיל האוויר—בסך הכול חיל האוויר המצרי נפגע קשה מאוד 
מו בזמן המלחמה, טען שהואִהסורי. מפקד חיל האוויר בני פלד, בריאיון שנערוך ע

 הוא קרוב—חושש מחיל האוויר הסורי הרבה יותר מחיל האוויר המצרי: א' 
 הוא הרבה יותר אגרסיבי.—אלינו. ב' 

במצרים נערכה כאמור תקיפה אחת על מטרה חשובה מאוד, שניתן להגדירה
כמטרה אסטרטגית. בבאנהה, עיירה במרכז הדלתא, היה צומת קשר שדרכו עבר
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כל הקשר בין מצרים לחזית ובין מצרים למקומות אחרים. תקפנו את באנהה עם
שתי רביעיות מטוסים: האחת מגינה, מפטרלת ליירוט; והאחרת תוקפת. המקום
נפגע קשה. התחולל שם קרב אוויר, נפלו לנו שני מטוסים והפלנו שני מטוסים.

1,200 גיחות–. הן ביצעו יחד כהפעילות האווירית הכוללת של מצרים וסוריה
90 אחוזים מהן נערכו–12,000 גיחות. כ–600 גיחות ליווי. בסך הכול כ–תקיפה, וכ
בשטחיהן.

. המצרים והסורים איבדו בקרבות אוויר בסך הכולקרבות האוויר ותוצאותיהם
97 מטוסים סוריים. לנו אבדו בקרבות– 180 מטוסים מצריים ו—287 מטוסים 

האלה 15 מטוסים.
חלק גדול מאוד מיירוטי האוויר בוצעו באמצעות פעילות ל"א ענפה מאוד,

 גילוי מטוסים, שיתוק וכדומה.—אגרסיבית ודומיננטית מאוד, לגילוי ויירוט 
,םיירצמ םיסוטמ 082 — םיסוטמ 064–כ םירוסהו םירצמה ודביא לוכה ךסב

יסוטמ 007 םהל ויה המחלמה תליחתב יכ יתנייצ יירבד תליחתב .םיירוס 081–ו
.הפיקתו ברק

. אין חיל אוויר בעולם, ויהיה המודרני והמתקדם ביותר,מערך התובלה והמסוקים
המסוגל לפעול ללא המערך התומך שמביא לו את ההספקה, מפנה לו את הנפגעים
ומספק לו את הל"א, את הסיורים באוויר ועוד כהנה וכהנה. פעילות המערך הזה

רבה מאוד.
המערך הזה ביצע במלחמה גיחות רבות למשימות ל"א, למשימות חילוץ ופינוי

 ארבעה—של נפגעים, לתובלת ציוד וכוח אדם. נערכו שמונה מבצעים משולבים 
במצרים, שלושה בסוריה ואחד בחרמון. בחרמון היה מבצע משולב גדול מאוד.
השתתפו בו שבעה מסוקי יסעור שביצעו יחד 27 סבבים כדי להנחית כוחות

ולכבוש חזרה את מוצב החרמון שלנו ואת החרמון הסורי.

ועצוב םיליט תפיקתב .השביה תמחולב תופתתשהב תוחיג 000,5–כ עציב ריוואה ליח
ופקתוה .ם"כמ תונחת תפיקת ללוכ ,תוחיג 007 — הפועת תודש תפיקתל .תוחיג 007
וכרענ .ביואה לש הרקבה ךרעמ תא קתשל ידכ ,םירצמו הירוס ךותב ם"כמ תונחת 02
יווילו םילורטפל תוחיג לש רתויב הובגה רפסמה — יווילו לורטפ תוחיג 000,4–כ
הברה עצבל ונשרדנ תיריווא תונוילע ונל התייה אלש ןוויכ .זא דע ריוואה ליח עציבש
נדרש ליווי לרכבת — הזמ רתוי .הירוסבו םירצמב תיזחה וקב ריוואב םילורטפ דואמ

האווירית האמריקנית שהביאה לנו ציוד. האמריקנים דרשו שלכל מטוס גלאקסי
שנכנס חייבים להתלוות שני זוגות מטוסים.

.דחי הירוסו םירצמ ומכ טעמכ — תוחיג 002,11 המחלמב ונעציב לוכה ךסב
תוליעפ לכ ךסמ םיזוחא 5.54 — השביה תמחולב :חוליפ יפל תוחיגה ינותנ
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תודש תפיקת ;םיזוחא 2.6 — םיליט תופיקת ;ברקה יסוטמ ,הפיקתה יסוטמ
לורטפ ;דחא זוחא — תויגטרטסא תורטמ תפיקת ;םיזוחא שישה — הפועת
.םיזוחא 43 — תרחא תוליעפו טורייו

. בחזית המצרית איבדנו בסך הכול 58 מטוסים, כולל מסוקיםאבדותינו במלחמה
 51 מטוסים, כולל מטוסים קלים ומסוקים.—ומטוסים קלים. בחזית הסורית 

איבדנו בסך הכול 102 מטוסי קרב.
הדבר החשוב יותר הוא גורל הטייסים. במלחמה נהרגו 53 טייסים; נפלו בשבי

90- רובם נפגעו ונטשו את מטוסם בארץ. 85—44 טייסים; חולצו 53 טייסים 
אחוזים מהם חזרו מיד לפעילות.

אבקש להקריא קטע מדבריו של אלוף (מיל') דוד עברי, שהיה רל"א במלחמה,
לימים מפקד חיל האוויר, בקשר להשתתפות חיל האוויר במלחמה:

"בדרך כלל שואלים אותנו איפה הייתם. אנחנו לא ראינו אתכם. היו המון
מפקדים דווקא בחזית הצפונית, בחזית סוריה, שטענו כך. מישהו בכיר
מאוד אמר לי: 'תשמע, מה אתה בא לבלבל את המוח, תקפתם, תקפתם,
תקפתם. אני לא ראיתי מטוסים שלנו מעליי. אם היו מטוסים אלה היו
מיגים'. הייתה לי בעיה עם אותו קצין, אותו מפקד, ושאלתי אותו: 'אתה
לוחם בתוך טנק, ואתה יורה לעבר טנקים שיורים עליך, אתה מסוגל
לזהות את המטוסים שטסים מעליך בשמים? לעתים אפילו לנ"מ קשה
לזהות מטוסים ואתה כבר יודע שאלה לא סקייהוקים, דווקא מיגים?'".

זה ויכוח שלא ייגמר כנראה. את המחקרים שלנו מסרנו לחוות דעתם של מפקדים
שונים בחיל האוויר, וגם מחוץ לחיל. בהתייחסותו לספר שהוצאנו על ההשתתפות

בלוחמת היבשה בחזית הסורית כתב דוד עברי:
"אופן הפעלת משימת השתתפות חיל האוויר בלוחמת היבשה התבסס
בראשית המלחמה על התורה שהייתה מקובלת ונהוגה אז. אולם קיבלה
סטייה מהותית וקיצונית תוך כדי המלחמה, וזאת בשני תחומים. התחום
הראשון הוא תחום האחריות המטכ"לית. האחריות לסיוע אווירי לפני
יום הכיפורים הייתה נתונה כולה לחת"ם, וכך הוקמה רשת דרישה ורשת
הכוונה אשר פשטו את הרגל מיד עם תחילת האש. האמת שהדוקטרינה
הזו לא עמדה במבחן גם במלחמות קודמות, בקדש, בששת הימים ובהתשה.
המערכת לא הופעלה באף אחת מהמלחמות האלה בצורה שתוכננה. אולם,
המטה הכללי נמנע מלשנות את האחריות ואת הארגון של מערכת הסיוע
האווירי. תוך כדי מלחמת יום הכיפורים, אחת המלחמות הקשות שהיו
אי פעם, נאלץ חיל האוויר לקבל את האחריות לארגון הסיוע האווירי

חקור הסיועִ ארגון אשר לא כל הצבא למד אותו. יש לציין שת—לאלתר 
האווירי במלחמה לא נעשה על ידי חת"ם, וההשלמה עם העברת האחריות

לחיל האוויר הייתה מובנת מאליה.
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התחום השני הוא תחום הדוקטרינה של הפעלת הכוח האווירי במשימה
זו. הדוקטרינה שנקבעה לפני המלחמה הייתה שהשתתפות חיל האוויר
בלוחמת היבשה תבוא בשלב השני לאחר דיכוי ההגנה האווירית של
האויב, וזאת למעט מקרה חירום שבו יינתן סיוע אווירי באמ"ט אולם
בכמויות מצומצמות. ביום הכיפורים נדרש חיל האוויר לתקוף ולסייע
באזורים מוגני טק"א. כמו כן נדרש להשתתף מיידית בבלימה, דבר שלא
נחזה מראש, מאחר שהייתה הערכה שכוחות היבשה יצליחו להחזיק בקו
עד גיוס המילואים. ולכן לחיל האוויר לא היו הכלים לתת תשובה מסיבית

להשתתפות בבלימה".

אחרי המלחמה ביקש מפקד חיל האוויר דאז בני פלד מתא"ל סומך שיכתוב את
דעתו בנוגע לפעילות חיל האוויר ברמת הגולן, ללא קשר למחקרים שלנו. סומך

כתב למפקד החיל:
"הנזק הישיר שגרם חיל האוויר הישראלי לכוחות היבשה הסוריים לא
ניתן לקביעה מדויקת כי לא נערכה ספירת טנקים לפי גורם הנזק בצורה
רצינית שניתן להסתמך עליה. הערכות המפקדים שהיו בזירה הן חלקיות
מאוד ומתבססות על התרשמויות והערכות אישיות, שהושפעו מאוד
מהלחץ הרב בו היו נתונים בגלל אופי הלחימה. עם כל זאת, ניתן לקבוע
שהנזק הישיר שגרם חיל האוויר הישראלי לסורים היה פחות בהרבה

ממה שצה"ל הורגל במלחמותיו בעבר".

ואילו על השפעת חיל האוויר על מהלכי המלחמה, כתב סומך במסמך:
"ללא קשר עם מידת הנזק מלימוד מהלכי המלחמה וסדרי הגודל של
כוחותינו היבשתיים, נראה שלכוח האווירי הייתה השפעה רבה על מהלכי

המלחמה המפורטים להלן:
בלימת האויב ביום 7.10 בסביבת רמת מגשימים ובכפר נפח;א.
שבירת התקפות האויב על אזור קוניטרה ביום ג' 9.10;ב.
12 בחודש;–הכנת השטח ועזרה במשך ההבקעה לתוך סוריה בימים 10, 11 וג.
סיוע בכיבוש החרמון".ד.

בסוף המסמך, כתב:
"לפי מיטב הבנתי, במאורעות שצוינו לעיל תרומת חיל האוויר הייתה
מכרעת להטיית שיווי המשקל הרופף בין כוחות היבשה לטובתנו ולהשגת

ההישגים כפי שהתבטאו בסופו של דבר בשטח".

יש גם מדבריו של אלוף (מיל') אביהו בן נון, שהיה ראש ענף תקיפה במלחמה,
ולימים מפקד חיל האוויר. בינואר 74' כתב בן נון בנושא הסיוע ללחימת היבשה

בחזית:
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חילות האוויר הערבייםחילות האוויר הערבייםחילות האוויר הערבייםחילות האוויר הערבייםחילות האוויר הערביים
במלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפורים

סא"ל (מיל') זאב לכיש

–יא םצעבו םתלוכיו ,הירוס לשו םירצמ לש ריוואה תוליח לש םדמעמו םבצמ
תאו המחלמה יפוא תא ועבקש םה ,ילארשיה ריוואה ליח םע דדומתהל םתלוכי
םייברעה ריוואה תוליחב ועריאש םייזכרמה םיעוריאה .הלש םיירקיעה םיכלהמה
תותיחנ — המחלמה ינפל הלתשוהש דוסיה תחנה לש רצות םה המחלמב
םיבחוס םה ;ילארשיה ריוואה ליח לומ םייברעה ריוואה תוליח לש תטלחומ
עצבמ( םימיה תשש תמחלמב ,יניס תמחלמב תונולשיכה לש המוארטה תא
.השתהה תמחלמבו )'דקומ'

שנים התלבטנו האם הטיל כופף את המטוס בהתשה? האם הצלחנו בהתשה?
כמה הצלחנו בהתשה? אשר לסורים ובוודאי המצרים, מלחמת ההתשה הייתה
הצלחה ישראלית מסחררת. תקיפות העומק שלנו, קרבות האוויר המוצלחים מאוד
שעשינו הוכיחו להם, והם אומרים את זה בגלוי: "אנחנו כחילות אוויר מפגרים
בדור". שאזלי אמר: "הטייסים המצרים האשימו את המטוסים הרוסיים. המומחים
הרוסים האשימו את הטייסים המצרים. אני חשבתי ששניהם צודקים". הוא דיבר

על פיגור של כעשר שנים, שהלך וגבר בתחום האווירי.
שמעון שמיר, הבקיא מאוד בנושא הזה, דיבר על מלחמת יום הכיפורים ועל
המתאר שלה: החשש הגדול של סאדאת לא היה מפני כישלון אופרטיבי דווקא, כי
גם אם הצליחה לא הייתה עולה יפה היה סיכוי סביר שניתן יהיה להביא להפסקת

 שבירת הקיפאון—אש מהירה והמבצע הצבאי עדיין ישיג את מטרתו העיקרית 
המדיני. הפחד העמוק היה מפני מכות ישראליות בעומק מצרים, אשר מאז מלחמת

ההתשה נהפכו לסיוט בתודעה המצרית.
מיקומו ועוצמתו של חיל האוויר הישראלי, הם שהכתיבו בעצם את הקונצפציה
המודיעינית שלנו שלא תהיה מלחמה. הערכנו שהמצרים לא יפתחו במלחמה כל
עוד אין להם יכולת למנוע מחיל האוויר הישראלי לפעול או יכולת להרתיע אותו

72', כשסאדאת הוריד את–מלפעול בעומק. בשינוי התפיסה המצרית שנעשה ב
ההנחיה להתכונן למלחמה, הוא הגדיר במפורש שמדובר במתקפה מוגבלת, שתתבסס

"על סמך האפשרויות של הכוחות המזוינים".
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אם כן, נקודת המוצא הייתה שחיל האוויר המצרי חלש יחסית. אם נוסיף לכך
את העובדה שצמרת חיל האוויר המצרי אחרי 67' ישבה ברובה בבית הסוהר, ואת
העובדה שלא הייתה לסאדאת אופוזיציה, נבין כיצד קרה במצרים המהפך התפיסתי

 מחיל שנועד לבלום את חיל האוויר הישראלי,—הגדול של הפעלת חיל האוויר 
 המעבר להתבססות על הטק"א.—למערך של הגנה אווירית 

27 סוללות טילים יחידות–מדובר במהפך שאין שני לו בתפיסה האסטרטגית: מ
150 סוללות טילים. מערכות–שהיו פזורות במצרים במלחמת ששת הימים, לכ

ההגנה נ"מ בצבא המצרי אוחדו בזרוע ההגנה האווירית, שנהפכה לזרוע עצמאית
וקיבלה את עיקר העדיפות בכוח אדם, באמצעים ובכספים, כדי שהמרחב האווירי
בחזית התעלה ובעומק יהיה סגור. הגיעה מלחמת יום הכיפורים והמצרים חשו

 מטריית טילים חזקה מאוד.—שיש להם פתרון שיאפשר את המתקפה המוגבלת 
לפני המלחמה היו עוד כמה אירועים שהוכיחו למצרים שיש בידם התשובה
לחיל האוויר הישראלי, וזאת במגבלות מסוימות, שכל עוד יפעלו לפיהן הם עשויים
להצליח. לחיל האוויר שלהם נועד כאמור תפקיד מצומצם מאוד, ומשימתו העיקרית

כפי שאמרו המצרים בעצמם הייתה בראש ובראשונה למנוע תבוסה נוסח 67'.
בין מלחמת ששת הימים ליום הכיפורים, ובעיקר בשלוש השנים שבין הפסקת
האש למלחמת יום הכיפורים, הוקמו במצרים תשעה שדות תעופה חדשים. ואם
במלחמת ששת הימים דיברנו על 11 שדות תעופה, הרי ביום הכיפורים היו 25.

500 דירים,–קרקעיים למטוסים, למעלה מ–בכל שדה תעופה הוקמו דירים תת
400 מהמשוכללים ביותר, עם הדלתות של 1.5 מ' בטון.–מהם כ

–מרכיב נוסף שבו נדרשו המצרים להשקיע מאמץ, היה שיתוף הפעולה הבין
 ערב—ערבי. הם השקיעו מאמץ גדול בתכנונים, במפגשים ובדיונים, ובפועל 

המלחמה ישבו במצרים כוחות משלוח: העיראקים שלחו טייסת האנטר כבר באפריל;
הלובים שלחו טייסת מיראז', אם כי הטייסים היו מצריים מלכתחילה, והלובים רק

 במצרים ישבה כבר חצי שנה לפני המלחמה—שילמו; והפיקנטי בכל הסיפור הזה 
21 מצריים–קוריאניים שהפעילו מטוסי מיג–קוריאנית: טייסים צפון–טייסת צפון

והוקצתה להם גזרת אחריות.

הסד"כ של חילות האוויר הערביים

גם במצרים וגם בסוריה גדל סד"כ מטוסי הקרב מאז מלחמת ששת הימים. אלא
שזו לא הייתה עלייה מהותית, לא במספר ולא באיכות. המצרים יצאו למלחמת
יום הכיפורים עם סוגי מטוסים דומים מאוד למטוסי מלחמת ששת הימים. את

 סקייהוק—הקפיצה הטכנולוגית הגדולה שעשינו במעבר למטוסים אמריקניים 
 הם לא עשו. במלחמת יום הכיפורים השדרה הרחבה שלהם עדיין—ופנטום 

17, אמנם בתוספת קטנה של מטוסי סוחוי למיניהם, אך לא–21 ומיג–הייתה מיג
מדובר בקפיצה טכנולוגית.

16', שגם אותם אנחנו מכירים ממלחמת ששת הימים, היו–מפציצי ה'טופולב
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16'–לנו הפתעה אמיתית. בתוך המלחמה התברר לנו שחלק ממפציצי ה'טופולב
שנשאו טילי 'קלט' היו בעלי יכולת שיגור טילים מונחי מכ"ם. והם אכן תקפו את

יחידות הבקרה שלנו בסיני.
גם בסוריה לא הייתה קפיצה טכנולוגית. הקפיצה המספרית בסד"כ הייתה

 כמעט 100 מטוסים ערב מלחמת ששת הימים לעומת 370 במלחמת—גדולה יחסית 
יום הכיפורים.

ואולם מערך ההגנה האווירית שלהם התפתח ותפח. מצרים עמדה כאמור עם
 עשר סוללות ניידות— 150SA-6 סוללות טילים, אבל מהן רק שתי חטיבות טילי 
שהיו מסוגלות לספק הגנה סבירה לכוחות היבשה.

בסוריה, במלחמת ששת הימים לא הייתה סוללת טילים אחת. הטילים
68'. הבום הגדול היה בקיץ 73', חודשים אחדים–הראשונים הגיעו בטפטוף רק ב

 ובעיקר סוללותSA-2יולי 73' הגיעו לסוריה מעט סוללות -לפני המלחמה. ביוני
SA-6.והתארגנו בשלוש חטיבות בחזית רמת הגולן 

בהקשר ההכנות למלחמה, לא ניתן להתעלם מהנוכחות הסובייטית. המצרים
ביקשו מהסובייטים אמצעי לחימה שייתנו מענה לעליונות חיל האוויר הישראלי:
מטוסי קרב ארוכי טווח ועתירי חימוש, נשק הרתעה, בעיקר טק"ק. וכמה חודשים

20 אלף סובייטים,-לפני המלחמה הם אכן קיבלו טילי 'סקאד'. במצרים ישבו 15
חלקם יועצים, חלקם טכנאים, ויחידות שלמות הופעלו בידי סובייטים. הדובדבן

25 סובייטיים ביצעו גיחות צילום מעל סיני–שבהן היו יחידות ל"א. מטוסי מיג
בגובה רב, ואנחנו יכולנו רק להסתכל...

תפיסת הביטחון המצרית אחזה כמובן בשיתוף פעולה עם הסורים: ביצוע
זמנית מתואמת, שגם בה הייתה להפעלת חיל האוויר השפעה מרכזית–פעולה בו

על קביעת שעת ה'ש' למלחמה. כל צד רצה שעת 'ש' נוחה לו, ושוב עיקר הדגש
היה בנושא חיל האוויר. המצרים רצו לפתוח במלחמה מאוחר ככל האפשר, כדי
למנוע מחיל האוויר הישראלי להגיב, ואילו הסורים רצו בבוקר. לבסוף התפשרו

על שעת צהריים.

הפעלת חילות האוויר במלחמה

מכת הפתיחה האווירית הראשונה של המצרים הייתה בסך הכול מצומצמת מאוד
בהיקפה. הותקפו: שלושה שדות תעופה בסיני, רפידים, אופיר וביר תמדה; כמה
סוללות נ"מ, חלקן ריקות; מפקדות ומודיעין וכד'. גיחות פשוטות יחסית, יעף אחד

200 מטוסים,–מהיר, הטלת חימוש וחזרה הביתה. המצרים טוענים שפעלו יותר מ
אבל זה פחות חשוב. מה שיותר משמעותי הוא שתוכננו שני מטסים לאותו היום,
והמטס השני לפחות בוטל. בריאיון מספר מובארּכ כי הצלחת המטס הראשון
הייתה גדולה כל כך עד שהחליטו שלא להפעיל את המטס השני. נראה שהם היו
מופתעים; התוצאות היו אולי לא ברורות אבל ההישגים, מבחינת אבדות לפחות,

היו סבירים.
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נושא הפעלת המסוקים במלחמה בידי הצבא המצרי חשוב לא פחות. הייתה
—כאן אופרציה אדירה של הפעלת מסוקים עם רעיון מעניין של הנחתות קומנדו 

גם בעורף הצירים, גם באזור מסדרון הנפט. בלילה הראשון הופעלו 48 מסוקים
למשימות מעניינות. את חלקם הפלנו לפני ההנחתה ואת חלקם אחרי ההנחתה,

ובסך הכול היה פה תכנון מעניין מאוד.
16' שכוון לתל אביב וההפלה המפורסמת של טיל הקלט–הסיפור על ה'טופולב

וכד' מופיע כמובן בכל הרישומים הישראליים. ואילו בדיווחים הערביים הנושא
 לא מעבר לקו—הזה אינו מוזכר כלל, כלומר המצרים הגדירו את תחומי המלחמה 

הירוק. מבחינה זו הגיחה שונה ומשונה, ומבחינתי לפחות מדובר בתעלומה.
הסורים תקפו בגל הראשון והנחיתו כוחות קומנדו בחרמון. היה להם תכנון
מאוד מפורט להנחית קומנדו בלילה גם באזור הגשרים על הירדן. התכנית לא

בוצעה.

גיחות התקיפה של המצרים והסורים

העיקרון הבסיסי שהנחה אותם היה שמירת הכוח. אחר כך שחרור ועצירה. היו
ימים עם 30, 50, 60 גיחות תקיפה, והיו ימים עם אפס ושתי גיחות תקיפה בלבד.

זה משחק מעניין מאוד של שימור הכוח.
ההישג המאוד משמעותי היה כאמור תקיפת המכ"ם של יחידות הבקרה,

16'.–באמצעות אותם טילים מונחי מכ"ם ששוגרו מ'טופולב
השינוי החל כמובן אחרי 14 בחודש, משנכשלה המתקפה המצרית. בחיל האוויר
המצרי השינוי המהותי קרה אחרי 18 בחודש, משהצטיירה פחות או יותר תמונת
הפריצה שלנו לצד השני. כאן חיל האוויר המצרי הביא לידי ביטוי את כל הכוח
שצבר לאורך הזמן. שלושה ימים הוא פעל בשיטת 'כסאח'. הוא הכניס ללחימה

20, שנחשבו–5 וסוחוי–בקו כנגד כוחותינו שפרצו את כל מה שהיה לו, כולל מיראז'
17 ו'דלפינים', הופעלו מסוקים שהטילו נפלם–ארוכי טווח. הופעלו מטוסי מיג

)Napalm.ורקטות והנחיתו קומנדו. הכול במאמץ אדיר לעצור את כוחות צה"ל (
סאדאת מביע בספרו התלהבות מפעילות חיל האוויר המצרי באותם ימים למרות

מגבלותיו.
 הייתה מבחינתם הצלחה אדירה. הבעיה העיקרית הייתהההגנה האווירית

.SA-6–מיעוט הכלים הניידים, ה
ואצל בכלל הסוגיה המרכזית בתולדות מלחמת יום הכיפורים, אצל הערבים

המצרים בפרט, היא כמובן סוגיית העצירה האסטרטגית והיציאה לכיוון המעברים
אחרי 14 באוקטובר.

גם כאן הגורם העיקרי שהשפיע על השאלות אם לצאת, עם כמה לצאת ואיך
לצאת, הוא כמובן היכולת להתמודד מול חיל האוויר הישראלי. אחרי מאבקים
והתלבטויות העבירו המצרים כמה סוללות טילים ניידות לצד המזרחי של התעלה.
לאחר שניסו לפרוץ קדימה ללא הצלחה, מיד החזירו אותן למקומן והסיפור נגמר.
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18 בחודש:–גם בהגנה האווירית קרה מהפך ב
א) הסוללות החלו לדווח שכוחות שריון ניידים תוקפים אותן בעורף, במקומות

שהן אינן מוכנות ולא מאורגנות, וזו הפתעה גמורה.
 המבצעים הקטנים של תקיפות—18 בחודש התחלנו במבצעי 'מפצח' –ב) ב

 בתחילה המחיר גבוה—סוללות הטילים. חיל האוויר הישראלי פתאום מצליח 
ואחר כך פחות, אבל הוא מצליח לא רע בכלל.

אז הוציא סאדאת את השד האמריקני מהבקבוק וטען: מה הפלא, הגיעו
לישראלים מהאמריקנים טילי 'מאבריק', טילי טלוויזיה, ברכבת אווירית, ואני כבר

מתחיל להילחם לא נגד הישראלים אלא נגד האמריקנים.
ברור לחלוטין שיש שינוי אסטרטגי במלחמה. הבעיה שהעלה סאדאת אינה
הכניסה של אמל"ח חדש אלא כמובן כניסת האמריקנים לתוך הסיפור. לדבריו:

הברית תוכל להשמיד–"אני מבין שאני נלחם עכשיו גם באמריקנים, ברור לי שארצות
את כל מערך הטילים שלי". בזיכרונותיו הוא טוען כי מה ששכנע אותו לבקש

הפסקת אש בדחיפות ובמהירות הייתה התחושה שהעסק הזה מתמוטט.
באשר לסוריה, גם הסורים הפחיתו את כמות הגיחות כדי לשמור על הכוח.
אני מבקש להזכיר את ההתנהגות שאפיינה את הסורים לאורך כל השנים, ובוודאי

 משמעותית—במלחמת יום הכיפורים: הצורך להגיב אחרונים תגובה מהירה וערכית 
20 בחודש, כמעט כאקט של–או לא משמעותית. הצגה חייבת להיות. לדוגמה, ב

סיום של המלחמה, החדירו הסורים מוקדם בבוקר זוג מטוסי 'סוחוי' בגובה נמוך,
לכיוון בתי הזיקוק בחיפה. אחד מהם כנראה השליך חימוש, לא ברור היכן בדיוק,
והשני נפל בדרך לנהריה. המסר שלהם היה: אתם תוקפים בעומק, אנחנו נתקוף

בעומק. כלומר שמירה על האיזון.
22 בחודש לפנות ערב,–המצרים העדיפו לסיים את המלחמה באקט אחר. ב

קרקע-פי החלטה אישית ברורה וישירה של סאדאת, הונחת מטח טילי קרקע–על
על אזור ראש הגשר שלנו בדוור סואר.

המעניין הוא שהדובר המצרי, שדיווח על כך בהתלהבות אדירה, אמר: "שיגרנו
היום טילי קאהר". אני מזכיר שהטילים האלה יוצרו בתעשייה המצרית עשר שנים
קודם לכן, ואיש מעולם לא ראה אותם עפים. מדובר למעשה בטילי 'סקאד'. ואם
תרצו, בסיום מלחמת יום הכיפורים אפשר שהם באו לרמוז על הצפוי במלחמות

הבאות.
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7 באוקטובר7 באוקטובר7 באוקטובר7 באוקטובר7 באוקטובר–––––פרדוקס הפרדוקס הפרדוקס הפרדוקס הפרדוקס ה
אל"מ (מיל') ד"ר שמואל גורדון

7 באוקטובר נחשב ליום שחור בתולדות חיל האוויר, עקב הכישלון הצורב–ה
בתקיפת מערך הטק"א הסורי והאבדות הכבדות. מאמר זה מנסה לחשוף מה באמת
עשה חיל האוויר באותו היום. כמו כן הוא מכוון ללקחים חשובים ממלחמה זו
ובהם מידת העצמאות הדרושה לחיל האוויר, אוטונומיה באיסוף ועיבוד של מודיעין,
תקיפה עצמאית של כוחות היבשה, חיוניות שימור הכוח וחשיבות חיזוקה של

זרוע האוויר לקראת המבחנים הבאים.
כדי למקד את הדיון ולמנוע התבדרות לעבר שפע נתונים שעלולים להקשות

 7 באוקטובר. רבים—את הסקת מסקנות, המאמר מתרכז ביום אחד במלחמה 
וטובים סוברים כי חיל האוויר לא השיג תוצאות משביעות רצון במלחמת יום

הכיפורים. אפילו עזר ויצמן, אחד ממפקדי חיל האוויר, בא לכלל מסקנה זו:
"חיל האוויר לא התגבר על מערך הטילים המצרי והסורי במועד הדרוש...
ולא יכול לשתף את עצמו בעוצמה הראויה בבלימת האויב בשתי

 זו עובדה—החזיתות... הטיל כופף במלחמה הזאת את כנפו של המטוס 
הראויה ללימוד קפדני ולהפקת לקחים" (ויצמן 1975, עמ' 329).

,יידמל תמצמוצמ התייה םירופיכה םוי תמחלמ רחאל ריוואה ליח לע תרוקיבה
שארבו ןוחטיבה רשב ,ןיעידומב ,השביה אבצב החטוהש הפירחה תרוקיבה תמועל
השרדנ רשאכ םימ םהיפ ואלימ ,םיאולימבו עבקב ,ריוואה ליח ישנא םג .הלשממה
ןתואב היצביטומהו ץמאמה תודחא ורמשנ 'תורושה תריגס' תוכזב ילוא .וזכ תרוקיב
םינש 52 — םויה ,םרב .תפסונ תודדומתה תארקל ותיינבו ליחה םוקיש לש םינש
,תויצומאהו תויושיגרה והקתהש רחאל ,ג"לש עצבמב םיליטה לע ןוחצינה רחאל
חתנל תעה העיגה — עקרק-עקרק יליט יכרעמ םע תירשפא תודדומתה תארקלו
.הל םימרוגה תאו המחלמל ינשה םויב תיריוואה המיחלה תא תויביטקייבואב

7 באוקטובר–משבר ה

המערכה נגד הטק"א בדרום ובצפון
— דגנה–תפקתמ לש ןולשיכה םוי — רבוטקואב 8–ה היה אל המחלמב רומחה םויה

אלא ביום הקודם, כשהחזיתות פרוצות, המילואים טרם הגיעו והסדיר נשחק.
באותו היום כמעט שלא ניצבו כוחות בין צבאות סוריה ומצרים לבין "הקו הירוק"
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של ישראל. רק חיל האוויר יכול היה לעמוד בפרץ בזכות הכוננות והמוכנות הגבוהה
שלו. התכנית המבצעית לבוקר 7 באוקטובר תאמה את הדוקטרינה ולפיה חיל
האוויר אמור להשמיד את מערך הטק"א בטרם יעבור לסיוע לכוחות היבשה.

 הופנה חיל האוויר לזירת התעלה.—מאחר שהמצב בחזית הדרום נראה חמור יותר 
אוויר המצרי, אולם בעודו-חיל האוויר החל עם בוקר בהשמדת מערך טילי הקרקע

פועל וההצלחה מתחילה להאיר לו פנים, הוא נדרש להפנות את עוצמתו כנגד
אוויר הסורי, שכן שר הביטחון והרמטכ"ל העריכו כי דרום-מערך טילי הקרקע

רמת הגולן עומד ליפול לידי סוריה. חיל האוויר הוסט אפוא מריכוז הכוח כנגד
לעו בפיו', והחל במבצע מאולתרִמערך הטילים המצרי בזירה הדרומית, כאשר 'ּב

אוויר הסורי.-לתקיפת מערך טילי הקרקע
עקב אילוצי הדרג המדיני והדרג הצבאי העליון, חיל האוויר לא הופעל לפי

אוויר, ואכן תוצאות תקיפת הטילים-דוקטרינת לוחמה נגד מערכי טילי קרקע
במבצע 'דוגמן 5' היו עגומות. זה היה אחד הכישלונות הצורבים של חיל האוויר,
שהשפיע עליו בהמשך המלחמה ושנים רבות לאחריה. אמנם 'מעז יצא מתוק'
והטראומה של אותו מבצע הניבה את הניצחון על אותו מערך במלחמת של"ג.

אוויר הסורי לא נפגע, לא הושג חופש פעולה ומטוסי-ברם, מערך טילי הקרקע
הקרב המשיכו לספוג אבדות בסיוע לכוחות השריון המעטים של ישראל ששרדו

אוויר לא הייתה משימה בפני עצמה-ברמת הגולן. השמדת מערכי טילי הקרקע
אלא מכשיר ואמצעי לאפשר למטוסי הקרב של ישראל חופש פעולה לשם בלימת

עשרות אלפי החיילים שפלשו בהפתעה כמעט גמורה.
שולם מחיר גדול מאוד: כעשרה אחוזים ממטוסי הקרב הופלו עד תום 7

50 נפלו בארבעת–באוקטובר, ומתוך כמאה מטוסים שאבדו במלחמה כולה, יותר מ
ימי הקרבות הראשונים. האבדות היו חמורות כל כך עד שחיל האוויר הודיע לרמטכ"ל
שהוא מתקרב ל'קווים האדומים' שלו (ברטוב 1978, עמ' 139). תחושת הכישלון

הייתה מובנת, אך האם היא תאמה את המציאות?

המצב בחזיתות
כדי להזכיר עד כמה היה המצב קריטי ברמת הגולן, נקרא את הערכת המצב של שר

הביטחון בביקורו בפיקוד הצפון בבוקרו של אותו יום:
 שש בבוקר. לדברי אלוף הפיקוד חקה—"הגענו לפיקוד הצפון. השעה 

[יצחק חופי] כל החלק הדרומי של רמת הגולן פרוץ. הסורים התגברו על
כוחות חטיבת 'ברק' והתקדמו בחלקה הדרומי של רמת הגולן כמעט
מחצית הדרך אל הירדן. גם ישכה שדמי ודן לנר, שהיו בחפ"ק, שותפים
לפסימיות של האלוף. לדברי ישכה המצב 'חמור ביותר', ואילו דן לנר
הפטיר בשקט ש'הלחימה בדרום הרמה נפסקה ואנו הפסדנו. אין לנו במה
לעצור אותם. כוחות שריון נוספים שלנו, מהמילואים, לא יוכלו לצאת

" (דיין 1976, עמ' 596). לקראת הסורים אלא לקראת צהריים'
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בביקור בחפ"ק פיקוד הצפון דיווח חופי לדיין: "בכל אופן הכנו את גשרי הירדן
לפיצוץ [כדי למנוע מעבר שריון סורי מערבה לירדן]" (בראון 1992, עמ' 94).

את המעמד בחפ"ק מתאר ישכה שדמי:
"... כל רגע בוער. קפצתי ואמרתי: 'משה [דיין] ... השאלה היא: מה יהיה

 יש בקבוקי יין או—בעמק הירדן?! בדגניה אין היום בקבוקי מולוטוב 
 לרדת ולארגן מיד קו—בירה!' הוא נדהם קצת ואמר: 'אז מה לעשות? 

 את היישובים'. הוא [דיין] חשב רגע ואמר: 'רד ותארגן את עמק—שני 
הירדן!'... זו הייתה השיחה באותו בוקר" (ברטוב 1978, עמ' 51).

בבוקר עדיין נראה המצב סביר יחסית בחזית הדרום. אולם בצהריים, גם בזירה
המצרית המצב נראה גרוע ביותר. אמר הרמטכ"ל לאלוף זאבי, שחזר מסיור בפיקוד

הדרום עם דיין:
"לפני שהגעתם ישבנו פה ועשינו בדיוק אותה תכנית עצמה. כבר אתמול
נתתי פקודה לגורודיש ואמרתי לו: צריך לייצב קו על המעברים" (ברטוב

1978, עמ' 65).
דיין הגדיר את המצב "הבית השלישי בסכנה". הוא חזר על האמירה הזאת
ביותר מהזדמנות אחת, לא רק בנוגע לרמת הגולן אלא גם בנוגע לזירה המצרית

(קובר 1995, עמ' 335).
פי עדותו של זאבי שנלווה אליו, אמר דיין:–על

"בין תל אביב לאבו עגילה אין אפילו טנק אחד וזהו חורבן בית שלישי"
(ששר 1992, עמ' 169).

7 באוקטובר:–בשובו מסיוריו בצפון ובדרום סיכם דיין עצמו את המצב החמור ב
 לא רק אובדן שטח אלא בעיקר שחיקת—"הסכנה העיקרית שלנו כרגע 

כוחנו. יש לנו מספר מוגבל מאוד וקבוע של טנקים ומטוסים, של שריונאים
וטייסים. אם כוחות צה"ל יוסיפו להישחק בלי להביא את המלחמה לכלל
הכרעה, תישאר ישראל חשופה להתקדמות הצבאות הערביים ממצרים,
מסוריה ואולי אף מירדן... אינני זוכר אי פעם דאגה וחרדה כזאת. ...
עכשיו זה היה משהו אחר לחלוטין: הסכנה המרחפת על ישראל... ישראל
יכולה להיות צפויה לתוצאות פטליות אם לא תדע להבין את המצב

החדש בעוד מועד" (דיין 1976, עמ' 598).
לבסוף אמר השר: "ממה אני מפחד יותר מהכול בתוך לבי? ... אי אפשר יהיה

ישראל" (בראון 1992, עמ' 98).–פשוט להגן על ארץ
ַרבְבשיחות פרטיות אמרה גולדה מאיר שאם יתממש כל מה שצופה דיין, יח

עליה עולמה ולא תראה עוד טעם בחייה (ברטוב 1978, עמ' 67).
בתחילת הקרבות הופתעו הצבא וקברניטי המדינה לא רק מעצם ההתקפה,
אלא מתוצאותיה הראשוניות. הרושם הראשון של כמה מהקברניטים היה כי נפרצו
כל הגדרות. הוערך שיש חשש חמור לכיבוש כל דרום רמת הגולן בידי הסורים,
לכיבוש כל השטח שבין תעלת סואץ למעברי המיתלה והגידי ולירידת כוחות
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שיח'. המנהיגות האזרחית הייתה מעורערת לחלוטין. דיין היה–לכיוון שארם א
שרוי "בהתמכרות לדיכאון" (הרצוג 1975, עמ' 248) וגולדה הרהרה בהתאבדות

, עמ' 310).חיי(גולדה מאיר, 
אין ספק, האויב הצליח להוציא את הקברניטים משיווי משקלם. במצב זה "רק
חיל האוויר יכול להציל את המדינה מסכנה לאומית קיומית מיידית" (דיין 1976,
עמ' 596). הדרג המדיני והדרג הצבאי העליון דרשו מחיל האוויר להקדים אחרון
לראשון, ולפעול נגד הצבאות הפולשים לפני השגת עליונות אווירית, בתנאי נחיתות
חמורים, ללא מידע ברור על מיקום הכוחות שנדרש לתקוף וללא מטרייה אווירית
נגד מטוסי האויב. כשפעלה המערכת האווירית נגד כוחות היבשה ללא תנאים

 ללא מודיעין, ללא מטרות לתקיפה, באופן שלא התכוננה—בסיסיים נדרשים 
 לא ניתן היה לצפות לתוצאות הנדרשות.—לקראתו, ללא אמצעים מתאימים 

הניגוד בין דרישות הדרגים הגבוהים יותר לבין צורכי זרוע האוויר, היה עלול
לגרום לשחיקת הכוח האווירי ללא תוצאות בשטח.

גם לקראת מלחמת ששת הימים שררה אווירה קשה למדיי. מפקדי צבא היבשה
חששו מאבדות כבדות אם יידרשו להבקעה באור יום, ולכן דרשו לפתוח את
המלחמה לקראת לילה. ואילו חיל האוויר דרש להתחיל את המלחמה באור יום,
כדי שיוכל להשיג עליונות אווירית בזמן קצר ואחר כך יוכל לסייע ללוחמת היבשה.
למרות הדרישה התקיפה של מפקדי כוחות היבשה הצליח חיל האוויר לשכנע את

7 באוקטובר–מקבלי ההחלטות, ושעת ה'ש' נקבעה לשעות הבוקר. לא כך היה הדבר ב
1973. "ההוראות לחיל האוויר התעלמו מהדוקטרינה האווירית לחלוטין" (דיין

1976, ע"ע 596-594).

הוראות הרמטכ"ל ושר הביטחון לחיל האוויר

בטרם נסיט מבט ביקורתי לעבר מבצעי חיל האוויר, נציג את האופן שבו הפעיל
7 באוקטובר:–המטכ"ל ושר הביטחון את חיל האוויר ב

 החלטה על פעילות חיל האוויר בבוקר:—1:00 
- הגנה על כוחות צה"ל;

- תקיפת שדות תעופה במצרים וסוריה;
- מטס הכנה לתקיפת טק"א במצרים, ותקיפת הטק"א לאחר מכן;

- סיוע לכוחות היבשה עם שארית הכוח.
:5:30

- תחילת ביצוע המשימות בגזרה המצרית.
:6:00

- הוראת שר הביטחון, ולאחריו הרמטכ"ל, להסיט את המאמץ ממצרים
לסוריה;
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- תחילת סיוע מסיבי ברמת הגולן;
- סיום ביצוע מטס הכנה לתקיפת טק"א;

ביצוע תקיפת טק"א במצרים עקב המעבר לסוריה;–- אי
- המשך ביצוע משימות ההגנה על כוחות צה"ל ותקיפת שדות תעופה.

:11:30
- תקיפת מערך הטק"א בסוריה;

- סיוע מסיבי ברמת הגולן.
:12:45

- הוראת הרמטכ"ל להסיט את חיל האוויר לגזרת התעלה (בראון 1992,
עמ' 96).

:13:30
- סיוע אווירי מסיבי ברמת הגולן למרות הטק"א;

- סיוע מסיבי בגזרת התעלה למרות הטק"א;
- המשך ביצוע משימות ההגנה על כוחות צה"ל ותקיפת שדות תעופה.

לפי לוח זמנים זה, הוסט חיל האוויר ממשימה למשימה ומחזית לחזית בטרם
יספיק להביא את עוצמתו לידי ביטוי. תיאור מקוצר זה של מבצעי חיל האוויר

יר מחוסר ההתאמה בין הדוקטרינה האווירית של ישראל לביןֵחושף רק מעט מזע
הפעלת הכוח באותו היום, עקב הנחיות מפורשות של הדרג המדיני והצבאי. בשתי

 יכול היה חיל האוויר 'לחתוך'— מלחמת ששת הימים ומלחמת של"ג —מלחמות 
ולהפסיק את מבצעי השגת העליונות האווירית כאשר נראה לו שהתועלת בהמשך
המבצע עלולה לצאת בהפסדה. הוא קיבל את ההחלטות והאחריות באופן עצמאי,
באומץ רב. לעומת זאת, במלחמת יום הכיפורים הופעל הכוח האווירי בידי דרג
הרמטכ"ל ושר הביטחון, שלא לפי הדוקטרינה האווירית, העקרונות, האימונים
והטקטיקות של חיל האוויר, וללא הבנה מעמיקה של יתרונותיו ושל חולשותיו.

חיל האוויר, כמו כל כוח צבאי, צריך פרק זמן מסוים כדי להביא לכלל מימוש
את כוח האש שלו ולפגוע במספר מטרות מספיק כדי להשפיע על שדה הקרב. אך
כשאין פרק זמן מספיק ואין מסה קריטית של כוח אווירי לא ניתן להשיג את
ההישג הנדרש. ואכן, התקיפות החלקיות של מערכי הטק"א בדרום ובצפון הוכיחו
זאת. דוקטרינה איננה קדושה, לפעמים מותר ואף חובה לסטות ממנה אם התנאים
מאלצים זאת. אלא שהתנאי להצדקת השינוי הוא התועלת שבו. במלחמת יום
הכיפורים הסטייה הייתה שגויה, היו אבדות כבדות וחוסר הצלחה בהשמדת הטק"א.
חיזוקים לטענה זו הן ההצלחות של חיל האוויר כשהחל להילחם לפי הדוקטרינה

שלו (גורדון 1998, ע"ע 38-37).
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כיצד התכונן חיל האוויר למלחמה

:ויה תיחרזאה הגהנהה דגנכו ןיעידומה ףגא דגנכ ,השביה אבצ דגנכ תוירקיעה תונעטה
שררה שאננות כללית ותחושת ביטחון עצמי חזקה מאוד;£
רמת הכוננות של הצבא הייתה נמוכה מדיי;£
רמת ההתכוננות למלחמה גם היא הייתה גרועה;£
מחסני החירום לא תוחזקו כראוי;£
אימון היחידות וצבא המילואים לא עמדו בדרישות;£
הדוקטרינה של הצבא לא התאימה למלחמה הבאה אלא למלחמה הקודמת.£

האם יש תוקף לטענות אלה גם כלפי חיל האוויר?

,םילודג םיעצבמב ברע תואבצ םע השביה אבצ תמעתה אל םימיה תשש תמחלממ
,דגנמ .המחלמ התואב תולודגה תוכרעמה הארנכ היה ולש תוסחייתהה ריצ ןכל
ריווא-עקרק יליט יכרעמ דגנכ םישקו םילודג םיעצבמב תמעתה ריוואה ליח
יסייט .הנושארה הרושהמ םייטייבוס םיליעפמב ושיוא םקלחש ,םיכלוהו םיקזחתמ
םע ךשמתמה תומיעה תואצותמ םיגאדומ השתהה תמחלממ ואצי וידקפמו ליחה
חותיפב ועיקשה תואבה םינשב .ללכו ללכ םיננאש ויה אל ןכלו ,ריווא-עקרק יליט
הרטמ ןעמל ןויע ימיו םינויד ,רופס-ןיאל םיליגרת ,המיחל יעצמא ,המיחל תורות
יביטרפואה בחרמב תיריווא תונוילע גישהל תלוכיה תא שדחמ שוכרל — תחא
.ל"הצ לש

יוניבה םג .ליחה יצמאמ תא הדדיחו הקזיח — SA-6 — שדח ליט תעפוה
תוליעפלו הגאדל רוקמ ויה םייברעה הפועתה תודשב םיסוטמ ןוגימל םיריד לש זרוזמה
וחנ אל טורייה יסייט םג .דחי םג המיחל יעצמאו המיחל תרות שוביגל תיביסנטניא
סוטמ לכ לומ ביוא יסוטמ תורשע ולפוה הבש ,השתהה תמחלמ לש הנפדה ירז לע
םוי תמחלמב יוטיב ידיל האבש יפכ םתלוכי תא דואמ ורפיש םה םג .לפוהש ילארשי
השקה תומיעה יכו ללכו ללכ תוננאש הררש אלש קיסהל שקבתמ ךכיפל .םירופיכה
.הבשחמה תוכירדל עקרקה תא רישכה השתהה תמחלמב

כוננות חיל האוויר למלחמה הייתה גבוהה: כבר בראש השנה, עשרה ימים לפני
מלחמת יום הכיפורים, הוגברה הכוננות לקראת מתקפה ערבית אפשרית. יתרה
מזו, בבוקר יום הכיפורים ניצבו כל המטוסים וטייסיהם בכוננות לתקיפת שדות
תעופה בסוריה. לפיכך אין תוקף גם לטענה בדבר כוננות נמוכה. ובאשר לרמת

 לא—ההתכוננות, ככל הידוע לי המערך הלוגיסטי של חיל האוויר התכונן כראוי 
היו טענות על ציוד חירום שלא הוחזק כראוי, או על מחסור מיוחד בחלקי חילוף
שנגרם מהזנחה וזלזול. נכון הוא שבמשך המלחמה נזקק חיל האוויר לרכבת אווירית
שעיקרה היה תגבור במטוסי 'סקייהוק' ו'פנטום'. אלא שהמחסור במטוסים נגרם

נכונות אמריקנית לספק מטוסים רבים יותר. לפיכך גם–מקוצר משאבים או אי
הטענה של התכוננות בלתי מספקת אינה תקפה כלפי חיל האוויר. גם לטענה בדבר
רמת אימונים נמוכה של צבא היבשה אין מקבילה בחיל האוויר. האימונים באותן



מלחמת יום הכיפורים 314

מלחמת יום הכיפוריםהגהה 5 314

שנים היו אינטנסיביים, יסודיים ויצירתיים. מיד בתום מלחמת ההתשה התרכזו
המאמצים בהכשרה מזורזת של צוותים חדשים, ואחר כך בקליטת מטוסי 'פנטום'
חדשים ובאימוץ תורות לחימה חדשות. למלחמה עצמה הגיעו הלוחמים אחרי

אימון ברמה גבוהה.
אחת הטענות כלפי צבא היבשה הייתה שהדוקטרינה שלו לא התאימה למלחמת
יום הכיפורים. לעומת זאת, הדוקטרינה האווירית נבחנה ועודכנה בתהליך אינטנסיבי
לאחר מלחמת ההתשה. הדוקטרינה האווירית המעודכנת נשענה על אותם יסודות
משחר ימי המדינה, אך הותאמה לאיומים ולתנאי הסביבה החדשים. אין מקום
להיכנס לפרטי הדוקטרינה, ולכן יוזכרו עיקריה האופרטיביים הקשורים לנושא

הנדון כאן.
תפקידי חיל האוויר התחילו בהגנה על מדינת ישראל מפני התקפה מהאוויר.

אוויר כדי להשיג עליונות-באותה העת נדרש להכות את מערכי טילי הקרקע
אווירית בשמי המערכה. רק לאחר הריסת היכולת המבצעית של מערכי הטילים
והשגת חופש פעולה, חיל האוויר היה אמור לעבור להשמדת כוחות יבשה לפי
הדרישות והצרכים של צבא היבשה. ואולם עקב הכושר המוגבל של חילות האוויר
של האויבים ובגלל המיגון החזק של מטוסיהם בתוך דירי בטון, הוחלט להשמידם
באופן מתמשך באוויר ועל הקרקע. כמו כן כאשר נדרש לכך, חיל האוויר היה אמור
להרוס מטרות אסטרטגיות חיוניות בעומק שטח האויב. כיוון שמספר המטוסים
באותה תקופה היה קטן למדיי, הייתה חובה לרכז את מרבית הכוח למספר מצומצם

זמנית. לכן ההצלחה בכל משימה הייתה תנאי למעבר מאחת–מאוד של משימות בו
לאחרת.

זו הייתה הדוקטרינה האווירית בתמציתה ערב מלחמת יום הכיפורים. היא
נדונה בדרגים הצבאיים והמדיניים ואומצה כדוקטרינה האווירית האופרטיבית של
ישראל. דוקטרינה זו תורגמה לתורות לחימה ברמה הטקטית, והן תורגלו ונבחנו
במגוון דרכים. הדוקטרינה ותורות הלחימה לא היו מענה מיטבי לתנאים המיוחדים
של מלחמת יום הכיפורים, אבל אפשר שהיוו מענה מספק למשימות חיל האוויר.

7 באוקטובר?–מה באמת עשה חיל האוויר ב

תחילה יש להבהיר מה היו התפקידים שהוטלו על חיל האוויר באותו היום:
הגנה על שמי המדינה מפני חדירת מטוסים וטילים של האויב;-
אוויר הסורי בגולן, והמערך המצרי בגזרת-השמדת מערך טילי הקרקע-

תעלת סואץ;
סיוע לבלימת הצבא הסורי והצבא המצרי שחצו את קווי ההגנה של ישראל;-
השמדת כוחות אוויר של שתי המדינות.-

האם תפקידים אלו מולאו כנדרש?



315הזירה האווירית במלחמת יום הכיפורים

מלחמת יום הכיפוריםהגהה 5 315

הגנה על שמי המדינה והכוחות המתגייסים

םיסוטמהמ עברכ ולפוה ובש החיתפ סטמ רחאל .בטיה היו מוגנים הנידמה ימש
רודחל הירוסו םירצמ לש ריוואה תוליח דוע וסינ אל ,ונחטש קמועל ורדחש
.ביבא לת רבעל רגושש' טלק'ה ליט טורייב החלצהה רָכזיתו .תיזחה רוזאל רבעמ
לעו תיזחה יווקב תוחוכה לע ןגהל ריוואה ליח ךישמה ,א"קטה יכרעמ תורמל
.הילא וענש תוסייגה

 במשך 34 שעות מתקרב למספר ההפלות שהושגו— 76 —מספר ההפלות 
בכל מלחמת לבנון! הישג זה הושג בתנאים קשים יותר על ידי מטוסים וטילים
הרבה פחות טובים ובתנאי נחיתות אווירית. עד עתה, משום מה, איש לא נתן על

כך את הדעת.

תקיפת שדות תעופה

בה בעת ניסה חיל האוויר להרוס את חילות האוויר של סוריה ומצרים ואת התשתית
שלהם על הקרקע, בתקיפות חוזרות ונשנות על שדות תעופה ומתקני שליטה.
מרבית מטוסי היירוט של האויבים הוסבו להגנה על שמי מדינותיהם. החל ביום זה

90 אחוזים מגיחות חילות האוויר של סוריה ומצרים יוחדו להגנה על–קרוב ל
שדות התעופה שלהם, ורק מיעוט כמעט זניח הופעל לתקיפת כוחות צה"ל.

רבוטקואב 7 ירחא תומישמ יפל ביואה לש ריוואה תוליח תוחיג תקולח :2 הלבט
(ענף מידע והיסטוריה, חיל האוויר)

7 ירחא 'קחשמה ןמ ואצוה' םירצמו הירוס לש ריוואה תוליח יכ הארמ וז הלבט
.רבוטקואב

זירהתקיפההגנהסה"כגיחות להגנה (%)

סורית88.85,8935,231662

מצרית91.05,4484,990498

סה"כ7611,38110,2211,160

7/6 באוקטובר–טבלה 1: אבדות מטוסי האויב ב
(ענף מידע והיסטוריה, חיל האוויר)

זירהמטוסיםמסוקיםסה"כ

סורית21219

מצרית552134

סה"כ762353
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קרב הבלימה בצפון

הסיוע לבלימה בשתי החזיתות היה משמעותי ביותר. בבוקר 7 באוקטובר, הערכת
המצב של פיקוד הצפון על גזרת דרום רמת הגולן הייתה חמורה ביותר. כמעט שלא
נותרו כוחות לבלימה. הכוח היחיד שיכול היה לבלום את הכוחות הסוריים השועטים

לעבר עמק הירדן היה חיל האוויר. דיין תיאר את ביקורו בפיקוד הצפון:

"ידעתי שהכוח היחיד שיכול לעכב את הכוחות הסוריים עכשיו הוא חיל
—האוויר. אסור לנו להחמיץ אף רגע. יש להפעילו ללא דיחוי... העיקר 

להפעיל את חיל האוויר ומיד. אם נפעל לפי הדוקטרינה [תקיפת טק"א
ואחר כך סיוע לכוחות היבשה], ייתכן שנצליח בסופו של דבר לשתק את

 טנקים סוריים כבר ישלטו על הירדן.—סוללות הטילים. אבל בינתיים 
ביקשתי בטלפון את מפקד חיל האוויר ואמרתי כי עליו להפעיל את
מטוסי חיל האוויר באופן רצוף ומסיבי נגד השריון הסורי שפרץ באזור
צומת רפיד. רק חיל האוויר יכול עכשיו לעשות זאת. אחרי הצהריים
יהיה לנו כוח שריון נוסף, אבל עכשיו האחריות עליו: אם לא כן נאבד את

דרום רמת הגולן ומי יודע מה יהיה אחר כך על עמק הירדן...
זו הפעם הראשונה דיברתי אל מפקד חיל האוויר בטון כזה ובתוכן כזה...

תוללוס ךרעמ ףא לע .תונעיהה םג וזכו — הארוהמ רתוי הברה התייה וז
,הינשו'ח רוזאב ירוסה ןוירשה יזוכיר תא ריוואה ליח תויעיבר וציצפה ,םיליטה
.)695-795 ע"ע ,6791 ןייד( "ףרה אלל םימישגמ תמרו דיפר תמוצ

מפקד חיל האוויר נענה מיד. בתוך דקות אחדות החלו התקיפות. עד לשעה 10:00
בבוקר בוצעו 60 גיחות תקיפה ברמת הגולן! אחרי הצהריים בוצעו עוד 40 גיחות.
מספר הגיחות שבוצעו בלילה אינו ידוע. לתקיפות חיל האוויר הייתה השפעה

מהירה ביותר על המשך הקרב:
בשעה 8:20 חזר שר הביטחון לתל אביב, פגש את מפקד חיל האוויר וסיפר לו
שמטוסינו השמידו טנקים ברמת הגולן, בניגוד לטענת סגן הרמטכ"ל שהדבר אינו
בגדר האפשר. הוא שב וביטא את הערכתו לחיל האוויר בפגישה עם הרמטכ"ל,

ישראל... זה מה–בשעה 8:35 במילים: "פעילות חיל האוויר היא ההגנה על ארץ
שמציל אותנו" (בראון 1992, עמ' 94).

אלוף מרדכי (מוטי) הוד היה אחראי לסיוע האווירי בפיקוד הצפון, וזו גרסתו
על אירועי אותו בוקר:

םהל ונתנ אל .ריוואהמ קר ונקזחה המרה לש ימורדה קלחה לכ תא"
,8791 בוטרב( "דחא ילארשי קנט היה אל ונלש הרזגב .בג ןיעל תדרל
.)15 'מע
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קרב הבלימה בדרום

בצהריים התברר לרמטכ"ל שגם בדרום אין כוחות שיבלמו את זרימת הצבא המצרי
מזרחה. שוב ניצב חיל האוויר מול נקודת שבר ונדרש למלא תפקיד חיוני בעצירת

צרי הגידיְזרימת הצבא המצרי לסיני. לאחר שאלוף פיקוד הדרום רמז על נסיגה למ
והמיתלה, הורה הרמטכ"ל בשעה 12:45 למפקד חיל האוויר להגביר את קצב הגיחות
לחזית התעלה, ולהפנות את המאמץ העיקרי לתקיפת הגשרים וטנקי האויב (בראון
1992, עמ' 96). בני פלד, מפקד חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים, מספר על אחד
הרגעים הקשים במלחמה, שבו נאלץ להמחיש את נחישות חיל האוויר ומפקדו

מול הרפיון שאחז בדרגי ההחלטה שמעליו:
ןגס תושארב יללכה הטמב ולחה ...םירשג 41 הלעתה לע ונב םירצמה"
ןואכידה ףתרממ יתאצי ינא .הלעתהמ מ"ק 04–ל הגיסנ ןנכתל ל"כטמרה
— הריכבה הנוצקה לכ לע יתמייאו תלד תקירטב ,'םיקוריה' לש רובהמ ,הזה

אם תמשיכו לתכנן נסיגה, אני אישית חוזר לכאן עם עוזי ויורה בכולכם.
עד היום הטיח סביב דלת הבטון הזאת סדוק. חזרתי לבור של חיל האוויר
והוריתי לתקוף את הגשרים. הם הושמדו כולם במחיר של שלושה

1997, עמ' 69)./פנטומים" (פלד 8

ומשלים את התמונה הרמטכ"ל:
לע ריוואה ליח דקפמ יפמ אוה עמוש 'רובה' לא ובושב ,03:61 העשב"
העבשב עוגפל וחילצה ןושארה סטמב יכ דלפ עידומ וישכע ...תופסונ תוחלצה
ךשוחה דע' ודמשוי םירשגה ראשו ...םירצמה וחינהש םירשגה 41 ךותמ
המחלמה יסוס תא וישכע תזחואה תובהלתהה תא רעשל לקנ ...'ךשוחבו
וישכעו ,ודיקפת תא ריוואה ליח אלממ םויה .םיפולאו םיפולא–יבר ,םיקיתווה
.)07 'מע ,8791 בוטרב( "ךרעמה תא בציילו בושל ןתינש םינימאמ

7 באוקטובר. הגנרל–מעניין לבחון את נקודת המבט של הצד המצרי כלפי המצב ב
שאזלי, הרמטכ"ל המצרי באותם ימים, מתאר:

"ביום ראשון, 7 באוקטובר, מערכי האויב שובשו לחלוטין, הוא נותר
למעשה ללא שריון בתחום הטקטי... 18 שעות לאחר ראשית מתקפתנו,
עדיין לא נראו סימנים להצטרפות כוחות המילואים של האויב למערכה...
עבור שני הצדדים, יום ראשון היווה מירוץ להשלמת ההכנות לקראת
הקרב הגדול... יום ראשון היה אמנם יום שקט יחסית בשדה הקרב העיקרי,
אך מהלומות האוויר של האויב נמשכו... עתה נודע לי שמתקפות האוויר

שאזלי 1980, ע"ע–של האויב הרסו מספר עצום של חלקי גשרים" (א
168-173 ,169-.(174

בחזית הדרום, הלוחמים ברמה הטקטית נלחמו באומץ ובהקרבה, אך צה"ל, ברמה
האופרטיבית והאסטרטגית עדיין היה במצב של צבירת כוח. למעשה, כפי שמדווח
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שאזלי, באותו היום רק חיל האוויר עמד בפרץ וניסה לעכב את זרימת הצבא
המצרי לסיני.

7 באוקטובר–טבלה 3: מאמץ הבלימה של חיל האוויר ב
(ענף מידע והיסטוריה, חיל האוויר)

7 באוקטובר חיל האוויר מילא את משימות ההגנה האווירית, תקיפת שדות–ב
תעופה, הוצאת חילות האוויר של האויב מהמאמץ ההתקפי של סוריה ומצרים.
בעיקר הוא מילא תפקיד דומיננטי בבלימת הצבא הסורי והצבא המצרי בטרם
נערכו אוגדות המילואים בחזית ובטרם הושגה עליונות אווירית בגזרה כלשהי.

 לבלימה ולהגנה על כוחות צה"ל המתגייסים והעורף—תרומות חיוניות אלה 
 התרחשו למרות המכה הקשה שספג באותו יום חיל האוויר במאבק—האזרחי 

פי הדוקטרינה,–מול מערכי הטק"א. בהמשך המלחמה, כשהופעלו מטוסי החיל על
הם זכו להצלחות ניכרות, דוגמאות: השמדת מאות מטוסים בלחימה באוויר; השמדה

אוויר המצרי בחלקה השני של המלחמה; והשמדה-הדרגתית של מערך טילי הקרקע
אינטנסיבית של כוחות יבשה לאחר שהושגה עליונות אווירית.

זירהגיחותפצצות לסוגיהן

רמת הגולן1,010129

תעלת סואץ2,170317

סה"כ3,180446

34 השעות הראשונות–טבלה 4: חלוקת הגיחות לפי משימות ב
(ענף מידע והיסטוריה, חיל האוויר)

סוג משימהסוריהמצריםסה"כ

תקיפת446317129
כוחות
יבשה

טק"א220100120

שדות—4343
תעופה

פטרול453325128
ויירוט

סה"כ1,162785377
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אבדות חיל האוויר

הפעילות האינטנסיבית של חיל האוויר בעת נחיתות אווירית גבתה מחיר גבוה
מאוד. הטבלה שלהלן מתארת את קצב האבדות במשך המלחמה.

טבלה 5: אבדות מערך הקרב של חיל האוויר במלחמה
(ענף מידע והיסטוריה, חיל האוויר)

שיעור אבדות זה נחשב גבוה מאוד. יותר מרבע מכוחו של חיל האוויר הושמד
במלחמה. בכל מלחמות ישראל ספג חיל האוויר אבדות כבדות, כבדות מדיי בתחילתן,
דבר שאילץ אותו למתן את קצב הלחימה שלו בהמשך. כדי להשיג אורך נשימה,

פי עקרון שימור הכוח שמשמעו החובה לשמר את–שומה על חיל האוויר לפעול על
293).-כוחו של חיל האוויר עד לתום המלחמה ולאחריה (גורדון 1997, ע"ע 286

לקחי המלחמה האווירית
מהו הלקח שניתן ללמוד? כיצד נתכונן לקראת תרחיש שאיננו מסוגלים לשערו?
דוקטרינה אווירית אינה מיועדת לחיל האוויר בלבד. היא חייבת להיות חלק אינטגרלי
מתפיסת הביטחון של ישראל ושל צה"ל. חיל האוויר חייב לכלול בתהליכי קביעת
ההחלטות שלו את האפשרות שיוכתבו לו מדיניות והחלטות הנוגדות את
הדוקטרינה, את האינטרסים ואת דרכי הפעולה המיטביות לחיל האוויר. זאת, כדי
להקטין ככל האפשר פערים צפויים בין תכניותיו לבין תכניות הדרג הצבאי העליון
והדרג המדיני, בשעת מלחמה. כן, שומה על חיל האוויר להקנות לדרגי הפיקוד
הצבאי העליון וההנהגה המדינית הבנה מלאה של סוגיות אוויריות ומגבלות זרוע
האוויר ויתרונותיה. ככל שההבנה והתיאום בין דרגי הפיקוד יהיו משופרים יותר,
כך עשויים הפערים ביניהם להישאר בתחום סביר. דוגמה: בזמן מלחמת המפרץ,
הבלימה העצמית שהכתיב ראש הממשלה יצחק שמיר, ייתכן שנשענה בין השאר

על הבנתו (האינטואיטיבית?) את מגבלות חיל האוויר.
הנהגה מדינית וצבאית אמורה לעצב את מדיניות הפעלת הכוח הצבאי בכלל

מטוסיםצוות אוויר

שלב במלחמהחללים ושבוייםמספר

מערך הקרבמספר%

34 השעות הראשונות–ב7.228

בארבעת הימים הראשונים13.854

במלחמה כולה8726.3103 (46 חללים)
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והאווירי בפרט, וליטול על עצמה את האחריות לתוצאות הנובעות ממדיניות זו.
מעצם טבעה היא גם מקור לאילוצים ומגבלות, וחיוני שמפקדי זרוע האוויר יטמיעו
אותם בדוקטרינה האווירית. המגבלות העיקריות עשויות להיות: הגדרת הישגים
נדרשים; תיחום מרחב הלחימה; משך הלחימה; הגדרת המשימות; תיחום האמצעים
ודרכי הפעלתם. חיל האוויר זקוק יותר מהזרועות האחרות למרחבי פעולה גדולים,
לניצול מלוא עוצמתו הטכנולוגית ולחופש פעולה ברמה האופרטיבית. לכן הוא

7). מתכננים-רגיש יותר לאילוצי הדרג המדיני והצבאי הבכיר (גורדון 1996, ע"ע 6
ילו חלקים מתורת הלחימה 'לזרוקֵומפקדים חייבים לבחון, גם בנקודות שבר, א

לפח' ולדעת להשתמש במרב 'הבלוקים' שעדיין מתאימים.

התאמה בין הדרג המדיני והמטכ"ל ובין חיל האוויר
מבחינת התפיסה והציפיות

7 באוקטובר נחשף חוסר התאמה חריף בין התפיסה של צה"ל לזו של הדרג–ב
המדיני. הדרג המדיני סבר כי חיל האוויר אמור לבלום כוחות פולשים החל ברגע
שחצו את קו הגבול, ואילו לפי תפיסת חיל האוויר יש לתת לו יומיים להשגת
עליונות אווירית על מערכי טק"א בטרם יעבור לתקיפת כוחות יבשה. חוסר התאמה
דומה צפוי גם כיום: האם יש התאמה בין התפיסה והציפיות מחיל האוויר בסוגיית
תקיפת טק"ק ומניעת מטחי טילים על מדינת ישראל, לבין היכולת המעשית של

ההתאמה'–החיל לעמוד בציפיות האלה? יש אפוא לבחון ולאתר את 'אזורי אי
ולסגור את הפערים.

כפיפות חיל האוויר והשלכותיה

הדוקטרינה של חיל האוויר הישראלי בשנת 1973 התבססה על ההערכה שהאיום
אוויר-העיקרי על חופש פעולתו והאפקטיביות שלו נובע ממערכי ההגנה קרקע

של מצרים וסוריה. לכן הנחיה בסיסית קבעה שיש להשמיד את מרבית המערכים
האלה קודם שיופנה הכוח להשתתף בלוחמת היבשה. והנה עם פרוץ מלחמת יום
הכיפורים התמוטטה למעשה ההגנה היבשתית על הגבולות, וזרוע האוויר נדרשה

 הרמטכ"ל, לפעול— שר הביטחון, והדרג הצבאי העליון —על ידי הדרג המדיני 
נגד הצבאות הפולשים בתנאי נחיתות אווירית חמורה. תוצאת הניגוד בין דרישות
הדרגים הגבוהים יותר לבין צורכי זרוע האוויר היו ספיגת אבדות גדולות תמורת
בלימה חיונית אך מוגבלת של המתקפה בשתי החזיתות. האופן (הבלתי אחראי)
שבו הטיל שר הביטחון על מפקד חיל האוויר את האחריות להגנה על רמת הגולן

ועמק הירדן מציג בחריפות את המתח בין הדרג המדיני לפיקוד זרוע האוויר.
אם כן, נוסף על אילוצי תנאי הסביבה, חייב פיקוד זרוע האוויר לכלול בתהליכי
עיצוב המדיניות וקביעת ההחלטות את האפשרות שיוכתבו לו מדיניות והחלטות
הנוגדות את הדוקטרינה, את האינטרסים ואת דרכי הפעולה המיטביות בעבורו,
כדי להקטין ככל האפשר פערים צפויים בשעת מלחמה. ועוד זאת: שומה על זרוע
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האוויר ומפקדיה להקנות לדרגי הפיקוד הצבאי העליון וההנהגה האזרחית הבנה
מלאה של סוגיות אוויריות ומגבלות זרוע האוויר ויתרונותיה. ככל שההבנה והתיאום
בין דרגי הפיקוד יהיו משופרים יותר, כך עשויים הפערים ביניהם להישאר בתחום

סביר.

מודיעין אווירי

במלחמת יום הכיפורים היה נתק חמור באיסוף מודיעין והספקת מודיעין לחיל
האוויר, בעיקר מודיעין הקשור לתקיפת כוחות יבשה. הנתק נבע בעיקר מחלוקה
לקויה של אחריות, סמכות ואמצעים. בעת לחימה, כאשר המודיעין נדרש בזמן
שימושי, בתכיפות גבוהה ולרכישת מטרות ניידות רבות, יקשה על מערך מודיעין
חיצוני לחיל האוויר לתת מענה שיספק את צרכניו. המפתח להצלחה הוא "מודיעין
מיידי, מדויק ותואם את צורכי חיל האוויר על כל הזירה בתדירות גבוהה" (פלד,

ללא תאריך, עמ' 55).
כדי להתגבר על המתח ועל הניגוד שבין הדרישה למערך אווירי אוטונומי לבין

גבות את הצורך במשאבים הנדרשים, יש דרך ביניים הבנויה על ההנחותְהיכולת ל–אי
שמערך מודיעין אווירי חייב להיות: 1) בעל אחריות וסמכות כוללות; 2) אוטונומי
ואוטרקי ביכולתו לענות על הצרכים המבצעיים בזמני תגובה קצרים, כגון טיפול
באיומים ומטרות ללחימה השוטפת; 3) לפי מבצעי זרוע האוויר יוענקו למערך
מודיעין אווירי סמכויות זמניות להפעלת אמצעי איסוף הדרושים למבצעים אלו
והערכת התוצאות (גורדון 1998, עמ' 365). אחריות כוללת משמעותה שמערך
מודיעין אווירי אחראי לספק לחיל האוויר מודיעין על שטחים גדולים, בקבועי זמן
קצרים, על מגוון רחב של מטרות, איומים ומערכות לחימה, לכל סוגי הלוחמה

רוב אין בידי מערך המודיעיןָהאווירית ומערכות הנשק שברשות חיל האוויר. ל
האווירי מלוא האמצעים הדרושים לו, כפי שאין למרכיבים אחרים של קהילת
המודיעין. הגורמים לכך הם מצוקת משאבים וחוסר יעילות בשל כפילויות. כדי
להתגבר על גורמים אלו יש לסווג את סך כל משאבי המודיעין שנועדו לשרת את

חיל האוויר לשתי קבוצות:
: אמצעים שהם חלק תקני וקבוע ממערך מודיעין אווירי.אמצעים אורגניים

למערך יש מלוא הסמכות להפעיל אמצעים אלה.
: אמצעים המסופחים למערך מודיעין אווירי למבצע מסויםאמצעים מסופחים

או לפרק זמן מסוים. בתקופת הסיפוח יש למערך מלוא הסמכות להפעיל אמצעים
אלה (גורדון 1998, עמ' 359).

עצמאות לחיל האוויר בתקיפת כוחות יבשה

כדי שחיל האוויר יפעל באופן יעיל ומכריע נגד כוחות צבא היבשה, חייבת משימה
זו להיות באחריות חיל האוויר, ובידיו תהיינה מלוא הסמכויות והאמצעים לביצוע

משימה זו (פלד 1979, עמ' 71).
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"הטכנולוגיה והדוקטרינה המתקדמות שהוטמעו בחיל האוויר מקנות לו
יכולות חדשות ומשמעותיות ביותר בתקיפת כוחות יבשה. אחד הלקחים
החשובים של מלחמת יום הכיפורים הוא כי יש לקבוע בחיל האוויר
תפקיד יסוד שייקרא: השמדת כוחות יבשה באופן עצמאי, מעבר לרצועת
העימות הצרה שבקו החזית. המשמעות של תפקיד יסוד זה היא הקניית
היכולת, הדוקטרינה, האחריות והסמכות, הדרושות למימוש תפקיד זה
באופן עצמאי, ללא תלות במודיעין, בתיאום ובקבלת החלטות מחוץ

62).-לחיל האוויר" (גורדון 1998, ע"ע 60

חשיבות שימור הכוח האווירי

שחיקת הכוח האווירי בימים הראשונים למלחמת יום הכיפורים הדגישה את אחת
מנקודות התורפה העיקריות של ישראל: הקושי לנהל מלחמה מתמשכת ללא הספקה
שוטפת מבחוץ. עולה השאלה האם הייתה לנקודת חולשה זו השפעה חזקה, אם
לא מכרעת, על תוצאות המלחמה בחזית הדרום? הקרבות שהתנהלו בימים
הראשונים למלחמה גרמו לשחיקה גדולה של מטוסים, מערכות נשק ותחמושת,

הברית בבקשה לספק לה בדחיפות את האמצעים–עד שנאלצה ישראל לפנות לארצות
החיוניים להמשך הלחימה. כדי לזרז את מילוי הצרכים רצתה ראש הממשלה גברת

גולדה מאיר לצאת לוושינגטון:
"אנו זקוקים לעזרה היום כי מחר אולי יהיה מאוחר מדיי ... אני מוכנה
לטוס לוושינגטון בעילום שם כדי להיפגש עם ניקסון... אני רוצה לטוס

האפשרי..." (מאיר 1975, עמ' 312).בהקדם 

גם דיין מתאר תחושת מחסור חריפה:
"אנו לא יכולנו ולא רצינו להרפות מדרישתנו לנשק... עדיפות ראשונה
במעלה נתנו לתחמושת ומטוסי קרב. הברקנו וחזרנו והברקנו בקשות
אישיות והסברים מפורטים ומכאיבים שיש לנו צורך חיוני ומיידי בפנטומים

נוספים" (דיין 1976, עמ' 627).

14 באוקטובר פעלה רכבת אווירית למילוי הצרכים הדחופים של צה"ל ושל–החל ב
חיל האוויר. רכבת זו הבטיחה המשך הספקה סדירה שסייעה למבצעים ההתקפיים
גם אם חלק מההספקה לא הגיע לחזית. הפריצה הישראלית מעבר לתעלה, צליחתה

 שינו בעליל את פני המלחמה.—17 באוקטובר, ההסתערות מערבה ודרומה -בליל 16
כיתור הארמיה השלישית החל לקרום עור וגידים. לאחר החלטות חפוזות של
מועצת הביטחון על הפסקת אש, שנועדו למנוע את הכיתור, הצליח צה"ל לייצב

הברית, לאחר שכפתה–את קווי הפסקת האש כשהארמיה השלישית מכותרת. ארצות
על ישראל את הפסקת האש, לא 'התלהבה', אם לנקוט לשון המעטה, מרצונה של

 כניעת הארמיה—ישראל להשיג במצור את מה שלא הספיקה להשיג בשדה הקרב 
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השלישית. לפיכך הפעילה לחץ כבד על ישראל להסיר את המצור, ואיימה לספק
בעצמה את צורכי הארמיה השלישית על אפה ועל חמתה של ישראל. גם לתכתיב
זה נאלצה ישראל להיכנע. המצור הוסר ושיירות הספקה מצריות פעלו מדי יום

ביומו. הסבירה זאת גולדה מאיר:
הווחמ ךותמ ונידי לע התשענ אל תישילשה הימראל ןוזמה תקפסה"
הנכומה הדיחיה הנידמה .הרירב ונל התייה אלש םושמ אלא ,תירטינמוה
תולבקמש םוצעה עויסה לומ תאזו ,תירבה–תוצרא איה קשנב ונל עייסל
–תוצרא םע ערק ךות תאזה המחלמה תא להננש עיצמש ימ .ברע תוצרא
,5791 ריאמ( "תאזה המחלמב תוכזל לכונ אל ונחנאש עיצמ ,תירבה
.)023 'מע

ןוחצינ ףס לע הדמעו המחלמה תעב תירבה–תוצראמ עויסל הקקזנש ,לארשי
תינקירמאה דיה :היפמ העִלּב תא איצוהלו ינקירמא ביתכתב בשחתהל הצלאנ ,יאבצ
תבוח לש ןמז עובק תא רציק ריהמה ינקירמאה עויסה .החקלש איה — הנתנש
לש ןתונעבותו ןתופיקת תא קזיחו ,תוינקירמא תושירדל תילארשיה תונעיהה
.ולא תושירד

מניתוח שלשלת אירועים אלה עולה הלקח שכדי לנהל מדיניות בתום מלחמה
 יש להישאר חזקים ובלתי תלויים אפילו אם—מעמדת כוח, לא די לנצח בה 

הניצחון יהיה מתון יותר. מוטב לשמר את העוצמה האווירית תוך ויתור על הישגים
גדולים אך זמניים בשדה הקרב, על מנת לייצב ולשמור על הישגים מתונים לתקופה
ארוכה. כדאי לוותר על התקווה להכרעה חולפת תמורת שימור הכוח האווירי, כדי
לאפשר לדרג המדיני העליון לנהל משא ומתן מעמדת עוצמה עדיפה, שנהנית
מגיבוי צבאי פוטנציאלי ב'מלחמה שאחרי המלחמה', כפי שאירע לדוגמה בהמשך

הלחימה בגזרה המצרית והסורית לאחר מלחמת יום הכיפורים.

גודלו של הכוח האווירי

יפכ ,ויתומישמ לכ תא אלמל ידכמ ןטק ריוואה ליח היה םירופיכה םוי תמחלמב
ולש יברקה ךרעמה לש ולדוג ,םויכ .רבוטקואב 7–ה לש ורופיסב תעדל ונחכונש
ןהבו תומישמ המכ ול ופסונ תאז תמועל .המחלמ התואב וחוכ לע הלוע וניא
רפסמ לדג ,םירופיכה םוי תמחלמל האוושהב :השחמה םשל .ק"קט דגנ המחולה
הדימב .זוחא ספאב לדג םיסוטמה רפסמ וליאו !זוחא 002–מ רתויב םיקנטה
הב ,ריוואה ליח תומצעתהב ךרוצה תא םויכ השיגדמ ל"הצ לש הנירטקודהש
לש דוסיה ידיקפת ןיב םירעפה תריגסל תושיחנבו תופיחדב לועפל הילע הדימב
אלמל ותלוכיו וחוכ ןיבל ,ונממ םישרדנה םיגשיההו ויתומישמ ,ריוואה ליח
.םתוא
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מוכנות ודריכות

7 באוקטובר הצליח חיל האוויר לבלום את כוחות היבשה הסוריים והמצריים–ב
בזכות המוכנות והדריכות הגבוהות שלו, שהן אחד מעקרונות הלוחמה האווירית.
כדי שחיל האוויר יהיה בעל מוכנות גבוהה עליו להתבסס על כוח אדם סדיר גדול
יחסית. כוח האדם הסדיר והמילואים מאומן באופן שיהיה בעל רמת מוכנות וכשירות
גבוהה ותמידית למגוון משימות רחב. אימון זה כרוך בשעות טיסה רבות ויקרות.
מוכנות ודריכות גבוהות מחייבות בניית תשתיות דלק, חימוש, חלפים ולוגיסטיקה
נוספת כדי להכשיר את כל מערכות חיל האוויר, לחמשן ולהכינן ללחימה בזמן
קצר. יש לפתח ולרכוש מערכות לאיסוף מודיעין, לניתוח המידע והפצתו בזמן
קרוב לאמיתי לכל הצרכנים. יש להצטייד במערכות שליטה, תקשורת ומערכות
ממוחשבות; בעלות קצב, הספק וגיוון בהעברת הוראות ומידע נדרש ממרכזי השליטה

למבצעים ובחזרה. כל אלה צורכים חלק ניכר ממשאבי חיל האוויר.

סיכום

ןגה אוה .םיירצמהו םיירוסה תוחוכה תמילבל תערכמ המורת םרת ריוואה ליח
תודש ףקת ,תיחרזאה הייסולכואה לעו תיזחל םכרדב ל"הצ תוחוכ לע החלצהב
רבוטקואב 7–ב הכרעמב ,ןכא .הירוסו םירצמ לש ריוואה תוליח תא לרטנו הפועת
ויה ןולשיכה ימרוגש אלא ,א"קטה יכרעמ םע החלצהב דדומתהל וידיב הלע אל
יכלהמל ריוואה ליח לש תיתועמשמה המורתה תורמל .ריוואה ליחל ץוחמ םרקיעב
.השק ןולשיכ תשוחת ותוא הוולמ םויה דע ,םויה ותואב המחלמה

— רתויב ול הבושחה המישמה תא אלמל ריוואה ליח חילצה אל רבוטקואב 7–ב
השמדת הטק"א, וזאת מכיוון שלא ניתן לו להילחם לפי הדוקטרינה שלו. אלא

ותואב תידיימ תימויק תימואל הנכסמ הנידמה תא ליצהל היה לוכי ריוואה ליח קרש
הנירטקודה תא ךופהל ריוואה ליחמ ושרד ןוילעה יאבצה גרדהו ינידמה גרדה .םויה
יאנתב ,תיריווא תונוילע תגשה ינפל םישלופה תואבצה דגנ לועפלו היפ לע ולש
.ףוקתל שרדנש תורטמהו תוחוכה םוקימ לע רורב ןיעידומ אלל ,םירומח תותיחנ
— םישרדנ םייסיסב םיאנת אלל השביה תוחוכ דגנ תיריוואה תכרעמה הלעפ רשאכ
אסור — תומיאתמ תוקיטקטו םידקמ ןומיא אלל ,ותארקל הננוכתה אלש ןפואב

היה לצפות לתוצאות הנדרשות. ולמרות זאת, חיל האוויר עמד בפרץ. הניגוד בין
דרישות הדרגים הגבוהים יותר לבין צורכי זרוע האוויר גרם לחיל האוויר אבדות

כבדות תמורת הצלת הבלימה בשתי החזיתות.
7 באוקטובר היה יום חריג ומיוחד במלחמת יום הכיפורים, מבחינת התפתחות–ה

חיל האוויר, האתגרים שניצבו בפניו והאופן שעמד בהם. הוא 'ניקה' את השמים
בשביל כוחות היבשה בדרכם לחזית; הוא נטרל את חילות האוויר של סוריה
ומצרים; הוא תקף שדות תעופה והפך את חילות האוויר הערביים לכוח מגן, נטול
יכולת תקיפה משמעותית; מעל לכול הוא בלם את צבא סוריה מכיבוש דרום רמת
הגולן וירידה לעמק הירדן, ובלם את קצב העברת הצבא המצרי מעבר לתעלת
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פי כן, יום זה נחשב לאחד הימים השחורים–סואץ ואת התקדמותו מזרחה. ואף על
של חיל האוויר בגלל חוסר ההצלחה להשמיד את מערך הטק"א הסורי.

למעשה, עד עתה לא נעשה ניתוח יסודי של יום מכריע זה בהתפתחות חיל
האוויר ושל השלכות מבצעי חיל האוויר ביום הזה על מהלך המלחמה כולה. במשך
כל יום הלחימה הארוך, לא רוכז כוחו של חיל האוויר. אמנם חיל האוויר פועל לפי
כלל מרוכך של עקרון ריכוז הכוח הנקרא 'הקצאת מסה קריטית למשימות', ומשמעו
שתנאי בסיסי להצלחה הוא הקצאת כוח אווירי מספיק לביצוע המשימה ולא יותר
מכך. פיזור כוחות למשימות רבות בהקצאה שמתחת למסה הקריטית עלול לגרום

לכך ששום משימה לא תבוצע כראוי (גורדון 1998, עמ' 149).
7 באוקטובר נדרש חיל האוויר למלא משימות רבות מדיי בכוח קטן מדיי.–ב

מאותו היום נוספו כמה תפקידים חדשים לחיל האוויר כמו השמדת מערכי טק"ק,
הגנה מפני טק"ק והשמדה עצמאית של כוחות יבשה. האם גדל חיל האוויר באותה
מידה? האם כוחותיו מספיקים להקצאת מסה קריטית לביצוע כל התפקידים
המוטלים עליו? המענה לשאלה זו חייב להטריד את קובעי ההחלטה והאחראים

להקצאת המשאבים לחיל האוויר.

מקורות
 (תל אביב: מערכות; 1987). פורסם לראשונהחציית התעלהשאזלי סעד 1980. –א

1980 באנגלית וערבית.–ב
(ירושלים: עידנים).משה דיין במלחמת יום הכיפורים בראון אריה 1992. 
 (תל אביב: ספריית מעריב).דדו: 48 שנה ועוד 20 יום כרך בברטוב חנוך 1978. 

תינרדומ תיריווא היגטרטסא :ןורחאה םיריבאה רדסמ .8991 לאומש ןודרוג
.)תומר תאצוה :ביבא לת(
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בסיס טילי קרקע-אוויר ס“א 2 ממערב לתעלה
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לקחי חיל האוויר ממלחמת יום הכיפוריםלקחי חיל האוויר ממלחמת יום הכיפוריםלקחי חיל האוויר ממלחמת יום הכיפוריםלקחי חיל האוויר ממלחמת יום הכיפוריםלקחי חיל האוויר ממלחמת יום הכיפורים
אלוף (מיל') בני פלד, מפקד חיל האוויר

הלעפהה — דחאה :םימוחת ינשב ריוואה ליח לש םיבושחה םיחקלה לע רבדל יתרחב
ההקשר — רחאהו ;תויורשפאהו תורוצה לכב ,ללכב השבי תוחוכ דגנ ריוואה ליח לש

של בעיית הטילים.
קשרים מתוך תדמית והבנה של מה קרה ביוםֶבין הסוגיות האלה נוצרו ה

הכיפורים. אמנם קיים קשר כלשהו, אבל הקשר שנדבק במוחם של רוב האנשים
אינו הקשר הנכון כלל. החלטתי לנסות לפורר את הפלונטר הזה אחת ולתמיד

ולהציג את הדברים כפי שאני חושב שהם באמת.

הקמת מערכת שיתוף פעולה קרקע-אוויר

תונגראתהב ל"הצ לחהשכ ,1591 תנשב .הרוחא תכלל יואר םירבדה תא ןיבהל ידכ
ומיקהו ,עקרקל ריווא ןיב הלועפ ףותיש רוציל דציכ ובשח ,ריווא ליחו יללכ הטמל
,םינחתותהמ םישנא המכ ופסא .ףונ לתב ריווא-עקרק הלועפ ףותישל רפס תיב
.'ריווא-עקרק הלועפ ףותיש' סרוקל ףונ לתב םתוא וביצהו ריוואה ליחמו םינחנצהמ
חולשל ימ תא תסייטה תונורדסמב ושפיח ,101 תסייטב מ"גס יתייהשכ ,ןמז ותואב
.יתוא וחלש ."היסנמיג רגוב ,בותכלו אורקל עדוי אוה" :יתוא וספתו הזה סרוקל

 קצין סיוע אוויר. הושיבו—עברתי את הקורס וקיבלתי הכשרה של קס"א 
אותי על קומנדקר מצויד במ"ק 300, עם צוות שכלל צפנית, מורסיסט, נהג, מש"ק
מבצעים וטפסים. הייתי אמור להצטרף לכוח יבשתי, לשמוע מה רוצה מפקד הכוח
ולדווח על דרישת הסיוע שלו. תפקידי לא היה לייעץ לו, הייתי רק קס"א. את
הדרישה הייתי צריך להעביר במברק מוצפן למצפ"ע, ושם היו מפענחים אותו. והיו
עוד כמה מכותבים למברק הזה. אני בכוונה מאריך בדברים כדי להמחיש את

הטמטום במערכת ואיך היא התפתחה במשך השנים למערכת ממוחשבת.
,דוקיפל תעב הבו ,ד"גמ היה חוכה דקפמ םא הביטחל תינפומ התייה השירדה

השירדה לע וטו ליטהל היה לוכי תאזה תרשרשב דחא לכ .3 ריוואל םגו ע"פצמל
ךורא היה עויסה תלבק דע ךילהתה ,ומיכסה םלוכ םא .עויסה תא עונמלו
וז העשב ,'םיגנטסומ' ינש :המגודל ,תסייטל מ"פ איצומ היה 3 ריווא .עגיימו
שפחל ,ךרדתל ,םתוא קלדתל — ןמז תכרוא םיסוטמה תנכה .םייתעש דועב ,וזו
םיעיפומ ויה םיסוטמה םייתעש רובעכ ;רדתה תא אוצמל ,הפמב םוקמה תא
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םוקמב היה אל רבכ ביואה ,ןייצש םוקמב היה אל רבכ דודגה רשאכ חטשה לעמ
רומא יתייה ינא .הכרדה שקבמו רשקתמ היה ליבומה זאו ,תויהל רומא היהש
.ריוואה ןמ ותוא ךילוהל

זה מעולם לא עבד בשום מקום, מלבד תרגיל אחד, תרגיל של גדוד נח"ל
ת עם הקומנדקרֶתֶמונחת, ואני הייתי קס"א. יצאנו מנמל חיפה, העלו אותנו על נח

והורידו אותנו לחוף מצפון לנהריה. הגדוד היה צריך להתקדם לכיוון צפת והיה
עליי ללוות אותו והוקצה לנו חיפוי אווירי. אבל זה לא פעל לפי התכנית, כי ברגע
שיצאנו לים בנחתת, כל החיילים התחילו להקיא והים סער, אז חזרנו לחיפה.
ירדנו בנמל, נסענו בכביש עד נהריה, עלינו על כביש הצפון, הצלחנו להשיג את

הגדוד וכך נמשך התרגיל.
התייחסנו לכך ברצינות רבה. צה"ל המשיך לפתח את תורת שיתוף הפעולה

אוויר והקורס הזה נעשה קורס בסיסי לכוחות היבשה. אבל לחיל האוויר-קרקע
הקורס היה חשוב כקליפת השום. עובדה שהתחילו אותו בכנף 4 ולבסוף 'זרקו'
אותו לתותחנים. קוריוז: בקורס הוצב נציג של חיל האוויר בדרגת סרן. אחרי
שהעבירו את הקורס לבה"ד 17, הקצין הועבר לשם. חיל האוויר שכח את הקצין
הזה. הייתי אז ראש מחלקת אוויר בחיל. כעבור שנים, טלפנו אליי מחיל התותחנים
ואמרו: "תשמע, יש פה איזה קצין שלכם. הוא כבר חמש שנים מעבר לפז"ם, למה

אתם לא נותנים לו דרגה?!"...

אוויר במלחמת ששת הימים-שיתוף פעולה קרקע

המערכת הלכה והתפתחה, וכשהגענו למלחמת ששת הימים היא כבר הייתה
אוויר), שהיה מוצב בטייסת. במצפ"ע-משופרת. כבר היה קשק"א (קצין קשר קרקע

היה מרס"א (מרכז סיוע אווירי), שהיה לו מודיעין, ונקבע בתורה המונח 'קו הפצצה'.
הרוקש המ לכ תעדל םירומא ויה ,א"סרמב ,ע"פצמב :ךכ דובעל הדעונ תכרעמה

שרדנ הזה ףוגה .השביה תוחוכ לש עויסה תושקב לכ ונפוה םהילא .השביה ברקב
ךירצ ןאל ,ביואה ןכיה ,וניתוחוכ םיאצמנ ןכיה ומצעל םגו ריוואה ליחל םג רמול
.ולש יפקתהה עויסה זכרמל מ"פ איצוהל ךירצ היה ריוואה ליחו ,עויסה תא תונפהל

דויצ ,רתוי םיבר םישנא ,םיש"מגנ ויה תכרעמל .רקדנמוקה אל רבכ הז םעפה
— ךפהל .דבע אל רבד םוש םימיה תשש תמחלמב םלוא .תובר רשק תוכרעמו
ןכיה א"סרמל ועידוה םהו ,4 ףנכב ילש םיסייטה ידי לע ונכדוע םיא"קשקה
ביואה תא ונפקת ונחנאו ,יניסב ביואה ןכיה ן"מאל ועידוה םה ,וניתוחוכ םיאצמנ
דוצלו לגר 000,01–ב ישפוח יד םימשב סוטל ונלוכיש םושמ קר עקרקה לע
הדבע איה — ריווא-עקרק עויס תכרעמ םושמ עדימ ונלביק אל .וניניע תוארכ
.ךופה שממ

אכן, היו בקשות להצנחת ציוד ודלק בסיני. חיל האוויר הצליח. הוא הטיל
טונות של ציוד על כל מיני נקודות ציון, כי המרס"א המשיך לעבוד. אחרי המלחמה
התברר שכמעט בשום נקודה מאלה שצוינו לא היו כוחות שלנו. הבדווים חגגו עם
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כל המשלוחים האלה. המערכת לא עבדה כלל!
סופית. השמדנו כמעט את כל הצבא המצרי. מישהו–נגמרה המלחמה, חגיגה אין

שאל למה השמדנו אותם? אני זוכר את מוטי הוד. בכנף 4 נערך תחקיר, הייתי אז
מפקד הכנף. כבר אז כל העסק הזה הריח לי לא טוב. אמרתי: "מה אתם כל כך
חוגגים? אתם יודעים ששום דבר לא עבד פה! וכך זה לא צריך להיות". ואז נאמר:

"עזוב, בחייך, מה יש, לא מתווכחים עם הצלחה. רד מזה"...
היה לנו מזל גדול שמוטי הוד בחר לתקוף ביום שכל התנאים התאימו. לא ניתן
להתכחש לזה שאילו חס וחלילה תנאי מזג האוויר היו שונים, היינו נראים כמו
'פוצים'. זה הצליח לנו בצורה בלתי רגילה, ומשום מה נכנס לאנשים למוח שזו דרך
לעשות מלחמה. אמרתי פעם בצחוק, כי זו דרך לשדוד בנק: אתה בודק אותו, מתי
השומר בא, מתי השומר הולך, אתה בודק מה הזמנים, אתה יודע איך לשדוד את

 רק על הבנק הזה! אנטבה היה בדיוק—הבנק הזה. אבל זה לא עובד על כל הבנקים 
 זה היה מבצע.—דבר כזה. חשבו שאנטבה זו שיטה. אנטבה לא הייתה שיטה 

לתפיסתי, מלחמת ששת הימים לא הייתה מבצע.
בין המלחמות היו ימי קרב ופעילויות רבות. כל הזמן עסקו בשאלה מה יהיה

עם השתתפות חיל האוויר. המערכת הלכה והשתפרה בסיוע חיל האוויר.

מה בעצם קרה במלחמת יום הכיפורים?

13 ביוני 73', כחודש אחרי שמוניתי למפקד חיל האוויר נערכה–לפני המלחמה, ב
הצגת תכניות החיל לשר הביטחון, לרמטכ"ל ולכל הנלווים אליהם. כשסיימנו
להציג את תכנית 'תגר', אמרנו ש'דוגמן' בהכנה, ודובר בהקמה, רק שעדיין אין לנו

כל האביזרים.
םינושאר ףוקתנ םא קר תובוט הלאה תוינכתהש ל"כטמרלו ןוחטיבה רשל יתרמא

אל הלאה תוינכתה ןכ אל םאש ,םימיאתמה ןיעידומבו תועשבו םימיב רחבנ םאו
הזה הרקמב היהי ביואה דצמ הפיקת ןיבל המוזי הפיקת ןיב לדבהה .הדוקנ ,ודבעי

ליח דקפמ ינודא ,שארה תא לבלבל קיספת" :הבוט חורב הלק הפיזנ יתלביק .ימוהת
לבקת אל המחלמל םיכלוה ונחנאש עדנ םאש בשוח התאש ןכתיי ךיא .ריוואה
,עגושמ ינא ,ליגרכ ינאו "?הזכ רבד ךתעד לע הלעמ התא ךיא ?םתוא ףוקתל תושר
הדלוג .םיעדוי םתא תמאה תאו .קותשל ךירצ יתייה אל .הזכ רבד יתעד לע יתילעה
רקפ ןרל דיגהל םיכירצ ונייה ונחנאו ,תובוט םוש שקבל אלו קותשל הדוקפ הלביק
תא םיפקותש ול יתרמא רקובב יכ ךכ רחא ןמז הברה יילע סעכ אוה .תוינכת תונשל
ןיא ,רחא והשמ לע בושחת' רמאו גולורואטמ עיפוה 03:6 העשבש אלא .המרה
.'םיירוסה הפועתה תודש תא םיפקות וישכע' ולש םירבחלו ןרל יתרמא זאו .'המר
—  00:11 וא 03:01 העשב הרוק הזו ,לוכה ףילחהל ךירצ היה .המלש המוהמ הרצונ
,לוכה ודירות' םלוכל יתרמאו ןופלטב יתרזח בושו .מ"מזה ינפל העש וא העש יצח
,ריוואה ליח דקפמב תודיחיה ידקפמ לש רבגומ ןומאל םרג אל הז — '!הגיפסב ונחנא
.המחלמ שי .ןמז היה אל .הרק הז המל רפסל יתלוכי אל םהל .ולש הבישחה תרוצב
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יש רבים בחיל האוויר שיומיים אחרי שהחלה המלחמה עוד לא תפסו שמדובר
במלחמה. הם חשבו שזה עוד יום קרב ושתנאי העבודה ביום הקרב דומים לאלה

שהיו רגילים אליהם במלחמת ההתשה או ביום קרב אחר.
לפעולת החיל היו חוקי עבודה. מה שעשינו היה הפרה והרעה של תנאי העבודה:
מה זה מודיעין לא מושלם? מה זה לא יודעים הכול כל הזמן? מה זה שולחים
אותנו למטרות שאינן קיימות? מה זאת אומרת שצריך לחזור לאותה מטרה ארבע

פעמים? למה לא זבנג וגמרנו?
לא היינו בסדר, רן [פקר] כל הזמן אמר לי שאנו צריכים לשנות את התכנית,

צריכים לעשות זבנג וגמרנו!
אין זבנג וגמרנו. זו מלחמה! ואם צריך לחזור לאותו שדה תעופה שלוש פעמים,
נחזור. לא בכך נכשלנו. אבל הרבה אנשים, גם בחיל האוויר, אמרו כמו שהבן שלי

אומר: "מה שלא הולך בכוח, הולך בקצת יותר כוח".

בעיית הטילים

מדוע לא יכולנו להשמיד הרבה כוחות יבשה במלחמת יום הכיפורים? אכן, במלחמת
ששת הימים היו טילים, במלחמת ההתשה היו טילים. במלחמת ששת הימים

 חמישה—נכווינו מהטילים כווייה נפשית. בשבילנו זו הייתה טראומה רצינית 
ממיטב צוותי האוויר נפלו בשבי.

בחיל האוויר חשבנו כל הזמן איך להרוס את הטילים. חשבנו במושגים של
מבצעים כמו 'מוקד', 'תגר', 'דוגמן'. לא הבאנו בחשבון שייתכן מאוד שנצטרך ללכת
למלחמה בלי לתקוף את הטילים כלל. הסדר היה הגיוני: קודם נתקוף את הטילים,
ננקה את השטח, אחרי זה נחזיר לעצמנו את חופש הטיסה מעל כוחות היבשה, ואז
נשמיד כוחות יבשה כמו שעשינו במלחמת ששת הימים. דא עקא, שכאשר אינך

10,000 רגל או מעל 10,000 רגל, ואינך חופשי לטוס–מנקה את השמים מתחת ל
כרבע שעה, לחפש, לראות מי הוא מי, איפה האויב, ואז לתקוף לבד או לקרוא

 אינך יכול להסתבך יותר מדיי, אחרת—לכוחות, אם אינך יודע איפה בדיוק האויב 
תהיה מטרה לטיל.

איפה אתה כן יכול לעשות דברים כאלה? במקומות שיש אמנם הרבה טילים,
אבל אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה לעשות. מערך טילי הנ"מ במצרים היה צפוף
וכבד. הם הגנו על כל שדות התעופה שלהם. האם נמנענו מתקיפת שדה תעופה
כלשהו משום שלא תקפנו קודם את הטילים שם? האם מישהו פגע בנו בטילים

 לא הטילים הם שמנעו את—שהגנו על שדות התעופה? תכניסו טוב לראש 
השמדת כוחות היבשה של האויב, אלא חוסר היכולת של המערכת שתיארתי

קודם להביא לי בזמן אמת איפה האויב נמצא עכשיו!
לדוגמה, שתי דיוויזיות מצריות צולמו בתנועה. אילו הייתי לוקח לעצמי את
הצילומים שעשיתי, מפענח אותם לבד, מתעלם מאמ"ן ומוציא לעצמי את הפ"מ,
שתי הדיוויזיות הללו לא היו מצליחות לזוז על הכביש. אבל לא ידעתי מזה. את
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התצלומים האלה ראיתי שבועיים אחרי המלחמה. כלומר אם מישהו עוד חושב
שכופפו לחיל האוויר את הזנב עם הטילים הוא מדבר שטויות, אבל כל העולם

חושב כך.
אנחנו תקפנו בכל מקום שהיה מוגן בטילים. ידענו טוב מאוד היכן המטרה,
ולא הטילים הם שהפריעו לנו. נכון, לחיל האוויר הייתה טראומה מהטילים. גם
נכון שלא הייתה צריכה להיות לו טראומה. לכן אני רוצה אחת ולתמיד להתיר את
הקשר הגורדי הזה. כמפקד חיל אוויר 'משוגע', הייתי מוכן לקבל מנדט או פקודה
או משימה, לא רק להשיג עליונות אווירית אלא גם להשמיד כוחות יבשה וים

 לאסוף את המודיעין, ליצור את כל הכלים הדרושים—כמשימה ראשית. ולצורך זה 
לכך ואפילו למצוא את הדרך להבחין בין כוחותינו לאויב ולהיות אחראי שכוחותינו
לא ייפגעו. הייתי מוכן לקבל משימה כזאת. איני בטוח אם מפקדי חיל אוויר היו
מוכנים לקבל עליהם אחריות להשמדת כוחות יבשה וים והבטחה שהם לא יצטרכו

ללכת להלוויה של לוחמינו. הם מעדיפים ועדות חקירה.
עד היום אין לצה"ל עזרים להבחנה בין אויב לידיד על פני הקרקע. זאת, משום
שמשימה זו אינה מוטלת על חיל האוויר. ובכוחות היבשה אין מפקד שיגיד שהוא
בוחר לקבל את האחריות הזאת. אז יש ועדות, יש קורסים, יש נהלים; כשמישהו
פוגע בכוחותינו אין אשם ברור, גם אין אחראי ברור. זה נכון גם לשטחים רבים

אחרים בחיינו, אבל אותי זה מעניין דווקא בתחום הזה.
מפקד חיל האוויר יודע היום, עם קצת יותר קושי, אבל הוא תמיד ידע, גם
בקרב המוני, לא להפיל את מטוסינו. הוא השכיל למצוא את כל הדרכים האפשריות
כדי שלא להפיל את מטוסינו, כי הוא ידע שהוא ייתן את הדין על זה. הוא לא אמור
לתת את הדין על פגיעה בכוחותינו על הקרקע, חד וחלק, כי את המידע הזה הוא
אמור לקבל מכוחותינו בקו, ואז יהיה ויכוח איזה מידע הוא קיבל. לכן, זה לקח
שלא נלמד. עד היום יש רתיעה, ואני גם יודע למה, לומר למפקד חיל האוויר 'על

המשימות שלך נוספה משימה'.
שבו רגע, מה היה קורה אילוִאני מבקש מכם לעשות תפנית של 90 מעלות. ח

הייתי מוציא לשטח גיחות צילום, אוסף את המידע ומוציא לרן פקר פקודות
משימה מדויקות ומפורטות, איך היה נראה קרב כוחות היבשה שלנו.

רק לקראת סוף הלחימה ביום הכיפורים הגענו לידי מסקנה שאיננו יכולים
להסתמך על מערכת הסיוע האווירי. מרום היה מפקד המרס"א, וניגשתי לראות
מה קורה שם. תקפנו את הארמיה השלישית וכלום לא קרה. הטייסים מדווחים על
הטלת חימוש, זורקים ואין שם כלום. אמרתי 'לא יכול להיות שאין שם כלום'.
מרום טען כי כוחות היבשה אומרים שיש. אמרתי לו: "אדוני, תשלח גיחת צילום,
פענח את הצילומים לבד, תגדיל אותם כמה שאתה רוצה, תחפש לי מטרות שם.
אם יש מטרות תוציא לבד פ"מ". בתוך יומיים הוציא מרום 500 פקודות משימה.
עד 22 בחודש, עד הפסקת האש, המשכנו להשמיד כוחות של הארמיה השלישית

בלי שום קשר עם כוחות היבשה. הם לא ידעו מי נמצא איפה.
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חייבים להיות טובים יותר על מנת לנצחחייבים להיות טובים יותר על מנת לנצחחייבים להיות טובים יותר על מנת לנצחחייבים להיות טובים יותר על מנת לנצחחייבים להיות טובים יותר על מנת לנצח
תא"ל (מיל') רן פקר

400 גיחות מבצעיות, בכל המלחמות, ורק פעמיים הרגשתי עומס–יש לי קרוב ל
פיזי: פעם אחת במלחמת ההתשה אחרי שהטייס חץ נהרג; הפעם השנייה הייתה

בשבוע הראשון למלחמת יום הכיפורים

זו הייתה מלחמה שלא אנחנו תכננו ולא היה בידינו לבחור בדבר. היא נכפתה
עלינו, ואלה היו נתוני הפתיחה. במקום לתרץ תירוצים צריך לראות למה לא

מימשנו טוב יותר את הפוטנציאל. זו המטרה כאן.

. מלחמה, אילולא היו בה אבדות זה היה דברהצלחה במלחמה תלויה באנשים
מאוד יפה, יש לך אתגרים וכן הלאה. האבדות פוסלות את המלחמה מכל וכול.
אפשר להשוות את המצב לריצה: כולם יוצאים מאותו הקו אך לא מגיעים לקו
הסיום יחד. כך לא הגיעו מפקדי הכנפות, כך לא מפקדי הבסיסים, כך לא מפקדי
הטייסות. במה זה תלוי? ברמת האדם. ככל שהמלחמה קשה, מורכבת ומסובכת

יותר, כך יש מקום למנהיגים להתבטא. כך התגלו המנהיגים.
במלחמה הייתי מפקד תל נוף. מחנה תל נוף היה גדול פי שלושה מכנף 1.

5,000 איש, הרבה מאוד יחידות, עם יחידות לוואי ויחידות סמך,–ברגיעה היו לנו כ
10,000 איש; תחילה שבע טייסות ואחר כך שמונה.– פי שניים: קרוב ל—ובמלחמה 

 אביא כאן סיפור קצרצר. ביום רביעי לפני המלחמההאם ידענו שתהיה מלחמה?
נהרג מפקד טייסת. אני, מסיבותיי, רציתי למנות את גיורא רום למחליפו, ובני
[פלד] חשב אחרת, וכך התדיינו יומיים. ביום שישי בצהריים מּונה גיורא רום
למפקד הטייסת. בשעה 16:00 הייתה לנו, למפקדי הכנפות בלבד, פגישה עם מפקד
חיל האוויר בשדה דב, ושם נתן רפי הרלב מלמד"ן סקירת מודיעין. בין השאר אמר
רפי שיש ידיעה שהרוסים מפנים עכשיו את המשפחות שלהם מקהיר ומדמשק. אז

מה זה אומר, שאלתי, האם זו מלחמה?; עזוב, אמר רפי, לא תהיה מלחמה.
6:00 העיר אותי בני ואמר: "רן, אתה ראשון.–הדבר הבא קרה בשבת בבוקר. ב

18:00 בערב תהיה מלחמה". הרמתי טלפון למפי"כ–יש לנו ידיעה מהאנשים שלנו, ב
(מוצב פיקודי כנפי) והוריתי: "בטל יום הכיפורים, סגור את הבסיס, כמובן כל

7:00 קבוצת פקודות אצלי".–הטייסים חזרה וכל מה שצריך. ב

. נקבע:אוויר לתקיפת שדות התעופה בסוריה-מתקיפת טילי קרקע שינוי המשימה
תקיפת שדות התעופה הסוריים, זמ"מ 12:00. בתל נוף כבר היינו על המסלול, ושם
נאמר "תחזרו!". דיברתי עם בני, ואני זוכר את דבריו: "אני נמצא עדיין במשרד
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ראש הממשלה. גולדה מאיר החליטה שלא לתקוף, כי אם זה עוד פעם אזעקת
שווא, הרי לא נוכל להסביר את זה לאמריקנים, קרי לקיסינג'ר".

נדרשנו להסב את תל נוף מתקיפה למגננה, להגנת שטח, זה סיפור שנמשך
14:00 הייתה אצלי קבוצת פקודות למגננה. היה צריך לעשות–ארבע שעות. ב

14:03 הודיע לי סמל המבצעים: "אנחנו–14:00 זה התחיל. ב–'סוויץ' אובר', וב
מותקפים בכל החזיתות". הוריתי למפקדי הטייסות לרוץ אל הטייסות. מה שאירע

אחר כך היה אחד האלתורים הגדולים שראיתי אי פעם.
רצתי לדת"קים וראיתי את המטוסים שהוציאו לחצר כדי להכין אותם למגננה.
המראנו במטוסים שהיו חמושים בפצצות לפגיעה בטילים. ההוראה הייתה שלי:
יוצאים 270 מפלמחים, גובה 300 רגל, רואים שאין שום דבר, מתהפכים, רואים
וזורקים אותן לים לא חמושות, ואז עולים, מודיעים לבקר 'אני באוויר'. כך בלי

לפרט ניהלנו את המלחמה עד הלילה.
בלילה התארגנו. למחרת החליטו לבצע את 'תגר'. הייתה לחיל האוויר שיטה
שנסמכה על לקחי מלחמת ההתשה לטיפול במערך הטילים. כדי לתקוף את הטילים
צריך לעשות ארבעה מטסים: מטס הכנה, אחר כך שני מטסים לתקיפה ולניצול
ההצלחה ובסוף מטס מסכם. ואז נאמר 'תגר' במצרים. טסתי בזוג הראשון, עשינו
את מטס ההכנה. כשחזרנו אמר משה דיין "חורבן הבית השלישי!" וקיבלנו הוראה:

 התכנית לתקיפת הטילים בסוריה.—"הפסק תגר, בצע דוגמן 5" 
חשוב לציין: חיל האוויר היה מוכן היטב למלחמה בתנאי שהוא היוזם. במקרה

 אחרי הצהריים, או בבוקר אם—כזה מצלמים את היעדים ביום שלפני התקיפה 
 וכך יודעים בדיוק היכן המטרות. עתה—עושים את התקיפה אחרי הצהריים 

נאמר: "הפעל דוגמן 5". בכל כספת, בכל טייסת, היו כל הפקודות, היה תיק מטרה,
פעל', לא צריך לעשות שום דברַ נשאר רק 'ה— מודיעין, קשר —שם היה הכול 

יותר. כך עשינו את 'מוקד' במלחמת ששת הימים.
לקח שאיני יודע אם למדנו אותו מספיק: בשעה שאנחנו מותקפים, צריך

 וברגע ההתקפה דבר— אדם רציני, בכיר, בדרגה גבוהה —שיהיה מישהו בטייסת 
ראשון הוא צריך לסגור את הכספות ולזרוק את המפתח שאיש לא ימצא אותו, כי
זה יהיה נורא. וכאן, כשאמרו "הפעל דוגמן 5" הוצאנו את הפקודות האלה ויצאנו
לביצוע. היות שהסורים יזמו, הם העבירו את סוללות הטילים לאתרים חלופיים,
ואנחנו תקפנו באתרים הריקים. תקפנו עם תשעה 'פנטומים', שבעה טייסים נהרגו
ואחרים נפלו בשבי. שניים אחרים שנפגעו סחבו את המטוסים ונטשו מעל שטחנו.
בתחקיר שהתעקשתי לעשות אחרי המלחמה, ראינו שפגענו בסוללה. היה

קי, סוללה וחצי". וזו בעיה קשה מאוד עם שתי הפקודות–ויכוח, אז אמרתי "או
האלה שביצענו".

השאלה הזאת מטרידה כל הזמן. עד היום יש לי ויכוח אדיראיפה היה חיל האוויר? 
עם טליק. הוא טוען שמדינת ישראל, צה"ל, טעתה בכך שתפעלה את חיל האוויר
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7–כמו ארטילריה מעופפת. ואני משיב לו: "טליק, התנאים היו כאלה. תזכור את ה
בחודש. חטיבה 188 נשחקה, הכוחות הסוריים חצו את נפח והגיעו עד בית המכס.
ואם היו יורדים בבית המכס בואכה לירדן, הרי עד חיפה היו רק מכוניות, רק

7 בחודש, ביום ראשון.–משאיות של תנובה. הייתה שם ברירה בכלל? זה היה ב
8 בחודש".–תזכור את מה שקרה בתעלה ב

אין שום הבדל. אין דם כחול ודם אדום, אין הבדל בין הסמל בצריח הטנק ובין
הסרן בתא הטייס של ה'סקייהוק'. נכון שאנחנו רוצים שיהיו לנו כל התנאים
המתאימים, אבל כאן לא הייתה ברירה. אנחנו הרגשנו שאנחנו עוזרים לעצור

בגופנו את הצבאות הערביים שהפתיעו אותנו והתקדמו בחזיתות השונות.

. שמענו את בני. מכאן קל מאוד להיותהשתתפות חיל האוויר בלוחמת היבשה
ליחש ךכב יד ןיא .היעב שי קורשל םיליחתמ םירודכהשכ לבא .םילודג םירוביג
םישנא םיריקחתב יתעמש .עקרקה ברקב ףתתשהל ךירצ ריוואה ליח .עייסי ריוואה
ןכו "וב עיקשהל ךירצ אלו ריווא ליח םיכירצ אל ,דבל ונחנא ,ובזע" :ורמאש
לכב עויסה תושקב תאו עורג היה בצמהשכ םהלש תולליה תא יתעמש .האלה
דחי לועפל ךירצ אלא ,דבל לעפי ריוואה ליחש תויהל לוכי אל ,קפס ןיא .ריחמ
.םואיתו הנבה ךותמ

מתוך ניסיוני, ופיקדתי על שתי טייסות במלחמה, אין לי שום ספק שחיל
האוויר יכול להשתתף בקרב. אבל כדי להשתתף באמת, יש כמה תנאים. אי אפשר

להשתתף בקרב הקרקע באזור מוגן טילים. צריך לטפל בטילים.
בעיקרון, חיל האוויר צריך לנקות את האזור מוכה הטילים, והוא יודע לעשות
זאת. כמפקד בסיס ידעתי לפני המלחמה שהדרג המדיני, או מי שצריך לדעת, יודע
שבמקרה מלחמה יהיו לחיל האוויר 24 או 48 שעות כדי לנקות את האזור מטילים.
כך חשבנו שצריך להיות. אילו היינו היוזמים והיינו מקבלים את הזמן הזה, היינו
מנקים את האמ"ט ואחר כך משתתפים בקרב היבשה, בשיטת האמנעה. כשהתפיסה
הזאת השתבשה, כל העסק השתבש. אבל גם אז היה צריך כמובן לתת את השירות.
כמפקד בסיס אני זוכר שני דברים, ואזכור אותם תמיד: כובד האחריות; והאמונה

400 גיחות מבצעיות,–שחייבים להיות טובים יותר על מנת לנצח. יש לי קרוב ל
בכל המלחמות, ורק פעמיים הרגשתי עומס פיזי (בדרך כלל מרגישים פחד אבל לא
עומס פיזי): פעם אחת במלחמת ההתשה אחרי שהטייס חץ נהרג, אז זה כבר גבר

ללחץ פיזי; הפעם השנייה הייתה בשבוע הראשון למלחמה.

 לדוגמה, ידענו שהוא קיים רק משמועות. פתאוםSA-6. הטיל הנייד טילי הנ"מ
התגלה לנו סוג נשק חדש שלא הכרנו. טילים אינם מסוכנים כלל. המסוכנים הם
רק אלה שלא רואים אותם. למדנו את זה בדרך הקשה. אם אתה טס נכון או יש לך
אביזרי עזר כלשהם, ניתן להתגבר עליהם. היו גיחות שנורו עליי 11 טילים, וביצענו
את המשימה. אתה שובר והטיל עובר, ואתה בחזרה. היו גיחות שנורו עליי תשעה
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. כשטיל כזה נורה עליך הוא יוצר ענן אבק כמו שיסעור נוחת בדיונה;SAM-2טילי 
אתה מסתכל ורואה עמוד חשמל רץ אחריך. אז אם אתה בגובה 20 אלף או יותר,

 הפועל עלSAM-6 אתה רואה אותו עובר. או טיל —אתה סופר 21, 22, 23 ושובר 
דלק מוצק, ואותו לא רואים שהוא נורה: פתאום מופיעים טילים בגובה נמוך, בין
העיניים. אתה טס בגובה 200 או 300 רגל ונפגע. לקח לנו קצת זמן לקלוט את זה.

 לא היה קורהשואלים: אילו הייתם תוקפים את השדות בסוריה מה היה קורה?
חזור. לא ניתן היה למנוע את המלחמה,–דבר. היה מאוחר. זה היה אחרי נקודת האל

אבל היינו משבשים את תכניתם. מניסיוני, הערבים נלחמים טוב כשהם מגלגלים
67'? ההפתעה.–תכנון קיים, עד שאתה מוציא אותם משיווי משקל. מה קרה ב

 שם הפתענו וכאן—73' הוא רק דבר אחד פעוט, ההפתעה –ההבדל בין 67' ל
 12:00–הופתענו. שם יצאנו למלחמת מנע וכאן היינו במגננה. אילו היינו באים ב

ותוקפים את שדות התעופה העיקריים שלהם כמו שאנחנו יודעים לעשות, זה היה
משבש את תכנית ההתקפה, ולכך הייתה יכולה להיות משמעות.

תקיפת המטכ"ל הסורי בדמשק הייתה ביום שני כמדומני. בני פלד אמר לי:
"תשמע, יש לנו ידיעות שחוסיין שוקל אם לפתוח חזית מזרחית או לתת חטיבה
לסוריה, וצריך תקיפה עמוקה אסטרטגית". ואז נערכה תקיפת המטכ"ל בסוריה.

לתקיפת החרמון יצאו 20 מטוסים. שמינייה שהוביל ארנון לבושין, בחור מנוסה
מכפר מנחם, עם כל התצלומים וכל המודיעין, לא הגיעה לחרמון בגלל תנאי מזג
האוויר. המטוסים הגיעו לבעל בק וחזרו. השארנו שם מטוס אחד, ומטוס אחד
נחת ברמת דוד. לעומת זה, מיד אחריו בא מפקד טייסת יוצא מן הכלל, טייס טוב,
אמיץ. כשהגיע לשם, ראה את אותו מזג אוויר, הסתובב וחזר עם 12 המטוסים.
הפנו אותו לגולן. הוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל. בתחקיר אמרנו שצריך לתת

גיבוי גם לזה וגם לזה. הרעיון הוא לגדל אותם באופן שיוכלו להחליט בשטח.
דוגמה נוספת, היא תקיפת הארמיה השלישית. בני דיבר על מסה קריטית של
חיל האוויר. גם זה השפיע על ההחלטות. כשהגענו לארמיה השלישית, ואני טסתי
ממש בהתחלה כדי שלא לאבד מטוסים, תקפנו מגובה 16,000 רגל. בגובה הזה כל
שיח הוא ג'יפ וכל רכב הוא טנק, ואם אתה שוכב מחופר בחול והפצצה פוגעת
עשרה מטרים ממך אז כואבות לך האוזניים אבל אתה לא נהרג. אחרי הגיחה
טלפנתי לבני ואמרתי לו: "בני, אנחנו לא פוגעים. בוא נשלב עם נפלם ותותחים
ונעשה אמנעה, לכל אחד את השטח שלו. יש לנו הזדמנות טובה להשמיד את כל
הארמיה". בני שקל ואמר: "שלילי. אני לא רוצה. אנחנו נאבד מטוס ביום. לא עוד".

והחליט. יש גם החלטות כאלה.

 כמעט שלא הוזכר. הם עשו עבודה אדירה, והזמן קצרמערך המסוקים והתובלה
מלפרט את פועלם. אבל כמפקד בח"א 8, ששם היו טייסות המסוקים והתובלה,

אני חייב לציין את עבודתם.
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. התכוננו לתקוף את שדות התעופהשינוי טקטיקת התקיפה של שדות התעופה
בשיטה מסוימת. תוך כדי המלחמה הסתבר לנו שאנחנו סופגים אבדות. וכאן
שינינו את שיטת התקיפה והשגנו שוב את התוצאות שרצינו. היכולת ללמוד לקחים

תוך כדי לחימה ולשנות את שיטת התקיפה יש לה חשיבות ממדרגה ראשונה.

. בח"א 8 צילמו הרבה מאוד, והתצלומים הועברו למודיעיןמודיעין לתא הטייס
אבל לא חזרו אלינו. לבסוף חרגתי מהנוהל והוריתי למעבדה שלנו לפתח סדרת
צילומים נוספת וחילקתי רק לטייסי הבסיס. אבל באופן כללי המערכת לא עמדה
בקצב השינויים בשדה הקרב, בפענוח התצלומים ובהעברת המידע בזמן אמת.
כשאתה יוצא לאמ"ט, אתה חייב לדעת היכן המטרה שלך ואיך היא נראית. אין לך

 כאן יש לך 11 שניות,—זמן כמו במלחמות קודמות שהסתובבת וראית ועשית 
אתה מושך, אתה רואה את הטיל ואתה צריך כמובן לפגוע וכן הלאה. אלה כמובן

דברים חשובים.

. ביום שני 8 בחודש, ישבנו, מפקדיהשתתפותם של מפקדים בכירים בלחימה
הבסיסים, אצל בני בקבוצת פקודות. הייתה שמחה גדולה. הוא אמר: "יצאנו והשבנו
מלחמה שערה וחצינו את התעלה". פתאום הוא נקרא לרמטכ"ל והתגלה לו מה
שקרה. הוא חזר אחרי 45 דקות, ואמר: "יש 15 גשרים חדשים על התעלה, ואני
אמרתי לגולדה שאנחנו נשמיד אותם". שאלנו את בני: "איפה הם?"; במלחמה בסך

הכול אתה רוצה לנצח, וגם אם יש אמ"ט אתה תוקף. והלכנו.
בבוקר, אודי שלח, שהיה מפקד טייסת אצלי, היה תקוע שם. מדוע? כי אתה
בא לשם בגובה כזה ואתה לא יודע, אתה מושך (כנ"ל) ומחפש, וחוטף. אבל לקחנו

9 בחודש, שניהם בתוך–החלטה, קבענו וביצענו. ואחריו נהרג זוריק. הם נהרגו ב
חצי שעה. נהרג לנו מפקד טייסת, ואחריו נהרג לנו מפקד כנף, זה רק ביום שני. בני

 את הדברים האלה הוא מודיע לבד, ייאמר לזכותו. במקרה הייתי—הרים לי טלפון 
במפי"כ, והוא אמר לי: "רן, זוריק נהרג וראש הממשלה החליטה שאתם מפקדי
הבסיסים לא תטוסו יותר". סגרתי, הרמתי טלפון שני לסגן המבצעים, וביקשתי
לדעת מתי אני עומד לטוס. טסתי עוד 26 גיחות! חשבתי שאחרי המלחמה אקבל

צל"ש או בית סוהר. לא זה ולא זה. אבל היו דיונים בנושא הזה.
אחד הדיונים שהשתתפנו בו נערך אצל ראש הממשלה, ואיני מקבל אף מילה
אחת מכל מה שנאמר שם. נאמר שאיננו יכולים לאבד מפקדים כה בכירים ואנשים
בעלי ניסיון כה רב. לדעתי, יש תחליף לכל אחד. כל מחליפיי היו טובים ממני. בחיל

 אתה מפסיק לטוס טיסות מבצעיות—משנה –האוויר האמריקני זה לא כך. אתה אלוף
 אינך יכול—ברוב המקרים. אבל כאן, מפקדים חייבים לטוס, משתי סיבות: האחת 

מבחינה מוסרית-מצפונית לשלוח מישהו אחר למקום שלא היית בו. על השאלה
 בערב, כשנערך— שאינה נתונה בוויכוח כלל —הזאת אפשר להתווכח; האחרת 

סיכום של הכנף, אין זמן לסיפורים, אתה שומע את הדיווחים, אתה עומד על
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הבמה ואומר "כאן טעית" ו"זה לא עשית בסדר" ו'תרשמו לכם מפקדי הטייסות,
 הם צריכים לדעת שאתה יודע על מה אתה—' -D וA ,B ,Cלמחרת אני רוצה 

מדבר. או בתחקיר אתה שומע את הקולות המדווחים על נ"מ רצחני, והיית שם
חמש דקות אחרי זה, או באותו הזמן, וראית את הנ"מ והוא בינוני! מפקדים

מוכרחים לטוס. זה דבר חשוב, וכך זה צריך להימשך.

פעילות כנף 1 במלחמהפעילות כנף 1 במלחמהפעילות כנף 1 במלחמהפעילות כנף 1 במלחמהפעילות כנף 1 במלחמה
תא"ל (מיל') אריק עזוז

 לא הייתה יוזמה,—הכניסה למלחמה לא הייתה כפי שציפינו 
לא הייתה פעולה לפי המנגנון המכני שהתכוננו אליו. חשנו
אכזבה ותסכול בשל חוסר יעילות. נדרשנו להפעיל תכנית

מלחמה מאולתרת, וזה היה די קשה

במלחמת יום הכיפורים שימשתי מפקד טייסת תעופה (סגן מפקד הבסיס) בכנף 1
13 בספטמבר, כחודש לפני המלחמה. באותו היום נערכו–ברמת דוד. הגעתי לכנף ב

21 סוריים. לנו נפל–קרבות אוויר נגד חיל האוויר הסורי והופלו 13 מטוסי מיג
 מתפקיד מפקד טייסת—מטוס מיראז' מטייסת 117. זו הייתה התנסות מעניינת 

קרב בחצור לצלול במים העמוקים של תפקיד מפקד טייסת התעופה.
30 מטוסי– כ—110 –באוקטובר 73' היו בכנף 1 ארבע טייסות: הטייסות 109 ו

.3C– מטוסי מיראז'— מטוסי פנטום; וטייסת 117 —סקייהוק בטייסת; טייסת 69 
מטוסי הסקייהוק נועדו בעיקר לתקיפת מטרות קרקע. מטוסי הפנטום נועדו

—3C–למשימות יירוט, הגנה, פטרול לילה ותקיפות של מטרות קרקע, והמיראז'
בעיקר להגנה ופטרול.

כנף 1 הייתה שונה מבחינת אופייה משאר בסיסי חיל האוויר. קודם כול, בשל
קרבתה לחזית היא הייתה כנף יירוט ולא רק כנף פטרול. בהמראה מהמסלול
המזרחי, מהזנקה עד כניסה לקרב אוויר, זה לא יותר מדקה ועשר שניות-דקה
ורבע. שערו בנפשכם טייס ממריא, מקפל גלגלים, צריך להכין את המפסקים,
ובתוך דקה הוא בקרב אוויר. קרבתה של הכנף לחזית הקנתה לה גם אופי של כנף
תקיפה לשלוש החזיתות הקרובות: ירדן, סוריה ולבנון, ובאותה מידה גם כנף
ספיגה. עובדת היותה הכנף הצפונית של החיל הטילה עליה כמה תפקידים נוספים:
קליטת מטוסים תקועים; הפעלת כוחות; שיגור מטוסים לביצוע משימות מיוחדות,
לדוגמה ה"יסעורים" שיצאו מהכנף לביצוע פשיטות בעומק או במקומות אחרים;

חילוץ והצלה.
קרבות אוויר עם הסורים היו חלק מהשגרה. הכוננות וההיערכות למלחמה היו
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ברמה גבוהה מאוד, ואני כאחראי להיערכות הכנף יכול להעיד שהייתה תחושה של
ביטחון, שהדברים ערוכים ומאורגנים כהלכה.

לקראת סוף ספטמבר, בתפקידי כמפקד טייסת תעופה הודיעו לי שאלוף הפיקוד
אמור לנחות בבסיס. האלוף היה מסתייע מדי פעם בשירותי התעופה של הכנף,
לטוס למטכ"ל ובחזרה. באתי לקבל את פניו, והוא אגב רדתו בריצה מהמטוס

מהְלרכבו שאל אותי "מה אתם בחיל האוויר חושבים, מה הולך להיות?". שאלתי ל
הוא מתכוון, והוא ענה: "אתה יודע שההיערכות של הטילים ברמת הגולן זזה
קדימה, אני אגב הולך להביא איזו חטיבת שריון צפונה, לפי דעתי מלחמה באופק!".
הייתה לי תחושה קצת משונה. מצד אחד היו כוננויות שוטפות, הייתה היערכות
והתכוננות. מצד אחר, הנה משהו קונקרטי. הדבר הזה הרשים אותי מאוד ואני

חושב שקיבלתי זווית שונה על הכוננות השוטפת הרגילה של חיל האוויר.
למחרת ראיתי את אבי [יערי], דיברנו על כך והוא אמר: אכן, יש כמה סימנים,
הארמיה השנייה במצרים זזה וכד', לפי דעתי אנחנו הולכים לימי קרב או לפעילות

מבצעית כזאת או אחרת.
— את הבסיסים והכנפות —זו הייתה האווירה שהכניסה את חיל האוויר 

לכוננות גבוהה מהנדרשת בשגרה. הייתה היערכות כללית למלחמה, לא ודאית,
שישי לקראת שבת.-אבל הוגברו הכוננויות בימי חמישי

בשבת 6 באוקטובר, בסביבות השעה 6:00, המבצעים במפי"כ העלו אותי על
שיחת ועידה של מפקד חיל האוויר עם מפקדי הכנפות. בני אמר פחות או יותר:
"שימו לב, מלחמה ודאית כנראה הערב בסביבות השעה 18:00, לכן אנחנו נקדים
ונצא לתקוף את 'דוגמן 5ב' [הפקודה לתקיפת מערך הטילים ברמת הגולן]. שעת

11:00, נא להיערך בהתאם".- 10:30—ה'ש' 
הפקודות היו אמנם מוכנות אבל לא פשוט לארגן את כל מערך החימוש,
לחמש את המטוסים בחימוש המתאים, עם המרעומים וכד'. עם זאת, עמדו לרשותנו
כארבע שעות, וזה זמן מספיק. היות שמערך החיל היה בכוננות גבוהה מהרגיל,
היה קל לארגן לא רק את הטכנאים, שיציאתם הביתה ביום שישי לקראת יום

הכיפורים הייתה מוגבלת, אלא גם את מערך צוותי האוויר שרובם היו בבסיס.

 תקיפת מערך הטילים—יום הכיפורים בוטל, והכנף נערכה בהרכב מלא ל'דוגמן 5ב' 
ברמת הגולן. מבצע, ככל שהוא מסובך ומסוכן, אם הוא יזום ונערך כהלכה, יש
להניח שהביצוע יעבור בהצלחה. בצוותי האוויר הייתה תחושה טובה, הוצאו פקודות,

הוצאו מפות, הכול היה ערוך פחות או יותר חוץ מעדכוני מודיעין אחרונים.
11:00,-6:00 התחלנו להיערך לתקיפת הטילים שנועדה לשעה 10:30–ב

ובסביבות השעה 9:00 קיבלנו פקודה: "לא יבוצע 'דוגמן 5ב' בגלל מזג האוויר
 תקיפת שדות—[עננים ברמת הגולן], אנחנו נעבור לשדות תעופה! [מבצע 'נגיחה' 

פוליטי כלשהו אלא בגלל מזג- לא בגלל גורם צבאי או ביטחוני—תעופה בסוריה]" 
האוויר! ועברנו להיערך ל'נגיחה'. גם כאן הפקודות היו מוכנות. היה קשה להחליף
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את החימוש בטווח הזמן הקצר הזה, וחלקו שהתאים לתקיפת טילים למעשה
נשאר על המטוסים לתקיפת שדות התעופה.

בסביבות השעה 11:00 שוב טלפון: "אין אישור לתקיפות כלשהן. חיל האוויר
לא יבצע שום מבצע בתקיפה מקדימה. נא להישאר ערוכים לפקודות שיבואו,
לשים את הדגש בהגנה ופטרולים, ולהוציא מערך מוגבר של פטרולים, בעיקר

במטוסי המיראז' והפנטום".
 קו טלפון שדרכו הקמנ"ק (קצין—13:50, אני במפי"כ. פתאום על קו ההזנקות 

מערכות הנשק ביחידת הבקרה) מזניק באופן ישיר את הטייסות, אבל המפי"כ
פאניקה טוטלית: "נא להזניק, להעביר את כל מטוסי היירוט או —מאזין במקביל 

 טייסת 117,—כל מטוס יירוט שאפשרי". המגדל מזניק את המטוסים, והמטוסים 
, טייסת ה'פנטומים', שרובה חמושה לתקיפת שדות תעופה או קודם3C–מיראז'

 מזנקים בעשרות לאוויר, כדי להגיע למגע עם מטוסי האויב—לכן למערך הטילים 
שתוקפים לאורך החזית.

למרות מרחב ההתרעה הקצר, שום מטוס מן הכנף לא הצליח להגיע לידי מגע
. חלק ממטוסי40 מטוסים–של קרב אוויר, אף שהסורים באו לגיחות תקיפה עם כ

האויב שהיו אמורים לתקוף מטרות יותר עמוק בשטחנו, כמו יחידת הבקרה, שדה
התעופה מחניים, או אפילו הבסיס ברמת דוד, שינו את יעדם, ביוזמת הטייסים או
ביוזמת מי ששלט בהם, ולא חדרו את קו הגבול הרבה פנימה, כלומר לא הצליחו

להגיע למעגל של קרב אוויר.
 הטייסות—בשעה 14:20 בערך התחילו להזניק את מטוסי התקיפה של הכנף 

 'סקייהוקים' לתקיפת מטרות ברמת הגולן. המטוסים נסקו לגובה—110 –109 ו
 לא לפני ההמראה ולא—וניסו לחפש את המטרות ששום גורם לא הגדיר להם 

באוויר. נאמר להם, ואני מצטט: "יש כנראה תנועת טנקים באזור רמת הגולן, נסו
 חיפשו בטיסה גבוהה יותר, שיהיה—לחפש טנקי אויב לתקוף אותם". והם חיפשו 

אוויר, בגלל-14:45 כבר היה לנו חלל ראשון מטיל קרקע–מבט פרספקטיבי. ב
הטיסה ברום גבוה באזור קוניטרה. חנן איתן ממשמר העמק נפגע מטיל ונהרג.

עד הערב, כנף 1, בעיקר בצפון, ערכה גיחות פטרול, גיחות הגנה וגיחות תקיפה
. ואזבלתי יעילות. עם ערב נפסקה הפעילות, ונערכנו במטה הכנף לתחקיר ראשוני

'בומים' חזקים. מהמגדל התברר שהיו הבהקים בסביבה, מטח 'פרוגים' ראשון,
קרקע, מוצאי שבת בשעה 19:00 בערך. הטילים התפזרו בסביבה, היו-טילי קרקע

בלתי יעילים. מכל מקום זה היה דבר שלא התנסינו בו עד אז.
במשך הלילה כמעט שלא הייתה פעילות ונערכנו למחרת. כבר כשחזר זוריק
מתחקיר כללי ממפקדת חיל האוויר הייתה הוראה להתכונן למבצע מסודר של

 'דוגמן 5ב'. זאת כדי להבטיח שמים נקיים ואפשרות להשתתף—תקיפת טילים 
בלוחמת היבשה. את כל ההכנות שנדרשו לתקיפת הטילים בצורה מסודרת לא היה
סיפק לעשות, משום שלא היה אישור תקיפה בשבת. נאמר שאת השלב הזה נבצע
ביום ראשון בבוקר. והכנף נערכה בהרגשה של התארגנות מחודשת, התארגנות
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טובה לקראת מערך תקיפת הטילים ביום ראשון, בשעה המתאימה. נאמר כי שעת
9:30.-ה'ש' תהיה כנראה 9:00

הצוותים התכוננו, הכינו את המפות, הכינו את התצ"אות והלכו לישון. בסביבות
השעה 1:00 נתקבלה שוב הוראה: "דוחים בשלב זה את תקיפת הטילים ברמת
הגולן, הולכים למאמץ מרוכז של תקיפת הגשרים בתעלת סואץ". שוב, שיבוש

התכנית.
אותו מערך, שהיה מוכן לתקיפת הטילים, שוב הלך לתקיפת הגשרים בתעלה,
וזה שיבש את ההיערכות לתקיפת 'דוגמן 5ב', ולא רק את מערך התקיפה עצמה

אלא גם את מערך הל"א ובעיקר את המערך המודיעיני.
7:00 בבוקר.-המטוסים יצאו לתקיפת מערך הטילים בתעלה, וחזרו בשעה 6:30

תוך כדי התרוצצות בין טייסי הפנטום לקבלת דיווחים על התקיפה בתעלה, הגיעה
הודעה: "תקיפת מערך הטילים ברמת הגולן בסביבות השעה 10:30".

לא היה הרבה זמן להתארגן, הטכנאים עבדו כמו מטורפים כדי לחמש את
המטוסים. הטייסים שחזרו מהתעלה היו צריכים לחזור למנטליות של תקיפת
טילים, ומשמעותה היערכות נפשית או ביצועית שונה לחלוטין. לא אשכח את
חנקין, שאמר לי: "אריק שמע, לא למערך תקיפת הטילים הזה פיללנו". לא הייתה
כל ברירה, הצוותים בקושי הספיקו לשתות, להתארגן, לקבל תדריך קצר, ויצאו

 'דוגמן 5ב'.—למבצע תקיפת הטילים 
היו קשיים: ראשית לכול, ההיערכות לא הייתה מסודרת, לא היה זמן להתארגן.

 מערך המודיעין היה מעודכן לשבת, לפי תצ"אות וכד', אבל בלילה,—החמור מכול 
סוללות הטילים, בעיקר המסוכנות יותר, הניידות, שינו את היערכותן, ובמהלך
התקיפה נפגעה סוללה אחת בלבד מכל מערך הטילים. חנקין ופלדשו, לימים מנכ"ל

על, תקפו בשיטת 'חטף', בטיסה נמוכה. היו צריכים למשוך משיכה חריפה–אל
מאוד, למצוא את המטרה על בסיס עיוות מחושב למטרה קיימת. הם משכו, רצו
להיכנס וראו שהסוללה אינה במקומה. הם הלכו ביעף של הליכה סביב, אבל לא
התארגנו. שיגרו נגדם טילים, וחנקין, שבחר לעשות יעף מאולתר, לא התארגן
כהלכה, והוא והנווט נכנסו באדמה. פלדשו הלך סביב, עשה יעף נוסף והשמיד את
סוללת הטילים. השמדת הסוללה הייתה אפוא מאולתרת. דרך אגב, הסוללה התגלתה

לאחר ששיגרה טיל, ולפי הרשף של השיגור הבחינו בה.
מערך התקיפה על סוללות הטילים הופסק, ובמהלך כל יום ראשון נהפך חיל

ין חיל מסייע לכוחות היבשה, לפי דרישות ספוראדיות כאלה ואחרות,ֵהאוויר למע
19:30,–ביעילות, אולי גבוהה יותר מאשר בשבת אחרי הצהריים. ביום ראשון ב

קרקע, הפעם הפגיעות קרובות יותר לאזור הכנף.-שוב מטח טילי קרקע
— בוש ,עקרק-ריווא תופיקת יצמאמ ויה םויה לכ ךרואל ,רבוטקואב 8 ינש םויב

ללא עליונות אווירית. מערכי הנ"מ בסוריה ובמצרים עדיין היו פעילים. גם הפעילות
במערך התקיפה הזה לא הייתה מסודרת: לא היה מודיעין מוגדר; לא הייתה דרישת

 אלא מאולתרת; הקשר לשיתוף— נא לתקוף מטרה זו או אחרת —מטרות מוגדרת 
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אוויר עדיין לא היה מסודר; היו הרבה מאוד נפגעים ויעילות נמוכה.-פעולה קרקע
בין שאר תפקידיי הוכשרתי להיות טייס קרב. את ההכשרה לטוס על 'פנטום'
קיבלתי אצל רן פקר, שהיה מפקד 201 בחצור. הגיע תורי לטוס. הייתי אמור לצאת
לגיחתי הראשונה במלחמה, לעבר מטרות בלתי מוגדרות ממזרח לרמת הגולן.
יצאנו רביעיית פנטומים. עמדנו על המסלול חמושים לקראת המראה. פתאום
הפקח הודיע: "תעברו לערוץ בקר, הוא משנה לכם משימה". הבקר הודיע: "לא כל
הרביעייה, רק זוג מכם זנקו לאוויר, תעברו לערוץ זה וזה, תקבלו באוויר את ערוץ
התקיפה, את ערוץ הבקרה שינחה אתכם לתקיפת המטרה". זינקנו, יורם אדמון
שהיה מפקד הטייסת ואני, טסנו צפונה, ושאלנו מה המטרה. הבקר נתן לנו את
מספר המטרה לפי מפת הקוד; הנווט שאיתר את המטרה פתח את פיו ואמר:
"אריק, זה לא יכול להיות, זה החרמון!" חזרנו לבקר וביקשנו שיוודא את המטרה.
אחרי שווידאנו שלוש פעמים, קיבלנו את מטרת החרמון לתקיפה! ביום השני
למלחמה, עד הצהריים לא ידענו ברמת דוד שהחרמון אינו בידינו. ואז שני מטוסי
פנטום, כל אחד עמוס בשבע טונות חימוש, יורדים בשני יעפים על אותו חרמון
שרק שבועיים קודם לכן סיירנו בו. לא יכולנו לקבל את כל פרטי הסיפור של מה

שקרה בחרמון, אבל צריך היה לתקוף אותו.
אחרי ההמראה הופתעתי לראות שיירת טנקים, אם לא טעיתי אלה היו 'שרמנים'.
ביום שני בצהריים יצאו מג'למי 'שרמנים' על השרשראות מזרחה לכיוון רמת
הגולן. אמרתי, אם זה קצב ההיערכות שלנו למלחמה הזאת, הדברים כנראה לא

ממש מתנהלים כראוי.
יום שני אחרי הצהריים היה משמעותי מאוד. על קו הטלפון היה רפי סברון
ממשל"ק פיקוד הצפון, והוא אמר לי: "שים לב אריק, עד עכשיו היה בלגן, מעכשיו
ואילך החפ"ק מתארגן, אנחנו נדדנו מנפח לכיוון הר כנען, מתקינים פה את החפ"ק.
קמ"ן פיקוד הצפון, חגי מן, פה לידי, אנחנו נראה מהי ההיערכות הקרקעית, נראה
מה הדרישה. חיל האוויר מקצה לנו עכשיו שתי טייסות ברמת דוד לצורך סיוע
לכוחות היבשה וטייסת אחת מבח"א 8". דבריו אלה שברו את כל הקונצפט של
שליטה מרכזית, של מרכז הסיוע המטכ"לי. פתאום נדרשנו להיות מין מרכז סיוע

קטן בתוך מפי"כ כנף 1 בקשר ישיר עם רפי סברון.
 הקו שמפריד בין כוחותיהם—קיבלנו מודיעין קרקעי, קיבלנו את 'קו ההפצצה' 

אוויר.- והייתה תמונה אווירית כלשהי, אפילו תמונת הטילים קרקע—לכוחותינו 
רפי סברון העביר לנו תמונה די מדויקת, וזה השלים את התמונה האווירית שקיבלנו

ממודיעין חיל האוויר.
התחלנו להקצות מטוסים לפי הדרישות של פיקוד הצפון בקו הישיר הזה של
מעגל הסיוע הקטן, שלא היה פורמלי ושאינו קונצפטואלי בחיל האוויר. קיבלנו

שישה ימים, ביעילות-את האפשרות לבצע את גיחות הסיוע, דבר שנמשך חמישה
רבה יחסית. הבעיה היא שלא הייתה לנו תמונה אווירית כוללת. שיגרנו לאוויר
מטוסים, ולא ידענו איפה מטוסי הפטרול. לא ידענו בדיוק היכן כוחות הנ"מ
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האיכותיים של הסורים וכד'. אבל זה עבד לא רע יחסית.
באותו יום שני בלילה שוב נערך בתעלה מאמץ התקפי בתקיפות קלע, תקיפות

די קשות. טייסת ה'פנטום' איבדה שני מטוסים.
4:45 בערך, שוב מטח 'פרוגים' על הבסיס. שני–ביום שלישי לפנות בוקר, ב

טילים פגעו בבסיס, אחד פגע בשיכון, לא יותר מעשרה מטרים ליד הבית שבו ישנו
שישה מטייסי המילואים. אחד הטייסים שקם ממיטתו כדי להשיב לטלפון שהזעיק
אותם, נזרק מן ההדף, נפגע בראשו ונהרג. האחרים שישנו במיטותיהם יצאו עם
פציעות קלות יחסית. עוד 13 חיילים מהחוגרים נפצעו במקום הפגיעה האחר. היו

 בגבת נפל טיל פרוג ליד חדר הילדים.—עוד נפילות בסביבה 
קרקע? רווחת הסברה-ובכן, מדוע לא המשיכו הסורים לשגר טילי קרקע

שהשיגורים פסקו משום שתקפנו אותם. לדעתי, פשוט נגמרו להם הטילים.
בסביבות השעה 6:15 הגיע מפקד הכנף. אחרי משבר נפילת מטוסי ה'פנטום'
בלילה, אחרי מטח ה'פרוג', אמר: "אריק, עכשיו הגיע תורי לטוס". זוריק הלך לטוס
לא משום סיבה אלא משום שזוריק הוא טייס! והתפיסה בחיל האוויר, שאולי

 אצלנו—איננה כמו בכל חיל אוויר אחר בעולם ואולי גם לא בכוחות היבשה שלנו 
בטייסות הלוחם הראשון במעלה הוא מפקד הטייסת. הוא הטייס הטוב ביותר,
הוא הלוחם הטוב ביותר, הוא המנוסה מכולם בדרך כלל. היום בחיל האוויר הוא
הלוחם מספר אחת. כלומר אין שאלה אם מפקד טייסת טס או לא, גם אין שאלה
אם מפקד כנף טס או לא. מפקד כנף 1 ספקטור טס לתקיפת הכור העיראקי. היו

, היו מפקדי טייסות שטסו לתקוף בלוב ובמקומותF-15משנה שטסו במטוסי –אלופי
אחרים, וזה נכון לעשות מהרבה מאוד סיבות. אז זוריק הלך לטוס כטייס לכל דבר.
מי בכלל ידע שהוא הלך לטוס מלבד אלה שאיישו אותו או תדרכו אותו? זוריק הלך
לטוס לא כדי לשקם מורל; הוא יצא לטיסה משום שהוא לוחם! מטוסי סקייהוק

סעיד. זוריק נכנס ליעף תקיפה: הוא הודיע של טייסת 110 תקפו באזור פורט
'נכנס', לא הודיע 'יוצא' ועד היום לא נמצא. להערכתי זוריק, שהיה טייס מעולה
ומנוסה מאוד, נפגע בגופו ונהרג. את הפיקוד על הכנף קיבל אגסי, שהיה מפקדה

קודם לכן, ובצדק.
21 בחודש בערב נקראתי לפיקוד הצפון לחמ"ל, לתדריך על התקפה אפשרית–ב

של חטיבת גולני על החרמון. הכנף הייתה אמורה לתת סיוע להתקפה במטוסי
סקייהוק. הייתה הרגשה טובה בפיקוד. הפיקוד עבר בהצלחה את שלבי המלחמה

 ועכשיו צריך לטהר את החרמון,— הבלימה, הפריצה וההתקדמות מזרחה —הקשים 
סוף עליונות אווירית–וחטיבת גולני עומדת לעשות זאת. אבל הפעם יש לנו סוף

מוחלטת. למעשה היה צריך לדחות את שעת ההתקפה כדי לאפשר למטוסי חיל
האוויר לתת סיוע קרוב אמיתי לקראת ההתקפה של 'גולני'. היה ויכוח. ביקשתי
לאפשר לחיל האוויר לתקוף. נזכרתי בהתקפה בירושלים בשנת 67' על אוגוסטה
ויקטוריה. הייתי אז טייס בטייסת 105 ותקפנו שם עם ארבעה מטוסים. בקרב
שנערך שם נהרג רק אדם אחד, גיורא אשכנזי. איני בטוח שבכך חיסלנו את האויב,
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אבל לתקיפה האווירית הייתה השפעה.
אם כן, היה ויכוח וחיל האוויר לא הוציא על החרמון יותר מרביעייה אחת,
שתקפה באור ראשון, ביעילות מפוקפקת, וזאת במקום לדחות את ההתקפה ולאפשר
לנו תקיפה מרוכזת ומסיבית. אפשר שגורל הלחימה על החרמון היה שונה מבחינת

אורך הלחימה והמחיר.
נוסף על הפעלת הכוחות האורגניים שלה, ארבע הטייסות, שימשה הכנף
לתפקידים רבים אחרים. ראשית לכול, היא קלטה הרבה מטוסים פגועים או מטוסים

50 מטוסים-40–שהיו קצרים בדלק. ברחבת המוסכים של כנף 1 היו עומדים בערב כ
 עבודות פחחות או החלפת מנועים או—שנדרש להשמיש אותם במשך הלילה 

קרקע, בעיקר אלה-החלפת אביזרים. הטכנאים שעברו את חוויות טילי הקרקע
שהיו במגורים כשנפל הטיל, עבדו כל הלילה חשופים במוסכים בתחושה שכל רגע

קרקע. ואת העבודה עשו הרס"רים, הטכנאים,-עשויה להיות תקיפת טילי קרקע
באופן יוצא מן הכלל. בבוקר כל הרחבה הייתה נקייה, כל המטוסים הושמשו! זה

היה פשוט בלתי ייאמן.
היו מקרים רבים של נחיתות חירום, של מטוסים פגועים. אשר שניר ז"ל הגיע
לנחיתה ונחת על מסלול החירום, הוא נגע ונכנס לכבל. אחריו מיד הגיע גבי סמוק

 שם, בגלל חוסר קשר בינו לבין הנווט, הנווט חשב—שנפגע בתקיפת טילים ברמה 
שהמטוס בסחרור והטייס אינו שולט בו, אז הוא נפלט בעצמו החוצה (ולא דאג
להעביר את הבורר שגם הטייס ייפלט החוצה). הנווט בילה בשבי בסוריה כתשעה
חודשים. הטייס מטייסת 201 מחצור חזר לבד במטוס ה'פנטום' ונחת על המסלול,
אבל פתאום ראה לפניו את שניר בתוך הכבל. הוא הסיט את המטוס מהמסלול

החוצה, ורץ על האדמה כשהמטוס נשחק ומתרסק.
הכנף שיגרה הרבה מאוד מסוקים למשימות חילוץ, קליטה ואיסוף של טייסים

נוטשים. במרחב נטשו הרבה מאוד טייסים בשל פגיעות שונות.
הכנף הוציאה מטוסים גם למשימות תובלה ולמשימות מיוחדות. לדוגמה, הנחתת

כוחות בעומק השטח הסורי לפגיעה בכוחות התגבור העיראקיים שנעו לחזית.
— וניפיצש יפכ התייה אל המחלמל הסינכה .לועפל דואמ התשקתה ףנכה

ונשרדנ .וילא וננוכתהש ינכמה ןונגנמה יפל הלועפ התייה אל ,המזוי התייה אל
ונשח אלא ול ונכנוחש המ ללגב קר אל ,הנוש היה הנעמה לבא ידיימ הנעמ תתל
,תרתלואמ המחלמ תינכת ליעפהל ונשרדנ .תוליעי רסוח לשב לוכסתו הבזכא
.השק יד היה הזו

אוויר במצרים ובסוריה באין שמים-עד 18 בחודש המשכנו לתקוף טילי קרקע
אוויר וגם לא-נקיים. במלחמת ששת הימים האיום העיקרי לא היו טילי הקרקע

מטוסי האויב, זה היה בעיקר הנ"מ. אבל במלחמת יום הכיפורים האויב העיקרי
היה טילי הקרקע-אוויר. מטוסי האויב לא היו משמעותיים.

הדבר העיקרי שהפריע היה שכוחות התקיפה של הכנף נדרשו לפעול שלא
בתנאי עליונות אווירית. ולכך שתי סיבות עיקריות: האחת, הלחץ הפוליטי העצום
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 "הבית—שהפעילו המנהיגים על חיל האוויר באמצעות הצבא או באופן ישיר 
השלישי מתמוטט ואתה מדבר לי פה על תקיפת טילים? תיכנס אל האש, תקוף
מטרות קרקע!" והאחרת, הצבא לא נתן לחיל האוויר את האפשרות אפילו ליום
אחד, ליממה אחת, לגלות עמידות, להגיע לעליונות אווירית ואחר כך להצטרף

ללחימה היבשתית.
מסודרת הזאת, לא הייתה לצבא האפשרות–הוודאות של המלחמה הלא–בתנאי אי

לומר לחיל האוויר: קחו את היממה, תגיעו לעליונות אווירית, תחזרו חזרה אלינו
ותשחקו כעמוד האש ההולך לפני המחנה כפי שעשיתם במלחמת ששת הימים.

תארו לכם את מלחמת ששת הימים נפתחת ללא עליונות אווירית!
32–אבדות הכנף במלחמה: מרמת דוד נפלו 17 טייסים, שישה נפלו בשבי, ו

מטוסים נמחקו מהסד"כ.

מי שיש לו מודיעין מנצחמי שיש לו מודיעין מנצחמי שיש לו מודיעין מנצחמי שיש לו מודיעין מנצחמי שיש לו מודיעין מנצח
אל"ם (מיל') עודד מרום

במלחמת יום הכיפורים היה חיל האוויר מתוכנת מדיי וחסר גמישות,
בעיקר בגלל ריבוי פקודות ושינויים תכופים ובגלל חסר באמצעי

מודיעין עדכני. למרות היעילות הנמוכה יחסית בקו החזית, השיג חיל
האוויר הישגים נכבדים בהשמדת כוחות שריון והספקה של המצרים

והסורים בדרכם אל החזית

הניחבמ אל יאדווב ,םירופיכה םוי תמחלמב עתפוה אל ריוואה ליחש רמואו םידקא
תמחלמל םימיה תשש תמחלמ ןיב .תיטקט הניחבמ אל םג ללכ ךרדבו תיגטרטסא
םיישקה תא ונדמל הבו ,השתהה תמחלמ — השק המחלמ ונרבע םירופיכה םוי

םיליטה תוללוס תרשרש .ץאוס תלעת רוזא ביבס המחלמב ריוואה ליחל ומרענש
וסינכה הלעתה ךרוא לכל םירצמה וביצהש תוצעומה–תירב תרצותמ םיסוטמ דגנ
ןפואב הנישש רבד ,םיליט ןגומ םוחת ךותב המחלמ — שדח ןדיעל ריוואה ליח תא
דוע רשפא אל שדחה בצמה .עקרקה לא ריוואה ןמ המחולה תקיטקט תא יתועמשמ
02-03–מ רתוי לש הפישח לכ .ביואה תא שפחלו הרטמה רוזא לעמ גוחל וניסוטמל
.SA-2,SA-3 , SA-6 יליט לש ינלטק חטמ ידיל האיבה ביואה יליטל תוינש

 לחיל האוויר נדרש מידע מודיעיני מדויק בזמן אמיתי על מיקום—התוצאה 
המטרה, דבר שלא היה בנמצא בשנת 1973, בעיקר למטרות נעות וניידות כגון רכב,
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—שריון וסוללות טילים ניידות. כל זה היה שינוי עצום, בעיקר בעיני הצרכנים 
כוחות היבשה הזקוקים לסיוע, שקראו: היכן חיל האוויר?

חיל האוויר התכונן ונערך לפעילות באזור מוגן טילים. לפני מלחמת יום
20 קילומטר ממזרח לתעלת–הכיפורים בנינו שורה של מגדלים באזור ששוכן כ

סואץ. המגדלים יצרו במדבר נקודות ציון בולטות למטוסינו כדי לקחת כיוון אחרון
לתקיפת מטרות בגובה נמוך, אולם בפרוץ המלחמה חסרו לחיל האוויר המטרות.
כוחו ומשימותיו של חיל האוויר אינם נמדדים רק בסיוע הקרוב לחילות היבשה
או בתקיפה באזור קו החזית. היתרון המשמעותי הוא בתקיפה שמונעת מכוחות
האויב להגיע אל קו החזית. כלומר תקיפת מחנות צבא, ריכוזי רכב ושריון, וחסימת

צירי תנועה בדרך מן העומק אל החזית.
חיל האוויר נערך ותרגל במשך שנים מבצעים לחיסול סוללות טילים, תקיפת
שדות תעופה ותקיפת מטרות אסטרטגיות אחרות. לצורך מבצעים מסוג זה היה
עליו לפעול במלוא כוח מטוסי התקיפה ושאר המטוסים שתומכים בתקיפה כגון
מסוקים, מזל"טים ומטוסי צילום. חשוב להזכיר שבפתיחת מלחמת יום הכיפורים
נמנע מחיל האוויר 'להפיק' בהצלחה מבצעים כאלה בגלל שטף החלטות ופקודות
שהגיעו מן המטכ"ל ודרשו פעילות בקו החזית עם מצרים, עם סוריה וחוזר חלילה.
הפקודות המנוגדות, התכופות, העסיקו את צוותי הקרקע בחימוש המטוסים
כל פעם בתצורה שונה, דבר שחייב הורדת חימוש והחלפתו באחר, פעולה הכרוכה
בסיכון ובזמן רב. צוותי האוויר נעו בין לימוד נתיבים למצרים לבין שינון מטרות

 ורסטיליות—בסוריה וחוזר חלילה. הכשל הזה נבע דווקא מהיתרון של חיל האוויר 
בסוגי תקיפה וגמישות מבחינת שינויי כיוון ומטרות. אלא שהיתרון הזה היה בעוכרי

החיל בעת שהתקבלו פקודות משתנות ומנוגדות.

באשר לתפיסת ממד הזמן בחיל האוויר לעומת תפיסת הזמן אצל אחרים: פרקי
הזמן ה'משחקים' תפקיד בטיסה קרבית הם שניות וחלקי דקות. המטוס הגומא

1,000 קמ"ש אינו עוצר בעת שנשמע בקשר 'המתן'-900–מרחקים במהירות כ
לדוגמה, וכל שבר של דקה מהווה לפעמים שיקול אם להיכנס לתקיפה או לחזור
הביתה. כך קרה שהשפה המדוברת בין צוותי האוויר לכוחות היבשה לא הייתה

הבנות ולפגיעה בביצוע.–אחידה וברורה, ושימוש במונחים בלתי ברורים גרם לאי
ההבנות הבולטות הייתה חוסר הידיעה של כוחות היבשה מה יכול או לא–אחת אי

יכול חיל האוויר לבצע במזג אוויר מעונן. מוזר ביותר היה בעיני מפקד בשטח
שבתנאי עננות ללא גשם, בעת שהוא ניצב ללא מעיל על ראש הר, אין מטוס
מסוגל להיכנס לתקיפה; או שמסוק אינו נוחת ליד פצועים בשטח בגלל סוללת
טילי קרקע-אוויר סמוכה של האויב. התורה המשותפת היוצרת הבנה וקשרי

תו"ל, ולימים היא מוסדה-עבודה נוחים ונכונים הייתה בתקופה זו בידי מה"ד
ביחידת השת"פ שהוקמה בבסיס חיל האוויר בנתב"ג.

הדינמיקה של מלחמה מהסוג הזה בנויה על יצירתיות בתפעול הפקודות. בתוהו
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ובוהו שגעש בימים הראשונים למלחמת יום הכיפורים נעשו טעויות רבות, בעיקר
בגלל רצון לעשות ולא בגלל מחדלים לדעתי, בחיל האוויר לפחות. אני מדבר

 לאן—מזווית של מעורב; נכחתי במשל"ט חיל האוויר כשהדילמות היו בעיצומן 
להפנות את הכוח, מתי וכמה. בחיל האוויר קיים עקרון השליטה המרכזית. בשל
מיעוט האמצעים וריבוי המטרות והצרכנים לא היה אז (וגם כיום בעיקרון) פיצול

פי הקצאת כוחות אוויר למשימות–הכוח ושיוכו למשימות, והפקודות נבנו על
בשליטה מרכזית מהמשל"ט. רק בימי המלחמה האחרונים העזתי לשבור את המיתוס,
ועל דעת עצמי הקציתי לבסיס רמת דוד כוח (משל מטוסיהם) לתפעל באופן
עצמאי סיוע קרוב ברמת הגולן, לשם ייעול הביצוע. היצירתיות והכוח לאלתר היו

 לאחר ימי הבלימה— שיש לו האפשרות לעשות כך —היתרונות של חיל האוויר 
הקשים.

אני מציע להרים מבט ולהסתכל כיצד תיראה המלחמה הבאה באזורנו. במלחמה
מיבקוסובו ובעיראק, ראינו שהמודיעין הוא דומיננטי ומגיע לפעמים מן החלל. 

. בני פלד הבין זאת לאחר מלחמת יום הכיפורים, וכיוםשיש לו מודיעין ינצח
המודיעין הוא בידי חיל האוויר. עם שיפור וייעול של מערכת התקשורת והשליטה,

שלוש דקות מרגע-חיל האוויר מסוגל כיום להשמיד מטרות מסוימות בתוך שתיים
גילויין.
רסחו יידמ תנכותמ ריוואה ליח היה םירופיכה םוי תמחלמבש שיגדא ,םויסל

ןיעידומ יעצמאב רסח ללגבו םיפוכת םייונישו תודוקפ יוביר ללגב רקיעב ,תושימג
םיגשיה ריוואה ליח גישה ,תיזחה וקב תיסחי הכומנה תוליעיה תורמל .ינכדע
םכרדב םירוסהו םירצמה לש הקפסהו ןוירש תוחוכ תדמשהב םייתועמשמו םידבכנ
תורטמב ועגפ וניסוטמ .ל"הצ תוחוכ לש 'קפואל רבעמ' תאזו ,תיזחה לא
תוללוס תא ודימשהו ירוסה ל"כטמה תא ופקת ,הירוסבו םירצמב תויגטרטסא
.ריווא-עקרקה יליט
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על נחיתות טכנולוגית משלמיםעל נחיתות טכנולוגית משלמיםעל נחיתות טכנולוגית משלמיםעל נחיתות טכנולוגית משלמיםעל נחיתות טכנולוגית משלמים
תא"ל (מיל') גיורא רום

יש קרב מתמיד על העדיפות הטכנולוגית, ואסור לנו לוותר
בנושא הזה ולו כמלוא הנימה. במלחמת יום הכיפורים חיל

האוויר היה בנחיתות טכנולוגית

המלחמה הזאת לא תתוחקר עד שרוב אלה שהיו בה בתפקידי מפתח פשוט ייעלמו
מהבמה. אין שום אפשרות אובייקטיבית לנסות לנתח מלחמה כל זמן שדמויותיה
הדומיננטיות בקרבנו. כל מי שהיה בה סוחב אתו בטן מלאה, ובאירועים שבהם
השתתפתי בזמן האחרון היה ברור שמדובר בנושא פתוח שלא ייסגר אצל מרבית
אלה שהשתתפו בה, וכי נושאי התפקידים הבכירים לא יוותרו על ראייתם ועל

פרשנותם.
לפיכך אני שואל את עצמי, בשביל מה צריך ללמוד את המלחמה? אני מסכים
עם עודד מרום, שאת המלחמה הזאת לא נילחם שוב, ולכן צריך לחשוב איך אנחנו
גוזרים מזה אולי כמה אמירות כלליות יותר לעתיד, כאלה שתעזורנה לנו לעשות

את הדברים נכון יותר.
שלושה ימים לפני המלחמה נהרג מפקד טייסת ה'סקייהוק' של תל נוף. בני
פלד מינה אותי יומיים לפני המלחמה להחליפו כמפקד הטייסת. הוא עשה זאת
בעצה אחת עם רן פקר, שעמו אני הולך דרך ארוכה מאז שהייתי סגן. מעולם לא
טסתי ב'סקייהוק'. בשבת התחלתי לטוס ב'סקייהוק', ואת הטיסה המבצעית
הראשונה שלי במטוס זה עשיתי לתקיפת הכוחות המצריים שעלו על מוצב 'בודפשט'

אם כן, הייתי מפקד טייסת במלחמה. מצפון.

נחיתות טכנולוגית

המלחמה תפסה את חיל האוויר, באופן חריג במידת מה, בנחיתות טכנולוגית. אחד
המרכיבים הכי חשובים בתורת הביטחון של ישראל הוא שבכל נקודת זמן תהיה
לנו עדיפות טכנולוגית. כיוון שאין לנו עדיפות במשאבים, אין לנו עדיפות בכוח
אדם ואף לא באמל"ח, הפיצוי הוא עדיפות טכנולוגית. חיל הים במלחמת יום
הכיפורים הוא ההמחשה המובהקת ביותר לעדיפות טכנולוגית ולהישגים בלתי
רגילים במלחמה, לעומת כוחות היבשה ובמידה מסוימת חיל האוויר. גם זה רק

לאחר הטבעת ה'אילת'.
חיל האוויר במלחמת שלום הגליל הוא התולדה של אירועי יום הכיפורים,
ומזה אפשר ללמוד כי טווח למידת הלקחים והפיכתם ליתרון טכנולוגי ותורתי הוא

תשע שנים.-שמונה
ביום הכיפורים נתפסנו אפוא בנחיתות טכנולוגית. כל הדיבורים על הטילים
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והמטוסים ומי כופף את כנפו של מי יכולים להימשך עוד ועוד. לגופו של עניין, לא
יכולנו לטוס חופשי בתחום שטח מסוים, השטח הרלוונטי ללחימה.

בני צדק באמרו שאילו היינו יודעים בכל רגע את המיקום של כל מטרה, אז
הטילים לא היו מפריעים לנו. שדה תעופה אינו דבר שזז, ולכן בתקיפתו לא נורא
אם יש טילים, אף שהם מפריעים. אבל אם לא יודעים היכן המטרות וצריך לאכן
אותן בעיניים, אי אפשר לפעול בנוכחות טילים. אם לא שולטים בטילים וגם לא

 זו נחיתות טכנולוגית. ועל נחיתות טכנולוגית—יכולים לאכן את המטרות בתנועתן 
משלמים.

דימתמ ברק שי ,הרוק המ הנשמ אלש אוה ל"הצ לש הלעמב ןושארה חקלה
אשונב רתוול ונל רוסאו ,תיגולונכטה תופידעה לע ,ונביבסש הלא לכ ןיבו וניניב
תותיחנב היה ריוואה ליח םירופיכה םוי תמחלמב .המינה אולמכ ולו הזה
.תיגולונכט

בתפיסה שלו, חיל האוויר פיצה על הנחיתות הטכנולוגית בתורות לחימה
וכרפוה ןתיברמש תוחנה תרדס לע הססבתה הרותה .'37–ו '76 םינשה ןיב וחתשפו

םעו תיגולונכט תותיחנב ,יתודידי אל החיתפ בצמב המחלמל ונעגה ןכלו .המחלמב
,המגודל .ושממתה אל ונחנהש תוחנההמ תובר ירהש ,םימ הקיזחמ אלש המיחל תרות
— םיסוטמ תורשע לש דואמ םיבכרומ םיעצבמ לע ונלש המיחלה תרות תא ונינב
ויה דועשכ ,תואמצעה םוי סטמב ,הנשב םעפ דבוע הז .ונלש ןוגר'זב 'תויצרפוא'

תוסנכנש םיִזעה לכ םעו ןנכותמ יתלבה לכ םע — תיתימא המחלמב .הלאכ םיסטמ
לא המישמ איצות תאזכ המיחל תרותש יוכיסה — םישובישה לכו תויחדה לכו
המיחל תורות .ץפנתה הזה רבדה םעפ רחא םעפ ,ןכאו .דואמ ןטק אוה לעופה
— ישילשה רבדה היה ונל ראשנש המו .םוקמ םושל ונתוא וחקל אל ונחתיפש
.דואמ רצק ןמזל ךא והשלכ םוקמל ליבומ הז םג .חירצב םיפושח לש טנטפה

ההפתעה

באירוע שנערך לפני כשנתיים התפתח ויכוח ביני לבין בני פלד על נושא ההפתעה.
לפי התאוריה של בני לא הופתענו, בהגדרה. לטענתו, לא משנה אם היינו מופתעים,
אין חוזה בין הצבא ובין שום גוף, כולל אמ"ן, שלא להיות מופתע. בזה הוא צודק.
וזה צריך להקרין על חלק מהלקחים שתורת הביטחון צריכה לתמוך בהם. לגופו

של עניין, ההפתעה כמובן הייתה טוטלית.
400 מטוסים,–באשר למצבת המטוסים בפתיחת המלחמה, היו לנו קרוב ל

מהם 300 שמישים. כלומר מכל ארבעה מטוסים שרכשה המדינה רק שלושה יכלו
לטוס. כל מטוס שמיש עלה פי 1.33 מהמחיר שלו. זה מעלה באופן דרמטי את
מחיר המטוס וגם מוריד את יעילות הזרוע, וזה בוודאי משקף הפתעה טוטלית כי

למדינה אסור להיתפס במצב כזה.
אבל האלמנט הכי חמור של ההפתעה היה במעבר ממצב של רגיעה מוחלטת
למצב מלחמה, ויש תשלום גבוה של עקומת הלימוד. ביום הכיפורים שילמנו מחיר
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כבד מאוד על המעבר הזה, על עקומת הלימוד. כל הנושא של מעבר משלום
למלחמה מורכב מאוד. אם לא מבינים אותו ולא מתכוננים אליו, כולל מבחינה

פסיכולוגית, הוא יגבה שכר לימוד יקר מאוד.

סיוע (ולא השתתפות) של חיל האוויר

במלחמת יום הכיפורים לא הייתה השתתפות של חיל האוויר. המילה הזאת נכנסה
לז'רגון רק אחרי המלחמה, ואסור להשתמש בדיונים כאלה בביטויים שלא שימשו
באותה העת. המונח היה 'סיוע'. אנחנו היינו אמורים לסייע לכוחות היבשה. לא

היה לזה שום סיכוי.
בצמרת של כוחות היבשה ואולי גם בחיל האוויר, היו קבוצות קצינים שהאמינו
שאין בלתם ושהם יסתדרו; ארוגנטיים, מתנשאים, מנותקים מהמציאות ובדיעבד
גם הראו הבנה צבאית נמוכה מאוד של הקצונה הבכירה, שמתפקידה לבנות את
תורת הלחימה של צה"ל. הפתרון הוא לבנות תורת לחימה שתשתף את חיל האוויר

במלחמת היבשה. זה פרויקט של שמונה-עשר שנים, לבטח לא של חצי שנה.
 היה— תרגיל גדול של כוחות היבשה שנערך בפיקוד הדרום —תרגיל 'עוז' 

תרגיל רחב היקף של הפעלת כוחות. מבחינת הסיוע, התרגיל היה כישלון מוחלט.
נציג חיל האוויר בתרגיל היה סגן מפקד הטייסת שעליה פיקדתי מאוחר יותר
במלחמה. הוא סיפר לי את הסיפור הזה: שום דבר בכל מתאר הסיוע לא עבד.
כשהוא העלה את הנושא הזה בתחקיר, איימו להכניס אותו לבית סוהר והוא היה

צריך לבקש מעברי, שהיה אז סגנו של בני, ללוות אותו כדי לשמור עליו.
שום דבר לא עבד, שום לקח לא הופק, ולכן הנושא של כישלון הסיוע היה

 לא זאת השאלה.—צריך להיות ידוע. וכל מי ששואל עכשיו איפה היה חיל האוויר 
השאלה היא איפה היינו אנחנו, מפקדי הצבא או השכבה הבכירה של הצבא, באותן
שנים. טמנו את הראש בחול ולא הייתה לנו ההבנה הנדרשת איך לשלב בין כוחות

אוויר לכוחות יבשה. אולי מכיוון שהיינו נעולים על המלחמות הקודמות.
התייה ,תיאורה המחלמ התייהש ,המחלמה לכ ,ריוואה ליח לש ותניחבמ

ודבתהש תוחנהה תוברוח לע ירמגל השדח המיחל תרות תיינב לש עוריא םצעב
תא ונלחתה .הבושת הל תתל ונשרדנו הל ונפשחנש השדח תואיצמ סיסב לעו
עקרקב שומישבו דואמ ךומנ הבוגב תישענ םיליט תפיקתש השיגה יפ–לע המחלמה
ךופה — לגר 000,52 הבוגמ תישענש םיליט תפיקתב התוא ונמייסו ,רותסמכ
םיחנומ ריכזה ידובעו ,וניניש הפועתה תודש לש הפיקתה תטיש תא םג .ירמגל
יכ ,תוסייטב ונכותב רצונש רבדה אוה 'ההשומה ףטחה' .'ההשומ ףטח'ו 'ףטח' ומכ
.מ"נ לש הכירב ךותב תוחשל ומכ היה הז ,הלעתב "ףתח"ה תא ונעציבש םעפ לכב
.םיליטה תייעב לע רבגתהל ןיידעו מ"נה לעמ תולעל ךרד אוצמל םיחרכומ ונייה
םורדמ גרהנ ינטיל תא יתיארש םויב ,המחלמל יעיברה םויב הז תא ונאצמה
הפיקתה ןפוא לע עיפשה הז .אוה םג גרהנ חלש תא יתעמש העש רובעכו ,הרטנקל
.ןלוגה תמרבו הלעתב ונלש
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כל המלחמה הזאת הייתה יצירה של תורת לחימה חדשה, ואני חושב שאסור
לחיל האוויר להרגיש יותר מדיי לא נוח. בסופו של דבר, חילות האוויר הסורי
והמצרי לא שיחקו שום תפקיד אמיתי במלחמה. וזו לדעתי הייתה תולדת השנים

שלפני המלחמה.
אפשר להתרשם מדבריי שאיננו עושים את הדברים נכון. ולא כך הוא. אחד

 במידה מסוימת— ומעולם לא ראיתי שנכתב על זה —הדברים שעשה חיל האוויר 
דיכאנו את חילות האוויר המצרי והסורי ומנענו מהם להיות במצבם של חילות
האוויר במדינות מערביות. במקרה הטוב הם היו כינור שני, ולדעתי גם זה בקושי.
חיל האוויר יכול להיות הזרוע המובילה בצבא. גרמנו לחילות האוויר המצרי
הסורי, בעיקר המצרי, באמצעות מערכת בלתי פוסקת של קרבות אוויר, להרגיש
נחותים, לא יעילים ולא בני כושר התמודדות עם חיל האוויר הישראלי. הפתרון

 בין זרוע אוויר—של המצרים ושל הסורים היה בהפרדה שאינה קיימת אצלנו 
 והם נתנו משקל כבד מאוד לזרוע ההגנה האווירית שהייתה—לזרוע הגנה אווירית 

אמורה לחפות על חולשתו של חיל האוויר.

הלקחים
. זה הדבר העיקרי שצה"ליש מלחמה מתמדת על העליונות הטכנולוגית1.

 להשיג ולקיים עליונות טכנולוגית, וצריך—ומערכת הביטחון משקיעים בו 
להמשיך בכך.

. אין כל הסכם בינינו ובין המודיעין שייתן לנוההפתעה היא חלק מהחיים2.
התרעה. אם כך, הצבא צריך להעניק למדינה את הביטחון שהוא מסוגל
לעבור מבט"ש למלחמה בזמן קצר. אם לשם כך הוא צריך סד"כ גדול יותר

 יש לאפשר לו אותם, ובלבד שיהיה מסוגל לעשות—או כלים נוספים 
מעבר מהיר מאוד משלום למלחמה. המעבר הזה מקרין על הסד"כ ומקרין
על עקומת הלמידה; יש לעשותו במחיר נמוך, שלא כמו במלחמת יום

הכיפורים.
15 השנים–. לדוגמה, במוכרחים לחשוב קדימה בקוונטים הרבה יותר גדולים3.

תאר האימונים שלו. בעברִהאחרונות חיל האוויר שינה לחלוטין את מ
התאמן החיל באופן הרבה יותר מסיבי, אימון ברמת הפרט. היום התפיסה

 מערכות אוויריות— מתארים שיש בהם שני צדדים —צדדית -הרבה יותר דו
ומערכות קרקעיות. בעצם טסים את המלחמה. אין זו המצאה של חיל

 זה מפותח מאוד אצל האמריקנים עקב מלחמת וייטנאם,—האוויר שלנו 
שבה הם עברו דבר דומה. המטרה היא לאמן את הכוח שנועד לשאת על
גבו את המעבר משלום למלחמה באופן שלא יופתע. המתאר הזה צריך

להיראות, ויש להתאמן קרוב ככל האפשר למתאר המלחמה.
יש צורך לחשוב קדימה בקוונטים של חמש ועשר שנים. הדיון בסיוע או
בהשתתפות של חיל האוויר בעצם נהפך לעסק של מסוקי הקרב. היום
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צריך לחשוב במושגים אחרים לגמרי: מי בכוח הכללי שעומד לרשות
ֶההרמטכ"ל יעסוק בשיתוף הפעולה עם כוחות היבשה? סביר מאוד שאל

יהיו מסוקי הקרב. ואלה חיות אחרות לגמרי. נדרשת להם תורת לחימה
אחרת וגם קשר אחר בינם ובין כוחות היבשה שלצדם הם נלחמים.

קיימת חשיבות רבה מאוד לפתרון בעיות קדימה, בקוונטים של חמש ועשר
שנים. איני יודע מי עוסק בכך, כי אין במערכת הביטחון וודאי שלא מחוץ

לצבא גופים שעוסקים באורכי הגל האלה.

השגיאה הגדולה של חיל האוויר במלחמההשגיאה הגדולה של חיל האוויר במלחמההשגיאה הגדולה של חיל האוויר במלחמההשגיאה הגדולה של חיל האוויר במלחמההשגיאה הגדולה של חיל האוויר במלחמה
אלוף (מיל') מוטי הוד

חשיבה מוטעית בנוגע לתמונת המצב שאליו התגלגלה מדינת ישראל
ערב מלחמת יום הכיפורים גררה הפעלה שגויה של חיל האוויר

 שבאה לנחם— אני יליד דגניה א' —אצטט מדבריה של אישה בת 85 מדגניה א' 
אותנו כשאמי נפטרה: "איזה כיף לי עכשיו. אני בגיל שאני יכולה להרשות לעצמי
להגיד מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, כמה שאני רוצה ולא אכפת לי מה שאחרים

חושבים עליי!".
עדוי אל וליפא ינא .לבחו ןאכ וניא ]דלפ[ ינבש םושמ רקיעב ,דואמ יל השק

דיתעה לע רבדל הצור יניא .בכרומ הכ אוהש ,הזה רופיסה תא ליחתהל הפיאמ
םוי תמחלמל םימיה תשש תמחלמ ןיב תואוושה תושעל אל םג ,רבעה לע אלו
רתויב םיבושחה יתעדל םהש םירבד ,םיאשונ ינשל ןועטל שקבמ ינא .םירופיכה
ריוואה ליח דקפמ לש תיעטומ הבישח :םירופיכה םוי תמחלמב ריוואה ליחל ורקש
;ךרעב ןושארה עובשה ,םינושארה המחלמה ימיבו םירופיכה םוי תמחלמ תארקל
היה ראשה לכ .תאזה תיעטומה הבישחה בקע ריוואה ליח לש היוגש הלעפהו
.ךכמ אצוי לעופ

זו הזדמנות לומר לכל הדרג הלוחם של חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים:
עשיתם את הבלתי אפשרי. אם חיל האוויר השיג את התוצאות שהשיג במלחמת
יום הכיפורים למרות החשיבה המוטעית ולמרות ההפעלה השגויה, הרי הוא עשה

דבר שאי אפשר להשוותו כלל לחילות אוויר אחרים.

החשיבה המוטעית וההפעלה השגויה של חיל האוויר
זה מתחיל בכך שיש טעות אופטית בהצגת התכניות 'תגר' ו'דוגמן'. לא זו הייתה
הבעיה של חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים; לא זו הייתה הבעיה של צה"ל
במלחמת יום הכיפורים. שנה או שנה וחצי לפני המלחמה ערכו המצרים והסורים
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תרגיל שבו הם תרגלו את מלחמת יום הכיפורים. לפיכך, צה"ל קיבל תמונה בהירה
לחלוטין של מה עלול לקרות לו אם ייתפס בהפתעה מול הסורים והמצרים. לקראת
המצב הזה, צה"ל הכין לעצמו תכניות, וחיל האוויר הכין תכניות במסגרת התכניות

 למקרה התקפה בהפתעה מוחלטתתכנית 'שריטה'של כלל צה"ל. אחת מהן הייתה 
של מצרים וסוריה על מדינת ישראל.
שלושה לפני מלחמת יום הכיפורים. לקראת-התכנית הזאת עודכנה חודשיים

המלחמה, חיל האוויר שכח את פקודת 'שריטה' והחליט לתקוף שדות תעופה. אין
שום הסבר הגיוני לשכחה הזאת; מדוע חשב חיל האוויר שאם יתקוף שדות תעופה
אז הוא ישפיע על מצב הפתעה סורית ומצרית? חיל האוויר ביקש תקיפה מוקדמת,
וזאת במצב פוליטי קשה מאוד בעת שהדרג המדיני נדרש לקבל החלטה קשה ולא
יכול היה להחליט כפי שחיל האוויר רצה. וזה נגרר עד יום הכיפורים. בערב יום

 זה—הכיפורים כבר הייתה תשובה שלילית, עקרונית, אבל צה"ל התעקש; צה"ל 
כולל גם את המטה הכללי כמובן. חיל האוויר התעקש להוציא אישור לתקיפה

מונעת, אבל על מה הוא היה עושה? תקיפת מנע על שדות תעופה!?
חיל האוויר היה חמוש לביצוע 'דוגמנים' על מערך הטילים. חיל האוויר החליט
לתקוף את מערך הטילים במצב שבו היו לו סימנים ברורים להפתעה מצד המצרים

 לא תכנית לתקיפת טילים—זמנית, והייתה לו תכנית למנוע אותה –והסורים בו
אלא תכנית שנועדה למצב של הפתעה!

ול ונתנ אל ירהש — םירופיכה םוי תמחלמ ברע 'םוגמג'ב חכונ ריוואה ליח רשאכ
זא — ואל םא המחלמ שי םא הלאשל תיפוס הבושת אלו םיליטה לע הפיקת תושעל
העשב לחה הטירש ןכה' :ולש תוחוכה לכל עידוהלו 'הטירש' תא איצוהל וילע היה
.תיעטומ הבישחב הקל אוה ,ןכ השע אל ריוואה ליחשכו .'תמיוסמ

שריטה' פירושה תקיפת ריכוזי המערך המצרי והסורי לפני פתיחת מלחמת'
יום הכיפורים. הם לא היו במגננה, הם היו בריכוזים אדירים, ולחיל האוויר הייתה

 לא בהתחשב במערכי ההגנה אלא למרות—תכנית לתקוף את הריכוזים האלה 
מערכי ההגנה.

חיל האוויר שלנו לא היה בספיגה. חיל האוויר רצה התקפה מונעת, ובשלב
מסוים הוא לא קיבל אישור לבצע אותה ולפיכך החליט לתקוף את מערך הטילים

ואחר כך פנה לתקוף שדות תעופה.
השגיאה הגדולה של חיל האוויר הייתה בכך שהוא לא נערך לפי פקודת 'שריטה'
לתקיפת מערך ההתקפה של המצרים והסורים ולשיבושו ערב פתיחת המלחמה.
'שריטה' נבנתה באופן שיתאפשר לחיל האוויר לתקוף מתחת לכיסוי הטילים, או
להימנע מהיפגעות מטילים במינימום אבדות. מי שמכיר את הטכניקה של ה'לופט',
זו הייתה 'שריטה'. החימוש שלה כלל כמות מרבית של פצצות קטנות לכיסוי

 צה"ל כולו נתפס—שטח. זו הייתה החשיבה המוטעית הראשונה, ותוצאתה 
בהפתעה. וכשהוא נתפס בהפתעה כבר לא ניתן היה לבצע את 'שריטה'.

אני מבקש להבהיר: חיל האוויר אכן ביקש לבצע תקיפה מקדימה ולא ניתן לו.
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אז היה עליו להיערך ל'שריטה'. כדי לבצע את 'שריטה' נדרשו שלוש שעות להכנות.
14:00 כשהתחילו להפגיז, חיל האוויר–אילו חיל האוויר היה ערוך ל'שריטה', הרי ב

היה צריך להגיד: 'הפעל שריטה', כי 'שריטה' נועדה להיות התגובה להתקפת פתע
על מדינת ישראל.

'ןמגוד'ל ךשמהב ךכ רחא וא — 'רגת'ל שמחתה ריוואה ליחו הרק אל הזש עגרהמ
— רבד םושל םיאתמ וניאש שומיח םע ספתנ אוה — םורדב וא ןופצב ,'רגת'ל וא
.תררגנ תוכבתסה היה רבכ ךכ רחא הרקש המו !הנגהל אלו הפיקתל אל

החשיבה המוטעית הזאת בתכנון גרמה כמובן גם להפעלה שגויה של חיל
האוויר, שלא אפשרה לו לפעול במיטב יכולתו בשעות הכי קריטיות בשתי החזיתות.

ולמרות זאת חיל האוויר עשה דברים גדולים.

המסה הקריטית של סד"כ המטוסים

בגלל האבדות הגדולות שהיו לחיל האוויר הגענו למסה הקריטית של סד"כ המטוסים.
זה היה גם תוצאת ההחלטה של חיל האוויר שחלק מהתגובה המתאימה להתקפה
הסורית והמצרית הוא בתקיפת שדות התעופה. אני מוכן לומר בצורה הכי מופשטת
שרק אפשר: במלחמת יום הכיפורים אפשר היה שלא לתקוף שדות תעופה בשלב

 כי לא הייתה בעיה של— או לפחות אפשר היה לדחות את התקיפה —שזה נעשה 
חילות האוויר הערביים. הבעיה הייתה הפרעות לא גדולות יחסית, וחבל שהתבזבז
המאמץ על תקיפת שדות תעופה. לדוגמה, בלי שתקפו שדות תעופה, היו ברמת
הגולן לאורך כל המלחמה בסך הכול 12 נפגעים, אם אינני טועה, מתקיפות אוויר.
בכל המלחמה הנוראית הזאת, שבה נפלו ברמת הגולן מאות חיילים מקרבות הטנקים,
היו רק 12 נפגעים מתקיפות האוויר של הסורים. אם כן, אפשר היה בקלות לוותר

על הניסיון לתקוף שדות תעופה.
אלו '76–ל הנוכנ התייהש הבישחה לש היצרניאה תאצות התייה וז יתכרעהל

וליאכ 'הטירש' תא יתיסינ םירופיכה םוי תמחלמ ירחא .םירופיכה םוי תמחלמל
— הלעתבו ןופצה דוקיפב םיזגפה לופיל וליחתהשכ 00:41 העשב — 'ש'ה תעשב
ליח יסוטמ לכ וליא ,יתכרעהל .'הטירש לעפה' הארוהה הנתינ הזה בלשב וליאכ
ןושארה זגפה לפנשכ הארוהה תא םילבקמ ויהו 'הטירש'ל םישומח ויה ריוואה
וליאו ,וב ונייהש בצמל רתויב המיאתה תינכתה .ירמגל תרחא התייה האצותה יזא
לעופב ומרגנש הלאמ תודבאו שפנ תומגוע תוחפ הברה ונל תומרגנ ויה המשוי
.המחלמב

כל החטיבות הסוריות והמצריות היו מטופלות כמו שחיל האוויר יודע לטפל
 והייתה לו עליונות אווירית לאורך כל המלחמה, גם—כשיש לו עליונות אווירית 

 אלה לא עשו את העליונות האווירית. אפשר—בלי התקיפות על שדות תעופה 
היה לעשות את זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר והרבה יותר בזול. לכן אני
חוזר ואומר: חשיבה מוטעית בנוגע לתמונת המצב שאליו התגלגלה מדינת ישראל

ערב מלחמת יום הכיפורים גררה הפעלה שגויה של חיל האוויר.
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 כן או לא? כן או לא? כן או לא? כן או לא? כן או לא?—————סיוע לצבא היבשה סיוע לצבא היבשה סיוע לצבא היבשה סיוע לצבא היבשה סיוע לצבא היבשה 
—אלוף (מיל') יצחק חופי (חקה) 

מפקד פיקוד הצפון במלחמה

בכל דיון שנערך בנושא ההתעצמות ובחלוקת 'העוגה', תמיד
ניתנה העדיפות לחיל האוויר, כי ידענו שזו משימה מובהקת

 לסייע לכוחות היבשה—שלו 

ראשית, אני מבקש להעיר על דבר אחד שאמר בני פלד ואיש מחיל האוויר לא
הזכיר אחריו. אחת הסיבות להחלטה לתת במשך כל השנים עדיפות לחיל האוויר
בהצטיידות, בכסף ובכוח אדם, הייתה שחיל האוויר צריך לסייע לצבא היבשה. כל
ההסתמכות של דדו על חיל האוויר, שאם נופתע הוא ימנע את הצליחה, נבנתה על
ההנחה הזאת. בכל דיון שנערך בנושא ההתעצמות ובחלוקת 'העוגה', תמיד ניתנה

 לסייע לכוחות—העדיפות לחיל האוויר, כי ידענו שזו משימה מובהקת שלו 
היבשה. בא בני ואומר שבעצם זו לא הייתה משימה של חיל האוויר. אינני מבין איך
אפשר לומר זאת כאשר כל הטיעון השיטתי לעדיפות שהוענקה לחיל האוויר כל
השנים היה הסיוע לצבא היבשה, נוסף על עליונות אווירית. דבריו פשוט לא

מתקבלים על הדעת.

בקיץ 73', עוד לפני מלחמת יום הכיפורים, משהתברר לי שכל רמת הגולן היא
שטח מוכה טילי נ"מ, דאגתי שאם נופתע חיל האוויר לא יוכל לתת לנו סיוע. פניתי
לחיל האוויר, לא בני בא אליי אלא אני אליו, והוא אמר לי: תשמע, רמת הגולן
מכוסה טילים, תדע לך שאתה לא יכול לסמוך עלינו. אני זה שבאתי אליו! ויש בכך
תשובה לגיורא [רום]: אם אתה מסיק מגורודיש את המסקנות על השחצנות של

מפקדי כוחות היבשה, אז יש לך טעות!
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הפעלת חיל התותחנים במלחמההפעלת חיל התותחנים במלחמההפעלת חיל התותחנים במלחמההפעלת חיל התותחנים במלחמההפעלת חיל התותחנים במלחמה
) ד"ר דני אשר’תא"ל (מיל

רקע

במלחמת ששת הימים צה"ל רץ קדימה ופעמים רבות השאיר את התותחנים מאחור.
. כמות הקנים שהייתה1חלק גדול מסדר הכוחות של ארטילריית צה"ל היה נגרר

בצה"ל במלחמת ששת הימים הייתה אמנם גדולה יותר מכמות הארטילריה שהייתה
במלחמת יום הכיפורים, אבל רוב הסד"כ הארטילרי של צה"ל התבסס על אותם
תותחי 25 ליטראות, שאריות של מלחמת העולם השנייה, שכבר לא היו חלק

מהסד"כ בארטילריה של צה"ל במלחמת יום הכיפורים.
עקב מלחמת ההתשה והקמת מפקדת הכוחות המשוריינים בסיני רוכז רוב
הסד"כ הסדיר של התותחנים במרחב חזית הדרום. לצד הכוח הסדיר גויסו גם
גדודי המילואים שתגברו את גזרת סיני כמו גם את בקעת הירדן ואת חזית רמת
הגולן, שבה נותר רק גדוד סדיר אחד. במלחמת ההתשה לחמו התותחנים כמעט
מדי יום ביומו מול ריכוזי ארטילריה גדולים מאוד של המצרים, הסורים, הירדנים
ואפילו העיראקים שפעלו מצפון ירדן. סדר הכוחות הקטן של ארטילריית צה"ל
וחוסר יכולתה לתת מענה מתאים לארטילריית האויב, חייבו לשלב במלחמה באופן
מסיבי את חיל האוויר, והוא פעל כ'ארטילריה מעופפת' נגד מטרות בקו המגע

ומול מטרות בעומק מצרים וסוריה.

לש ירליטראה חוכה שדחמ ןגרוא השתהה תמחלמו םימיה תשש תמחלמ בקע
טעמ אל ל"הצב ויה ןיידע 3791–ב ,תאז םע .עיינתמ תויהל רבע ובורו ל"הצ
ינגרוא חוכ ,םייתדגוא הירליטרא ידגאב ןגרוא ליחה .2םיררגנ הירליטרא ידודג

םידגאה תא םיריכזמ םניא טלחהבש םידגא ,תוניירושמה תודגואהמ תחא לכ לש
ןיערגהו ,םילכ לש 'זנטעש’ ידגא ויה הלא .םויה לש םיינגומוהה םיירליטראה
.3מ"מ 551 םית"מות לש םיעיינתמ םידודג השולש ויה יתדגוא דגא לכב יזכרמה
תמחלמב ושמיש רבכש מ"מ 501 "םיטסירפ"ה ורתונ ןיידע םידגאהמ קלחב
.היינשה םלועה

בכל אחד מששת האגדים האוגדתיים היו ערב מלחמת יום הכיפורים: שלושה
גדודי 155 מ"מ, גדוד מכמ"ת 160 מ"מ על תושבת 'שרמן', וגדוד מרגמות כבדות

תחת ,םיידוקיפ םיירליטרא םידגא השולש ויה דוע .םימ"לחז לע מ"מ 021
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הירליטראה ידודג תא וללכש תוינוגרא תורגסמ ויה ולא ;םיפ"תמה לש םדוקיפ
דגא םג היה .םיררגנ םידודגו חווטה תכורא הירליטראה ללכ ךרדב - םיידוקיפה
–ו מ"מ 571 תפסונה הדבכה הירליטראה לכ הקזחוה ובש ר"מתקמ לש יל"כטמ
.4םיר"לטמ ידודג ןכו ,מ"מ 031

סד"כ ארטילריית צה"ל
ערב מלחמת יוה"כ 1973

מפקדות
 מקתמ"ר—אגד מטכ"לי 

3 יחידות תותחנים פיקודיות
6 אגדים ארטילריים (210/282 בהקמה)

גדודים
גדודי תומ"ת 203/175 מ"מ.4
155/109 מ"מ.–גדודי תומ"ת מ2
גדודי רועם 155 מ"מ.2

155/50 מ"מ.–גדודי תומ"ת מ11
גדודי תומ"ת פריסט 105 מ"מ.3
גדודי מכמ"ת 160 מ"מ.6

גדודי מכמ"ת 120 מ"מ.12
גד"ב נגרר 155 מ"מ.3
גד"ב נגרר 130 מ"מ.2
גד"ש נגרר 122 מ"מ.2

גמ"כ נגרר 120 מ"מ.10
גדוד מטל"ר 240 מ"מ.1
גדוד 'עברי' (בהקמה).1

לחימת כוחות הארטילריה בחזית הדרום

פי תכניות–הארטילריה שיועדה להשתתף בלחימה בחזית הדרום תוכננה ונפרסה על
הפיקוד ובאחריות המת"פ אל"מ אלי דורון. התכנון הפרטני בחזית סיני נעשה

 קרי באוגדה 252, באמצעות האגד הסדיר,—במפקדת הכוחות המשוריינים בסיני 
.5אגד ארטילרי 209 בפיקודו של אל"מ יעקב ארז
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162 שהוקצו לפיקוד,–עוד כוח ארטילרי היו שני האגדים של האוגדות 143 ו
וכן כוחות הארטילריה שרוכזו באגד הפיקודי וגדודי המרגמות הכבדות שנותרו
בחלקם ככוח מסייע ת"פ חטיבות החי"ר והצנחנים. הארטילריה הפיקודית רוכזה
במחסני חירום בקרבת באר שבע. אגד 214 של אוגדה 143 בפיקודו של אל"מ יעקב
עקנין רוכז במחנה שדה תימן, ואילו רוב גדודי אגד 215 של אוגדה 162, בפיקודו

של אל"מ חיים גרניט, רוכזו באזור קסטינה.
בפתיחת המלחמה היו בצד המצרי בקו התעלה 1,500 קני ארטילריה ממגוון
סוגים, ובצד הישראלי 50 קנים. סד"כ ארטילריית אגד ארטילרי 209 של אוגדה

404, סוללה– סדירים בקו, 402 ו252M-50, שהיה פרוס בסיני, היה: שני גדודי 
אחת 175 מ"מ של גדוד 55 (שתי הסוללות האחרות של הגדוד עלו לרמת הגולן),

 של גדוד 403, שהיה גדוד עורפי ונכנס ללחימה רק במהלך6ושתי סוללות 'רועם'
השבת.

: בגזרת החטיבה7ערב המלחמה התפצלה הארטילריה בקו התעלה לשתי מפקדות
המרחבית הצפונית 275 בבלוזה, פרסו שתי סוללות מגדוד 404 ועוד ארבעה תותחים
155 מ"מ נגררים בעמדת נברון במעוז 'בודפשט'; בגזרת חטיבה 14 פרסו סוללה

—כבדה 175 מ"מ מגדוד 55 בקרבת תעוז 'כישוף', ושתי סוללות של גדוד 402 
בדד' בדרום, מול העיר סואץ, והאחרתִהאחת סוללה נייחת בעמדת 'נברון' בתעוז 'מ

בגידי.
 קּודם גדוד 403, במקביל לחטיבה 401, אלתכנית שובך יוניםעם הפעלת 

עמדות בקו. עוד שתי סוללות מילואים של בה"ד 9 שהתאמנו ב'מלבן עבדת',
דוד, מיהרו גם הן לקו. עם סוללה 175 היחידה,–בפיקודו של סא"ל שמעון בן

סוללה ג' של גדוד 55 והמרגמות הכבדות 160 מ"מ שהיו ב'בודפשט' וב'מבדד'
50 קנים.– יחד הגיע הכוח הארטילרי בחזית סיני לכ—בדרום הגזרה 

בר התעלה המערבי, שצברה ניסיון רב במהלך מלחמתֵהארטילריה המצרית מע
ההתשה, הייתה חלק אורגני של עוצבות השדה מרמת החטיבה והדיוויזיה ועד
לרמת ארמיית השדה. בצד הארטילריה האורגנית היו למטה הכללי המצרי יחידות

קרקע אך גם של קני ארטילריה ארוכת טווח, של-ייעודיות של טילים קרקע
.8מרגמות כבדות ושל מטולי רקטות (קטיושות)

המערכת הארטילרית המצרית אורגנה ותופעלה לפני מלחמת יום הכיפורים
פי תורת הלחימה הסובייטית, תוך שהיא מותאמת לתנאי הזירה–ובמהלכה על

ולצרכים המבצעיים המצריים. לקראת המלחמה פעלו המצרים כדי ליצור איגודי
ארטילריה ברמת הארמיה, הדיוויזיה והחטיבה. בכל רמה לא הושארו יחידות
ארטילריה בעתודה. כל סדר הכוחות המצרי, בסך הכול 1,500 קנים, נפרס בעמדות
בגדה המערבית של תעלת סואץ. מרבית סוללות הארטילריה המצריות פעלו
מעמדותיהן השגרתיות שבהן נפרסו חודשים לפני המלחמה ורק מיעוטן נאלץ

לדלג לעמדות חדשות.
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 הדיוויזיה שלחמה בגזרה של ג'ניפה, כוברי, וצלחה את התעלה—במרחב דיוויזיה 7 
 ניתן לראות לדוגמה 15 גדודים הפועלים בארבעה—מדרום לאגם המר הקטן 

איגודים ארטילריים עבור דיוויזיה אחת.

הארטילריה המצרית בשדה

מפת פריסת ארטילריה במרחב דיוויזיה 7 המצרית
(מתוך ספרי "לשבור את הקונצפציה")
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לחימת הארטילריה בפרוץ המלחמה

13:55 בצהריים, בהכנת אש שבה השתתפו–המצרים פתחו באש לכל רוחב החזית ב
-כל קני הארטילריה כולל המרגמות, הקטיושות, תותחי הסער ורקטות קרקע

קרקע. גם חיל האוויר המצרי לקח חלק במאמץ, בעיקר בתקיפת יעדים בעומק
החזית.

עם הפתיחה באש דרשו המעוזים בקו התעלה סיוע ארטילרי לעבר אזורי
הצליחה המצריים שבקרבתם, ואחר כך לעתים גם 'אש על מוצבינו'. כל מה שניתן
היה להקצות באותה שעה היו רק קנים יחידים ל'משימות אש סכנה'. במעוזים
חסרו קת"קים. לא היה מי שיטווח. את המשימה לקחו על עצמם מפקדי המעוזים,

.9קציני מילואים שלא תמיד הוכשרו לאפשרות כזו
לפיכך עיקר הירי בשלב זה היה ב'אש מחושבת', קנים יחידים לכל משימה.
לדוגמה, סוללה ג' של גדוד 55, שנפרסה על ציר 'עכביש' באזור 'יוקון', הפעילה עם
הפתיחה באש ארבעה קנים, כל אחד ירה לעבר משימה אחרת. האש ברובה הייתה
בלתי מבוקרת. כשתקפו הכוחות הסדירים של אוגדה 252 את גלי הצליחה המצריים
הראשונים בשבת 6 באוקטובר, הם לא הסתייעו בארטילריה. לחטיבה 460, שתקפה
באזור קנטרה, ניתן לפחות סיוע ארטילרי בתאורה של המצרים! המצרים ירו
תאורה לאוויר, ובסיוע תאורה זו, לפי העדויות, הצליחו כוחותינו להפעיל את

הטנקים ולפגוע. כל ניסיון שלנו לבקש תאורה בשלבים האלה לא צלח.

גדוד 403, שנע מהעורף לעמדות בקו, סבל בתנועה מבעיות מכניות רבות והגיע
ליעדיו ב'תפזורת' של כלים יחידים. הכוח של בה"ד 9, שיצא מ'מלבן עבדת', נע על

250 קילומטר. מתוך שמונת הקנים שהיו לו (שתי סוללות מילואים)–זחלים כ
הגיעו בשלב הראשון רק שני קנים לקו.

תקזחומה ,םיאולימה תודגוא ידגא לש ,הירליטראה לש תירקיעה הסמה
ולביק אל — הניטסקו עבש ראב רוזאמ עיגהל םיכירצ ויהש םידגאה — םיח"מיב
תלבקל ,ללכב םא ,ןורחאה תופידעה רדסב התייה הירליטראה .העונתל תופידע
לכ םע ,םילחז לע תיזחל הענ איה הירליטרא ךירצש וקב וקעצש ןוויכמו ,םיליבומ
לא םיריצה ךרואל ולעפש םורדה דוקיפ לש שומיחה ישנא .הז השעמ הבגש סמה
םהבש ,םיעוקת-םירוזפה םית"מותה תא םירטמוליק המכ לכ וראית תיזחה
.תיזחה וקל עיגהל ולכויש ידכ תובר ועיקשה

הנגד–       הארטילריה בהתקפת

הנגד המפורסמת,–8 באוקטובר תקפו לראשונה כוחות פיקוד הדרום בהתקפת–ב
רובה ללא סיוע ארטילרי של ממש, מכורח הנסיבות. בגזרת ההתקפה של אוגדה
162 היה פרוס רק גדוד 402 עם שתי סוללות בתעוז 'יורם' ובקרבת התעוז 'מרור'
בקרבת קנטרה, ובמעוז 'בודפשט' על חוף הים. טווח הארטילריה הזאת הגיע

בלח. הגדודים של חיים עדיני (גדוד 19) ושל אסף–בקושי למרחב שמדרום לאי אל
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יגורי (גדוד 113), שיצאו לתקוף את ראש הגשר המצרי באזור פירדאן, את אזור
המעוז 'חזיון', תקפו בלי שום סיוע ארטילרי.

הנגד דרש ממפקד אוגדה 143 אריק שרון שיתגבר–הפיקוד שתכנן את התקפת
את האוגדה התוקפת של אברהם אדן בארטילריה. אבל כל הארטילריה של אוגדה
143 הייתה אז אותה סוללה 175 מ"מ ועוד גדוד מכמ"ת 120 מ"מ, שנע על זחלים
והצליח להגיע מהימ"ח. טווח המכמ"ת הוא כידוע שישה ק"מ בלבד. מאזור הריכוז

הנגד יצא–שלהם בטסה אין הטווח מספיק כדי לסייע. מכאן שמי שיצא להתקפת
.10בלי סיוע ארטילרי

הארטילריה בקרב המגננה

לאחר שהגיעה, נפרסה הארטילריה בחזית תעלת סואץ בשלושה ריכוזי אגד בשלוש
הגזרות האוגדתיות. ריכוז ארטילרי מאולתר נוסף פעל תחת 'כוח מגן' שפיקד על

הגזרה הצפונית.
האגד הדרומי 209, של אוגדה 252, נפרס מול ראשי הגשר של דיוויזיות הארמיה
השלישית, מול כוברי, מול ג'ניפה ומול סואץ. את סוללות הארטילריה השתדלו
להרחיק מקו המגע, בין השאר כדי שלא להיכנס לטווחי אש הנ"ס המצרית. אש
נ"ס מצרית הונחתה כמעט כל אימת שהארטילריה שלנו התקדמה לעבר קו התעלה.
קת"קים מצריים התפזרו בשטח, גם בגדה המזרחית, וטיווחו את הארטילריה

. אגד 214 נפרס במרחב שבין טסה לבין האגמים או בין טסה לבין התעלה.11שלהם
8 באוקטובר עד 14 בחודש, נפרס במרחב מול–אגד 215, מאז הגיעו יחידותיו ב

פירדאן מדרום לקנטרה.
בד בבד התחיל להיווצר אגד נוסף מאולתר בגזרה הצפונית, בקבצו אליו בעיקר
את המרגמות 120 מ"מ, בין השאר בשל הטווח הקצר שלהם. כל מפקד אגד מרגיש

155 מ"מ שלו. הבעיה מתחילה כשצריך לירות לטווחים של–טוב עם תותחי ה
כשישה ק"מ. סוללות המרגמות נאלצו להתקרב יותר מדיי לאויב ואף אחד לא רצה
לסכן אותן. בגזרת בלוזה והביצות זה עבד פחות או יותר, ולשם התרכזו חלק

120 מ"מ של האגדים.–מגדודי ה
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8 באוקטובר–גדודי הארטילריה שנפרסו בחזית סיני החל ב



366

366

12

–

–9-

 —
–



367זרוע היבשה במלחמת יום הכיפורים

מלחמת יום הכיפוריםהגהה 5 367

לאגד האחר. לפעמים הגיעו עם תחמושת שלא מתאימה כלל. הסיפור הזה חוזר
ונשנה. חוסר השליטה בהספקת התחמושת הוא סיפור מוכר.

–10 בחודש שומעים בפעם הראשונה על 'עצור ירי' בכל הנוגע לתותחי ה–ב
175 מ"מ. זאת לאחר שכבר נורו 80 אחוזים מהתחמושת המוקצית. מלבד הסוללה
175 מ"מ הסדירה שהייתה בסיני בפרוץ המלחמה, הגיעו לחזית התעלה שניים

175 מ"מ שהיו לצה"ל (אחד הגדודים, גדוד 647 של אריה–מתוך ארבעת גדודי ה
זינגר, היה גדוד של פיקוד הצפון, אבל כשהתייצב בימ"ח שלו בפילון התברר שגדוד
55 של סיני, שעלה לצפון בכוננות, הצטייד בימ"ח בתותחים של 647. כלומר הוא
מצא בימ"ח קיטבגים בלי תותחים. ואז הורידו את 647 לסיני, שם הוא הצטייד
בתותחים של גדוד 55 שעלה לצפון. הסיפור הארטילרי מוּכר פחות אבל הבלבול די

דומה למה שהיה, בכל הנוגע לטנקים).
ליחל עויס ללוכ ,חטשה קמועל ,חווט ךורא עויס םינתונ מ"מ 571–ה יחתות

.'וגידנב' עצבמכ רבעב ןנכותש המב ,א"קט תוללוס לע חווט ךורא יריב ריוואה
הלזא תשומחתהש ךכל המרג תונוש תורטמ לע 571 תשומחת לש תפסונ הלעפה
302–ל םית"מותהמ קלחב םינקה ובסוה ל"וחמ םיפסונ םיזגפ ועיגהש דעו ,לילכ
.מ"מ

באותם ימים, הארטילריה נתפסה כאחד הפתרונות היחידים שהיו לצה"ל מול
ראשי הגשר המצריים, מול הנ"ט ומול החי"ר שהיה ערוך בחולות. הפעלתה הוגברה
עם הזמן. הבעיה הייתה פחות במחסור בתחמושת, ויותר בשליטה על הסיוע.

 מס"ח רציני שיודע ומכיר את כל הנפשות הפועלות,—במקום שיש מפקד רציני 
 הוא—יודע ומכיר את כל אותות הקריאה, יודע איזו ארטילריה פרוסה בעורף שלו 

מצליח לרכז אש לסיוע, ורואים פה מספרים יפים בהחלט המעידים על סיוע
מסיבי ורציני.

14 באוקטובר לדוגמה, נכנסה חטיבת ה'טיראנים' 274 של יואל גורודיש–ב
להחזקת הקו בגזרה במקום חטיבה 500 במרחב של אוגדה 162. אריה זינגר, מג"ד

175 מ"מ, נהפך למס"ח החטיבה הזאת, ובשני ימי הגנה הוא הצליח לרכז לגזרה–ה
שלו 3,000 פגזים.

באותו היום תקפו המצרים לכל רוחב החזית. החטיבה המצרית, שהתקדמה
לעומק רב, הייתה חטיבה משוריינת 3 שנכנסה לוואדי מבעוק בדרום הגזרה, מדרום
לציר המיתלה. היא נפגעה בין השאר גם מאש מרגמות. כשהתקדם הכוח המצרי

מזרחה, גם המרגמות 120 מ"מ וגם המרגמות 81 מ"מ של גדוד 202 פעלו נגדה.

הארטילריה בקרב הצליחה

לקראת הצליחה, בד בבד עם קידום הכוחות והאמצעים ההנדסיים וכינוס שתי
162, רוכזה הארטילריה. במרחב התרכזו שני אגדים שתוגברו–האוגדות 143 ו

 תגבור יחידות אש— בפעם הראשונה בתולדות צה"ל —בארטילריה נוספת, כולל 
) מאגד 213 של אוגדה 146 שעלהM-109מהחזית הצפונית. גדוד המילואים 889 (
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הנגד ברמת הגולן, וכן גדוד 270 (קטיושות 240 מ"מ–צפונה והשתתף בהתקפת
, הועברו לחזית הדרום והשתתפו בקרב הצליחה. הסד"כ הארטילרי למבצע13שלל)

11 גדודים.–'אבירי לב' היה עתה בסך הכול כ
מטרת ריכוז המאמץ של שני אגדים הייתה בעיקר לנסות לשתק חלק

הקנים. רוב הארטילריה נועד לסייע לכוח הצולח. וכידוע–מהארטילריה המצרית רבת
הצליחה השתבשה ועיקר הבעיות היו בקרב על 'פרוזדור הצליחה', כשכוחות רבים

לקסיקון', ובחווה הסינית. חלק גדול מהכוח הארטילרי הופעל-לחמו בצומת 'טרטור

בניסיון לסייע ללחימה לכוחות הפועלים בצומת, בעיקר כוחות חטיבה 14.
עם זאת, יחידות אש רבות מאוד סייעו לראש הגשר, לטובת חטיבת הצנחנים
247 הצולחת. הונחתו 3,000 פגזים על הגדה המערבית של התעלה. פגזים אלה

כמעט שלא עשו דבר לכוח המצרי בשל העובדה שלא היו שם חיילים מצריים.
17 באוקטובר הוטל על חטיבת הצנחנים הסדירה עם גדוד 890-בליל 16

לפתוח צירים בחווה הסינית. בעלייה החפוזה של הצנחנים מאזור ראס סודר ואבו
רודס צפונה, הם השאירו את המס"ח ואת הקש"א בדרום.

קיקי,–דרך אגב, את הקש"אים משאירים הרבה פעמים מאחור. מספר לי בן
שהיה מסו"ל בגדוד 403 והיה קש"א של גדוד שריון 79, על ניסיונותיו להצטרף

18 באוקטובר 1973-קרבות ארטילריה (מרכז סיני) 14
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6 בחודש בביר תמדה. הוא רץ אחרי המג"ד עד טסה וביקש: "תן לי–לגדוד כבר ב
מקום". לקש"א לא היה טנק במלחמה, אז המג"ד אמר לו "אין לי מקום, תישאר
מאחור". מג"ד שהולך קדימה בלי קש"א אינו אלא עיוור. בסיני, כשאין לך נקודות
מוצא, קשה לטווח, קשה לקחת אזימוטים. הסיפור מסובך. למג"ד בלי קש"א אין

סיוע ארטילרי, בוודאי בתנאים שהיו אז בסיני.
נ"ט המצרי באגף ראש הגשר של-בקרב הקשה בחווה הסינית מול מערך החי"ר

דיוויזיה 16, בגלל היעדר קציני קישור ארטילרי בחטיבה 35 ובגדוד 890, לא הייתה
יכולת לסייע לכוח הצנחנים באש ארטילרית קרובה ואף לא בעשן למיסוך, למרות

11 גדודי ארטילריה שהיו פרוסים במרחב ומסוגלים לסייע.
םג הבו 261 הדגוא הליעפה ,החילצל תונגראתהה ךותב ,רבוטקואב 71–ב

ןויסינב הנופצ התלעש 52 תירצמה םיקנטה תביטחל ןיירושמ בראמ ,712 הביטח
ידיב 261 הדגוא לש הירליטראה םג הלעפוה המיחלב .החילצה רודזורפ תא רוגסל
–כ ורונ ברקב .ויגרדבו חוכה בנזב העגפ 902 דגא לש הירליטראה םג .712 ח"סמ
.הירליטרא יזגפ 000,1

18 באוקטובר, צלחו עמם–עם המעבר של כוחות אוגדה 162 למערב התעלה ב
גם יחידות ארטילריה מתנייעות. עם הכוח הראשון של חטיבה 421 מאוגדה 143
צלח גם גדוד 647 (175 מ"מ ארוך טווח), שנועד בעיקר להשמיד סוללות טק"א

) ויחידותM-109ולאפשר לחיל האוויר חופש פעולה. בהמשך צלחו גם גדוד 889 (
נוספות מהאגדים האחרים, כולל אגד 209.

101,–עם התקדמות כוחות השריון דרומה עד לפאתי העיר סואץ והקילומטר ה
בד בבד התקדמה גם הארטילריה, אמנם עם מעט מאוד קנים. צריך לזכור שכוח
הנע דרומה עדיין יכול להסתייע בארטילריה, בעיקר זו ארוכת הטווח, מהגדה

המזרחית.
כאשר עברה הארטילריה שלנו לצד התעלה השני, התרכזו יחידותיה באזור
שדה התעופה דוור סואר, שם היה גם ריכוז של תחזוקה. לשם כיוונו המצרים חלק

גדול מאש הנ"ס שלהם. מהאש נהרגו ארבעה תותחנים ונפצעו שישה.
ההתקדמות דרומה לוותה בבעיה קשה של הספקת תחמושת ארטילרית ליחידות

המתנייעות. זו נפתרה לעתים בהתערבות אישית של מפקדי האגדים.
הארטילריה השתתפה כאמור בפגיעה בסוללות הטק"א, אך המשיכה לסייע
לכוחות עד הקרב על סואץ. בכמה קרבות בגדה המערבית תרומתה של הארטילריה
הייתה מכריעה ממש. לדוגמה, בקרב חטיבה 14 לכיבוש מתחם 'אורחה' הופעל
סיוע ארטילרי מסודר. עם התקדמות כוחות אוגדה 143 צפונה לכיוון איסמעיליה
בגדה המערבית של התעלה, תקפו הכוחות ממערב למזרח את הרמפות המצריות
על שפת התעלה, כולל באזור 'פוקסטרוט'. הארטילריה, כולל יחידות מהגדה
המזרחית, הופעלה לפני הכוחות ב'מסך אש מתגלגל', וכשהגיעו לרמפות לא היה

שם אף חייל מצרי אחד.
בקרב לכיבוש סואץ, כבר בשלבים המוקדמים הונחתה ארטילריה על מכלי
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הדלק בבתי הזיקוק. מהפגיעות נוצר עשן רב שהפריע לפעילות חיל האוויר, ולכן
ניתנה הוראה להפסיק את הירי. פעילות מוצלחת של הארטילריה, בסופו של
הקרב, הייתה יצירת 'ארגז אש' שאפשר את חילוץ הצנחנים הלכודים מתוך העיר.
גם בקרב אחרון זה לא תם סיפורה של הארטילריה בחזית הדרום. יש לה חלק
גם בקרבות הספוראדיים של המלחמה אחרי המלחמה. עם הפינוי מ'אפריקה', שוב

נפרסו יחידות האש בקווים החדשים בחזית סיני.

הארטילריה בפיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים

את הארטילריה במרחב פיקוד הצפון תכננה, ערכה ופרסה מפקדת התותחנים
הפיקודית 744 (המת"פיה), בפיקודו של סא"ל אברהם בר דוד. הארטילריה כללה
מערך מילואים נרחב ומערך סדיר מצומצם. בחזית רמת הגולן נפרס המערך הסדיר
בעורפם של כוחות החי"ר שהיו במוצבי הבט"ש. מערך המילואים היה מאורגן

במסגרת אגדים ארטילריים:
 של אוגדה 36 בפיקודו של אל"מ בני ארד, שהיה בשלבי התארגנותאגד 212 

מתקדמים כאגד קבוע בן חמישה גדודים. גדודי האגד אוכסנו בימ"ח במחנה פילון.
 של אוגדה 210 (שהוקמה רק בשנת 1973) בפיקודו שלאגד ארטילרי 282 

אל"מ משה לוי. האגד היה בשלבי הקמה ראשונים (רוב הגדודים שיועדו לאגד
עדיין היו בהחזקתה של יחידת התותחנים הפיקודית. הגדודים אוכסנו בימ"חים

במחנות של הפיקוד בכורדני ובקריית מוצקין).
— פ"תמה לש הירליטראה ידודג תא ןופצה דוקיפ לש ירליטראה כ"דסה ללכ דוע

רובם גדודים נגררים, ואת גדודי המרגמות של החטיבות העצמאיות והחטמ"רים.
בתקופת השגרה לפני מלחמת יום הכיפורים כללה הארטילריה ברמת הגולן רק
את גדוד 334 (שהיה בעברו גדוד המרגמות הסדיר של חטיבת גולני), בפיקודו של
סא"ל אריה שוורץ (שחם), במבנה של שתי סוללות מכמ"ת 160 מ"מ וסוללת
תומ"ת 155 מ"מ. סוללות אלה נפרסו בעמדות קבועות בצפון הרמה, במרכזה
ובדרומה. מפקדת הגדוד שימשה כמפקדת סיוע לחטיבה המרחבית 820, שהייתה

אחראית לכל חזית רמת הגולן.
כבר מתחילת ספטמבר ניתן היה להבחין שהסורים, שלא כהרגלם, לא דיללו
–את הארטילריה שלהם ברמת הגולן לקראת החורף אלא הוסיפו ותגברו אותה. ב

13 בספטמבר, בעקבות התחממות הגזרה והמשך תגבור החזית בכוחות סוריים
ובהם סוללות ארטילריה נוספות, תוגברה הרמה בסוללת 175 מ"מ מגדוד 55,
שהועלתה מאימון בסיני. הסוללה הצטיידה בארבעה תומ"תים 175 מ"מ שהיו

בימ"ח פילון, ונפרסה במרכז הרמה על ציר קק"ל.
אוויר הביא-תגבור הקו הסורי בסוללות ארטילריה ובסוללות טילים קרקע

לידי תגבור רמת הגולן בסוללת 175 מ"מ נוספת מגדוד 55 בפיקודו של סא"ל
שרגא בן צבי, שעלתה גם היא מסיני. הסוללה הצטיידה בימ"ח של גדוד מילואים
647 של פיקוד הצפון, שהיה ממוקם במחנה פילון. משימתם העיקרית של התותחים



371זרוע היבשה במלחמת יום הכיפורים

מלחמת יום הכיפוריםהגהה 5 371

ארוכי הטווח הייתה לפגוע בסוללות הטילים הסוריות ובכך לסייע למטוסי חיל
האוויר להשיג שליטה ועליונות בשמי רמת הגולן. שתי הסוללות של גדוד 55

נפרסו על ציר המפלים.
קרקע מסוג-26 בספטמבר הועלתה למרחב החרמון גם סוללת רקטות קרקע–ב

'עברי'.
ומרג הנשה שאר ברעב ןלוגה תמרל 7 הביטח תאלעהו תוננוכה ךשמה

312 דגאמ )M-109( רידסה 504 דודג לש םעפהו ,הירליטראב םג ףסונ רובגתל
הנחמב ולש עבקה הנחממ הלעש ,יחרזמ הירא ן"סר לש ודוקיפב 641 הדגוא לש
לבא ,המרה םורדב תודמע ספתו 7 הביטחל ףרטצה דודגה .זכרמה דוקיפב ו"ליב
.ןלוגה תמר זכרמל תוירחא לביק

 שלM-50ממש ערב פרוץ המלחמה, תוגברה הרמה בגדוד נוסף של תומ"תים 
בסיס בה"ד 9, בפיקודו של סא"ל בן עמי כהן. ביום שבת גם הגדוד הזה הצטייד
בתותחי גדוד מילואים של פיקוד הצפון מתוך הימ"ח בפילון. הגדוד של בה"ד 9

עלה לרמה וקיבל את האחריות לדרום רמת הגולן.
900 קני–מול כוח צה"ל נפרס בצד הסורי של רמת הגולן כוח ארטילרי ובו כ

. עם אלה נמנו כוחות13014 מ"מ–מרגמות ותותחים במגוון קטרים כולל 122, 152 ו
הארטילריה והמרגמות של החטיבות, האגדים של שלוש הדיוויזיות הסוריות

 שתוגברו באגדים מדיוויזיות הדרג השני.—5 – 7, 9 ו—הקדמיות 

ביומיים שלפני המלחמה הגדילו הסורים את כמות הארטילריה בקרבת הקו. לכל
.'איגוד חטיבתי'אחת מחטיבות הדרג הראשון נוסף גדוד ארטילריה כדי ליצור 

החת"ם הבינוני קודם עד למרחק כארבעה ק"מ מקו החזית. בה בעת נפרסו בצד
הסורי של רמת הגולן גם סוללות של תותחי 180 מ"מ ארוכי טווח ומרגמות כבדות

פרוג'240 מ"מ מרמת המטה הכללי. נוסף עליהם נפרסו בעומק החזית סוללות של 
70 ק"מ.–קרקע לטווחים של כ- רקטות קרקע— '7
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הפריסה הסורית, שלושה ריכוזים של אגדים דיוויזיוניים,

כל אחד מול אזור הפריצה של הדיוויזיה שלו
בבוקר שבת, 6 באוקטובר, היו כל 11 הסוללות של צה"ל בכוננות מרבית בפריסה
חדשה, בעמדות מבוצרות ובעמדות חשופות, במעין שלושה מרחבים גדודיים, לכל

120 סוללות סוריות.–רוחב חזית רמת הגולן. מולן נפרסו באותה העת כ

פריסת סוללות הארטילריה של צה"ל הושלמה עד שבת בבוקר בעמדות כלהלן:
 ברכת רם;—סוללה ב' מגדוד 334 -
 מסעדה;—סוללה ג' מגדוד 334 -
 בוקעתא;—סוללה א' מגדוד 334 -
 חרמונית;—סוללה מגדוד 405 -
 תל מחפי;—סוללה מגדוד בה"ד 9 -
 עין זיוון;—סוללה מגדוד בה"ד 9 -
 תל פארס (זוהר);—סוללה מגדוד בה"ד 9 -
 בשעבניה ובציר המים בגזרה הדרומית;—שתי סוללות מגדוד 405 -
 בציר קק"ל במרכז רמת הגולן.—שתי סוללות מגדוד 55 -

,028 תיבחרמה הביטחה לש עויסה תדקפמכ חפנב ק"פחב הבצייתה 433 דודג תדקפמ

פריסת הארטילריה הסורית ברמת הגולן
ערב מלחמת יום הכיפורים
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בשי המחלמה לש ןושארה עגרהמ .ןלוגה תמר לכ לש עויסה תדקפמכ השעמלו
334 בבונקר בנפח כמס"ח ופיקד על הפעלת האש בתחילת המלחמה עד ד"גמ

דוד תפס פיקוד.–שמת"פ הצפון בר
מפקדת גדוד 405 שימשה כמפקדת הסיוע של חטיבה 7, ושני המג"דים הנוספים
שנמצאו ברמת הגולן, סא"ל בן עמי כהן וסא"ל שרגא בן צבי, התייצבו בתל פארס
ובתל אביטל לתצפית ולשליטה באש הסיוע לטובת גדודי החי"ר והטנקים, במוצבי

הקו וברמפות.
בד בבד נפרסו תצפיות ארטילריה במוצב החרמון, בעיקול הטנק במעלה החרמון
ובאתרים שולטים נוספים, והוצבו קת"קים וקש"אים בכל היחידות המסתייעות.
אלה היו מצוידים גם במכשירים לקשר עם מטוסים מתוך כוונה להסתייע גם בכוח
האווירי במקרה שתיפתח האש. תצפית ארטילרית מוטסת התייצבה בבסיס חיל

האוויר ברמת דוד.

הארטילריה ברמת הגולן בקרב המגננה

תותשר תדרוה לע חוויד המרה זכרמב 011 בצומב היהש ק"תקה ,54:31 העשב
תנכהב םירוסה וחתפ תוקד רשע רובעכ .בחרמב תוירוסה הירליטראה תוללוסמ
.םיסוטמו םיר"לטמ ,תומגרמ ,םיחתות תואמ הללכש ,תוקד 53 תב םהלש שאה
קמועב תובר תורטמ לעו וקב ל"הצ יבצומ לע ךוכירב הלחה תירוסה הירליטראה
הירליטראה תוללוס רבע לא התנפוה תירוס ס"נ שא .םיתמצו תונחמ ,םיק"פח ןהבו
םג ןווכ ירליטראה יריה .וקב תורכומה ןהיתודמעב תוסורפ ויהש ל"הצ לש תוטעמה
.51ָןכסמלו ןקתשל הרטמ ךותמ ןומרחה לעו םיִלתה לע ל"הצ לש תיפצת תודמע דגנ
.ןהמ חוויטהו ןוכיאה תא השִקהו תודמעהמ קלח ךסימו סרה ןכא ירוסה יריה

מול האש הארטילרית הסורית הופעלו כל סוללות הארטילריה של צה"ל, ובהן
44 קנים. אלה הופנו בשלב הראשון לעבר מטרות נ"ס, בעיקר של סוללות התותחים

 גם—הבינוניות של הסורים, ורק אחר כך ובגלל דרישות הכוחות במוצבי הקו 
לעבר כוחות סוריים פורצים. עקב ריבוי המטרות פוצל הירי הסוללתי לירי בפלגות

ואפילו בקנים יחידים שהופנו לעבר המטרות השונות.
הארטילריה הופעלה בעיקר בהסתמך על ידיעות מודיעין והכוונה ממוצבי הקו,

פי טיווח מהתצפיות הגבוהות, שנוטרלו בשל העשן הרב באזורי הלחימה.–ופחות על
האש כנגד כוחות סוריים פורצים הופנתה באותה העת בעיקר אל גזרות הפריצה
בציר הנפט ובפתחת קוניטרה. אש נורתה גם לעבר כוחות סוריים ומרוקניים
שתקפו בצפונה של הרמה. סוללת מרגמות 160 מ"מ וסוללת 155 מ"מ של גדוד
334 הופנו גם לפגיעה בכוחות הסוריים שתקפו את מוצב החרמון. עם התפתחות
הקרב הופעלו הסוללות גם בירי של 'אש על מוצבינו' כדי לפגוע בכוחות הסוריים
שנעו לעברם. הקת"ק שעל החרמון בעיקול הטנק המשיך כל העת לטווח מטרות
בצפונה של רמת הגולן. גם סא"ל בן עמי כהן וצוותו, שפעלו מפסגת תל פארס,

טיווחו קני ארטילריה אל מול מאמצי הסורים בגזרה הדרומית.
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בשעות אחרי הצהריים, החלו הסוללות לדווח על מחסור בתחמושת, והחלה
דחיפה של תחמושת נוספת לעמדות, בעיקר מבסיס התחמושת בצנובר. אש הנ"ס
הסורית, שהייתה בלתי מדויקת בשעות הלחימה הראשונות, השתפרה, וחלק

מהסוללות נאלצו לדלג לעמדות חלופיות.
ירי המרגמות לעבר החרמון נמשך. בחסותו ניסו לוחמים להיחלץ מהמוצב.

.17סוללת 175 מ"מ הופעלה גם היא לפגיעה בסוללת טילים סורית מסוג פרוג 7
במשך הלילה הונחתה אש ארטילריה לעבר הכוחות הסוריים שתקפו את מוצבינו,
בעיקר בגזרה הדרומית של החזית. באותה העת הופעלו יחידות האש של גדוד 405
לטובת כוחות חטיבה 7 שבלמו בעמק הבכא. הארטילריה בלילה פעלה גם בירי

תאורה לאיתור כוחות סוריים פורצים.
ידי לע ופטשייש ששחמ תוירוחא תודמעל תוללוסהמ קלח וגליד הלילה ךשמב

וסרפנש 504 דודג לשו 9 ד"הב דודג לש תוללוס יתש .םימדקתמה םיירוסה תוחוכה
השימח .םימדקתמה םיירוסה תוחוכה שאמ ועגפנ ,סראפ לתל ברעממ ,המרה םורדב
ירוא 504 ד"גמס לש ודוקיפב הריישב ,אלמג הלעמ רבעל הברעמ וצלחנ םית"מות
ואלומו תויפולח תודמעל וגליד ,הנופצבו ןלוגה תמר זכרמב ,תורחא תוללוס .סונמ
םיירוס םיקנט שאמ ןקלחב ועגפנ תוללוסל ןכרדב ויהש תשומחת תויאשמ .תשומחתב
ולחה תויל"כטמ תשומחת תורייש .הינשו'ח רוזאב ןלוגה תמר לש הקמועל ורדחש
.ןמצע םיחתותה תוללוסל דע םיתעל ,ןתוא ופחדו וטלק פ"תמה לש םיניצקו עיגהל

בבוקר יום ראשון קיבל אגד ארטילרי 212 (מילואים) של אוגדה 36 את האחריות
להפעלת הארטילריה ברמה. מפקדת הסיוע של גדוד 334 עברה לסייע לחטיבה
188 הפועלת בדרום הרמה. הגדוד עצמו התרכז במרחב הר אודם והמשיך לסייע

למאמצי הבלימה בגזרה הצפונית.
יחידות המילואים הראשונות התגייסו במחסני החירום והחלו לנוע לעמדות
ברמת הגולן. חלקן החלו לירות כבר מעמדות שממערב לירדן. אש לעבר מוצב 116
נורתה מסוללת 175 מ"מ של גד"כ 412, שנפרסה בסמוך למחנה פילון ובאזור כפר
הנשיא ממערב לירדן. סוללות מרגמות 120 מ"מ נפרסו כדי להגן על גשרי הירדן.
אגד 212 של אוגדה 36 בפיקודו של אל"מ בני ארד קיבל את אחריות הסיוע
לכל רמת הגולן. כאן קיבל תחת פיקודו את גדוד 334 וכן סוללות מגדוד 405

ומגדוד בה"ד 9 שהיו פרוסות במרכז רמת הגולן ובצפונה.
בד בבד הושלמו הגיוס וההצטיידות, ויחידות המילואים הראשונות כבר היו
בדרכן לעמדות ברמה. בהתארגנות כוחות פיקוד הצפון ערב המלחמה הושארו רוב
יחידות הארטילריה במחנות כורדני ומנצורה ורק חלקן הועבר למחנות פילון ויפתח.
נוצרה בעיית הצורך לנוע מאזור מפרץ חיפה עד לרמת הגולן, מרחק שגרם לאיחור

.18בפריסת כל המערך הארטילרי
ןכו M-50 ת"מות ידודג ינש ,רידסה חוכה לע ףסונ ,ליעפה 63 הדגוא לש 212 דגא

.ןוליפב םוריחה ינסחמב ודייטצהש ,מ"מ 021 ת"מכמ דודגו מ"מ 061 תומגרמ דודג
אגד 282 של אוגדה 210 בפיקודו של אל"מ משה לוי, שהיה ערב המלחמה
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בשלבי הקמה ראשוניים, קיבל תחת פיקודו ארטילריה פיקודית, שכללה שני גדודים
) 155 מ"מ, גדוד מרגמות M-50120מתנייעים "פריסט" (105 מ"מ), גדוד תומ"ת (

מ"מ, וכן גדוד נגרר 155 מ"מ מהימ"חים באזור מפרץ חיפה. מפקד האגד, שהתייצב
בבוקר יום ראשון לתכנון מהלכים במחוז מירון, קיבל בצהרי אותו יום את האחריות
לחלקה הדרומי של רמת הגולן. כאן הוא החל להפעיל את שארית הסוללות של

) ואתM-50גדוד 405 וגדוד בה"ד 9 (ארבעה תומ"תים מסוג 'רוכב' ותומ"ת אחד 
שתי הסוללות ארוכות הטווח של גדוד 55 שנסוגו גם הן מערבה. בה בעת עסקה

מפקדת האגד בריכוז כוח ארטילרי נוסף לעבר המרחב.
הסוללות הסדירות ברמת הגולן, שלא נפגעו, המשיכו בירי, שכוון בעיקר לעבר
אזורי הפריצה של הסורים ולעבר מוצבי הקו שבקרבתם חצו הכוחות הסוריים את
קו הגבול. הגדודים המתנייעים של כוחות המילואים, שנעו ברובם על זחלים
מהימ"חים, הוכנסו לרמה במהלך יום ראשון בציר גשר בנות יעקב ונפרסו אחרי
כמה קילומטרים. במקרה אחד נפגעו כלים מאש סורית בכינון ישיר שנורתה לעבר
תומ"תים מסוג 'פריסט' של גדוד 827 שעלו מזרחה בציר יהודיה. הגדודים הנגררים

נפרסו ממערב לירדן והוכנסו לרמה מאוחר יותר.
ביום ראשון בערב נמנו בסד"כ הארטילרי באזור כעשרה גדודים. כל יחידות
הארטילריה של פיקוד הצפון, חוץ מגדוד 155 מ"מ נגרר אחד, עלו לרמת הגולן
ונפרסו בעמדות. כל אלה הופעלו לסייע ליחידות בקו ולכוחות המילואים שעסקו
כל אותה העת בבלימת הכוחות הסוריים, שהמשיכו לנוע מערבה. חייליהם של
שני גדודי תומ"ת 155 מ"מ, שחסרו את תותחיהם, המתינו בימ"חים ונוצלו כדי

לסייע בדחיפת תחמושת ארטילרית.
גדודים נוספים מעתודת המטה הכללי נשלחו צפונה. ביניהם היו גד"כ 412

, שני גדודים של תותחי שלל 130 מ"מ19(175 מ"מ) בפיקודו של סא"ל אלדו זוהר
ואפילו גדוד 270 (מטל"רים שלל 240 מ"מ). גדוד תותחים 155 מ"מ נגרר אחד של
פיקוד הצפון נפרס בעמדות בעמק בית שאן ובהמשך המלחמה הועבר ת"פ כוחות

פיקוד המרכז.
אוגדה 146, שעלתה כעתודת מטכ"ל מפיקוד המרכז, הביאה עמה ביום שני 8
באוקטובר גם את מפקדת אגד ארטילרי 213 בפיקודו של אל"מ דני אבידר
(פיינשטיין). האגד כלל כמה גדודים ובהם: גדוד 'פריסט' 105 מ"מ, גדוד מכמ"ת
160 מ"מ, גדוד מכמ"ת 120 מ"מ וגם גדוד 899, גדוד המילואים היחיד של התותחים

.M-109המתנייעים 
בבוקרו של היום השני למלחמה, 8 באוקטובר, כבר נפרסו בחזית רמת הגולן
24 גדודים. אלה כללו גם תגבורות נוספות ממפקדת התותחנים הפיקודית ומאגד
מקתמ"ר שהיה בעתודת המטה הכללי. הגדודים נפרסו בשלוש הגזרות האוגדתיות

והמשיכו בסיוע בעיקר בקרבות ההגנה.
גדודים נוספים של מרגמות ותותחים נגררים הוצבו בגזרות המשנה במחוז

מירון, בגבול הלבנון, ובחטמ"ר 612 בעמק הירדן.
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8 באוקטובר–גדודי הארטילריה שנפרסו בחזית רמת הגולן ב

גדודי ארטילריה שנפרסו בגזרות משנה של פצ"ן
8 בחודש, המח"ט,–פה נכנס סיפור ההתקפה על החרמון בידי חטיבת גולני. ב

נגד ולהחזירו–אמיר דרורי, עם שני גדודים מהחטיבה טיפסו לחרמון בניסיון לתקוף
 זו—, ובאין סיוע ארטילרי 20לכוחותינו. כאן לא נערך תכנון ארטילרי מסודר

 הקרב לא הצליח.—מסקנתי ממלחמות רבות 

הנגד–הארטילריה בהתקפת

טו בעקבותִהנגד בדרום רמת הגולן התקדם לא–אגד 213 שפעל במסגרת התקפת
על וגמלא, כשהם–כוחות השריון הקדמיים של אוגדה 146 שנעו מזרחה בצירי אל

תוקפים ומסיגים את הכוחות הסוריים מזרחה. באותו שלב לא היה בגזרה הדרומית
כוח ארטילריה סדיר, מאחר שהסוללות הסדירות שהיו פרוסות בתחילת הלחימה

באזור תל פארס נשטפו על ידי הכוחות הסוריים המבקיעים.
,בג ןיע רוזאב תרנכה ףוחמ רבכ המיחלל עייסל ולחהש הירליטראה ידודג םג

ץמאמל עייסל ידכ ,לע–לא רוזאב וסרפנו וענ םקלח .םיריצה תוכרעמ יתשל ולצפתה
— סונמ ירוא ד"גמסה דוקיפב 504 דודגמ הרתונש הללוסה םג םהבו ,םירחא .ירקיעה

 סייעו למאמץ המשני בציר—לאחר שהצליחה לסגת לאזור גמלא ועמק הבטייחה 
גמלא. עם העלייה לגב הרמה שוב אוחד האגד באזור ציר המפלים. בעת ההתקדמות

——
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ספגו הסוללות אש נ"ס סורית שטיווחה ככל הנראה מתל פארס.
בהגיע כוחות אוגדה 146, ביום שלישי 9 באוקטובר בצהריים, לאזור תל פרס,
השתנתה התמונה הארטילרית באזור לטובת כוחות האוגדה. אלה נפגעו עתה
פחות מהאש הארטילרית ויכלו לטווח מפסגת התל ביעילות רבה יותר. מכאן
אותרו והותקפו כעת גם סוללות סוריות שנפרסו ממזרח לקו הגבול. כאן הוכנס
לראשונה לפעולה גם מערך האיכון והמטאורולוגיה. לראשונה הוצא מברק

מטאורולוגי באגד 213, עובדה ששיפרה את דיוק האש.
10–הניסיונות של כוחות אוגדה 146 להמשיך ולהתקדם ממזרח לקו הגבול ב

11 באוקטובר, נבלמו באש נ"ט ובמוקשים של הסורים. יחידות אגד 213 השתלבו–וב
בלחימה וסייעו לכוחות בצירים השונים, בעיקר בשלבי ניתוק המגע והנסיגה מאזורי

צבח ומציר 'כודנה'.–חנות וציידא, מציר 'הנפט' ומאזור אום לוקאס, מאזור תל א–אל

.דגנה–תפקתה תארקל אתשמ תמוצב וזכרתה 282 דגאל ותווצש שאה תודיחי
ת"מכמ 313 דודג ,טסירפ 728 דודג ,מ"מ 551 ת"מות 823 דודג תא וללכ הלא
031 ,378 דודג םג התע ףרטצה םהילא .מ"מ 021 ת"מכמ 725 דודגו מ"מ 061
רבעל הינשו'ח סיכל ןופצמ המיחלב 012 הדגוא תוחוכל ועייס םה ןאכמ .מ"מ
.השכע לתו 011 בצומ לא הריבחל דעו הקזח סכרל דע ךשמהבו ,ןופיסוי לת
םיירוסה תוחוכב הירליטראה תועצמאב עוגפלו חווטל וכישמה םיימדקה תוחוכה
.החרזמ םיגוסנה

יחידות הארטילריה שנפרסו לכל רוחבה של רמת הגולן המשיכו לסייע לקרב
10 באוקטובר. הגדודים התקבצו למרחבי פעילות של האגדים:–9 וב–ההגנה ב

יחידות אגד 212 התרכזו בצפונה של הרמה, בעורפם של הר בראון והר-
אודם ובאזור בוקעתא. גד"כ 412 ארוך הטווח הצטרף ופעל בצד גדודי

האגד האחרים;
יחידות אגד 282 התרכזו במרכז הרמה באזור שבין נפח לעין זיוון, ואתם-

פעלו גם שתי הסוללות של גד"כ 55 ארוך הטווח;
ג'וחדר.-יחידות אגד 213 התרכזו בדרום רמת הגולן במרחב תל פארס-

גדודים הוסטו מגזרה אוגדתית אחת וסייעו לאוגדה אחרת. בפריסות באתרים
השונים נפגעו סוללות הארטילריה מאש נ"ס סורית ונאלצו לדלג.

9 באוקטובר הפעיל מס"ח 7 רס"ן אריה מזרחי את כל יחידות אגד 212,–ב
שהיו פרוסות בטווח המתאים, כדי לבלום את ההתקפה האחרונה של הכוחות
הסוריים המוגברים במרחב 'עמק הבכא'. באותו היום אחרי הצהריים, סייעו גדוד
334 וגד"כ 412 לכוחות חטיבת גולני, בשלב שבו ניתקו מגע ונחלצו לאחר ההתקפה

הכושלת על החרמון.
יחידות הארטילריה סייעו גם לחיל האוויר בניסיונות לפגוע בסוללות הטילים

אוויר הסוריות. סוללות הארטילריה השתלבו בתכניות לתקיפה מהאוויר-קרקע
וירו גם 'מוץ' ארטילרי. בה בעת תקפו מטוסים סוריים סוללות ארטילריה שלנו.
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הסוללות, שבדרך כלל קיבלו התרעות בעוד מועד, נפגעו קלות והמשיכו לתפקד.
בכמה מקרים פגעו מקלעי הסוללות במטוסים הסוריים, ובאחד המקרים הביאו גם

לידי נפילתו בשבי של טייס עיראקי.
ברגעים אלה החמיר מצב התחמושת, וגורמי פיקוד הצפון פעלו רבות לריכוז
התחמושת ולדחיפתה עד לסוללות. שיירות תחמושת ובהן סמיטריילרים הגיעו

ופרקו תחמושת בתוך העמדות.

הארטילריה בהבקעה לתוך 'המובלעת'

10 באוקטובר נערכו יחידות האש בעמדות בקרבת קו הגבול, כדי לסייע–כבר מ
בהכנות לקרבות ההבקעה המתוכננים לעבר המערכים הסוריים בצפון רמת הגולן.

 רוכזו למשימה זו.1321 גדודים מכל שלושת האגדים שפעלו ברמת הגולן
תכנית ההבקעה של אוגדה 36 בצפון הרמה כללה הכנה ארטילרית בת שעתיים
לעבר מטרות במרחב הפריצה ולעבר סוללות הארטילריה הסורית באזור. בהכנה

40 דקות. עיקר–שולבה גם הפעלתו של הסיוע האווירי (שמונה מבנים), למשך כ
האש במהלך ההבקעה תוכנן למעין 'ארגז אש', שנועד 'להתגלגל' ולהקדים את
טורי השריון בחזיתם ובאגפיהם, בעיקר מתוך כוונה לפגוע במשגרי טילי נ"ט,
שיועדו לעצור את התקדמות הטנקים. מטרות נוספות במרחב ההבקעה תוכננו

זמנית.–להעסקה בו
הסיוע הארטילרי להבקעה התבסס על יחידות האגד שנפרסו במרחב בוקעתא.

הסיוע הוקצה ברובו לשתי החטיבות המבקיעות, כאשר:
 הוקצו ת"פ שתי הסוללות של גדוד בה"ד 9 והסוללה של גדוד 405.לחטיבה 7

כמו כן הוקצו לה בסיוע ישיר שתי סוללות מגדוד 334 ושתי סוללות מגד"ב 871.
 הוקצה ת"פ גדוד מכמ"ת 335 (120 מ"מ), ובסיוע ישיר גדוד תומ"תלחטיבה 1

'פריסט' 822 וסוללה אחת מגד"ב 871.
 נותרו גד"כ 412 (175 מ"מ), גד"כ 846 (130 מ"מ) וגדודבסיוע כללי לאוגדה

המטל"רים 270.
במסגרת ההכנה הארטילרית, בשעות לפני הצהריים, ירו הסוללות אלפי פגזים
לעבר מערכי הסורים. בהכנה שולבו גם תקיפות מטוסים. עם חדירת הכוחות של

, הופעל בחזיתם 'מסך אש מתגלגל'.22חשב ותל דהור–אוגדה 36 באזור ג'ובתא אל
האש הארטילרית ליוותה את הכוחות שהתקדמו אל תוך המובלעת עד לאזורי
מזרעת בית ג'אן ותל שמס. בכל ההבקעה הוחזק מוצב החרמון הכבוש תחת אש

ואף מוסך ביעילות.

יחידות האש הועתקו בשעות אחר הצהריים כדי לסייע להבקעה המסתבכת של
 בהרכב ארבע יחידות אש ובהן—כוחות אוגדה 210 באזור ח'אן ארינבה. אגד 282 

גד"ב מתנייע 873, גד"כ 130 מ"מ, סוללת 203 מ"מ מגדוד 412 וגדוד נגרר 155 מ"מ
 הוביל את ההכנה והסיוע הארטילרי לכוחות המבקיעים בגזרת האוגדה.—828 
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4,770 פגזים, שנועדו לפגוע במוצבים ובמערכי—13:15– בין 12:50 ל—כאן נורו
הסורים משני צדי ציר 'אמריקה', הציר הקצר המוליך לדמשק.

אחרי ההבקעה ובסמוך מאוד אליה קודמו יחידות האש לעמדות במרחבי
. גדוד 328 קודם על ציר 'אמריקה' מיד לאחר הכוחות המבקיעים והצליח23המובלעת

מעמדתו החדשה לסייע לכוחות המתקדמים. כדי לאפשר לו לירות כמויות גדולות
של תחמושת הוכנסו אתו, כבר בשיירה הראשונה, שלושה סמיטריילרים ועליהם

מאות פגזים.

הארטילריה ב'מובלעת'

'ץ"עמ תמוצ' רוזאב תודמעב וסרפנו ונפוה םויה תרחמל דעו רבוטקואב 21–ב
עויס ורשפא הלא תודמע .012 הדגוא לש 282 דגא תוירחאב ,םידודג השימח
רוזאב הנגהה תוברקב .רכנכ רוזאל דע םדקתהל ודעונש הדגואה תוחוכל דומצ
הלילהו םיירהצה רחא תועשב ופקתש םייקאריעה תוחוכה לומ לא ,רעש לת
ותחנוהש םיזגפ 000,2–מ הלעמל .עירכמ קלח הירליטראל היה ,םוי ותוא לש
םייקאריעה ןוירשה ירוט רבעל ,הירליטרא ידודג הנומש-העבש ידי לע זכורמב
עוגפלו בנזל הירליטראה הכישמה רקובה תועשב .םתגיסנל ומרג ,םיפקותה
.םיגוסנה תוחוכב
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מפת הפריסה הארטילרית במהלך הקרב עם העיראקים
13 באוקטובר,-סוללה ב' של גד"כ 412, שפעלה במסגרת אגד 212, ירתה בליל 12

מעמדות על גבול 'המובלעת', בתוך הלג'ה הקטנה באזור חרפא, לעבר מטרות
בפאתי העיר דמשק. הכוח הארטילרי שחדר בחיפוי צמוד של סיירת מטכ"ל קיצר

מזה, מתוך כוונה להראות לסורים שבירתם–טווח וירה על אזור שדה התעופה אל
דמשק בסכנה. ירי נוסף לעומק השטח הסורי בוצע בלילה שלמחרת משני קנים

175 מ"מ מאזור מזרעת בית ג'אן.
13 באוקטובר, לקראת ניסיון תקיפה נוסף של כוחות אוגדה 36 לכיבוש–ב

השטח השולט בתל שמס, הופעל מאמץ ארטילרי מרוכז של אגד 212 לעבר הכוחות
הסוריים בתל ובקרבתו. מכת האש, שכללה גם הפעלה מסיבית של מטל"רים בידי
גדוד 270, גרמה לנסיגת הכוחות הסוריים ולכיבוש קל יחסית של התל, כמעט ללא

נפגעים.
יחידות הארטילריה של אגד 212 ושל אגד 282 נפרסו בעמדות חדשות ב'מרחבים
ארטילריים' שבהם הוכנו עמדות עיקריות וחלופיות לכל הסוללות. הסוללות שנפרסו

לים ברמה,ִבעמדות, שרובן נצפו על ידי קת"קים סוריים ממורדות החרמון ומת
ספגו אש נ"ס ונאלצו לדלג מדי פעם. בשלבי הקרב השונים אובטחו הסוללות
ב'מובלעת' בידי כוחות חי"ר. כוחות החי"ר הוצמדו לסוללות ארוכות הטווח ולאלה

שנפרסו בעמדות קדמיות.
השגרה, שכללה סיוע לכוחות השריון והרגלים בחזית, נמשכה. האגדים סייעו

לכוחות האוגדה אך העתיקו את האש לפי הצורך, גם למרחבי האוגדה השכנה.
–תופקתה ינפמ סמש לת רוזא לע הנגהב ועייס 212 דגא לש הירליטראה תודיחי

'תעלבומ'ה תולובגב תונוש תורטמ רבעל תוריל וכישמה הירליטראה ידודג .תוירוסה דגנה
יכרעמ תא ףוקתל בושו בוש וסינש םיינדריו םייקאריע ,םיירוס תוחוכ יזוכיר רבעלו
תשרב הנכואש רחאל תויקאריעהו תוירוסה תוללוסה רבעל התרונ ס"נה שא .וניתוחוכ
.212 דגא לש ןוכיאה ךרעמ תועצמאב הסרפנש )יטפוא ףשר הלגמ( ר"לגמ לש

מציאת תחמושת שלל בתוך 'המובלעת' אפשרה הקצאה נוספת של תחמושת
לשני גדודי התותחים 130 מ"מ, שגמרו באותו שלב את כל התחמושת הראשונית
שלהם. אלפי פגזים 130 מ"מ נוספים נמצאו בעמדות הסורים הנטושות, ונורו

לעבר מערכי הסורים ועמדות הארטילריה שלהם.
קרב ארטילרי בין גדודי אגד 282 לבין–14 באוקטובר ניטש דו–במשך כל היום ב

15 באוקטובר–2,600 פגזים. ב–ארטילריית האויב. במשך היום ירו סוללות האגד כ
ליוו יחידות האגד באש את הפשיטה המשוריינת לעבר תל ענתר וכנגד הכוחות

1,000 פגזים.–העיראקיים במרחב. שוב נורו למעלה מ
יחידות הארטילריה של שתי האוגדות סייעו לכוחות בקווי ההגנה לפגוע בכוחות

16 באוקטובר. גם–נגד ב–העיראקיים, הירדניים והסוריים, שפתחו שוב בהתקפת
לים בדרומה ובמזרחה של 'המובלעת', נבלמה.ִהתקפה זו, שעיקרה כוון לעבר הת

14–שלושה מהגדודים שלחמו ברמת הגולן הועברו לחזית הדרום כבר ב
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באוקטובר. אלה היו: גד"ב מתנייע 899 ('רוכב'); גד"כ 55 (175 מ"מ) (סוללה
15 באוקטובר–ופלגה); וגדוד המטל"רים 270. אלה הוסעו לחזית הדרום והחל ב

הספיקו לקחת חלק במערכת הצליחה ובהתקדמות כוחות צה"ל בגדה המערבית
של תעלת סואץ, עד לכיתורה של הארמיה השלישית המצרית.

כדי לאפשר את העברתה של מפקדת אגד 213 להחלפת אגד 282 ולהמשך
זמנית של שני אגדים במרחב ה'מובלעת', הועברה מפקדת גדוד 334–הפעלה בו

17 באוקטובר. כאן היא שימשה מפקדת סיוע גזרתית לדרום–לאזור נחל גשור ב
רמת הגולן. עתה נפרס תחת פיקודה, במרחב שהיה באחריות חטיבה 670, מעין
אגד מאולתר. באגד היו: גד"ב 826 (שנטש את התותחים הנגררים 155 מ"מ שהוסב

 שקיבל מגדוד בה"ד 9, שחזר לבסיסו להשלמתM-50אליהם, וחזר לתומ"תים שלו 
הקורסים שאנשיו השתתפו בהם); גדוד תומ"ת 'פריסט' 829; שני גדודי המכמ"ת

175 מ"מ מגדוד 55 שנותרה ברמת הגולן.–352; ופלגת ה– 325 ו—120 מ"מ 
הסורים המשיכו לירות אש נ"ס גם לעבר המרחב הדרומי, ואילצו את הסוללות

19 באוקטובר חזרה מפקדת הסיוע של גדוד–לדלג מעת לעת לעמדות חלופיות. ב
334 למתקנה הייעודי במחנה נפח כמפקדת הסיוע של הגזרה כולה.

בתוך 'המובלעת' סייעו שמונת הגדודים שפעלו תחת פיקודו של אגד 213
בפעילות להרחבת המאחזים בחלקה הדרומי ולשיפורם. הגדודים לקחו חלק גם

19 באוקטובר. מיד אחר כך–ירדנית נוספת ב-נגד עיראקית–בבלימתה של מתקפת
ירד האגד עם שאר כוחות מפקדת האוגדה לגדה המזרחית של תעלת סואץ, לאבטחת

פרוזדור הצליחה. עם מפקדת האגד ירד לסיני גם גדוד המכמ"ת 352.

הארטילריה במבצע 'קינוח' ועם סיום הלחימה

לקראת סיום המלחמה בחזית הצפון, במבצע 'קינוח', רוכז כוח ארטילרי גדול
שסייע לחטיבת גולני ולחטיבת הצנחנים 317 במסע הנחיתה וההתקפה לכיבושו
של מוצב החרמון והמוצבים הסוריים שעל הרכס. לטובת המבצע רוכז כוח ארטילרי
רב למעין אגד מאולתר. בסך הכול הוקצו למבצע חמישה גדודים ובהם גדוד 334,

גדוד 871, וגדוד 335 מאגד 212.
לחטיבת גולני, שעלתה לעבר מוצב החרמון ממערב, הוקצו בעיקר גדודי מרגמות

שהטווח שלהם אפשר סיוע ליעדים. הסד"כ כלל את היחידות האלה:
גדוד מרגמות 120 מ"מ 335, שנפרס באזור חדר;-
גדוד מרגמות 120 מ"מ 343, שנפרס באזור נוה אטי"ב;-
פלגת מרגמות מגדוד 833, שנפרסה באזור חניון האוטובוסים;-
גדוד מרגמות כבדות 160 מ"מ 313, שנפרס באזור סחיטא;-
בסיוע כללי לחטיבה הועמדה סוללה של תותחי 155 מ"מ מגדוד 334.-

סא"ל בן עמי כהן, מג"ד בה"ד 9, שהתנדב לשמש מפקד הסיוע החטיבתי
- שלוש—במבצע, הקצה לכל ציר התקדמות יחידות אש 'בסיוע ישיר': לגדוד 51 

 שלוש סוללות; ולגדוד הבא"ח (גדוד 8) את יתרת שלוש—ארבע סוללות; לסיירת 
הסוללות.
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תומגרמהמ קלח הלצינ ,ירוסה ןומרחב םיקוסמב התחנש ,713 םינחנצה תביטח
.םידעיה לע הרואת יכרוצל רקיעב עויס ןתמל )338 דודגמ( הלש תוינגרואה
סרפנש ,)178 דודג( מ"מ 551 םית"מות דודג םג הביטחה תושרל דימעה דוקיפה
תומגרמ תללוס .םיננכותמה םידעיה רבעל םיחווט גישהל ידכ ,רדחל חרזמ–ןופצמ
מ"מ שנפרסה באזור הר דב הטרידה באש את הנתיב המתוכנן לטיסת המסוקים, 021

מצפון לפסגות החרמון לעבר שטחי הנחיתה בחרמון הסורי.
המרגמות 160 מ"מ של גדוד 334 תוכננו ככל הנראה למתן סיוע כללי, בעיקר

לטובת כוחות 'גולני', וזאת בשל הטווח הקצר שלהן.
התכנית הייתה להנחית אש בשיטת 'המכבש', על יעדים מוגדרים בסמוך ולפני
ההגעה של כוחות הרגלים אליהם. נקודות מוצא הוכנו לאורך צירי ההתקדמות

המתוכננים. המטכ"ל הקצה למבצע אלפי פגזים נוסף על ההקצאה הפיקודית.
במבצע ליוותה האש הארטילרית את תנועת הצנחנים עד שהושלמה ההשתלטות

2,700 פצצות ופגזים שאפשרו להשלים את–על כל יעדיהם. לעבר היעדים נורו כ
המשימות כמעט ללא נפגעים.

האש הארטילרית ליוותה את התקדמות הכוח הרגלי של 'גולני' עד לאזור
גבעה 16. בגלל נפילות קרובות לכוח, הופסקה האש המלווה והועתקה מזרחה אל
עבר מוצב החרמון עצמו, ולעבר הרכבל העליון (מרחק 1.5 ק"מ צפונה). עם
ההתקדמות ולאחר היתקלות מקרוב עם כוחות קומנדו סוריים, הפעיל קש"א 51,
עם שחר, אש של שבע סוללות על נקודת מוצא הקרובה לכוח התקוע. משנהרג
הקש"א המשיך המס"ח להפעיל את יחידות האש. לאחר הפעלת אש כמעט שעתיים

5,000 פגזים ופצצות, הצליח הכוח להתקדם–ברציפות, שבה הונחתו למעלה מ
ולכבוש את מוצב החרמון. בכך באה לסיומה הלחימה בחזית רמת הגולן.

יחידות הארטילריה נשארו בעמדותיהן ב'מובלעת' וברמת הגולן, ומהן פעלו במועד
23 באוקטובר. מכאן הן סייעו בפעילות ההגנה בכל רחבי 'המובלעת'–הפסקת האש ב

גם במהלך ההתשה ברמת הגולן.
17 באוקטובר, חזר לרמה אחרי שבוע וקיבל–אגד 282, שיצא להתארגנות ב

את האחריות על כוחות הארטילריה שהיו פרוסים ב'מובלעת'. מאז, נשאר האגד
אחראי לפעילות הארטילרית ברמת הגולן. גדודי הארטילריה שהתחלפו כדי לאפשר
התארגנות ורענון, שוחררו וחזרו לבתיהם רק כעבור חצי שנה, לאחר שנחתם

הסכם הפרדת הכוחות עם הסורים.

הארטילריה בפיקוד המרכז

.המיחל ןהב התייה אלש תורזגב םג הירליטרא תודיחי וראשוה תועתפה עונמל ידכ
הנגהל וסרפנש תוחוכל עויסכ רקיעב ,םצמוצמ ירליטרא חוכ ךרענ זכרמה דוקיפב
ללוכ ,תודבכ תומגרמ ידודג לש לודג זוכיר רצונ בחרמב .תליא רוזאבו ןדריה תעקבב
הרירגל ועייתסה םידודגה .תורחא תומישמל ופיצש םינחנצה תוביטח לש םיריבח םידודג
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ידודג — םיררגנ מ"מ 221 םיש"דג בחרמב וראשוה דוע .םירקדנמוקב וא םירוטקרטב
.תורחא תורזגב םלצנל השק היהש ,םימיה תשש תמחלממ ללש

בשלבים מאוחרים יותר של המלחמה הועתקו חלק מהגדודים לחזית סיני,
כולל לגדה המערבית של תעלת סואץ.

סיכום

סדר הכוחות הארטילרי המצומצם בזירות הלחימה ומול הצבא המצרי בפרט,
והאיחור בהגעת כוחות המילואים של הארטילריה, הותירו את חזית סיני עם
יכולת הפעלת אש מצומצמת וכמעט בלי יכולת סיוע למעוזים בשלבים הראשונים
של המלחמה. המגבלות הקשות בהפעלת הכוח האווירי יצרו מצב שבו לחמו כוחות

הנגד כמעט בלי להשתמש במרכיב האש. במהלך המגננה–השריון במסגרת התקפת
וקרבות הבלימה התייצבה החזית, ואגדי הארטילריה בארבע גזרות אוגדתיות סייעו
בלחימה בקווי המגע ואף פגעו בריכוזים בעומק ראשי הגשר המצריים. יחידות
הארטילריה סייעו רבות בקרב הצליחה ובלחימה על פרוזדור הצליחה ועל ראש
הגשר בגדה המערבית. היחידות המתנייעות הצטרפו גם להתקדמות בגדה המערבית
של התעלה עד להשלמת המצור על הארמיה השלישית המצרית ועד ללחימה
בשטח הבנוי של העיר סואץ. סוללות וגדודים של ארטילריה שולבו בכל מערכי

ההגנה בסיומה של הלחימה ועד לפינוי.
תגבור רמת הגולן בכוחות ארטילריה סדירים והמהירות שבה נעו ונערכו יחידות
המילואים מהמחסנים עד לעמדות ברמת הגולן, אפשרו ניצול יעיל של מרכיב

הנגד גרם להחזרת–האש כבר בקרבות ההגנה. שילובם של גדודי הארטילריה במתקפת
המצב לקדמותו ברמת הגולן כבר לאחר שלושה ימי לחימה. התכנון המפורט וההכנה
של האש, והאש המלווה במהלכי ההבקעה, אפשרו את התקדמות הכוחות לתוך
'המובלעת' ואת ההשתלטות על שטחי מפתח כמו תל שמס. יחידות הארטילריה
לקחו חלק מרכזי בהגנה על 'המובלעת' מפני הכוחות הסוריים, העיראקיים
והירדניים, ותרמו תרומה מכרעת להצלחת כיבוש מוצבי החרמון בסוף המלחמה.
ההצלחה היחסית של מערך האש הארטילרי ותרומתו המכרעת ללחימה
בחזיתות השונות במלחמת יום הכיפורים גרמו ללמידת לקחים רבים ולשימוש
מיטבי במערך האש, במבצעים ובמלחמת שלום הגליל בשנים שלאחר המלחמה.

הערות
עודד בונה, שהיה מג"ד תומ"ת 105 מ"מ "פריסט", גדוד חביר לחטיבה 200 של אל"מ1.

 איך הצליח להדביקלהיות תותחןישכה שדמי במלחמת ששת הימים, מתאר בספרו 

את החטיבה במהלכיה במלחמה, רק בסוף. הוא כותב: "לא יריתי אף פגז". זו דוגמה

למה שאירע לתותחנים במלחמה.
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במלחמת יום הכיפורים היו לנו לא מעט גדודים נגררים, חלקם תותחי שלל שנפלו2.

130 מ"מ, וגדודים– גדודים טובים כמו ה—לידי כוחותינו במלחמת ששת הימים 

122 מ"מ הקצר.–טובים פחות כמו ה

, התותח הצרפתי שהותקןM-50היו כמה סוגי תותחי 155 מ"מ: היה הדגם הצה"לי 3.

, היו גדודי 'רועם', תוצרת צה"ל עם התותחM-109על טנק שרמן. היו כבר שני גדודי 

שלוש לפני-, גדוד 405 וגדוד 889 הגיעו רק כשנתייםM-109. שני גדודי L-33הפיני 

המלחמה. הם היו הראשונים בסד"כ שאחר כך נהפך לעמוד התווך של הארטילריה

הצה"לית.

, שהיו מצוידים גם בקנים 203 מ"מ. גםM-107באגד נמצאו שני גדודי 175 מ"מ מדגם 4.

 שניים מהם—הם הגיעו בשנתיים שלפני המלחמה (היו ארבעה גדודי 175/203 מ"מ 

-באגדי צפון ודרום). באגד היה גם גדוד מטל"ר 240 מ"מ שלל, וכן גדוד רקטות קרקע

קרקע 'עברי', גדוד של מטל"רים כבדים 290 מ"מ, תוצרת הארץ, על מרכב של טנק

'שרמן', שהיה בשלבי הקמה ולא השתתף בפועל בלחימה.

על הפעלת הארטילריה בחזית הדרום, ראו: איתי אשר, דני אשר, "הארטילריה5.

, נובמבר 1997, ע"עמערכות 354הישראלית בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים", 

20. הנתונים מתבססים על מחקרים שנעשו בחברת 'תיל' מערכות ביטחוניות.-10

עם כל הבעייתיות הלוגיסטית שיש בעניין הזה של גדוד 'רועם' בצד גדודים מסוגים6.

אחרים. לדוגמה: האטמים שונים והפגזים דומים. גם המערכות האחרות שונות. זה

 חוסר הומוגניות בין הכלים.—מאפיין את חיל התותחנים בעת ההיא 

הסיפור של מלחמת יום הכיפורים הוא שמפקדות הגדודים ומפקדי הסוללות תוכננו7.

לשמש כמערך הקדמי של הארטילריה. כל מפקד סוללה שימש כקש"א ולא נמצא עם

הסוללה שלו אלא הלך קדימה והצטרף לגדוד שאותו היה אמור לשמש. מי שנשאר

 הקצינים בדרגות הנמוכות יותר.—עם הסוללה היו קציני העמדה 

-, ספטמברמערכות 350ראו מאמרי, "הארטילריה המצרית במלחמת יום הכיפורים", 8.

40.-אוקטובר 1996, ע"ע 32

 חטיבת ירושלים,—במקרה הזה אלה היו קציני מילואים מהחטיבה שלי, חטיבה 16 9.

והפעם האחרונה שהם הפעילו ארטילריה, אם בכלל, הייתה בבה"ד 1, במלחמת ששת

הימים או במלחמת ההתשה.

הצלחות או הצלחות–10. בכלל וככלל, ככל שחוקרים יותר כך רואים את הזיקה בין אי

בהפעלת הגורם המסייע. בתיאורים של המלחמות מתארים תמיד את הכוח המתמרן,

את הטנקים בחזית, את פעילות המפקדים ואולי את מהלכי החי"ר. שוכחים את

המערך המסייע. ניתן להצביע על קשר ישיר בין דרך ההפעלה של המערך המסייע

להצלחה. קרב שיש בו ניהול נכון של הארטילריה מצליח בדרך כלל. כשהארטילריה

נשארת מאחור או שאינה קיימת, הקרב אינו מצליח.

11. ג'וני, קצין הנדסה פיקודי, נהרג בקרב הצליחה מתחת לגשר. לפי חלק מהעדויות זו

הייתה היתקלות בקת"ק מצרי שפשוט עמד שם וטיווח.

12. נושא ניוד התחמושת הוא נושא למחקר אחר. יש הבדלים בין פיקוד הדרום ובין
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פיקוד הצפון מבחינת איך דוחפים תחמושת במלחמת יום הכיפורים.

13. בקרב נהרג מאש ארטילריה מצרית מג"ד 270, סא"ל קולסקי, איש תורה ומחקר של

חיל התותחנים.

םוי תמחלמב ל"הצ ליעפהש ,םימיה תשש תמחלממ ללש ,תניוצמ הירליטרא14. 

םידודגה ובסוה םהלש ללשה תשומחת הרמגנשכ .םידודג ינש תרגסמב םירופיכה

םתוא וריזחה תירוס תשומחת דוע חטשב האצמנשכ זאו ,מ"מ 551 יחתותל

כו במלחמה כגדודי 130 מ"מ.ישמה םהו םהיחתותל

15. תא"ל פרופ' ערן דולב מתאר את הפגיעות של אנשי השריון שרובם נפגעו מרסיסי

ארטילריה. ברמת הגולן קיבלה ארטילריית האויב יתר תוקף, כי שם פגז ארטילרי

שנופל על הקרקע מעיף רסיסי בזלת לכל הכיוונים וגם הם פוגעים. פגז שנופל בתוך

חולות סיני עושה לרוב נד של אבק, שוקע ומתפוצץ בעומק, והאפקטיביות שלו

הרבה יותר קטנה. האפקטיביות ברמת הגולן היא בהחלט גדולה, ועשרות טנקיסטים

כולל מט"קים נפגעו אנושות מהארטילריה הסורית.

16. ביום הראשון ללחימה הייתה רמת הגולן כולה אפופת עשן, לא רק מהיציאות ומהנפילות

של פגזים, אלא גם בשל שרפות קוצים בשל העונה היבשה שבה פרצה המלחמה.

17. סוללות התותחים ארוכי הטווח של גדוד 55 ואחר כך גם של גדוד 412 הופעלו במהלך

הלחימה לטובת משימות פיקודיות, רובן משימות שהכתיב חיל האוויר לפגיעה בסוללות

טק"א.

18. מי שהגיע ראשון היו כמובן יחידות המכמ"תים 120 מ"מ על גבי הזחל"מים, שנסעו

מהר יותר. גדודים קצרי טווח אלה נפרסו לראשונה, בהוראת תא"ל מן, סגן מפקד

אוגדה 36, כדי להגן על גשרי הירדן. רק לאחר זמן ניתן להם להיכנס וחלף עוד זמן עד

שהם החלו להתמצא להתרשת ולהתעשת.

19. הסוללה הראשונה של גדוד 412 הגיעה לימ"ח גדוד 647 בפילון, שם הצטיידה על

התומ"תים שלו (הסוללה היחידה שנותרה בימ"ח לאחר שגדוד 55 שהיה בסיני ועלה

רק עם שתי סוללות לרמת הגולן הצטייד על בסיס תותחים אלה). הסוללה נפרסה

ליד הימ"ח שלה בפילון ומשם סייעה כבר בשלבים הראשונים של המלחמה. אחר כך

היא נכנסה לתוך השטח ופעלה כסוללה עצמאית על ציר יהודיה.

20. למיטב הבנתי ידעו במפקדת חטיבת גולני כי באזור היה פרוס גדוד 334 (בעבר הגמ"כ

של 'גולני'). הם ידעו והבינו שניתן לקבל ממנו סיוע. להתקפה עלה אתם גם הקש"א

של גדוד 51. הבעיה החלה כאשר כבר בתחילת הלחימה נפגעו סוללות 334 מאש נ"ס

והן דילגו מעמדותיהן המקוריות לעמדות חלופיות. כל סוללות הגדוד נפרסו באזור

הר בראון, וממנו אין טווח לחרמון. כשאמיר דרורי (מח"ט גולני) טיפס בהר וביקש

סיוע אש, לא היה מי שיסייע לו. גדוד 334 שניסה לחזור לעמדותיו המקוריות, מקום

שיש ממנו טווח לחרמון, עלה על הכלים ואז אירע מקרה של 'הזנה כפולה' במרגמה

160 מ"מ. שני חיילים נהרגו וכל הגדוד עסק בטיפול בפצועים. כשגדוד מתעסק

בפינוי נפגעים, הרוגים ופצועים, הוא אינו יכול לירות, ולכן עד שהתעשת ודילג עברו

13:00 הגדוד הגיע לעמדות שלו במסעדה. הסוללה היחידה של תותחי–כשעתיים. ב
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155 מ"מ של הגדוד הצליחה לסייע ל'גולני' במשך כחצי שעה, ולאפשר לכוח לסגת.–ה

שתי הסוללות האחרות של הגדוד (160 מ"מ) שנפגעו מאש נ"ס דילגו אחורנית.

במהלך התנועה נהג משך ידית, ומכמ"ת התהפך לתוך הוואדי, וכל הגדוד שב ועסק

בזה.

21. אגד 213, שנשאר אחראי לדרום הרמה, הקצה גם הוא יחידות אש להבקעה.

22. על תל דהור, יעד בולט, קרוב לאזור הפריצה, מטרה נהדרת, הונחתו 3,000 פגזים.

מסתבר שהיו שם עשרה חיילים סוריים שאחרי שני פגזים עזבו את המקום. זו דוגמה

לבזבוז התחמושת.

םהל( מ"מ 551–ה תודיחי ורי וילאש חווטהכי  ןייצל רשפא ירליטראה יריה חווט אשונב23. 

תירקיעה הביסה .עצוממב מ"ק הנומשכ היה ,המחלמה ךלהמב )מ"ק 81–כ לש חווט היה

תורטמ ושכר ךיא .רבד הווש אל הרטמ ילב הירליטרא .תורטמה שכור ךרעמב התייה ךכל

האורו תפקשמ םירמ אוה ,יניצר דקפמ וא א"שק שיש םוקמב ?םירופיכה םוי תמחלמב

,םיק"תקה .רתויה לכל המידק מ"ק העברא-םיינש לש םיחווטל האור אוה .הרטמה תא

הענ הירליטראה .רתויה לכל מ"ק העברא לש חווטל םיאור ,תוטלוש תודוקנב םיבצומה

םיחווטב התוא קיזחמ אוה זא ,בורק התוא קיזחהל הצור דקפמ לכ .ףקותה חוכה ירוחאמ

לש םיחווטל תירונ שאהש אצוי .םיניירושמה תוחוכה ירוחאמ מ"ק העברא-םיינש לש

.הברהב םיכורא םיחווטב תורטמ קיסעהל הלוכי הירליטראהש ףא מ"ק הנומש

ביבליוגרפיה
מודיעין, באמצעות-. הוצאת פד"ם2004-סיפורה של עוצבת עמוד האש 1964דני אשר, 

ההוצאה לאור של משרד הביטחון, 2004, 180 עמודים.

 ההוצאה—. ספר בנושא מלחמת יום הכיפורים, מערכות לשבור את הקונצפציהדני אשר, 

לאור של משרד הביטחון, תל אביב 2003, 400 עמודים.

, עורך משנה עם זאב שיף ואיתן הבר, עורכים,לכסיקון מלחמת יום הכיפוריםדני אשר, 
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הרפואה במלחמת יום הכיפוריםהרפואה במלחמת יום הכיפוריםהרפואה במלחמת יום הכיפוריםהרפואה במלחמת יום הכיפוריםהרפואה במלחמת יום הכיפורים
תא"ל (מיל') פרופ' ערן דולב

במלחמה הייתי מפקד הרפואה הפיקודי על פיקוד הדרום (מר"פ דרום). תפקיד זה
מילאתי מיולי 72' עד מאי 74'. כשפרצה המלחמה הייתי די ותיק בשטח.

כיוון שהפורום עוסק בהיסטוריה ובמחקר ובהבנת הקונצפציות, ראוי להתחיל
בשאלה: מה הייתה המשמעות של מלחמת יום הכיפורים, מבחינת הנפגעים, לעניין

4,294 פצועים,–ישראל? בחזית הדרום היו 1,599 הרוגים ו–היישוב היהודי בארץ
אלה הנתונים הרשמיים של צה"ל. מספר הנפגעים בחזית הצפון הוא תוספת בעלת
משמעות רבה. נתונים אלו קשים מאוד, בייחוד כשאנו חושבים על "המפקדים
קדימה", על המשמעות מבחינה חברתית ואחרת. המחיר כבד, גם כאשר זוכרים
שמדובר בניצחון ההרואי של מלחמת יום הכיפורים. לשדה הקרב המודרני
ולטכנולוגיות המודרניות וליכולת ההרס של הנשק המודרני יש משמעות קשה

מאוד גם אם מנצחים.
בחיל הרפואה נלמדו שני לקחים קשים מאוד, שאמנם לא מעניינים את הפורום
הזה, אבל עניינו אותנו אז: האחד, לכל גדודי החת"ם לא היו מחלקות רפואה;

 רוב גדודי הרפואה נקלעו למצוקת רכב גדולה כל כך, עד שנאלצו להשאיר—האחר 
מאחור ציוד ואנשים כי לא היה להם כיצד להסיעם לשדה הקרב. אלה הלקחים
הטכניים לכאורה. אבל ההערות המקדימות מתחילות בדברים אחרים לגמרי. כלקח
ממלחמת ששת הימים, שבה רצנו ורצנו וכבשנו טריטוריות, נוצר במסגרת קונצפט
האוגדה הקבועה יצור ששמו אגד התחזוקה. אני אומר 'יצור', משום שבתקופת
עולמי כרופא, גם כשנולד פג עם מומים רבים יש לעשות הכול כדי שהוא יחיה.
אגד התחזוקה נולד פג עם הרבה מומים. כך חשבתי גם אז, אבל הצבא אחז בקונצפט
שנקרא אגד תחזוקה. באגד יש גדוד הספקה, גדוד חימוש וגדוד רפואה, ויש חוליות

שליטה שיובילו אותם.
הצבא ערך בסיני שני תרגילים גדולים שבדקו לכאורה את הקונצפט. וכמו בכל
דבר, אם אתה משוכנע בנכונות קונצפט אז גם הבדיקה תראה שהקונצפט נכון.
אחד התרגילים היה תרגיל 'עוז' הגדול והידוע, שבו נבחן הדבר הזה בסיני, ולכאורה
זה עבד טוב. ההשגות שלנו על שלא ניתן לייחס בסיני את אותה המשמעות של
נפגעים ברגע אמת בשדה הקרב, לא זכו לאוזן קשבת. זאת, בלי להמעיט בחשיבות
הלוגיסטיקה, זה פשוט לא אותו סיפור: יש הבדל ברור מבחינת החשיבות בין



מלחמת יום הכיפורים 390

מלחמת יום הכיפוריםהגהה 5 390

הנושאים הלוגיסטיים לבין הטיפול הרפואי ופינוי הנפגעים משדה הקרב.
וקדבנ .'לזרב ליא' ארקנש לודג תודקפמ ליגרת םורדה דוקיפב ךרענ '27 טסוגואב

–תלתה יביטרפואה עצבמל דעו 'םינוי ךבוש' הארקנש תוננוכהמ םייביטרפוא םילדומ
אז — ונתניחבמ ,זא רבכ .'רבדמה לותח' ארקנש ,הלעתה תייצח לש לודגה יתדגוא

 היה ברור שהגוף שנקרא אגד התחזוקה הוא תאורטי יותר—נכנסתי לתפקיד 
ממעשי וכי בשדה הקרב האמיתי הוא עלול להוות בעיה. אבל באותם ימים קצין
התחזוקה של גייסות השריון ייצג את הרפואה, וגם היה ויכוח בין אלופים, למי
בדיוק שייך הנושא הרפואי בשדה הקרב. זכור המקרה שאחד האלופים אמר לקצין

התחזוקה של אלוף אחר: "מה, אתה דוקטור שאתה מדבר על רפואה?"...
יותר מאוחר נערך תרגיל 'מוט ברזל', שבחן בנחל הבשור את נושא הצליחה.
אחר כך היה לנו גשר הגלילים. אני מזכיר את הדברים האלה מאחר שאנחנו, אנשי
הרפואה בשטח, בפיקוד הדרום, הנחנו שנתקשה לעבוד עם אגד התחזוקה. אבל

73' הקמנו גדוד רפואה לאוגדה 143, לימים-במסגרת תכנית העבודה לשנת 72'
האוגדה של אריק שרון. זה היה גדוד צעיר וטוב, שכלל רופאים יוצאים מן הכלל,
שהתאמן בתרחישים האופרטיביים האפשריים של פיקוד הדרום. למעשה, הגדוד

162 היו גדודי רפואה מאורגנים–היה מוכן למלחמה. בכל שלוש האוגדות 143, 252 ו
עם מפקדים ותיקים בחיל הרפואה שהכירו את התכנונים וידעו במה מדובר.

מערך הרפואה בפיקוד הדרום לקראת המלחמה התבסס על לקחי מלחמת
ההתשה. הוקמו פלוגות רפואה קדמיות (פלר"קים) שהיו שוות במבנן לפח"חים
(פלוגות החר"פ החטיבתיות). עקרון הגמישות עמד בבסיס הפעלתן. כל ה'לבנים'

 אותה השפה, אותו—הללו היו זהות. ניתן היה לתגבר אזורי לחימה בלי כל בעיה 
 הם בני אדם, עם— שלא כדגמי רכב, טנקים וכלים אחרים —המבנה, ובני האדם 

אותם האיברים ואותה פיזיולוגיה. כך, היינו מסוגלים לפעול נכון בכל מקום.
עקב לקחי מלחמת ההתשה הוצבו במעוזים סטז'רים, רופאים צעירים, ובסופו

30 נקודות של מעוזים היו 13 סטז'רים–של דבר לקראת מלחמת יום הכיפורים, ב
בפועל. עוד 17 היו בכוננות 'שובך יונים', שפירושה כי עליהם להגיע לקו בתוך שש
שעות. מעבר לזה בכמה תעוזים, על ציר החת"ם, היו תאג"דים שונים. לבט"ש לא

חסרו כלים וסד"כ רפואי.
הייתה לנו רק בעיה אחת. התכנון האופרטיבי בצה"ל למלחמה כוללת הסתמך

 בלימת המתקפה של האויב ובעקבותיה צליחת—תמיד על תפיסה התקפית 
התעלה, בעיקר על גשר הגלילים. הימ"ח של בית החולים הגדול ברפידים, בית

— הכירורגי, המיון הגדול —חולים 249 שנועד לתת את הפתרון הרפואי העיקרי 
ושהיה בית חולים זירתי לכל דבר ועניין, היה בצריפין. לפי התכנון של צה"ל, אחרי
שכלי הרכב יביאו את גשר הגלילים לצליחה, הם יחזרו לצריפין ויביאו את בית
החולים הזה לסיני. דבר כזה נראה לנו אז שטות, והקרפ"ר דאז עשה הכול כדי

למנוע את זה וכדי שהימ"ח ירד לרפידים.
האירוע שהביא לנו את הימ"ח לרפידים, שהיה אירוע שולי מבחינת הצבא אבל
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חשוב מבחינה מדינית וקריטי כנראה מבחינה רפואית, היה הפלת המטוס הלובי
בפברואר 73' מעל סיני. כיוון שהתברר אז שלא היו בשטח כוחות רפואיים עודפים

בכוננות, ניצלנו את האירוע השולי הזה והימ"ח ירד לרפידים.
בשנת 73' נערכו בפיקוד הדרום בסיני, לפי בקשתנו, שני תרגילים של המערך

21 בינואר 73', והיינו מאוד לא–הרפואי. האחד עם האלוף שרון, תרגיל 'תוספתן', ב
מרוצים מהתוצאות ומרמת הכוננות שלנו. עבדנו חצי שנה כדי לשפר את הדברים
מבחינת ניהול כוחות הרפואה בשטח, הניווט, המנהיגות, היכולת הרפואית והדיווח.

23 ביוני–כאשר מונה האלוף גונן לרמטכ"ל העליתי בפניו את לקחי התרגיל, וכבר ב
שלושה מאז נכנס לתפקידו, ערכנו את תרגיל 'צין'. נתון הפתיחה-73', שבועיים

של התרגיל היה צליחת פתע מצרית. נאמר לנו אז שאיננו יודעים על מה אנחנו
מדברים. אכן לא ידענו, אך ברפואה תמיד יש לנסות להתמודד עם התרחיש הקשה
ביותר, אחר כך הכול יהיה קל יותר. בתרחיש שתרגלנו נאמר כי בצליחה המצרית,
והדברים כתובים, יהיו בפיקוד הדרום 300 נפגעים ביום ונדרשנו להתכונן לזה.

יותר מאוחר, בפועל, הגיעו ימים שלא היינו רחוקים מזה.
אחרי התרגילים הללו ואחרי ארגון המערכת, יצירת המחפורות והקמת
התאג"דים, בהחלט לא היו חסרות יחידות רפואה בפיקוד. המערך הרפואי בסיני
כלל לפני המלחמה: בונקר כירורגי, עם כירורג ועוזר בבלוזה; רופא וחובש בכל
המעוזים המאוישים, מבודפשט וטמפו ועד לעיר סואץ; בונקר כירורגי לא מאויש
במיתלה; בונקר כירורגי לא מאויש בטסה; בית החולים ברפידים, ששימש גרעין

 כירורגים,—כירורגי כל השנים, בכוננות מיידית של שש שעות, ובו 31 איש 
אורתופדים, מרדימים ואחיות חדר ניתוח; לאחר הגיוס הופעל בית החולים הגדול
כולו, מתוכו בית חולים שדה ייעודי בכוננות לבלוזה. מבחינה זו כל הכוחות היו

קיימים והמערכת הייתה מתורגלת.
ביום חמישי בערב, כשכבר ישבנו בפיקוד והחלו לגייס כוחות לתגבור, ביקשתי
לגייס את 31 האנשים של רפידים מתוך ההכרה שריבוי כוחות בשטח עלול לגרום
לנפגעים. ודאי שלא ידענו יותר מאחרים. זה הלך בקושי כי לא רצו לגייס אנשים.
בבוקר יום הכיפורים קיבלנו אישור להוריד את צוות הכוננות לרפידים. עד שהם
הגיעו, ולמעשה כשהיו עוד באוויר, הייתה התקיפה המצרית הראשונה. הם איחרו

עריש.–מעט מכיוון שנאלצו לנחות בדרך, באל
החשוב מבחינה היסטורית הוא שהמצרים, בנסותם לפגוע ביחידת הבקרה

קרקעי בחלקו. הוא–האווירית ברפידים, פגעו במבנה של בית החולים, שהיה תת
לא נפגע אך מחסן התרופות עם הרוקח אבדו לנו בדקות הראשונות ונדרשנו

להשלים את זה.
במוצאי שבת הגיע חפ"ק הפיקוד לאום חשיבה, לדבלה, בשני מסוקים.
ההתייחסות ברמת חפ"ק הפיקוד לנושא הרפואה לא הייתה רצינית; מעין 'אנחנו
יוצאים למלחמה, אנחנו מנצחים, זה ייקח זמן, גם הרפואה תסתדר'. מערכת הקשר
והדיווח שלנו הייתה פשוטה, פרימיטיבית, שום גוף אינו פועל כך היום. ברשת
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 38,— 28, מפקד פלוגת הרפואה —הקשר, הרופא הגדודי נקרא 18, החטיבתי 
 88. כל רופא בפיקוד ידע מיהו— 58, ואני — 48, מפקד הגר"פ —הרופא האוגדתי 

88 והכיר את קולי. קצין הקשר הפיקודי, צבי אמיד, פתר לי במהירות את בעיות
פשר לנו לנהל את מערכות הפינוי מתוך החפ"ק אף שלא הוקצבו לנוִהקשר ובכך א

מכשירים מלכתחילה.
דעש הווקמ ינאו ,םיבוט םירבח וראשנ הקוזחתהמ ונלש םיבוטה םירבחה

בכר ילכב אל — ונל רוזעל ולכי אל םהש םושמ רשק וניניב היה אל לבא ,םויה
םצעבו ,םהלש טדנמה היה אל הז יכ ,סטומ יוניפב אל ;םהלש תויעב םהל ויה יכ
יוניפו תוריבעה תייעב הלדג ךכ המחלמה החתפתהש לככ .רחא רבד םושב אל
תודיחיל ויה המחלמה הכשמנש לככ ,תאז םע .םיקוקפה העונתה יריצב םיעגפנה
ונל ויה ,'26 שיבכע'ב השק העגפנ ם"תח תללוסשכ .בכר ילכ רתוי האופרה
לבא טעמ תוקד ןה ,ילוח חטשב בטיה תוענ 'תופלא'ה .םיעגפנה יוניפל 'תופלא'
.רבד םושמ בוט רתוי הז

ביום השלישי והרביעי למלחמה באו מפקדים ואמרו שנוכל לקבל נגמ"שים.
כבר לא היה להם במי לאייש אותם... את זה צפינו עוד לפני המלחמה.

נוהל העבודה שנוצר בחפ"ק פיקוד הדרום בימי המלחמה הראשונים נהפך
מאוחר יותר לתורה. דני מיכאלי וזאב לירון מחיל האוויר יצרו את הבסיס התאורטי

 מוצב השליטה הקדמי, שעניינו שליטה— המשל"ק —לפעולה המשולבת, והתוצאה 
ובקרה על פינוי מוטס מהחזית.

האלוף אמר לי "תבוא אליי כשיש לך בעיות בפינוי נפגעים", אבל כשהערכתי
שיש לו בעיות גדולות יותר הייתי צריך לשחרר אותו מהדאגה לפינוי הנפגעים.
וכשקצין האג"ם הפיקודי כרע תחת העומס ולא היה מסוגל לארגן פינוי בהיטס,
נאלצתי להסתדר. אז נעשתה העבודה מול אנשי חיל האוויר בחפ"ק שלהם, ועד
מהרה נוצר הנוהל. ריכזנו את דרישות הפינוי מהיחידות, בחנו מיהם הנפגעים
ובאיזו חומרה נפגעו, לפי קודים שלנו, וניסינו לחלץ את הנפגעים ולפנותם במסוק
ויותר מאוחר בהיטס. מהיום הרביעי למלחמה, לא האג"ם, לא התחזוקה ולא

המפקדים עסקו בפינוי, אנחנו עבדנו באופן ישיר עם חיל האוויר.
בבוא האוגדות לסיני, כל אוגדה הגיעה עם גדוד הרפואה שלה: אוגדת סיני 252
הייתה במגננה והגר"פ שלה הגיע לביר תמדה; אוגדה 162 הגיעה בציר הצפוני עם

19 באוקטובר;-הגר"פ שלה. הרופא האוגדתי יוסי סחר ז"ל נהרג בצליחה בליל 18
הגר"פ של אוגדה 143, אוגדת שרון, הגיע עם האוגדה בציר המרכזי. יעקב אדלר
היה קצין הרפואה של האוגדה הזאת, ובמלחמת ההתשה הוא הקים כמר"פ דרום
את מערך הרפואה. יחזקאל קישון היה המג"ד שלו. לא חסרו כוחות רפואה, הבעיה

הייתה להיענות לצרכים, לבדוק מה קורה ולהניע אותם.
לכב — 'ןושש חוכ' וא 'רמנ חוכ' ויה ינגרוא האופר חוכ לכ םהל היה אלש ימ

ךא םימחול תוחוכ רותלאב בוט ל"הצ .הסט דע טעמכ הזולבמ ,תינופצה הרזגה
השענ דימ אוה — ןגס ונניא ט"חמסה .יטסיגולו יאופר הנעמ םהל ןתונ אוה ןיא
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.דואמ םיבוט ונחנא םירותלאב לבא םינגס םע דובעל םיעדוי ונניא .ט"חמס חוכל
תואצוי הזמ לבא ...?ריכזהל הצור יניא וליפאש חנומל רותלא ןיבש לובגה הפיאו
וז עדי רסוחו רותלא לש םיירשפא יתלב םיאנתב דובעל יכ ,הרובג תודגא הברה
— האופר תוחוכ ורסחי אל תינופצה הרזגב םגש ונגאד ,תאז םע .הרובג תמאב
םייביטרפוא םירבדל תדעוימ איה יכ סורפל אלש הל ונעדוה קר ,חטשב התייה 261
.רתוי םילודג

הנגד הכושלת של 8 באוקטובר, עם–7 ואת התקפת–6 וה–כך עברנו את ה
נפגעים רבים. אבל הקו נרגע פחות או יותר, בית החולים ברפידים עבד והדברים

החלו להתייצב מבחינת היכולת הרפואית.
ר. היהֵבשלב הבא החלו לדבר על הצליחה, אותו 'חתול מדבר' המוּכר אבל אח

ברור לגמרי שגם הלחימה אל הצליחה, לא רק בעת הצליחה, תהיה תחת אש, קרב
הבקעה של ממש. ברפואה חייבים לתכנן לפי המתאר הקשה ביותר כדי שנהיה

14 בחודש, כשהתחילו–13 וב–מסוגלים לתת מענה רפואי למפקדים בשטח. ב
לדבר על העתקת מרכז הכובד לצד השני, על הצליחה, אנו תכננו לפי הנחת היסוד

הקשה ביותר.
פי הפקודה, אוגדה 143 של שרון הייתה האחראית לצליחה. לתפיסתנו,–על

מפקד גדוד הרפואה של האוגדה הזאת, האחראית לכל הגזרה, היה ראוי להתמנות
על המערך הרפואי בצליחה. מפקד הגדוד, סא"ל ד"ר קישון, קיבל אפוא את המשימה
הזאת, ובד בבד המשכנו לתכנן. ציפינו שהוא יעלה בפנינו את בעיית המחסור
בכוחות רפואה, אך הקצו לו ת"פ את פלוגות הרפואה של גר"פ 295 מאוגדה 252

שישב בביר תמדה ולא השתתף במלחמה זה שבוע ימים.
כך קיבל ד"ר קישון עוד פלוגות מהגר"פ של 252. הפלוגות האלה הצטרפו
למערך הרפואי של האוגדה. עדיין ניטש הוויכוח אם צריך רשת חילוץ ופינוי או
לא. אנחנו השתמשנו ברשת המבצעים של הגר"פ הזה, ורשת 'פלוטו 63.20' הייתה

רפואה של הצליחה.-בפועל רשת מבצעים
— שא תחת היהת הלעתה לא המיחלהש התייה ןונכתב הנושארה דוסיה תחנה

זה יהיה קרב הבקעה. הנחת היסוד השנייה, שגם אוששה בסופו של דבר, הייתה
שצליחת הצנחנים ואחריה העברת הכוחות, גם היא תהיה תחת אש.

יאופרה יוניפה להנתי דציכ :תולאשל הנעמ תתל ובייח הלאה דוסיה תוחנה
?הדבכ תירליטרא שא הכומ חטשמ הרוחא םינפמ דציכ ?הלעתה לא ברקב
דציכ .הירליטרא יסיסרמ ועגפנ םורדה תיזחב םיעגפנהמ םיזוחא 07–מ הלעמל
.םיקוסמב יוניפ היהי אל ןכש ?הלעתה לושכממ םיעגפנה תא הרוחא םינפמ
ךרטצנ ,םיעגפנה תא תוהשהל ךרטצנ ,השק היהי ?יעקרקה יוניפה היהי דציכ
ךיא ?תועש המכל ?רמוא הז המ .חטשב אוה רתויב בוטה לופיטהו ,םהב לפטל
םינחנצה ,ךכיפל .הרוחא רשגה שארמ יוניפ היהי אלש ונחנה ?םילגלגתמ םירבדה
גאדי ימ ?ונופי םה ךיא ,ינשה דצב ויהיש םינושארה ןוירשה תוחוכמ םירחאו
?םהל
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אלה היו בעיות יסוד קשות. נוסף על זה, השטח שבין טסה, שהיא תחילת
רץ ציידי טנקים ולא היה ברור מהו קו החזית ומהו תחוםָהציר, ובין התעלה, ׁש

הגזרות.
כאשר סוכם שהצליחה תהיה באזור דוור סואר, איתרנו מקום קצת מעבר
לקשת הארטילרית המצרית, שנקרא במפות הקוד 'לקקן'. כאן ניתן היה להציב
פלוגת רפואה שתהיה פחות או יותר מוגנת מאש ארטילרית ולכאן ניתן יהיה
לפנות במרחק קצר מנקודת החצייה. רצינו לחזק את העורף הכירורגי, ולכן הורינו
לפלגה מבית החולים 294 בבלוזה, לנוע לטסה כדי לשמש עורף כירורגי לכל הכוחות,

 זהו ציר 'עכביש'.—על הציר שבין טסה לנקודת הצליחה 
הפלגה של 294 לא הגיעה בזמן לטסה, מאחר שרבע הצבא נע על אותו ציר
ואחת הדוברות התהפכה ולא ניתן היה לעקוף בחולות עקיפה מקומית. אז גיבשנו
בעצם תפיסות חדשות. מבחינתי, הקונצפט המעניין של המלחמה הזאת עיקרו
בגמישות ההפעלה. יש לך מספיק כוחות, יש לך עתודות, אתה יכול להפעיל אותם
בצורה מושכלת. כאן בא לידי ביטוי סיפורו של בית החולים 309. בית החולים הזה

60 מתוך מטרה לתת מענה כירורגי ליחידת צנחנים בעורף–נוסד בתחילת שנות ה
האויב, בתכנונים האופרטיביים של אז. מיטב הרופאים והחובשים במערך המילואים

542, בצריפין,–המוצנח היו בו. ובמלחמת ששת הימים בית החולים 309 ישב ב
בש ויצא מתוסכל.–שיחק שש

ביום הראשון למלחמת יום הכיפורים רשמתי לי בפנקס קטן שיבוא יום ואצטרך
אותם, כי האסטרטגיה של הגישה העקיפה קיימת גם ברפואה, וכשנעבור את
מכשול המים הזה ולא ניתן יהיה לעשות פינוי קרקעי אחורה ואף לא בהיטס, זה

יהיה הפתרון.
ואכן, ביום הראשון והשני התחלתי ליילל שאני צריך את הפלגה של בית
חולים 309. אני חושב שהמפקדה הממונה שלי בחיל הרפואה ויתרה על בית
החולים הזה בקלות משום שלא הכירה אותו וגם לא היה תרחיש מבצעי ממשי
שהפלגה יועדה לו באותה העת. למעשה רק הצנחנים הכירו אותו. כך הוא הגיע

לרפידים.
ויה אל םימחולהו םיעגפנ הברה ויה תיניסה הווחב 53 הביטח לש ברקב

,)יתביטחה אפורה( 'הבהל' לש 82–ל יתעדוהו תשרה לע יתילע .םתונפל םילגוסמ
405 פ"רג לש ק"רלפ( 'וטולפ' לש המלש תרגסמ שי 'שיבכע' ריצ לע וירוחאמ יכ
.רבד ריכה אלו רדוס סארמ אב אוה ,'וטולפ' הז המ עדי אל אוה .)341 הדגואמ
ר"ד .וילע ול ונחוויד יכ ,עדי רבכ )341 הדגואמ( 405 לש האופרה ד"גמ ,ןושיק
המוהמב .םינחנצל עייסל היחנה ינממ לביק ,341 לש יתדגואה אפורה ,רלדא
.םתבוטל תוגולפ יתש סורפל הסינ אוה .חילצה אל אוה ריצה לע םש התייהש
ןוחטיב ןיצק יל חלסיו ,דימת ומכ זא .רשק רצונ אל לבא ,דואמ םיבורק ויה םה
וטולפ' איה תשרה יכו האופר דודג וירוחאמ שיש רשקב ול יתעדוה ,הדשה
לש םיש"מגנה רקיעבו םימ"לחזה .םתוא תונפל השק היה ךא ,רשק רצונ .'02.36
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םיעגפנה תא תונפל וליחתהו וסנכנ ,םיש"מגנ הל ויהש הדיחיה האופרה תגולפ
.53 הביטח לש

 כמעט 300 נפגעים ביום, כפי שהערכנו—19 באוקטובר היו נפגעים רבים -18–ב
בתכנון לצליחה. באותם ימים, כאשר חצתה אוגדה 162 עם כל הגר"פ שלה לגדה
המערבית, הגר"פ יצר מיד את הבסיס לטיפול הרפואי מעבר לתעלה. אבל המחיר

 גם הרופא האוגדתי—ששילם חיל הרפואה בלילה הזה היה מחיר רב: הסגל הרפואי 
 שניהם נהרגו; אחד המ"פים נהרג והיו—וגם קצין ארגון הרפואה שלו, בני לוי 

הרבה נפגעים בפלוגות שהתפרסו באזור הצליחה, ב'חצר', בדוור סואר, בכל האזור.
היו גם נפגעים רבים בסגל הרפואי, ומחצית הזמן הגר"פ טיפל בעצמו. ניתן היה

להתגבר על הבעיות הקשות, משום שהיו מספיק כוחות רפואה.
יום שישי, 19 בחודש, היה יום ההפגזות הקשה ביותר על אזור הצליחה. לא
הייתה לחימה. מטוסים תקפו, הפגיזו מ'מיסורי' וממקומות אחרים, הכול בער. אני
זוכר היטב את אותו יום שישי שבין שמחת תורה לשבת, פעם הצעתי שיהיה זה
יום חיל הרפואה. זו הייתה הפעם היחידה שהתקשרתי לרבנות הצבאית וביקשתי
אישור לפנות חללים מהשטח, והם אמרו: "אתמול היה חג, מחר שבת, זה לא

מעניין אותנו, לא מפנים חללים!".
החלו הקרבות בגדה המערבית. קרבות התנועה האלה הוכיחו שוב כי הדרך
הטובה ביותר למנוע נפגעים היא רדיפה וניצול ההצלחה. ואכן, מספר הנפגעים
פחת במידת מה. בימים הראשונים, הנפגעים הרבים ביותר היו מהאוגדה שהייתה

7 בחודש החלו להיפגע מאוגדת שרון ומאוגדת ברן. בצליחה,–בקו, אוגדה 252. מ
רוב הנפגעים היו מאוגדה 143, אוגדת שרון, האוגדה שצלחה.

21 בחודש התברר שאנו במצב טוב יחסית בגדה המערבית, אבל כל הפינוי–ב
 הגשרים פגיעים,—מהגדה המערבית של התעלה למקומות אחרים תלוי על בלימה 

אמנם הם עושים את עבודתם יוצא מן הכלל אבל לא ניתן לארגן משהו שינוע נגד
הכיוון, כי כל הכוחות זורמים לגדה המערבית. גם הפינוי במסוקים קשה.

אז התחילו להישמע בפיקוד המחשבות על כיבוש העיר סואץ. חשבתי שהגיע
הרגע הגדול של אותו בית חולים מוטס 309. קיבלנו מאנשי חיל האוויר שני
האנגרים גדולים בשדה התעופה של פאיד, והנחתנו במטוס הרקולס את בית החולים

309 שנפרס שם.
24 באוקטובר ירד ערפל כבד על כל-כאן קרה דבר מעניין מאוד. בליל 23

המרחב. כל השדות בארץ היו 'אדומים', ולא ניתן היה לפנות את הנפגעים הרבים
בקרבות בעיר סואץ לבתי החולים. באותו לילה, בקרב על העיר סואץ בלבד היו

80 הרוגים ופצועים רבים. שלא ככלל הנפגעים בחזית הדרום, שנפצעו פציעות–לנו כ
 הלוחמה— רסיסי ארטילריה, כוויות וקטיעות —קלסיות של לוחמת טנקים 

 פגיעות—בעיר סואץ הייתה לוחמת שטח בנוי, שמשמעותה פגיעות מכדורים 
 כולן פגיעות בכלי דם, פגיעות מסכנות חיים המחייבות—ראש, צוואר, חזה 

כירורגיה מהירה. בית החולים היחיד שניתן היה לפנות אליו במדינת ישראל היה
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בית החולים באילת. כמר"פ דרום, ידעתי כי באילת יתקשו לטפל בנפגעים רבים
ומסובכים וכי ברפידים יש לי הרבה יותר ממה שיש באילת, ובפאיד אפילו יותר.
לפיכך בית החולים 309 בפאיד הביא את התשואה הגדולה שלו: היו 32 פגיעות
חזה ובוצעו 17 ניתוחים להצלת חיים. כולם נשארו בחיים. זה היה הרווח הגדול

ממה שהקים דני מיכאלי 15 שנה קודם לכן.
אותו בית חולים הצטיין גם אחר כך ועשה דברים יפה מאוד גם בשנת 82'
בקרבות על ביירות. לבית החולים הזה אין עורף מנהלתי. הוא מסוגל לצנוח,
לנחות, לנתח, אבל אינו מסוגל לנשום לטווח ארוך מבחינה לוגיסטית. היכן אני
צריך לתגבר אותו? תחילה בפלוגה כירורגית, פלוגה בסיסית של גדוד רפואה. אחר
כך, כשהתייצבו הקווים, כל בית החולים 294 מבלוזה עבר במאורגן את התעלה
והתיישב בפאיד לחודשים הארוכים שנשארו. היו שם הרבה סטודנטים לרפואה
שהפסידו זמן לימודים, ומורים רבים, חיברנו אותם ופתחנו את בית הספר לרפואה
של פאיד: בית הספר לרפואה של ארץ גושן על שם ד"ר אורי פרנד, שנהרג כאשר

המסוק שטס בו לחלץ נפגעים הופל על ידי טיל אויב בגזרת סואץ.
ועיגה םויב םיעגפנ 002–כ .םורדה דוקיפב םיעגפנ 007 ויה שדוחב 91–ל 51 ןיב

— ץראב םייפרועה םילוחה יתבל םידיפרמ ונופ 003,3–כו ,םידיפרב םילוחה תיבל
— םיזוחא 22 ,לק םיעגפנכ ורדגוה םיעגפנהמ םיזוחא 17 .דועו םיסוטמ ידי לע יוניפ

 קשה.—בינוני, שבעה אחוזים 

לסיכום, מבחינת הרפואה ההתכוננות של כמה שנים בלא לסמוך על אף אחד
השתלמה. לנו הייתה משימה ייחודית משלנו: הצלת חיי אדם, שאין למעלה ממנה,
ועמדנו בה. אין ספק, היו לנו הרבה תקלות. שילמנו מחירים גבוהים מאוד, זאת
עובדה. עם זאת, אחד הלקחים הגדולים ביותר ממלחמת יום הכיפורים מבחינתנו
הוא ההכרה בחוסר ההתחשבות בנושא של פינוי הנפגעים. בתרגילים אפשר להגיד
"לא יהיו נפגעים" וזה עובד; אפשר לומר "נמלא את המשימה גם אם יהיו מחצית

 לא ממש.—הכוח נפגעים". בתרגיל זה עובד, במציאות 
ראינו מפקדים, מהטובים ביותר, שפתאום גילו שהנושא הזה כה חשוב. אם
קצין הרפואה בכל רמה, גם בפיקוד אבל גם ברמות אחרות, מסוגל לעשות את

 לומר לו "אתה תבצע את המשימה,—עבודתו ולשחרר את המפקד מהאחריות הזאת 
 אני—אני אדאג לנפגעים, אני אפנה אליך רק כאשר אצטרך את עזרתך המיוחדת"

חושב שהשגנו את אחד ההישגים החשובים ביותר של מערכת הרפואה בפיקוד
1973.–הדרום ב
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הרפואה בפיקוד הצפוןהרפואה בפיקוד הצפוןהרפואה בפיקוד הצפוןהרפואה בפיקוד הצפוןהרפואה בפיקוד הצפון
ק' רפואה אוגדה 36 במלחמה

—לפני המלחמה הספקנו לעבור לא מעט תרגילים. בקיץ 71' היה תרגיל גדול 
 עם אש, חציית הירדן וכיבוש רמת הגולן.—חלקו שלדי ואחר כך עם גייסות 

 ובד בבד הוקם גדוד הרפואה של אוגדה 36 עלתרגיל עוזבמארס 72' הכנו את 
בסיס יחידה 284, בית חולים שדה, שהייתה אחת היחידות הוותיקות. מפקד היחידה

15 שנה, עוד במלחמת ששת הימים בקריית שמונה. לפני–הזאת פיקד עליה כ
המלחמה עשינו גם תרגיל מורכב מאוד של גדוד הרפואה הזה.

בשנת 72' הוטל על חיל הרפואה להקים את גדודי הרפואה בכל הצבא. השאלה
אם להוציא את פלוגות הרפואה החטיבתיות (הפח"חים) מהחטיבות ולאגד אותן
במפקדה עורפית יותר לא הייתה כה פשוטה. המטכ"ל והשריון אימצו את המבנה
של גדוד הרפואה. הקרפ"ר דאז ד"ר אלדר [ראובן], ואלוף פיקוד הצפון דאז מוטה

, שנערך ביולי 71', מוטה [גור]תרגיל 'קרדום'גור, חשבו שהרעיון הזה לא טוב. ב
השתתף, ובקבוצת הפקודות בנוהל הקרב אמר לי: "תשמע, אני רוצה שתפעל כפי

12 שעות הוא–שאתה מבין ולא כפי שהפקודות מחייבות בפיקוד". ואכן, במשך כ
תרגל אותנו אישית, ובסופו של דבר השתכנע שהמבנה של גדוד הרפואה הוא
מבנה נכון. אכן, הרעיון הזה, שצמח אצל ד"ר אדלר, התבסס על הניסיון של ערן

67' ברפיח, כאשר בקליטת הנפגעים הוא בעצם נותק מהחטיבה. הוסיף–[דולב] מ
לכך הניסיון שלי עם החטיבה של מוטה: כשהם עלו לירושלים וכל מה שהיה להם

נשאר בשדה התעופה, הם היו צריכים לקבל סיוע ופקודות מגוף אחר.
למעשה, כל העניין של גדוד הרפואה בא לתת מענה לצורך לשמור על מסגרת
כלשהי שיכולה לתפעל את הפלוגות, גם בעת קליטת נפגעים וגם בעת הקרב כשיש
צורך לשנות את הפריסה והחטיבות לא מסוגלות לכך. אני חושב שהדבר הזה היה
נכון מאוד. המיקום שלנו באגד התחזוקה לא רק שלא הפריע, הוא עזר לא במעט,
אם כי אני מודה שלצורך הפינוי הרפואי ביום הכיפורים אגד התחזוקה לא פתר לי
בעיות בפינוי הרפואי. באקט של הפינוי הרפואי, עד מהרה הפכנו את רשת הגר"פ
לרשת הפינוי של האוגדה. אז עוד לא הייתה רשת פינוי רפואית. יתרה מזו, מאחר

, גם המסוקים נכנסו לרשת שלנו.VRC ולא GRCשהיינו מצוידים במכשירי קשר 
כך, בעת פינוי הנפגעים, לדוגמה בקרב ההבקעה ואחר כך גם בקרב ההגנה במובלעת,
כרופא אוגדתי הייתי ליד החפ"ק של מפקד האוגדה והייתי לבד. תפסתי מקום בהר
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בנטל, כי ידעתי שאביטל מופגז ומסוכן, ושם הייתי בקשר עם כל העולם. משם
ניתן היה לארגן גם את התיאום להגעת המסוקים באותה תקרית מפורסמת עם
יוסי בן חנן, כשעלה על תל שמס ונפגע וחיל האוויר לא יכול היה לפנותו. כאשר
פגעו מטוסים סוריים בפלוגה כירורגית שלי, ראיתי את הפגיעה ויכולתי להגיע אל

החיילים ולהפעיל את מה שנדרש להפעיל שם. כך זה עבד עם כל היחידות.

איך נכנסנו למלחמה?
.תכנית 'סלע' האוגדתית, ומה הייתה תכנית 'סלע' הפיקודיתא אפרט מה הייתה ל

התכניות האלה לא בדיוק התממשו, ומבחינה מסוימת אני שמח שכך, כי חלק
מהפקודה כלל פריסת תחנות השהיה רפואיות על חמישה צירים היורדים מרמת
הגולן. למזלי, הרופאים לא הגיעו לשם, שכן אילו היו מגיעים לשם את חלקם לא

הייתי פוגש עוד. בפתיחת המלחמה היו ברמת הגולן 21 רופאים.
באשר להצטיידות ולארגון הרפואי של חטיבות המילואים. קיבלנו גדודים של
חטיבה 7, והציוד שניתן להם הוצא מימ"ח של יחידה אחרת. בסיכום שלי, שנכתב
כעבור כמה שבועות, בדצמבר 73', תיארתי את מה שעבר על הרופא הגדודי של
גדוד 82, גדוד סדיר. הרופא, אילן כהן, אונקולוג ילדים, עלה עם חטיבה 7. הצוות
הרפואי כלל רופא וחמישה חובשים, והיו לו תרמילי תאג"ד קלה ושני זחל"מים.
במשך יום כיפור הגיע גם האמבולנס. עשר דקות לפני תחילת המלחמה שלח
הסמג"ד את כולם בחזרה לפילון, צירף את הרופא ועוד שני חובשים אליו לזחל"ם

הטכני וכך הם נכנסו למלחמה. זה תיאור המלחמה שלו:
הוא יצא למלחמה בלי שום הוראות פינוי משום דרג רפואי, והקריאה הראשונה
הייתה לטפל בפצוע. צוות יצא, טיפל, פינה אותו באמבולנס של יחידה אחרת
שעברה בסביבה. הוא המשיך בציר הנפט לכיוון תל פארס. בה בעת הוא טיפל
בנפגעים בתוך נגמ"שים ושלח אותם לאחור בכלים שלהם עצמם, של הנפגעים,
ואז הצטרף אליו עוד נגמ"ש מאחת הפלוגות של הגדוד. בלילה הם ראו פתאום
שיש מולם טנק סורי בצומת. הם הסתלקו כדי לחפש מחסה וקיבלו קריאה לנוע
לטפל בנפגעים. בעת התנועה נתקלו בטנקים סוריים, ונפגע להם איש צוות. הם
לא הגיעו לפצוע שהיו אמורים להגיע אליו. בבוקר הם מצאו את עצמם ליד תל
פארס ועלו אל התותחנים. בעודם נעים פגשו באמבולנס מלא פצועים, חלקם
מגדוד 82 עצמו. האמבולנס היה שייך לגדוד אחר, היה בו רופא, הוא ניסה לפנות
את הנפגעים מרפיד לכיוון ציר הנפט, נתקל באויב וחזר לכיוון רפיד. בשלב זה היו
שני רופאים יחד. טנקים סוריים רבים התחילו לנוע לעברם, הם כולם ברחו לבונקר
ברפיד והיו שם בהפגזה סורית בעת שהסורים מנסים להנחית במקום הליקופטרים.

אפורה לש ש"מגנה .דיפרמ חוכה תא ץלחל םיקנט חוכ חלשנ הז בלשב
,םיש"מגנ ינש םע םיקנט תריישב ואצי םה .רחא ש"מגנל רבעוה ןכלו הזגפהב עגפנ

M-113 ינשו BTR, ה היינש הזגפהב לבא–BTR וריבעה םישנאה תא .ועגפנ
דועו םיעוצפ השולש ויה אפורה ש"מגנב .ילגר וענ ראשהו ,םיקנטלו םיש"מגנל
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אחרים. הם הגיעו לגשר אריק כעבור עשר שעות, בחלק מהדרך הם םילייח 71
טיפלו בצוות של טנק פגוע. אחד הפצועים נע עם התאג"ד יחד בשטח 26 שעות

לפני שהגיע לבית החולים. הגיע חי.
זה תיאור שמסביר איך התנהל הפינוי ואיך התנהלו היחידות באותה יממה
ראשונה, שבה עוד לא הופעלה האוגדה, עוד לא גויסה. הסיפור של 188 מוכר. גם

לא אכנס לתיאורים של 820 ואחרים.
בקרב ההבקעה עבדנו עם חטיבה 7 ועם גולני, וכל ניהול הפינוי הרפואי נעשה

ר בנטל, מנ"נ של עבדכם הנאמן עם חובש וקשר. לפתע שמעתי ברשת קולַהֵמ
מוכר, זה היה קצין הרפואה של חטיבה 317 ד"ר עמי דיציאן, שהגיעו לכיבוש תל
שמס. ההיכרות והתרגולת היו טובות, והתאפשר לנו להתארגן לפינוי הנפגעים בלי

שום בזבוז זמן, והדבר בוצע.
בשלב ההגנה במובלעת, הפינוי הרפואי היה בעיקרו מתל דהור. המפקדה
העיקרית שלי הייתה בעצם במפקדת אגד התחזוקה, שם ישב גם מפקד הגר"פ,
כאשר רוב הגר"פ היה פרוס בכל מיני מקומות. כיוון שהיה קשר והייתה שליטה
טובה, מקצועית, רק בצינור המקצועי על כל המערך הרפואי, ניתן היה לנהל את
העסק יוצא מן הכלל, בתיאום עם דרגי התחזוקה של האוגדה בגלל הקרבה לקצין

התחזוקה האוגדתי ולאגד התחזוקה.
620 איש. מעבר לזה,–הגר"פ עצמו קלט, לפי נתונים של מספרים אישיים, כ

500 איש. האוגדה הייתה צריכה–גולני וחטמ"ר 820, שהיו בגזרה שלנו, קלטו עוד כ
1,100 נפגעים בסך הכול.–לארגן את הפינוי של כ

הלקחים ממלחמת יום הכיפורים

הוא אחד הלקחים הקשים ממלחמת יום הכיפורים.תשישות קרב או הלם קרב 
אחרי המלחמה כולנו דיברנו על רפואת הנפש. בפיקוד הצפון פונו לעורף בכל
הקרבות 300 חיילים, עקב תסמונת של מה שקראנו 'תשישות קרב'. פסיכיאטר
מהאוגדה שלנו טיפל בארבעה מקרים קלים, ובעצם כמעט שלא היו לנו נפגעים
בתחום הזה. מתוך 300 החיילים שפונו לעורף מפיקוד הצפון, רק שלושה-ארבעה

188,–היו חיילי גולני, והיו גם חיילים אחדים מחטיבה 7. רוב הנפגעים היו מ
בעיקר מגדוד 74, שנכתש לחלוטין ביממה הראשונה. הם פעלו מנותקים זה מזה,
בלי פיקוד, ולא ידעו מה קורה סביבם. במצב של לחימה בלתי פוסקת, כשאין לך
מפקדים, כשאתה שומע קולות אנשים לא מוכרים ברשת, הצוות מתחלף שוב
ושוב ואפילו אינך מכיר את איש הצוות שלידך, אז הכול מתערפל, ועם התשישות

וההתייבשות באות תופעות של הלם קרב.
מדוע היו פחות נפגעים כאלה ביחידות האורגניות שלנו? אחד הדברים שהשפיעו
היה הנופשון ללוחמים. החל בראשית השבוע השני ללחימה, האוגדה הפעילה

 למקלחת, שינה,—36 שעות -24–מתקן בכפר בלום ואליו פונו פלוגות לוחמים ל
אוכל, החלפת בגדים, שגרת משמעת וחזרה לקו. האפשרות להוציא את האנשים
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לנפוש, אבל במסגרת ובמשמעת צבאית, ולחזור, הייתה לדעתי אחד האפקטים
החשובים ביותר במניעת מה שקרה במקומות אחרים, וגם אצלנו במצבים אחרים.

 הוא הנושא הכאוב ביותר. ביום הקרב באום בוטנה פינינו מח'אןהטיפול בחללים
22 גופות של חללי צה"ל. זה היה חג שמחת תורה, ויחידת הרבנות–ארינבה כ

שהייתה אמורה לקלוט אותן לא פעלה, ולכן אחרי כמה שעות הן הוחזרו אלינו
לשדה קדימה. כמובן, שוב פינינו אותן. אחד הלקחים החשובים ביותר מהמלחמה

 קודם—הזאת הוא הצורך בהתארגנות הרבנות הצבאית בשילוב יחידות הרפואה 
ם, כדי שלא ייהפכו לאלמונים.ָכול לזיהוי החללים, לרישומם ופינוי

בעת הקרב קיבלנו דיווחים על נ"צ שבהן שכבו חללים, והיה צריך לרשום
דעו במי מדובר, כי הצוות ממשיךֵאותם כדי שאחר כך כאשר יגיעו לאותו חלל י

למקום אחר. לדברים האלה יש חשיבות עליונה. הרבה לא מדברים על הנושא הזה,
אבל לדעתי הוא אחד הנושאים הכואבים, אם כי בסופו של דבר הוא נפתר באופן

מתקבל על הדעת.
האוגדה המשיכה להיות אחראית לגזרה בעצם עד הפסקת האש באפריל. כלומר,

6 באוקטובר,–האוגדה, שהייתה אוגדת מילואים, אוגדה קבועה, נכנסה למלחמה ב
7 בחודש ונשארה אחראית לגזרה גם כששתי האוגדות–קיבלה את האחריות ב

האחרות כבר התפנו. בשלב מסוים היו תחת פיקודי 45 מחלקות רפואה. אלמלא
הגר"פ ששלט בפלר"קים, היה קשה לשלוט בכל המערך הזה. בעת המלחמה מיניתי
רופא לקצין רפואה של אגד ארטילרי 212, דבר שלא היה קיים באגד. הוא קיבל

35 נפגעים–שישה גדודי חת"ם, והיה יום שהיו לחת"ם כ-עליו לטפל בחמישה
במקום אחד.

היא נושא שיש בו לקח אולי הגדול ביותר. זו לא הייתההשליטה בפינוי הרפואי 
הפעם הראשונה שהייתה לחיל הרפואה רשת פינוי נפגעים עצמאית. הפעם הראשונה
הייתה בכראמה. שם הייתה רשת פינוי ששלטה בכל כוחות הרפואה ממזרח וממערב

20 הליקופטרים. אבל זה לא היה תקני עד מלחמת יום הכיפורים. אותו–לירדן ובכ
משל"ק שהזכיר ערן היה לקח מרכזי, כי התברר שהרופאים, מפקדי פלוגות הרפואה
וקצין הרפואה האוגדתי עובדים באופן ישיר מול הרופא הפיקודי או נציגו שיושב
במשל"ק, שהוא המפקדה המשותפת לאג"ם ולחיל אוויר בפיקוד. זו הדרך לקצר
את כל דרגי הביניים ולהגיע במסוק הכי קרוב שאפשר אל הנפגעים. עם זאת, תמיד
קיים הצורך להבטיח שהפצוע יגיע למקום שבו יוכל המסוק לנחות וזה לא פשוט,
כי יש מרחק עשרה או 15 ק"מ ולפעמים יותר. כאן באמת בא לידי ביטוי חלק

שלושה רכבי פינוי לנ"צ בשטח כדי-מהמיומנות של הצוותים: איך לשלוח שניים
לחבור לאמבולנס או נגמ"ש של גדוד השריון ולהעביר נפגעים לעורף, למקום שבו
אפשר לייצב את מצב הפצועים ולהנחית מסוק. זו אופרציה מעניינת מאוד, ואחד

 קיומן של היחידות כל הזמן במרחב התחזוקה העורפי.הלקחים ממנה הוא



401

401

–

פינוי פצועים במהלך המלחמה
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הלוגיסטיקה של כוחות היבשההלוגיסטיקה של כוחות היבשההלוגיסטיקה של כוחות היבשההלוגיסטיקה של כוחות היבשההלוגיסטיקה של כוחות היבשה
במלחמהבמלחמהבמלחמהבמלחמהבמלחמה

אל"ם (מיל') רולנד אלוני

כללי

על הקרבות במלחמה כבר פורסם לא מעט חומר בלתי רשמי במחקרים, במאמרים
ובזיכרונות. על הלוגיסטיקה של כוחות צה"ל בכלל ושל כוחות היבשה בפרט לא
פורסם, או כמעט שלא פורסם כל חומר. המחקר שנעשה בצה"ל על אירועי המלחמה

לא הותר לפרסום ונגנז.
בסקירה זו אנסה להציג את ההיערכות הלוגיסטית של צה"ל בכוחות היבשה.
אציג, ככל האפשר, את היקף הכוחות, את פריסת העוצבות (במחנות הקבע ובמחסני
החירום), את פריסת המערך הלוגיסטי העיקרי של המטה הכללי והתכניות
הלוגיסטיות המטכ"ליות, כולל תכנית ריכוז הכוחות והובלתם לגזרות המתוכננות
למקרה שתפרוץ מלחמה. הסקירה מתבססת על חומר גלוי מזיכרונות, מעדויות,
גם של מי שהיה ראש אג"א עד שנה לפני המלחמה, מזיכרונות ורשימות אישיות
שלי מתקופת המלחמה, כאשר נשלחתי על ידי סגן ראש אג"א לחזית הדרום,
תחילה הייתי במפקדת הפיקוד ובהמשך באוגדת שרון, מרישומים שלאחר המלחמה
בעת שבוצעו תחקירים של בעלי תפקידים ומחומר אחר. בסיום המלחמה השתתפתי
בצוות שמינה ראש מה"ד האלוף מאיר זורע לאיסוף לקחי המלחמה בפיקוד הצפון.
לצערי הרב, בעריכת מחקר זה לא זכיתי לקבל סיוע ממחלקת ההיסטוריה של

צה"ל ואף לא מארכיון צה"ל.
— המוכנות של צה"ל, של מערך השדה, למלחמה —סוגיית ההכנות למלחמה 

עלתה וצפה גם בדוח ועדת אגרנט, שחקרה את אירועי המלחמה ואת האירועים
שקדמו לה. כדי לבחון את מוכנות צה"ל למלחמת יום הכיפורים ראוי להתחיל
בסקירת הפעילות הלוגיסטית מסיום מלחמת ששת הימים. ידוע שהכנות לוגיסטיות
למלחמה כרוכות בתהליכים ארוכים של בניית תשתית, של רכש והצטיידות, של

בניית כוחות, אימונם והכשרתם למלחמה.

האווירה במדינה בקיץ 1973

בחודשי קיץ 73' שרתה במדינה אווירה של ביטחון עצמי רב, של ציפייה לתקופת
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רגיעה ממושכת, של היעדר מלחמה בתקופה הנראית לעין. משה דיין נתן ביטוי
:1לאווירה הזאת. להלן קטע מדברים שאמר באוגוסט 1973

”יתרוננו הצבאי הנו פריים הכפול של חולשת הערבים ושל התעצמותנו.
חולשתם נובעת מגורמים שאינני סבור כי יחלפו במהרה: רמה נמוכה של

ערבי המאחד מדי–חייליהם בהשכלה, בטכנולוגיה ובאינטגריטי, פירוד בין
פעם, אך באופן שטחי ולתקופות קצרות... לעומת זאת, בעוצמתנו היחסית,
נוכל, לדעתי, להתמיד גם בשנים הבאות... צפויים הסדרי רכש מהחוץ
ויכולת הייצור העצמי של נשק מודרני ומעל לכול, קווינו הצבאיים
מתאימים וערוכים להגנה פיסית ולשליטה אלקטרונית... מהבחינה
הכלכלית, מעמסת הביטחון על המשק הישראלי פוחתת והולכת... חלקו

1973–24.1 אחוזים, ירד ב–1970 כ–של תקציב הביטחון מהתל"ג, שהיה ב
16.3 אחוזים. אנו צופים להמשך הירידה, כך שבשנת 1977 יהווה רק–ל

14.6 אחוזים... משך שירות החובה יקוצר בשנה הבאה בשלושה חודשים,
30–ואילו שירות המילואים פחת החל מהמחצית השנייה של 1972 ב

אחוזים לעומת 1970".

בממשלה, בצה"ל וברחוב הישראלי שרתה כאמור תחושת ביטחון עצמי, שנשען
. בסיור שערכו חניכי בית הספר לפיקוד ומטה של צה"ל בקיץ2על כוחו של צה"ל

73' לאורך תעלת סואץ, הציגו המלווים המדריכים את התכנית המצרית להתגבר
 בעזרת סילוני מים.—על מכשול סוללות העפר שהקים צה"ל לאורך התעלה 

אמון ביכולת הביצוע. כידוע, זו הייתה השיטה–תכנית זו קיבלה יחס של זלזול ואי
שנקטו המצרים באוקטובר 73' כדי להתגבר על הסוללה.

התשתית הלוגיסטית

הכנת התשתית הלוגיסטית נמשכה תקופה ארוכה, מסיום מלחמת ששת הימים.
בדוח סיכום פעילותו כראש אגף האפסנאות במטה הכללי (1972-1968), כתב
אלוף (מיל') עמוס חורב על הפעילות הענפה של האגף בתקופה שבין מלחמת

. בהזדמנות זו אני3ששת הימים ובין שנת 1972, שבה סיים את תפקידו כראש אג"א
מבקש להודות לאלוף חורב על שהואיל לאפשר לי לעיין בדוח הנ"ל. עמוס חורב
מציין בין השאר כי מאז סיום המלחמה ביוני 67', המערך האפסנאי היה עסוק

בחיפוש ובמתן של פתרונות לכמה נושאים:
400– שכלל בין השאר 18,000 טונות תחמושת, כפינוי השלל ממדבר סיני,£

300 תותחים ואלפי כלי רכב, שנקלטו בצה"ל.–טנקים, כ
, במרחבים עצומיםמתן פתרונות לוגיסטיים לשהייה ממושכת בשטח£

ובאזורים שיש בהם תנאי אקלים קיצוניים כמו מדבר סיני ורמת הגולן
(פתרונות בתחום המגורים, הספקת מזון טרי, הספקת מים, דלק, תחמושת,

חלקי חילוף, תאורה, חימום, ביגוד ועוד).
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 באמצעות הקמת מערך סדנאות בשטח קרובהחזקת כל ציוד הלחימה£
לגייסות.

, התואם את צורכי מלחמת ההתשהמתן פתרון לוגיסטי לפריסת הכוחות£
מחד גיסא ואת התכנונים האופרטיביים מאידך גיסא, בכל הנוגע לפריסת

30,000–ערוצים קדמיים של תספוקת (דלק, תחמושת, מזון) בהיקף של כ
טונות על צירי ההתקדמות, הספקת חלפים ותחמושת לגייסות בתקופת

מלחמת ההתשה.

בצד כל הפעולות הללו, הכין המערך הלוגיסטי תכנית הצטיידות, רכש, שיקום
והסבה של רכב, נשק, רק"ם, ממקורות צה"ל ומחוצה לו. הוכנו מלאים של תחמושת
וחלפים שיאריכו את כושר העמידה של צה"ל לתקופה ממושכת. כל אלה, כמובן,

לפי מתארי המלחמה או ההערכות והתכניות המבצעיות. להלן דוגמאות:
424–1972 גדל מלאי כדורי 105 מ"מ לטנקים ב– בין 1968 לתחמושת:£

1,180 אחוזים.–אחוזים; מלאי הפגזים לתותחים 155 מ"מ גדל בכ
-M 'ןוטפ' יקנט ,'טוש' יקנט( םיקנט 009–כ שכר תורוקממ וטלקנ טנקים:£

.ללש יקנט 773 וטלקנ םחולה ךרעמב .)48
130 מ"מ.– 122 ו—200 תותחים בינוניים שלל – נקלטו כתותחים:£

נוכח לקחי מלחמת ששת הימים הוגדל מערך הובלת המים המטכ"לי לכדי יכולת
אג"א-הובלת כמיליון ליטר מים בסבב אחד. כוח האדם במערך הלוגיסטי (במטכ"ל

ובמרכזיו הלוגיסטיים) גדל והגיע בשנת 1972 לכדי 16,000 איש (אנשי חובה, קבע
ואזרחים עובדי צה"ל).

ראש אג"א, אלוף (מיל') עמוס חורב הניח בהערכות המצב שיש להידרש למקרה
 הוא מקרה של מלחמה כוללת בשתי חזיתות. לפי הערכת מצב זו,—הגרוע ביותר 

דרש אג"א לרכוש מובילי טנקים נוספים, ולטענת האלוף חורב דחה הרמטכ"ל
.4דרישה זו עקב מגבלות תקציב

אחרי ההצטיידות וההיערכות של צה"ל בעקבות מלחמת ששת הימים, הוכנה
'. התכניתתכנית 'גושן היא —שנתית לשנים 1971/75 –בצה"ל תכנית עבודה רב

התבססה על הנחת היסוד שלא צפויה מלחמה. היא עמדה בסימן צמצום תקציב
הביטחון לטובת יעדים עדיפים שקבעה הממשלה, כמו קליטת עלייה, חינוך ושיכון.

שנתית שבאה במקום תכנית 'גושן' ופרסה את–עקב זאת הכין צה"ל תכנית רב
התעצמות צה"ל לשלוש שנים נוספות, עד שנת 1978.

—מערך התחזוקה המטכ"לי והפיקודי 
הפריסה בקווים החדשים

אחרי מלחמת ששת הימים, עם פריסת צה"ל במרחבים החדשים בגולן, בסיני
ובמרחבי יהודה ושומרון, הוקמו מתקני תחזוקה מטכ"ליים ופיקודיים, שכללו מתקני
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הספקה קדמיים, סדנאות מרחביות, מתקני קשר ומתקנים רפואיים. במתקנים
קדמיים אלה הוחזק המלאי הדרוש לפי התכניות האופרטיביות של צה"ל בגזרה.

אג"א החזיק את יתרת המלאי המטכ"לי בבסיסים עורפיים, בפריסה ארצית.-מטכ"ל

:5עיקרי המגמות שלפיהן תוכננה ואורגנה התחזוקה
ארגון מערך תחזוקה במסגרת מתאר המותאם לתפיסה ולצרכים המבצעיים,£

תוך הגברת העצמאות וכושר העמידה של מתקני המטכ"ל הקדמיים, כדי
להקטין את תלות היחידות החונות בשטחים הקדמיים במתקנים שבמרכז

הארץ.
שיפור השיטות והאמצעים של התחזוקה, שיענו על דרישות הפעילות£

המבצעית.
התכוננות למקרה של חידוש הלחימה באמצעות הכנת מערך התחזוקה,£

הכנת תספוקת ואפסניה, הגברת הכשירות ופרסום פקודות כוננות.
הרחבת התשתית הלוגיסטית בפתיחת צירים, פיתוח רשת המים והקמת£

מצבורים קדמיים.
הקמת מתקנים לוגיסטיים באזורים האלה: ברמת הגולן (צנובר, נפח), באזור£

ירושלים (מעלה אדומים, מעלה יוסף, הג'יפטליק) ובסיני. בסיני הוקם
 היא ביר גפגפה, עם שלוחות בביר תמדה,—מתקן לוגיסטי מרכזי ברפידים 

עריש עד–ביר חסנה ואזור רומני; הונח קו מים שהוביל מים מאזור אל
אחרון המוצבים לאורך התעלה ולמחנות הפרוסים בסיני, והוקמה יחידת
בעלי מקצוע להחזקת קו המים; במתקן הלוגיסטי המרכזי ברפידים הוקמו
מצבורי הספקה של דלק ושמנים, של תחמושת וחלפים ושל מזון; הוקמה
יחידת הובלה, הוקמו יחידות רפואה, יחידות קשר, סדנאות להחזקת הרכב

והטנקים; הופעל בית חרושת לקרח.

פי התכניות האופרטיביות השונות, הוקמו גם מצבורים ומתקנים אחרים ברמת–על
הפיקוד המרחבי, כמו מתקני רפואה וסדנאות. לשם שליטה על הצירים ועל היחידות
הלוגיסטיות הפיקודיות והאחרות, המתקבלות בסיוע לפיקוד בשעת חירום, הוקמו

'72 גדודי הובלה פיקודיים ויחידות שליטה פיקודיות.-בשנים '71
הפעילות הלוגיסטית הושפעה מלקחי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה

 נוספו מערכות—לבן –כוננות כחול היא —שבאה אחריה. אחרי כוננות אביב 73' 
קשר בגולן ובסיני, נפרצו דרכים חדשות, הוחש קצב בינוי הביצורים, הוקמו והורחבו
ימ"חים (יחידות מחסני חירום) לחטיבות השריון, קרוב יותר לחזיתות הלחימה

20 אחוזים מלאי התחמושת בבסיסים–הצפויות (בסיני ובגליל המזרחי), הוגדל ב
9,000 טונות.–הקדמיים והוא הגיע לכ
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על הלוגיסטיקה

אין בכוונתי להלאות את הציבור בהרצאה על הלוגיסטיקה, אך יש להבין שתשתית
לוגיסטית של מדינה נבנית לאורך השנים בהתבסס על מתארי מלחמה אפשריים
ומתוך ניתוח מצב המדינה, משאביה, יכולתה לעמוד בלחצים מדיניים ועוד. לא
כאן המקום לעמוד על כל אלה, אך חשוב לזכור בעיקר עובדה חשובה ובסיסית
אחת: הלוגיסטיקה באה לתת פתרון לתכנית המבצעית ובעצם אפשר להגדירה

פי הערכת מצב ותכניות מבצעיות.–כאומנות האפשרי. הכנות לוגיסטיות נעשות על
לפי מתארי המלחמה שהיו ידועים באותה תקופה ולפי תפיסת הביטחון במדינה
ובצה"ל, חשבו שהעולם לא ייתן למדינת ישראל לנהל מלחמה ארוכה ולכן יש

המלחמה תארךלסיימה, אם תפרוץ, בתוך חמישה ימים. מתוך כך העריכו כי 
. כך אפשר להבין את התקנים ואת רמות המלאי שנקבעו אז.כעשרה ימים

התקציבים

במסגרת צמצום התקציב בהיקף של כחמישה מיליארד לירות, הוקטנו ואף נדחו
רכישות של טנקים משומשים 'צנטוריון', של מובילי טנקים ונגמ"שים. הערכות
המודיעין, שהסבירות למלחמה נמוכה מאוד, גרמו לנכונות לוותר על רכש אמצעי

.6לחימה ולהסתפק בנשק נגד טנקים הקיים
פי תכנית העבודה–אחרי ההצטיידות המסיבית של השנים 1970-1968, על

'.תכנית 'גושן היא —'75 -שנתית, הכין צה"ל תכנית עבודה חדשה לשנים '71–הרב
'73 הלך-מגבלות התקציב לא אפשרו הצטיידות בהיקפים הנדרשים. בשנים '71

26 אחוזים מהצרכים,-וגדל הפער בין הצרכים ובין התקציב: התקציב לציוד היה 21
36 אחוז מהצרכים– בין 66 אחוז מהצרכים בשנת 71' ל—ואילו התקציב לתחמושת 

בשנת 73' (היא שנת המלחמה). בעניין רכש תחמושת, הפערים נבעו הן מזמן
 והן מהמדיניות7ההספקה (פרק הזמן שעובר מאישור התקציב עד קבלת הפריט)

שהעדיפה רכש מתוצרת מקומית.
1973 היו פערים בין הצרכים ובין הקצאת תקציב. לדוגמה, לפריטי-בשנים 1971

 כשליש מן הצרכים התקניים—ציוד הוקצב רבע מהסכום הדרוש, ולפריטי תחמושת 
לתחמושת, שהתבססו על הערכת צריכה ממוצעת של יום לחימה. בפריטי תחמושת
עיקריים, עמד צה"ל ערב המלחמה עם מלאי של שלושה רבעים מהתקן בתחמושת
טנקים, ושל ארבעה חמישיות מהתקן בתחמושת ארטילרית, כפי שיפורט בהמשך.

מערך התחזוקה האוגדתי
השינוי העיקרי והעקרוני בארגון מערך התחזוקה בדרג השדה, ברמה האוגדתית,
בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים, היה הקמת האוגדה הקבועה,
ביטול יחידות התחזוקה ברמת החטיבה ומיסוד מערך התחזוקה האוגדתי במבנה
קבוע, במסגרת אגד התחזוקה. במטה החטיבה נשאר מטה תחזוקה לתכנון, תיאום
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והפעלה של גופי התחזוקה שקיימים בגדודים או כאלה שיתקבלו בסיוע מהרמה
הגבוהה יותר, לפי הצרכים המבצעיים. שרשרת התחזוקה בדרג השדה נהפכה
למדורגת (גופי תחזוקה ברמת הגדוד והאוגדה). השינוי גרם לחיסכון, לצמצום
הזנב הלוגיסטי הנע בעקבות הכוחות ולניצול יעיל יותר של האמצעים. ארגון
התחזוקה במתכונת החדשה נלמד במערך ההדרכה ותורגל בתרגילים אוגדתיים

בשנים שלפני המלחמה.

עיקרי הסד"כ
סד"כ צה"ל כלל בשנת 1973 חמש אוגדות שריון, מהן אחת סדירה בסיני וארבע

—אוגדות מילואים שבאחת מהן עדיין לא הושלמו כל העוצבות (האוגדה הסדירה 
;ןוירשה תוסייג לש הכרדהה ךרעמ סיסב לע ןרב תדגוא ;יניסב טרבלא תדגוא
דוקיפב ןורש תדגואו ;ןופצה דוקיפב לופר תדגוא ;זכרמה דוקיפב דלפ אסומ תדגוא
תדגוא ,תישיש הדגוא לש תזרוזמ המקהב לחוה ןבל–לוחכ תוננוכ ירחא .)םורדה
המלשוה םרטב םירופיכה םוי תמחלמל הסנכנ וז הדגוא .ןופצה דוקיפב ,רנל ןד
.הלש הקוזחתה דגא תמקה

הסד"כ המשוריין של צה"ל כמעט הוכפל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום
הכיפורים. באוקטובר 73', סד"כ הרכב המשוריין של צה"ל היה 91 אחוזים מהסד"כ

90 אחוזים–לפי תכנית 'גושן', 81 אחוזים מסד"כ התומ"תים (תותחים מתנייעים) ו
1,000–מסד"כ הנגמ"שים והזחל"מים. במלחמת ששת הימים היו ברשות צה"ל כ

. להלן עוצמת1,5008 נגמ"שים וזחל"מים–200 תותחים מעל 100 מ"מ, וכ–טנקים, כ
:9הרק"ם של צה"ל באוקטובר 1973

בסיום המלחמה היו 1,100 טנקים פגועים, מהם 400 היו אבודים.**

כולל הוצאה ממרכז השיקום וההחזקה של אג"א עד 24 באוקטובר 1973.*
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תכנון ההובלה

אחד מגורמי היסוד בלוגיסטיקה הוא הובלה והנעה של גייסות. הנחת היסוד של
התכניות הלוגיסטיות המטכ"ליות הייתה לפי הנחות היסוד של הגורמים המבצעיים
והמודיעיניים במטה הכללי, והיא שתינתן התרעה של שבוע ימים לקראת אפשרות

פי הנחת יסוד זו הוכנה התכנית לגיוס ולריכוז של הכוחות לזירות–מלחמה. על
הפעילות הצפויות. תקן מובילי הטנקים נקבע על ידי אג"ם באופן שיוכל להוביל

זמנית בפרק זמן של 24 שעות.–אוגדה משוריינת אחת בו
 קבעה את היערכות צה"ל— תכנית 'סלע' —תכנית המגננה של הימים ההם 

למקרה של סכנת מלחמה. תכנית ריכוז הכוחות התבססה על סד"כ מובילי טנקים
צה"ליים (מובילים סדירים ומובילים במחסני חירום של צה"ל) ומובילים מהכוח

פי תכנית ההובלה המטכ"לית,–האזרחי שיגויסו לצה"ל, ועל הובלה ברכבת. על
לבן,–נקבע לוח זמנים מפורט לתנועה שתימשך שבוע ימים. אחרי כוננות כחול

הוכנה בפיקוד הדרום תכנית הובלה שהתבססה על נסיעת טנקים רבים על
72 שעות.–שרשראות, ועל ידי כך קוצר לוח הזמנים לריכוז כוחות בחזית הדרום ל

לימים, יטען ראש מחלקת תחזוקה במטכ"ל-אג"א כי התכנית לא קיבלה את
. לפי תכנית 'סלע', בתוך 72 שעות ניתן יהיה להוביל כמחצית מסד"כ10אישור אג"א

:11הטנקים של צה"ל, כלהלן
359הובלה באמצעות מובילים

90הובלה באמצעות רכבת ישראל
638תנועת טנקים על שרשראות

1,087 טנקיםסה"כ

תויופצה המיחלה תוריזב אצמיהל ולכי תיל"כטמה תינכתה יפ–לע יכ אופא אצוי
םייוניש הביתכה המחלמב םיעוריאה תוחתפתה .ל"הצ לש םיקנטה תיצחמכ
3791 רבוטקואב 9 דע ,תונושארה תועשה 27 ךשמב ,לעופב .ןונכתהמ םיינוציק
םיקנט 234,1 םהמ ,םיקנט 147,1 תונושה תותיזחל ובצייתה ,00:01 העשב
לע סמועה תניחבמו תינכט הניחבמ תועמשמה לכ םע ,תוארשרש לע העונתב
דע תוארשרש לע וענ םיקנט 007–מ הלעמל .וזכ הכורא העונתב םיטסיקנטה
םיקנטב תולקת 861 ויה ,טנרגא תדעוול ורסמנש םינותנה יפ–לע .מ"ק 003
טוש' יקנט 21 ,)רלוס עונמ( 'לק טוש' יקנט 62 :ןלהלכ ,תוארשרש לע וענש
ףסונ .תונוש תולקת םע 31 ,'ןמרש' יקנט 79 ,'ןוטפ' יקנט 02 ,)ןיזנב(-'רואטמ
דקפמ .תונוש תולקת בקע םוריחה ינסחממ ואצוה אל םיקנט 11 ,הלא לע
וראשנש 91 דועו ךרדב ועקתנש םיקנט 021 :םירחא םינותנ איבה ןוירשה תוסייג
053–ל 081 ןיבש םיקחרמ תוארשרש לע וענש םיקנט ויה .21םוריחה ינסחמב
.תיזחה יווקל דע םוריחה ינסחממ ,מ"ק
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רכש

בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים חל גידול משמעותי ואיכותי
במערך ההובלה הן בדרג השדה והן בדרג המטכ"לי. בתקופה הנדונה, נרכשו למשל:

מינוע לעוצבות השריון. הרכש שיפר והגביר–3,400 משאיות מסוג 'ריאו' רב£
את רמת הניידות של דרגי התחזוקה הצמודים למערך הלוחם בעוצבות

השריון והרגלים.
1,000 משאיות מסוג 'לילנד', למערך ההובלה המטכ"לי, הפיקודי ואף–כ£

האוגדתי, דבר שאפשר הקטנת התלות בגיוס רכב אזרחי וגם החלפת כלי
רכב ישנים.

140 גרורים מתוצרת–140 ראשי מוביל מסוג 'קונטרקטור' (מתוצרת חוץ), ו£
הארץ ('נצר סירני'). רכש זה שיפר את מערך ההובלה והגדיל את היכולת

לנייד עוצבות שריון בכלי רכב אמינים ומהירים יותר.
בתחום הצליחה, נרכשו בין השאר 12 טנקי גישור, דוברות ואמצעי צליחה£

אחרים, גשרים, סירות גומי וסירות חמרן.
הסתיים פיתוח גשר הגלילים לצליחת התעלה.£

1,700 משאיות עם הנעה קדמית, שלל ממלחמת–נוסף על אלה, נקלטו בצה"ל כ
.13ששת הימים

14מצב התחמושת

1973–התקנים לתחמושת נקבעו לפי הערכות מצב והערכות מתארי מלחמה. ב
נרכשו פריטי תחמושת שלא הגיעו לארץ אלא אחרי המלחמה. להלן מצב התחמושת

בפריטים עיקריים, לטנקים ולתותחים.

פגז 105 מ"מ לטנקים (באלפי פגזים)

31 במארס 1974: 437.–סה"כ צרכים ל
6 באוקטובר 1973: 40 (פער של 21 אחוזים).–הוזמנו אך לא הגיעו עד ה

פגזים לתותח מתנייע 155 מ"מ (באלפי פגזים)
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31.170 במארס 1974:–סה"כ צרכים ל
6 באוקטובר: 19 (פער של 11 אחוזים).–הוזמנו אך לא הגיעו עד ה

פגזים לתותח 175 מ"מ (באלפי פגזים)

31 במארס 1974: 29.–סה"כ צרכים ל
לא הוזמן: 1.

6 אוקטובר: 5 (פער של 3.5 אחוזים).–הוזמנו אך לא הגיעו עד ה

הערות לעניין התחמושת:

10 באוקטובר דרש עוזר ראש הרמטכ"ל (האלוף רחבעם זאבי) לאסוף–ב1.
155 מ"מ שנשארה בשטח.–תחמושת 105 מ"מ ו

18 באוקטובר הוחלט להטיל מגבלות על שימוש בתחמושת 155-בליל 217.
מ"מ.

אג"א ליד ציר 'עכביש' בסיני כמויות גדולות-21 באוקטובר אסף מטכ"ל–ב3.
של תחמושת (250 עד 300 טונות).

להספקה בזמן מלחמה הייתה השפעה עיקרית על מצב המלאי של תחמושת4.
ארטילרית. השוני בין ההגדרה של ימי לחימה בתחמושת ארטילרית ובין

הצריכה בפועל ראוי לתשומת לב.
הסימן (-) מציין את הפער במידע שבין רישומי המחשב שנוהלו באג"א5.
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ובין המצאי בשטח. ברור לכול כי מצב של רישום שלילי מעיד למעשה
שהרישום אינו נכון וכי הנתונים אינם ידועים במדויק.

פתיחת המלחמה

ביום שישי, 5 באוקטובר 1973, הכריז הרמטכ"ל על כוננות ג' והוחלט להעמיד
. ניתנו התרעות לגיוס, והן15בכוננות לגיוס את מרכזי הגיוס של עוצבות המילואים

החלו להניע את הפעילות הלוגיסטית בדרג המטכ"ל ובדרגי השדה. בבוקר שבת 6
באוקטובר בשעה 10:00 הוציא המטה הכללי פקודת גיוס.

רקיעב קסע יל"כטמה יטסיגולה ךרעמה ,המחלמה תחיתפ לש ,הז בלשב
תא קפנל ליחתהל םייטסיגולה םינקתמל תוארוה ןתמב ,סויגל םיעצמאה זוכירב
תא תואנדסה ןמו הקזחההו םוקישה יזכרממ איצוהל ,םוריח תעשל תובצקהה
ךרעמה לש םיאולימה סויג לחה תעב הב .םוקישב וא םינוקיתב ויהש םילכה
ברעה דע יכ עידוה ,רקובב תבשב ל"כטמרה םע ןוידב ,א"גא שאר .יטסיגולה
.םיקנט יליבומ 002 ולעפוי

לוח הזמנים לגיוס והצטיידות מבוסס על מתן עדיפות לדרג הלוחם על פני
פי עדיפויות אלה, נקבעה גם תכנית לניפוק מלאי הדלק–הדרגים המנהלתיים. על

והתחמושת ליחידות הלוחמות וליחידות הלוגיסטיות האוגדתיות.
לגיוס החפוז הייתה השפעה על ארגון היחידות, על שיגורן לחזית ועל הדאגה
לתדלוק בדרך. יש לזכור כי המרחק מבאר שבע, לדוגמה, עד חזית תעלת סואץ
הוא מאות ק"מ. נוכח המצב בפתיחת המלחמה, והיציאה המהירה מן הימ"חים,
נדרשו פתרונות לתדלוק הטנקים בדרך. הפתרונות היו לעתים בלתי שגרתיים,
לדוגמה כוחות אוגדת שרון שירדו לסיני תודלקו על ידי מכליות שהוצאו ממרכז
ההספקה ברפידים ועל ידי אגף האפסנאות של אוגדת אלברט, האוגדה הקבועה
בסיני. כוחות שנתקעו כמעט בלי דלק באזור באר שבע, תדלקו בתחנת דלק בבאר

. חלק מכוחות16שבע כאשר המג"ד גיורא לב מחלק פתקים כאישור לקבלת הדלק
.17אוגדת פלד, בדרך לרמת הגולן, תידלקו בתחנת הדלק בצמח

בגלל הלחץ של גיוס פתאומי ומבוהל והדרישה לשגר מיד כל כוח שהתארגן,
חלקים מהציוד והחימוש של הטנקים נשארו במחסני החירום. לדוגמה, אוגדתו
של האלוף שרון השאירה במחסני החירום באזור באר שבע ציוד רב, הכולל רשתות
הסוואה, בגדי עבודה, סרבלים חסיני אש, ערכות כלים לבעלי מקצוע, זרקורים

.18לטנקים, מרגמות 52 מ"מ ומרגמות 81 מ"מ וסוגי תחמושת שונים

הצטיידות עוצבות ממחסנים של עוצבות אחרות

כזכור, לקראת ראש השנה הוחלט להעלות את חטיבה 7 לרמת הגולן. משיקולים
כלכליים נתקבלה החלטה שהחטיבה תשאיר את הטנקים בסיני, תעלה צפונה
ותצטייד בטנקים ובציוד הנלווה של חטיבת המילואים 179 של רן שריג, ואכן כך
היה. בערב ראש השנה, אחד הגדודים של חטיבת בן שהם הצטייד אף הוא בטנקים
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 חטיבת—של חטיבת רן שריג. ביום כיפור, לא היו במחסני החטיבה של רן שריג 
 טנקים לחייליו.—הגיוס המהיר של פיקוד הצפון 

מיותר לציין כי בהחלטה הזאת אפשר לראות חיזוק לסברה כי בראש השנה
איש לא צפה את ההתפתחויות, שאם לא כן אין הסבר להחלטה.

 הייתה החטיבה המהירה של פיקוד הצפון (משמע חטיבהחטיבת רן שריג
לגיוס מהיר, שאורגנה ותורגלה לכך). ביום הגיוס, וכנראה על מנת לנצל את יתרונות
שיטת הגיוס המהיר, הוחלט לציידה בטנקים של חטיבת אברהם ברעם (בצומת
גולני). החטיבה התגייסה, הוסעה למחסני החירום של חטיבת ברעם במחנה שבגליל
התחתון והצטיידה שם. היות שהטנקים לא היו מזוודים וחמושים, פעולת

ההצטיידות ארכה זמן רב מן המתוכנן בשביל חטיבה לגיוס מהיר.
 התגייסה במחנה שלה, בגליל התחתון, הצטיידה בכלחטיבת אברהם ברעם

הוטסה לדרום ולסיני, שם הצטיידה-האמצעים הדרושים שהיו בימ"ח והוסעה
בטנקים שהשאירה חטיבה 7 במחנות. הטנקים לא היו בכשירות מלאה, וחטיבת
ברעם נאלצה להתמודד עם בעיות של גיוס בלתי מתוכנן ובלתי מסודר, של
התרוצצות במרחבי המדינה והתייצבות בזירת לחימה זרה, אחרת מזו שהורגלה

8 באוקטובר 73' התייצבה החטיבה בסיני.–ותורגלה בה, בהיותה חטיבה צפונית. ב
םיקנטהמ קלח ,תקפסמ הערתה אלל תודייטצההו סויגה לשב ,זרא םייח תביטחב

.םינוש םינקתמב םירוזפ אלא עבש ראב רוזאב הביטחה לש עבקה הנחמב ואצמנ אל
ןוירשה תוסייג לש הנדסהמ םיקנט הנומש ךושמל הדוקפ הלביק הביטחה ,המגודל
רפסה תיבמ םיקנט 22 ,רמושה לתב םוקישה זכרממ םיקנט הנומש ,סילו'ג רוזאב
ואצמנ דבלב םיקנט 22 .ןיפירצ הנחממ הרשעו בגנבש הטבשמ םיקנט 22 ,ןוירשל
לש הזכ זוכירל תושורדה תולועפה ןהמ טרפל רתוימ .הביטחה לש עבקה הנחמב
םיקנטה תא דייצל הגאדה ,םילכה תניחבל עוצקמ ילעב ןוגרא ,םיתווצ ןוגרא ,םיקנט
.םוריח סויגב תאז לכ ,דועו םיקנטה תא ליבוהל ,תשומחתבו קלדב םילבקתמה

התייצבות העוצבות בחזית

6 באוקטובר היו בפיקוד הצפון 177 טנקים ובפיקוד הדרום–בפתיחת המלחמה ב
290 טנקים. להלן פירוט התייצבות העוצבות בחזיתות:

 עד 7 באוקטובר בשעה 14:00 היו בחזית:פיקוד הצפון:
חטיבת טנקים (רן שריג);£
חטיבת טנקים (אורי אור);£
פורת);–חטיבה ממוכנת (מוטק'ה בן£
חטיבה ממוכנת (יעקב הדר);£
אוגדת פלד הייתה בתנועה ממחנות הקבע שלה בפיקוד המרכז והגיעה£

לאזור צמח בשעה 18:00.
 עד 7 באוקטובר בשעה 17:00 היו בחזית:פיקוד הדרום:
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חטיבה ממוכנת (פדל'ה);£
חטיבה ממוכנת (זאב רם);£
חטיבת טנקים (אריה קרן);£
חטיבת טנקים (נתק'ה ניר);£
חטיבת טנקים (חיים ארז);£
חטיבת טנקים (טוביה רביב);£
חטיבה ממוכנת [אריה דיין (בירו)];£
חטיבת טנקי שלל [יואל גונן (גורודיש)].£

לאחר הימים הראשונים של גיוס והצטיידות, מערך התחזוקה פעל בכל הרמות
לסיפוק צורכי היחידות. בשלבי ההצטיידות הראשונים, ובגלל לחץ היחידות

. לפי התכנית19המתגייסות, השתבשה תכנית הניפוק של תחמושת במרכז התחמושת
83 יחידות.–7,500 טונות תחמושת ל–30 השעות הראשונות כ–היה על המרכז לנפק ב

240 יחידות (כולל ניפוקים–במקום זאת, נופקו בשלושה ימים 6,300 טונות ל
חוזרים לאותה יחידה). לפיכך היו יחידות שהמתינו שעות עד שיכלו להצטייד.

אג"א ארגן יחידות פינוי שלל והן החלו לפעול מיד.-בעת המלחמה, מטכ"ל
9 באוקטובר–איסוף השלל כבר בימים הראשונים אפשר לרמטכ"ל להורות כבר ב

להקים יחידות על בסיס טנקי שלל.
העקרונות שלפיהם נבנה מערך התחזוקה בדרג השדה הבטיחו למעשה עצמאות

 יש לכוחות—לוגיסטית של הדרג הלוחם לפרק זמן של למעלה מיומיים, משמע 
יכולת לפעול ולהילחם פרק זמן די ארוך בלי שיזדקקו להזרמת הספקה. תקלות
שהיו בשלב ההצטיידות הראשונית השפיעו על כושר העמידה של חלק מן הכוחות.

פריסת מתקני התחזוקה הקדמיים בסיני ובגולן קיצרה את הטווחים באופן משמעותי
ביותר ואפשרה סבבי הספקה קצרים יחסית. המשימה העיקרית של אג"א ושל
הפיקודים המרחביים הייתה לדאוג למלאי מתאים במתקנים הקדמיים. בעת הגיוס
החפוז, מרכז ההספקה ברפידים מילא תפקיד חשוב בניפוק דלק ותחמושת לכוחות
הנוסעים לחזית שדרגי התחזוקה שלהם טרם הספיקו להצטייד ולנוע אחריהם.

. ואילו בצפון, חלק מיחידות20הוא גם סייע לכוחות אגד התחזוקה של אוגדת סיני
ההספקה נאלץ לנסוע עד אזור חיפה כדי למלא מחדש, אחרי מילוי דרגי הכוחות.

אחת ה'מכות' שלקתה בהן המערכת הלוגיסטית הייתה קריסת מערכת הדיווח.
מהרגעים הראשונים לחצו המפקדים בכל הדרגים לקבל עדכון על מצב הגיוס,
ההצטיידות והתנועה של כוחות לעבר החזיתות. בגלל הלחץ והבלבול של חלק
מהיחידות ובעצם בגלל שיטת הדיווח של המטה הכללי, שבה המרכז הלוגיסטי

 נוצר למעשה—מזכה את רישומי המלאי עם יציאת שיירת ההספקה מן השער 
פער בין מה שנמסר למחלקת התחזוקה באג"א ובין המלאי שהיה קיים בפועל
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בשטח, בדרך מהמתקן המטכ"לי לעוצבות ובעוצבות עצמן.
תחושת 'קוצר הנשימה הלוגיסטי', בעיקר בעניין התחמושת, השפיעה כנראה

אג"א החליט להתגבר על בעיית-על תהליכי קבלת ההחלטות המדיניות. מטכ"ל
הדיווח בשיגור קציני קישור אפסנאים לפיקודים המרחביים ולמתקנים הקדמיים.

אג"א ובין הנעשה בשטח. שיטה זו-כך התאפשר קשר בלתי אמצעי בין מטכ"ל
פשרִאג"א. לעתים, הקשר הישיר א-מנסה להבהיר את התמונה הלוגיסטית במטכ"ל

לאג"א לתת הנחיות מתוך תמונת המצב שהעביר הנציג בשטח. לדוגמה, סגן ראש
אג"א תא"ל יוחנן גור נתן לי אישור לשחרר מלאי מסוים של תחמושת בשלוחת
מרכז הספקה סיני ברומני, לטובת הכוחות שפעלו בגזרה הצפונית של התעלה,

בגזרת קנטרה.

: שאלת המחסור בתחמושת נוגעת גם למצבקביעת תקנים לפי מתאר מלחמה
פי הנתונים שבידינו, בסיום המלחמה היה ברשות–הכוחות בסיום המלחמה. על

הכוחות מלאי לפי התקן ברמת הגדוד והאוגדה. בבסיסי המטכ"ל לא היה מלאי
.21תחמושת כלל

למשימות השגרתיות של המערך הלוגיסטי בכל הרמות, של התגייסות מהירה, של
הספקת מזון, דלק, חלפים וציוד, תוך אלתורים ופריסת קציני קישור, אולתרה גם

אג"א התארגן לדאוג גם-הצטיידות של כוחות שהוקמו במשך המלחמה. מטכ"ל
להספקת דלק לצרכים האזרחיים של המדינה, בהתאמה לצורכי הצבא ובתיאום

2,700–60,000 עובדים בכ–עם ועדת מל"ח. בין שאר הפעולות היה ריתוקם של כ
מפעלים חיוניים שתפקידם לאפשר את קיומם של חיי האזרחים מחד גיסא, ולספק

את צורכי מערכת הביטחון מאידך גיסא.

1,500 טנקים, מהם 550 כשירים–במלחמה זו אסף צה"ל שלל רב: נתפסו קרוב ל
9 באוקטובר הורה הרמטכ"ל–500 תותחים. כאמור, עוד ב–, וכT-62 ובהם 200 טנקי

להקים יחידות לוחמות המצוידות בכלי שלל אלה.

סיכום

פתיחת המלחמה הפתיעה את המערך הלוגיסטי כמו את המדינה כולה. ההחלטה
לצייד את חטיבה 7 בטנקי החטיבה המהירה של פיקוד הצפון, שהייתה נכונה
מבחינה כלכלית, לא הייתה מתקבלת אילו העריכו הגורמים המחליטים שתפרוץ

מלחמה כעבור שבועיים.
למרות ההפתעה ותנאי הפתיחה הקשים, המערך הלוגיסטי עמד במשימותיו
והתאים את פעילותו לשינויים הבלתי צפויים שחלו בתכניות האופרטיביות

והלוגיסטיות שהוכנו בעוד מועד.
לבן' במאי 1973 סייעו במידת מה–החודשים שעברו מאז כוננות 'כחול
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להתארגנות, לזירוז ההספקה במקרים שהיה אפשר, לקידום דלק ותחמושת במתקני
המטכ"ל הקדמיים, ולזירוז הקמתה של אוגדת דן לנר, היא האוגדה השישית.

העצמאות הלוגיסטית שהוקנתה למערך השדה, עד דרג האוגדה והפיקוד, ופריסת
מלאי במתקנים קדמיים נתנו למטה הכללי את השהות הדרושה להתארגנות לגיוס.

פשר מדי יום להחזיר למערך הלחימה כלים שנפגעו.ִמערך ההחזקה פעל ביעילות וא
בכך התאפשר להחזיק מצבת טנקים ממוצעת כל זמן הלחימה.

27 ךותב ל"הצ לש םיקנטה כ"דסמ םיזוחא 58–מ הלעמל לש תובצייתה
קחרמ תוארשרש לע וענ םהמ 004,1–מ הלעמלש תעב ,סויגה תדוקפמ תועש
ינסחמב היוקל הקזחה תמרל הנעטה םע דחא הנקב הלוע הניא ,מ"ק 003-005
ריזחהל ליכשה ל"הצ לש הקזחהה ךרעמ יכ תנייצמ תיזעולה תורפסה .םוריחה
תבצמ יכ רבתסמ הז ןפואב .שדחמ שומישלו תוליעפל ועגפנש םילכ םוי–םוי
המחלמה ימי לכ ,םיקנטה ןקת תיצחמ תא םוי ידמ הללכ םירישכה םיקנטה
.תופיצרב

קביעת רמות המלאי שהתבססו על תחזיות והערכות של ימי לחימה הייתה
כנראה נכונה לתחמושת טנקים אך לא לתחמושת ארטילרית. הנושא ראוי לבחינה.

אג"א לפרוס מערך-התמוטטות מערכת הדיווח האפסנאי חייבה את מטכ"ל
של קציני קישור בפיקודים ובמתקנים הלוגיסטיים הקדמיים, ובאופן זה התגבר
אג"א במידת מה על היעדר מידע והיה יכול לקבל את ההחלטות הנדרשות. היעדר
דיווח ופיחות המלאים בשליטת המטכ"ל, בעיקר בפריטי תחמושת קריטית, גרמו
לדרישות בהולות להספקה. היעדר הנתונים על המצב האמיתי בלי ספק השפיע על

תהליך קבלת ההחלטות אף בתחום המדיני.
עם זאת, יש לזכור כי המבחן האמיתי של מערך תומך לחימה, כמו המערך
הלוגיסטי, הוא מבחן התוצאה. במבחן זה, למרות תנאי הפתיחה הקשים, עמד

המערך.

הערות
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ההנדסה במלחמת יום הכיפוריםההנדסה במלחמת יום הכיפוריםההנדסה במלחמת יום הכיפוריםההנדסה במלחמת יום הכיפוריםההנדסה במלחמת יום הכיפורים
דב–תא"ל (מיל') יצחק בן

חיל ההנדסה הוא חיל שצריך לעסוק בהכנות לפני המלחמה, להשתתף במלחמה
ולסיים את מלאכתו אחריה. וכשצה"ל גומר מלחמה אחת, חיל ההנדסה ממשיך
בעבודתו עוד כמה חודשים או שנים, ומתחיל להתכונן למלחמה הבאה. כך זה חזר
ונשנה מאז מלחמת העצמאות. ברוב המלחמות, עד מלחמת יום הכיפורים, החיל
לא בא לידי ביטוי במסגרות גדולות או בנושאים קרדינליים-אסטרטגיים, אלא פה

 ביחידות קטנות ובביצועים די מוגבלים בלחימה, ובעוצמה לאחריה. הביטוי—ושם 
הגדול שלו בא במלחמת יום הכיפורים.

כשהגיע צה"ל לתעלה במלחמת ששת הימים, כבר היה ברור כי במלחמה הבאה,
אם תפרוץ וכאשר תפרוץ, אחת האפשרויות תהיה צליחת התעלה ומעבר לגדה

67' התחילו לטפל בנושא הזה, ובחמש השנים הבאות נעשתה–המערבית. כבר ב
73', בקצב מוגבר. יש-הכנה, תחילה לאט ובשקט ואחר כך, בעיקר בשנים 72'

לזכור שהייתה מלחמת ההתשה בתקופת הביניים, שבה היה לחיל ההנדסה חלק
נכבד, אולי לא מוכר. חיל ההנדסה קיבל את פרס ביטחון ישראל על כל מה שעשה
במלחמת ההתשה. אבל, כמעט כרגיל, הייתי מסביר לאנשים שלי: "אתם שוכבים
על הגדר, כולם רצים מעליכם, אז לא זוכרים את מי ששכב על הגדר, זוכרים את זה

שרץ קדימה". צריך לחיות עם זה.
בשנת 67' התחילו לחשוב כיצד צולחים את תעלת סואץ. חיפשו ציוד בכל

העולם. כמובן, עניין התקציב היה זה שהגביל ועצר.
באנגליה נמצאו מצופים שמידותיהם 11 מ' האחד, ציוד אזרחי והוא נרכש.

25 מ'. את המצופים–כשמחברים שלושה מצופים יחד מקימים דוברה שאורכה כ
מחברים לדוברה, משיקים את הדוברה ואחר כך מחברים את הדוברות לגשר.
הקמת גשר כזה מחייבת להפעיל 80 משאיות להובלת חלקי הגשר ומנופים להרכבתו
והשקתו. זה היה הציוד הראשון שנרכש. אחר כך נרכשו באירופה 36 (אם אינני
טועה) 'תמסחים'. זו הייתה יחידת צליחה צרפתית, 'ג'ילואה', שיוצרה אחרי מלחמת

העולם השנייה. דוברות מיושנות אלה הובאו ארצה בשנת 71' והוחל בשיפוצן.
חיל ההנדסה התחיל להתארגן לצליחה כבר אחרי מלחמת ששת הימים. הוקמו
שלושה גדודים: שניים לגישור ואחד ל'תמסחים'. גדוד ה'תמסחים' ישב בכנרת,
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 לאט לאט, בשלבים מסודרים וללא כל—בשפך הירדן, ושם החלו באימונים 
תחושת דחיפות.

בקיץ 72' נקראתי אל הרמטכ"ל דדו והוא אמר לי: "תראה, אנחנו צריכים
קהנ"ר שיכין ויארגן את חיל ההנדסה למלחמה של 75'". זו הייתה התפיסה. הסברה

לבן' באפריל–75' השתנתה כבר בסוף 72' ובוודאי בתקופת 'כחול–שתהיה מלחמה ב
.1973

, שבו הוצגו הישגי חיל ההנדסהתרגיל 'עוז'מה קרה עד אז? בשנת 71' נערך 
עריש, בסכר הרואיפה שנסגר, נוצר אגם–בנושא צליחת מכשול מים. בוואדי אל

גדול ובו הוצגו כל אמצעי ההנדסה של אז וגם כניסות למים ויציאות מהמים. כבר
אז היה ברור שניידות הציוד ומשך הזמן הנדרש להפעלתו לא יעמדו בדרישות
המבצעיות במלחמה הבאה. אז החלו לחשוב ולסכם על פתרונות מקבילים לתרגולת
מבצעית שכונתה אז 'צליחת סער', כלומר הכנסת אמצעי הצליחה למים, עיגונם
ומעבר שוטף של הכוחות. תפיסה כזו הייתה קיימת בצבא הסובייטי, והמצרים

יישמו אותה במלחמה, אף שאיננו מודים בזה.
בשנת 72' נולד הרעיון של גשר הגלילים, שהיה נדבך נוסף לאמצעי הגישור
והצליחה האחרים. רעיון גשר הגלילים היה כאילו תשובה לצליחת הסער. בהתחלה
דיברו על חלקות גשר נפרדות, ואחר כך על גשר אחד באורך 200 מטר שנועד

להיגרר על ידי טנקים אל התעלה.
2 בנובמבר 72' נכנסתי לתפקיד קהנ"ר. פגשתי את טליק, ומשיחתנו הגעתי–ב

לידי מסקנה, בטרם נכנסתי בכלל לפתרון כלשהו, שאוכל להסתייע בו לקידום
נושא 'צליחת הסער'. אספר קוריוז: אחרי שקיבלתי את הדרגה, אספתי את קציני
המטה שלי ושאלתי שאלות. כששאלתי "נו, איך אנחנו צולחים את התעלה היום?"
הסבירו לי: "פשוט מאוד, 80 משאיות, כך וכך מנופים, מורידים למים, מחברים

—והכול עובד". שאלתי "כמה זמן?" והשיבו "שמונה שעות!" "ואיפה המצרים?" 
"הם מזמן כבר ברחו לקהיר". זו הייתה התפיסה. באותו לילה לא הייתי מסוגל
להירדם. מקלע אחד בצד השני וכל החבר'ה שלי, אותם 600 איש שהיו בגדוד

באותה תקופה, אינם!
כבר אז הבינו שצריך למצוא פתרון מהיר יותר. האמת היא שקבענו אז כלל,

לבן' עבד הרבה יותר טוב. וכאן אני חייב–שבתחילה עבד טוב, אבל אחרי 'כחול
לציין כי סגן הרמטכ"ל, טליק, עמד מאחוריי בכל כוחו, למרות הוויכוחים שהיו
בינינו, והיו לנו הרבה ויכוחים על מה הולכים, ואם הולכים במקביל, ומהו הפתרון.
סיכמנו אז שהאויב של הטוב הוא הטוב מאוד וכי אנו ננסה לחפש פתרון
צליחה בכל חודש. כלומר בכל חודש נחשוב מהו הפתרון היותר טוב. אלמלא דוד
לסקוב ויחידת 'יפתח' וסיוע מלא של ראש אג"א, נחמיה קין, שמונה לתפקידו

באוקטובר 72', זה כמובן לא היה קורה.
בינואר 73' נערך דיון אצל סגן הרמטכ"ל ובו סוכמו המטלות של כל אחד,
וכולם נעו קדימה בקצב כדי לפתור את הבעיה. הנושא הראשון שעמד על הפרק
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 כלומר,  גרור שיוסעו—היו הדוברות. בעניינן סוכם שחייבים לאפשר להן ניוד עצמי
עליו משום שאין שום פתרון אחר ובלעדי זה הדוברות לא יגיעו.

עד היום קיימת בצה"ל יחידת 'יפתח', שהייתה אז בחיל ההנדסה. מפקד היחידה
היה דוד לסקוב, יהודי יקר מאוד; אדם שחי כל הזמן על חיפוש תשובות לבעיות;
לתת תשובות, לא לפי הנוהל, לא לפי הסדר, לא בצורה צה"לית כמקובל. כל מי
שזוכר יודע, כשיש בעיה הולכים לדוד לסקוב והוא מוצא את הפתרון במקום ומיד.
תמיד היה אפשר למצוא אצלו בצריפין מפקדי צנחנים, מפקדי חיל הים ומפקדים

 וקיבלו.— "דוד לסקוב, אני צריך פתרון" —מכל הדרגים, שבאו ללמוד וביקשו 
 במקביל לחיל—היחידה הזאת עבדה במקביל לכל המערכות המסודרות 

החימוש, במקביל לתח"ש (תורת חיל השריון). גם שם היו ויכוחים ודעות שונות
ומשונות, אבל יכולת לדעת שכאן אתה מקבל תשובה מעשית. הם עסקו בעיקר
בנושא המחברים לדוברות, או לכל דבר שצריך לחבר במים. בינואר 73' הם נתנו
מענה בן 30 דקות לחיבור בין שתי דוברות. כשפרצה המלחמה זה כבר פחת לחמש

 זמן החיבור בין הדוברות ב'קליק'.—דקות. יותר מאוחר כבר הגענו לשתי דקות 
ובכל חודש הייתה התפתחות, כמובן די מהירה, עם פיקוח, עם תקציבים מינימליים.
הכול היה מאולתר. נכון, אולי זה לא היה עומד שנים רבות, אבל במלחמה האחת

הזאת זה היה יכול לעבוד.
גשר הגלילים נוסה כמה פעמים בסכר הרואיפה. אני חייב לציין: פיתחנו ציוד

 דבר שלא מקובל בעולם. זה האלתור הישראלי.—שנהפך למבצעי בזמן הפיתוח 
לבן' הערכנו שאין זמן ותשובה צריכה להיות מוכנה כל הזמן, ולכן–אחרי 'כחול

הפיתוח של גשר הגלילים והפיכתו למבצעי נעשו בו בזמן. אפילו הוקצתה פלוגת
טנקים שנועדה לגרור את הגשר בעת מלחמה. זו הייתה הפלוגה של אלי גבע,
מחטיבה 7, שהתאמן ברואיפה שלושה חודשים רצופים בגרירת הגשר והשקתו
למים. כשפרצה המלחמה לא הבנתי לאן נעלמה הפלוגה הזאת. מאוחר יותר שמעתי
שערב המלחמה הפלוגה עלתה עם חטיבה 7 לרמת הגולן ולחמה שם. את גשר
הגלילים גררה פלוגה מאולתרת, שלא התמצאה ולא התאמנה בטכניקת הגרירה
המיוחדת. 12 טנקים היו צריכים למשוך את הגשר בבת אחת. אם אחד או שניים
מושכים קדימה והמעצור לא מספיק טוב ואם לא מתאמנים בגרירה חודשים קודם

לכן, אז צפוי כישלון, ואין ספק שזה היה אחד הגורמים לניתוק חלקי הגשר.
–בשל בעיית תקציב הוחלט להפסיק את שיקום ה'תמסחים'. הצלחתי לסכם ש

19 מהם יישארו במערך. התפיסה הייתה שה'תמסח' אינו מספיק טוב. הוא היה
70 אחוז–עשוי מאלומיניום, וכדור אחד היה מסוגל להטביעו. האמת היא ש

מה'תמסחים' טבעו בסופו של דבר, אבל אחרי שהם הביאו את הבונוס הגדול
ביותר.

היו לנו בסיני שני גשרי דוברות באורך 180 מ' האחד. אחד הגשרים נועד לגזרה
הצפונית ברומני, השני ב'יוקון', באזור טסה. גשר הגלילים כבר היה ב'יוקון', מדרום

8 בחודש, אפילו לא–לטסה. את ה'תמסחים' שהיו בשפך הירדן הורדנו לסיני רק ב
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עריש.–בטוח שקיבלנו אישור לכך. מתוך 19 הגיעו 18 לאל
16 באוקטובר.-13 באוקטובר ניתנה ההוראה לצלוח. המבצע נקבע לליל 15–ב

אנחנו עמדנו מוכנים עם כמה עשרות סירות גומי, עם דוברות 'יוניפלוט' מוקמות,
15 באוקטובר מ'יוקון' ל'עכביש 53'. ה'תמסחים'–עם גשר הגלילים שהתחיל לנוע ב

היו באזור רפידים. עשינו עוד משהו פרטי שקראנו לו 'גשר צנע': הוא הורכב
מדוברות 'יוניפלוט' שאורכן 18 מ' האחת. כאשר ראינו שהכול לוקח זמן רב החלטנו,
לפי יוזמתו של קצין הביצורים שלי, לאלתר עגלות שאליהן ירותכו אופנים ללא
קפיצים, להציב את הדוברות על העגלות ולגרור אותן בטנקים לתעלה. קיבלנו

 ריתכנו אותם וחיברנו—מחיל האוויר בבס"א 18 בצריפין גלגלי 'מוסקיטו' ישנים 
20 בחודש 'גשר הצנע'–את חלקי הגשר. נכון שלמלחמה הגענו עם 60 מ', אבל ב

נתן תשובה כשהיינו בפחד אימים שהנה הולך עוד גשר ועוד גשר.
מבחינה ארגונית היו בחיל שלושה גדודי צליחה, גדודי הנדסה אוגדתיים
ופיקודיים. כקהנ"ר לא הייתה לי כל סמכות פיקודית. נכון שמערך הצליחה היה
מטכ"לי, אפילו אינני זוכר אם הכפפנו אותו באופן רשמי לפיקוד הדרום. אני לא
נתתי פקודות. הייתי 106 ברשת הקשר. השתדלתי לא לדבר, משום שמישהו יכול
היה לשאול "מי אתה בכלל?"... אז היה 86, קצין ההנדסה הפיקודי, ג'וני ז"ל (נהרג

19 באוקטובר) והוא דיבר. ישבתי אתו ונתנו את הפקודות, אבל בסך-בליל 18
הכול עשינו את זה כמבצע חילי. נכון, מסביב היו טנקים והיה סיוע וקיבלנו כל מה

 לא הייתה כל בעיה בציוד. הבעיה הייתה שהיו לנו יותר מדיי כוחות—שרצינו 
שהתרכזו בנקודה אחת.

16 באוקטובר, בציר 'עכביש', סירות הגומי היו צריכות לחבור לצנחנים.-בליל 15
היה פיגור קל, אבל אני זוכר ששמנו באור אחרון את הסירות על הזחל"מים. על כל

25 איש. הצנחנים ישבו בזחל"ם, עליהם שכבה הסירה ועליה ישבו–זחל"ם היו כ
2:00 שמעתי את מילת הקוד 'אקפולקו'.–המפעילים שלנו, וכך הם רצו לתעלה. ב

 הנה אנחנו בצד השני של התעלה.—כולנו נשמנו לרווחה 
באותה העת נתנו לגשר הגלילים פקודה להתחיל לנוע. שלחנו את גשר הגלילים
בתחושה שיהיה קשה מאוד להגיע לתעלה, בגלל המהומה שהייתה על ציר עכביש
וחוסר היכולת להעביר בו אפילו סיכה. כל צה"ל נע לכיוון אחד, ואת הנפגעים

העבירו בכיוון הנגדי.
בפקק האימים, הורינו למפקד גדוד ה'תמסחים' לנוע לתעלה בעודו על גלגלים
ואינו מסוגל לרדת מהכביש, שרוחבו חמישה מ' בלי שוליים כלל. נתנו לו פקודה
לנוע ולפרוץ קדימה. נעזרנו בטרקטור והורינו לו לדחוף הכול ימינה, שמאלה, חוץ
מרכב נפגעים. אחר כך אמר לי הטרקטוריסט: "איזה כיף, לקחת אוטובוס, לתת לו
זבנג ולזרוק אותו הצדה". הם הגיעו לתעלה באותו הלילה, לקראת בוקר, והעבירו
מערבה 27 טנקים של אוגדה 143. אחר כך ניתנה פקודה לעצור, משום שהפיקוד

17 בחודש הגיעו–לא הסכים שנמשיך בהעברת כוחות עד שלא יהיה גשר יציב. ב
הדוברות למים והחלו בחיבורן. בשעה 16:30 בערך חובר גשר הדוברות ואז פרצה
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המהומה והתחילה האש הארטילרית, שנמשכה עד הרגע האחרון לצליחה.
האוגדה של ברן התחילה לנוע על הגשר. כעבור כשעה נפגע הגשר בקצהו.
החבר'ה קשרו את הגשר עם חבלים וזרקו על הפער טנק גישור, וזה החזיק בעצם

 עם חול, ובכל פעם שפגז פגע בגשרJCBעד אחרי הקרבות. בכלל, החזקנו ב'חצר' 
עלינו עליו, סתמנו את החור של הפגז והמשכנו הלאה.

18 בבוקר התחיל גשר הגלילים לנוע. את הגשר הזה הובלנו ג'וני ז"ל ואני–ב
בג'יפ, בציר 'טרטור'. ממש מול החווה הסינית נכנסנו לאש, 'סאגרים' עפו לעברנו.
המג"ד, בצדק, ניתק את הגשר ותפס עמדות, ואנחנו נשארו בשטח. מאוחר יותר
הם חזרו. עלינו על שדה מוקשים חפוז שהניחו המצרים בעת המלחמה. למזלנו
המוקשים היו על פני הקרקע. ירדנו שנינו, מצאנו מחלקת הנדסה מגדוד 229 של

האוגדה, ובעזרתם פינינו את המוקשים.
המשכנו לנוע וכשהגענו לציר 'לקסיקון' היינו קצת קדימה מהגשר. שם כבר

ינו. ג'וני קפץ לתעלה, בתוכה שכבו מצריםֵמטוסים מצריים ירדו על הגשרים, על
והוא נפצע קשה. כשהוצאנו אותו עוד היה בחיים, העברנו אותו ל'לקקן' ואחר כך

הוא נפטר.
24:00. באותה שעה קצין ההנדסה של–הגשר המשיך לנוע לתעלה והגיע רק ב

האוגדה, סא"ל ברוך דלאון ז"ל, שניהל את כל העבודה ב'חצר' של 'מצמד', נהרג גם
הוא. גשר הגלילים היה במים. כבר היו לנו שני גשרים.

20 בחודש הגיע גם הגשר השלישי 'גשר הצנע', עם דוברות, וחיברנו אותו.–ב
בינתיים כל ה'תמסחים' שנותרו יצאו מהמים. 'תמסח' אחד טבע עם צוות הטנק
שעליו. החיילים נסעו עם מדפים סגורים, הם לא יכלו לצאת וטבעו בתעלה. וכל

הזמן אש, אש, אש, אש.
באזור הגשר נהרגו 35 מאנשי הצליחה, כולל ג'וני ז"ל וברוך דלאון ז"ל. 35 איש
איבדנו באזור הזה בחמשת הימים, ופצועים בלי סוף, רובם נפגעו מארטילריה. רוב
המג"דים שלי נפצעו או שנאלצתי להחליפם בעת הלחימה. לא היה פשוט להחזיק
מעמד במקום הזה חמישה ימים רצופים, אבל זה הסתדר. כל מי שהלך תמיד היה

לו מחליף.
,התיכב םימעפל תודבוע ןהש הסדנהה תודיחי םע היעבהש הנקסמ ללכל יתאב

–בר ץמאמ וניאר הפו ידודג ץמאמ הז םימעפל ,הגולפב םימעפל ,הקלחמב םימעפל
,י'גרו'ג מ"לא תא יתאבה .שיאמ תושר יתשקיב אל .דגא םיקהל יתטלחהו ,ידודג
'רצח'ב תודיחי יידמ רתוי ויה .ודוקיפל םלוכ תא יתפפכהו דגאה דקפמל ותוא יתינימ
תויהל םיכירצ אלש םישנא ףדוע ללגב תודבא ונל תומרגנש יתששחו ,'דמצמ' לש
— ונראשנו ,םש תויהל ךירצ אלש ימ לכ תא הצוחה איצוהל יתירוה ןכל .םש

70–30 איש. נדמה לי שהגענו ל– כ—מפקדת האגד שישבה בטסה עם חפ"ק ב'חצר' 
איש, אבל לא 200 שהיו בהתחלה. בכך צמצמנו את מספר הנפגעים שם.

אירוע הצליחה נשאר טבוע בחיל שנים רבות וגרם לו קפיצת מדרגה בהערכה
 צריך גשר מאסיבי יותר.—העצמית שלו. משנגמרה הלחימה החלטנו שאין ברירה 
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ישבנו ביפו והתחלנו לחשוב מה עושים. בא קודמי בתפקיד, ירחמיאל דורי, והציע
— תעלה, שזורמים בה מים —לסתום את התעלה. התחלנו לסתום אותה בחול 

ואחרי יומיים ראינו שזה לא הולך. החלטנו לסתום את התעלה במכלים ממולאים
כבדים. הורדנו לתעלה שיירה של 20 וכמה דוברות ענק שהיו מובילים בהן מלט

1936 כשהקימו את הנמל. הטבענו אותן בתעלה זו אחר זו,–בנמל תל אביב עוד ב
עם חורים, כדי שהמים יוכלו לעבור מלמטה, ופתחנו בפאיד מחצבת אבן למילוי

הדוברות הריקות, והן שימשו בסיס לסוללה שסתמה את התעלה במהירות.
הקמתי אגד צמ"ה. אספתי את כל גדודי הצמ"ה של חיל ההנדסה בכל הארץ
ודחפתי את כולם לפרויקט הזה. בסוף נובמבר עמדנו עם גשר כמעט סגור, אך

לא לסגור, ולבסוף נתנו-הייתה בעיה פוליטית: עיכבו אותנו שבועיים, כן לסגור
לנו לסגור והנחנו אספלט על הגשר. כעת היו לנו ארבעה גשרים: גשר הגלילים
נקרא 'גשר ג'וני', על שם מי שהוביל אותו; 'גשר הצנע' נקרא 'גשר ברוך'; גשר
הדוברות נקרא 'גשר יהודה', על שם יהודה חודדה ז"ל; ולגשר היבשתי קראנו 'גשר

אלברט', על שם אלוף אלברט מנדלר ז"ל.
 לקילומטר—אחר כך המשכנו כמובן לחיץ החקלאי והקמנו בו גשרונים, ומשם 

101 ולכל הגזרה הדרומית. הנחנו מאות אלפי מוקשים וסבלנו אבדות רבות.–ה
בפיקודים האחרים הפעילות הייתה די שגרתית. בפיקוד הצפון עיקר המלחמה

 פריצת צירים, ביצורים, הקמת מכשולים—של חיל ההנדסה היה לפני הלחימה 
 פריצת הדרך לחרמון הסורי.—והנחת שד"מים, ובסיומה 

בפיקוד המרכז, לא נעים לומר, עשינו בורות יקוש בכביש העולה לעבר מעלה
אדומים וירושלים, משום שזה היה הדבר היחיד שיכול לעצור פריצה ירדנית. כל

צה"ל היה במקומות אחרים.
אחרי המלחמה עסקו מרבית היחידות במיקוש הגנתי בצפון ובדרום והניחו

כמיליון מוקשים. לבסוף עסקו בהריסת סיני ובפינויו עם הנסיגה.
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המודיעין טרם המלחמההמודיעין טרם המלחמההמודיעין טרם המלחמההמודיעין טרם המלחמההמודיעין טרם המלחמה
יוסף–ד"ר אורי בר

אדון בנושא הפתעת יום הכיפורים. אנסה לשפוך כמה אלומות אור על האופן שבו
נוצרה ההפתעה. אפתח בארבע הערות קצרות:

 נוגעת לאנשים שעשו את מה שנקרא 'המחדל'. כל נושאההערה הראשונה
הפתעת יום הכיפורים רגיש מאוד מבחינת הסודות הכמוסים, אם קיימים, ולא זו
בלבד אלא גם מבחינה פרסונאלית. מסתובבים בקרבנו כמה וכמה אנשים שנושאים

 לאסון הצבאי הגדול ביותר— ברוב המקרים בצדק —עמם תחושת אחריות כבדה 
בתולדות מדינת ישראל. רובם עושים זאת בצורה מכובדת. איני רוצה לפגוע בדבריי

 אין מנוס מן הנגיעה בנושא הפרסונלי.—באנשים, אבל אם רצוננו לדעת מה היה 
: הרצאה זו מבוססת על מחקר שערכתי כמה שנים על הפתעתהערה שנייה

, שיצא לאור בהוצאתהצופה שנרדםיום הכיפורים. פרי המחקר הזה הוא ספרי 
ביתן.-זמורה

: נדמה לי שיש פגם בסיסי בכך שרק ביום העיון העשירי בסדרתהערה שלישית
ימי העיון על מלחמת יום הכיפורים מגיעים לנושא המודיעין או לכישלון המודיעיני.
אני חושב, ואני מניח שרובכם תסכימו לדעתי, שלא ניתן להבין את מה שקרה
במלחמה הזאת, כמעט בכל שלב ואולי בכל שלב משלביה, בלי שנידרש למחיר
הקשה שנגבה מאתנו משום שנתפסנו בלתי מוכנים. אפשר להתווכח בשאלה מדוע
נתפסנו בלתי מוכנים ומה היה קורה אילו היינו מוכנים טוב יותר, אבל אין ספק
שההתרעה הקצרה מאוד והבלתי ברורה שקיבל צה"ל כעשר שעות לפני שפרצה

 היא שמונחת בשורש התנהלותה של המלחמה. לפיכך, זה הציר שהיה—האש 
ראוי לפתוח את סדרת ימי העיון האלה.

: יש סוגיות רבות שלא אגע בהן בהרצאתי, ובהן שתייםהערה רביעית ואחרונה
מרכזיות. האחת עוסקת בהשלכות ההפתעה, כלומר עד כמה היו הכישלונות בימי
המלחמה הראשונים תוצאת העובדה שהופתענו, ועד כמה היו הם תוצאת התכוננות
בלתי נכונה של צה"ל לקראת המלחמה הבאה. נושא זה בוודאי ידובר בהמשך.
הסוגיה השנייה היא הסיבות לכשל ההתרעתי: מדוע לא נתן אמ"ן את ההתרעה
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כפי שהיה צריך לתת, כפי שעלתה למעשה מהחומר שעמד לרשותו. אפרים קם
אמר שסיפור ההפתעה ביום הכיפורים אינו יחיד במינו ושרוב המלחמות המודרניות

39' ואילך נפתחו בהפתעה. גם בנושא של הגורם להפתעה יש ויכוח–או חלקן, מ
בקרב חוקרי מלחמת יום הכיפורים. לאחרונה שומעים יותר ויותר על סוגיה עלומה

של סוכן כפול. כאמור, לא אגע בזה.

אתמקד בשאלה אחת: מי האחראי לכך שצה"ל נמצא לא מוכן למלחמה כאשר
פרצה?

קיימות שתי גישות. האחת היא הגישה המקובלת, שקיבלה כמעט בלא עוררין
את קביעת ועדת אגרנט, שהאחריות הראשית לכשל ההתרעתי מוטלת בראש

מחקר אריה-ובראשונה על ראש אמ"ן במלחמה אלי זעירא, על ראש מחלקת אמ"ן
שלו ועל עוד שני קציני מודיעין, שאדבר בהמשך על אחד מהם לפחות.

מחקרים מאוחרים יותר מייצגים את הגישה המקובלת, כמו ספרו של חנוך
, הביוגרפיה של רמטכ"ל המלחמה דוד אלעזר, שלדעתי הוא הספרדדוברטוב 

הטוב ביותר על מלחמת יום הכיפורים עד היום. המחקר הזה קיבל את מסקנות
ועדת אגרנט, אם כי התפלמס עם המסקנות האלה בנקודות אחרות. אישים בכירים,
לדוגמה משה דיין וגולדה מאיר, שכתבו את זיכרונותיהם, גם הם אינם מתווכחים
עם המסקנה של ועדת אגרנט, אף שהם  פחות מפרטים בעניין. כמו כן, רוב

הספרים שתיארו את המלחמה מההיבט של ההפתעה.
ל"כטמרה ןגס יפמ רקיעב ,תורחא תונעט תונורחאה םינשב ולעוה ,תאזה השיגה לומ

טנרגא תדעו לש התעיבק ,םהירבדל .ומצע אריעז ילא יפמו ,לט לארשי ,המחלמב
דמע ףא ן"מאש אלא דבלב וז אלו ,תיעטומ יניעידומה לשכלו ן"מא תוירחאל עגונב
:הנשמ ינועיט השולשל קרפל ןתינ תאזה השיגה ינועיט תא .החלצהב ויתומישמ לכב

אמ"ן סיפק את כל המידע הגולמי לקראת המלחמה ובאיכות מעולה ובכך1.
עמד בחובת ההתרעה. את הטיעון הזה חזר והציג עד לאחרונה ישראל טל;

אמ"ן לא התחייב מעולם ובמפורש לתת התרעה על כוונה מצרית או סורית2.
לצאת למלחמה, ולכן אי אפשר להאשים אותו שלא נתן התרעה כזאת. את
הטיעון הזה מציג בעיקר אלי זעירא, אף שמתוך תיאורו את הצורה שבה
הוא אישית התחייב או לא התחייב לתת התרעה, עולה בפירוש שהוא כן

התחייב לתת התרעה כזאת.
 קרי,—האחריות לכשל ההתרעה מוטלת בראש ובראשונה על הקברניטים 3.

על גולדה מאיר, על משה דיין, על ישראל גלילי, שהיה יועצה הקרוב של
גולדה מאיר, ועל דוד אלעזר. הם נחשפו למידע ההתרעה הגולמי אבל לא
השכילו להבין את משמעויותיו. גם את הטיעון הזה משמיע בעיקר זעירא,
והוא מוסיף וטוען שאם הם אכן האמינו וידעו מראש על כוונת סאדאת
ואסד לצאת למלחמה והשתיתו על כך את ביטחון המדינה, הרי הם נהגו

כמהמרים והאחריות לכשל מוטלת עליהם.
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אופיציו, שנובעת מעצם–האחריות שזעירא מוכן לקבל עליו היא אחריות אקס
היותו ראש אמ"ן אך לא מצורת תפקודו במלחמה ולפניה.

ינא ירקחממ .תואיצמב שממ לש סיסב ןיא וידיסחו אריעז לש תונעטל
רבעמ הברה התייה המחלמב הערתהה ןולשיכל אריעז לש ותוירחאש קיסמ
חקל אוה המחלמל ומדקש םימיב .דבלב ודיקפת תרגסמב תוארל לבוקמש המל
,ומצע תעד לע טילחהו ן"מא שאר לש וניינעמ ןניאש תוירחאו תויוכמס ומצעל
ילוא המורת ומרתש תולועפ המכ לע ,וילע םינוממל תמאה תרימא–יא ךות
.הערתהה לשכל תערכמ

מסקנתי אפוא היא שהאחריות לכשל הזה נופלת בראש ובראשונה על כתפי
ראש אמ"ן, אחר כך על כתפי כמה מעריכים בכירים נוספים באמ"ן, ורק בסוף, וגם
באופן מוגבל, על כתפי הקברניטים. כדי להוכיח את הדברים האלה אני מבקש
לשקוע בתיאור האירועים המובילים אותנו בסופו של דבר אל קצת לפני השעה

6 באוקטובר.–14:00 באותו יום שבת ה
67' בתום מלחמת ששת הימים, בחנתי את הערכת–במחקרי, שמתחיל ב

–המודיעין, את אופן ההתכוננות והתפיסה של המצרים בעניין היציאה למלחמה מ
68', ואת אופן הערכתו של אמ"ן את כוונות המצרים ויכולתם לצאת–67' או מ

למלחמה לאורך כל התקופה הזאת. בדקתי גם את האינטראקציה בין הכנות המלחמה
 ככל הידוע לי הנושא—1968 עד אוקטובר 1972 –המצריות ובין הערכת אמ"ן מ

לא נחקר או לא פורסם עליו כמעט דבר עד היום. אני מבין שכיום הנושא כבר נתון
במחקר כזה או אחר.

הערכות המודיעין מסוף מלחמת ששת הימים
עד אוקטובר 1972

לאורך כל התקופה, מסוף מלחמת ששת הימים עד אוקטובר 1972, אמ"ן העריך
הערכה מדויקת למדיי, עם טעויות קטנות כאלה ואחרות, את היכולת והכוונות

של המצרים לצאת למלחמה.
בסוף שנת 68' אמ"ן התריע על כוונה מצרית לחדש את האש בתחילת אביב
–1969. על בסיס התרעה זו נערכו דיונים במטכ"ל, התקבלה ההחלטה ונבנה קו בר

לב היה 1 במארס 69'. עד–לב. תאריך היעד של צה"ל להשלמת בנייתו של קו בר
מועד זה הושלמו פחות או יותר כל ההכנות סביב בניין הקו, וכעבור כמה ימים
המצרים אכן פתחו במלחמת ההתשה. כאשר אנחנו דנים את המודיעין ברותחין אז
ראוי לזכור גם כמה מהצלחותיו, וזו בהחלט דוגמה להצלחה מודיעינית שבזכותה
נכנסה ישראל למלחמת ההתשה בצורה טובה הרבה יותר משהייתה יכולה להיכנס

אלמלא התרעה כזאת.
מסיומה של מלחמת ההתשה באוגוסט 70' עד אוקטובר 72' אמ"ן נדרש תמיד
לאפשרות שמצרים תצא למלחמה, אך מכיוון שלא היו סימנים מעידים קונקרטיים
להכנות ליציאה למלחמה הוא אף פעם לא נתן התרעת מלחמת קונקרטית. ככל
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הידוע לנו היום ברור שהמצרים לא התכוונו לצאת למלחמה לאורך כל התקופה
הזאת. הם לא ראו את עצמם בשלים לבצע את תכניות המלחמה האמביציוזיות
למדיי שהיו להם. במובן הזה בכל התקופה הזאת אמ"ן קרא נכון והעריך נכון את

כוונות המלחמה המצריות.
בחודש זה קרו שני אירועים. האירוע .נקודת המפנה היא אוקטובר 1972

הראשון הוא ההחלטה המצרית לצאת למלחמה. ההחלטה הלכה והתבשלה אצל
24 בחודש הוא כינס את המועצה העליונה של–סאדאת מאז הקיץ לפחות, אבל ב

הכוחות המזוינים של מצרים לישיבה סודית, ובה הוא נתן הוראה מפורשת להתחיל
להתכונן ליציאה למלחמה בלי לחכות לאמצעי לחימה נוספים. מיד אחרי הישיבה
הוא סילק מהצמרת המצרית את כל מי שלא האמין ביכולתה של מצרים לצאת
למלחמה בטווח הזמן המיידי. בין השאר הוא החליף את שר המלחמה צאדק

 שכללה את שר—באחמד איסמעיל, ולפיכך התגבשה הסכמה בצמרת המצרית 
 שאת הפער בין—המלחמה החדש, את הרמטכ"ל שאזלי ואת סאדאת עצמו 

היכולות המצריות הצבאיות המוגבלות לבין יעדי המלחמה השאפתניים, אין מנסים
 קרי,—עוד לסגור בהשגת אמצעי לחימה נוספים אלא בשינוי יעדי המלחמה 

התאמת יעדי המלחמה המצריים לעוצמתו וליכולתו של הצבא המצרי. לפיכך, יעדי
המלחמה החדשים אינם עוד כיבוש כל סיני או רוב סיני ומתקפת שריון לתוך סיני
בפרוץ המלחמה. כעת נהפך היעד הבסיסי של המלחמה לכיבוש רצועת שטח

 קרי, רצועת שטח שבה לא יצאו הכוחות—לאורך כל התעלה בעומק 12 קילומטר 
המצריים מחוץ למטריית הנ"מ שהקימו משנסתיימה מלחמת ההתשה. כמובן, אם
תהיה הצלחה אזי ניתן יהיה לנצל אותה. באופן בסיסי זה היה היעד המצרי החדש,
שונה לחלוטין מהיעד הקודם, שהיה צליחה של חמש דיוויזיות חי"ר ומיד פריצה
ומתקפה של שתי דיוויזיות שריון לתוך סיני. השלב השני הזה נעלם, התמסמס. זה

אירע בסוף אוקטובר 72'.
1 באוקטובר, כאשר ראש אמ"ן אהרון יריב סיים את–האירוע השני קרה ב

תפקידו ובמקומו נכנס לתפקיד אלי זעירא. חילופין בצמרת אגף המודיעין הם
כמובן תופעה שגרתית ומקובלת, אבל במקרה הזה היו להם השלכות הרות גורל

על הכישלון המודיעיני של יום הכיפורים, ויש לכך שלוש סיבות:
מעמדו החזק של אלי זעירא בצבא ובעיקר בקרב מקבלי ההחלטות. בתחילת1.

70 הוא היה אולי איש הצבא היחיד, ודאי העיקרי, שזכה להערכתו–שנות ה
האישית של דיין, ואין צורך להזכיר מה היה מעמדו של דיין באותה תקופה.
זעירא היה ראש לשכתו של דיין והיו לו צינורות קשר ישירים אליו. מבחינת
דיין, זעירא היה המועמד לתפקיד הרמטכ"ל הבא, במקום אלעזר או כשיסיים

אלעזר את תפקידו; אלעזר בסך הכול נכפה על דיין.
הצורה שבה הגדיר לעצמו זעירא את תפקידו כראש אמ"ן כשהחל במילויו.2.

לוועדת אגרנט אמר זעירא שהוא ראה את תפקידו בסיוע לתהליך קבלת
ההחלטות של הרמטכ"ל באמצעות מתן הערכה בהירה וחדה ככל האפשר.
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— מתן הערכה בהירה וחדה ככל האפשר —תפיסת התפקיד הזאת, קרי 
צדדי, בהיר וחד מאוד, סיטואציה–תביא אותו כעבור שנה להעריך באופן חד

מורכבת, בלתי בהירה ובלתי חדה לחלוטין. במקרה הזה הוא טעה. יש
כמובן דברים נוספים שיעלו מכאן, אבל תפיסת התפקיד של זעירא

מלכתחילה היו טמונים בה זרעי הכישלון המאוחר יותר.
בתקופה ההיא היה לאמ"ן מונופול מוחלט על הערכת המודיעין במדינת3.

ישראל. לא היה גורם מודיעיני אחר מלבד אמ"ן שהייתה לו אמירה של
ממש בשאלה אם המצרים הולכים למלחמה אם לאו. לכן היה לזעירא

 מעמדו מבחינה—מעמד חזק מאוד לא רק מבחינה בלתי פורמאלית 
פורמאלית היה חזק הרבה יותר ממעמדו של ראש המודיעין היום, בשל

פלורליזציה במידת מה בקהילת המודיעין.

הנוי ל"אס הנּומ '27 ץיקב .רחא םרוג ףיסוהל שי ן"מא תרמצב ירבגה יפוליח לע
םדא ,ןמדנב הנוי לש ותסיפת .םירצמב קסועש רקחמב ףנעה — 6 ףנע שארל ןמדנב
תונווכל עגונב לארשי תנידמ לש יזכרמה ךירעמכ ודיקפת תא ,תועדה לכל רשכומ
תוכרעהל ףאש ןמדנב םג .אריעז לצא דיקפתה תסיפתל דואמ המוד תירצמה תלוכילו
לכ ךרואל הנהנ ןמדנב .תיעמשמ–דח הרימא ןהב היהתש ,רשפאה לככ תודח ,תוריהב
— תירצמה הכרעהה לע הנוממש ימכו ,ן"מא שאר דצמ דואמ ההובג הכרעהמ ךרדה
תא ן"מא שארל םצעב ןתנש אוה — ירצמה אשונב ונלש תחא רפסמ רקחמה שיא
ןיא .המחלמל תאצל הנכומ הנניא םירצמש הרורבה העיבקל תיעוצקמה אקנפשוגה
ויהש יאדו .הזה לשכל םיארחא ויהש דבלב םישנא ינשב רבודמש ןבומכ קיסהל
םהבו ,תאזה הסיפתל םיפתוש ויהש ן"מאב םיריכב םידיקפת ילעב םירחא םיבר
ןורהא מ"לא םיעצבמל ן"מא שאר רזוע ,ולש הירא ל"את רקחמה תקלחמ שאר
.ריוואה ליח ןיעידומב רקחמה ימרוגו ץבעי םייח ל"אס תומצעמה ףנע שאר ,ןרבל
,ןמדנבו אריעז ,רבד לש ופוסב לבא .יתרכזה אלש םירחא םיבר שיש חוטב ינא
הלודגה העפשהה ילעב םגו רתויב םיצרחנה םג ויה םדיקפת ףקותמ ,ויציפוא–סקא
.הזה אשונב רמול המ היה ולש היראל םג יכ םא ,רתויב

התוצאה הסופית של שני האירועים האלה באוקטובר 1972 היא שדווקא
 הגוף המונופוליסטי—כשעלתה מצרים על מסלול המלחמה, התחזקה מאוד באמ"ן 

 מגמת ההערכה—שהעריך את כוונות המלחמה המצריות בפרט והערביות בכלל 
שמצרים לא תפנה למלחמה בקרוב אלא בכוונתה לפנות למה שכונה אז אסטרטגיה
של מאבק ממושך, שפירושה המעשי דחיית עניין היציאה למלחמה למשך שנים.

בטרם אעבור לאירועים שקדמו למלחמה עצמה, רק אציין שלוש נקודות כלליות
לבן', על דינמיקת ההערכה בישראל–בנוגע להשפעת אירועי אביב 1973, כוננות 'כחול

סביב מה שנתפס ככוונות מצריות לצאת למלחמה בטווח הזמן המיידי. תוצאת כל
אותם האירועים הייתה, לענייננו לפחות, התחזקות מעמדו של אמ"ן כמי שאוחז

בתפיסה הנכונה ביותר באשר לכוונות המצרים ויכולתם לצאת למלחמה.
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מערך האיסוף הישראלי, שלא כמערך המחקר או מחלקת המחקר של אמ"ן,1.
אולי לא פעל באופן מושלם אבל הביא בלי ספק כמות אדירה של ידיעות,
הן על ההכנות הצבאיות, המצריות והסוריות, מה שנקרא סימנים מעידים,
והן התרעות קונקרטיות על כוונתם לצאת למלחמה. מכל מה שאני מכיר,
לפחות מפרל הרבור ובמידת מה מברברוסה, אין ספק כי מערך האיסוף
הישראלי היה יעיל הרבה יותר ממערך האיסוף האמריקני ערב המתקפה
היפנית על פרל הרבור. כידוע, ערב מבצע ברברוסה היו לסובייטים ידיעות
רבות שהצביעו על כוונה גרמנית לצאת למלחמה, אבל שם היה מהלך

הונאה גרמני מתוחכם מאוד שבסופו של דבר תרם לכישלון.
תונכהה יכ ונממ הלעש ,ן"מא תושרל דמעש דואמ יטרקנוקה עדימה תורמל2.

עגרל דע ן"מא ריבעהש רסמה ,המחלמל תונכה ןה הירוסבו םירצמב תויאבצה
היה אוה ,לפרועמ היה אל אוה ;יעמשמ–דח היה תוטלחהה ילבקמל ןורחאה
ןה ,תויביסנפוא ןניא הירוסבו םירצמב תויאבצה תונכהה :ןיטולחל יעמשמ–דח
ן"מא רמא הבש הנושארה םעפה .)ךשמהב טרפאש( תורחא תוביסמ תושענ
ןה תויאבצה תונכההש רשפא יכ — תוטלחהה ילבקמל ,ירק — םינכרצל
םינוידה לכב ,זא םגו !המחלמה ץורפ ינפל הממיכ ,ישיש םויב איה ,המחלמל
אלש הכרעהה לש רתויב רורבה אטבמה היה ן"מא שאר ,ישיש םוי ותוא לש
."הכומנמ הכומנ איה המחלמל תורבתסהה" :אוה ויתולימבו ,המחלמ היופצ
םצעבש תמסרופמ הערתה התוא העיגה רבכש ירחא — תבש םויב וליפא
םייזכרמה םיכירעמה — המחלמל תוננוכתהה ךילהת לכ תא עינהל הלחה
תורשפאב קפס ליטהל וכישמה ןמדנב הנויו ומצע אריעז הנושארבו שארב ,ן"מאב
ילא לע רמאמ םסרופ םינש המכ ינפל םירופיכה ימימ דחאב .המחלמ ץורפתש
תצק הז יתעדל ."המחלמ הצרפש ןימאמ אל אוה םויה דע" ותרתוכש ,אריעז
םיריכב ויה דוע המחלמל תונושארה תועשב םא אלפתא אל לבא ,םזגומ
.המוד והשמ וא והשלכ ברק םויב אלא המחלמב רבודמ אלש וכירעהש ן"מאב
לש תוננוכתהה ןפואב דואמ יזכרמ דיקפת שי תאזה הכרעהל וא הזה קפסל
ויה םלוכש ונל המדנ םויה .תבש םויב המחלמל ןוחטיבה תכרעמ לש וא ל"הצ
ן"מא ליטהש ,הלאה תוקפסל .ןוכנ אל הז — המחלמ ץורפל תכלוהש םיחוטב
דואמ בושח לקשמ שי ,ברעב 00:6–ב םויה ותואב המחלמ ץורפתש תורשפאב
.םורדה תיזחב דוחייב ,המחלמל ל"הצ תוננוכתהב

כתרים רבים נקשרו למבצע ההונאה המצרי, בעיקר מצד המצרים, ונעשו3.
עליו עבודות ועבודות טובות. להערכתי, מתוך מה שאני יכול לשפוט ומתוך
מה שלמדתי, ההונאה המצרית הייתה פרימיטיבית מאוד. למצרים לא היה
כמעט שום מושג על יכולת האיסוף הישראלית, והצלחת מבצע ההונאה לא
באה מעצם תחכומו אלא מפגמים יסודיים ביותר במערך ההערכה הישראלי.
אם לנקוט משחק מילים, הייתי אומר שהצלחת ההונאה המצרית לא הייתה

מעשה אמן אלא מעשה אמ"ן.
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האירועים שקדמו למלחמת יום הכיפורים

ן"מא ןתנש תונשרפה יכ עודי 4791–ב טנרגא תדעו לש תויקלחה תונקסמה םוסרפמ
ששחמ תוננוכ התייה ,תירוסה תיזחב םידיעמה םינמיסה תורבטצהל ךרדה לכ ךרואל
ןויסינ וא בצומ שוביכ ,תירליטרא הכמ ,ףטחמ תלועפל תונכה וא תילארשי הכמל
שדוחמ תוחפ ,רבמטפסב 31–ב תירקתה לע םקנכ ,תאז .יחרזא בושיי לע תוטלתשה
-ן"מאב 5 ףנע ישנא םנמא .םיירוס םיסוטמ 31 ולפוה הבש ,המחלמה ץורפ ינפל
הסירפב תוארל ן"מאב םירחאמ רתוי וטנו םיריהז ויה ,הירוסב קסועש ףנעה ,רקחמ
לבא ,ךכל תובוט תוביס םהל ויהו ,המחלמל תונכה םושמ ןלוגה תמר לומ תירוסה
.םירצמ אלל המחלמל אצת אל הירוסש ,הנוכנכ הררבתהש הֵזתה תא ולביק םה םג
לע הססבתה המחלמל םירצמהו םירוסה תאיציל עגונב ן"מא תוכרעה לכ ,ןאכמו
.רתוי הברה ןטק לקשמ ןתינ ירוסה אשונב הכרעהלו ,תירצמה הכרעהה

 והיא הלכה והתחזקה לאורך כל—בשנה שלפני המלחמה הייתה הערכת אמ"ן 
 שמצרים אינה רואה את עצמה מסוגלת לצאת—הדרך עד שפרצה המלחמה 

למלחמה. עליי להדגיש: יש הבדל בין מצב שבו אמ"ן מעריך שמצרים אינה מסוגלת
לצאת למלחמה לבין הערכתו שמצרים אינה רואה את עצמה מסוגלת לצאת
למלחמה. שהרי אם מצרים אינה מסוגלת לצאת למלחמה, בהחלט ייתכן שהמצרים
יטעו, יצאו למלחמה ויובסו. אבל אם המצרים אינם רואים את עצמם מוכנים
לצאת למלחמה, המסקנה הברורה היא שהם לא יצאו למלחמה כזאת. מובן שההערכה
שהמצרים אינם רואים את עצמם מוכנים לצאת למלחמה היא הערכה הרבה יותר
–נחרצת, הרבה יותר מחייבת והרבה יותר משמעותית. דוגמה אופיינית למסר החד

משמעי שהעביר אמ"ן לצרכנים בנושא זה באה לידי ביטוי בדברי זעירא בדיון
שלושה שבועות לפני המלחמה. הדיון-17 בספטמבר, שבועיים וחצי–מטכ"ל ב

הזה, בהשתתפות שר הביטחון, נועד לתאר את ההתפתחויות הצבאיות הצפויות
בעולם הערבי בחמש השנים הקרובות. ראש אמ"ן פתח את הדיון בקביעה: "המצרים
מבינים שאין הם יכולים להציג כיום שום איום צבאי של ממש". הוא סיים את
הניתוח שלו בהערכה שאפילו לפי התרחיש הגרוע ביותר, גם בעוד חמש שנים לא

וזאת, 20תהיה למצרים יכולת לפתוח במלחמה שיעדה כיבוש סיני או חלק ממנו. 
יום קודם שפרצה המלחמה.

עדימ לע הססבתה אל תאזה הכרעהה ,תחאה .תודוקנ יתש ןאכ שיגדהל שי
םירצמה וטילחהשמ ,2791 רבוטקוא זאמ ,תומדוקה םינשבכ אלש .והשלכ יטרקנוק
— םייולג יתלב תורוקממו םייולג תורוקממ — תועידי דוע ועיגה אל ,המחלמל תאצל

המעידות שהמצרים עדיין מעמידים את עניין השגת היכולת לתקוף את ישראל
בעומק כתנאי ליציאתם למלחמה. יתרה מזו, אמ"ן ידע, והוא הוציא על זה מסמכים
רבים, כי מאז אביב 73' היכולת המצרית הולכת ומשתפרת עם קליטת מטוסי

 עם הגעת חטיבת 'סקאד' ראשונה למצרים.—מיראז' לוביים, ובקיץ 
משמעית של זעירא נשענה פחות על מידע והרבה יותר על–ההערכה החד

תפיסת עולם מגובשת. ברור שמי שמעריך כך, ללא מידע, שלושה שבועות לפני
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שפורצת מלחמה, יתקשה מאוד לשנות את הערכתו גם כשמגיע מידע טוב שסותר
את ההערכה הזאת.

-הנקודה השנייה: ההערכה הזאת לא שיקפה בהכרח את הקונצנזוס בתוך אמ"ן
מחקר חשבו כך. כאמור, מול ראש ענף 6 שהחזיק-מחקר. לא כל החוקרים באמ"ן

בהחלט בתפיסה הזאת וכמוהו קבוצה נוספת של מעריכים, עמדו פה ושם מעריכים
אחרים, בעיקר אנשי ענף 5. יושב פה זיזי [זוסיה קניאז'ר] שלבטח יוכל להרחיב

מחקר נכנס-אחר כך את הדיבור בעניין הזה. לצורך העניין שלנו, יש לזכור שאמ"ן
לישורת שלפני המלחמה עם מעין שני ראשי חץ של הערכה. האחד אומר שלא
הולכים למלחמה בשום פנים ואופן, והוא דומיננטי מאוד מתוקף תפקידם של
האנשים שהחזיקו בהערכה הזאת, וכולל כמעט את רוב בעלי התפקידים הבכירים.

משמעית הזאת ובהחלט מעלה את האפשרות–השני מטיל ספק בהערכה החד
שההכנות הצבאיות הן כן למלחמה, אלא שהוא חסר את האנשים המרכזיים של
הקבוצה הראשונה. ובשל תרבות ארגונית מסוימת, הקבוצה השנייה מקבלת את

 כמשקפת— קרי, כוננות בצפון ותרגיל בדרום —ההערכה שמלחמה אינה צפויה 
 ולא היא.—במידת מה את דעת כל קהילת המודיעין 

24 שעות לפני פרוץ המלחמה,–לפיכך, עד יום שישי בבוקר, קצת יותר מ
הרמטכ"ל, שר הביטחון וראש הממשלה לא היו ערים כלל לתכונה חריגה ביותר
בחזית התעלה. כל מה שעניין אותם עד אז היה חזית הצפון, ומבחינת הרמטכ"ל,
כפי שהוא העיד לימים בפני ועדת אגרנט, המצב בתעלה בכל אותו שבוע עד אותו
יום שישי היה נורמלי לחלוטין. זה מה שהוא ידע. את עיקר תשומת הלב משכה
שוב החזית הסורית, אבל מכיוון שברור שהסורים לא יצאו למלחמה בלי המצרים
ומכיוון שבחזית התעלה הכול תקין, האפשרות שגם פני הסורים למלחמה כמעט

שלא עלתה על הפרק כלל.
מדוע יכול היה הרמטכ"ל לומר כי מבחינתו המצב בחזית התעלה עד אותו יום
שישי היה נורמלי לחלוטין? יש לכך סיבות רבות. אעמוד על כמה אירועים מרכזיים
בשבועיים שלפני פרוץ המלחמה, המסבירים או מתארים כיצד טיפל אמ"ן בהתרעות

השונות, ומה מהן קיבלו המחליטים.

1. התרעת מלחמה מפי המלך חוסיין
25 בספטמבר נועדו גולדה מאיר והמלך חוסיין בפגישה ובה הזהיר המלך שהצבא–ב

הסורי מוכן למתקפה וכי המתקפה הזאת תיעשה בתיאום עם מצרים. זאת בתמצית.
מחקר במפגש הזה היה ראש ענף 2, זיזי קניאז'ר. מסקנתו מהדברים-נציג אמ"ן

 חוסיין מסר כי הצבא הסורי ערוך למתקפה וזאת בתיאום—הייתה ברורה לחלוטין 
עם מצרים. מיד בתום הפגישה דיווח על כך זיזי לראש מחלקת המחקר, ובאופן
פרטיזני גם לעמיתו בענף 5 אבי יערי. על דיווחו ליערי בלי לציין את המקור, הוא
ננזף קשות. אבל עניין הנזיפה פחות חשוב. חשוב יותר שלמחרת היום, כאשר באו
לדון ולהעריך ברמת הרמטכ"ל וברמת שר הביטחון מה בעצם אמר חוסיין ועד
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מחקר שישב בשיחה או האזין-כמה צריך לקחת את דבריו ברצינות, נציג אמ"ן
 הוא לא השתתף בדיונים האלה. במקום זה מסתמכים—לשיחה וראה את הדברים 

על פרוטוקולים, מסתמכים על הקלטות! משום מה, האדם היחיד מטעם אמ"ן
שישב שם והבין את הדברים כפי שהבין אותם, לא השתתף בשיחות. מי שהשתתף
בדיון הזה, שנערך בפורום אינטימי מאוד בגלל זהות המקור כמובן, היו ראש אמ"ן

משמעי בתזה–ועוזר ראש מחלקת המחקר אהרון לברן. כולם החזיקו באופן חד
שאין מלחמה ושיפסיקו לבלבל את המוח. ולכן, מכיוון שדעת גורמים אחרים
באמ"ן לא באה לידי ביטוי, גם התרעת חוסיין בעצם הלכה והתמסמסה לחלוטין.

2. תרגיל 'תחריר 41'
מקרה שני שמסביר מדוע עד אותו יום שישי לא הבינו מקבלי ההחלטות שמשהו

30 בספטמבר, לקראת פתיחת–מוזר קורה בחזית התעלה, בא במסמך אמ"ן שיצא ב
התרגיל המצרי 'תחריר 41'. במסמך הזה נמסרו פרטים על מה שצפוי בתרגיל הזה.

פסקת ההערכה במסמך קבעה:
”מהידיעות אודות התרגיל הצפוי וקריאת חיילי המילואים לפרק זמן

מתברר אפוא כי קידום הכוחות והכנות נוספות הנעשות אומוגבל, 
הקרובים כגון השלמת ביצורים, גיוס ספינות דיג אזרחיותשתיעשנה בימים 
מבצעית של היחידות, שלכאורה ניתן לראותם בהיבטובדיקת כשירות 

 בתרגיל בלבד".התרעתי, קשורים למעשה
צריך להבין את משמעות הדברים האלה. הם הרבה יותר קיצוניים ממה שהיה

מחקר. עד אז היה מקובל שאנחנו נותנים פרשנות למה-מקובל עד אז באמ"ן
אינה מתיימרת להסביר מה קרה בעבר אלא לנבאשקרה. עכשיו הפרשנות הזאת 

 למעשה היא מיועדת מראש למנוע מצב שבו ייבהלו כלמה הולך לקרות בעתיד.
מיני גורמים ויחשבו שהולכת להיות מלחמה ושוב יכריזו חס וחלילה על כוננות

לבן', שעלתה לנו כך וכך מיליוני לירות או איקס דולרים.–כמו 'כחול
םימרוג זא הב וזחאש הסיפתה תא רתויב רורבה ןפואב תאטבמ תאזה תונשרפה

לע רומשל אלא המחלמ תערתה תתל וניא ירקיעה םדיקפת היפלו ,ן"מאב םייזכרמ
.ללכ ךרוצ םהב היה אל לוכיבכש ,'ןבל–לוחכ' יעוריא תונשיה תא עונמלו המואה יבצע
אל םהש םורדה דוקיפ ן"מקו םורדה דוקיפ ףולא ונעטי )טנרגא תדעווב( םימיל
שארב ,הלעתה וקב תויפצתהמ העיגהש המוצעה תועידיה תומכל תובישח וסחיי
ירצמה ליגרתה רבדב רקחמ-ן"מאמ האבש הכרעהל תובישח וסחייש ןוויכמ הנושארבו

.המחלמל תאצל םיננוכתמ םירצמהש תורשפאל הלילחו סח אלו ךרענש

3. התרעה על כוונה מצרית לצאת למלחמה
30 בספטמבר בדבר כוונה מצרית לצאת–האירוע השלישי היה התרעה שהתקבלה ב

30 בספטמבר בערב, הגיעה ידיעה ממקור–למלחמה. שבוע ימים לפני המלחמה, ב
של 'המוסד', שנחשב למקור טוב, ולפיה יתחיל למחרת תרגיל צליחה, דבר שהיה
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ידוע, אלא שהתרגיל הזה יסתיים בצליחת אמת וגם הסורים יצטרפו למערכה.
 אינדיקציות—בידיעה היו עוד הרבה אינדיקציות בדבר כוונות המלחמה המצריות 

או מידע שהצביע במפורש על כך שהמצב בצבא המצרי אינו נורמלי במיוחד.
מחקר, או בגורם כלשהו לאורך הדרך,-הפרשנות שניתנה לידיעה הזאת באמ"ן

הייתה שמחר ייפתח תרגיל, מחר המצרים יבצעו אותו או מחר תיפתח מלחמה.
ראש מחלקת המחקר, שקיבל את הפרשנות הזאת, בירר אצל ראש ענף 6 יונה
בנדמן ואצל ראש המחקר במודיעין חיל האוויר סא"ל יהודה פורת, את מצב המוכנות
המצרית לצאת למלחמה. התשובה שקיבל הייתה שהצבא המצרי אינו מוכן כרגע
ואין סימנים שהוא מוכן לצאת מיד למלחמה. הוא דיווח על כך לראש אמ"ן ובכל
זאת יעץ לו או הציע לו לדווח על כך לרמטכ"ל ולהמליץ בפניו על כוננות עם שחר.
אחרים באמ"ן ראו בהתרעה הזאת דבר חמור יותר. לדוגמה, ראש ענף 5 אבי יערי

—דיווח עליה באופן ישיר לקמ"ן פיקוד הצפון, חגי מן, ובגלל ההתרעה הזאת 
 עוכב השחרור של חטיבת שריון במילואים,—ששוב עברה באופן פרטיזני לגמרי 

 ואין לי הוכחה פוזיטיבית—שעברה באותו לילה תרגיל גיוס. נראה שאבי יערי 
 דיווח על כך גם למפקד אוגדת סיני אלברט מנדלר,—אלא רק הוכחות נסיבתיות 

שאותו הכיר עוד מהתקופה שהיה הקמ"ן שלו בחטיבה 8. היו גורמים אחרים
באמ"ן שגם הם התייחסו להתרעה הזאת ברצינות, בעיקר בגלל איכותו של המקור.
ואילו זעירא לא דיווח לרמטכ"ל על ההתרעה הזאת כלל בכל אותו הלילה.
בשעות הבוקר נערכה ישיבת מטכ"ל. לקראת הישיבה נפגש זעירא עם הרמטכ"ל
בלשכת שר הביטחון ושם סיפר בבדיחות הדעת גם לרמטכ"ל וגם לשר הביטחון
על ההתרעה שהגיעה בלילה, בציינו לפני הרמטכ"ל שהוא הציל לו את שנת הלילה
שלו ולא בזבז חס וחלילה את זמנו על התרעות שאין להן שחר. וכך גם ההתרעה
הזאת, שהייתה יוצאת מן הכלל, התמסמסה. מקבלי ההחלטות לא ידעו עליה כלל.
לא היה לה שום ביטוי בכתובים, במסמך כלשהו של אמ"ן, והיא נעלמה במערכת.

4. סימנים מעידים בחזית התעלה
בכל השבוע שלפני המלחמה דיווחו התצפיות לאורך התעלה על פעילות חסרת
תקדים בקו החזית. חלק מהדיווחים באו מהתצפיות וחלקם האחר ממקורות איסוף
אחרים. רוב הדיווחים האלה לא הגיעו למקבלי ההחלטות כלל. הרמטכ"ל אמר כי
מבחינתו המצב נורמלי לחלוטין בראש ובראשונה משום שהוא לא קיבל מידע.
המידע הזה נעצר ברמת קמ"ן פיקוד הדרום ולכל היותר ברמת ענף 6. גם כאשר
המידע הזה מצא את דרכו החוצה בדרך כלשהי, הוא לווה בפרשנות ששללה ממנו

כל ערך התרעתי.
2 באוקטובר הוציא ענף שטח במחלקת המחקר מסמך יחיד מסוגו–לדוגמה, ב

בנוגע להכנות המצריות לצליחה. המסמך מסכם את דיווחי התצפיות על פעולות
המצרים להכשרת הירידות למים בגזרת הארמיה השלישית. למידע הזה יש ערך
התרעתי מובהק, אבל הסעיף האחרון בו, סעיף הפרשנות שנכתב כנראה בענף 6
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ואולי בידי ראש ענף 6, אמר:
”ייתכן כי ההתעוררות בנושא ההכשרות לצליחה בגזרת הארמיה השלישית
(במקביל להכשרות הנרחבות שבוצעו לאחרונה ועדיין מתבצעות בארמיה
השנייה, תוספת משטחים וירידות לתעלה וסלילת דרכי גישה חדשות)

זרועי המתבצע עתה בצבא המצרי".–נה במסגרת התרגיל הביןִה
במילים אחרות, גם כאשר הסתנן מידע החוצה, ורק חלק מהמידע על מה

 זה—שקורה בחזית התעלה, נוספה לו שורה תחתונה של פרשנות מרגיעה מאוד 
חלק מהתרגיל.

5. גיחות צילום בחזית התעלה
ונחנא .הלעתה תרזגב םוליצ תחיג לכ התשענ אל רבוטקואב 4 דע רבמטפסב 52–מ
אבצה תוכרעיה לע רתויב בוטה עדימה רוקמ םה ריוואה ימולצת :םירבד ינש םיעדוי
ךרעמ ללגב תירצמה תיזחב דוחייב ,הפוקת התואב םוליצה תוחיג ;ירוסהו ירצמה
הדבועה םצעמ לבא .תיסחי תורידנו תיסחי תונכוסמ תוחיג ויה ,ירצמה תיריוואה הנגהה
רכינ ,תירצמה תיזחב וזכ החיג עצבל יביסנטניא רתוי תצק ץמאמ םוש השענ אלש
.תאזה תיזחב הרוק רזומ והשמש ועדי אל ל"כטמרה םשארבו תוטלחהה ילבקמש

3–2 באוקטובר ושהיא נדחתה. ב–ידוע לנו שתוכננה להיערך גיחת צילום ב
באוקטובר נערכה גיחה והתריסים של המצלמות לא נפתחו. בסופו של דבר רק
בצהרי יום חמישי 4 באוקטובר נערכה גיחה. התצלומים הוצגו לרמטכ"ל בבוקר
יום שישי 5 באוקטובר ונראתה בהם היערכות מדהימה של הצבא המצרי שלא היה
לה אח ורע בשנים קודמות. כשקיבל הרמטכ"ל את המידע הזה על ההיערכות
המצרית, זה היה הטריגר שלו להחליט מיד על כוננות ג'. לא שום דבר אחר.
איששתי את זה עד כמה שאפשר אצל הרל"ש שלו. לדעתי הטריגר שלו היה עצם
העובדה שהמצרים מוכנים לצאת למלחמה. אלא שעד יום שישי בבוקר הוא לא

ידע על עובדה זו משום שכל המידע הזה לא עמד לרשותו.

 פינוי הסובייטים ויחידות הצי הסובייטיות ממצרים ומסוריה—6. ידיעה 
ביום חמישי בלילה בא טריגר נוסף, והוא עניין פינוי הסובייטים ויחידות הצי
הסובייטיות ממצרים ומסוריה. הידיעות הראשונות על הפינוי הגיעו ביום חמישי

בשעות אחר הצהריים.
בדיונים שנערכו ביום שישי בהשתתפות ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל,

מחקר, ואחר כך גם הקבינט המצומצם, השאלה העיקרית-ראש אמ"ן וראש אמ"ן
שעמדה על הפרק הייתה מדוע מפנים את הסובייטים. בדיון אצל ראש הממשלה

אמר ראש אמ"ן את הדברים האלה:
םיסורה ילוא ךא ,הריבס אל ירמגל תירצמ-תירוס הפיקת תורשפא”
בוט םיריכמ םה ןיאש ןוויכ ,ףוקתל םידמוע םה תאז לכבש םיבשוח
."םיברעה תא
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מדובר פה ברוסים 'המסכנים' האלה שבסך הכול נמצאים מאז 1955 בתוך
 הם אלה שמספקים לצבאות האלה את כל הנשק ואת כל—הצבא המצרי והסורי 

ההדרכה; אליהם ייאלצו המצרים והסורים לפנות ברגע שיתברר להם שהם במצוקה
 ולכן יש מקום להניח שהמצרים והסורים—צבאית, וכבר היו דברים מעולם 

ישתפו אותם בצורה כלשהי בעניין היציאה למלחמה. אך ראש אמ"ן אמר את מה
שאמר, ובערך באותו זמן אמ"ן הוציא לקט שגם בו נאמרו דברים דומים. ואם צריך
להציג את שיא היוהרה המחקרית הישראלית, 24 שעות לפני שהמלחמה פורצת,

אני חושב שהמשפט הנ"ל ביטא אותה בצורה הטובה ביותר.

 המצרים והסורים אמרו לסובייטים שהם מתכוונים—7. ידיעה 
   לצאת למלחמה

ביום שישי, בערך בשעה 17:00, הגיעה ידיעה ממקור טוב ולפיה הסובייטים מפנים
את אנשיהם משום שנאמר להם שהמצרים והסורים מתכוונים לצאת למלחמה. גם

 שלימים יטען דדו הרמטכ"ל שאילו היה יודע עליה היה מחליט—הידיעה הזאת 
 לא הועברה לידיעת הרמטכ"ל. בסופו של דבר הידיעה—מיד על גיוס מילואים 

נכנסה משוללת כל ערך התרעתי ללקט שיצא בבוקר יום שבת.
אני מזכיר שוב, אני מציין כאן נקודות ולא את מכלול הידיעות. זה רק חלק

מהמידע ואופן הטיפול בו.

8. צביק'ה זמיר אישר את הידיעה הנ"ל
ביום שבת הגיעה הידיעה שלכאורה הייתה אמורה לנתץ את כל הספקות בדבר
האפשרות למלחמה. הידיעה, שמסר צביק'ה זמיר, נקלטה במערכת בשעה 4:00.
הידיעה הזאת ניתצה את הספקות שהיו אצל חלק מהאנשים, אבל לא אצל אנשי

 לא הושפעו—אמ"ן. היא לא ניתצה את הספק אצל משה דיין, ואחת התוצאות 
ממנה ההחלטות שקיבל דיין בשעות שלפני המלחמה. התוצאה הסופית של
הפקפוקים האלה הייתה שגם כאשר הורה הרמטכ"ל לשני אלופי הפיקודים להתכונן
למלחמה, ההכנות למלחמה נעשו בעצלתיים בפיקוד הדרום לפחות. לפיכך נגבה

מאתנו מחיר אדיר בחזית הדרום כשאכן פרצה המלחמה.

ותוגהנתהל תעגונ הלוכ לכש ,השיגר ,הבואכ הדוקנ ףיסוהל שקבמ ינא רמאנש המ לכ לע
לש םתלעפה .'םידחוימה ףוסיאה יעצמא' תשרפל רושק הז .ן"מא שאר לש תישיאה
ןכלו םנדבואל םורגל םירבדה עבטמ הלולע התייה ן"מא לש ףוסיאה יעצמאמ קלח
תוחיתמה ףר רשאכ ,רבוטקוא תליחתב .םוריח יבצמב קר םילעפומ תויהל ודעונ םה
שידעו עליה במערכת — רבמטפסב 03 לש הערתהה ירחא דוחייב ,תוריהמב הלעו ךלה

 שאל הרמטכ"ל את ראש אמ"ן, כנראה פעמיים, בשתי הזדמנויות—אמ"ן לפחות 
שונות, אם האמצעים האלה עובדים. זעירא השיב בחיוב. ביום שישי 5 באוקטובר,
יום לפני פרוץ המלחמה, דיין שאל אותו אם הגיע משהו בעל ערך מהאמצעים
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גם הרמטכ"ל וגם שר הביטחון לא ידעו באותה העתהאלה. זעירא השיב בשלילה. 
 הם—כי תשובתו של זעירא אינה אמת וכי האמצעים האלה פשוט אינם פועלים 

 וזאת, למרות העובדה שלפחות מתחילת אוקטובר גורמיםלא הוכנסו לפעולה.
שונים באמ"ן לחצו על זעירא להכניסם לפעולה. תשובתו של זעירא מעידה כמובן
על ביטחונו בתזה שהמצרים לא יצאו למלחמה ולכן גם אין טעם לסכן את האמצעים.
תשובתו של ראש אמ"ן מעידה גם על אופן תפיסתו את תפקידו: מותר לו במסגרת
התפקיד אפילו לקחת אחריות על דברים כאלה ולא לומר את האמת לצרכניו. אבל
הדבר החשוב ביותר לענייננו: עד שפרצה המלחמה, שר הביטחון והרמטכ"ל היו

בהכירם היטב את האמצעים האלה, הם .משוכנעים שהאמצעים האלה עובדים
הבינו או העריכו שאם הם עובדים בלי שמגיעה מהם כל אינדיקציה התרעתית,
–הרי ההכנות הצבאיות בסוריה ובמצרים אכן לא נועדו למלחמה. הם לא ידעו שאי

קבלת אינדיקציות אינו אלא תוצאת העובדה שהאמצעים האלה לא עובדים!
לקהל הביס רבוטקואב 5–ב ןיידל אריעז ןתנש הבושתב האצמ טנרגא תדעו

רשפא זא טנרגא תדעו לש הדימה תומא תא ןוחבל םיצור םא .ןייד לש ותמשאב
,ל"כטמרה לש ותמשאב הדימ התואב לקהל הדעווה ןוכנל האצמ אל עודמ לואשל
תובושת לביק אוה םגו רבוטקואב 1-2–ב רבכ ולאשנ אריעזל ויתולאש ןכש
ותוגהנתה תשרפ לכל סנכיהל אלש המ םושמ הטילחה םג הדעווה .תונוכנ יתלב
ן"מא שאר לש ותוגהנתהש רשפא יכ העבק איה .תאז היגוסב ן"מא שאר לש
םיעצמא וליאב ןיבה אל אוה רמולכ .לאשנש תולאשה תא ותנבה–יאמ העבנ
ן"מא יריכב םע אריעז בשי ןכ ינפל תועש המכש םיעדוי ונחנא לבא .רבודמ
ןכלו .ואל םא רבוטקואב 5–ב הלאה םיעצמאה תא ליעפהל םא םתא ץעייתהו
םדוק שמישש דוע המ ,רבודמ םיעצמא וליאב עדי אל תמאב אוהש חינהל השק
.ףוסיא ח"מר דיקפתב ןכל

סיכום

ילבקמ תושרל יכ הלוע המחלמה ץורפל ומדקש םיעוריאה לע רמוחה לכמ
תוטלחהה תא לבקל ךירצ היהש ,ל"כטמרה הנושארבו שארב — תוטלחהה
ןיינע תא רשאל םיכירצ ויהש ,הלשממה שארו ןוחטיבה רש םג לבא ,תויעצבמה
ןיעידומ תנומת הדמע — הלאה תוטלחהה תא תובגלו ,תוחפל םיאולימה סויג

תוויעה .ןיעידומה תליהק תושרל דמעש עדימה תא דואמ תתוועמ הרוצב הפקישש
:הלאה תורוצב הנושארבו שארב יוטיב ידיל אב

ניתן משקל יתר למידע המרגיע על פני המידע המתריע. רוב המידע המתריע
לא הגיע למקבלי ההחלטות כלל.

הערכות אמ"ן בכתב ובעל פה, כלומר בדיונים, שיקפו בצורה קיצונית את
הגישה המרגיעה, והן הוצגו כמשקפות את הקונצנזוס בתוך אמ"ן בשאלת המלחמה.
בפועל אנו יודעים שלא כך היה. לדוגמה, בשלושת הימים שלפני המלחמה, חמישה

מחקר שהייתה להם נגיעה ישירה לשאלה אם מצרים-מתוך שישה מעריכים באמ"ן
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הקברניט והמודיעין במלחמת יום הכיפוריםהקברניט והמודיעין במלחמת יום הכיפוריםהקברניט והמודיעין במלחמת יום הכיפוריםהקברניט והמודיעין במלחמת יום הכיפוריםהקברניט והמודיעין במלחמת יום הכיפורים
סא"ל (מיל') אברהם זהר

אחד מגורמי החיכוך הכבדים במלחמה הוא היעדר מודיעין או מודיעין לקוי, שבעטיו
המפקד או הקברניט מקבל החלטות שגויות. המודיעין הוא אחד העזרים החשובים

ביותר למפקד כדי להבין מי האויב ומה קורה בצד שלו.
מלבד מידע המופק מהאזנה או מידע על כוונות האויב ועל תנועותיו, המודיעין

טקטי: אילו כלים יש לאויב, מה תכונותיהם ומהי תורת ההפעלה–כולל גם מידע טכנו
–שלהם. המידע הזה צריך להינתן בזמן שיאפשר לקברניט ולצבא לפתח את אמצעי

טקטי.–הנגד. זה היישום המלא והמוצלח ביותר של המודיעין הטכנו
לרוב, למדנו להיעזר במודיעין לפני הקרב. לעתים קרובות, במהלך הקרב מפקדי
השדה למדו להסתדר גם בלעדיו, שכן בקרב המודרני, הנייד, קשה לקבל מודיעין
בזמן אמת. אבל היעדר מודיעין בזמן אמת או מודיעין שגוי הוא כאמור אחד

הגורמים המכשילים קברניטים. אדגים להלן.

דוגמאות מחיל הים

במערכת סיני, אמ"ן יירט תשדורות יום לפני התקפת המשחתת המצרית איבראהים
אוול על חיפה. מידע זה לא הועבר כנראה למודיעין חיל הים. המשחתת הגיעה–אל

לנמל חיפה וירתה 68 פגזים ורק אחר כך נלכדה על ידי ספינות חיל הים.
טקטי–לעומת זאת, לפני מלחמת יום הכיפורים היה בידי חיל הים ידע טכנו

מלא על הסטי"לים של האויב ועל הטילים שבהן צוידו. החיל פיתח את האמצעים
כדי להתגבר על היתרון הטכני בטווח הטילים של המצרים והסורים, והשיג במלחמה

הישגים גדולים.
במלחמת יום הכיפורים, לאחר הפשיטה הראשונה או השנייה על ע'רדקה,
קיבל זאב אלמוג, מפקד זירת ים סוף, מלונץ (ראש המודיעין הימי) ידיעה שיש

במקום זרקור. זו דוגמה לקבלת מידע בזמן אמת, מידע שמפקד רוצה לקבל.

דוגמאות מזרוע היבשה

במלחמת העצמאות תקפה חטיבה 7, שעתה זה הוקמה, פעמיים את לטרון, ובשתי
הפעמים המידע המודיעיני היה לקוי. בפעם הראשונה לא דובר כלל על כוחות
הלגיון, אף שיהודה וולך בראש כוח גבעתי נכנס לקרבות עם הלגיון לפני המתקפה
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של חטיבה 7; ובהתקפה השנייה המידע המודיעיני דיבר על גדוד לגיון בלטרון ולא
על גדוד נוסף שנמצא מאחור. והתוצאות היו כפי שהיו, אם כי לא רק בגלל חוסר

המידע המודיעיני.
.אלמ יד עדימ םע חיפר תחתפב ברקל הסנכנ 7 הביטח םימיה תשש תמחלמב

דוקיפה דקפמ דועב ,הפוי םהרבא לש 13–ו 48 תודגואה וכרענ המחלמל ינשה םויב
.הליל ותואב רבכ הבזענש ןפחל ריב לע תיתדגוא–וד הפקתמ םאתל הסנמ שיבג
םהל שי תומדקתההו הפידרה ברקב לבא עיקבהל םיביטימ םידוהיהש ונייצ םירצמה
.תמא ןמזב עדימ רסוח לשב תוהתשהל תואמגודה תחא וז .תרחא וא וזכ תוהתשה

במלחמת ההתשה, בכראמה, ההערכה הייתה שהצבא הירדני לא ייכנס לקרב,
והתוצאה הייתה קשה.

במלחמת יום הכיפורים, חטיבה 7 לחמה בעמק הבכא. לא בכל השלבים ידעו
9 באוקטובר כשדיוויזיה 3 הסורית נכנסה–חיילי החטיבה איך פועל האויב מולם. ב

 ורק אז ידעו איזה כוח עומד מולם.T-62–לקרב הם ראו בעיניים את טנקי ה
במלחמת לבנון, חטיבה 7 פעלה בציר הכפרים עם טנקי 'מרכבה'. היא ידעה
בהחלט מה עומד מולה, גם ידעה שקיימים בורות יקוש, אבל בשלב מסוים נפגעו
ארבעה או חמישה טנקי 'מרכבה' ממסוקי 'גאזל' מצוידים בטילי 'הוט'. כולם ידעו

 ההפתעה הייתה רבה מאוד כשזה קרה במלחמה.—על קיומם של מסוקי ה'גאזל' 
אני בכוונה מדגיש את הדוגמאות האלה, ויש כמובן גם דוגמאות של הצלחה.

דוגמאות מחיל האוויר

 השמדת חילות האוויר—איש אינו יכול לתאר לעצמו את הצלחת מבצע 'מוקד' 
- ללא מודיעין; וכמו כן את השמדת טילי הקרקע—הערביים במלחמת ששת הימים 

אוויר הסוריים במלחמת לבנון. בשני המקרים האלה, מודיעין אסטרטגי, אופרטיבי
פשר לחיל האוויר להשיג הצלחה מלאה.ִטקטי הוא שא–וטכנו

16 במארס 1970, העריך ראש אמ"ן דאז אהרל'ה–ואילו במלחמת ההתשה, ב
אוויר סובייטיים במצרים. למחרת היום התגלו חמש או-יריב שאין טילי קרקע

שש סוללות טילים או גדודי טילים במצרים.
במלחמת ההתשה, אמ"ן גם לא העריך שהסובייטים יתערבו בגלל הפצצות
העומק במצרים, אבל זה קרה. בהמשך, בקרב על קידום הטילים, לא היה לאמ"ן

, גם לאSA-3– המשופר וSA-2ולחיל האוויר וגם לא לאמריקנים כל ידע על טילי 
היו אמצעים לפעול נגדם, והמחיר שולם במלחמת ההתשה. אותה בעיה הייתה

 במלחמת יום הכיפורים.SA-6–לחיל האוויר באשר לטילי ה

במלחמת יום הכיפורים
חשוב שיהיה מחקר על מה שאירע בימים ובשעות שקדמו למלחמה, בשלב שבו
ראש אמ"ן או רמ"ח מחקר באמ"ן או ראש ענף כזה ואחר ניצבו מול המטה הכללי,
מול מטה חיל האוויר ומול הממשלה, ומסרו להם את המידע הנכון או השגוי
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באותו זמן. שכן לנוכח המידע הזה, ולא לנוכח המסמכים השונים, קיבלה גולדה
מאיר את החלטותיה גם במלחמת ההתשה וגם במלחמת יום הכיפורים, וכמוה שר

הביטחון והרמטכ"ל.
כשאני אומר אמ"ן אני מתכוון לקהילת המודיעין והיא כוללת גם את 'המוסד'.

 ואיני נוגע—ומלחמת יום הכיפורים היא הדוגמה הראשונה המוכרת לי עד אז 
 שבה 'המוסד' וראש 'המוסד' אישית היו מעורבים פעמיים—במלחמת לבנון 

 מידע שהוזרם היישר אל המטה הכללי ואל—בהבאת המידע המרכזי במלחמה 
ראש הממשלה, ללא עבודת מטה של מודיעין בגלל דחיפות המידע וקוצר הזמן.

12 באוקטובר על–6 באוקטובר ולידיעה ב-אני מתכוון לידיעה על המלחמה בליל 5
14 באוקטובר.–כוונת המצרים לתקוף עם כוחות השריון ב

 אמ"ן ו'המוסד'.—ידיעות המודיעין שמגיעות לקברניט אינן רק משני מקורות 
הברית שמחה דיניץ העביר בעת המלחמה מלבד ידע גם–לדוגמה, השגריר בארצות

הברית. ומי כמונו מכיר את משקלו האדיר של יצחק רבין–הערכות של ארצות
הברית במלחמת ההתשה בכל הנוגע להפצצות העומק...–כשגריר ישראל בארצות

סוכנויות האיסוף של קהילת המודיעין המזינות את הקברניט במידע כוללות גם
את המפקדים בשטח ואת הערכות המצב בפיקודים, בזרועות ובאוגדות. גורם
חשוב מאוד הוא המודיעין בזמן אמת של מטוסי חיל האוויר ששוהים מעל המטרה
או הנשלחים לבדוק מה קורה ומדווחים למפקדת החיל ומשם למטה הכללי ולאחרים.

לע ,ביואה לע אלמ עדימ גישהל יללכה הטמה השקתה םירופיכה םוי תמחלמב
גישהל השקתה אוהש המחלמב םיבלש ויהש םג אלא דבלב וז אלו ,ויתועונתו ויתונווכ
ירישכמ דיל םיניצק וב ובישוהש דע ,םתלועפ ךרדו םמוקימ לע ,וניתוחוכ לע עדימ
סוטמב הלעתל חלשנ ריווא רייס .וניתוחוכ לע עדימ רשקה תותשרב לבקל ידכ רשק
שומיח יניצק חלש ל"כטמרה ןגסו ,ונלש םיקנטו םיירצמ םיקנט רופסל ידכ 'קוהייקס'
.ל"הצל שי םירישכ םיקנט המכו הרוק המ קודבלו וניתוחוכ לש םיקנט רופסל חטשל

אשר להכנות למלחמה, הרמטכ"ל, אף שסמך על ההתרעה המודיעינית שתינתן
', שבוצע כשנה'איל ברזלבזמן, התכונן גם למקרה ה'קטסטרופה'. משחק המלחמה 

 רק הכוחות—לפני המלחמה, עסק בדיוק במצב שהיה במלחמת יום הכיפורים 
הסדירים בחזית, המעוזים נופלים, כוחות מילואים מגיעים ומתפתחת הלחימה.

ןיינעב עגונ יניא .רבוטקואב 6–ב היה ןכא ןיעידומל טינרבקה ןיב ןושארה שגפמה
,םיירהצה ירחא ליחתת המחלמהש רבס יללכה הטמה .'ש'ה תעש תלאשב אלא הערתהה
היה המ יתאצמ אל .םדרנש הפוצה ורפסב ךכ לע בתוכ ףסוי–רב ירוא .העיקש תארקל
,הפקתמה ינפ תא לבקל וא לועפל יללכה הטמה ןנוכתה הבש ,'ש'ה תעשש ךכל רוקמה
,תונכהל רשאב דואמ הדבכ תועמשמ התייה וז העיבקל .00:81 אלא 00:41 התייה אל
.המחלמל ןושארה םויב הלעתה וקב רקיעב ,תוחוכה םודיקלו תוננוכתהל

7 באוקטובר קבע הרמטכ"ל הכרעות כבדות, ובהן העלאת אוגדה 146-בליל 6
לצפון. הרמטכ"ל לא היה מקבל החלטה כזאת אילולא בדק בדיקה ברורה ונוקבת



מלחמת יום הכיפורים 442

מלחמת יום הכיפוריםהגהה 5 442

אצל גופי המודיעין. עובדה היא שבאותו הלילה החליט דדו להעלות את אוגדה
146 לצפון וחשף את זירת המרכז, בעוד אין בידיו כל אסמכתא שחוסיין לא יפעל
נגדנו. גם אם הערכת אמ"ן הייתה נכונה, והיא הייתה נכונה, אילו היה קורה משהו

אחר בהמשך המלחמה האחריות כולה הייתה מוטלת עליו.
לעו ןיעידומה אשונ לע 'תופסונ תועש' המחלמב ךוכיחה לעפ ,רבוטקואב 7–ב

ירצמ אבצ לע הנומתה ,םויה ותואב .יניעידומה עדימה חכונל יללכה הטמה תוטלחה
םג ,רתוי וא תוחפ םיירהצה תארקלו ,ן"מאב התייה אל םדקתהל רהממ ונניאש
דוקיפ לש היוגש הכרעהמ וא ןיעידומ תורוקממ םא יל רורב אל — העידי הלבקתה
.ארבנ אלו היה אלש רבד — םירצְמה רבעל םימדקתמ םירצמה היפלו — םורדה

7 באוקטובר לא היה מידע על צבא סורי מופתע, מבולבל,–גם בחזית הצפון, ב
שנתקל מהר מן הצפוי בכוחות המילואים הישראליים, וההרגשה הייתה הרבה

יותר גרועה, בעיקר בבוקר 7 בחודש.
הלעוה ,יניס תריזב רקובב לעפוה ריוואה ליח ,ןוכנ אל עדימו עדימ רסוח ללגב

יכרעמ תא ריוואה ליח ףקת רבוטקואב 7–ב .הלעתה וקל רזחוה ךכ רחאו ןלוגה תמרל
–כ ךותמ הללוס דועב עגפו יצחו הללוס וא תוללוס יתש דימשה ,הירוס תיזחב םיליטה
אלכ הפיקתה תעב החכוה םיליטה תסירפ לע ול היהש יניעידומה עדימה .תוללוס 03
ןלוגב םיליטה יכרעמ תא וליאו .ןמוקמב ויה אלש תודיינה תוללוסה רקיעב ,הנוכנ
עדימ יפל דימשהו ףקת ריוואה ליח םירצמב םיליט יכרעמ תא המחלמה ךשמהבו
ןולשיכל םרג רבוטקואב 7–ב לבקתהש ןוכנ–אלה יניעידומה עדימה לבא .יניעידומ
.תויוגש תועידי לשב ,יניסל התטסהל ףאו םוי ותואב ריוואה ליח לש הפקתמה

12 באוקטובר פעלה קהילת המודיעין בשתי הזירות, באחת פעילות מוצלחת–ב
 לא מוצלחת. זה התחיל בישיבת הממשלה, כשהגיע לראש 'המוסד'—ובאחרת 

14–מידע שהמצרים עומדים להפעיל את דיוויזיות השריון שלהם לתוך סיני ב
באוקטובר. בלי כל תהליך של הפיכת הידיעות למודיעין, קיבלה הממשלה את
הערכת ראש 'המוסד' לפי המידע שקיבל מסוכנויות האיסוף שלו. ממשלת ישראל
או הפיקוד העליון במלחמה החליטו שלא לצלוח את התעלה אלא לחכות למתקפה
המצרית ולאחריה לבצע את הצליחה. אבל באותו היום, 12 באוקטובר, אחרי

 הופתע— וזה לא השפיע על החלטת הממשלה —ההחלטה הקודמת של הממשלה 
מפקד אוגדה 210 דן לנר בדרכו לכנכר בגולן, מהופעתו של כוח עיראקי. אמ"ן ידע

8 באוקטובר; אמ"ן ידע היכן–על יציאת הכוח העיראקי מעיראק לעבר סוריה ב
12 באוקטובר; הרמטכ"ל הורה לחיל–הכוח העיראקי בשלבים השונים אך לא ב

האוויר לנסות לאתר את הטור העיראקי בדרכו לסוריה ולפגוע בו, אך חיל האוויר
12 באוקטובר, הכוחות של אוגדת רפול–לא עשה כן, וזה נושא למחקר אחר. וב

 הותקפו על— בעיקר כוח לנר —ואוגדת לנר, שנעו כמעט בדהרה לעבר דמשק 
ידי כוח עיראקי, שנכנס בלי לדעת היכן הוא ובכל זאת בלם את הכוח הישראלי.

19 באוקטובר-18–מפגש נוסף בין הקברניט למודיעין או לקהילת המודיעין היה ב
כאשר אוגדה 162 של אברהם אדן כבר פרצה מראש הגשר פנימה. במטכ"ל נערך
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דיון בשאלה אם הופעל 'שעון חול' פוליטי, ודנו במטרות המלחמה; כבר דאגו
שצה"ל נשחק במלחמה הזאת, והמטכ"ל ניצב בפני דילמה. היו הערכות שהתקבלו
למעשה בתהליך הערכת מצב אג"מי במטכ"ל ובפיקוד שבו קרו הדברים. העריכו
שאין בשלב זה 'שעון חול' פוליטי וכי ניתן להתקדם בלי לשחוק את צה"ל. כבר
באותו היום החל קיסינג'ר להתרוצץ ממקום למקום ואפילו הגיע מידע מדיניץ

ו'שעון החול' הפוליטי אכן פעל.

סיכום

קהילת המודיעין בכל המסגרות שלה המשיכה לפעול גם לאחר פרוץ המלחמה. רק
איש אחד באמ"ן, יונה בנדמן, נטל על עצמו את האחריות לכשל ההתרעתי ועזב
את ענף 6. במקומו התמנה זיזי. שאר ממלאי התפקידים באמ"ן נשארו בתפקידם.
כבר אמרו אנשי אמ"ן ובהם אביעזר יערי, ראש ענף 5 במלחמה, כי אחרי מה שקרה

6 באוקטובר המשיכו ראש אמ"ן ורמ"ח מחקר לפעול במטה הכללי. אני–בצהרי ה
זוכר לדוגמה את ראש אמ"ן ממשיך לתת הערכות מצב במטכ"ל עד לסיום המלחמה,
וכמו כן את דוד גדליה בפיקוד הדרום. אבל אביעזר טען למעשה שהרמטכ"ל עבד,
לא מעט באופן ישיר עם ראשי הענפים באמ"ן. אז אנחנו, שלא מצויים במעשה
המודיעיני, לא חשנו בדברים האלה, ולנו נראה שראש אמ"ן וראש המחקר ממשיכים

לתפקד כפי שצריך.
לראש 'המוסד', צבי זמיר, היה תפקיד קובע במלחמה, לפחות באותם שני
אירועים שהזכרתי. באחד מימי העיון שנערכו כאן העיר צביק'ה זמיר שהיו ישיבות

ממשלה או קבינט מלחמה שהוא לא הוזמן אליהם.
מי שבא בטענות על היעדר מודיעין 'בזמן אמת' היה מפקד חיל האוויר, בנוגע
לראשי הגשר וגם לצילומי האוויר לתקיפה בגולן ובמקומות אחרים. זה נושא שיש
לבדוק. בדברים שאמרתי לו, הזכרתי כי המטוסים שחזרו מתקיפה במלחמת ששת
הימים היו אחד מגורמי המידע החשובים לנו ביותר. אשר לטענתו להיעדר מודיעין
על ראשי הגשר המצריים, האתרים של ראשי הגשר צוינו בתכנית שאמ"ן או קהילת

1968, לקראת הקמת קו המעוזים! ידענו איפה יהיו–המודיעין נתנו למטה הכללי ב
 קנטרה,—ראשי הגשר הדיוויזיוניים, אחרת אין להסביר מדוע באותם מקומות 

 הוקם מתחם של שלושה מעוזים. הרי מעוז אחד היה—איסמעיליה ואחרים 
 ולדעת— זה היה תפקיד המעוזים עד לנפילתם —מספיק להתרעה או ללחימה 

אלוף טל או אריאל שרון אפילו חצי מעוז היה מספיק באותו זמן. לפיכך חיל
האוויר בהחלט היה יכול לתקוף, אבל הטענה שלו צריכה להיבדק.

מדבריי ומהרצאות שנתנו פה אנשי מודיעין לכל אורך הסמינר הזה, ידוע לנו
 מודיעין— קהילת המודיעין המשיכה לתת מידע —שהמודיעין המשיך לעבוד 

בזמן אמת, גם במלחמות אחרות, וגם בהן לא ניתן היה לספקו במאת האחוזים.
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המודיעין ללחימה במלחמת יום הכיפוריםהמודיעין ללחימה במלחמת יום הכיפוריםהמודיעין ללחימה במלחמת יום הכיפוריםהמודיעין ללחימה במלחמת יום הכיפוריםהמודיעין ללחימה במלחמת יום הכיפורים
אל"מ (מיל') בני מיכלסון

משתתפים אצל ראש אמ"ן בשאלה האם–בבוקר שבת 6 באוקטובר נערך דיון רב
יוצאים למלחמה? באותה שעה כבר היה מונח לעיני כל תצ"א מגיחת צילום שבוצעה
בשעות הצהריים המאוחרות (של יום האתמול) בסוריה ובמצרים, ובו, בתמצית,
נראה מערך לחימה; 'נמר לפני זינוק', פשוטו כמשמעו. כל הארטילריה הבינונית
הסורית, כמו שכתוב בתו"ל, הוצבה שמונה ק"מ מקו החזית. הייתה מונחת אותה
ידיעה המפרטת במדויק איך יתקפו הכוחות המצריים באותו יום, בשבת, מאל"ף
ועד תי"ו: איפה, איך, חיל אוויר, קומנדו, הכול מכול. הישיבה נקטעה כשראש
אמ"ן נקרא אל הרמטכ"ל, אבל עד שנקטעה הייתה דעתם של בכירי אמ"ן-מחקר

שקיימת "סבירות נמוכה למלחמה".
אדון בשאלה כיצד הגיב המודיעין על ההלם האדיר וכיצד השפיע על האסטרטגיה
והמבצעים במלחמה בשתי רמות: רמת מודיעין השדה בלחימה, בחטיבה ובאוגדה;
ורמת המודיעין לצורכי קבלת ההחלטות ברמה המערכתית והאסטרטגית. בכלל זה

יידון המודיעין בלחימה בשתי הזירות, המצרית והסורית.

 12-8 באוקטובר—בדרג האסטרטגי והמערכתי 

המלחמה נפתחה בלי ידיעת סיבת הקדמתה לשעה 14:00. אמ"ן אמר שתתנהל
זמנית בסוריה ובמצרים.–התקפה לפי התכנית הידועה לצה"ל, ועיקריה תקיפה בו

צפו שייעשו מאמצים גדולים בלילה כדי להשיג הישגים שנראו הכרחיים להעברת
7 באוקטובר.–דיוויזיות השריון בבוקר ה

כל קציני אמ"ן צפו שבבוקר 7 באוקטובר נראה בצד התעלה שלנו את דיוויזיות
השריון. אמרו שהמצרים רואים את מעברי הגידי והמתלה כיעדים המערכתיים

חמישה ימים. הרמטכ"ל ראה את הסכנה-שלהם וצפוי שיגיעו לשם בתוך שלושה
הגדולה ביותר בחזית המצרית, בצליחת דיוויזיות השריון, ולזה הוא התכונן.

בשלב הזה שהה בחזית רק הכוח הסדיר של צה"ל. המילואים החלו בתהליך
הגיוס ובתנועה דרומה ואז החליט הרמטכ"ל לערוך את הצבא הסדיר מול הדיוויזיות
בתעלה בארבעה ריכוזים, מתוך שאיפה לאתר את מאמצי האויב ולערוך מולם את
הכוח הקרבי. זה היה בליל 6 באוקטובר. בבוקר 7 באוקטובר דיווח אמ"ן שדיוויזיות
השריון טרם חצו את התעלה. מבחינת בניין ראש הגשר וצבירת הכוחות, דיוויזיה
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21 (דיוויזיית השריון של הארמיה השנייה) כבר הייתה יכולה לצלוח, דיוויזיה 4
 לא. עלתה השאלה מדוע, אם כך, דיוויזיה 21 אינה—של הארמיה השלישית 
 אולי הם ממתינים שגם דיוויזיה 4 תוכל לצלוח, ואולי—צולחת? הסבר אפשרי 

אינם רוצים לצלוח ביום והם ממתינים ללילה. דילמה זו עלתה על שולחן הרמטכ"ל
9:00 דיווח אמ"ן שככל הנראה נעשה מאמץ להעביר את–7:00 בבוקר. ב–בערך ב

כוחות הדרג השני של הארמיה השלישית, שהם דיוויזיה ממוכנת 6 ודיוויזיה
משוריינת 4. "המצרים מעריכים שמצבם טוב ואינם מעוניינים בהפסקת אש. הם

מרוצים מהגישה האמריקנית להשהיית כינוס מועצת הביטחון".
בצהרי 7 באוקטובר העריכו שמתפתח מאמץ צליחה עיקרי של הארמיה השנייה,
–שכולל את דיוויזיה משוריינת 21, ומתברר שההערכה לא התממשה. באותו זמן, ב

7 באוקטובר לפני הצהריים, ביקר שר הביטחון בפיקוד דרום. הוא הקשיב
להתרשמויות הקצינים בפיקוד, וממה ששמע התרשם שבעצם צריך עכשיו להקים
קו שלא ייפרץ, וכך הנחה: "אני לא אומר לכם איפה להקים את הקו. ההנחיה שלי
היא שאתם צריכים להקים קו מגננה שהמצרים לא יצליחו לפרוץ אותו". עם
הרושם הזה הוא חזר למטה הכללי. בסביבות השעה 14:00 הוא הגיע לחדר הרמטכ"ל,
באמצע דיון שנערך שם, ומסר את התרשמותו, והרושם בחדר היה די דומה. גם
הרמטכ"ל הגיע לידי מסקנה שלא ניתן בשלב הזה, בזמן הקרוב, להחזיר את המצב

לקדמותו ושצריך להיערך למגננה.
בעת המלחמה נוצרו שני פורומים בלתי רשמיים של קבלת החלטות בפיקוד
העליון: הרמטכ"ל הקים לעצמו פורום התייעצות של אנשים שסמך עליהם, שכלל
את סגנו ישראל טל, ראש אמ"ן אלי זעירא, האלופים במיל' אהרון יריב ורחבעם
זאבי ולפעמים, בעת הצורך, גם מפקד חיל האוויר, בני פלד; הפורום השני היה מה
שכונה 'המטבח של גולדה', שבו היו חברים ראש הממשלה גולדה מאיר, שר הביטחון
משה דיין, השר ישראל גלילי, שהיה דמות מפתח, וסגן רה"מ יגאל אלון. בפורומים

האלה נערכו ההתייעצויות העיקריות במלחמה.
היו הבדלי ניואנסים בין דעת שר הביטחון לדעת הרמטכ"ל. שר הביטחון עבר
מפורום אחד לפורום הבלתי רשמי האחר, למשרדה של רה"מ, והזמין את הרמטכ"ל
להצטרף אליו אך הרמטכ"ל סירב ואמר: "אני מעדיף להישאר כאן". שר הביטחון

קיי אני אייצג אותך". ה"אני אייצג אותך" סימל את תחושתו שהם–השיב לו: "או
שניהם 'משדרים על אותו גל', ועם תחושה זו הוא בא לחדר של גולדה ודיווח:
"אנחנו לא רואים סיכוי בזמן הקרוב לחזור לתעלה. צריך לעשות מאמץ לייצב".

בעת שנערך הדיון אצל גולדה נמשך הדיון בחדר הרמטכ"ל ואז הגיע ראש אמ"ן
אלי זעירא ואמר: "אצלנו מתחילים לבדוק הערכה חדשה, שיכול להיות שדיוויזיות
השריון לא יצלחו". ההערכה הזאת היא אחד משלושה גורמים שעל בסיסם החליט

נגד על הכוחות שצלחו. הגורם השני–הרמטכ"ל בכל זאת לנסות לצאת למתקפת
היה דרישתם של מפקד פיקוד דרום גורודיש ומפקד אוגדה 143 אריק שרון, במפגיע,

נגד ולצלוח. בצהריים זעק גורודיש אל הרמטכ"ל שאין לו ברירה–לעבור למתקפת
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הדגואה" :רמאו ל"כטמרל בוש רשקתה העש יצח רובעכו ,םירבעמל תגסל ץלאנ אוהשו
המ" :םמותשה ל"כטמרה ."חולצלו הפקתמל תאצל ץילממ ינא ,העיגה קירא לש
ל"כטמרה "?הנתשה בצמה ?!םירבעמ לע יתא תרביד העש יצח ינפל קר אולה ?הרק
ל"כטמרל רשקתה העש יצח רובעכ .וק בצייל לוכ םדוק הרוהו הז תא 'הנק' אל דוע
ירחא ?המ עדוי התא" :רמא ל"כטמרה .המינ התואב ,ןורש קירא הדגואה דקפמ םג
ישילשה םרוגה ."וק ובצי — םייתניב ,בצמה תא קודבאו דוקיפל אב ינא םיירהצה
.הלעתה לע םירשגה תא ףוקתל םיליחתמש רמאש דלפ ינב ריוואה ליח דקפמ היה

נוכח הצטברות שלושת הגורמים האלה עם הרושם הזה, נקרא הרמטכ"ל
להתייעצות אצל גולדה ושם אמר: "תאורטית יש שלוש דרכי פעולה אפשריות:
דרך פעולה אחת היא זו שממליץ שר הביטחון, להתייצב לקו הגנה שלא יפרצו;

 להתייצב לאיזשהו קו בחסות חיל האוויר ולנסות לצאת—דרך פעולה שנייה 
נגד על הכוחות שצלחו; דרך פעולה שלישית, עליה–יומיים למתקפת-בעוד יום

 לצאת לצליחה". אמר שר הביטחון: "תראה, אני הייתי—ממליצים גונן ואריק 
נגד,–בדרום ולפי הרושם שלי לא נראה לי שאפשר לצאת בשלב הזה למתקפת

אפילו לא למתקפה על הכוחות שצלחו, אבל אתה יודע מה? לאור זה שמפקד חיל
 רד לפיקוד הדרום, אם תתרשם—האוויר אומר שתוקפים גשרים, אתה רוצה 

בשטח שניתן לצלוח אנחנו מייפים את כוחך לתקוף את הכוחות שבשטחנו. אנחנו,
הדרג המדיני, מייפים את כוחך להחליט על זה, למרות שאני בספק".

8–הרמטכ"ל אכן ירד לפיקוד דרום ולפי מה ששמע שם הוא החליט לצאת ב
נגד על הכוחות המצריים שבצד המזרחי של התעלה, והתווה–באוקטובר למתקפת
את תכנית המתקפה.

תפיקת יכ ,ל"כטמב רתונש ,ל"כטמרה ןגסל ן"מא שאר רמא הלילב רבוטקואב 7–ב
םירצמה תמגמ ,וירבדל .הכישמהל שי יכו םירצמה לש םתינכת תא השביש םירשגה
םניאש ןכתייו ,ר"יח תועצמאב רקיעב ,תיחרזמה הדגה תא שובכל איה הז בלשב
םינחנצש ירחא קר םירבעמל ץורפי ןוירשהש ןכתיי .םירבעמל עיגהל ללכ םיצור
לע תועידי ינימ לכ שיש ראשה ןיב רמא אוה תאזה הנעטה סוסיבל .םהב ותחני
םירצמה תנווכבש הרבסה תא תוקזחמ ןהו ,שוקימל תושקב לעו רשק יווק תלילס
.ךכב אוה םג ןכדעתה םורדה דוקיפב ל"כטמרהש ףיסוה אוה .םוקמב ססבתהל

העשה תוביבסב .םיירצמה תוחוכה לע דגנה–תפקתמ החתפתה רבוטקואב 8–ב
,03:31 העשמ ףוקתל וכרטצי תיחרזמה הדגה תוחוכש העידי העיגה םיירהצב 00:31
.הלעתהמ מ"ק 21 קחרמב ,רשגה ישארב תוססבתהה תא ןורחא רוא דע םילשהל ידכ
שיגרהל ליחתמ אוה תעכש רמא םורד דוקיפ םגש עגרב שממ הז לע חוויד ן"מא שאר
תינכתה יפל .ביוא תוחוכ לש הפקתמל הנותנ ,תיזכרמה הרזגב תפקותש ,261 הדגואש
תיזכרמה הרזגה תא ףוקתת 261 הדגואש לוכ םדוק ךרוצ היה ,ל"כטמרה עבקש
ולש רושיא יפל ,הרזגה םורדב בצייתתו הפיקתה תא רומגתש ירחאו ,םורדל ןופצמ
ל"כטמרה רושיאב טלחוה םוי ותואב .תימורדה הרזגה תא ףוקתל 341 הדגוא ליחתת
.ןופצל םורדמ תימורדה הרזגה תא ףוקתלו ,םורדל 341 הדגוא תא עינהל ליחתהל
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בעוד אוגדה 162 בעיצומה של התקפה, לא חיכו בדרום לתוצאות ההתקפה. זה
לא נעשה בהתבסס על ידיעות מודיעיניות אלא על דיווחים שהגיעו ממפקד  פיקוד

 כל הזמן מחשבתו הייתה נתונה לצליחה—הדרום שחי ב'אובססיה של צליחה' 
והוא הציג תמונת מצב ורודה שלפיה אוגדה 162 במצב מצוין. הוא אמר לרמטכ"ל:
"אולי נזרז ונוריד את אוגדה 143 לדרום"? הרמטכ"ל אישר, ואז הגיעה הידיעה
שאוגדה 162 נתונה למתקפת אויב. הוחלט להחזיר את אוגדה 143, שרק נעה

לגזרה המרכזית ועוד לא התחילה לעשות דבר, כדי לתגבר את אוגדה 162.
הנגד והתקיים דיון–8 באוקטובר בלילה עדיין לא התבררו תוצאות מתקפת–ב

פי הדוקטרינה,–בלשכת הרמטכ"ל. בדיון הציג ראש אמ"ן צפי תכניות של המצרים על
את המציאות בשטח וידיעה מודיעינית שהתקבלה. לדבריו, הדוקטרינה הסובייטית

–20 ק"מ ועומקה כ–גורסת שצליחת מכשול מים נפתחת בתפיסת גזרה שרוחבה כ
12 ק"מ, ואחריה מוכנסות דיוויזיות שריון. בפקודה שניתנה לשתי דיוויזיות נאמר
איך להפעיל את הדרג השני, כלומר את החטיבה הממוכנת, להגיע לעומק 12 ק"מ

—ולהתבסס שם. מכאן ייתכן שתכניתם בנויה על שתי אפשרויות: אפשרות אחת 
אם בשתי הגזרות הארמיוניות יושג השלב הראשון, כלומר התבססות בעומק של

—12 ק"מ, יוכנסו הדיוויזיות המשוריינות והממוכנות ויתקדמו; אפשרות שנייה 
12–אם המשימה הזאת אינה מושגת יתבססו הכוחות בתוך התחום שבין שבעה ל

ק"מ על חמש דיוויזיות חי"ר ועמן חטיבת שריון מהדיוויזיות הממוכנות ושתי
חטיבות עצמאיות. יתבססו, יתחפרו, יניחו מוקשים, יעבירו טילי נ"ט וארטילריה

בהסתייע בחיפוי נ"מ ויישארו במקומותיהם.
חיזוק לאפשרות השנייה נמצא לדברי ראש אמ"ן בידיעה מודיעינית טובה

8 באוקטובר, לאמור: "במטכ"ל ובנשיאות מצרים מאמינים שלכוחות–שהגיעה ב
שצלחו לצד המזרחי של התעלה סיכויים טובים להחזיק מעמד שם עד שתוסדר
הפסקת אש". התאוריה שפותחה במטכ"ל, וקיבלה תימוכין, היא שלא תינתן לכוחות
אלה פקודה לסגת ולכן הם יאלצו להילחם בגבורה עד האיש האחרון ועד הכדור

67' כאשר הפקודה לסגת גרמה לפאניקה ולהתמוטטות כוחות–האחרון, שלא כמו ב
מצריים. בעת כזו כשהכוחות בצד המזרחי ונאלצים מחוסר ברירה להילחם בגבורה,
הם יקבלו סיוע מסוללות הטילים המוצבות בצד השני (ממערב), חיל האוויר
יוכנס לפעולה בשלב המאוחר האפשרי. בתנאים אלו (כישלון ביסוס ראשי הגשר),
על המצרים לתפוס שטח רב ככל האפשר בצד המזרחי ולהחזיקו זמן רב ככל
האפשר. מטרתם לא הייתה להתקדם לתוך סיני אלא להחזיק רק בקרבת התעלה.
הם תכננו להחזיק מעמד בצד המזרחי שבועיים לכל היותר, ובתוך התקופה הזאת

 סומכים על המלך פייסל שישכנע את האמריקנים, שישכנעו את הישראלים—
להפסקת אש. המטרה העיקרית אפוא של כל ההרפתקה אינה אלא פוליטית: ליצור
מצב אסטרטגי חדש, כשכוחות מצריים שוהים בצד המזרחי של התעלה וקיסינג'ר
מגיש את יוזמתו המדינית החדשה. זאת הידיעה שתומכת באפשרות שדיוויזיות

השריון לא יצלחו.
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םהל עדונ םשו ,םורד דוקיפל וסט ןוחטיבה רשו ל"כטמרה רבוטקואב 8-9 לילב
םורדה תיזחב דגנ–ףוקתל רשפא יאש וטילחה ךכיפל .רבוטקואב 8–ב הרק תמאב המ
עיגה ןוילעה דוקיפה .)םיירוסה תוחוכה לע דגנ–תפקתמ םג התייה רבוטקואב 8–ב(
.תינמז–וב תותיזח יתשב דגנ–תופקתמ ליטהל ל"הצ לש וחוכב ןיאש הנקסמ ידיל
זכרל ךירצ ;הננגמב ןמזה לכ ראשיהל ול רוסאו םוזיל בייח ל"הצ :ורמא רחא דצמ
ךירצש הנקסמ ידיל ועיגה ,תותיזחה יתשמ וזיאב וקדב רשאכ .תחא תיזחב ץמאמ
הננגמב ראשיהל החנה ל"כטמרה ,תירצמה תיזחב .תירוסה תיזחב ץמאמ זכרל
תוירצמה תוניירושמה תויזיווידהש הוויק אוה .תוברקמ רשפאה לככ ענמיהל לדתשהלו
תויזיוויד םע עגמב יתושרבש תוחוכה תא זבזבל הצור אל ינא" :ונחטשב וכויו וחלצי
."הננגמב ססבתהלו תוברקמ ,רשפאש המכ דע ,הז בלשב ענמיהל שי ןכל ,תורחא

תלעפהל תוירשפא הלועפ יכרד שולש שיש ן"מא שאר רמא רבוטקואב 9-01 לילב
ןהלש החילצה תייחד — היינש ;בורקה הלילב החילצ — הנושאר :ןוירשה תויזיוויד
תוינכתהו בצמה יפל .ללכב החילצה לע רותיו — תישילש תורשפאו ;השולש-םיימויב
הבורק החילצו ,החילצ לע רותיוול הכומנ תוריבס הפצ אוה ,ול תורכומה תוירצמה
01-11 לילבו ,תירוסה תיזחבכוחותינו  ופקת ןמז ותואב .השולש-םיימוי ךותב
ן"מא שאר רמא ,ברעב רבוטקואב 11–ב .הירוס קמועב ףוקתל וטילחה רבוטקואב
ידכ ,ורבעוי ןה םא אלפתי אל אוה לבא ,ןוירשה תויזיוויד תרבעהל םינמיס ןיאש
.םהילעמ ץחלה תא ולקיש השקבב םירצמל ונפ םירוסהש ענכוש אוה .םירוסל עייסל
הווש תוריבס ונייה ,"זוחא 05" רמא אוה ,וחלצי םהלש תויזיווידהש תוריבסל רשאב
םינוידה םוי תודוסימ דחא היה הזה קפסה .וחלצי אלש תורשפאלו וחלציש תורשפאל
תורשפאה הדמע םינוידה סיסבב .רבוטקואב 21–ב ,יללכה הטמב רתויב קתרמה
תקספה היוצר ל"הצ תניחבמ םאה ל"כטמרה לאש זאו ,שא תקספה בורקב היהתש
41–ה דע שא תקספה ךירצ ל"הצש קיסה אוה םינוש םינותנמ ?הצוחנ איה םאהו שא
יעצמא ול התארנ הלעתה תחילצ .הז תא םיגישמ ךיא התייה הלאשה .רבוטקואב
.שא תקספהל םיכסהל םירצמ לש התאבהל

כל הדיון הזה התבסס על הספק. לולא היה ספק, אילו הייתה ודאות שדיוויזיות
9–השריון המצריות עומדות לצלוח, ייתכן שהדיון לא היה מתקיים (כאמור, כבר ב

באוקטובר אמר אמ"ן כי הוא שואף שיצלחו ויוכו בשטחנו ואז אולי ניתן יהיה
להעביר את המלחמה אל הצד המצרי). כשהדבר לא קרה, עלתה השאלה עד מתי
להמתין לאותה צליחה והאם בכלל הן מתכוונות לצלוח? על הרקע הזה התנהל
הדיון אם לצאת למתקפה בחזית המצרית, כלומר האם לצאת לצליחה למרות

העובדה שדיוויזיות השריון המצריות לא צלחו?
12 באוקטובר. הרמטכ"ל קרא אל המטה הכללי את-דיון זה נפתח בליל 11

7:00 בבוקר החל דיון עם המטה–לב, וב–אלוף חיים בר–מפקד חזית הדרום רב
לב, ושר הביטחון ששהה בצפון נקרא–המצומצם. בסביבות 9:00 הצטרף לדיון בר

אף הוא. בשעה 11:00 הוא הגיע. בדיון המרתק התגלעו חילוקי דעות בין שר
הביטחון לרמטכ"ל, והם נפרדו בלי לגבש דבר. בלחצו של הרמטכ"ל נערך דיון גם
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H–ה ריצ ךרד רישי וקב דדגבמ :םיריצה ינשב ,עודיה לולסמב תיזחל וענ םה .ל"הצ

.רישיה ריצב עיגה חוכה רקיע .ינופצ ,ףסונ ריצב ;תיזחלו קשמד ןוויכל
לילב .הנונכתל םיפתוש ויה אלו המחלמה תחיתפ לע ועדי אל םיקאריעה

םע םימואית ושענו יקאריעה אבצב הזוזתל תוננוכ הזרכוה רבוטקואב 6-7
הליל ותואב ל"הצ לש ןוילעה דוקיפל הרסמנש ןיעידומה תנומת  .םירוסה

חוכ רגושמו םימואית םישענ ;המחלמב ףתתשהל וטילחה םיקאריעה :הייתה
.יתשבי חוכ לש תוברועמ שי םא רורב אל ;יריווא

7 באוקטובר התקבלה במטכ"ל העיראקי החלטה לשגר גם כוחות יבשה.–ב
7 באוקטובר–אצל העיראקים היו תהליכי תיאום עם איראן ועם הכורדים, וב
בבוקר שוגרה חטיבה 8 ממוכנת לגבול עם סוריה במסלול הישיר.

7 באוקטובר בצהריים הודיע אמ"ן שהעיראקים החליטו לשגר כוחות יבשה–ב
–לחזית עם סוריה וגם נמסר המידע אודות שיפור היחסים עם איראן והכורדים. ב

8 בחודש הגיעו ידיעות שהסורים דחו את בקשת העיראקים למובילי–7 או ב
טנקים ושהם ביקשו מהם בעיקר חלפים. מכאן הסיק אמ"ן שגם הסורים וגם
העיראקים אינם מעוניינים בהשתתפות כוח משלוח עיראקי במלחמה יבשתית. יש
כמובן סעיף המפתח: "עם זאת, אין בזה כמובן לפסול עדיין אפשרות שיגור כוחות

קרקעיים עיראקיים".
בצהרי 8 באוקטובר שוב חל מהפך בהערכת אמ"ן, עקב תחושה סורית שהתגבשה
בצהריים על שינוי לרעה במצבם הצבאי ועל הצורך בסיוע דחוף. זה גרם למהפך

9-8 בחודש הגיע מידע על כוחות–בהערכת אמ"ן בנוגע לעיראקים משום שבערך ב
דיוויזיה 3 העיראקית בדרכם לדמשק ונמשכה זרימת ידיעות בנושא זה. אמ"ן
העביר את המידע למקבלי ההחלטות, בהעריכו שעיראק מסויגת משיגור כוחות
ללחימה. קמ"ן פיקוד הצפון אמר שביום הזה נמסר לאוגדות, בצינורות המודיעין,
שכוחות עיראקיים ראשונים הגיעו לסוריה. לעומת זאת, בתכנון ההתקפה על מה

שכונה 'המובלעת הסורית', לא הופיע שום כוח עיראקי כ'אויב אפשרי'.
9 באוקטובר, בערב או בלילה, כבר הגיע גדוד ממוכן 2 של חטיבה ממוכנת–ב

10 באוקטובר חטיבת השריון 12 כבר התמקמה באזור דמשק. בצהרי–8 לדמשק. ב
10 באוקטובר–אותו היום הגיע לאמ"ן מידע מהימן שהחטיבה תצא לסוריה ב

11–בשעה 14:00, ולא ברור מאיפה באה הערכת אמ"ן שחטיבה 12 תגיע לדמשק ב
באוקטובר, בבוקר או בערב. על רקע המידע הזה, באה ההערכה הזאת של אמ"ן,
שהעיראקים אמורים להגיע לחזית. הערכת המצב בראשות הרמטכ"ל, עניינה היה
איך למנוע, או לעכב, את הגעת העיראקים. לאחר שמפקד חיל האוויר אמר כי חיל
האוויר אינו מסוגל למנוע או לעכב את התקדמותם, הוחלט בפיקוד העליון להציב
מארב נ"ט על ציר התנועה לדמשק. בבוקר 11 באוקטובר חטיבה 12 ומפקדיה כבר
היו בעורף החזית, בה בשעה שאמ"ן הודיע שהחטיבה רק הגיעה לסוריה. כלומר,

11 בחודש אמ"ן לא ידע על הכוח, שכבר ביממה הקודמת היה בדמשק. זה לא–ב
–הופיע גם בסיכום אמ"ן היומי. באמ"ן ידעו שמפקדת דיוויזיה 3 כבר בסוריה מה
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10 באוקטובר בשעה 18:00. בצהרי 11 באוקטובר מפקד הדיוויזיה העיראקי כבר
היה בשטח, מבצע תיאום וחבירה. בלילה, בהערכת מצב אצל סגן הרמטכ"ל, הציגו
ריכוז של רק"ם בתצ"א, וסגן הרמטכ"ל אמר: אלה יכולים להיות העיראקים. נציג
אמ"ן, אמר: "אין לאמ"ן ידיעות ברורות, ייתכן שהחטיבה הגיעה". לפי דברי קמ"ן

13–הפיקוד, פיקוד הצפון נתן התרעה לאוגדות, על התערבות עיראקית צפויה ב
באוקטובר.

בבוקר 12 באוקטובר, חטיבה 8 ממוכנת מוקטנת (גדוד שלה כבר עבר לחט'
12 באוקטובר אחרי הצהריים נתקלה חט' 12 העיראקית–שריון 12) הגיעה לדמשק. ב

באוגדה 210, אוגדת לנר. זו התמונה שגילתה תצפית האוג' בתל שער. בספר וגם
במאמר שכתב אלוף בר כוכבא (סגן מפקד האוג'), מתואר המפקד שמתייצב ומודיע

מזרח,–לחפ"ק מפקד האוגדה: "יש כוחות שעולים מדרום"; "הם מגיעים מדרום
וצבע הטנקים שונה". אמרו לו: לך תבדוק שוב. הלך ובדק. זהו האיתור הראשון
שהיה לאוגדה, שסייע למידע הכללי על כוח עיראקי הנכנס לקרב, שלא כפי שגרסו
בפיקוד, שהעיראקים עוד לא הגיעו. כלומר גם האוגדה הופתעה לגלות את העיראקים
מולה. ול'זכותם' של העיראקים יש לציין שגם הם הופתעו לגלות את צה"ל מולם,
כי הם נעו בלי הרבה מידע על מה שקורה מולם. זהו קרב היתקלות ולא נרחיב עליו

כאן.
: כוח בן 25 לוחמים מפלס"ר חטיבה 35 הונחת לידלתגובה האג"מיתבאשר 

13 בחודש. מובן שלא–קטיפה למארב, פגע בשני טנקים וחזר. היה עוד כוח כזה ב
עצרו דבר, כי זה נעשה בעצם אחרי ההיתקלות הראשונה. חיל האוויר יצא לסיור

 בשני מטוסים: לפי דברי אנשי חיל האוויר היו עוד שני סיורים קודםH-3–אלים ב
10 באוקטובר, שלא גילו דבר משום מה (העיראקים התקדמו בלילה). שתי–לכן, ב

הפעולות לא נתנו תוצאות.
, אמ"ן לא כיוון מאמץ איסופי של ממש לעבר כוח המשלוחלאיסוףבאשר 

, אמנם היה כיסוי של הרמה האסטרטגית בראשית המלחמה,להאזנההעיראקי. באשר 
ביוזמת יחידת ההאזנה עצמה, אך בימי המלחמה הראשונים לא הייתה הכוונה
איסופית בהאזנה לרמה הטקטית, שהייתה עשויה להביא מידע על הגעת הכוחות

H-3–העיראקיים. לכל אורך המלחמה לא בוצעה כל גיחת צילום לכיסוי הציר מ

לכיוון דמשק.

, המודיעין והגורמים המבצעיים ברמת המטכ"ל לא הצליחו לעקוב במידהלסיכום
מספקת אחר המהלכים העיראקיים לשיגור כוחותיהם לחזית, ולעשות לעיכובם,
אם לא לעצירת התקדמותם. יתר על כן: ברמה המטכ"לית לא הובנה המשמעות
האסטרטגית של עצירת הכוח העיראקי, גם אם הרמטכ"ל ואחרים התייחסו ברצינות
לנושא, מבחינה מילולית לפחות. ההערכה האסטרטגית השגויה של אמ"ן, שהסורים
אינם רוצים בכוח יבשתי עיראקי על אדמתם וכי העיראקים עצמם אינם מתכוונים
להתערב במלחמה, עמדה ביסוד המכשלה המודיעינית. זו גרמה להתעלמות מידיעות
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11–10 וב–הפעלת מאמץ איסופי לנושא. הדבר נכון גם ב–שסתרו הערכה זו ולאי
באוקטובר, כאשר כבר היה ברור שכוחות עיראקיים נמצאים בסוריה, או בדרך
אליה. נוסף על כך, אמ"ן לא נתן דעתו למשמעות עודפי הכוחות המאותרים בתצ"א
ולא הבהיר לגורמים המבצעיים ולדרג הממונה את המשמעויות המערכתיות
והאסטרטגיות שלהם. על רקע זה, תכנית המתקפה של פיקוד צפון לא הביאה

10 באוקטובר הובא מידע לפיקוד–בחשבון הופעת כוחות עיראקיים בסוריה. מ
העליון, שהיה שותף לכישלון הטיפול בעניין בכך שעשה מעט מדיי או מאוחר מדיי
לעצירת הכוח העיראקי, שאישר לפיקוד צפון תכנית מתקפה שאינה מזכירה כלל
את חיל המשלוח העיראקי, ולא הורה לאמ"ן לעשות כל מאמץ איסופי לאכן את

כוחות המשלוח.
לח ,יקאריעה חוכהמ קלח הב דמשוהש ףאו ,רבוטקואב 31–ב המיחלה רחאל

,םיפסונ םיינדריו םייקאריע תוחוכ תעפוה םע .תיל"הצה העדותב ךופה ךילהת
לש םאוב" :המחלמה רחאל ןופצ דוקיפ דקפמ ירבדכ ,ל"הצ תוחוכ ורצענ
תושישתב ,וילא ונעגהש בצמבש ךכל ומרג ,םינדריה תסינכ ךכ רחאו םיקאריעה
רואל ,םיפסונ םיצמאמ תושעל ונלוכי אל ,םיקנט לש דואמ הנטק תומכבו הארונ
םיקאריעל עדונשכ ,רבוטקואב 52–ה ינפל ."תחא תבב ונתשהש תוחוכה יסחי

לומ דמעש המ .קאריעל ורזח טושפ םה ,שאה תקספה תא םילבקמ םירוסהש
כ"הסב ,תוירוס תויזיוויד יתש ויה ,הדגוא ךכ לכ התייה אל רבכש ,רנל תדגוא
.ינדרי חוכ דועו ,םיקנט 055

פענוח תצ"א במלחמה

אחד מגורמי האיסוף המרכזיים ברמה המערכתית והאסטרטגית במלחמת יום
.פענוח תצלומי אווירהכיפורים היה מודיעין חזותי שהתבסס על 

נדגים על הגזרה המצרית בתקופת המלחמה.
ברגע שנפתחה המלחמה, עם מעבר הכוחות המצריים לגדה המזרחית או חצייתם
את קו המגע, השתנה מצב הפענוח מקצה לקצה. בתצ"א לא נראים חצים, ולא

צבעים שונים.
להלן מאפייני הגיחות, הכיסוי הצילומי במלחמה, פריסת יחידות הפענוח ולבסוף

סיכום הלקחים.
 הגיחות שהיו מקובלות באותה תקופה היו באורך מוקד שלמאפייני הגיחות:

"24, ובמצב של טרום מלחמה טסו נמוך יותר. עם פתיחת המלחמה עלה גובה
60,000 רגל, הגיחות נהפכו ל'קשתות', המטוסים עשו סבב כדי למזער–הטיסה ל

 זה—את חשיפתם לטילים, הרימו כנף באופן שראו עד האופק. מבחינת הפענוח 
היה שינוי דרסטי.

,עצוממב ,םויב םיימעפ ,הלעתה לש תימורדה הרזגה תאו תינופצה הרזגה תא ומליצ
מינוס. — סונימ ינוניב :םילבוקמ םיחנומב תוחיגה תוכיא .םיירהצה ירחאו רקובב

במצבים גבוליים התאפשר איתור ריכוזים, איתור כלים, אך ברוב המקרים
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הייתה קשה מאוד ההבחנה בין רק"ם לרכב.
היה מרפ"ז (מרכז פענוח זירתי) בבח"א 8. ביום הראשון פרסו לכנף 4 ההיסטורית,
ואחר כך עברו והתרכזו בבח"א 8, ובמרפ"ז בכנף 1 (רמת דוד) פענחו את הנושא

הסורי.
 התמקד בפיקוד עצמו. בכמה מקרים חריגים היו איתורים שלפענוח השטח, עיקר 

פענוח, איתורים חפוזים במרפ"ז, אבל הרוב התרכז ברמת הפיקוד עם סיוע וגיבוי
טכני ולוגיסטי בעורף, ביחידת הפענוח (במטכ"ל) ובמיפוי.

 יש לזכור שהייתה ברקע תמונת פענוח משגרה, ערב המלחמה,מאפייני הפענוח:
5 באוקטובר לפנות בוקר,–4 באוקטובר. הממצאים הסופיים של המודיעין, ב–ב

5 בחודש המצרים נראו ברמת–שהציגו את 'הנמר שמוכן לזנק', היו כבר קודם. ב
אמינות גבוהה ביותר, בערך 90 אחוז 'ברור כתמונה', לא כפרטים שאינם ברורים
אלא כתמונה מלאה שאפשר להגדיר ממנה מסגרות לכידות, לא בציר סתמי. חטיבת

 כל זה היה—נחתים, ריכוז גישור, ארטילריה כבדה, בינונית, מרגמות 240 מ"מ 
ברור. באותו רגע התמונה הייתה ברורה לכל המפענחים, הם הכירו את השטח

 השתנה "שם המשחק".—ויצאו מתמונת מצב ודאית. ואולם משנפתחה המלחמה 

 איך נראו הדברים בתצ"א?—חזית התעלה 

 גרועה. להלן כמה נקודות:—רמת האיכות של הגיחות 
 ניתן להבחין בפיזור הכלים המצרי, בשיירות ובריכוזי—ראיית מטרות 1.

כוחות בשטח.
 מה— קשה מאוד לעשות מזה 'ביצים', לתת הערכה בשליפה —ביצורים 2.

זה אומר, איזו יחידה זאת וכדומה.

ברוב שעות היום לא נפרסו גשרים. נדיר שנמצאו גשרים פרוסים על התעלה. עיקר
הגשרים נפרסו בלילה, ובמשך היום השתמשו בדוברות, בעיקר להעברת כוחות.

 עיקר הרק"ם הועבר בלילה דווקא,—ביום גם כמעט שלא הייתה העברת רק"ם 
והתעסקו בהעברת הספקה.

ניתן להבחין בריכוזי משאיות ריקות בהמתנה בדרך חזרה לצד המערבי,
ובמשאיות עמוסות בהמתנה לכניסה לצד המזרחי. אלה אותן פרצות שראינו בסוללת
העפר, שעשו אותן עם צינורות מים. ניתן לזהות שיירת משאיות בהמתנה למעבר
לגדה המזרחית, וכן משאיות ריקות שעומדות לצלוח בחזרה. מסתבר שהייתה

סטרית טובה מאוד לצורך העברת הספקה, ולא כפי שנדמה, חצייה–תנועה דו
סטרית בהחלט. נראה שחייבים לבצע סבבים בשביל–לכיוון אחד. התנועה הייתה דו

לתחזק מלחמה כזאת.
9 בחודש, בשעה 15:30, ניתן לזהות בגדה המערבית שיירה שממתינה. הכלים–ב

שומרים על רווחים די גדולים ביניהם, משאיות נראות כמו כתמים שחורים לאורך
הצירים.
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 באזור סרפאום, בגדה המזרחית,—היו ראשי גשר שיצרו 'פקק'. עוד דוגמה 
אותר ריכוז של משאיות, שאחרי חציית התעלה נמצאו באזור ראשי הגשר בערמה,

כמו צרורות.
14 באוקטובר בבוקר יש באזור–אפשר לראות התחלה של חפירות ודיפונים. ב
 להבדיל ממשאיות מסודרות—החיץ החקלאי גשר שנפגע במרכזו, והתוצאה 

 מנסים—שעומדות במרחקים גדולים כשהכול תקין, כשיש תקלה וגשר נפגע 
להידחף.

הכוחות שעדיין לא צלחו, שנשארו בגדה המערבית, נקלטו בעין המצלמה
הסורקת לכיוון קנטרה, וניתן לראות ריכוז של מחפורות, של דיפוני ציוד צליחה

9 באוקטובר אחר הצהריים ניתן לזהות את חטיבה–במקום, עדיין כולם מוסווים. ב
134 הממוכנת המצרית, שצלחה בהמשך את התעלה... כולם עדיין באותו מערך
הגנתי שלהם, לא זזו ממקומם, לא התרכזו ולא עלו בשיירות. כל אחד בהערכות

החירום, ממתין בסבלנות לתורו, אין שום תנועה, למי שלא חייב לזוז.
בגדה המזרחית ניתן לראות ערמות של כלי רכב שהסתובבו באזור ראשי הגשר,

בכמויות גדולות ביותר. זו הייתה מטרה קלאסית לחיל האוויר.
9 בחודש: נראית–עוד דוגמה לפריסת יחידות בשטח, בביצורים חפוזים, ב

סוללת נ"מ נכנסת לאדמה; עוד דוגמה לסוללת חת"ם, רואים שחלק גדול מהכלים
חפור מוסווה; נראים גם עמדות חי"ר וגם עמדות לרק"ם.

 מה באמת הכירו המפענחים באופן שיכלו להביא תשובותמה השורה התחתונה?
ברמה של מגמות והערכות ו'ביצים' מסודרות בגדה המערבית ובגדה המזרחית?
בהתחלה, לא ניתן היה להפוך את ריכוזי הכלים ל'ביצים'. לא ידעו מה לחבר עם

מה. להוסיף על המבוכה, הצי"ח ברמה הפיקודית היה רק על הגדה המזרחית.
בפיקוד כל הזמן צעקו: "איפה הכוחות?" ו"כמה כוחות יש במחנה הפולני?"
"כמה כוחות עברו באזור חמוטל" ו"איפה קו המגע"? אלה הצעקות שהיו, ולא "מה
קורה עם העתודות בגדה המערבית?" שאותן הכירו המפענחים וידעו במדויק

איפה הן ומה זז או לא זז. כמעט שלא שאלו את זה.
באמצע המלחמה ולקראת סופה, התמונה הלכה והתבהרה ככל שנצבר יותר

ניסיון. גם המצרים הפסיקו לזוז.
בתחילת המלחמה ה'רעשים' היו עצומים. כלומר, הפספוסים והפענוחים
הראשונים היו בהסתברות גבוהה מאוד של טעות. בעניין פענוח של כוחות מוכרים,
האמינות הייתה גבוהה אבל הטעויות הלכו והצטברו ככל שהקרב נהיה נייד יותר
והתנועות גדולות יותר. בשטח פתוח גדל אחוז הטעויות. בהמשך המלחמה ובסופה,

הפענוח נעשה מסודר יותר מבחינת הבנת התמונה ו"הביצים".
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מה היו תפוקות התצ"א?

הבנות,–אחת התפוקות העיקריות היו בנושא ספירת מלאי. בהתחלה, בשל אי
ניתנו ספירות מלאי של כמה ריכוזי כלים, לפעמים אפילו בלי הבחנה בין רק"ם

לשאינו רק"ם. פשוט ריכוזי כלים, כמה מאתרים ואיפה, ב'ביצים' גדולות מאוד.
באשר למטרות, רק לקראת סוף המלחמה היה משהו חלקי מאוד, בעיקר ברמה
של 'עזרה ראשונה' לטייסים. לא ממש ברור איך עבד נושא המטרות אבל לקראת

  פסיפס תצ"א סביב—סוף המלחמה ולאחריה נכנס לשימוש 'פסיפס מטרות' 
קנ"מ 1:40,000 שכלל את כל הממצאים ושימש עזר בסיסי למטרות במרחב.

 שואף לאפס. מקרים יחידים. היה מקרה אחד שהכינו על אזור— עזרים חפוזים
החווה הסינית והוא הגיע אפילו עד החפ"ק הפיקודי. מהחפ"ק הפיקודי ירד והגיע

לחפ"ק האוגדה ושם נעצר.

 באותה תקופה היה טלפון רק מהפיקוד לחפ"ק הפיקוד וכן— שיטת הדיווח
טלפרינטר. בסוף יום הפענוח, כלומר לקראת אור ראשון למחרת, היו מתקבלות

שיח שוטף בין המפקדה לחפ"ק. אחד הלקחים–מפות פענוח שיטתי, והיה דו
החשובים הוא שבצד השני, ב'כאוס' מן הסוג הזה, חייב להיות מישהו שמבין את
בעיות הפענוח כדי לדעת אם הנתון הגיוני. כשהתמונה ברורה, הקשר ההדוק ב'שפת
המפענחים' אינו קריטי. אך במצב של 'כאוס' הוא הכרחי, ובלעדיו אפשר להגיע
להערכות שגויות לחלוטין. זאת אומרת, נציג הפענוח יעשה בחפ"ק פענוח בלי
תצ"א, ידלל את הפענוח המועבר, יגיש חלק מהנתונים ש'עושה שכל' בעניין, וחלק

אחר יעביר לקמ"ן ויאמר לו "זה לא הגיוני".
היו מצבים שכבר לא האמינו לתצ"א. ביום השני למלחמה היה ריכוז של 100
כלים באזור 'המחנה הפולני'. דווח מהמרפ"ז על רק"ם, וקמ"ן האוגדה אמר : "עוד
פעם החברה בפיקוד מקשקשים במוח? לא יכול להיות, עדיין אין גשרים, איך יש
שם 100 כלים? יש לבדוק!" מה זה לבדוק? לנסוע למרפ"ז! קצין פענוח מהפיקוד
טס לשם במטוס קל, לראות מה יש באמת. אותה חטיבת נחתים הייתה שם, וזה
אכן היה הרק"ם שהיה מפוזר על דיונות, אף שלא היו גשרים. אבל היה חוסר

האמון, כבר לא האמינו לכלום.

סיכום ולקחים

 הצורך העיקרי היה מטרות. לקראת סוף המלחמה ומיד אחריה,מה רצה הצרכן?
נדרש עזר אחד שיציג את ממצאי הפענוח, השטח, קווי המגע וכן הפענוח הטקטי
עליהם. אז פותח הפסיפס, שעליו הועלו הביצורים נוסף על ההערכות הטקטית.
העזר הזה היה קיים בתקופות שונות גם אחרי המלחמה, והיום אינו קיים עוד.
צריך לבדוק את שיתוף הפעולה עם חיל האוויר ולעשות סדר בנושא הזה. במצבים
קשים רוצים תמונה כוללת, עם גמישות לבחור מטרות. זהו עזר מבוקש ביותר.
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היתרון היחסי של התצ"א, הוא בעומק שדה הקרב דווקא, במקומות שהם
כאילו יותר מסודרים, שהמפענח מכיר יותר, לעומת אותם מצבים של קו מגע,
כשה'כאוס' בעיצומו. בקו המגע, יתרון התצ"א הוא בעירבון מוגבל ביותר. שלא
יצפה המח"ט לקבל משם נתונים על הכוח שיושב מולו. הסיכוי שהוא יקבל אותם
בזמן סביר ובצורה טובה שואף לאפס בהתחלה, עד שהמצב מתייצב. וכדאי להבדיל
מהציפיות בשגרה, שהן באמת גבוהות ובצדק. בפרוץ מלחמה, יש לנצל את התצ"א

לפענוח אסטרטגי ולתת לזה עדיפות מוחלטת.

 ברמת האוגדה—המודיעין הקרבי 

כאשר הגיעה אוגדה 143 לטסה שבסיני ביום ראשון בצהריים, הסתברו כמה דברים:
הטלפרינטר עובד; קמ"ן האוגדה, יהושע שגיא, דיבר עם מפקד 8200, יואל£

 באופן—פורת), וביקש רשות שיזרימו לאוגדה חומר הנוגע לגזרתה –(בן
 המתייחס למרחב מרכז התעלה מקו הפירדאן—ישיר, לא באמצעות הפיקוד 

חמה, דיוויזיה 16 ודיוויזיה–צפונה, ובכלל זה עוצבות האויב: דיוויזיה 21 באל
2 בצפון. מפקד 8200 אישר והאוגדה הפעילה חוליית מערך בטסה בבונקר.

אל דוע ןושארה בלשב לבא ורתוכ םיזועמה .ודבע םיזועמה לכל םינופלטה£
יתיפצתה ןיעידומה ויה םה .םתא ורבדישציפו ש םישנא םש ובשיו ,וענכנ
דע םיוק םתא רשקהו ,ןמז ותואב םימה וק לע תויהל לוכי היהש בוט יכה
.ףוסה

לאוגדה הייתה חוליית האזנה, שהייתה מעין אמבולנס עם שלוש אנטנות£
וכמה מכשירים בתוכו, מה שאחר כך התפתח לגנ"ד. בטסה אספה האוגדה

גנ"דון. הגנ"דון הזה הותקן והופעל מנגמ"ש.
לאוגדה לא היה מודיעין צילומי, וכשלחץ קמ"ן האוגדה והתחנן "אני הולך£

13 בחודש בערב קיבלה האוגדה את ההוראה להתכונן–לצליחה [הרי ב
לצליחה] תנו לי צילום עדכני של התעלה!" הגיע בבוקר טנדר עם טונות של
פוטוסטטים! הסתבר שכנראה מישהו עבד כל הלילה והדפיס את הפוטוסטט
שכבר היה בידי האוגדה ומקורו מלפני שישה-שבעה חודשים בפד"ם. לא
היה לאוגדה תצלום אוויר של התעלה ולא היה מודיעין צילומי לאורך כל

המלחמה.
   נוצרה באוגדה יכולת לפרק את ה'ביצים' הגדולות, לפעמים אפילו עד לרמה£

של גדודים, על בסיס שילוב האזנה טקטית עם תצפיות (כל התצפיות
האוגדתיות עבדו היטב בכל המלחמה). כל הקמ"נים החטיבתיים קיימו
מערכת תצפיות ארוכות טווח, ולפעמים דאגה האוגדה לכך שיקצו פלוגת
טנקים לאבטחת תצפית כזו, שהתמקמה בדרך כלל על תוואי נוף שולט

באגף, מחוץ לכל הכוח.
כמו כן פעל היטב נושא חקירת השבויים. החקש"ב האוגדתי הקים מכלאה

.באמצע החולות וחקירת השבויים הייתה מסודרת



457זירת המודיעין במלחמת יום הכיפורים

מלחמת יום הכיפוריםהגהה 5 457

לקחים ברמת האוגדה

הייתה מערכת ציפיות אדירה מהמודיעין, בבחינת מודיעין כל יכול: הוא יודע
הכול, הוא יודע מתי ערפאת גונח, מתי קדאפי נוסע לווילה שלו ליד מרסה מטרוח,

והוא יודע הכול; עושה רושם נהדר...
במסדרונות המטה הכללי המודיעין מסתובב כמו טווס, אין בעיות, אף אחד לא
יכול לגעת בו בכלל. המודיעין שנאסף במערכות האיסוף מכוון כמעט כולו לרמה

המדינית והאסטרטגית, כי זה משרת את 'בעלי הבית', לא את ה'קטנים'.
נתק כמעט מוחלט היה בין הרמה המטכ"לית ובין רמת מודיעין השדה. קמ"ני

מחקר, שבו היה-השדה הגיעו בדחילו ורחימו פעם בחודש לדיון כלשהו באמ"ן
אסור להם לדבר. המודיעין היה בשטח. מבחינה איסופית החומר היה, אך הקשר

מחקר? ראש-בין היחידות ובין הצרכן היה לקוי ולא הוגדר מי בכלל הצרכן: אמ"ן
אמ"ן? אולי הרמטכ"ל? לפעמים הצרכן הוא מ"פ א', כי הידיעה נוגעת אליו; והקשר
הזה אינו קיים! העובדה שהחומר צריך לרדת מהפיקוד אל האוגדה ומהאוגדה אל

דעו אתְַי זה לא יגיע לעולם! בכלל לא בטוח שי—החטיבה, ועד שזה מגיע לגדוד 
כל הרמות, זה פשוט יתמסמס וייעלם.

ברמת החטיבה

היה הבדל בולט מאוד בין המודיעין הקרבי שהיה לאורך המלחמה לבין המודיעין
הבסיסי שהיה לקראת המלחמה.

,תירצמה החילצה תינכת לע ןיוצמ עדימ היה .רתוי בוט היה יסיסבה ןיעידומה
תוננוכב התייה רבכ םורדב 104 הרידס הביטח .לעופב השחרתהש יפכל קיודמ טעמכ
וררוע ,ויהש תוינכתהש אוה ןוכנ .המחלמה ץורפ ינפל םימי עובשכ ,רתויב ההובגה ,'ג
מ"ק 002 לש הרזג לומ ,תמאב םאה .תללוכ תירצמ החילצ תינכת חכונל םיחוכיו
תוביטח יתש בוטה הרקמב וא ,הביטח הלוכי תמאב םאה ,תויזיוויד עבשכ לומ ,ךרעב
?'הריצעה וק' םג אוה עגמה וק ,רמולכ ?תוינושאר תוחלצה םג עונמלו םולבל ,ןוירש
התייה '76 ירחא החוורש תולודגה תויועטה תחא .הזה םוחתב תולאש ויה ןמזה לכ
םינושאר חותפל םיחרכומ אל ,ןוחטיב תולובג שי רשאכ .המיחלה תסיפת יוניש–יא
.שארמ םיאולימה תא סייגל םיבייח אלו ,םימיה תשש תמחלמב השענש ומכ המחלמב
וקה לע םיהושש תוחוכה רמולכ ,הנוש תויהל הכירצ תיביטרפואה הסיפתה ,זא לבא
תוהשהלו ביואל תודבא םורגל ,תודבכ תודבאמ ענמיהל ,היהשה תכרעמ להנל םיכירצ
אל לבא התנתשה ןוחטיבה תסיפת ,לעופב וליאו .םיאולימה תוחוכ ועיגיש דע ותוא
לע םיִנגמש ומכ קוידב הלעתה וק לע ןגה ל"הצ .תיביטרפואה הסיפתה התנתשה
,תיניצר תועט התייה הפו .הטיש התואב ,ןדריה לע שממ םינכושש םיבושייה לע ,ןדריה
הבחר הרזגב ,םילודג תוחוכ לומ ובצינ דואמ םילילד תוחוכ ובש דעצ ותואל המרגש
,ךכ הז דימת  — ףקותש ימל הנייהת יאדווב תוינושאר תוחלצהש רורב רשאכ ,דואמ
.העתפה לש תמיוסמ הדימ ףקותל שי דימת .העתפהה םרוגמ הנהנ אוהשכ רקיעב
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בנוגע ל'מודיעין הבסיסי', בדרום חשבו שזה הולך להיות איזה 'יום קרב',
פשיטות יותר גדולות או יותר קטנות. עד כדי כך שנאמר למח"ט 401, כשהיה בביר
תמדה עם החטיבה שלו בעתודה, שלא לנוע קדימה כדי "שלא לדרדר את המצב".

מדובר בשעה 18:00 והחטיבה הייתה בהכנות ליציאה.
— החתפנש עגרמ ךא ,עודיו רורב היה יסיסבה ןיעידומה המחלמה תחיתפ עגרל דע

ערפל מוחלט; ליחידה 8200 היו התרעות על ההפצצות, תנועות. חט' 401 הופצצה
בשעה 14:00 בביר תמדה ולא הייתה שום התרעה לפני כן, לא נאמר אפילו
שממריאים מטוסים. שום דבר לא היה. על החטיבה ירדו מטוסים מהשמים בעת
שיצאה לדרך לעבור את המעברים ולהתכונן לכל האפשרויות. החטיבה עברה את
המעברים, המח"ט התקשר למפקד האוגדה, אלברט, ושאל אותו: "מה קורה עכשיו?
עברתי את המעברים", הוא ענה לו במילים פשוטות: "דן, חלק מהמוצבים נכבשו,
יש כוחות מצריים שעברו, אני לא יודע מה המצב, קבל פיקוד על הגזרה הדרומית
ועשה כמיטב יכולתך". שאל המח"ט: "בכל אופן איפה האויב? איפה כוחותינו?
איפה כוחות האויב צלחו? בתכנית היה ידוע שיש איזו חטיבה שצריכה לעבור עם
כלים אמפיביים, מה אתה יודע עליהם?". מפקד האוגדה ענה: "קבל את הפיקוד על
הגזרה הדרומית, עשה כמיטב יכולתך. זה מה שאני יודע", וזה שעות אחדות אחרי

שנפתחה המלחמה, אולי שעתיים.

מהרגע הזה בעצם לא הגיע מודיעין מהדרג הפוקד

מהמודיעין הבסיסי היה ידוע מיקומן של 'הביצים' האדומות הגדולות, איפה יושבות
 שדיוויזיות—פי התכניות, מה תפקידן של הדיוויזיות השונות –הדיוויזיות, וגם על

החי"ר יתחילו לצלוח, שהשריון יעבור אחריהן. לאחר הפתיחה באש, מה קורה
 עם מעט הכוח שהיה בסיני ואחרי— לא היה ידוע, והתוצאה —ובאיזה מקום 

100 טנקים–לילה ראשון שהכוחות רצו בין המעוזים, מחטיבה שהיו בה קרוב ל
נשארו 24, עם גדוד ארטילריה אחד. גם לא ידעו על מה להוריד את מעט הארטילריה
שהייתה, וגם לא מה לעשות עם מעט הכוח שהיה. למפקדים לא היה ידוע אם

תקפו במקומות הנכונים כדי להשפיע, משום שלא היה מודיעין.
םימחולה תוחוכה לש חטש תויפצתמ םצעב אב ,היהש ןיעידומה לכ :וזמ הרתי

ימע ,104 'טח ן"מק( םייתביטחהו םיידודגה ןיעידומה יניצק ידי לע ומקומש
ויהש הלאבו וב עגפ ירצמ קנט לש זגפ :תיפצתב היהש תעב גרהנ ,ל"ז לווכוב
.ןיעידומה היה הזכ .)ודיל

לא עיגהל ידכ ףוקתל הננוכתה תניירושמה 4 היזיוויד רבוטקואב 41–ב ,המגודל
הלבגש ,104 'טח לש הרזגה הצקב היה הז .קועבמ ידאו ,ימורדה קלחב םירבעמה
תויפצתהמ .םיר"לות המכו )202 'דג( ןיבור ןורוד דוקיפב םינחנצה לש חוכ םע םורדב
לאש אוה .קבא הארו תיפצתל הלע ט"חמה ."לודג חוכ לש קבא םיאור ונחנא" :חווד
."רדסב לוכה םש הרזגב ,רדסב לוכה גאדת לא" :ונע םה "?םש הרוק המ" :הדגואה תא
תא רתכמ אוה לודג חוכ םש רבוע םאש רורבו הרזגה לש ימורדה הצקב הזש תויהו
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לע ול החוויד איהו ,םשל תחא הגולפ ט"חמה חלש ,חרזמ ןוויכל התוא רגוסו הביטחה
חלש ט"חמה .לודג חוכ הזש םיאור — תורדש וירחא שיש חוכ לעו םיש"מגנו םיקנט
םש ודמשוהו ,המלבנ םהלש הצירפה רבד לש ופוסבו ,תוחוכ דוע ךכ רחאו ףסונ חוכ
.רבד רבוע אל ןיעידומב ןמז ותוא לכב .הנושארה הביטחה לש םידודג ינש

היו גשרים על התעלה. ניתן היה להגיע אליהם ולהשתמש בהם. אבל כל הפעולות
של צה"ל היו פעולות שמבוססות על מה שראו בעין.

באופן כללי ייאמר כי מהרגע שהתחילה המלחמה לא הצליח המודיעין להגיע
לכוחות הלוחמים. אפשר שחלק מהידיעות היו, ומערכת ההפצה לא עמדה בעומס.
אולי היו ידיעות כה רבות שהמערכת לא הייתה בנויה לעבד אותן ולהעביר את
הנושאים החשובים ליחידות למטה. כעובדה: הרמה הטקטית לא קיבלה מודיעין.
מח"ט 401 קיבל פעם אחת תצלום אוויר, אולי פעמיים, שהראה לו מה היה לפני

שבועיים... זו בערך הייתה רמת הדיוק המרבי מתצלום אוויר.

מה הלקח שנלמד?

הדרג הלוחם של צה"ל פעל ללא מודיעין אלא ממה שראו בעיניים ומאותו בסיס
שהיה עוד לפני המלחמה באשר למיקום הדיוויזיות.

–כ ,תכשוממ תיליל העונת ללכש ,היבד'ע דע לודגה ןורמתב ,המחלמה םויסב םג
תישילשה הימראה רותיכ תא רוגסלו עיגהל הרטמ ךותמ ,םיירצמ תוחוכ ךרד מ"ק 03
תויגטרטסא תויועמשמ לעבו יטירק יביטרפוא ףוגיא םג — היבד'עב ףוס םי דוקיפו
)םיקנט 81 זא התייה 104 הביטח לכ( הרדשב ענ חוכה .ןיעידומ תפיט ילב עצוב ,הז
םיעדוי אל חטב םירצמה םג ,שאב םיחתופ אל" :הרומו טווינב ליבומ ט"חמהשכ
ונחנא היבד'ע ךותל עיגנשכ קר ,וארי אל םה םג רובענש הפיאו ,ונומכ רבד םוש
"םיבישמ ונחנא שאב ונילע םיחתופ םא קר .רותיכה תא םירגוסו שאב םיחתופ
םיענ ל"הצ תוחוכש עדי םא רורב אל םויה דעש ,ירצמ חוכ ךותב הרבע הביטחהו
ףוקעל התסינ אל וליפא הביטחה !תלוכי םוש ילב ,ןיעידומ תפיט םוש ילב וכותב
םיחונ יכה וארנש עקרקה יאוות יפ–לע קר הענ אלא ףוקעל המ העדי אל איה ,והשמ
!ןיעידומ םוש — העתפה סיסב לע התשענ תאזה העונתה לכ .טווינה תניחבמ

קשה להסביר כיצד ניתן לפעול בפעילות מבצעית בלי לדעת היכן האויב, איפה
 שרגילים לקבל תצ"א מעודכן על מיקום האויב,—יש שדות מוקשים, ומפקדים 

ודאות מוחלטים.– נאלצו לפעול בתנאי אי—מה לעקוף וממה להיזהר 
כל הדברים האלה פשוט לא היו במלחמת יום הכיפורים.

התוצאה הייתה שגם העוצמה המועטה שעמדה לרשות מפקדי צה"ל לא נוצלה
באופן היעיל ביותר.

םאו ידוהי אל הזש קודבת שוגפתש ימ תא ,עס" :ורמא ןלוגה תמרב םיט"חמל
המגודל העיגה ןושאר םויב .ולביקש ןיעידומה הז ."םתוא גורהת ,םידוהי אל םה
 האחרונה עם מנועי בנזין. מפקד'סנטוריונים'205 לצמח. זו הייתה חטיבת ה 'טח
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האוגדה היה בפיקוד ואחר כך הוא בא ואסף את המח"טים במשטרת צמח. המשימה
גב ולהגיע לציר המפלים. אמרו שליד–שהוטלה על החטיבה הייתה לטפס בציר עין

פורת. מפקד–ה בןק'הצומת כנראה יש סורים וגם חלקים מחטיבה 9 של מוט
 אמר: "שמע יוסי, אני מכיר אותך הרבה שנים, אני סומך עליך,, מוסה פלד,האוגדה

 בביטוי "עשה סדר בדרום רמת הגולן", ביטוי צבאי לגמרי.שתמשסע..."; הוא ה
 עלתה בשלב הראשון בנתיב אחד ואחר כך התפצלה.:וזה מה שעשתה החטיבה

גדוד נסע בכביש המרכזי, גדוד סיור (אז היו גדודי סיור, עם הרבה טנקים) נסע על
ציר המערכת ממזרח, והגדוד של טוביה תורן נסע ממערב. החטיבה נסעה עד

 מה שראו זה מה שידעו, ואת מה שראו ניסו—שפגשה בסורים. כשפגשו בסורים 
להשמיד ולא להיפגע. לקראת הלילה נאמר לחטיבה: "תיערכו ומחר תקבלו משימות".
החטיבה הגיעה לכיוון תל ג'וחדר ובעצם נכנסה למארב נ"ט גדול מאוד, עם טנקים
ועם נ"ט, ומבלי כל מודיעין מקדים או מלווה לפקודות, נאמר: "סע, איפה שתיתקל

תטפל בבעיה". במשך כל המלחמה לא היה שום מודיעין אחר מהדרג הממונה.
.רנל ןד לש ותדגואל דלפ הסומ לש הדגואהמ הרבעוה 502 הביטח העקבהה בלשב

הכרתשה הביטחהו רעש לתב היה ק"פחה — הדגואה תדקפמל ט"חמה ארקנ הזה בלשב
.העקבהה ברק ךותל ,תעלבומה ךותל החרזמ םשמו ןופצ ןוויכל ןלוגה תמר םורדמ
תיללכה המישמה תא ול ריבסה הזו ,רנל ןד הדגואה דקפמל רעש לתל הלע ט"חמה
,םירידא קבא יננע וארנ לתה לע םירבדמו םידמוע םדועב .הרחסמ לת ןוויכל עונל
הככ ,םואתפו םיט"חמ השולש-םיינש םע הדגוא דקפמ םידמוע !קפוא דע קפואמ
."!?הזה רוזאב םיקאריע שיש ללכ תעדי אל" :ט"חמה !םיקאריעה םילגתמ ,םואתפ

,הרחסמ לתל עס" :ט"חמל רמא רנל ןד .םימחולה תוחוכב היהש ןיעידומה הז
התשעש המ הזו ;"הרטנוק ןוויכל ועלקיי אלש ,שא להנת ,דומעת לקתיתש הפיאו
,יקאריע חוכ ותואב ובברעתה היתוחוכ ,ךשוחל הסנכנ ,העסנ טושפ — הביטחה
בוריעב בוט היה ןיעידומה המכ דע .קנט ירחא קנט לש העיסנב ,םשמ הצלחנ ישוקב
בורב איבה תיתביטחה רויסה תגולפ לש פי'ג :הזה עוריאהמ ןיבהל ןתינ הזה תוחוכה
ןיעידומ הזיא םיגדהל ...הביטחה לש םיקנטה ןוינח ךותל תיקאריע הקלחמ דובכ
.םייניעהמ קר לבקתה ןיעידומ ,תיתביטחה המרב .תומרה לכב היה

דמוע ימ רתוי וא תוחפ ועדי תוברק וארש ןכיהש — פ"מל וא םיד"גמל רבעמ
.יתביטחה העפשהה בחרמ לש המרב ,הביטחה לש םייניעה ויה רויסה תוגולפ — םלומ
תיטקטה המרה תא ללכה ןמ אצוי תרישש ,יידמל קיודמ ןיעידומ איבהל ועדי הלא
רואיתכ אלו ,העתפה תקזחב היה 'העבגל רבעמ' היהש המ לכ לבא ,הביטחה לש
,הביטחה תמרב םלענ תניחבב היה ,תיזיפה הייארה וקב היה אלש המ לכ .ירויצ
ולבקתה אל ;ביואה לש 'םינכש תוחוכ' אלו 'תונווכ' הלביק אל הביטחה .טלחומ ןפואב
.הזכו הזכ ןמז ךותב ,רחא וא הזכ ןּווִיּכמ ,רחא וא הזכ חוכ עיפויש תורשפא לע תומגמ

 זה המודיעין שהיה.—העיניים של פלוגת הסיור והטנקיסטים בשטח 

פי מה שהיה בקו–במלחמת יום הכיפורים היחידות הלוחמות פעלו עללסיכום, 
 ובשום דבר אחר לא.— בו לחמו —ראייה: מה שראו 
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התפתחות הטעות המודיעיניתהתפתחות הטעות המודיעיניתהתפתחות הטעות המודיעיניתהתפתחות הטעות המודיעיניתהתפתחות הטעות המודיעינית
אלוף (מיל') אבי יערי

ראש ענף 5 (סוריה) באמ"ן-מחקר

הייתה תפיסה עמוקה שהערבים יודעים שהכלי הצבאי לא
 זו לדעתי הייתה שגיאתנו העמוקה, היסודית.— יצלח בידם 

 אני מצטער צער רב ולוקח על עצמי חלק מהאשמה שעם
 ישראל היה צריך לשלם על זה כל כך הרבה

שאלתי את עצמי מה הייתה תרומתו היסודית של אסד למלחמת יום הכיפורים,
שאמנם זיהינו לקראת המלחמה אבל לא במלואה. הוא חולל את המהפכה שקרא
לה 'תנועת התיקונים', זו תרומתו העיקרית. הוא שינה את תפיסת האסטרטגיה
הצבאית הסורית, וליתר דיוק את האסטרטגיה של המאבק בישראל. קודמיו בשלטון
אחזו בתפיסה האסטרטגית של מלחמת שחרור עממית. הם כיוונו בעיקר להטרדה
מתמדת על ידי כוחות לא סדירים ופעילות פח"ע מתמדת דרך הגבולות נגד ישראל,
משמע שיתוף פעולה עם הפלסטינים ועם ארגונים עממיים סוריים ואחרים בגיבוי
הצבא. אסד, כשתפס את השלטון הביא עמו את הקונצפט של המאבק המזוין

באמצעות הצבא.
,ירוסה אבצה תועצמאב ןיוזמה קבאמה תסיפת יפלש ןוויכמ ,יתוהמ לדבהה

ןעשנש ירקיעה יטילופה חוכה היה אבצהש ונעדי .ירקיעה חוכה םג אוה אבצה
אל לבא ,ןוטלשל הלעו ותכפהמ תא השע אוה אבצה תרזעב יכו ,דסא רטשמ וילע
תושעל שיש םלועה תסיפתו תיעוצקמה העיבקה התייה הדוקנה .הדוקנה תאז
ןיכהל ךירצ וז הטישב לועפל ידכו .ןיוזמה קבאמה תטישב לארשיב קבאמה תא
.אבצה תא

ההכנות של הצבא הסורי התנהלו לנגד עינינו, והם אכן הגיעו לרמת מוכנות
גבוהה. לקראת מאי 1973 התחלנו לקבל תמונה טובה יותר של התכנית הצבאית
הסורית וגם הסברנו אותה בצה"ל. לקראת המלחמה התכנית הזאת גובשה ושופרה
עוד יותר. בלקטי המודיעין שהוצאנו, הסברנו בחוברת בשבוע שלפני המלחמה את

תכניות המלחמה הסוריות, הן למתקפה והן למגננה.
בתפיסת העולם של אסד היה כרוך דבר נוסף והוא שהמלחמה בישראל צריכה
להיות מלחמת קואליציה. אסד וגם מנהיגים אחרים בסוריה המשיכו לדבוק
באסטרטגיה זו מימי נאצר עד ימי סאדאת. לפיכך המלחמה הזאת צריכה להיעשות

הסכמתו של אסד להשתתף–בקואליציה בהנהגת מצרים. ולכן סוגיית הסכמתו או אי
במלחמה הייתה נתונה מראש למלחמה בקואליציה. וכשנכנסנו לתוך הידיעות
המפורטות אודות דברי אסד לסאדאת, זה כבר היה דיון ספציפי על איך להוציא

את המלחמה אל הפועל.
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הגנרלים המצריים מודים היום שהם 'מכרו' לסורים תכנית שונה מזו שהתכוונו
להוציא אל הפועל. התפיסה של סאדאת, שהייתה ההכרעה החשובה ביותר
בהיסטוריה הצבאית הערבית, הייתה לנצל את הכוח שבידיו למתקפה כוללת לטווח
קצר בכיסוי מטריית טילי הנ"מ בשעה שהאיום האווירי שלנו מוקטן. תפיסה זו
הייתה השינוי הגדול, ואת זה המצרים לא אמרו לסורים אלא רק את תכנית המתקפה

לתוך סיני, כיבוש המעברים ואחר כך פריצה לעבר הגבול.
בסוף 72', כשקיבלנו ידיעות יוצאות מן הכלל על ההתדיינות ביניהם בסוגיות
המלחמה בכנס הרמטכ"לים שבו נבחנה בפועל המלחמה, המצרים אמרו שהם
רוצים במלחמה באביב והסורים אמרו שהם לא יהיו מוכנים אלא בסתיו. אנחנו,
מתוקף השגיאה היסודית שבה ניגשנו לטיפול בחומר, פירשנו בין השאר שהם

 כל אחד אומר מתי הוא לא יכול. גם אז, סוגיית השתתפות—"מסדרים" זה את זה 
סוריה במלחמה לא עמדה כלל על הפרק אלא הקונקרטיות שלה.

,תננכותמ — האלמ המחלמ תינכת לעופה לא האיצוה הירוס רבד לש ופוסב
הזל ונארק וניתונווע בורבו היטרפמ הברה ונעדי ונחנאש — תנמוימו תלגרותמ
ןכל ."םירצמ ילב לעופה לא התוא איצות אל איה לבא ,המחלמל תננוכתמ הירוס"
תמזגומ תוכרעיה התייה ונתונשרפ )המחלְמל הכרעההמ םירצמ רדעיהב(
וז .רבמטפסב 31–ב יריוואה ברקה לע םירוסה תמקנ תובקעב אובתש תושחרתהל
ימצע תא לכוא ינאש יתרמא טנרגא תדעווב דוע .ונלש תיזכרמה האיגשה התייה
לעופה לא התוא איצות אלשו המחלמ הניכמ הירוסש הסיפתה ,ןורקיעב .הללגב
םירוסה תא םתיארש ןוויכ" :טענו נגדנו לבא ,האיגשכ החכוה אל םירצמ ילב
,םימשל קועזל םיכירצ םתייה ,הפקתמל תונכה אוהש םתעדיש רבדל םיננוכתמ
האיגשה התייה וז .דוסי היה וז הנעטל ."המוד רבד הניכמ םירצמ םא קודבל
תאצוי םירצמ םא ונעבק ונחנא אל איהה הפוקתה תריוואב יכ םא ,ונלש תיזכרמה
.המחלמל תאצוי אל וא

פשר לסאדאת לגשת להכנות למלחמת יום הכיפורים? ראשית לכול,ִמה א
השתלטותו המלאה על מצרים כשליט שאין עליו עוררין. מאוחר מאוד הכרנו
בדבר הזה. על כל פנים, עד אמצע 72' הוא נחשב לשליט לא חזק, חסר כריזמה ולא
רציני! התרומה השנייה הרצינית שלו הייתה הבנתו את הכלי הצבאי ואת מה
שאפשר לבצע אתו בפועל. החלטתו באוקטובר 72' לצאת למלחמה, בסד"כ הקיים

 זו הייתה תרומתו השנייה.—ולטווח קצר 
 דבר—כדי להבין זאת צריך לבדוק את האכזבה של סאדאת מהתהליך המדיני 

שהוא ידוע היום אבל לא נחקר לפרטים. בעיקר ראוי להזכיר שלאחר סילוק המומחים
הסובייטיים הוא קיווה לתרומה אמריקנית של ממש לפתרון הסכסוך. יש כל מיני
גרסאות לתשובות שקיבלו המצרים מהאמריקנים, בין השאר שקיסינג'ר אמר:
"למה אנחנו צריכים בכלל לתרום עתה משהו? ממתי מעצמה משלמת על נכס
אסטרטגי שניתן לה בחינם?" (גירוש הסובייטים). נניח שזה לא בדיוק מה שנאמר,

 מבהיר את אכזבת המצרים. המצרים התאכזבוהצופה שנרדםיוסף בספרו –ואורי בר
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בתחילת 71' מהיכולת להגיע להסכם חלקי אתנו. במאי 71' באו רוג'רס וסיסקו
לשכנע את דיין ללכת לקראת המצרים, וגולדה אמרה 'נייט'. אכזבות אלה עמדו

בבסיס החלטתו של סאדאת להכנות למלחמת יום הכיפורים.
טעינו פעמיים. פעם אחת שגינו כאשר לעומת שפע הידיעות שהמלחמה עוד
לא מוכנה היו גם ידיעות בשפע שכן הולכים למלחמה בצירוף ההיערכות בשטח
שאפיונה היה הליכה למלחמה. זה היה מספיק כדי להסיק שהסבירות למלחמה

גבוהה יותר משהערכנו את המצב בהיעדר מצרים.
,םירופיכה םוי תמחלמ ירחא םינש 52 דעו זאמ :ונלש היינשה הלודגה האיגשה

תא אלו רמוחה תא אל — ימינפה יניעידומה ךילהתה תא תוניצרב ונרקח אל
ונב לפטל םירקוח וליחתה וישכע קר .לארשי םעל יקנ דספה והז .םישנאה
התומיטא לע תונעטה לכ תורמל ,המגודל ,טנרגא תדעו ?רחואמ המל .תוניצרב
םנמא היה לדחמה ."םיקינלדחמ" םע קסע הל היה אלש הניבה ןכ ,התנבה–יאו
ומכ אלו עוצקמל ץוחמ םהש םישנא אל ,תושומנ ןאכ ויה אל לבא האצותב
."םינדחפ שילשו םיאמר שילש ,םינטלרש שילש" :תרופ–ןב לאוי םעפ בתכש
האיגשה תא ללוחש ,עוצקמה ךותב ,ימינפה קבאמה ירוחאמ דמע המ איה היגוסה
םיכירצ ונחנא לבא ,הלאכ תואיגשל תואמגוד דוע שי םלועב ,בגא ךרד .תאזה
.ונניינעב זכרתהל

םתפלחה זא ,םישיא ילדח ויה םירופיכה םוי לש ןיעידומה ישנאש םיחינמ םא
— ןיעידומב תואיגשה תלידחל םורגל הכירצ התייה ,תאזה המחלמה יחקלכ ,םימיאתמב

ולא היא. אני תולה זאת בשני דברים: האחד עקרוני, והאחר שייך למלחמת יום
הכיפורים. הדבר העקרוני הוא שיש ניגוד בלתי מתפשר בתוך תפקיד המודיעין,

 לנתח את העובדות ובעת ובעונה אחת להגיש הערכות—בייחוד המודיעין הצבאי 
 גם תכנון האב וגם התכנון—ותחזיות. התכנון מסתמך על ההערכות והתחזיות 

הפרטני, וזה נדרש על ידי הצרכנים. מצד אחר אין בידי המודיעין, עד היום, כל כלי
מדעי לחיזוי ולניבוי של תהליכים ולהערכה מדויקת.

להערכה המודיעינית יש אמנם חשיבה שיטתית שלפעמים אפשר להוציאה אל
הפועל טוב ולפעמים רע, אבל היא איננה כלי מדעי. אי אפשר להשתמש במדעי
החברה או במדעי ההיסטוריה או במדעים אחרים לצורך תחזיות אמינות או כדי
להסיק מסקנה מדעית על ההתרחשויות בעתיד. אז קיימת מתודה שמהותה איך

 לא חיזוי מדויק.—מתארים דרכי פעולה אפשריות 
הבעיה היסודית השנייה היא קוגניטיבית: מה עמד מאחורי אותה חומה
שהפריעה לאנשים מן המעלה הראשונה באמ"ן ובמחקר לחצות את הרוביקון
ולהגיע לידי מסקנה שהסבירות למלחמה אינה נמוכה? החומה הזאת הייתה חזקה
וגבוהה כל כך עד שביום חמישי, בשבוע שקדם למלחמה, שבו המטוסים הסובייטיים

המועצות, לאחר בדיקה אמר ראש–כבר הטיסו את המומחים הסובייטיים לברית
אמ"ן שזה אכן בעייתי, מקלקל את השורה ועושה דיסהרמוניה, ובכל זאת סיכם

את המצב בישיבת המטכ"ל:
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"ובסיכום אני אומר לכם שהסיכוי למלחמה כוללת הוא בסבירות נמוכה
ועוד אני מוסיף נמוכה שבנמוכה".

קטונתי מלהיות חכם גדול מאחרים, אני רק רוצה להציע מחשבה אחת ובה
אסיים את התרומה שלי.

אני חושב שבמלחמת ששת הימים, בתודעה הציבורית, בתודעה הלאומית וגם
בתודעה הצבאית ובתודעת אנשי אמ"ן, התפתחה התובנה שהערבים הבינו שהכלי
הצבאי לא יצלח בידם. התובנה הזאת איכשהו זחלה קדימה בשנים עד 73', ובמקום

שתלך ותתערער היא הלכה והעמיקה, או לפחות נשארה חזקה.
דבר שני, אני מזכיר שהייתה מלחמת ההתשה, שהגנרלים המצרים אומרים
שהיא לא הייתה אלא השלב השני בתפיסה האסטרטגית הנאצריסטית לשחרר את

 התנגדות— עמידה איתנה; השלב השני —האדמות. זו התפיסה: השלב הראשון 
 שחרור האדמות. אנחנו פירשנו—פעילה (וזו מלחמת ההתשה); והשלב השלישי 

את מלחמת ההתשה ותוצאותיה כתרומה נוספת לתובנת הערבים והמצרים שהכלי
 ערי—הצבאי לא יצלח בידם. אל נשכח, השערה זו לא הייתה מופרכת לגמרי 

התעלה נהרסו, מיליון פליטים נדדו אחורה, ההפצצות שלנו בעומק מצרים גרמו
 עד הפלת המטוסים המצריים בכלל והמטוסים הסובייטיים בפרט.—נזק גדול 

דבר שלישי ויסודי לא פחות: כשעלה סאדאת לשלטון הוא הודיע כי שנת 71'
תהיה שנת ההכרעה. אם לא תהיה תזוזה תהיה מלחמה. במשך כל השנה הוא הריע
בחצוצרות ולא עשה דבר, ואנחנו פירשנו זאת כגילוי לחולשתו וחוסר יכולתו

לצאת למלחמה.
בשנת 72' סאדאת גירש את הסובייטים, וזאת הייתה האינדיקציה הטובה
ביותר לכוחו כשליט עצמאי. יש מצרים הטוענים שהוא ראה בגירוש שחרור מכבלים
על מנת שיוכל לנהל באופן חופשי את המערכה הצבאית שלו. עד כמה שזכור לי,
פירשנו את גירוש הסובייטים כהחלשת כוחה הכולל של מצרים, בהיעדר הגיבוי
הסובייטי והתוספת הרצינית למגננה בעזרת כוחותיהם. וכך מתקדמים לקראת

 יש תזוזות של צבאות,—מאי 73', כאשר תרועות המלחמה באות ממצרים בעיקר 
יש כוננויות, יש כנס רמטכ"לים, יש תאריכים למלחמה, ואמ"ן אומר: לא תהיה

מלחמה; זה לא מלחמה.
היינו אז בישיבה סגורה עם דדו, והוא לא קיבל את אחוזי ה"לא תהיה מלחמה"
שלנו (נדמה לי עשרה אחוזים), ואמר: "בשביל חוקרים זה מעט אבל בשבילי
כרמטכ"ל זה משמעותי ואז אני קובע דרגה יותר גבוהה ואני פועל". ולפי זה הוא

לבן'). דדו לא חזר על ה'שגיאה' הזאת לקראת מלחמת יום הכיפורים–גם פעל (ב'כחול
וקיבל את התפיסה שאין לערבים אופציה צבאית. בשביל אמ"ן, אירועי מאי 73'

העמיקו את התפיסה הזאת והיא חדרה עמוק.
פי מה– על—כך הלכנו שלב אחר שלב. אז תאמרו: אתה בודה לך היסטוריה 

אתה אומר שהייתה תפיסה עמוקה שהערבים יודעים שהכלי הצבאי לא יצלח
בידם?
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כדי לבסס את טענתי, אקח כמה מסיכומי אמ"ן משנת 73' ואצטט מהם משפטים
אינדיקטיביים. בהערכת המודיעין בפברואר 73' כתוב:

”ההנהגה המצרית מודעת לחולשתה הצבאית אשר תמנע ממנה לקדם
פתרון רצוי של בעיית 67', עתה ובטווח הנראה לעין".

באפריל אומר אמ"ן בהערכת המודיעין:
”להערכתנו, נראית האפשרות שסאדאת יחדש את הלחימה (כדרך פעולה

אפשרית לשבירת הפתרון ולסימול התזוזה) בסבירות נמוכה".

וזה נאמר כמה חודשים אחרי שהוא קיבל את ההחלטה הזאת. בדיוק הוספנו שזה
לא משום שסאדאת אינו רוצה בחידוש הלחימה, וכאן הפואנטה:

”אלא משום שהוא מודע לתוצאות הקשות שתהיינה לצעד כזה, נוכח
יחסי הכוחות האזוריים, מצב החולשה הכולל בו נתונה מצרים והנסיבות

לאומיות הנוכחיות".–הבין

3 באוקטובר, בדיון אצל ראש הממשלה אומר אמ"ן:–קרוב למלחמה, ב
”מצרים מעריכה שאינה יכולה עדיין ללכת למלחמה, היא הייתה הולכת

אבל מעריכה שאיננה יכולה עדיין".

5 באוקטובר נכתב במסמך של אמ"ן, בסעיף 40:–ב
 לכאורהטומן בחובו”למרות שעצם תפיסת מערך החירום בחזית התעלה 

סימנים מעידים ליוזמה התקפית, הרי לפי מיטב הערכתנו לא חל שום
שינוי בהערכת המצרים את יחסי הכוחות בינם לבין כוחות צה"ל, אי לכך

הסבירות שהמצרים מתכוונים לחדש את המלחמה היא נמוכה".

כלומר עדיין לא חל שינוי בתפיסה שהמכשיר הצבאי לא יצלח בידם!
ואילו בצהרי 6 באוקטובר, יום המלחמה, יצא סיכום המודיעין האחרון בשעה

12:30, ובו כתוב:
”מצד אחד, אנחנו עדים להכנות צבאיות נרחבות ובידינו גם ידיעות על
מגמה לפתוח במלחמה בטווח המיידי. ומצד שני אנו מניחים כי הדרג
האסטרטגי במצרים וסוריה מודע להיעדר הסיכוי להצליח במלחמה

ולסיכונים בכך".

כלומר המכשיר הצבאי לא יצלח בידם.
זו הייתה לדעתי שגיאתנו העמוקה, היסודית. אני מצטער צער רב ולוקח על

עצמי חלק מהאשמה שעם ישראל היה צריך לשלם על זה כל כך הרבה.
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 כישלון ההתרעה והתרומה במלחמה כישלון ההתרעה והתרומה במלחמה כישלון ההתרעה והתרומה במלחמה כישלון ההתרעה והתרומה במלחמה כישלון ההתרעה והתרומה במלחמה—————אמ"ן אמ"ן אמ"ן אמ"ן אמ"ן 
אל"מ (מיל') זוסיה (זיזי) קניאז'ר

ראש ענף 2 (ירדן) באמ"ן-מחקר

נכשלנו במלחמת יום הכיפורים כי מה אמרנו? האויב ערוך
בדפ"א שמאפשרת לו לתקוף, אבל אין לו כוונה; הוא יודע

שהוא אינו יכול. על סמך מה?

מלחמת יום הכיפורים זה רשומון. כל מי שיש לו חלק באירועי המלחמה מספר
סיפור סובייקטיבי מנקודת מבטו, איך הוא רואה את חלקו ב'סמטוחה' הגדולה
שהייתה. זו בעיה גדולה מאוד. מבחינה אובייקטיבית, דדו איננו, גורודיש איננו,
אלי זעירא כתב ספר אבל הוא זהיר מאוד בהופעות שלו. יונה בנדמן אינו מדבר,

 חלקם אינם, חלקם נזהרים. לכן—גדליה אינו מדבר. יש אפוא בעיה עם האנשים 
צריך לקבל בהסתייגות רבה כל דבר שמישהו מאתנו מספר שהתרחש ערב מלחמת
יום הכיפורים ובמהלכה. אנחנו מדברים כעת, בסוף 2000, על מלחמה שאירעה
לפני 30 שנה. כשהתגייסתי לצבא, אם היו מספרים לי על מלחמה מלפני 30 שנה,

הייתי אומר: חבר'ה זה כמעט כמו על יהושע בן נון.
מחקר בדרגת סרן. מרבית ההתמחות שלי הייתה-בשנת 1964 הוצבתי לאמ"ן

בזירה המצרית ובזירה הירדנית. במלחמת ששת הימים הייתי ראש המדור הצבאי
בענף 6 (מצרים) וכמעט בכל מלחמת ההתשה הייתי ממונה על הנושא המצרי

מחקר. אחר כך הועליתי לדרגת סא"ל ומוניתי לראש הענף הירדני, שעסק-באמ"ן
בכל חצי האי ערב ובאיראן.

מחקר בשאלה לאן מועדות-כשנה לפני המלחמה היו ויכוחים צעקניים מאוד באמ"ן
נו אף פעם אחת התרעהַפני מצרים וסוריה. במשך כל תקופת ההתשה לא נת

וקריאה של "זאב זאב!", אף שחמש דיוויזיות חי"ר מצריות היו ערוכות לאורך
תעלת סואץ, הרבה פחות ארטילריה, ללא ציוד צליחה ועוד כל הסימנים המעידים
שעשו את ההבדל בין ההיערכות המצרית עד מאי 73' לבין ההיערכות המצרית

החל באפריל 73'.
ג'. דרכי הפעולה–לא היה מקרה אחד שצה"ל העלה את רמת הכוננות ל

האפשריות למצִרים שהצגנו נבעו ממה שמסוגלות לעשות חמש דיוויזיות חי"ר,
אבל בשום מקרה לא גילינו סימנים שהם עומדים לחצות את התעלה. עשינו אז
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את ההבחנה בין תנועה לאש. את ההכנות למלחמת התשה ראינו פחות או יותר,
אבל אמרנו שחמש דיוויזיות חי"ר יכולות אמנם לכבוש את המעוזים, אבל עם
חמש הדיוויזיות האלה בלי טנקים ובלי הגנה אווירית אי אפשר אפילו להגיע

 והוזכרו—למעברים. ולכן לא נתנו התרעה למתקפה עד מאי 73'. למדתי באמ"ן 
 שקמ"ן יכול להציג הערכת מודיעין ודרכי—כאן הרמטכ"ל ואחריות הקברניט 

פעולה אפשריות לאויב, הוא יכול לברבר עם העניין הזה כמה שהוא רוצה בקבוצת
התכנון, אבל לפני קבוצת הפקודות המפקד מאשר לו את הערכת המודיעין ואת
דרכי הפעולה האפשריות לאויב. לא קיים שקצין מודיעין יקום בקבוצת פקודות

ויציג סיכום מודיעין שלא אושר לו על ידי המפקד. אין דבר כזה.
לפיכך, עם כל מה שאני חושב על אחריות אנשי המודיעין, ואולי אני מקדים

 כולל סגן הרמטכ"ל שחשב—את המאוחר, אי אפשר לבטל את אחריות הרמטכ"ל 
 בייחוד אחריותו של הרמטכ"ל כלפי ראש אמ"ן. כמו שגורודיש היה—אחרת 

אחראי כלפי מה שגדליה אמר לו, וכמו שהממשלה אחראית כלפי מה שהצבא אומר
לה. איני יודע לסווג את האחריות הזאת כמו שעשתה ועדת אגרנט, שהפרידה בין
הדרג הצבאי לדרג המדיני. למדתי שהקמ"ן יכול להציג מה שהוא רוצה, אבל המפקד
אחראי לא רק להערכת המצב, הוא אחראי גם לפרק המודיעין שהקמ"ן מציג

בהערכת המצב.
האחריות של אנשי המודיעין גדולה מאוד. ראוי לשים לב שוועדת אגרנט

—אלוף, על אלוף פיקוד הדרום – קצין בדרגת רב—הטילה אחריות על הרמטכ"ל 
 קצין— קצין בדרגת אלוף, על רמ"ח מחקר —קצין בדרגת אלוף, על ראש אמ"ן 

מחקר. בין התא"ל לשני הסא"לים-אלופים באמ"ן–אלוף, ועל שני סגני–בדרגת תת
אלופים.–יש עוד אל"מים, הוועדה לא נגעה בהם, אבל באמ"ן מצאו שני סגני

אם נחשוב על הפרופורציות: מצאו את קמ"ן דרום, שהיה אז סא"ל, ואת ראש
ענף 6 (מצרים) גם הוא סא"ל, וצירפו אותם באחריות למחדל, לאלוף הפיקוד,

 בחיל הים,—לראש אמ"ן ולרמטכ"ל. ומה באשר לאחריות בצה"ל הגדול והאחר 
בחיל האוויר, בכוחות היבשה, בשריון ובכל שאר החילות? שום דבר. אז אפשר
לשאול מי מינה את חברי ועדת אגרנט ומה היה המנדט שלהם. ככל שאני זוכר
הממשלה אמנם מינתה אותם לבדוק את המידע, אבל ועדת אגרנט הייתה יכולה
להחליט לחקור מה שהיא רוצה. קצת צורם שמצאו שני סגני אלופים וצירפו אותם

לבכירים האחרים.

לבן'. אמנם לא גייסו מילואים,–במאי 73' צה"ל החל להתכונן למלחמה בכוננות 'כחול
אבל סגן הרמטכ"ל וכל מפקדי הזרועות היו אמורים להכין את צה"ל למלחמה.

לבן' הסתיימה בסוף אוגוסט 73', כלומר קצת יותר מחודש לפני–כוננות 'כחול
המלחמה. לבוא ולומר שהופתענו הפתעה אסטרטגית חודש אחרי תום הכוננות
שנמשכה מאפריל עד אוגוסט, שבמהלכה צה"ל התכונן למתקפה!? חודש אחרי
הכוננות פרצה מלחמה וצה"ל לא מוכן! מעולם לא שמעתי הסבר טוב לעניין הזה.
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והייתה ביקורת, האשימו את דדו בבזבוז 50 או 60 מיליון דולר, או לירות, לחינם.
כלומר באותה תקופה צה"ל כן השקיע כספים בהתכוננות למלחמה. במאי 73' דדו

איבד מביטחונו העצמי, ובה במידה עלתה יוקרתו של אלי זעירא.
–מחקר הגיע לידי מסקנה שאין המצרים יכולים עוד להמשיך ב-בסוף 72' אמ"ן

לא שלום ולא מלחמה, והחלו ויכוחים בשאלה לאן פניהם מועדות. נטען אז שעל
–בסיס המטרייה האווירית, שקירבו המצרים אל התעלה בסוף מלחמת ההתשה ב

30 באוגוסט 70', הם ינסו לכבוש חלק ממערב סיני, ועל זה היה הוויכוח הגדול.
אלי זעירא וראש ענף 6 טענו שהמצרים לא יתקפו, ואבי יערי פסח על שתי

ּפים, שלא כראש ענף 6. ההערכה שנמסרה לצה"ל הייתה כי המצרים והסוריםִהסע
אוויר-לא רק שלא יתקפו אלא הם יודעים שהם אינם יכולים לתקוף. אנשי למד"ן

תרמו תרומה גדולה מאוד לעניין, כי הם למעשה העמיקו או הנחילו את התפיסה
שבלי סוללות הגנה אווירית ניידות וכוחות אוויריים לתקיפה בעומק ישראל, אין

למצרים יכולת לתקוף בסיני.
היה ויכוח אם עליונות אווירית מקומית לאורך התעלה מספיקה לצורך המתקפה
המצרית, או אם צריכים עליונות אווירית ויכולת תקיפה בעומק. הוויכוח הוכרע
באמ"ן וקיבל ביטוי מוחשי במאי 73'. ראוי לציין כי לקראת חודש מאי היו שני

 15 במאי ואולי גם 18 במאי.—מועדים שבהם העריכו שהמצרים עומדים לתקוף 
היום, אחרי הרבה שנים, ברור מאוד שאמ"ן לא העריך מספיק את האפקטיביות

סורית. התייחסו-של מה שקראנו 'מקרה הכול', כלומר התקפה מתואמת מצרית
למצרים, התייחסו לסוריה, ולא נתנו ביטוי מספיק למשמעות של האפשרות שסוריה

ומצרים ועוד העיראקים יפתחו בהתקפה כוללת.
לבן'. שם התחילה הבעיה של הרמטכ"ל–זו הייתה ההשפעה של מקרה 'כחול

מחקר שתמכו בדעה שהמצרים-ועלתה יוקרתו של אלי זעירא ושל כל אלה באמ"ן
והסורים אינם מסוגלים לתקוף. ומאחר שעוסקים פה רבות בסוגיות האישיות, אני
חייב לומר שבאותם ימים נפגע עד לאפס מעמדם של אותם קצינים שחשבו לקראת

מאי שהמצרים והסורים מתכוננים לתקוף.
כשמשווים את ההיערכות המצרית במאי 73' לזו שהייתה באוקטובר 73'
ההבדלים מעטים מאוד ואינם גדולים. ציוד הצליחה המצרי בעיקרו הוזז לעבר
התעלה לקראת מאי. מרבית הארטילריה המצרית זזה מזרחה מאזור קהיר לעבר
התעלה. במאי היו מספיק סימנים מעידים! עם זאת, במאי מי שחשב שעומדת
לפרוץ מלחמה הפסיד באופן טוטאלי את מעמדו אצל ראש אמ"ן. אחרי מאי, ראש

מחקר, כי באג"ת (אגף-אמ"ן פתח דיון במצרים בבשורה לראשי הענפים באמ"ן
התכנון במטכ"ל) החל דיון בהפיכת ראשי הענפים האזוריים לראשי זירות, כלומר
העלאה בדרגה מסא"ל לאל"מ, אבל "ראש ענף שאמר לקראת מאי שתהיה מלחמה

לא יהיה אצלי אלוף משנה".
אבי יערי היה חצי מסכן בדיונים, כי בעוד ראש ענף 6 נחרץ וטוען בביטחון
עצמי שמצרים איננה הולכת למלחמה, אבי יערי היסס. כשנכנס יערי להציג את
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הערכת המודיעין בעניין סוריה, לא היה לו מידע טוב כדי לומר: סוריה כן תתקוף,
או סוריה חוששת מאתנו, או סוריה מתכוננת לפעולת תגמול על 13 המטוסים
שהפלנו להם. אחרי מאי 73' היה מאוד לא פשוט לקיים דיון באווירה חופשית,

מחקר הייתה השחצנות שנתפסו לה חלק מהאנשים,-ואבי אבות הטומאה באמ"ן
כאילו הם יודעים מצוין מה יעשה האויב. עד היום יש ויכוחים מדוע המצרים לא
תקפו במאי. להערכתי, משום שהסורים החליטו להצטרף מאוחר. אינני מקבל את

72' להצטרף. היו גם סיבות הקשורות בסובייטים.–התפיסה שהסורים החליטו כבר ב
25 בספטמבר נשלחתי על ידי אריה שלו להיות נוכח בפגישה של גולדה–ב

מאיר והמלך חוסיין. בגמר הפגישה, בערך בשעה 23:55 או 23:45, אמרתי לאברהם
אלרון: "תשמע אברהם, אני הולך לעשות שתי עברות ביטחון שדה, ואני רוצה
שאתה כרמ"ח ביטחון שדה תעמוד לידי ותראה את העברות". הוא עמד לידי

וצלצלתי לאריה שלו ואמרתי לו:
תשמע אריה, אני לא אספר לך מה הלך בפגישה. שורה תחתונה, מצרים וסוריה
הולכות לתקוף את ישראל. אין לי מועד, פרטים אתן לך מחר בבוקר, אבל שורה

מצרית על ישראל.-תחתונה מתקפה סורית
ותוא יתרהזהו ,ירוסה ףנעה שאר ,ירעי יבאל ןופלט יתמרה החישה םותב

אוה ן"מאב חווידה זכרממ יכ ,ינממ עומשל דמוע אוהש המ לע שיאל רפסי אלש
וילא ןפלטמ ינאש בשח ירעי יבא .דחא ףאל חוודי אלשו ,העידיה תא לבקי אל
.ותא יתרביד הפיאמו רוקמה ימ ללכב עדי אל אוה םינש הברה .ןוטגנישוומ
תוביבסב תרחמל .ןיינעה רמגנ הזבו ולש היראל יתרמאש םירבדה תא ול יתרמא
הלודג הנצס התייה .ירעי יבאל יתחווידש ךכ לע יתפזננו ֵולשל יתארקנ 00:11
.תוקעצ לש דואמ

באותו ערב גולדה טלפנה למשה דיין ואמרה לו בדיוק את מה ששמעה מחוסיין.
בעקבות השיחה עם גולדה, דיין החליט לקיים דיון אצלו, ודיון מקדים שהרמטכ"ל

26 בחודש, לפני שדיין עלה לרמת הגולן. עלתה–קבע קודם. הדיונים התקיימו ב
השאלה אם חוסיין אמר לגולדה שמצרים מתואמת עם סוריה, והמשתתפים בדיונים
אצל דדו ואצל דיין אמרו "לא דובים ולא יער", אבל אף לא אחד מהמשתתפים אמר
לדדו ולדיין שאיש מהם לא נכח בפגישה של גולדה עם חוסיין. אז דיין עלה לרמת
–הגולן, כי נשארו עם הידיעות של סוריה. את מצרים ביטלו בדיונים שהתקיימו ב

26 בחודש. למה? איני יודע.

 הונאה מצרית? לאמ"ן הגיע מידע על תרגיל מצריתרגיל 'תחריר 41'האם הייתה ב
1 באוקטובר. לפי הידיעה, בסיומו תתחיל–ושמו 'תחריר 41' שנועד להתחיל ב

2–1 בחודש עבר והתרגיל לא נפתח. ה–צליחה מצרית, וזה בערך מה שקרה. ה
8200 ידעו–4 בחודש לא היה תרגיל. ב–3 וב–בחודש עבר והתרגיל לא התקיים. גם ב

שאין תרגיל. אריה שלו ואלי זעירא כבר דיווחו לראש הממשלה שמדובר במין
תרגיל שהם לא כל כך מבינים, אך בפועל לא התחיל תרגיל.
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4 בחודש נכנסו הידיעות על פינוי המשפחות הסובייטיות ושכחו מהתרגיל.–ב
6 באוקטובר. לדעתי התרגיל שימש להם כיסוי פנימי לריכוז–המלחמה אכן פרצה ב
 שמבחינה תקשורתית כולם אומרים שהיה תרגיל קשר—הכוחות. 'תחריר 41' 

 לא התקיים! כבר—8200 מכירים, שכבר שנים עשו תרגילים כאלה –מטכ"לי, ש
8200 לצלצל בפעמון: אין תרגיל. שתי–בתום 12 השעות הראשונות היו צריכים ב

הארמיות לא שידרו דבר. מעט ידיעות מפיקוד הדרום באסואן עברו למטכ"ל
 זה לא היה תרגיל מטכ"לי, לא דיוויזיוני ולא ארמיוני. עוד מקודם ידענו—המצרי 

 דבר לא עבר. כך לא—איך נראו תרגילים כאלה, שכל האוויר מתמלא בתקשורת 
עושים הונאה. אם מישהו רצה להונות את ישראל היה צריך להתקיים תרגיל, ולא

היה תרגיל. זה סימן שהיה צריך לעורר מישהו אבל איש לא התעורר.
9 באוקטובר דיווחתי לדדו כי לפי-הייתי אז ראש ענף 2 (ירדן). עד ליל 8

הערכתי ירדן לא תשתתף במתקפה הזאת באופן ישיר נגד מדינת ישראל. לא הייתה
בכך כל רבותא, לא היו לי שום סימנים שיש בצבא ירדן הכנות כלשהן למתקפה.

 השאירו גדוד טנקים בפיקוד— ואני זוכר את ההתלבטות של דדו —מאוגדה 146 
המרכז, והאוגדה עלתה לרמת הגולן.

,השעמל .ןמדנב הנוי 6 ףנע שאר תא ודיקפתמ ודד חידה רבוטקואב 8–ב
.ולש הירא םעו אריעז ילא םע דוע דבע אל ודד הירוסו םירצמ ןיעידומ אשונב
,הנזאהב — ןיעידומ יאשונ ינימ לכב וקסעתהו רובה תונורדסמב ובבותסה םיינשה
ירחא .ינא וא ירעי יבא ויה ,רדחב ודד לצא םינוידב לבא — דויצב ,םדא חוכב
תילאמרופ הניחבמש ףא ,ן"מא שאר םעו רקחמ ח"מר םע ונדבע אל 6 ףנעל יתרבעש
.ל"כטמרה םע רישי ןפואב ,םיפנע ישאר ינש ,ונדבע .תוחדה ויה אל

הרידאה המלידב ל"כטמרל ןתנש עויסב התייה המחלמב ן"מא לש הלודגה ותמורת
ברק לש םיחנומב רבדמ ינא .םירצמה םע הערכהה ברק תא עצבל ןכיה ול התייהש
םא טבלתה ודד .םהמ רתוי םיקזח ונניא כ"דסה תניחבמש ונעדי אל יכ ,הערכה
ןכוסמ היה הזו הלעתל ברעממ ויה ןוירשה תויזיוויד זא לבא — דימ חולצל תוסנל

.ותלוכי לככ עייס ןיעידומה .הלעתל חרזממ וקלחב ירצמה אבצה תא עירכהל וא —
תירצמה הפקתמה לע ,0028–ו 'דסומה' ונתנש ,עדימב התייה רתויב הלודגה ותמורת
.החרזמ הלעתה תא ורבע תוירצמ ןוירש תויזיווידש רחאל ,רבוטקואב 41–ב היופצה
ךותמ הלעתה לא העקבה ברקל תכלל יניסב וניתוחוכ וצחל שדוחב 31–בו 21–ב רבכ
לומ קוידב הלעתל ברעממ התייה 12 ןוירשה תייזיווידשכ ,הלעתה תא חולצל הרטמ
קלחו 12 היזיווידש ררבתהשכ דואמ ונחמש ןכלו .ונדחפ הזמו ,ונלש החילצה רוזא
הדימשה 341 הדגוא .ופקת ןה שדוחב 41–בו ,החרזמ הלעתה תא ורבע 4 היזיווידמ
.המחלמב יתועמשמ םרוג דוע התוויה אל איהו ,12 היזיוויד תיברמ תא

 חטיבת טנקים מצרית שעלתה—נושא חשוב נוסף הוא השמדת חטיבה 25 
נגד את ראש הגשר שלנו. הודענו על כך בטלפון–צפונה מהארמיה השלישית לתקוף

לכוחות בסיני ולפיקוד הדרום, הם הציבו לחטיבה מארב והיא הושמדה. ויש עוד
דוגמאות רבות.
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גשומה אוהו ,אבצב יוגש ןיידע אוהש בשוח ינאו ,וב הגש ןיעידומה ליחש רבד שי
םיעיבצמ הלש ףוסיאה ימרוג םע ןיעידומה תליהק לכ .'ןוצר' גשומה תמועל 'תונווכ'

ןתינ אלש הנבה–יא ךותמ תאזו ,'ןוצר'ל םינווכתמ השעמל םהשכ 'תונווכ'ה לע
יהמ ן"מאב ורידגה אל םלועמ לבא ימיטיגל גשומ איה 'הנווכ' .ןוצרה תא ךירעהל
.'תוירשפא הלועפ יכרד'ל 'תלוכי' ןיב לדבה שיו ?'הנווכ' איה 'תלוכי' םאה .'הנווכ'
שי םויה דע .םיגשומה ינש ןיב הנחבהה תא םיספספמ םויה דעו ,וספספ ן"מאבו
יכרד םושייל ותוכרעיה ןיבל ביואה לש ותלוכי ןיב ןיחבהל םיעדוי םניאש םינ"מק
.תויפקתה תוירשפא הלועפ

אמ"ן לא הציג דפ"א, אמ"ן לא הציג היערכות. אבי [יערי] אמר שטעינו כאשר
ייחסנו לאויב את הידיעה שהוא אינו יכול לתקוף, אבל לא זה מה שהתבקש ממנו
להעריך, כי לא היו ידיעות מודיעיניות על ידיעתו של האויב שהוא אינו יכול

73' לא הייתה–72' וב–71' היו ידיעות כאלה. ב–לתקוף באוקטובר או בספטמבר. ב
יכולתו לתקוף.–שום ידיעה מודיעינית שהאויב ער לאי

תוצְִרל לוכי התא" :רמא ץיבובייל 'פורפ .ןוצר לש הכרעה תושעל ןתינ אל ,ללכב
ךרוצה תא לטיב ן"מא ."הנווכה הז רוזיחה ;הירחא רזחמ אל התא םא רחמ דע השיא
לעו 'יוזיח' לע רבדל ליחתהו ,ביואל תוירשפא הלועפ יכרד יפ–לע תוטלחה לבקל
שי ,םייוזיחו םייובינ ל"הצב םידמלמ אל .סרוק םושב םידמול אלש םירבדו 'יובינ'

בתכנית — דקפמהו ם"גאה ןיצקו ,ביואל תוירשפא הלועפ יכרד שי ,דומיל תרות
 צריכים להידרש לדרכי הפעולה האפשריות לאויב. כל השאר זה קשקוש.—כוחותינו 

אנחנו נכשלנו במלחמת יום הכיפורים כי מה אמרנו? האויב ערוך בדפ"א שמאפשרת
לו לתקוף, אבל אין לו כוונה. הוא יודע שהוא אינו יכול. על סמך מה?

מי אשם במחדל?מי אשם במחדל?מי אשם במחדל?מי אשם במחדל?מי אשם במחדל?
אלוף (מיל') שלמה גזית

ראש אמ"ן אחרי מלחמת יום הכיפורים

 הכיוון יכול להיות פחדני,—אם כולם מחזקים זה את זה ובאותו כיוון 
שחצני ורע ומר. ביום הכיפורים הייתה לצערי היררכיה הרסנית

באפריל 74', כשנכנסתי לתפקיד ראש אמ"ן, החלטתי בכוונה שלא לחקור את
פעילות אמ"ן במלחמת יום הכיפורים, ואיני מתחרט על כך. מצאתי אגף וחיל קרוע
ושסוע מכל מה שעבר עליו מאז אוקטובר 73', וחשבתי, אם עכשיו נתחיל לחקור

 ויש להזכיר כי באפריל 74' עדיין הייתה לחימה—מחדש במקום לרוץ קדימה 
 לא נתקדם אלא רק ניסוג לאחור. הבעיה שלי הייתה איך מחשלים—בחזית הסורית 

מחדש רוח יסוד שנשתבשה.
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הקונצפציה

אלש דע המחלמב וחתפי אל הירוסו םירצמ יכ העבקש ,'היצפצנוקה' לע םיעדוי ונלוכ
יצח דוע ףיסוה ירעי יבא .תאזה המחלמל תוכרענו תובשוח ןהש יפכ תונכומ ויהי
תא ונחתיפ םצעב ונחנאש רמול ידכ קיפסמ קוחר ךלה אל אוה יתעדל לבא ,היצפצנוק
ינא ,ירעצל .לארשי לומ תיאבצ הניחבמ דדומתהל תלוכי םהל ןיאש םיברעה תנבות
תבכרומ התייה איה .ןיעידומה םוחתל רבעמ הקיחרה תאזה היצפצנוקהש בשוח
זאמ יברעה דצב תוירחא רסחו ףרוטמ ,ינוציק לוזלז — תימואלו תימ"גא היצפצנוקמ
תוסחייתה רמוא יתייה ,תושעל םילגוסמ םיברעה המ ךירעהל תלוכי לכ רסוח ;'76
ןוידב .רקובב םירופיכה םוי ,רבוטקואב 6–ל ןוכנ הז .'תויוטש' לאכ ,לוטיב תעונת ןימב
ונד ,ןוידה םשר ,ןמאנה םכדבע ינאו ם"גא שאר םע ,ל"כטמרה םע ,ןוחטיבה רש לצא
םויאב ולזלז .העידיב ולזלז אל .המחלמל ואצי םיברעהש תורשפא תמייקש העידיב
רבכ המ' לש היצפצנוקה תעפשהב ,ןבומכ .תאזה העידיה לש תוירשפאה תואצותבו
.בושח אל רבכ ראשה לכ זא ...'ונל תושעל הלאה סקו'צברעה םילוכי

מי אשם במחדל?

בתפיסה המודיעינית שלי, בכל הנוגע להערכת מודיעין אני רואה את תפקידו של
המודיעין במתן תשובה לארבעה מצבים שונים. ואתחיל מן הסוף.

1. המצב הרחוק ביותר הוא לדוגמה מה יקרה באיראן בעשר השנים הבאות.
האם המשטר הקיצוני החומייניסטי יוחלף או לא, האם תחזור איראן להיות

 אין כל אפשרות לחזות! אפשר—שפויה? מה יהיה במצרים אחרי מובארּכ? 
להתוות ספקולציות יותר חכמות, פחות חכמות, אבל אין על זה מידע. גם
אי אפשר להאשים שום מודיעין שאין לו תשובה או מודיעין שטועה בניבוי.

זה איננו מדע וההערכה אינה מבוססת על מידע.
2. הערכת תוצאה אפשרית של תהליך: כיצד יסתיים תהליך השלום בין ישראל
לבין הפלסטינים? גם כאן לא ניתן לתת הערכה חכמה, משום שזה מותנה
בצעדים שאנחנו נעשה, זה מותנה בצעדים שהאמריקנים יעשו, זה מותנה

ערבית ועוד אלף גורמים. אפשר–בצעדים שהפלסטינים יעשו, בעמדה הבין
רק לומר איפה התהליך הזה עומד היום, אפשר להניח הנחות חכמות או

פיו המודיעין יכול לתת הערכה.–לשער אבל אין מידע שעל
3. הערכת התגובה למהלך מסוים. אם מחר נחליט שאנחנו יוצאים מלבנון, כפי
שפעלנו, אז יבואו הערכות מודיעיניות כאלה ואחרות חסרות כל ערך בתחום
המידע המודיעיני, ולא חשוב מה אמר נסראללה או מה שאמר אסד. מה
שהקברניטים, המצביאים או המפקדים אומרים לפני מעשה, שונה ממה
שקורה בפועל כשצריך לקבל את ההחלטה על בסיס המציאות שנעשתה.
והראיה, יצאנו מלבנון והמודיעין עם כל נבואות הזעם שלו הוכח ככושל,

לפחות עד כה.
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פי הקונסטיטוציה לתת הערכה–4. המקרה היחיד שבו המודיעין מחויב על
נכונה הוא כאשר התקבלה החלטה אצל האויב לצאת למלחמה בישראל. זו

24 באוקטובר 72' נפלה ההחלטה, ואת זה–איננה ספקולציה תאורטית. ב
המודיעין היה צריך לומר. ואם הוא לא אמר, זה מחדל של המערכת האיסופית
או המערכת המחקרית או שתיהן גם יחד. לא מספיק לומר "אנחנו הצגנו
את הידיעות בפני הקברניטים והם ישברו את הראש". הקברניטים אינם

 לא הם צריכים למיין את עשרות אלפי הידיעות שנכנסות—אנשי מודיעין 
בחודש, ובצדק נאמר כאן שהיו כאלה והיו כאלה. ברברה וולשטטר מסבירה

'. תמיד יש רעשיםNoices'–' לבין הVoices'–את בעייתיות ההבחנה בין ה
בכמויות אדירות, ובשביל זה צריך מודיעין; קברניט שמקבל שבע וחצי

ידיעות אינו יכול להגיע לידי מסקנה.
הצרפתים אומרים שוב ושוב כי צורת הגשת המודיעין לקברניט היא המפתח,

משמעית: סבירות נמוכה ונמוכה מנמוכה,–וכשהמודיעין מדבר בצורה בוטה וחד
אין לצפות מגברת זקנה שתאמר "אבל אני יותר חכמה ממך ואני חושבת שאתה

 זו אשמת—טועה". בתחום הזה, אם עם ישראל לא קיבל את ההחלטה הנכונה 
המודיעין.

הפן הפרסונלי

ביום שנכנסתי ללשכת ראש אמ"ן שאלתי את עצמי שוב ושוב, איך הייתי נוהג
במקום ראש אמ"ן באוקטובר 73'. אין לי תשובה עד היום הזה. קל מאוד להאשים
את אלי זעירא ואת אריה שלו ואת יונה בנדמן ואת מי שאתם רוצים. האנשים
האלה, בצדק נאמר כאן, אף לא אחד מהם עשה משהו במזיד, והם כולם היו אנשי
מקצוע, ולכן זה לא פשוט. ניסיתי לחקור מהי קונצפציה ואיך יוצאים מקונצפציה.

משמעית: אין פטנט שיכול להבטיח שלא ליפול קורבן–ולצערי הרב יש תשובה חד
זהירים.–לקונצפציה. רק צריך להיות סּוּפר

—לסיום, אגע במאמר פחות מוכר, חשוב מאוד, שכתב אלוף הר אבן (אלוף 
שם, לא דרגה), איש מודיעין ותיק, שבו הוא ניתח את פן ההיררכיה הפרסונלית בין

 אחד יותר יהיר, יותר בטוח בעצמו—אנשים. אם אחד מאזן את האחר בתכונותיו 
 כולם— אז העניינים דופקים. אם אין היררכיה כזו אלא להפך —והאחר יותר זהיר 

 הכיוון יכול להיות פחדני, שחצני ורע ומר. ביום—מחזקים זה את זה ובאותו כיוון 
הכיפורים הייתה לצערי היררכיה הרסנית.
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שלוש נקודות עקרוניותשלוש נקודות עקרוניותשלוש נקודות עקרוניותשלוש נקודות עקרוניותשלוש נקודות עקרוניות
תא"ל (מיל') עמוס גלבוע

מחקר-סגן ראש הענף הסורי באמ"ן
(לימים ראש חטיבת המחקר באמ"ן)

הבעיה איננה להיות חף מהפתעה, חף מכישלון. זו משימה בלתי
אפשרית. אלא שצריך למזער את הטעויות ככל האפשר. ואם

 דיינו—בזה המודיעין יצליח 

פי תפיסתי וניסיוני, לא ניתן לצפות משום גוף מודיעין בעולם– עלהטעות.1.
שלא יטעה. במקצוע או באמנות המודיעין הטעות מובנית ('בילט אין'),

ודאות קשה ואנו עומדים–מאלף ואחת סיבות, ועיקרן שאנו עוסקים באי
מול בני אדם, יצרים, קנאות, שנאות, משנים את דעותיהם ועוד כהנה
וכהנה. לכן, לדעתי, יונה ואלי ועוד אחרים אכן אשמים. אבל, כמו ששלמה
[גזית] ציין, אילו היו אחרים נתונים באותם תנאים אז לא הייתה הטעות?

הכול היה בסדר? אין לי תשובה. אבל לדעתי הטעות היא מובנית.
 בתוך עמו הוא חי. הוא חי עם האג"ם, ועם חילהמודיעין אינו חי לבד.2.

האוויר ועם עם ישראל ועם התקשורת, ועם האויב. הוא מושפע ממה
שקורה סביבו. אני רוצה להבהיר נקודה ששלמה נגע בה. בפיקוד הצפון

72' חקה [יצחק חופי] היה ראש–הייתה תכנית אופרטיבית התקפית. ב
מה"ד. הייתי אתו באחד התרגילים בפיקוד שבו תורגלה התכנית ההתקפית,
והתעוררה בעיה מודיעינית רצינית, מה מצב העבירות באגן דמשק. יש שם
תעלות מים רבות, והעבירות מוגבלת. לא ידעתי ונסעתי בחזרה. אמרתי
לעצמי, מכה על חטא, איך אתה לא יודע מה העבירות שם. ואני אומר לכם,
באותו זמן לא העליתי בדעתי, איך אנחנו חושבים לחצות עם שתי אוגדות

24 שעות ברציפות? עם כמה נגיע?–את כל המערך הסורי האדיר ולהגיע ב
באיזה איגוף לכיוון קטיפה, הכיצד? זו הייתה רוח התקופה, וזה רבותיי

משפיע על אנשי מודיעין.
 כאן, כל הזמן נאמר: הרמטכ"ל בודד, מסכן, לא מקבל ידיעות.ובדבר הפוך.

אמ"ן כל הזמן היה דבוק לאג"ם. יושב כאן מי שהיה רמ"ח מבצעים, יהודה
רשף. אני הייתי אז ראש מדור צבאי, ולברן היה ממונה על הצד המדיני. כל
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דבר קטן, אמ"ן היה מעביר מיד לאג"ם. אז יכול להיות שהרמטכ"ל לא ידע,
אבל אמ"ן במעגלים שלו עבד ברציפות מול אג"ם.

איש במדינת ישראל, מאלה שאני מכיר, בצבא, במודיעין, לא דמיין לעצמו3.
, כלומר שהצבא הסורי עם שלושולא ראה בעיני רוחו מלחמה כמו שהייתה

דיוויזיות חי"ר, שהיו משוריינות למעשה, ינוע ויתקוף, ושכל הצבא המצרי
ינוע ויתקוף. גם אלה בפיקוד הצפון, שאמרו: אולי יעשו משהו, לפי מיטב
ידיעתי ראו לנגד עיניהם יום קרב ממושך, מחטף גדול, אבל מלחמה בהיקף
כזה, ש'הערבים האלה יעזו נגדנו', לפי מיטב ידיעתי איש לא חזה. אם יקום

מישהו ויאמר: אני חזיתי את זה, אני אגיד לו כל הכבוד.

 הבעיה איננה להיות חף מהפתעה,המסקנה הסופית משלוש הנקודות העקרוניות:
חף מכישלון. זו משימה בלתי אפשרית. אלא שצריך למזער את הטעויות ככל

 דיינו.—האפשר. ואם בזה המודיעין יצליח 

מודיעין היםמודיעין היםמודיעין היםמודיעין היםמודיעין הים
תא"ל (מיל') רמי לונץ

ראש מחלקת המודיעין של חיל הים

1967 ללא היהירות שתפסה את כל העם,–חיל הים יצא מ
ובלי יהירות אפשר לחשוב הרבה יותר טוב

יש הבדל משמעותי בין מודיעין של זרוע ובין אמ"ן. בזרוע, הקשר ללוחם הוא
 אי אפשר לעשות את העבודה. לא מעט מהידיעות שעלו—לא ָאינהרנטי, בפנים, ו

פה לא הגיעו כלל לראש מודיעין ים, בוודאי לא הידיעות ברמת גולדה-חוסיין
וכד'. אנחנו גם לא עסקנו בזה. תפקידנו היה קודם כול להיות הקמ"ן של הזרוע,
ואחר כך גם ראש המחלקה הימית באמ"ן. מדוע אני מציין זאת? כפי שכבר נאמר,

 הכרזנו על מלחמה כבר ביום ראשון 30 בספטמבר. הכרזנו— מודיעין ים —אנחנו 
פי הידיעות בשטח. לזרוע אין סוכנויות איסוף פרטיות, יש לה מודיעין–אך ורק על

טקטי. עם זאת, כל הידיעות נאספו, מוינו והופצו על ידי אמ"ן, והיה לנו מידע
מי, מה, מתי. —מספיק כדי לענות על שלושת המ"מים שהם המודיעין 

 ידענו מי האויב,— סיגינט, יומינט וקשרים —בעזרת כל שיטות המודיעין 
ים].-ידענו את התכונות שלו, מבחינה טכנית ידענו כיצד להגיב ל'סטיקס' [טילי ים

ידענו גם מה הרכב הכוחות שלו.
 חשוב לא פחות. היה מעקב צמוד אחר האימונים של הצי המצרי. ידענומה–ה

את האימונים שלהם, עקבנו במדויק איך הם עושים, מה הם עושים, והידיעות
האלה הופקו, הועלו למפקד החיל, ובעיקר ירדו ללוחמים. לא היה מידע כלשהו
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שהיה בידי מודיעין ים ושלא היה בידי הלוחם בדרג הכי נמוך.
30 בספטמבר, כאשר התרכזו ידיעות על– חשוב לא מעט. זה קרה במתי–ה

מה שעושה האויבְהכנות בפועל. כוונות לא בדקנו. כוונות קיבלנו מאמ"ן, אבל ל
נו משקל גבוה יותר מאשר למה שאומר אמ"ן. ואז, בבוקר 30 בספטמבר, אחריַנת

שבת, עברנו על קצת יותר ידיעות, ובאותו בוקר התאספנו סביב השולחן בחדרו
של ראש מחלקת מודיעין, וכל הקצינים נשאו את דבריהם, סיפרו מה התחדש.

אחרי כל מה ששמענו, בסיכום אמרתי "מלחמה!".
בשעה 10:00 היה דיון מטה מורחב אצל מפקד חיל הים, ובו נכחו כל ראשי
המחלקות במטה ומפקדי היחידות והבסיסים. שם סיכמתי ואמרתי: "אמ"ן אומר
תרגיל, אני אומר מלחמה". המפקדים שירדו ליחידותיהם כבר ידעו לומר לאנשיהם:

זו מלחמה.

חיל הים

14 הסטי"לים שלנו היו כשירים. בשעות הצהריים כבר נפרס הכוח בים.–13 מ
משהחלה המלחמה הופנה כוח ללטקיה והשיג את העליונות בים מול האויב הסורי.
הכוח הטביע כל מה שהיה שם. כעבור שני לילות פגש בצי המצרי והטביע שלושה

מארבעה סטי"לים. מכאן ואילך השליטה בים הייתה בידינו.
ומכ גהנתה ביואהש רמאנ ,רבוטקואב 8-9 לילב םירצמב ברקהמ ורזחש רחאל

— ?ביואה השעי המ .]םיה ליח לש ןומיא רוטלומיס — יטקט ןורמת ןקתמ[ ט"תמב
זו נקודה שחשוב מאוד לתרגל. מאז 1970, הציג המודיעין במת"ט את דרכי הפעולה
האפשריות של האויב ואת דרכי הלחימה שלו, וכוחותינו תרגלו הלוך וחזור מול
אויב פיקטיבי שהכין המודיעין. וכשהם פגשו בו בים, אותו אויב פעל בדיוק באותה

1967 ללא היהירות שתפסה את כל–צורה. הנקודה העיקרית היא שחיל הים יצא מ
העם, ובלי יהירות אפשר לחשוב הרבה יותר טוב.

כמה הערותכמה הערותכמה הערותכמה הערותכמה הערות
סא"ל (מיל') ד"ר אלחנן אורן
חוקר במחלקת היסטוריה של צה"ל

במציאות שלנו יכולה להיות הפתעה טקטית, לא אסטרטגית,
אבל הפתעה טקטית קטנה שיש לה תוצאות אסטרטגיות.

מזה אני חושש יותר מכול

לע םג עיפשהל תבייח התייה עבטה ךרדב המחלמה ינפל ביואה לע הכרעהה1.
.תומכו תוכיא תניחבמ ,םהשלכ המצוע יסחי םייקל ידכ ונלש תוחוכה ןיינב
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— ן"מא קר אלו ,הטמו ל"כטמרה ןגסמ — ם"גאש ךכל רתויב הבוטה החכוהה
הצור ינא .ל"הצ לש כ"דסה תא וליפכה דימ המחלמה רמגבש איה ,לודגב ועט
.המחלמל סנכיהל הנכומ התייה ישוקב רנל ןד לש הדגואהש ריכזהל

מי שדיבר על הביטחון העצמי המעורער של דדו לא אמר שבאותו בוקר 25.
באוקטובר, באשר לניסיונות אמ"ן להסביר את מה שהסובייטים עושים,
אלי זעירא אמר בסך הכול שאין לו הסבר לכך. ובעברית טובה "אין לי
הסבר", זאת אומרת יש פה משהו שסותר את ענייני הסבירות. באותו רגע
קבע דדו את מצב הכוננות ג', וההחלטה הזו של דדו היא שהצילה את עם
ישראל במלחמת יום הכיפורים. זה היה כבר בערב יום הכיפורים, עם חבר'ה

שכבר יצאו מהבסיסים והטיסו אותם.
12–3.  דּובר יותר מדיי על מחקר ואיסוף, ולא דובר על הפצה של מודיעין. ב

באוקטובר, שבו בשעות אחר הצהריים תקפו העיראקים את האוגדה של
לנר בצפון, באותו יום בבוקר יצאה הערכת המודיעין של אמ"ן מהמטכ"ל
לוושינגטון, שהיום ייכנס הצבא העיראקי והיכן די במדויק. המידע הזה לא
הגיע לפיקוד הצפון, לא אל רפול ולא אל לנר שלחמו בשטח. המידע הזה

הגיע אל לנר מהמשקפת.

ושאלת האחריות להערכת המצב הלאומית?מהקהל: 

 אני מסכים לפלורליזם. אין לתת לגוף אחד מונופול או כוח יותר מאשראלחנן:
לגופים האחרים, כי אז מנציחים את יכולתו של גוף אחד להכתיב לאחרים.

באשר לוויכוח על כוונות האויב. לא ניתן לערבב בין כוונה שיש בה רצון4.
ובין כוונה שאין בה רצון. כוונה תמיד היא רצון. ומול כוונה יש יכולת. יש
רצון, שהוא כוונה, ויש יכולת. המודיעין צריך להתעסק ביכולות האויב ולא
בכוונות. זה נכון גם בדרג הצבאי וגם בתפר שבין הדרג הצבאי לדרג הפוליטי.
לדוגמה, נניח שהקמ"ן מעריך את יכולות האויב במצבים מסוימים לאותו
זמן. המפקד הוא שצריך להעריך איזו יכולת של האויב מסכנת אותו יותר,
ושם הוא ישקיע את המאמץ העיקרי. לא לחינם מבקשים לראות את היכולות
של האויב לפי סדר יורד. לעולם אין למפקד כוח מספיק כדי לתת מענה
לכל היכולות של האויב. אז המפקד צריך להחליט מהי היכולת המסכנת
אותו ביותר. אם אמ"ן עדיין מתעסק בזה, זה עניין שצריך לחשוב עליו

מחדש.
באשר לבקרה. נאמר שצריך להתייחס לטבע האנושי. מבחינה זו לא טבע5.

האנוש הוא הקובע אלא טבע האדם. ומבחינה זו לא חשוב אם אלי זעירא
היה חזק או חכם או מקורב או נחמד.

לדוגמה, עלתה שאלה: האם הפעילו את האמצעים המיוחדים? וראש אמ"ן
אמר שהפעילו, האם הרמטכ"ל ושר הביטחון היו צריכים להסתפק בדברי
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ראש אמ"ן? לפי דעתי לא. איפה הבקרה? לא בודקים? דברים יותר פשוטים
הולכים ובודקים. נניח שחברה עסקית יוצאת בהנפקה וחשוב לה לדעת אם
העובדים יתמכו או לא יתמכו במהלך. האם המנהל יסתפק בכך שמנהל כוח

םגו ל"כנמה םג ותוא לאשי ?רבד םוש ושעי אל םידבועהש ול דיגי םדא
.ףוסה דע הזה קסעה תא קודבל םישנא וחלשיו ,םילהנמה תצעומ ר"וי
הצע לבקמ אוהש עגרב תוירחאמ ררחתשהל לוכי וניא ,םוחת לכב ,םדא
ועיציש קיפסמ אל .םתוא קדב אל אוה םא ,ויהיש לככ םיבושח ,עדימ וא
.ותעד לוקיש תא ליעפהל ךירצ הטלחהה לבקמ — ול

באשר להפתעה. במציאות שלנו יכולה להיות הפתעה טקטית, לא6.
אסטרטגית, אבל הפתעה טקטית קטנה שיש לה תוצאות אסטרטגיות. מזה
אני חושש יותר מכול, כי יש גזרות שבהן עד היום אנחנו יוצרים קונצפציות
שהאויב לא יפתח בהתקפה. וזאת, כשיש לו יכולת כן לפתוח בהתקפה,

בהפתעה טקטית, ולהביא לידי תוצאות אסטרטגיות.

תכנונים בלתי רציונאלייםתכנונים בלתי רציונאלייםתכנונים בלתי רציונאלייםתכנונים בלתי רציונאלייםתכנונים בלתי רציונאליים
אלוף (מיל') דני מט

מח"ט 247

—נוכחתי במעבר מהערכות המודיעין של אהרל'ה יריב 
 להערכת המודיעין שנתן—המדודות, השקולות והזהירות 

אלי זעירא בפעם הראשונה

הכרה–אחרי מלחמת ששת הימים הייתה אצלנו אווירה של שיכרון הכוח ואי
במגבלותיו, דבר שגרם לתפיסות ולתכנונים בלתי רציונאליים. דוגמה אחת תמחיש

את ביטוים בשטח.
בזמן חילופי התפקידים בין אהרל'ה יריב לאלי זעירא נערך כנס ספ"כ. בפורום

 המדודות, השקולות—הזה נוכחתי במעבר מהערכות המודיעין של אהרל'ה יריב 
 להערכת המודיעין שנתן אלי זעירא בפעם הראשונה. ישב לידי קותי—והזהירות 

אלוף יקותיאל אדם ואמרתי לו: מפריע לי שברמה של ראש אמ"ן מדברים בסגנון
או בסלנג של מ"פים ומג"דים המדברים אל חיילים. הוא הקרין מעין ביטחון עצמי
מופרז בעיניי, ואינני מדבר כחכם לאחר מעשה. זו הייתה ההרגשה באותו הרגע.

לבן' ואחריה, וגם–אבי יערי דיבר על הסיכומים שהיו במאי 73' בכוננות 'כחול
בחודש פברואר לפני כן, כי למרות סימנים מעידים כאלה ואחרים העריכו שהסבירות
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למלחמה נמוכה. למעשה זה התחיל מלמעלה וחלחל עד למטה.
לבן', זומנתי לקבוצת פקודות באוגדה 252 ברפידים.–במאי, באותה כוננות 'כחול

הקמ"ן הציג את דרכי הפעולה האפשריות של האויב במקרה שנתקוף אותו: הראשונה
הייתה כהגדרתו, הגנה עיקשת על קו התעלה; הדרך השנייה, עזיבת האויב את
התעלה וניהול קרב גייסות מחפים; והדרך השלישית, בריחת האויב והגנה על

הבירה. הדרך השלישית הוגדרה כדרך הסבירה.
 שעת הצליחה.—המשימה שהוטלה עליי, הייתה לצלוח את התעלה ב'ש' 

הייתי אמור להגיע לצד השני ולהיערך לטיהור החיץ החקלאי עד מבואות איסמעיליה,
וכל זאת מ'ש' ועוד ארבע עד 'ש' ועוד עשר, כלומר בשש שעות. אני מגיע למבואות
איסמעיליה, משם אני מתארגן למשימה הבאה במקום שנקרא צומת 'צח', בדיוק
מול אזור הצליחה, ומוכן למשימה לנוע דרומה. שם מחכים לי 90 זחל"מים ומשאיות

דלק על מנת שהניידות שלי תהיה מהירה יותר.
 27 'פטונים'— גדוד טנקים מאוגדת ההונאה, שהיו לה טנקים נחותים קיבלתי

עם תותח 90 מ"מ. גדוד צנחנים אחד עם פלוגת טנקים נע דרך האגמים, 'כספרית'
עד מבואות סואץ, והזרוע העיקרית עם מפקדת החטיבה, שני גדודים עם 14
טנקים, נעה לרגלי רכס שלופה ומתרכזת במבואות סואץ. החטיבה תשתתף בקרב
על העיר סואץ, ותהיה בכוננות לפי פקודה לנוע דרומה ולכבוש את נמל ע'דביה
ומשם בכוננות לפי פקודה להמשיך בציר העוקף הגדול, לעבר קהיר. זו הייתה

המשימה שהוטלה על החטיבה!
באזור הזה, ליד רכס שלופה, היה ריכוז של 200 טנקים מצריים. שאלתי מה

200 הטנקים האלה כבר אינם, משום שבנסיגה–קורה עם הטנקים האלה, ונעניתי ש
נים על הבירה במסגרת הארמיה הראשונה, הארמיהִהכללית הם נסוגו לקהיר והם מג

שהייתה ממונה על הגנת הבירה.
אני רוצה להזכיר שאת כל המהלך הזה עשו במלחמת יום הכיפורים שתי

 האוגדה של ברן והאוגדה של קלמן מגן, עם מאות טנקים. לתיאור—אוגדות 
התכנית הזאת לא צריך לתת פרשנות נוספת, שליוותה את כל ההערכות והתכנונים

עד שהגענו למלחמת יום הכיפורים.
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צבאיתצבאיתצבאיתצבאיתצבאית–––––החלטה אנטיהחלטה אנטיהחלטה אנטיהחלטה אנטיהחלטה אנטי
ד"ר אילן אסיה

כשאנו מדברים על ההחלטה של סאדאת לצאת למלחמת יום
 אנחנו טועים—הכיפורים כעל החלטה צבאית 

24 באוקטובר 1972 כעל יום תפנית שבו החליט סאדאת–יוסף דיבר על ה–אורי בר
צבאית לצאת–צבאית. חשוב מאוד לציין: זו הייתה החלטה אנטי–החלטה אנטי

למלחמה, משום שההחלטה הייתה מנוגדת לעמדת המטכ"ל המצרי, שמצרים איננה
— '27 ראורבפב לכייה ןינסח רמאש המ תא ןיבהל דואמ בושח ןכל .המחלמל הנכומ

שההכנות למלחמה הן מהלך מדיני, שההחלטה לצאת למלחמה היא מהלך מדיני
ושתוצר המלחמה הוא מהלך מדיני. כלומר, כשאנו מדברים על ההחלטה של סאדאת

 אנחנו טועים. אין להביט בה—לצאת למלחמת יום הכיפורים כעל החלטה צבאית 
בעיניים צבאיות. השגיאה הגדולה שלנו הייתה שהמערכת שהייתה אחראית למדיניות
ישראל בנושא הביטחון, כלומר הממשלה, הייתה נגועה ביותר מדיי חשיבה צבאית
ובפחות מדיי חשיבה מדינית. פה השורש הגדול ביותר והמסוכן ביותר של

ה'קטסטרופה'.

איפה התחילה ה'קטסטרופה'?

טוב, שאין לו שום רקע של גנרל, מאמר בהיסטוריה. הוא–בשנת 70' כתב מרדכי בן
טען שקידום הטילים עד שפת התעלה אחרי סיום מלחמת ההתשה יגרום לשואה
במלחמה הבאה. הוא כתב מכתב לדיין, ודיין השיב לו: "מה שאנחנו נעשה למצרים

 אם יעזו להתחיל, מה שעשינו להם בששת הימים זה רק—במלחמה הבאה 
טוב חי עוד במחשבה שמי שמנהל את המדיניות–דוגמית". כלומר מרדכי בן

הביטחונית של ישראל ברמה הממשלתית הם אזרחים.
השינוי הגדול חל עם מינויו של דיין לשר הביטחון ערב מלחמת ששת הימים.
הוא שינה לגמרי את ההיסטוריה של מדינת ישראל. עד אז, אנשים בעלי רקע
אזרחי, בעלי שיקולים וראייה מדינית רחבה מאוד, שהכניסו הרבה אלמנטים
חברתיים וכלכליים לתוך התמונה, היו אחראים לביטחון הלאומי. מאז מינויו של
דיין ערב מלחמת ששת הימים, ועד היום פחות או יותר, מי שהשיג הגמוניה ברמה
המדינית על קבלת ההחלטות בנושא הביטחון הלאומי הם אנשים בעלי רקע צבאי,

וזה עשה את השגיאה הגדולה מאוד במלחמת יום הכיפורים.
צבאית?–10 באוקטובר 72' כהחלטה אנטי–מדוע הגדרתי את החלטת סאדאת מ

משום שההחלטה כללה גם צמצום גדול במטרות המלחמה, ומשום שדובר בתפיסת
נגד ישראליות.–שטח קטן בצד המזרחי והגנה עליו בכל האמצעים מפני התקפות

המצער והעצוב בכל הסיפור, שהתכנית הסודית הזאת, שהוחלט עליה באוקטובר
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  והיא בוצעה במלחמת יום—24 במארס 72' –אהרם ב–72', פורסמה במדויק באל
הכיפורים בדיוק כפי שפורסמה, במאמר השבועי של חסנין הייכל.

אני חייב לקרוא לפניכם את תרגום המאמר, שנעשה באמ"ן, ב'חצב', ביום
פרסומו, 24 במארס 72'. זו התכנית שפרסם חסנין הייכל ושאימץ סאדאת באוקטובר
72' וביצע אותה כעבור שנה באוקטובר 73'. זו תכנית אזרחית, מתמטית, לגמרי לא

צבאית. כך הוא כותב:
לאיצנטופ שי םירצמל .2 .היתומדא תא ררחשל תיקוח תוכז שי םירצמל .1 ”
לאיצנטופ שיש רמוא אל אוה[ תוצעומה–תירב לש עויסה לע ןעשנה חוכ לש
יכ השח םירצמש רשפא .3 .]חוכ לש לאיצנטופ שי רמוא אוה ,רידא חוכ לש
ר"מק 001 קר ולו ןיוזמ חוכ תועצמאב ררחשל לוכי הלש לאיצנטופה
001 תולובגב החוכ לכ תא זכרל םירצמ הכירצ הז הרקמב .4 .היתומדאמ
שממל ידכ התושרלש ןיוזמה חוכה לכב שמתשת םירצמ .5 .הלא ר"מק
,לבגומ יתלב חרואב התושרלש ןיוזמה חוכה לכב שמתשת לארשיו וז הרטמ
הרטמהש ףא ,רמולכ[ וז תרדגומ הרטמ םישגהלמ םירצמ תא עונמל ידכ
תא ,ןכ לע רתי .]םילבגומ יתלב םה ולעפיש תוחוכה ,תמצמוצמו תרדגומ
יכ ,ורורחשל איבהל ןווכמה הז חטשב חרכהב ליבגהל רשפא יא המחלמה
הצירפה ןויסינ היה הזו ,קמוע לכו קחרמ לכל רבעמ ונממ גורחת איה םא
תולובגל רבעמ ,הצירפ ןויסינה תא ושע םה יתמ ,8–ב יל המדנ ושע םהש
תוכלשהה ירה הדיפקב גהנת םירצמ םא .6 .שדוחב 41–ב ,ושבכ םהש המ לש
לש לרומה תניחבמ ,ירצמה םעה לש לרומה תניחבמ ,ךכמ וחמציש רשפאש
,ולוכ םלועב בצמה תניחבמ ,דחאכ ביואה תדמע תניחבמ ,תיברעה המואה
םישגת םירצמש המ לש תירקיעה תועמשמה ,ןכש .תולבגומ יתלב הנייהת
תמייקה הדבועה לע רגית אורקל התלוכי תחכוהב אטבתמ הז הרקמב
רעשה תא חתופו ותוללכב רבשמה תנומת תא הנשמ הז רבד .הילע תיפכנה
."קבאמה ךלהמל תורחא תורישי תויוחתפתה ינפב

 בוצע במדויק בידי סאדאת כעבור שנה וחצי, בדיוק—כלומר, מה שכתב הייכל: א' 
 התוצאות המדיניות, המורליות— מה שהוא חזה —לפי השלבים שכתב; ב' 

 כל זה התממש. והכול הופיע בעיתון.—והתהליכים שהתפתחו בעקבות המהלך הזה 
10 ביולי 71', כשקראתי את סיכום–אני מעורב מאוד בנושא הזה, משום שב

נאומו החשוב של סאדאת מיום האתמול, הגעתי לידי מסקנה שאנחנו עומדים
לפני מלחמה, שסאדאת הולך לפתוח במלחמה, שההרתעה הצבאית הישראלית לא
תשפיע עליו כלל, ומדוע? מפני חששו הגדול שתיפול על מצרים שואה כלכלית-
דמוגרפית. כוח ההרתעה של צה"ל והאפשרות שיפלו 50 או 100 אלף חיילים
מצריים בשדה הקרב היו בטלים לעומת חששו האדיר מפני מות מיליוני מצרים

 של כוח ההרתעה—ברעב. לכן, בתוך המשוואה שהמודיעין היה עסוק בה כל הזמן 
 זה לא שיחק שום תפקיד ברמה המדינית,—שלנו לעומת היכולות המצריות 

משום שלא היה מישהו שהביא בחשבון את כל הפרמטרים.
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אצטט משפט אחד שהוא משפט מפתח להבנת החשיבה של סאדאת ובעצם
המפתח לכל מלחמת יום הכיפורים, משום שמי שהחליט לעשות את המלחמה היה
סאדאת. אם לא מנסים לעקוב אחרי החשיבה שלו, לא מבינים את המלחמה,

”לא ישכון שלום באזור אלא אםצבאית. הוא כתב: –משום שהיא הייתה אנטי
נצליח להקים מדינה מודרנית".

אין שום קשר לפלסטינים או משהו דומה.
, ואני מזמין את כולםתסמונת דייןאת הדברים האלה ועוד פרסמתי בספרי 

לקרוא אותו.

מה היה קורה אילו...?מה היה קורה אילו...?מה היה קורה אילו...?מה היה קורה אילו...?מה היה קורה אילו...?
יוסף–ד"ר אורי בר

אילולא היינו מופתעים כמה חברים טובים שלי היו היום עדיין
שיח' בלי ויזה–בחיים. מצד אחר, היינו נוסעים לשארם א

ועדיין לא היה שלום בינינו לבין המצרים

אני מסכים שהטעות המודיעינית היא 'בילט אין' בעבודת המודיעין. עם1.
זאת אני חושב שצריך להיזהר מאוד בדבר הזה. ברגע שזו הנחת העבודה
שלך ואתה מטמיע אותה גם במודיעין וגם אצל הקברניטים, אתה הופך את
המודיעין לכלי שלא כל כך צריך אותו. ואנחנו צריכים את המודיעין. יש

73' המודיעין האיסופי היה טוב.–הבדל בין מודיעין טוב למודיעין רע. ב
המודיעין ההערכתי בסופו של דבר היה רע. צריך לזכור את זה, וגם אם

תמיד אפשר לטעות במודיעין, לא תמיד צריך ליפול הקורבן.
הועלתה כאן השאלה אם קצינים אחרים או ראשי אמ"ן אחרים היו נוהגים2.

 כן. אין ספק שאילו—משמעית –אחרת מאלי זעירא. התשובה היא חד
73', לא היינו נופלים קורבן להפתעה. אמנם–אהרל'ה יריב היה ראש אמ"ן ב

אין ודאי שאהרל'ה יריב היה אומר בביטחון מלא שזו מלחמה, אבל ודאי
שלא היה מתייחס לאפשרות של מלחמה כאל דפ"א עד 24 שעות לפני
המלחמה. בוודאי היה אומר: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, וזה היה
בהחלט מספיק לרמטכ"ל, שכן כמו שהוזכר כאן, עשרה אחוזים של אפשרות

לבן'. אהרל'ה–שתפרוץ מלחמה במאי הספיקו לו כדי להחליט על 'כחול
יריב היה נותן לו הרבה יותר מעשרה אחוזים. לכן נוצרה מעין קונסטלציה
של קבוצת קצינים שהעריכו באופן נחרץ את מה שהעריכו, והיו קצינים
אחרים באמ"ן שלא העריכו באותה מידה. לכן האחריות כאן היא בסופו של

דבר אישית ולא שום דבר אחר.
כולנו מכים על חטא היוהרה והשחצנות ערב המלחמה. ואני שואל רק3.
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-שאלה אחת: מה היה קורה אילו אמ"ן היה נותן התרעה במועד, ארבעה
חמישה ימים לפני שפרצה המלחמה, כפי שהיה אפשר לתת וכפי שהוא
מחויב מעצם תפקידו? הדבר היה מאפשר לצה"ל לבצע את תכנית 'סלע',
שהיא תכנית ההתכוננות שלו לקראת מתקפה כוללת בצפון ובדרום.
להערכתי, הפער בין צה"ל לצבאות הערביים מבחינת היכולות רק גדל בין

73', ובתחום האווירי ודאי שהוא גדל. אז מה היה קורה? אפשר–67' ל
שבאמת מלחמת 73' הייתה נראית כמו היום השביעי של מלחמת 67'.
אסור לשכוח את זה. היינו שחצנים, טעינו, שילמנו על זה מחיר כבד, אבל
לאמונה שלנו בעליונות של צה"ל על הצבאות הערביים היה גם בסיס טוב
מאוד, ולראיה הצורה שבה הסתיימה המלחמה הזאת. אם טוב שהופתענו
או לא, זו כבר שאלה אחרת, וזה בהחלט נושא לדיון. הרבה פעמים שואלים
אותי את השאלה הזאת, והתשובה שלי פשוטה: אילולא היינו מופתעים
כמה חברים טובים שלי היו היום עדיין בחיים. מצד אחר, היינו נוסעים

שיח' בלי ויזה ועדיין לא היה שלום בינינו לבין המצרים.–לשארם א

קונצפציה ומגבלת המוח האנושיקונצפציה ומגבלת המוח האנושיקונצפציה ומגבלת המוח האנושיקונצפציה ומגבלת המוח האנושיקונצפציה ומגבלת המוח האנושי
אל"מ (מיל') ד"ר אפרים קם

—אין עוסקים כאן באדם אחד ולא בתא בודד אלא בארגון שלם וגדול 
 כולם יחד—הארגון המודיעיני, הארגון הצבאי, בתוספת הקברניטים 

מזינים זה את זה וקשה מאוד למצוא חוליות חלשות

הלודגה תובישחל ונבל תמושת תא ףסוי–רב ירוא הנפה ולש החיתפה תורעהמ תחאב
.םירופיכה םוי תמחלמ תעתפהל םיבושחה תוחתפמה דחאכ '27 רבוטקוא שדוח לש
תכלל '27 רבוטקואמ תאדאס לש ותטלחה ,תחאה :תוביס יתשמ הז תא רמא אוה
רובעכ החתפנ המחלמה .ןמז דוע ךרא םידעומה ועבקנו הלישבהש דעו ,המחלמל
םיכסמ ינא .'27 רבוטקואב ן"מאב םישיאה יפוליח היה ינשה חתפמה עוריא ;הנש
.היינשה הדוקנל םיכסמ יניא לבא ,הנושארה הדוקנל

 ללכת למלחמה באוקטובר— שלא נתפסה בזמן —אכן, החלטתו של סאדאת 
72' הייתה ציון דרך מרכזי מאוד גם בדרך למלחמה וגם בדרך להפתעה. לא נראה לי

 הפניית תשומת הלב והזרקור לפן—החלק השני, שאורי חזר עליו כאן בסוף דבריו 
האישי ששיחק כאן תפקיד מרכזי בגלגולים ובחשיבה לקראת המלחמה. אני אומר
את זה משתי סיבות: האחת, משום שניסיתי ללמוד לא רק את הפתעת מלחמת
יום הכיפורים אלא גם את כל מקרי ההפתעה הרלוונטיים בעיקר בשני הדורות
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האחרונים, כי אפשר ללמוד גם מצרות של גויים. ונכון שמקרה אחד אינו דומה
לאחר אבל יש כמה קווים משותפים. אחד הדברים שלמדתי מתוך ההשוואה הזאת,
הוא שיהיה לא נכון למקד את תשומת הלב בגורם אחד או אפילו בשניים, חשובים
ומרכזיים ככל שיהיו, כגורמים להפתעה, ולהתעלם מכל האחרים. בעיניי, הפתעה
נגרמת ממכלול שלם וגדול יחסית של גורמים שיחד מזינים זה את זה ומושכים זה
את זה, ולכן קשה מאוד לאתר את החוליה החלשה. לו היה גורם אחד מרכזי או
שניים שניתן היה לאתר מראש, אפשר היה למנוע את ההפתעה. עובדה היא
שההפתעה בדרך כלל בלתי נמנעת, וגם אם מאתרים חוליה חלשה או שתיים זה

עדיין לא מספיק כדי לפתור את הבעיה כולה.
 הצד המוסדי הוא—הסיבה השנייה, כי בעיניי לא הצד האישי הוא הקובע 

החשוב. אילו הצד האישי היה קובע אז ייתכן שאנשים אחרים היו מגיעים לתוצאות
אחרות, ואיני בטוח בכך כלל ועיקר. שלמה גזית שאל את עצמו האם היה נוהג

יוסף]–אחרת אילו הוא היה ראש אמ"ן, והוא השיב: אינני יודע. אמר אורי [בר
שאילו אהרל'ה יריב היה ראש אמ"ן באוקטובר 73' אז לא הייתה הפתעה. שאלתי
את אהרל'ה לפני שנים, האם זה היה קורה לו, והוא אמר לי בכל הכנות, אני לא

יודע להגיד לך. תשובה דומה לזו של שלמה [גזית]. ואני חושב כמוהם.
הבעיה איננה באדם הספציפי או בקבוצת האנשים הספציפית. אילו זה היה
קשור באנשים אולי היו נמנעות הפתעות יותר מאוחרות שקרו לנו אחרי מלחמת
יום הכיפורים, אולי בעוצמה נמוכה יותר. לו זה היה קשור באישים לא הייתה
תופעה כל כך אוניברסאלית שחוזרת ונשנית במדינות רבות, בקהילות מודיעין
רבות, בכל העולם, לאורך כל ההיסטוריה המודרנית לפחות. במפורש, לא זו הבעיה.
הבעיה היא יותר מוסדית, והיא נובעת לדעתי משני מקורות עיקריים: האחד,
המוח האנושי והמגבלות שלו כולל הידבקות בקונצפציה, שהיא אחד המפתחות

 העובדה שאין עוסקים—החשובים להפתעה הזאת; דבר אחר הוא הגורם הארגוני 
 הארגון המודיעיני,—כאן באדם אחד ולא בתא בודד אלא בארגון שלם וגדול 

 כולם יחד מזינים זה את זה וקשה מאוד—הארגון הצבאי, בתוספת הקברניטים 
למצוא חוליות חלשות. אלה הגורמים היותר חשובים בעיניי, ולכל אחד מהם יש

סיבות נוספות, ולא הצד האנושי או האישי הוא המכריע.

אכן, אוקטובר 72' היה נקודת המפנה, גם משום שסאדאת קיבל אז את ההחלטה
לצאת למלחמה, אבל גם מסיבה שלא הוזכרה ובעיניי היא חשובה. ההערכה שמצרים

 לא יצאו למלחמה, בכל— בעיקר מצרים, שהיא החשובה בעניין הזה —וסוריה 
מקרה לא בשנת 73' אלא כמה שנים אחריה, לא נבנתה בשבועות ואפילו לא
בחודשים שלפני המלחמה. ככל שאני יכול לשפוט היא נבנתה בשנה-שנתיים

72' והיא נמשכה לתוך שנת 73', עד אוקטובר. הערכה זו–71', בעיקר ב–שלפני כן, ב
 החלום—נבנתה במידה רבה מאוד על סמך חומר מודיעיני מעולה שבמעולים 

הרטוב של כל מודיעין. נדירות הן קהילות המודיעין בעולם שזכו לחומר כזה,
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פיו את ההערכה שתניב בחשיבה הגיונית וניתוחית–במיוחד אז, שניתן לבנות על
מסקנה אם תהיה מלחמה אם לאו. מהחומר הזה עלתה במפורש התחושה בצמרת

 שאין לצבא המצרי יכולת לנהל מלחמה מוצלחת בישראל ולכן הוא לא—המצרית 
יצא למלחמה. זו לא הייתה הערכה, זה עלה במפורש מתוך הנתונים שבחומר הזה.
אלא שהייתה כאן "תאונת גורל". החומר הזה הלך והידלדל בשנה שלפני
המלחמה, בעיקרו של דבר מסיבות של איסוף. ובעוד החומר מידלדל, סאדאת
קיבל את ההחלטה לצאת למלחמה, אבל הקונצפציה נשארה שהוא לא יצא למלחמה!
הייתה לקונצפציה עוצמה אדירה בגלל אותו חומר שקבע את ראשיתה. היא נשארה

 שהצבא—גם משום שעדיין היו ידיעות טובות פחות מהידיעה שהחזיקה אותה 
המצרי איננו מאמין ביכולתו לצאת למלחמה. היו ידיעות אבל לא חומר מעולה
שסתר אותה. היא גם עמדה במבחן בעיקר בפרשת מאי 73'. נוח להאמין שהצבא
המצרי חלש, שהוא רואה את עצמו חלש ואינו מאמין ביכולתו לצאת למלחמה.
לנו, כבני אדם, כישראלים, היה נוח להאמין בזה. גם אפשר שהשחצנות שהוזכרה

כאן הייתה לה חשיבות בכל הסיפור הזה.
והייתי אומר סיבה נוספת: קונצפציות, ברגע שהן נקבעות יש להן נטייה להתמיד.
זו הנטייה האנושית, ואחת המגבלות שלנו היא המוח האנושי. ולכן הגענו לפרשת
אוקטובר 73' בעוד קונצפציה שלא הייתה, כבר מבוססת במציאות כי היא נקבעה
שנה לפני כן כשהייתה עוד נכונה, אמנם בינתיים היא התערערה אבל הידיעות לא
סתרו אותה מספיק והיא החזיקה מעמד מולן עד היממה האחרונה שלפני פרוץ
המלחמה. ביממה האחרונה היא הלכה והתערערה בגלל כמה ידיעות ספציפיות, עד

שנשברה סופית בשעות האחרונות ואולי בפרוץ המלחמה עצמה.
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חיל הים במלחמת יום הכיפוריםחיל הים במלחמת יום הכיפוריםחיל הים במלחמת יום הכיפוריםחיל הים במלחמת יום הכיפוריםחיל הים במלחמת יום הכיפורים
) בני מיכלסון’אל"מ (מיל

6 באוקטובר יחידותיו–חיל הים, בניגוד לכלל צה"ל, לא הופתע מפתיחת המלחמה וב
60 בנה חיל הים תפיסה ייחודית של הכרעה–היו בים ובכוננות גבוהה. בשנות ה

בים באמצעות ספינות טילים קטנות. החיל בנה את מרבית כוחו על בסיס ספינות
-טילים מסוג 'סער' (450 טונות) ומסוג 'רשף' (750 טונות), המצוידות בטילי ים

ים מסוג גבריאל, המשייטים מעל הגלים לטווח של 20 ק"מ.
עוד בנה חיל הים מערך נחיתה משמעותי שנועד להנחית כוח אוגדתי מעבר

למפרץ סואץ לאיגוף מערכי ההגנה המצריים לגדות התעלה.
שייטת 13 (הקומנדו הימי) נבנתה מחדש לאחר מלחמת ששת הימים, חושלה

בקרבות מלחמת ההתשה והייתה בכשירות גבוהה למבצעים מיוחדים.
האלוף בנימין (ביני) תלם, מפקד חיל הים במלחמה, נדרש לשלוט בשתי זירות
המרוחקות ומנותקות זו מזו: זירת הים התיכון, שראה בה זירה עיקרית; וזירת ים

סוף, שעליה פיקד אל"מ זאב אלמוג (מפקד שייטת 13 במלחמת ההתשה).
בזירת הים התיכון הושגה עליונות ימית מוחלטת של חיל הים הישראלי בתוך
שלושת ימי הלחימה הראשונים. מש"ט 3 (מפקד שייטת הסטי"לים) אל"מ אברהם
ברקאי (יומי), שנקט טקטיקה תוקפנית לעילא, השמיד בקרבות בים הפתוח 12

—סטי"לים סוריים ומצריים, בקרבות הסטי"לים הראשונים בהיסטוריה העולמית 
לטקיה ובלטים. מרגע זה הוא ריתק לנמלים או גירש ללב ים את ציי סוריה
ומצרים, והקנה חופש פעולה מלא לחיל הים הישראלי בהפגזת מטרות חוף בשתי
המדינות כולל מתקני נפט ושאר יעדים אסטרטגיים. בזירה זו הפעיל חיל הים את
שייטת 13 בפשיטה מוצלחת (מבצע 'ליידי') על נמל פורט סעיד תוך השמדת

סטי"ל וכלי שיט נוספים בנמל זה.
בזירת ים סוף הצליח חיל הים, בפיקודו של אל"מ זאב אלמוג, להשיג עליונות
בכוחות ובאמצעים קטנים יחסית (לחיל הים לא היו סטי"לים בזירה זו). המגמה
הייתה למנוע הנחתת כוחות מצריים על גדתו המזרחית של מפרץ סואץ ולאפשר
הנחתת אוגדה ישראלית על גדתו המערבית (מבצע אור ירוק). חיל הים עמד
במשימותיו אלה בהצלחה רבה. מתוך יוזמה ותוקפנות תקפה שייטת 13 שלוש

רדקה המצרי והשמידה שני סטי"לים. כוחות הדּבּורים תקפו את’פעמים את נמל ע
המעגנים המצריים במערב המפרץ והשמידו סירות רבות עמוסות בחיילי קומנדו
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חילות הים הערביים במלחמת יום הכיפוריםחילות הים הערביים במלחמת יום הכיפוריםחילות הים הערביים במלחמת יום הכיפוריםחילות הים הערביים במלחמת יום הכיפוריםחילות הים הערביים במלחמת יום הכיפורים
תא"ל (מיל') רמי לונץ

האויב בזירה הימית

1הצגת האויב בזירה הימית מבוססת על פרסומים מצריים וסוריים. הפרסום העיקרי

הוא של אדמירל ריפעת, שהיה ראש המבצעים של הצי המצרי במלחמה ומאוחר
).U.S. Naval Institute Proceedingsיותר מפקד הצי (המאמר פורסם בשנת 1998, 

םלשומ טעמכה ןוימדה אוה ,המחלמב ירצמה יצה תומישמ לש וז הגצהב ןיינעמה
הלועפה יכרד לע הפוקת התואמ םיה ליח ןיעידומ תוכרעהל תוירצמה תוינכתה ןיב
תומישמה רקיעב ,ןכאו עוציבה תמועל תומישמה תא ונחב .ביואה לש תוירשפאה
.המיחלה ץורפ םע דימ םיה ליח ידי לע םיב הטילשה תגשה בקע לשכנ אוה

 לפו"ם נעשה בשנת 1974, סמוך למלחמה.’הפרסום הסורי ברבעון של הקולג
הוא נושא את ברכת שר המלחמה הסורי ליווא מוצטפא טלאס, וממנו ניתן ללמוד

על כוונות הצי הסורי ותגובתו לשליטה של חיל הים במבואות כל נמליו.

יחסי הכוחות: ישראל מול מצרים וסוריה
האיום בתחום הימי כלל רק את ציי מצרים וסוריה. התעלמנו ובצדק מסד"כ£

מדינות הפריפריה;
שיקום הכוחות המזוינים במצרים אחרי מלחמת ששת הימים פסח על£

התחום הימי;
הצי המצרי התאפיין בסטגנציה מוחלטת בהתעצמות בין מלחמת ששת£

הימים למלחמת יום הכיפורים. בסד"כ הצי היה מניין הסטי"לים, הצוללות
וכלי השיט הגדולים כמו שהיה בסיום מלחמת ששת הימים;

השיפורים היחידים היו בתחום הגנת נ"מ של הסטי"לים באמצעות הצבת£
טילי כתף וחימוש של כמה סט"רים במטל"רים לצורך הפגזת חוף;

בצי הסורי הייתה התעצמות, שהתבטאה בתוספת של שלושה סטי"לי אוסה;£
— משחתות ופריגטות —איום ספינות הטילים על כלי השיט הגדולים £

היה ברור לשני הצדדים בקונפליקט. אנחנו הורדנו אותם מהסד"כ והמצרים
הרחיקו אותם אל מחוץ לטווח הפעולה של הסטי"לים הקטנים שנבנו
בשרבורג. הם עדיין לא ידעו להעריך את טווח הפעולה של הסטי"לים

הגדולים יותר שנבנו בארץ;
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נוכח זאת הציג מודיעין הים את יחסי הכוחות בזירת הים התיכון באותה
תקופה, בהראותו את סד"כ הסטי"לים בלבד. באשר לאיום הצוללות המצריות
[היו להם עשר צוללות בים התיכון], הערכנו שהוא זניח מתוך שהכרנו את

רמת הפעלתן.

סיכום יחסי הכוחות האפקטיביים בים התיכון
כפי שהציג מודיעין חיל הים בקיץ 1973

השוואה כמותית:
 12 סטי"לים מדגם— 12 סטי"לים מדגם 'אוסה' (גדולים); ישראל — מצרים

'סער' 1, 2, 3;
 שני סטי"לים— שלושה סטי"לים מדגם 'אוסה' (גדולים); ישראל — סוריה

4, שישה סטי"לים מדגם 'קומאר' (קטנים).–מדגם 'סער'

השוואה איכותית:השוואה איכותית:השוואה איכותית:השוואה איכותית:השוואה איכותית:
סטי"ל 'סער'סטי"ל 'אוסה'

20 ק"מ—טווח טילים50 ק"מ—טווח טילים
חמישה עד שמונה—מספר טיליםארבעה—מספר טילים
40 מ"מ או 76 מ"מ—קליבר תותח30 מ"מ—קליבר תותח

מתקדם ביותר—שליטה ובקרהמיושן—שליטה ובקרה
סטיקס'’ייעודי נגד —אמצעי נט"ללא קיים—אמצעי נט"ל
אוסה'’ייעודי נגד —תורת לחימהרוסי קלאסי—תורת לחימה
יסודי ומעמיק—דע את האויבשטחי—דע את האויב

יודגש כאן כי תורת הלחימה של חיל הים הישראלי נעלמה לחלוטין מידיעת הציים
הערביים. פיתיונות ששוגרו כדי להטעות את האויב נתפסו אצל שני הציים כשיתוף
מסוקים בקרב הימי, אפילו כאשר בוצע באזור מוכה טילים בפתחי הנמלים לטקיה

.1או אלכסנדריה

בזירת ים סוף עדיין לא הוצבו סטי"לים ישראליים אך פעילות חיל האוויר£
ופעולות הקומנדו הימי במלחמת ההתשה גרמו להרחקת כלי השיט מתחום

רדקה פונה באופן זמני’מפרץ סואץ למרכז הים האדום ולדרומו. בסיס ע
ה,’(עד הצבת מערך טילי נ"מ במקום). כוחות כלי השיט הקטנים הוצבו בספג

והגדולים בברניס, בפורט סודן ובעדן.
בסד"כ חיל הים בזירה זו נמנו רק ספינות 'דבור' שחימושן העיקרי היה£

תותח 20 מ"מ ותול"ר 84 מ"מ. המצרים ידעו על קיומה של שייטת נחיתה
שקיבולתה הייתה הנחתת חטיבת שריון וגדוד צנחנים מחוף סיני לחוף

מצרים במשך לילה אחד.
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3 ,2משימות הצי המצרי

.בסיוע לזרוע היבשההצי המצרי ראה את משימתו העיקרית 
 הצי המצרי התאמן בנחיתה בשיטת 'השחייה':עיקוף בדרך הים של קווי האויב:

רק"ם אמפיבי מובל בנחתות ומושק למים במרחק מה מן החוף. שיטה זו חייבת
להיעשות בחופים רדודים ללא שיפוע, המאפשר לנט"ק להגיע עד קו החוף כפי
שאכן קורה בחוף רומני, באזור מוצב 'בודפשט'. בפועל, שונתה המשימה וחטיבת
הנחתים 130 הועברה לגזרת התעלה שבה חצתה את האגם המר בשיט בנגמ"שים

אמפיביים.
 בליל הלחימה הראשון הפגיז כוח סמטל"רים (ספינתסיוע באש לכוחות היבשה:

קני) את מוצב 'דפנה' בחוף ברדוויל–טורפדו שהוסבה לנושאת מטל"ר 122 מ"מ רב
(ההפגזה נועדה לחסל מוצב שליטה חופי של חיל הים ולא לסיוע ישיר לכוח
יבשתי). כל הרקטות החטיאו את מטרתן, אך סטי"ל אחד טובע על ידי מטוס
'פנטום' (המקרה היחיד בזירת הים התיכון שבו ביקש חיל הים סיוע אווירי).
פעילות נוספת מסוג זה לא נעשתה עקב השגת חיל הים את השליטה בים כבר

בלילות הלחימה הראשונים.
 תכנן הצי המצרי פעילות דומה: הנחתת כוחות קומנדו מושטיםבמפרץ סואץ£

בספינות מהירות והעברת סיוע לוגיסטי בדרך הים, על סיפון ספינות דיג
מגויסות, לכוחות קומנדו שהועברו במסוקים לחוף המזרחי בליל המלחמה

דבורים' השמיד’הראשון. הנחתת הכוחות סוכלה כבר בלילה הראשון. כוח 
יחידת קומנדו במעגן מרסא תלמאת [תיאור מלא ראו: תא"ל רונה]. בהמשך
הלחימה פעלו כוחות חיל הים והשמידו ספינות דיג מגויסות רבות בכל

מעגני האויב בחוף המערבי של מפרץ סואץ.
 ניתן בזירת ים סוף בשתי שיטות: הפגזה במטל"רים מספינותסיוע באש£

דבורים' שליטה במפרץ’טורפדו בצפון המפרץ, שהופסקה אחרי שהשיגו ה
סואץ; באזור מפרץ שלמה פעל הצי המצרי בשיטה שונה שלא הופעלה
קודם לכן על ידי ציים המצוידים בספינות טילים סובייטיות. הוא שיגר
טילי סטיקס לחוף באזור מפרץ שלמה. תגובתנו האפשרית היחידה הייתה
הזנקת מטוסי קורנס נגד הספינות. בכל הגיחות הללו לא הושגה פגיעה

בסטי"לי האויב.
.דמחומ סאר רוזאב ימוג תוריסב טשומ ודנמוק תטישפ עצבל ירצמ ןויסינ היה£

5 ,4חסימת השיט לישראל

חסימת נתיבי השיט למדינת ישראל הייתה משימה ראשית של הצי המצרי. הוא
העריך שהוא מסוגל להטיל סגר בטווח גדול מחופינו ללא סיכון כוחות השטח

שלו, וכי השימוש בצוללות ומיקוש גם הם ייעשו ללא סיכון כוחותיו.
לאומי,–עם פרוץ פעולות האיבה הכריזו סוריה ומצרים, כמתחייב בחוק הבין

על אזור לחימה לאורך חופי ישראל. בזירת הים התיכון הוכרז השטח לאורך כל
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טורקיה. לאחר-החוף המזרחי של אגן הים התיכון, מדרום ישראל ועד גבול סוריה
יממה, ולפי דרישת ממשלת לבנון בוטל אזור הלחימה מול חופיה.

בים סוף הוכרז אזור הלחימה שכלל את השליש הצפוני של ים סוף, מקו רוחב
23 וצפונה. כאן לא ערערו סעודיה וירדן על הכרזה זו. כניסת אניות סוחר כלשהן
לתחום אזור הלחימה הייתה באחריותן הבלעדית של בעלי האניות (חברות הביטוח
משוחררות מאחריותן הרגילה במקרה זה). ההכרזה על אזור לחימה תרמה בעקיפין
לפגיעה בדרכי ההספקה הימיות של האויב. בפעילות חיל הים במבואות בסיסי
האויב, טובעו ונפגעו אניות סוחר ניטרליות וסובייטיות בפתחי נמלי סוריה. עקב

המועצות לסוריה. אניות המטען–טיבוע זה השתבשה ההספקה בדרך הים מברית
מערב קפריסין ומשם–הפליגו בליווי משחתות סובייטיות מהים השחור עד צפון

זינקו באור היום לנמל לטקיה. משחתות הליווי הפנו עורף ונעו מערבה במהירות
עליונה, כדי להימנע מפגישה בסטי"לים ישראליים.

 הסגר בוצע ביעילות. המשחתות והפריגטה הוצבו מבעוד מועד— בים סוף
מנדב. הצוללת הוצבה–צרי באב אלְבנמלי פורט סודאן ועדן, וסיירו בקביעות במ

במרכז ים סוף, מול פורט סודאן, כלומר מחוץ לאזור שהוכרז כאזור לחימה. ביום
הלחימה השני שיגרה הצוללת שלושה טורפדות אל המכלית 'סמסון', שהייתה
בדרכה לישראל. השיגור היה באמצע היום אל כלי שיט שלא נקט כל פעולות
התחמקות או הטעיה, אך כל הטורפדות החטיאו (עוד אינדיקציה לרמת הכשירות
של הצוללות המצריות). עם זאת, בהיעדר כוחות ים ישראליים בזירה, הופסק
השיט בים סוף כליל, והמכליות הופנו לנתיב סובב אפריקה והגיעו לישראל דרך

הים התיכון. דלק מאיראן המשיך להגיע לישראל בדרך זו ללא הפרעה.
 יכלה מצרים להמשיך בסגר— היעדר עוצמה ימית ישראלית —מאותה סיבה 

בים סוף עד אשר הסירה ישראל את הסגר מעל הארמיה השלישית כחודשיים
אחרי סיום הקרבות. המצרים ראו בסגר זה את הצלחתם העיקרית בתחום הימי,

ועד היום הם מתפארים שניתקו את ישראל ממקורות הדלק שלה.
ניסיון מצרי נוסף לנתק את ישראל ממקורות הדלק עשה הצי המצרי בליל

 פתחו הדרומי של מפרץ סואץ.—הלחימה הראשון. הם מיקשו את מצר יובל 
כוונתם הייתה לנתק את הספקת הדלק מבארות הנפט שהיו ברשותנו בחופו המזרחי
של המפרץ. ביצוע המיקוש נעלם מעינינו, אך תנועת המכליות דרך המצר הופסקה

רדקה הסמוכה.’מחמת איום הסטי"לים המצריים שבסיסם היה בע
26–על קיום מוקשים אלו נודע לנו כאשר המכלית 'סיריס' בדרכה דרומה ב

באוקטובר, יומיים אחרי הפסקת האש, הפעילה מוקש ימי מתוך שדה המוקשים
 המכלית טבעה אך כל צוותה ניצל. העברת הדלק במכליות ממפרץ—שהונח במצר 

סואץ לאילת נמשכה ללא הפסקה בנתיב שבין מצר יובל לחוף הישראלי. נתיב זה
הוכן מבעוד מועד לפני המלחמה.

יש לציין שקיומו של שדה מוקשים בלתי מסומן זה מנע מהמצרים שיט דרך
מפרץ סואץ. המצרים לא היו מסוגלים לפנות את השדה בכוחות עצמם ונאלצו
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המועצות. הצי האדום שיגר כוח משימה של שולות מוקשים–לבקש סיוע מברית
מלוות בנושאת המסוקים החדישה ביותר בצי, כאניית פיקוד וכמפעילת מסוקים
בתהליך השליה. פעולה זו נמשכה שישה חודשים ועד השלמתה לא ניתן היה לנצל
את נתיב השטת הדלק מסעודיה לסואץ ולהעבירו בצינור 'סו מ"ד' לים התיכון
ולאירופה, וכמובן לא להפעיל שיט דרך תעלת סואץ עם פינויה מחסימות שהונחו

במלחמת ששת הימים.

חסימת השיט בים התיכון

בדומה לתכנון בים סוף, המשימה הוטלה על כוח הצוללות ועל כלי השיט הגדולים
שהוצבו בלוב בעוד מועד. הצוללות אכן נפרסו בים אך לא הצליחו לאתר כל אניית
סוחר בדרכה ארצה. אפילו במקרה יחיד שבו שידרה אחת האניות הישראליות את
מקום הימצאותה בשפה גלויה, יירוט תקשורת זו לא עזר לצוללות הצי המצרי
לאתר את האנייה. מסתבר שהערכת רמת הצוללות המצריות על ידי מודיעין חיל

הים לא הייתה מוגזמת.
אחרי הפסקת האש יצאה המשחתת שהוצבה בלוב לסיור במצר מסינה, בניסיון
ליירט אניות מטען בדרכן לישראל. משימה זו הוטלה על המשחתת מתוך הנחה

2,000 ק"מ–שטווח הפעולה של ספינות הטילים אינו מאפשר להן לפעול במרחק כ
מבסיסן. הופעתן של ספינות ישראליות בזירה התגלתה כשהן נכנסו למפרץ בחופי

4) לספינה הקטנה. עקב–האי מלטה כדי להעביר דלק מהספינה הגדולה ('סער'
שימוש זה במים הריבוניים של מלטה הוגשה תלונה על פגיעה בניטרליות האי.
התלונה הגיעה כמובן לידיעת מצרים, וגיחות המשחתת המוצבת בלוב הופסקו

לחלוטין.
96 אחוזים מהתספוקת–קווי התחבורה הימית לישראל פעלו בכל הלחימה, ו

עברו בדרך הים, כלומר רק ארבעה אחוזים עברו ברכבת האווירית המפורסמת.

משימות הצי הסורי

הצי הסורי היה קטן מהצי המצרי ומאומן פחות. משימתו העיקרית הייתה להגן על
צל' החוף הלבנוני ולשגר’חופי המדינה. עם זאת, נתוני הזירה אפשרו לו לחמוק ב

טילים לאזור חיפה. המטרות האפשריות היו מטרות חוף או התנכלות לשיט במבואות
חיפה.
6-7 ליל( היקטל לומ ןושארה ברקה יחקל תא ירוסה יצה םשיי המחלמה תעב

תא ורגישו םילמנה חתפל ואצי םיל"יטסה .םיב ויתוחוכ תסירפמ לדחו )רבוטקואב
יל"יטסש ינפל םילמנב הסחמ סופתלו רוזחל ולכיש ןפואב ,יברמה חווטב םהיליט
.רתוי רצקה םהיליט חווטל 'ורגס’ לארשי

אוויל ירוסה יצה דקפמ תמיתחב םסרופש יפכ ,תימיה הכרעמה םוכיס
ללוכ ,4791 רבמטפסב ,הטמו דוקיפל ’גלוקה םעטמ ןועברב ,סאלט אפטצומ
:הזה טפשמה תא
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”האויב הצליח למנוע את כוחותינו מלהגיע אל חופיו ועורקי התחבורה
שלו על ידי הלחץ המתמיד על כוחותינו. כמו כן הצליח לפגוע ביעד

.6יבשתי אחד [מכלי הדלק בבניאס]"

אך מסתבר כי הערכת הפיקוד העליון המצרי את ביצועי הצי המצרי הייתה שונה
מהמשתמע ממאמרי פיקוד הצי שנכתבו שנים אחרי המלחמה. נצטט קטע מספרו

של מחמוד פאוזי, שר המלחמה המצרי במלחמת יום הכיפורים:
”הפעולות הימיות שנעשו במלחמת אוקטובר היו כולן בתחום המים
הטריטוריאליים של מצרים וסוריה, במתכונת של גיחות פתע ימיות מהצד
הישראלי, אשר הצליח להיות היוזם לפעולות הימיות, בניגוד למה שקרה

לחיל הים של מצרים וסוריה".

מקורות
.1"The Egyptian navy in the 1973 October war בירחון ,"Naval Forces 5/98

מאת מפקד הצי המצרי אדמירל ריפעת, עמ' 80.

 78.’, עמשם2.

.3"How the Egyptian Navy Fought the October War ,"בירחון March 1995 Naval
Institute Proceedings, ,.95 'מאת אדמירל ריפעת, עמ

 80.’ראו מקור 1. עמ4.

 95.’ראו מקור 3. עמ5.

, ספטמבר 1974.גיליון 3 עסכרי,–פכר אל–אל6.
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חיל הים הישראלי במלחמת יום הכיפוריםחיל הים הישראלי במלחמת יום הכיפוריםחיל הים הישראלי במלחמת יום הכיפוריםחיל הים הישראלי במלחמת יום הכיפוריםחיל הים הישראלי במלחמת יום הכיפורים
) אריה רונה’תא"ל (מיל

אחרי מלחמת ששת הימים היה ברור לקצונה הבכירה בפיקוד חיל הים כי תוצאות
המלחמה לא היטיבו עם החיל. שני הנושאים העיקריים שהטרידו את פיקוד החיל:
הלחימה נערכה במערכות נשק מיושנות, ועקב כל מיני פעולות שלא צלחו המורל

בחיל היה קשה יחסית.
בסוף מלחמת ששת הימים, בחודש יוני 67', הצליח חיל הים להטביע שתי
ספינות טורפדו מצריות בקרב רומני המפורסם, שניטש בין סט"רים מצריים
למשחתת ישראלית. כקצין בחיל הים אני רואה בו קרב מוצלח מאוד וביטוי ליישום
נכון של תורת הקרב דאז, שהייתה מותאמת ללחימת טרפדות ומשחתת באותם

האמצעים המוגבלים שהיו בידי חיל הים.
כדי להגביר את המבוכה, טובעה אח"י 'אילת' באוקטובר 67'. זו הייתה תזכורת
לשני תחומים חשובים שלקו בחסר: הפער במערכות הלחימה והבעייתיות בהפעלת
הכוח לפי תפיסת הלחימה הימית. ניתן לסכם בקצרה שלא נרכש ניסיון מספיק
בפעילות המלחמה בששת הימים, ואחר כך גם לא הייתה התמודדות מחשבתית

אמיתית ולא הפקת לקחים מהכישלון.
פעילות צה"ל בימי מלחמת ההתשה חשפה את חיל הים לפעילות מבצעית
בהיקף נרחב ובסטנדרטים גבוהים. מלחמת ההתשה, שנמשכה כשלוש שנים, החלה
להעניק לחיל הים את המרכיבים שחישלו את עוצמתו ואת יכולתו לקראת מלחמת

יום הכיפורים.
מקרב רומני אנו יכולים לשרטט את חיל הים קצת אחרת. החלה לנשב רוח
חדשה בחיל. החלו לפעול בנוהלי קרב מסודרים עם עבודת מודיעין מקצועית

 בהצטרפם—מאוד, ואלה גררו קבוצות פקודות, הצגת לקחים ויישומם. כל אלה 
 הכניסו את חיל הים למסגרת—למעבר מפקדת חיל הים לקריה בתחילת 1972 

עשייה שניתן להגדירה במילים פשוטות כהעברת הלחימה לשטח האויב.
הדוקטרינה של צה"ל, שלפיה פעל במשך שנים ויישם אותה בהצלחה ניכרת,
שגם אומצה על ידי החיל, הביאה לו עתה הצלחה בפעילות המבצעית. לכן, נקודת
הזמן שבה החלה התפנית בפעילות החיל הייתה מלחמת ההתשה, וקרב רומני

סימן את תחילתה.
בקרב רומני התגלו כל המרכיבים של פיקוד נכון, של דבקות במשימה וכל שאר
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הערכים שלאורם חינך חיל הים את אנשיו.
 אירעו— תכנון, ביצוע והפקת הלקחים —הסטנדרטים שקבע אז פיקוד החיל 

 קליטת ספינות הטילים—גם בנקודת זמן שלעתים קשה להעלות מתאימה ממנה 
והגדרת מטרות הלחימה. כמו כל דבר שמנתחים מבחינה היסטורית, גם כאן יש כל

חמש שנים,-. באותן ארבע’מיני השפעות של אנשים, של טכנולוגיה, תקציבים וכד
 ועד מלחמת— השנים שבמהלכן נקלטו הסטי"לים —מתחילת 68' עד אמצע 69' 

יום הכיפורים, היו השנים שבהן גובשה העוצמה האמיתית של חיל הים כחיל
מודרני שהגיע לבשלות.

קודם שאפרט את המהלכים בים התיכון או בזירת ים סוף במלחמת יום
הכיפורים, ברצוני לציין כי למרות ההפתעה של פתיחת המלחמה, חיל הים פעל

7 באוקטובר, בשלושה מהלכים התקפיים. לפעולות האלה-בלילה הראשון, ליל 6
 לא תמיד מבחינת התוצאה. דרך—הייתה חשיבות עצומה מבחינת התפיסה 

המחשבה שכבר דיברתי עליה, הדבקות במשימה, היכולת של פיקוד החיל לאתר
 אלה תכונות שאפיינו את הפעילות בים התיכון—את ההזדמנות ולנצל אותה 

ובגזרת ים סוף לאורך כל המלחמה.
בלילה הראשון למלחמה בוצעו בשתי הזירות, גם בים התיכון וגם בים סוף,

שלוש פעולות התקפיות:
תקיפת סטי"לים באזור לטקיה;1.
תקיפה באזור פורט סעיד;2.
דבורים' במרסא תלמאת ובגזרת ים סוף.’תקיפת 3.

התקיפה באזור לטקיה תחילתה בזוג ספינות שיצאו להתרעת מכ"ם, כחלק מתכנית
המגננה 'סלע' וסיוע שחיל הים התבקש לתת לחיל האוויר. תכנית 'סלע' הוכחה
כבר במלחמת ששת הימים כבלתי ניתנת לביצוע. עד מהרה החליט מפקד החיל
לתגבר את הכוח בשלוש ספינות נוספות ולהפכו לכוח שיפשוט על החוף הסורי
מתוך מטרה לתקוף יעדים בחוף הזה. כוח הסטי"לים הזה בפיקוד מש"ט 3 ומפל"ג

—(מפקד פלגה) 31 הצליח להשמיד חמישה כלי שיט סוריים במרחב לטקיה 
קומאר'. מהלך זה הפתיע את הסורים,’אוסה', ושני סטי"לים ’קשת, סטי"ל ַסט"ר, מ

ובכך נקבעו כללי הלחימה בחוף זה בימים הבאים.
בכוח שפעל באזור פורט סעיד נמנו ארבעה סטי"לים. פעולת הכוח הזה ודרך
הביצוע היו קצת לא ברורות. הכוח פעל לפי התרעת מכ"ם בצפון סיני על נחיתה

 חיל האוויר הצליח להטביע—בחוף רומני, שלא בוצעה על ידי המצרים. התוצאה 
אוסה' אחד. למרות זאת, הניסיון שנצבר בקרב הזה היה בעל ערך רב מאוד.’סטי"ל 

 בפריסת הכוח, במי—הקרב היה משופע בתקלות, אבל גם בלקחים פיקודיים 
 ולכן הניסיון האדיר הזה שנצבר באותו הלילה הראשון נתן אחר—מפקדו של מי 

כך את אותותיו בעיקר בנושא הל"א, אבל במיוחד בשליטה ובפיקוד.
דבורים' כוח קומנדו מצרי’7 באוקטובר, תקפו זוג -בזירת ים סוף, בליל 6

שהתרכז במרסא תלמאת, במשימה לתפוס מאחז באזור ראס סודר. בכוח הזה נמנו
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80 ספינות דיג, ספינות משמר מסוג 'ברטרם' ושתי סירות גומי או יותר. בקרב–כ
אש תוך היחלצות מעלייה על שרטון, הצליח הכוח להשמיד חלקים ניכרים מכוח

הנחיתה ובכך סיכל את הפעולה המצרית.

ייעודו של חיל הים

המטה הכללי התקשה אז ואולי מתקשה גם היום להגדיר את משימות החיל.
 בדרך כלל מגולמת בו פרשנות נרחבת מאוד הניתנתהגנה על חופי המדינההמושג 

לפירושים מפליגים. במלחמת יום הכיפורים ניצל פיקוד החיל את העובדה שהזירה
הימית נהפכה לזירה שבה הצליח צה"ל להשיג הישגים לעומת זירות אחרות. המושג
הגנה על חופי המדינה קיבל פירוש רחב, אופרטיבי, טקטי, ונהפך בסופו של דבר

לערך אסטרטגי.
לאחר הפעולות הראשונות בים התיכון הושגה למעשה שליטה מלאה במרחב
הימי, המכונה לעתים במדינות ערב כמרחב האופרטיבי, כלומר האגן המזרחי של

מערב.–350 מיל לכיוון מערב וצפון-הים התיכון מחופי ישראל ועד בערך 200
הצי המצרי החל להסתגר בנמליו, וכך עשה הצי הסורי. לכן, ניתן לומר שהושגה

—. במושג זה אתה מביא לידי ביטוי את הדבר החשוב לך ביותר שליטה ימית
חופש הפעולה וחופש השיט בכל הזירה, ומניעת האויב מלנוע בים.

 אבל נהגה על ידי מפקדי חיל הים—כוח הסטי"לים, שנבנה בפועל משנת 69' 
 הגיע לבשלותו ערב המלחמה—יוחאי בן נון ושלמה אראל עוד הרבה שנים לפני כן 

—כמעט בכל מרכיבי הלחימה שלו. רק במרכיב אחד לא ניתן היה להגיע לשוויון 
טווח הטיל. טווח הטיל גבריאל היה נחות כפליים מטווח הטיל סטיקס.

כדי לפגוע בסטי"ל מצרי, על הסטי"ל הישראלי לעבור חגורה שבה לסטי"ל
 בתנאי מכ"ם—סטיקס' ’המצרי יש יתרון בטווחים ניכרים. טווח הירי המרבי של ה

36 ק"מ. הטווח המרבי–40,000 יארד, כלומר כ-36,000–טובים הגילוי והזיהוי יהיו ב
21 ק"מ. בנתונים–גבריאל' של הסטי"ל הישראלי במלחמת יום הכיפורים היה כ’לירי 

אלה יש סיכוי שמטרת אויב שתפתח באש לא תיפגע, והיו כמה מקרים כאלה
 שהגדרנוחגורת טיליםבחלק מהקרבות. המשמעות הייתה: צורך לעבור איזושהי 

.אזור מוכה טיליםכ

תורת הקרב של אז

באשר למעבר החגורה, ברור שאם אינך עובר את האזור מוכה הטילים בצורה
מאובטחת, יש סיכוי רב שהאויב, אפילו אם אינו מיומן כל כך, יצליח לפענח נכון

 ויפגע בך כבר— גם את מבנה הכוח וגם את נתוני התנועה —את תבנית הקרב 
בתחילת המעבר או בסיומו. עד שתגיע לטווח המינימום של חגורת הטילים שלו,
יש סיכוי גדול מאוד שתיפגע. ולכן חיל הים פיתח אמצעי לחימה ששולבו באמצעי

ל"א, ובו בזמן פותחה תורת הקרב.
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מאחר שתפיסת הלחימה והתורה שפותחה בעקבותיה בזמן קצר מאוד היו
 נטבע בתודעת המפקדים והצוותים. להסתערות יש'הסתערות'התקפיות, המונח 

רעיוני.-ערך מעשי, אבל בעיקר יש לו ערך פיקודי
לפי התורה הזאת, ברגע שאיתרת את האויב אתה חייב להסתער ולעבור את
חגורת הטילים תוך הפעלת כל האמצעים, שנועדו להטעותו ולשבש את יכולתו
לאתר אותך ולהכות בך. זה היה שינוי יסודי מאוד בתפיסה. אם בוחנים כוחות קרב
של ציים אחרים, כמעט שלא ניתן למצוא תפיסה התקפית נטו, שיש בה הוראה כה

מחייבת חדה וברורה:
,תוריהמה תא רבגה ,ביואה ןוויכל ךמוטרח תא םיש ,וב ןותנ התאש ץחלה תחת

היהי אלש ידכ םיינורטקלא םיעצמאב שומישה םואית ךות ,ומצעל דחא לכו
.והובו והות

זו הייתה בעצם תמצית הלחימה של הסטי"ל הבודד או המפקד היחיד, גם
כאשר הוא במסגרת של כוח. היום הדברים מורכבים יותר.

האמל"ח, הפיקוד, המפקדים והמוכנות, חברו יחד בנקודת זמן מתאימה מאוד.
 מפקדי החיל בכל הרמות—המפקדים שהתחנכו לאור המושגים של לחימה חדשה 

 הקרינו ביטחון ונתנו גיבוי לרוח ההתקפית—ובעיקר מפקד החיל בעצמו 
ולהחלטיות, דבר שלא היה קודם בגלל סיבות אובייקטיביות.

התכניות המבצעיות חרגו הרבה ממשימות המגננה המסורתית: הכרת האויב
השתפרה באופן ניכר (בעיקר הכרת הטיל 'סטיקס').

לאחרונה הסב את תשומת לבי האלוף ארנון למאמרו של האדמירל המצרי
אשרף מוחמד ריפעת, ששימש כראש המטה המבצעי של הצי המצרי במלחמת יום
הכיפורים. האדמירל הזה טוען בין השאר כי טילי ה'סטיקס' שירו המצרים לא פגעו
ולא מילאו את ייעודם מכיוון שהיו ישנים ולא פעלו כשורה. מאחר שהמאמר מדבר
בשבחו של הצי המצרי, האדמירל טוען כי למעשה כל ההפתעה המצרית, כולה
בטיל. הבעיה הייתה בטיל, והצי המצרי לא יכול היה לעשות יותר. עליי לומר
שהטילים האלה בכל המקרים נורו בטווח המרבי וחלפו מעל הספינות שלנו. הטלת

האשמה על העניין הטכנולוגי אין בה אמת.

הלחימה בים התיכון

7 באוקטובר, נמנע הצי המצרי מלהוציא את כוחותיו-לאחר קרב לטקיה בליל 6
מהמים הטריטוריאליים שלו, ובכך בעצם אני קובע עובדה היסטורית: הם לא
הפליגו מערבה, דרומה או צפונה. תקיפות חיל הים נמשכו ואף החלה הפגיעה

בתשתית הדלק ובמתקנים בחוף הסורי.
11 באוקטובר תקפו ספינות חיל הים את מאגרי הדלק בבניאס ואת-בליל 10
בידא. לחימה זו התרחשה תחת אש סוללות החוף הסוריות מתותחי–נמל מינת אל

 הוצתו מכלי הדלק בבניאס ונפגעו שני סטי"לים—130 מ"מ. תוצאות הקרב 
סוריים נוספים ששטו בפתחי הנמלים.
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12 באוקטובר, ארבעה סטי"לים, שוב בפיקוד המש"ט, תקפו-בלילה הבא, 11
והפגיזו מטרות חוף וחוות מכלי דלק שמצפון לטרטוס. גם בקרב הזה נפגעו שני
סטי"לי אויב שהיו בפתח נמל טרטוס. מכלי הדלק החלו לבעור. ההתקפות נערכו

לילה אחרי לילה, פגיעה אחרי פגיעה, והסורים עמדו חסרי אונים.
24 באוקטובר שוב פעלו בחוף הסורי ארבעה סטי"לים בפיקוד המש"ט,-בליל 23

הלבקתה הזגפהה .סאינבב קלדה יפוסמו םילכמה תווח לש הזגפה תומישבמ
רוזאמ םיליט העברא יריבו מ"מ 031 יחתות יריב האטבתהש תירוס תודגנתהב
— םיטלחומ ויה אל ןיידע שואייה וא הסובתה .היקטלו סוטרט םילמנה יחתפ
,רחוס תוינא יתש ועגפנ הזה ףוחב המיחלב .םירויו למנה חתפל םיעיגמ ויה םה
תוינאב עגפ םיה ליחש שודיח ךכב היה .ינפי לגד תחאו יטייבוס לגד האשנ תחא
עוציבה ירחא .הלא תולועפל היצמיטיגל לביק ףאו המיחלה ןמזב תוילרטינ
םק אוה ,ןיידל יתכלה .תופיחדב יתוא תוארל הצור ןוחטיבה רשש יל רסמ קילט
םג םיה ליחל שיש הסיפתה הדלונ זא ."דובכה לכ" יל רמאו יתוא קביח ,ירבעל
.תיגטרטסא תלוכי

.ירצמה ףוחה רוזאב 3 ט"שמ דוקיפב םיל"יטס חוכ לעפ רבוטקואב 8-9 לילב
התייה — שש םע ראשנו תוניפס עשת הליחת וב ונמנש — חוכה לש ותמישמ
ךושמל הצר חוכה .הירדנסכלא ןיבל דיעס טרופ ןיב םיירצמ טיש ילכ דימשהל
תורטמ וב ןיא ,דואמ יתייעבו חוטש רוזאה .טיימד רוזא תא זיגפהלו תוחוכ
ג"לפמ םכסמ םש ללוחתהש ברקה תא .ךכ לכ טושפ היה אל בצמהו תויתוכיא
זכרמ[ ט"תמב אצמנ ינאש םעפ אל יתשח ברקה ךלהמב" :סורצל הכימ ,13
אולמ תא ליחה לש טישה ילכ ואטיב הז ברקב .ומצע ברקב אלו ]יטקט לוגרת
."תונליטבו ברקה ילהונב םתטילשו םתמצוע

14 באוקטובר יצא כוח של שבע ספינות לתקוף מטרות חוף באזור-בליל 13
דמייט. לא נוצר מגע עם האויב ולא עם ספינות מצריות.

20 באוקטובר פעלו ארבע ספינות במשימת הפגזה באזור הדלתא,-בליל 19
שישה-ברוזטה. הספינות הפגיזו מטרת חוף עם תותחי 76 מ"מ בטווח חמישה

ק"מ, ולא נוצר מגע עם האויב המצרי.
-הטזור רוזאב ,ט"שמה דוקיפב םיל"יטס העברא ולעפ רבוטקואב 12-22 לילב

השמישש תחא תירצמ הניפס .םילמנל ץוחמ לא טיש ילכ ךושמל ןויסינב ,ריק ובא
ץרפמ רוזאב הניפס דוע העבוט רתוי רחואמ .העבוט םיטלבל ברעממ תיפצת
.ריק ובא

אלו וילמנב ירצמה יצה רגתסה ,רבוטקואב 8-9–ב ךרענש ,םיטלב ברק זאמ
ועבטוהש תיפצתה תוניפס טעמל ,םימחול טיש ילכל וניתוחוכ ןיב עגמ לכ רצונ
ןויצל היואר תירצמ תוליעפ לכ התייה אל הלאה םייעובשה ךשמב .שדוחב 22–ב
.ןוכיתה םיב
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זירת ים סוף

 באמצעות קומנדו’שיח–המלחמה בזירה זו החלה במאמץ מצרי לכבוש את שארם א
ובסיוע אש מהים ומהאוויר. כמו כן הונחתו 1,200 אנשי קומנדו מצריים ממסוקים
על חוף סיני לאורך מפרץ סואץ, באזור הצפוני. נתוני הפתיחה של חיל הים בזירה
היו שונים ונחותים. הזירה הייתה נתונה בעיצומן של ההכנות לקליטת הסטי"לים

דבורים' (שתוגברו בחמישה נוספים’4. לרשות חיל הים עמדו תחילה חמישה –'סער'
אם, שש נחתות טנקים וכן כוח של שייטת 13.–במהלך המלחמה), אניית

התקיפות האוויריות ותקיפות הסטי"לים המצריים לא הסבו נזקים של ממש
בזירה. אמנם נפגעו כמה מתקנים, אבל לא הייתה לכך השפעה על פעולת הזירה.
שלא כבזירת הים התיכון, המשימות שהטיל המטה הכללי המצרי על חיל הים

. לכן, להתקפה על יחידות’שיח–נועדו לאפשר את כיבוש סיני וניתוק אזור שארם א
7 באוקטובר הייתה השפעה ישירה ועצומה על-הקומנדו במרסא תלמאת בליל 6

הישרדות מערך טילי ההוק בחוף סיני שלנו, ועל היכולת המצרית לחצות את
המפרץ. כלומר אם הקומנדו המצרי היה מצליח לעבור את המפרץ, בין מרסא
תלמאת לראס סודר, והיה מצליח לפגוע בטילי ההוק הישראליים שם ובכך זוכה
לעליונות אווירית כזו או אחרת במרחב, יש להניח שפני הדברים היו שונים. לכן

 להערכתנו הייתה מכרעת.’פעילות זוג ה'דבורים
דבורים' במרסא תלמאת הייתה ביטוי של תמצית הדבקות במשימה,’תקיפת זוג ה

תחת אש; תמצית ההכנות שנקטה הזירה חודשים לפני כן בהכרת המפרץ, השהייה
דבורים' לכוח לוחם’הארוכה בו בעת תמיכה לוגיסטית, ודרבון פיקודי שהפך את ה

 מצויד באמצעים דלים (שני תותחי 30 מ"מ,—ומשפיע. מדובר בכלי קטן יחסית 
קרגו, 0.5). במושגים יבשתיים אפשר אולי להשוותו לנגמ"ש, אבל פיקוד הזירה,
בעת הכנת מבצע הנחיתה, גם הטמיע בפיקוד את השהיות הארוכות בים ואת

דבור' היה יוצא לים לשבוע, עשרה ימים ואחר כך שוהה’הפריסות הלוגיסטיות. ה
במעגנים. זה תרם להכרה טובה מאוד של המעגנים גם בצד הזה וגם בצד השני.

יש לציין שהזירה נערכה זה מכבר למבצע הנחתת כוחות בחוף המצרי של
המפרץ, שבו תורגלו סדרי הנחיתה. תכנית זו אמנם לא יצאה אל הפועל עד סיום
המלחמה, אך האימונים וההכנות יצרו תשתית לוגיסטית ופיקודית שבה עסקה
מפקדת הזירה וממנה נבעו יכולות רבות, כגון כניסה לנתיבי שיט קרובים לחוף;
יכולת שימוש בנחתות להפגזה; ההכרה הטובה של תנאי הזירה; ביטחון רב למפקדי
כלי השיט ופיקוד הזירה בהפעלת הכוח. מי שאינו מכיר את תנאי ההפלגה בים

סוף, קשה לו להבין את חשיבות הדברים.

ההכנות בזירת ים סוף טרם המלחמה

ףוח וק לע הטילש .םיה ליח תערל ויה הריזב תוחוכה יסחיו םייפרגואגה םינותנה
— ןופצב הלעתה תואובמל דעו םורדב דמחומ סאר רוזאמ — מ"ק 053 טעמכ ךרואל

בקרבת אויב מבוצר בעל עדיפות מספרית ואיכותית, הציבה אתגר גדול לחיל הים.



503חיל הים במלחמת יום הכיפורים

 מלחמת יום הכיפורים503הגהה 5

לכן ההכנות טרם המלחמה היו משמעותיות מאוד, ובסופו של דבר גם הניבו את
פירות ההצלחה.

דבורים' וכלי שיט אחרים בים בטווחים’הזירה תרגלה שהיות ממושכות של 
גדולים מהבסיס (מבסיס האם בשארם). שיטה זו הוכיחה את יעילותה במלחמה
ובאה לידי ביטוי ביכולת המפקדים לפעול בתנאי ים קשים בזירה, בגיבוי לוגיסטי

 בהכרה טובה של תורת הלחימה.—מתורגל ובעיקר 
ההכנות למבצע הנחיתה, לעומת התכנית המבצעית להנחית אוגדת שריון בצד
המצרי, יצרה מערכת פיקודית ושליטה לוגיסטית שהיו זמינות בזירה ואשר אפשרו

חופש פעולה. התשתית הפיקודית הייתה קיימת.

מבצעים שנערכו לאחר קרב מרסא תלמאת

דבורים', שסיירו בזירה הצפונית של המפרץ, סמ"ר’9 באוקטובר תקפו זוג -בליל 8
(ספינת משמר) מצרי והטביעו אותו. בסיום הקרב נפתחה עליהם אש מתותחי
130 מ"מ. קרב זה תרם לשליטת חיל הים במפרץ ולהרתעת המצרים לחצותו

באזור סודאן.
12 באוקטובר נערכו שני מבצעים, אחד מהם נועד-11 ובליל 11-בליל 10

לחלץ את כוח צה"ל שהיה מוצב במזח. המבצע הזה לא צלח.
מבצע שסיכל את שארית כוח הנחתת הקומנדו המצרי בסיני, נערך על ידי

15 באוקטובר. במבצע הזה באו לידי ביטוי-רב בליל 14’דבורים' בראס ע’חמישה 
נחישות רבה ושימוש נכון בתותחנות קלה מטווחים קצרים. הכוח השמיד סד"גים
גדולים וקטנים וחיסל את שארית כוח הנחיתה המצרי, שעד אז עוד היו לו יכולות

לחצות את המפרץ.
8 באוקטובר תקף כוח של הזירה את מעגן-בלילה השלישי למלחמה, בליל 7

רדקה. כבר הזכרנו את הפער ביחסי הכוחות ואת היתרון המצרי בזירה. למצרים’ע
היו שם ארבע ספינות טילים מדגם קומאר שבסיסן היה במעגן ע'רדקה.

רדקה הוא מעגן מסובך מבחינת מבנהו. החדירה אליו קשה, והוא היה’מעגן ע
אוויר, בתותחים 130 מ"מ ובתותחים בעלי קליבר קטן יותר.-מוגן בטילי קרקע

פיקוד הזירה במהלך פעילותו המשיך להתכונן למשימת הנחיתה והיה ער לצורך
רדקה. לא היה מנוס מלתקוף את המעגן, והאמצעי’לטפל בסטי"לים המצריים בע

שנבחר היה הפעלת כוח של שייטת 13.

לפני הפיקוד והלוחמים עמדו הבעיות האלה:
 100 ק"מ לכל כיוון;—הפלגה לקצה טווח הדלק של סירת הגומי 1.
חדירה לתוך מעגן מוגן על ידי סיור ותצפית;2.
מימית על ידי מטענים בתוך מעגן מוגן;–פעולה תת3.
נסיגה לאחר הביצוע, וחזרה לבסיס.4.
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הפיקתה ןויסינ תאו ,רבוטקוא שדוחב םיה בצמ תא ןובשחב איבהל שרדנ
םרג ףסונ עוציב .תואצות אלב םייתסהשו רבוטקואב 01-11 לילב ךרענש ןושארה
הפיקתה השדוח םיעוציבה ןיב הקספה רחאל .אבה הלילב עבטוה ראמוק ל"יטסש ךכל
.ץפנ תוריס תלעפה תועצמאב םעפהו ,רבוטקואב 81-91 לילב הקדר’ע למנב

לדבריו של זאב אלמוג:
”חשנו עתה לאחר הניסיון השני שטבעת החנק ושהמפרץ ניתנים יותר

18 באוקטובר הגיע מפקד חיל הים לזירה, ניצלתי–ויותר לשליטתנו. ב
רדקה, והצעתי’את ההזדמנות כדי לשכנעו בחשיבות החדירה הנוספת לע

הפעם להשתמש בסירות נפץ.
19 באוקטובר.-מפקד חיל הים אישר את המבצע, והוא יצא לדרך בליל 18

הלחץ על הצי המצרי נמשך. סירת הנפץ, שהייתה 'סנונית' מוסבת, עדיין
לא הייתה מושלמת מבחינה טכנית. סירה אחת התפוצצה לאחר ששולחה,
והסירה השנייה פגעה במזח, התפוצצה וגרמה לנזק. לאחר שלוש התקיפות

רדקה בסיס עיקרי לצי המצרי בזירה".’עדיין נותר מעגן ע

המבצע הרביעי נועד להשלים את המלאכה. לוחמי השייטת שנדרשו לצאת למבצע
ש' שונתה’נוסף בלילה הבא, היו במצב פיזי קשה ובלחץ נפשי לא קל. שעת ה

רדקה.’ ובמקלעים חדרו ברביעית למעגן עLOWושלוש ספינות מצוידות במרנ"ט 
, שלא צלחו, פגעו הפעם שתי רקטות נ"ט בסטי"ל.’לאחר ניסיונות פגיעה ב'קומאר

הנסיגה לוותה באש, ו'סנונית' עלתה על שרטון. הכוח חולץ וחזר לבסיסו.
במבצעים אלה ניכרת תמצית הלוחמה בזירה: גורם ההפתעה, אומץ, מורל

רדקה גרמו לחיל הים’וחישול פיזי, יוזמה ודבקות במשימה. ארבע הפעולות בע
המצרי לפנות את הנמל.

השיט המסחרי אל מדינת ישראל לא פסק!

את השיט לישראל קל יחסית להפסיק ולא צריך לעשות את זה קרוב לחופי
המדינה ולהסתכן בתקיפות חיל האוויר וחיל הים הישראלי. ניתן לעשות את זה
במרחק של 350, 500, 1,000 מיל ואפילו יותר. גם המצרים, כשהייתה להם היכולת

400 מיל לא עשו זאת. לכן ההישג האסטרטגי-לעצור את השיט לישראל במרחק 350
הגדול והשליטה הימית שכבר דובר עליה קודם וגם הסיבות לכך, הביאו לידי כך
שהים נשאר שלנו. הים התיכון, מהכניסה לגיברלטר ועד חופי המדינה, היה חופשי
ופתוח ועברו בו ללא הפרעה כל אניות הסוחר שהיו צריכות להעביר אמל"ח
למדינת ישראל. גם כיום מובלים 96 אחוזים בדרך הים וארבעה אחוזים באוויר. גם
במלחמה הזאת, למרות הרכבת האווירית שסיפקו האמריקנים, חלק גדול
מהתחמושת והאמצעים שצה"ל נזקק להם במלחמה וגם לאחריה ואחר כך לשיקום
הצבא, הגיע בדרך הים. ברור שברגע שמושגת השליטה הימית והאויב מסתגר

בנמליו, אתה חופשי לעשות את הדבר הזה.
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משמעויות המעבר לתפיסה ההתקפית

ההישגים הגדולים של החיל בשתי הזירות הימיות באו בזכות המעבר לתפיסה
ההתקפית. מפקד החיל המליץ לרמטכ"ל לפעול באופן התקפי וההמלצה התקבלה.
אמנם לפני המלחמה היו בחיל כמה תכניות מבצעיות התקפיות, אבל עדיין היה

צריך לקבל החלטה לבצע אותן.
 בדרום,—בזירת הים התיכון פעל חיל הים בצפון; בחוף הסורי, בקרב לטקיה 

 במרסא תלמאת. הפתיחה בעצם העידה על הבאות.—באזור רומני; ובזירת ים סוף 
להתקפות האלה היו תוצאות מיידיות. בהצטרפן לפעולות שבאו אחריהן, השתלט
חיל הים במהירות על האגן המזרחי של הים התיכון, ובזירת ים סוף על אזור מפרץ

סואץ ושורש המפרץ.
בזירת ים סוף, השמדת כוח הקומנדו במרסא תלמאת מנעה השתלטות מצרית
על אזור אבו רודס וחבירה אל הארמיה השלישית. באשר לאבטחת השיט, איני
יכול להתעלם מחוסר יכולתנו בזירת ים סוף מאחר שלא היה כוח של סטי"לים,

 זה לא כל כך פשוט. אורך הים האדום 1,000 מיל, וגם אם פועלים—וגם אילו היה 
באזור דרום הים האדום עדיין יש בעיה של חשיפה להתקפות אוויריות. גם אילו

4 או יותר, עדיין אינני בטוח ביכולת לפעול לאורך 1,000–היו לנו זוג ספינות 'סער'
מיל סמוך לשדות התעופה של האויב.

הפקת הלקחים

התפיסה הכוללת של הפעלת ספינות ה'סער' הוכחה כנכונה. רבים מהטילים נורו
מטווחי מקסימום, כלומר התפיסה באשר לאימון הכוח, הכרת האויב, הכרת התמונה

15 קרבות–הימית הייתה נכונה. במהלך הלחימה הזאת נורו 50 טילי 'גבריאל'. ב
טובעו באמצעות טילי 'גבריאל' שבעה כלי שיט.

נלמדו לקחים רבים מהפעלת תותחנות סטי"לים, בעיקר לקחים הנוגעים
להפעלת תותחי 76 מ"מ. היו הרבה תקלות בתותח הזה. היינו בין הציים הראשונים

שרכשו את התותח.
הופקו גם לקחים בנוגע להפעלת הל"א הפסיבי והאקטיבי.

נלמדו ההיבטים של לחימה בקרבת החוף כולל הפגזה מנגד. הלקחים האלה
יושמו בהצלחה במלחמת לבנון, שבמהלכה שייטת הסטי"לים עשתה רבות בנושא

הפגזת חוף באופן מדויק מאוד.
עויס לע ךמתסהל ןתינ אלש ררבוה םירופיכה םוי תמחלמב ררשש בצמב

ךרואל הנוכנ התייהש ,וז הדבוע החכוה רבוטקואב 6-7–ב ינמור ברקב .ריוואה
— ברקה תרות תא םשייל ,תחא םעפ אל ףא ,היה ןתינ אל .המחלמה לכ
רצונ .שגפמ תדוקנ לא סוטמה תאו ביואה תא ,ל"יטסה תא ,ליטה תא איבהל
םצעבש וא ,הרוגחל סנכיהל רשפא יאו רחאמ יריוואה עויסהש וא — בצמ
המיחלה לכב יכ רוכזל שי .)קחרתהל( 'ףוא דנטס' לש ברק תרות ץמאל ךירצ
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ךכל שיו ךכ דימת אל הז .ריהב ריוואה גזמו טקש היה םיה בצמ ןוכיתה םיב
לע רקיעבו קשנה תוכרעמ לע ,תוניפסה דוקפת לע ,יוליגה חווט לע העפשה
.םישנאה דוקפת

על אף ההפעלה הנכונה של טילי 'גבריאל', סוגיית המעבר של חגורת הטילים
הטרידה את פיקוד החיל, והמענה לכך היה בהצטיידות בטילי 'כנרית' ('הרפון')

גבריאל'. גם במערכת הנט"ל (נגד טילים) הוכנסו שיפורים נוכח’ושיפור טווח ה
הצורך באוטומציה של המערכת. לא ניתן היה עוד להפעיל את המערכת הזאת

באופן ידני מול האיום המודרני.

התמורה האסטרטגית

הצי המצרי ובמובן מסוים גם הצי הסורי לא ניצלו את יכולתם האופרטיבית
והאסטרטגית למנוע שיט למדינת ישראל. עובדה זו נכונה גם לים התיכון. בים סוף

מנדב ולא ניתן היה בעת המלחמה להעביר שיט לישראל,–נחסם השיט באזור באב אל
4 היו מגיעות. בים התיכון, כאמור, הצוללות–גם אם ספינות הטילים 'סער'

והמשחתות המצריות לא מנעו את השיט. בים האדום הושג חופש פעולה לכוח
נחות, אך בניהול ובפיקוד שניצלו עד תום את ערכי התושייה והדבקות במטרה,

וכך נמנע מעבר תגבורת לארמיה השלישית מדרום.

סיכום

במלחמת יום הכיפורים באו לידי ביטוי מרכיבי הכוח שהביאו הצלחה:

 רמה גבוהה של צוותי כלי השיט, שתורת הקרב הייתה—המרכיב האנושי 1.
נהירה להם עם מנהיגות איכותית בכל הרמות;

 מפקדי כלי השיט מיומנים, מפקדי פלגות—ברמה הטקטית, בלחימה 2.
מיומנים ומפקד שייטת בעל יכולת אישית גבוהה מאוד. הוא הדבר גם

בזירת ים סוף;
 מערכות נשק בדוקות ובשלות, הטיל 'גבריאל' ומערכת—ברמה הטכנולוגית 3.

ל"א פסיבית ואקטיבית ומערכת מודיעין תומכת טובה;
 לעתים נדירות התורה נכתבת ומיושמת במלואה. זה—ברמת תורת הקרב 4.

קרה במלחמה הזאת.

לא ניתן לסכם את המלחמה הזאת בלי להזכיר שהשינוי הגדול נוצר בלילה הראשון,
שבו מפקד חיל הים ביני תלם החליט על דרך המתקפה. מאותו רגע המנגינה הזאת

בעצם לא פסקה עד סוף המלחמה.
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שיפור אמצעי הלחימה בחיל היםשיפור אמצעי הלחימה בחיל היםשיפור אמצעי הלחימה בחיל היםשיפור אמצעי הלחימה בחיל היםשיפור אמצעי הלחימה בחיל הים
במלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפורים

רס"ן אלי

אני מבקש לדבר על משמעות הפחד של הלוחמים שצריכים לנוע בתוך חגורת
סטיקס' ולמעשה הם’25 מיל, כשהם נתונים לירי של -הטילים ולסגור פער של 15

חסרי אונים ואין ביכולתם לעשות דבר אלא להפעיל את אמצעי הל"א.
בחיל למדו לקחים מאסון המשחתת 'אילת', והיה צוות שנועד לפתח תגובה
או אמצעי לחימה כדי להגן על כלי השיט שלנו. לבסוף הוא היה אמור גם לתת
מענה לטווח שצריך לסגור, כדי להקנות לספינות יכולת ירי טילים על האויב.
בראש הצוות הזה עמד צמח חרות, מופת לאדם שהוא מדען ומהנדס, שגם ידע

להגות חזון וליישמו.
בסך הכול היו הרבה מאוד פיתוחים, ונערכו ניסויים רבים. הושקעו ימים
ולילות בחקירות ובחיפוש אחר דרכים ואמצעים לעשות זאת הכי טוב, וגם לדאוג

שהאמצעים יהיו זמינים לשעה שנצטרך להם.
רמאו הפמה תא אורקל עדי םלת ]ןימינב[ יניב ונלש דקפמה המחלמה ינפל עובש

דוחייב ,ףירטמ והשמ הרק עובש ותואב .הילא ןנוכתהל שי יכו המחלמ היופצש ונל
הצרפשכ ברקל תונכומ ויהש תוניפסה עשת ךותמ עבראב קר .םיל"יטסה תנכה תניחבמ
תודבעממ דויצ דרוה המחלמה תארקל ,השעמל .םינקתומ ויה םיעצמאה ,המחלמה
תומכ םע דואמ השק היעב התייה .תוניפסה לע ותוא ונבכרהו תשורחה יתבמו
רפסמל הקיפסה אל תומכה .ברקה ידכ ךות הלודג תומכב תורונש ,תויטקטה תוטקרה
.שומיש ללכמ ואצי רבכש תוטקר שימשהל ךירצ היהו ,לעופב ויהש ברקה ימי

אחד הדברים הגדולים ביותר שקרו במלחמה הזאת לחיל הים היה שיומי היה
 מפקד אמיץ, שהשרה מרוחו בכל המפקדים ובכל הספינות.—מפקד השייטת 

התעשייה האווירית וחטיבה שלמה ב'רפאל' עבדו על פיתוח האמצעים שלנו, וכמו
כן מפעלים אחרים שעבדו על מערכות הל"א ששימשו אותנו. הכי קשה היה בקרב

איש לא שהאמצעים פועלים כפי שהאמנו. הראשון. האנשים היו צריכים להאמין
עשה דבר כזה בהיסטוריה. מעולם לא הייתה מלחמת טילים בטילים בהיסטוריה
–של המערכות בים. כאשר ראו שזה עובד, הביטחון עלה והקרב נעשה יותר 'פייר

פייט' מאשר הרגשנו בהתחלה.
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 בקרה שונהmode–בעת המלחמה התקבלה התרעה שטילי ה'סטיקס' יהיו ב
משהיה קודם לכן, עקב משלוח טילים חדש שהסובייטים מתכוונים לשלוח למדינות
ערב. כדי לטפל במצב הזה נדרשנו להוציא את כל הציוד מהספינות, להסב אותו
ולהחזירו לספינות ולצאת לקרב כאשר הציוד שונה במאפייניו. זמן אפסי ניתן לנו
לצורך ניתוח המערכות. כאן עמד לעזרתנו המחקר המעמיק של המערכות שנערך
במשך שנתיים-שלוש עד המלחמה. אילולא היינו מעמיקים, מעיינים וחוקרים את

המערכות, לא היינו מסוגלים לעשות את השינויים בפרק זמן כה קצר.
 של הציוד היינו צריכים להתאים גם לציוד הקודם וגם לציודmode–את ה

שהוא נועד להיות. את זה לא ידענו. היכולת שלנו להצליח הייתה קשורה
לספציפיקציות נכונות שקיבלנו מהמודיעין שלנו באופן אינטנסיבי לאורך כל הדרך.

רפאל':’עשינו את השינויים שנדרשו, ובשלב כלשהו של העשייה אמר לי איש 
"אתה יודע שזה אמל"ח? אתה עושה שינוי באמל"ח, ואתה יודע שבשביל שינוי

פי נוהלי צה"ל ופקודות מטכ"ל?"–אתה צריך אישור בדרגים ובמסלולים שהם על
יני לבקש אישור אמל"ח. צבי תירוש ענה לי וביקש להתייעץ עםִהרמתי טלפון לּב

המפקד. כעבור זמן מה חזר אליי ואמר: "יש לך אישור". איני יכול לשכוח את הרגע
הזה.

כדי ליישם הנדסה ברמה כזו, אתה צריך שיהיו לך מפקדים ברמה כזו, כי הם
צריכים להבין את העומק של הדברים. זו אחריות כבדה מאוד. אני עצמי פחדתי.

 לא עשינו שום ניסוי ושום—לקחת שייטת ולשלוח אותה לקרב במצב כזה 
 אז אני מלא הערכה למפקדיי.—פי מספרים ונוסחאות ומחשב! –סימולציה, הכול על
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קרבות הסטי"לים במלחמת יום הכיפוריםקרבות הסטי"לים במלחמת יום הכיפוריםקרבות הסטי"לים במלחמת יום הכיפוריםקרבות הסטי"לים במלחמת יום הכיפוריםקרבות הסטי"לים במלחמת יום הכיפורים
) ביני תלם) ביני תלם) ביני תלם) ביני תלם) ביני תלם’’’’’אלוף (מילאלוף (מילאלוף (מילאלוף (מילאלוף (מיל

במלחמת יום הכיפורים ניהל חיל הים את קרב הסטי”לים הראשון בהיסטוריה
של הלוחמה הימית.

פרוץ המלחמה
2:00 אחר הצהריים התחילה המלחמה. בשעה 10:00–ביום שבת 6 באוקטובר ב

בלילה שהה מפקד חיל הים במצפ"י, מוצב פיקוד ימי שליד מוצב הפיקוד העליון
של צה"ל, ואנחנו לידו. בשעה זו חמישה סטי"לים של חיל הים היו ב'סיור אלים'

פי מודיעין שהם–שמטרתו לתפוס או להיפגש בסטי"לים סוריים, שידענו על
בור' של המטכ"ל, שמבקשים שמפקד’מתקרבים לאזור צור. קיבלנו הודעה מה

החיל יבוא כדי להציג תכניות. בזמן זה הסטי"לים היו כמעט בלטקיה.
ברגע ה"נחמד" הזה, רגע שבו מפקד חיל הים במפקדה, ויומי, מפקד שייטת
הסטי"לים, היה בספינות, התחילו להבחין במטרות באזור לטקיה. זה היה הרגע
הכי לא נוח בשבילי לעזוב את המצפ"י ולכן ביקשתי שצבי [תירוש (הרשל)], הסגן
שלי, מספר שתיים בחיל הים, רמ"ח ים, ילך לשם. הוא הלך לא כל כך ברצון, לא
משום שעמד להפסיד את ההצגה במצפ"י אלא הוא חשד וכנראה בצדק, שדדו

14:00–הרמטכ"ל לא ממש היה בתמונה בעניין מה שקורה בחיל הים. זה לא פלא. ב
שמונה שעות אחרי פרוץ הפעולות, אחרי המתקפה המצרית-התחילה המלחמה. שבע

בור‘ אווירה שניתן היה לחתוך בסכין וגם זה בקושי רב. כל הזמן’והסורית, הייתה ב
 "לא מגיע, לא פה, לא—נכנסו דיווחים מחזית הצפון והדרום על אבדות וקשיים 

שם". גם חיל אוויר היה חלק מאווירה דחוסה זו. בשלב זה נכנס צבי לחדר התכנון,
שבו הוצגו מאוחר יותר התכניות, והנה דדו, כמעט הראשון שנתקל בו ואמר: "נו
'הרשל', אני מקווה שאתם ערוכים להגנה על חופי הארץ?" אמירה זו לא נאמרה
לחינם, מכיוון שהיו כמה דיונים ביני לבין דדו ובמטה הכללי על הייעוד של חיל
הים, ואני כל הזמן לחצתי שהייעוד הוא אבטחת שיט, ומשימת ההגנה על החוף
היא אחת המשימות. הדבר לא מצא חן בעיניו, ויום אחד, אולי חודש לפני המלחמה,
הוא תפס אותי ואמר: "אנחנו מגנים על החוף כדי שהאויב לא יתקע לנו סכין בגב".
זו הייתה התפיסה שלו, ולכן כשצבי נכנס לאולם והוא שאל אותו "מה המצב? האם
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חיל הים ערוך בחוף?" יש לי הרגשה שצבי הבין שהשאלה לא כל כך נוחה לחיל הים
בעת הזאת, כאשר סטי"לים מסיירים בלטקיה, שאינה המקום הכי נכון להיות בו

לצורך הגנה על החוף.
מסתבר שהוא לא נכשל בלשונו. הוא אמר לו: "המפקד, אנחנו ערוכים ליד
לטקיה, יש לנו גילויים ראשונים של סטי"לים". וכאן באה התשובה הלקונית של
דדו: "צריך לנתק מגע!". זה לא בדיוק מה שחיל הים רצה לעשות; להפך, מבחינתו

חזור, משום שניתוק מגע בשלב כזה בקרב טילים יעביר את–זה היה מצב של אל
הטילים אלינו במקום אל האויב. צבי כאמור לא נכשל בלשונו ואמר לדדו: "אני
למדתי במשך שנים בצה"ל שאם אתה נמצא במצב של מגע עם האויב אתה מסתער!".
דדו, שהיה איש חכם מאוד, חשב כמה חלקי שניות ואמר: "טוב אז תגמרו מהר
ותחזרו הביתה!". צבי שמע את התשובה ובלי להתווכח או לומר תודה ברח משם,

מתוך הנחה שאם יישאר שם עוד כמה דקות העסק הזה יתפתח לכיוון אחר.
בושח היה הז .םיה ליח תלועפל ל"כטמרה רושיא תא גישה אוה רבד לש ופוסב

ינפל םינורחאה םיישדוחב — וישכע רמול לוכי ינא הז תא — השעמלש ןוויכמ ,דואמ
,ןבומכ .יללכה הטמב תויעצבמ תוינכת גיצהל אלש רשפאה לככ ונלדתשה המחלמה
םוש ויה אל ךא ,םיליגרה תורוניצב החווד הירוסל םויה ותואב םיל"יטסה תאיצי
עגרבש ונששח לוכמ רתוי .ויהי אלש ונלדתשה םג ,ל"כטמרה ןיבל יניב עדימ יפוליח
רויסה' — הז הרקמבו ,תיעצבמ תינכת תלילש לע העדוה לבקנ יהשלכ ךרדב ןורחאה
,רושיא לביק םיה ליחו 00:22 העשה העיגה ,ךכ .הירוס תיזחב ,היקטל דע 'םילאה
.ןושארה ברקל תכלל רושיא לביק לבא ,םשו הפ םגמוגמ ,הנושמ תצק םנמא

23:30 הקרב הזה נגמר.–רק אוסיף שדדו לא ידע ולמעשה גם צבי לא ידע שב
יומי, שהיה מפקד הכוח ולימים האלוף ברקאי, עשה היסטוריה. הוא ניהל את
הקרב הראשון בהיסטוריה של הלוחמה הימית המודרנית שבו שני הצדדים היו

 לא היה לזה תקדים. דדו גם לא חשב שהוא נותן—במגע שכולו על טהרת הטילים 
אישור משונה לפעולה כזו, מאחר שלא ידע שהיא הולכת להיות הפעולה הקרבית
בים, הראשונה ביסודה בהיסטוריה, המאושרת על ידי הרמטכ"ל. אבל זו עובדה.

ואכן, זה היה קרב הטילים הראשון בהיסטוריה של הלוחמה הימית.

התפתחות ספינות הטילים

— תאזה ברקה תכרעמ הצצ הפיאמ דומלל תוסנלו הירוטסיהב תינרוחא טיבהל ךירצ
הנש 51 ךשמב ,רבד לש ותימאל .תויוחתפתהו םיחותיפ ינימ לכ הרבעש קשנ תכרעמ
.'םיפוח תנגה תכרעמ' הל וארק םיטייבוסהש ,תאזה הנגהה תכרעממ לבס םיה ליח

המועצות השתלטה–1950, ברית-אחרי מלחמת העולם השנייה, בשנים 1945
על כל מזרח אירופה. זה היה כוח צבאי אדיר באותה תקופה. מעמדו של הצי
הסובייטי היה מעט נחות מעצם העובדה שהוא שירת מעצמה יבשתית. הוא נקלע

המועצות והשלטונות לא אהבו: שלא כחילות היבשה, הצי ראה–לבעיה שברית
1950/51–בכוח הימי האמריקני עוצמה שאין לו יכולת להתמודד אתה. לדוגמה, ב
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ון שבדרום קוריאה כדי למנוע את כיבוש’נחתו האמריקנים (כוחות האו"ם) באינצ
דרום קוריאה בידי הסינים בתמיכת הסובייטים. הם הצליחו לעצור את התפשטות
הצבא הסיני לדרום קוריאה והגיעו במוקדם או במאוחר לקו רוחב 38, הקו שבו
התייצבה החזית אחר כך. הסובייטים ראו בכך ביטוי ליכולת אמריקנית משמעותית
מאוד, מעצם העובדה שהכוח האמריקני מסוגל להעביר כוחות ימיים ויבשתיים
מרחק אלפי מילין מהזירה, לבצע נחיתה כזו ולעצור מגמת התפשטות ברורה של
הסינים. הסובייטים הבינו מהר מאוד שאין ביכולתם להעמיד כוח של נושאות
מטוסים וחיפשו פתרון פשוט וזול שיאפשר להם להתגונן מפני נחיתה כזו באמצעים

של חיל הים הסובייטי.

ים,-50 הם עבדו באינטנסיביות על מערכת שהייתה מבוססת על טיל ים–בשנות ה
 והרבה שנים הוא נקרא כך בחיל הים. משקלו היה 2,300’סטיקס’טיל שקראתי לו 

ק”ג, עם ראש קרבי של 500 ק”ג חומר נפץ וטווח של 50 ק”מ. שיטת הפעולה שלו:
היה ממריא ומגיע לגובה שיוט במהירות 0.8 מאך, וברגע שקיבל כיוון כללי מהספינה

ְרתה אותו היה פותח מכ”ם באופן אוטומטי, ללא כל התערבות מפעיל נוסף,ָשי
והמכ”ם היה מחפש את המטרה וננעל עליה, כפי שהבנו אחר כך.

הטיל 'סטיקס'

סטי"ל 'קומאר'
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 ספינה מסוג 'קומאר' עם שלושה מנועים.—החלק השני של המערכת הוא הספינה 
שני הצינורות הגדולים שנראים על הסיפון הם משגרי הטילים. זו ספינה פשוטה

32 קשר, נושאת שני טילים, יורה אותם ומסתלקת מהשטח.–מאוד, מהירותה כ
והתפיסה, באופן תאורטי, אם יש לה טיל שיורה לטווח 50 ק”מ היא צריכה להתקרב

45 ק”מ מהמטרה; היא יורה את הטיל ומסתלקת מהר ככל האפשר בלי צורך–עד כ
בכיוון נוסף כלשהו.

הסובייטים בנו הרבה ספינות כאלה. לתפיסתם, גם בשדה קרב שיהיו בו מטוסים
ונושאות מטוסים, ספינות רבות כאלה יספקו פתרון. ואכן, טווח של 50 ק"מ

50 זה היה סביר בהחלט.–בשנות ה

םיליט העברא םע רתוי הלודג הניפס וז .הסוא םגדמ ,תפסונ הניפס ונב םה
ןוגכ תורחא תוכרעמב אל לבא בוט רתוי תצק תדיוצמ םנמא ,העונת תלוכיו
םנמא איה ,םתסיפתל ,בוש .רתוי תיניצר הטילשו דוקיפ תכרעמ וא א”ל תכרעמ
הז םגו ,”expendable” םירמואש ומכ לבא ,םיליט העברא תאשונו רתוי הלודג
םהש ובשח םיטייבוסה והשלכ בלשב .םיליט תואשונ תוניפס לש הלודג תומכב
תטיש תא ליעפהל תומוקמה דחא היהי הז ילואו היגוורונ יפוח תא ושבכי
םיאלממ ויה םה זא יכ ,הרק אל הזש לאל הדות .שבכייש ירחא ,תאזה הנגהה
לש הפיקת תורשפא דגנכ הלאכ תוניפסב ,מ”ק 000,2–כ ,יגוורונה ףוחה תא
.םיסוטמה תואשונ

בהשוואה לשנים 55' או 60', כשנת ביקורת, זו מערכת אולטרה מודרנית שלא
היה לה בשנים הללו כל מתחרה מבחינה טכנית.

סטי"ל 'אוסה'
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הצטיידות הצי המצרי בסטי"לים

בשנת 58', הייתי מפקד המשחתת 'יפו', סא"ל בן 30 בתפקיד מעורר קנאה. באמצע
השנה קיבלתי דוח מודיעין ובו בין השאר נכתב, בסעיף קטן, שהצי המצרי או

המועצות לרכוש ספינות–שלטונות מצרים נתונים במשא ומתן עם שלטונות ברית
טילים מדגם 'אוסה' ו'קומאר', ובעיקר ספינות 'קומאר' כחלק ראשון של העסקה.

התפתחות הסטי"ל בחיל הים

במשך כמה שנים החיל לא תפס את המשמעות של ספינות טילים כאלה והתקשה
להסתגל לרעיון שיש למצרים נשק כזה. דוגמה לכך נראית בשנת 1961, כשניסינו
לקבל מחיל התותחנים מערכת טילים 'לוז', עם רקטה שהגיעה לטווח 15 ק"מ. אז
עוד לא חשבנו על משמעות הטילים האלה. והנה במקום להתעסק בבעיה של 50

לוז' מתוך מחשבה’ק"מ עדיין התעסקנו בבעיית טווח של תשעה ק"מ. ניסינו את ה
 במשחתות כדי להתגבר על’שאולי אפשר להגדיל את הטווח של תותחי 4.5 אינץ

' האנגליות, כמקורZ'–טווח תותחי המשחתות המצריות 'סקורי הרוסיות' או ה
להשוואה מבחינת יכולות תותחנות, וזה דבר שהדאיג את חיל הים. ראיתי את

58' ואני בהחלט רואה את עצמי חלק מחיל הים. היום אני מסתכל–הדוח הזה ב
בזה כ"טיפש" כמו כולם. אף שהייתי במלוא יכולתי המחשבתית, בוודאי לא הבנתי
במה מדובר, ולצערי הרב אני חושב שחיל הים לא הבין במה מדובר עוד שנים

אחדות אחר כך.
ךרד יד השעמל ליחה 2691 דע .םיה ליח תניחבמ ינכפהמ רבד הרק םייתניב

ןוויכ םוש היה אל ךא תונשי תותחשמ ,תונשי תוללוצ ונלביק םנמא .םוקמב
הכפהמ התרק ,זאמ .2691 תנשב הרק המ ןיבמ יניא םויה דע .שודיח לש
יווק המכ ויהו ,יוניש יכרד שפחל ליחתה ליחה םואתפ .םיה ליחב תיתבשחמ
ומכו ,'Z' תותחשמ יתש קר ויה לודגה םיה ליח לכב ,המגודל .םיחנמ הבשחמ
ליח .'הפיח' י"חא — '‘לאווא–לא םיהרביא’ה "תתחשמ יצח דועו" הזל ונארקש
תתחשמ סינכהל ךרוצ היהשכ .תודפרט ששכו 31 תטייש תא ןבומכ ליעפה םיה
תתחשמ רשאכ .רתוי וא תוחפ עומד היה םיה ליח יצח ,םיתעל הרק הזו ,לופיטל
היה םיה ליח יצח בוש ,רחא וא הזכ ןוקית הב שרדנו המישמל תאצל הדעונ
םימילו םי ח"מר ליחב היהש ןייצל חמש ינא .לבסנ יתלב רבד היה הז .קתושמ
ןיינעה תא וספתש םינושארהמ היה אוהו ,לארא המלש ףולאה ,םיה ליח דקפמ
תנשמ .הלאכ םידממב םי ליח םייקל דואמ השקש ןיבה אוה ודיקפת ףקותבו
שופיח לשו דומיל לש תבחרנ תימואתפ הטמ תדובע לש וק ליבוה אוה 2691
טיש ילכל ריהמו רורב ןוויכב התנפוה הלאה תונורתפה תלבוה .תונורתפ רחא
ילכ ונל שורדש ונחנה .תונוט 051–כ תב הניפס — E-boat — הינמרגב ונאצמש
.הלודג תומכבו רשפאה לככ לוז ,יידמ לודג וניאש
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1966 החלה הבנייה.–, בגיבוי מסוים של הגרמנים ובCMNעם המספנה הצרפתית 
באותו זמן לא הייתה למספנה בשרבורג עבודה, לאחר שסיימה לבנות שולות

מוקשים לצי הגרמני. הקשר עם המספנה הצרפתית התאים מאוד לגרמנים.
 מלחמת ששת הימים וטיבוע אח"י—1967 הייתה שנה קריטית לחיל הים 

'אילת' בחודש אוקטובר. היו אפקטים נוספים בעלי משקל שהיו חיוביים דווקא,
1967 אינו יכול–מכיוון שלאחר 1967 נוצרה בחיל הים התחושה שמה שקרה ב

לחזור. טיבוע אח"י 'אילת' נהפך לסיוט שליווה אותנו למעשה עד 1973.
 1,600 טונות, ארבעה תותחים—אח"י 'אילת' הייתה אנייה יפה במושגים שלנו 

אילת' לטרף קל. טיל’ אבל בקרב כשעמד מולה סטי"ל 'קומאר' נהפכה — ’4.5 אינץ
אילת'’קומאר' הספיקו כדי לחסלה. הטבעת ’'סטיקס' אחד וטיל שני שירה בה ה

הטביעה את חותמה על חיל הים בצורה קיצונית ביותר.

באפריל 1967 הושקה הספינה הראשונה אח”י 'מבטח', הסטי”ל הראשון של חיל
 ומשקלה 250 טונות,’הים. כמובן רק הספינה, ללא כל נשק. אורכה היה 49 מ

גדולה מהספינה הגרמנית בת 150 הטונות. ההגדלה עוררה באנשים ספק אם אפשר
ה זה פלא, הדבר התאפשר ובוצע,ֵלהכניס לספינה מערכת נשק וכל הנלווה לה. ורא

בזכות עבודתו המסורה של סא”ל חיים שחל, מהנדס ימי במקצועו שהוביל את
הצד הטכני של תכנון הספינה. עם זאת, נשארה בחיל הים תופעת המלחמה המתמדת
לחיסכון במשקל, ובשלב מסוים קראו לזה ”המלחמה של שומרי המשקל”. כשהייתי
סגנו של האלוף בוצר הייתי ניגש מדי פעם לסטי”לים, נכנס למחסן של ה'בוסן' (כל

מלחים טוב היה מסגל לעצמו תכונה שהוא מכניס למחסן כל דבר בעל ערך–רב

אח"י 'מבטח'
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003-005–כ ןסחמב ואצמנש םירקמ רכוז ינאו ,)וב שמתשהל ןתינשו וכרדב הרקנש
הכפהנ לקשמה לע הרימשה .םהמ רטפיהל היה רשפאו ךרוצ לכ םהב היה אלש ג”ק
.תוניפסה לש ריבסה ןלקשמל םרת הזה טויסה לוכה ךסב לבא טויסל טעמכ

1967 היה בחודש דצמבר כשהגיעה הספינה הראשונה–האירוע השני שקרה ב
לארץ. ושוב, חיל הים הפעיל את הספינה כדי ללמוד אותה, והיה הרבה ללמוד.

 מהירות 42 קשר,—אפיון חדש נכנס לספינה והיה ספק אם אפשר להשיג אותו 
, מיעור)Cavitationיטציה (ִמהירות שנחשבה אז גבוהה מאוד. הייתה בעיה של ָקו

בין המדחפים ועוד בעיות רבות, אבל העובדה היא שקיבלנו את הספינה אח"י
'מבטח' בסוף שנת 67'. היו שינויים ושיפורים שניתן היה ליישם במחזור הספינות
הבאות. דרך אגב, הלקחים והשיפורים בוצעו כבר בספינה הראשונה אח"י 'מבטח'

בעת הניסויים האלה כשעדיין הייתה בשרבורג.
לצערי הרב, בתחילת 1968 קרה אסון אח"י 'דקר'. בחיפושים אחריה השתתפו
שתי הספינות הראשונות, הסטי"לים הראשונים 'מבטח' ו'משגב'. החיפושים בים
התיכון נעשו בתנאי ים קשים ביותר, והיכולת הטכנית והימית של הספינות עמדה

במבחן ובהצלחה.
1967, אחרי אסון אח"י 'אילת' ואח"י 'דקר', החיל היה במצב קשה ביותר.–ב

סים: בבוקרו של יום אחד, בשנת 1968, נקרא מפקד החילִוהנה קרה שוב אחד הנ
"out of nowhereשלמה אראל, אל שר הביטחון משה דיין והוא פתאום שלף "

משימה חדשה לחיל הים. דיין אמר לו כי גבולות מדינת ישראל כוללים כעת את
זירת ים סוף, וחיל הים צריך לתת תשובה של כוח ימי בים סוף, שיוכל לפעול בים

. זה היה דבר מהפכני.’שיח–1,000 מיל מדרום לשארם א–מנדב, כ–האדום עד באב אל
חיל הים, שכבר היה בתוך תהליך תכנון הסטי"לים ובנייתם וריצה אחרי ציוד וכל
האביזרים, למרבה המזל ושוב להפתעתי הגדולה, הגיב במהירות הבזק לעניין הזה
והצליח בזמן קצר מאוד להביא למערכת הביטחון הצעת פתרון של בניית שישה

4, בנפח 400 טונות).–סטי"לים גדולים ('סער'
הבנייה כולה הועברה למספנות ישראל. ספינה בגודל זה הייתה חשובה, כי כבר
התנסינו בים הקשה של מפרץ אילת, שהוא המאפיין את מזג האוויר בים האדום.

פשר לחיל הים בשנת 69'400ִ טונות. בתוך שנה הגענו למצב שא–כך הגענו ל
לחתום עם 'מספנות ישראל' על חוזה הבנייה. במהירות מפתיעה קיבלנו אישור
לפנות למספנות גרמניות תחילה ואחר כך ל'מספנות ישראל', כדי לאפיין ולסגור

1969 חיל הים חתם על החוזה הזה. העברנו ידע מהמספנה–את החוזה. ואכן, ב
לורסן‘ למספנת חיל הים, וכך הגענו לחתימה.’הגרמנית 

1969 היה עוד אירוע מרכזי. אחרי מלחמת ששת הימים החלה צרפת לנקוט–ב
פעולות אמברגו כלפי ישראל, תחילה פעולות חסרות חשיבות אך היקפן גדל במהרה
לממדים יותר משמעותיים. האמצעים נגדנו בצרפת הלכו וגברו כמעט עד אמברגו
מוחלט, שבו לצערנו נתפסו חמש ספינות שלנו. חמש הספינות, האחרונות מתוך

12, נתפסו ממש בצורה של גוש ספינות: הן כבר היו כשירות לצאת לים אבל–ה
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סוף סיפורים, אינני רוצה להיכנס–קשורות חזק לרציף ולא ניתן היה להזיזן. יש אין
לכולם, רק סיפור אחד אספר להלן. הכול מסופר במפורט בספרו של אברהם

 שתורגם לעברית.ספינות שרבורג ’רבינוביץ

מבצע 'נועה'
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ההכנות להפלגה ארצה

הספינות היו מוכנות לצאת לדרך (חוץ מהאחרונה שהושקה 48 שעות לפני מועד
היקף והכנת כל–היציאה וטרם עברה ניסויי ים), אחרי שנה של עבודת מטה רבת

פרט כולל ליווי הספינות ותדלוקן בדרכן ארצה, ושאר פעולות מבצעיות חיוניות
כגון תכנון מפורט של העברת תגבורת צוותים בחשאי לאיוש הספינות בשרבורג.

24 בדצמבר, ליל חג המולד. היו שני גורמים שהכתיבו את–מועד ההפלגה נקבע ל
מועד ההפלגה. מזג האוויר היה הגורם העיקרי שהבאנו בחשבון. בליל היציאה
המתוכננת היה מזג אוויר קשה ביותר. מפקד הכוח היה המש"ט הדר קמחי, לשעבר
מפקד שייטת הצוללות. היציאה תוכננה לחצות הלילה והים עדיין היה סוער, אבל

מערב, תופעה שהייתה מוכרת וידועה,–לפי התחזית כיוּון הסערה יתחלף לצפון
2:00 אחרי חצות. ואכן, הספינות יצאו–ולכן קבע הדר קמחי את שעת היציאה ל

לדרך במועד החדש.
.לגוטרופ ףוח ךרואל היאקסיב ץרפמ ךרד רטלרביגל גרוברשמ היה הגלפהה לולסמ

דרומה — ינש קולדת ;רטלרביגל הסינכה ינפל ידרפסה ףוחה דיל היה ןושאר קולדת
 שבעה ימים. אבל לדעתי לא פחות חשובה הייתה החלטת—למלטה. זמן ההפלגה 

המפקד הצרפתי של בסיס שרבורג להוציא את הספינות מתחום הבסיס למעגן
פתוח עוד שנה קודם לכן.

אנשי חיל הים שהו בשרבורג ארבע שנים. בשנים האלה נוצרו יחסים טובים
מאוד עם הצרפתים, עם הקהילה היהודית, אבל בעיקר עם הרבה מאוד גורמים
צרפתיים ובהם הצי הצרפתי. האדמירל הצרפתי אמר "אתם תשבו שם, אני לא
רוצה אתכם שום עסק". בהתחלה כעסנו על כך מאוד וחשבנו שהם ממש "סידרו"
אותנו, כי לחיל הים היו יחסים טובים אתם. ואולם התברר שזה מה שהציל אותנו
ואת הפעולה של 24 בדצמבר, שכן אילולא היו מוציאים אותנו למעגן הפתוח מתוך
הבריכה של הצי הצרפתי, איש לא היה יכול לצאת כי הוא היה נעול וסגור. בסופו

של דבר הם עשו לנו טובה גדולה וזה מה שאפשר את הפעולה הזאת.

התקנת המערכות ושילובן בספינות

71' חיל הים, בעיקר שייטת 13, השתתף וגם הצליח-במלחמת ההתשה בשנים 70'
בלא מעט פעולות ובהן הנחתת כוח שריון בצפון מפרץ סואץ בצד המצרי, שבה

1967–נגרמו למצרים אבדות קשות. ה'גיבנת' שהייתה לחיל הים בגלל מה שקרה ב
הוסרה, וחיל הים תפס את מקומו הראוי בצה"ל.

באותו זמן היה חיל הים עסוק בשילוב מערכות הנשק והמערכות האחרות בכל
 אלה שהגיעו מחו"ל ואלה שכבר נבנו בארץ, במספנת חיל הים ובמפעלים—הספינות 

אחרים. הייתה עבודה קדחתנית של התקנה. נכתבו תורות לחימה שנדרשנו ליישמן.
זה היה מעין קן נמלים שרצו בו לכל הכיוונים. ושוב, אני יכול לומר שמפקד החיל

יטה) ניהל את התזמורת הזאת בצורה רצינית מאוד. בד בבד עם’דאז אלוף בוצר (צ
ביצוע פעולות במסגרת מלחמת ההתשה, ההתקנות וההכנות התקדמו.
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הסיוט שנשאר בחיל מטיבוע אח"י 'אילת' נהפך בסופו של דבר לגורם מדרבן,
שהביא בסופו של דבר להצלחה.

עם התקנת המערכות, בה בעת נכתבו, נוסו ותורגלו תורות קרב, והגענו לרמת
משמעי,–כשירות יוצאת מן הכלל. משהו דחף קדימה וריכז את המאמץ לכיוון חד

כאילו חיל הים ידע ששנת 1973 תהיה שנת המלחמה הבאה. מובן שלא ידענו דבר.
כבר בתקופת הפיקוד שלי על חיל הים, לקראת סוף 1972, נתקלתי בבעיה
שחזרה ונשנתה לעתים תכופות. התברר לי שנוצרה תלות חזקה מאוד בין הטכנאים

 דבר שהתבטא בחוסר—העובדים בהתקנת המערכות בספינות לבין צוותי הספינות 
ביטחונם של הצוותים להפעיל את מערכות הנשק. לעתים קרובות ניסו הצוותים,
בעיקר קצינים ומפקדים, להימנע מלהפעיל מערכות נשק חדשות ללא שיתופם
המסיבי של הטכנאים המתקינים מהמפעלים השונים. מצב זה נראה לי מסוכן ולכן
החלטתי להתחיל במערכת תרגילי פתע של ירי טילים שנעשתה ללא התרעה
כלשהי לספינה, ומטרתה הייתה להקנות למפקדים ולצוותי ההפעלה ביטחון וניסיון,
שהיו דרושים יותר מכול על מנת להגיע לקרב. חיל הים ייחד לנושא זה בין עשרה

 ככל שיכולתי—15 טילים שנורו כאמור בהתרעה קצרה ביותר אם בכלל. התוצאה –ל
 מעל ומעבר למצופה. המפקדים הרגישו פתאום ביטחון—להעריך אז ובוודאי היום 

במערכת הנשק וביכולתה לבצע את הנדרש ממנה.

התרעות ראשונות לפרוץ המלחמה

בתחילת אוקטובר 1973, בשבוע שלפני המלחמה, חיל הים נועד לצאת לתרגיל
13 ספינות שכללו שתי–טקטי של כל הספינות. היה מדובר אז ב-מסכם כללי

14 הייתה בשיפוץ. ביום שני 2 באוקטובר נערך התרגיל–4. הספינה ה–ספינות 'סער'
החילי. באותו יום התנהל דיון מטה במפקדת חיל הים, וקצין המודיעין של החיל,

 שאנחנו מתקרבים—רמי לונץ, הודיע לי וחזר והתריע ועשה זאת גם קודם לכן 
בקצב רציני מאוד למלחמה. הוא צפה שבתוך כמה ימים זה יקרה. רמי בא אליי עם

, הראה לי את הפרטים ולאcheck-up listרשימה של סימנים מעידים, מעין 
הייתה לי ברירה אלא להשתכנע שהוא צודק. החלטנו ללכת לראש אמ"ן אלי
זעירא, וניסינו לשכנע אותו שזה המצב. אלי זעירא, איש חכם מאוד אבל כנראה
היה 'תפוס' בצורה בלתי מובנת לי עד היום, היה נעול על קונצפציה מסוימת ולא
היה מוכן לשמוע לנו ולהסכים להערכת המצב שלנו, שהייתה שונה באופן קיצוני
משלו. הייתה לו תפיסה ברורה, ובלי לפרט את קו המחשבה שלו, כך אני מפענח
את מה שאמר: תשמעו, חיל הים זה גוף קטן, הסימנים המעידים שלכם, זה לא

יכול להתקבל על ידי צה"ל.
בא יום חמישי, כבר הגיע הרגע האחרון או השעה האחרונה שבה חיל הים
צריך להחליט: אם קיימת אפשרות שביום כיפור, שחל בשבת בעוד יומיים, תהיה
מלחמה, אז חיל הים חייב להתחיל בתחמוש הספינות בטילים ובביצוע שאר ההכנות

ההכרחיות למלחמה.



521חיל הים במלחמת יום הכיפורים

 מלחמת יום הכיפורים521הגהה 5

היה ברור, ונאמר לי על ידי כל המהנדסים של חיל הים, שאם לא נתחיל ביום
חמישי בצהריים לא נהיה מוכנים לקראת המלחמה בשבת. ביום חמישי בצהריים
החלטתי להפעיל את מערכת החמשת הטילים של חיל הים. למזלנו יש גם יתרון

 כל הגיוס הגדול של המכה הראשונה של חיל הים במילואים—למספרים הקטנים 
היה 300 איש. אז, במושגי צה"ל זה לא היווה שום בעיה מבחינתי כמפקד חיל הים
–ולא נזקקתי לשום אישורים. גייסנו, עשינו את מה שעשינו והתכוננו באופן חד

, וכך למעשה הגענו לשבת בבוקר’משמעי למלחמה, למצב שנקרא אז כוננות ג
מוכנים בהחלט.

על מיקומו של מפקד הספינה

1973 מפקד הספינה היה ממוקם בגשר הפיקוד. זו מסורת בת מאות-בשנים 1972
שנים, ושום מפקד רציני לא היה מוכן לחשוב על האפשרות שהוא יעבור לפקד

110–100, 104 ו–ממקום אחר. בתקופתו של נלסון, אניות המפרש הגדולות, עם ה
תותחים, היו שטות בשורה עורפית צמודה מאוד על מנת ליצור ריכוז אש רציני
לנקודת מוקד בקו ספינות המלחמה של האויב. המפקדים של כל אנייה כזו, במקום

 להבטיח שלא—להתעסק בבעיית תמונת הקרב הכוללת, התעסקו בדבר אחד 
יעלו על האנייה שלפניהם, ושהאנייה מאחוריהם לא תעלה עליהם. זו הייתה כל

דאגתם. לפיכך במקום לפקד על הקרב, עיקר דאגתם ניתן לתמרון האנייה.
התברר לנו מהר מאוד כי בגלל כמות המידע העומדת לרשות המפקד בחדר

 החדר שבתחתית הספינה, מקום שבו מתרכז המידע—המי"ק (מרכז ידיעות קרב) 
. מלבדו,זה המקום שבו גם צריך להימצא המפקד —הדרוש לקבלת ההחלטות 

התמקמו במי"ק שני ראשי המחלקות. אילו היה המפקד ממוקם על הגשר, היו
מעבירים לו את המידע במערכת קשר, הוא לא היה רואה זאת בעיניו, לא יכול

מהגשר למי"ק (מרכז ידיעות קרב)
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להתרשם ממפעילי המכשירים, לא יכול להתייעץ עם הקצינים שפיקדו עליהם,
ולכן היה עלול לקבל החלטות שגויות.

תחילה העניין עורר התנגדות אישית של המפקדים, שחששו לאבד את השליטה
בספינה. עם כל הוויכוח על מיקום המפקדים, בכל זאת החלטנו, שוב בתקופתו של

יטה כמפקד חיל הים, להוריד את המפקד מהגשר למי"ק. אני חושב שזו הייתה’צ
החלטה עקרונית טיפוסית מאוד לתקופה של הפעלת הסטי"לים.

נתקבלו החלטות עקרוניות מאוד בנוגע להכשרת הפיקוד והצוותים. לדוגמה, הפעלנו
 מבנה בבסיס ההדרכה בחיפה שבו נערכו תרגולים בשלוש רמות. ברמה—מת”ט 

הראשונה, הנמוכה ביותר, נעשה תרגול צוות הקרב של מפקד הסטי”ל. כל המוכ”מים,
12 איש, עם המפקד ועם שני ראשי המחלקות, היו–כל מפעילי המכשירים, כ

מתרגלים תהליכים ונוהלי קרב.
ברמה הבינונית נעשה אימון הּפלגה ומפקדּה, שהיה קצין בדרגת סא"ל; אימון

ארבע ספינות. בכל חדר היה מתמקם צוות ומפעיל מערכת הדמיה-של שלוש
שאפשרה לראות מטרות אויב ואת הספינות של הפלגה כולה, וכל התנועות נרשמו
בהדמיה ממוחשבת (מערכת שבימים ההם הייתה ממש המילה האחרונה בטכנולוגיה
של אימון צוותי קרב), תחת בקרה של בקר מרכזי, בדרך כלל קצין בכיר. התבצעו
שם קרבות מבוקרים, שבמקום לתחקר אותם ולהסיק מסקנות הם אפשרו שיפור

נהלים והפקת לקחים מיידית. ממש תרגולים טקטיים מתקדמים מאוד.
םג ט"תמב ונלגרת .תויעצבמ תוינכת לש לוגרתו ןונכת היה ,ישילשה בלשב

המיחלה לכ .המחלמה תליחתב 'םילאה רויס'ב עריאש ,היקטל ברקל המוד ברק
תינכת התייה וז — ביואה תא םש סופתלו היקטלל עיגהל לש הסיפתה לכו
םידקפמל בר ןוחטיב ןתנ דימתמה לוגרתה .תובר םימעפ לגרת םיה ליחש תיעצבמ
,תוניפסה לש — תומרה לכב םיב ברק יליגרת ונעציב םג .המחלמב םיתווצלו
,המחלמה ינפלש ןורחאה עובשב שממ יליח ןורמת ונכרע .הלוכ תטיישהו תוגלפה
ונכה יליחה ליגרתה תא .ליגרתה תא רקחתל ונקפסה אל תוניפסה תנכה לשבו
תוננוכתהל הלודג המורת ,ט"תמב םילוגרתה לכל ומכ ,ול התייהו ,ט"תמב בטיה
.הב ותחלצהלו המחלמל םיה ליח

ביום שבת בבוקר, לי ולחיל הים לא היה ספק שביום הזה תפרוץ המלחמה. קיבלתי
את רשימת הכשירות של חיל הים. היו לנו 14 ספינות כשירות, אחת מהן הייתה
בשיפוץ. זה היה די סביר. הייתה עוד ספינה ללא מערכת טילים. על כך חיל הים
יכול 'להודות' לקולגה שלו מחיל האוויר, עזר ויצמן, שהיה ראש אג”ם, וכאשר
אישרו את התקצוב של מערכות הטילים הוא הצליח בתרגיל משונה להוריד

מהתקציב של חיל הים מימון של שלוש מערכות.
על חלק מזה התגברנו מאוחר יותר, אבל תארו לכם, ספינה אחת שלא הותקנו
בה מערכות נשק אלא רק תותחים, והספינה הזאת השתתפה בקרב הטילים בהצלחה
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רבה. זה היה הסד"כ של חיל הים. כמפקד חיל הים רוויתי נחת באותו היום
מההשתתפות של ספינה בלתי חמושה בטילים בקרב. אבל עדיין היו לנו הרבה

דאגות.
סטיקס'’אחת הבעיות הקשות ביותר של חיל הים הייתה פער הטווחים שבין ה

גבריאל'. מולנו היה טיל עם טווח של 50 ק"מ, מתביית באופן עצמאי, כלומר’ל
ברגע שהמפעיל יורה את הטיל בשבילו העניין נגמר, הוא יכול לעבור לטיל הבא.

30 ק"מ, שבו–גבריאל' היה 18 ק"מ. היה פה מרווח טווחים בן כ’ואילו טווח ה
נזקקנו להגנת מערכות הל"א, שלא התנסינו בהפעלתן במציאות. לא יכולנו להסתמך
על ניסיון קרבות אחרים. לא התנסינו בהפעלת מערכת הגנת הל"א ושל מערכת

גבריאל' בקרב.’ה
מול סד"כ כה גדול, עמדה אפוא בעיה של חוסר ניסיון קרבי של כל אנשי חיל
הים בהתמודדות עם מערכות נשק המבוססות על טילים. לא היה לנו שום מקור

שממנו יכולנו ללמוד או להסתמך עליו בתחום לוחמת הטילים.

ביום שבת, 6 באוקטובר, בשעות אחרי הצהריים, פרצה המלחמה. בפרוץ הקרבות,
הצי המצרי, שלטונות מצרים ושלטונות סוריה מיד הכריזו על הסגר ימי על מדינת

משמעי, ואם היו–ישראל. מצב חדש זה הסיט את קו המחשבה שלי לכיוון חד
תכניות שהיו לנו ספקות בנוגע להן אז אחרי שהוכרז על המצור הימי קיבלה
תפיסת חיל הים חיזוק. ההכרזה הזאת כללה את המרחב הימי, בערך מחצית המרחק

 את כל מרחב הים עד מדרום לפורט סודן.—שבין קפריסין לכרתים, ובים סוף 

 סטי"לים—הים –סד"כ חיל
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סגרֶלאומי קובע: אני מכריז ה–לאומית. החוק הבין–ההגדרה של הסגר כזה היא בין
על המדינה שלך, כל אנייה ניטרלית או אחרת שתיכנס לאזור שהוכרז כאזור בהסגר
צפויה להטבעה ללא כל התרעה נוספת. הצהרת הסגר כזה הייתה בשבילנו איום

בלתי מתקבל על הדעת.
אחרי הצהריים בדקנו את עצמנו שוב ושוב מבחינה מודיעינית, ולמעשה הייתה
לנו אינדיקציה ברורה למדיי על שלוש הזירות של חיל הים. באשר לזירה הצפונית,
הייתה ידיעה ברורה לגמרי שייתכן מאוד שכוח סטי"לים סורי ירד דרומה לכיוון
צור. המרחק מצור לחיפה הוא 45 ק"מ בקירוב, כלומר סטי"ל סורי שמתמקם
במקום כלשהו בצור, אולי אפילו מאות מטרים מהנמל, יכול לירות טיל שיגיע
לתוך חיפה. הפגיעה לא תהיה מדויקת ביותר, אבל בריכוז עירוני כמו חיפה אפשר
לפגוע בצורה די פשוטה. זה הדבר הראשון שהדאיג אותי ואת כל מערכת המטה,

וכמובן הבאנו את זה בחשבון.
גם באשר לזירה הדרומית היה מידע מודיעיני מדויק מאוד, שהתאמת מהר

 המוצב—יל הקרבות הראשון, הצי המצרי תכנן לנוע לכיוון מוצב 'דפנה' ֵמאוד. בל
הקדמי של חיל הים בדרום, באזור ברדוויל. הייתה שם תחנת מכ"ם שחשיבותה
רבה למדיי, דבר שהיה לצנינים בעיני הצי המצרי. המצרים התכוונו להגיע עם

קטיושה', לתקוף ולהפגיז את המוצב הזה בלילה הראשון, וכן’ספינות מטל"ר 
עריש בלילה השני.–להמשיך ולפתח מתקפה זו, אם תצליח, ולנחות בחוף אל

המידע המוגדר השלישי, היה שיש במפרץ סואץ כוונה להפעיל בלילה הראשון
כוחות קומנדו בהיקף די גדול, שיעברו מהצד המערבי לצד המזרחי ויתקפו וישבשו

את התנועה הצבאית לאורך המפרץ בצד של אבו זנימה.
יש לציין שמידע זה הביא את חיל הים לשלוש פעולות לחימה בלילה הראשון
למלחמה. אלה היו למעשה הפעולות המשמעותיות הראשונות שביצע צה"ל בכלל

בלילה הראשון.

הסגר ימי



525חיל הים במלחמת יום הכיפורים

 מלחמת יום הכיפורים525הגהה 5

הגענו לקרב הראשון. זה היה קרב פשוט לגמרי, אבל הראשוניות הייתה חשובה.
הכוח יצא מהארץ צפונה, בפיקוד מפקד הכוח אל"מ יומי ברקאי, לימים אלוף,
מפקד חיל הים. בהתחלה נתקל הכוח בספינת טורפדו סורית ששימשה כסייר
קדמי של מפקדת הצי בלטקיה, ואחר כך התגלו ספינות נוספות קרוב יותר לחוף
הסורי. למעשה, ליד החוף התגלו שלוש ספינות טילים, שתי ספינות 'קומאר'
ואחת מדגם 'אוסה', גדולה יותר. בתחילת הקרב הכוח הטביע את הטרפדת ומיד
לאחריה הוטבעה מקשת סורית על ידי טילים שנורו מאח"י 'רשף' בפיקודו של
מיכה רם, לימים מפקד חיל הים. שאר ספינות הכוח, בפיקודו של המש"ט יומי
ברקאי, נכנסו לקרב מול ספינות הטילים הסוריות, ובתוך זמן קצר הטביעו אותן.
שתי ספינות טבעו מיד, והשלישית עלתה על החוף באזור לטקיה ונשרפה. קרב
הטילים התחיל בטווחים של 28 ק"מ. כבר בקרב הזה איבדו הסורים חלק מהיתרון

50 ק"מ, אלא נכנסו קרוב יותר לקרב.–שהיה להם, מכיוון שלא ניצלו את הירי מ

השוני בתפיסות הפעלת קרב הטילים

התפיסה הסובייטית להפעלת סטי"לים, הייתה מבוססת על קיום מפקדה עורפית
של הסטי"לים בים, שריכזה את כל המידע הדרוש לקרב, ממטוסים ומכל מיני
מקורות אחרים, והיא העבירה לספינות הוראות פעולה לפי הצורך לניהול הקרב.
בספינות עצמן לא היה שום אמצעי מתקדם יותר שבאמצעותו יכול המפקד בספינה

לנהל את הקרב.
 (עמ' 193):ספינות שרבורג ’קטע מתוך ספרו של אברהם רבינוביץ

בור' בתל אביב, נפלה דממה כשנשמע דיווחו של’”בפיקוד חיל הים, ב
ברקאי ברשת האלחוט על טילים נכנסים. הייתה זו הפעם הראשונה

אורית',’אילת' וה’שנורו טילים על כלי שיט ישראליים, מאז טיבוע ה
והתוצאות ההרסניות בשני המקרים נחרתו במוחו של כל אחד מהאנשים

בור'.’על ספינות הטילים וב
 שעל טביעת העין—איש במפקדה לא היה מתוח כמו חרות צמח 

הטכנולוגית שלו נתלו באותו רגע חייהם של 200 איש. הצלחת מערכת
 הותנתה—סטיקס' ’ בהיעדר כל מודיעין מוצק אודות ה—הל"א שלו 

לחלוטין בניחושים המלומדים שעשה. יכולתו של חיל הים לנהל את
המלחמה בהצלחה, נתונה הייתה בשאלה אם אמנם ניחש נכונה. אף שצמח

 שלפי ניחושו שימש את—התאים את מרבית ה'מוץ' לאורך הגל 
 כלל גם אורכים אחרים לגיבוי.—סטיקס'’ה
מבטח' היו קרובות ביותר לסורים, ונדמו להיות המטרה’רשף' וה’ה

העיקרית. כשפנו שתיהן בכיוון האויב, התחילו לשגר ענני 'מוץ', ותמרנו
 כדי לבלבל את מכ"ם האויב.—בפראות 

 התעוררו אוטומטית— שצמח המציא —רשף' ’המטעה והמשבש על ה
לפעולה: הם ניתחו את מאפייני מכ"ם הטיל, ושידרו לעברו אותות על
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אותו אורך גל; בכוונה לטשטש את חתימת המכ"ם של הספינות
סטיקס' לעבר תדמיות מדומות ומרוחקות.’הישראליות ולהטות את ה

 שביצעו קופסאות שחורות;— מעשה פיתום אלקטרוני —היה זה ניסיון 
הצוותים על הספינות יכולים היו באותו רגע לשמש כצופים סבילים

בלבד.
םהמ דחא תוחפלש הווקתב ,הפיקמה א"לה יביכרמ תבורעת תא איצמה חמצ
— ןיקתהש דויצהש לע ,ודגנתהש ויה םיה ליח הטמב .ותוליעי תא חיכוי

עץ חג מולד'; אבל צמח שכנע’ הפך את הספינות למין —תפס מקום 
האפשרויות הכרחית כדי להעניק לספינות סיכוי–אותם כי ההגנה רבת

סביר לחצות את חגורת הטילים בבטחה.
כשהופיעו הטילים הסוריים על האופק, התחילו פיתיונות הל"א לגרור

 שיכול—גבריאל' ’סטיקס'. שלא בדומה ל’את מערכות ההנחיה של ה
האם להנחות ישירות אל המטרה כאשר מנסה הל"א של–המפעיל באניית

שגר ושכח', שלמשלחיו’סטיקס' הוא טיל מסוג ’ ה—האויב לבלבל אותו 
אין עליו שליטה מרגע שנורה.

לטילי ה'סטיקס' נדרשו שתי דקות להשלים את מעופם; ובשתי הדקות
בור'. אם יפגע הטיל, תהיינה כל שנות המאמצים’האלה דממה רשת הקשר ב

 לשווא. הסטי"לים—גבריאל' ’סער‘ וב’המרוכזים שהושקעו במערכת ה
גבריאל' ולהדוף את’הערביים יכולים פשוט להישמר מחוץ לטווח ה

הסטי"לים הישראלים אל מחוץ לים בזכות עדיפות הטווח של טיליהם.
זאת הייתה המתנה מורטת עצבים. הזמן נדמה כנצח, עד שנשמע קולו

הם החטיאו!'".’של המש"ט שנית: 

חגורת הטילים
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בחרתי בשני טיפוסי מפקדים לצורך הדגמת שיטות ההפעלה של הסטי”ל הישראלי
והסטי”ל הסובייטי. אני רוצה להשוות בקצרה בין מה שהעמיד חיל הים הישראלי
לרשות מפקד הסטי”ל כדי שייכנס לקרב, ובין מה שהעמיד הצי הסורי לרשות

המפקד הסורי כדי שהוא ייכנס לקרב.
כאמור, מפקד הסטי"ל הישראלי לא היה ממוקם בגשר אלא במי"ק, במקום
הכי חשוב שבו הוא יכול לקבל ממקור ראשון את מיטב המידע לניהול הקרב.
לעומתו המפקד הסורי, שהיה בספינת 'אוסה', היה צריך לירות ארבעה טילים. איני
יודע מדוע הוא לא ניצל את מרב הפער בין הטווחים, כלומר הטילים שלו לא נורו

28 ק"מ.–מטווח 50 ק"מ אלא מ
הספינות הסובייטיות, לפי הדוקטרינה הסובייטית, לא היו מצוידות בציוד ל"א
כלשהו, וכך פעל גם חיל הים הסורי. זה כבר היה חיסרון גדול. היה לו מכ"ם
והשימוש בו יצר גם את המצב ההפוך: אנחנו גילינו את שידורי המכ"ם שלו, מידע
שלא עמד לרשות המפקד הסורי. הוא לא היה ער לעובדה ששידורי המכ"ם שלו
נקלטים בספינותינו. למכשירי ל"א טווחים גדולים יותר, ולכן אני מציין את השוני
בין שתי תפיסות ההפעלה של הספינות והמידע שעמד לרשותם של שני המפקדים.
מה שהיה לנו מבחינת הל"א זו מערכת רקטות הטעיה. בעזרתה, מכ"ם הטיל
שננעל על הספינה שלנו סטה מכיוּון תנועתו והטיל שוב ושוב הוסט הצדה, אם כי
בזווית לא גדולה משום שההסטה קשה לביצוע מבחינה אלקטרונית ככל שזווית

 כפי שסיפר מפקד השייטת, כששאלתי אותו—ההסטה גדלה, והתוצאה בשטח 
 "תשמע, לא הייתה לי—למחרת בבוקר "נו, אז איך זה להוות מטרה לטיל כזה?" 

שום בעיה, ירדתי למי"ק, לא ראיתי שום דבר, לא יודע מה קרה". מה שקרה, ואכן
אושר, זו תמונה די מפחידה: אתה רואה את הטיל, כדור אדום מתקרב אליך וברגע
האחרון חולף לידך ונופל לים; ואז לפי הנוהל בספינה, קצין הבטיחות בגשר, זה

קרב לטקיה
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זירת ים סוף במלחמת יום הכיפוריםזירת ים סוף במלחמת יום הכיפוריםזירת ים סוף במלחמת יום הכיפוריםזירת ים סוף במלחמת יום הכיפוריםזירת ים סוף במלחמת יום הכיפורים
) זאב אלמוג’אלוף (מיל

,תחאה :תויזכרמ תומישמ יתש יל ורדגוהו ףוס םי תריז דקפמל יתינומ '27 ילויב
םיל"יטסה ינש .4–'רעס' םגדמ םישדח םיל"יטס השיש תלעפהל תיתשת תמקה
למנב ורצענ '37 רבוטקואב 51–ב ףוס םיל ץראהמ תאצל ודמעש םינושארה
תא ףיקהל וצלאנ םה ,’חיש–א םראשל עיגהל ידכ .המחלמה תליחת םע אצומה
הנומתה לכ ,ןמזב ועיגה וליא .המחלמה ירחא הנש יצח ועיגה םה .הקירפא
ויהש המצועהו חוכה תניחבמ הרקיעב הנוש התייה המחלמב ףוס םי תריזב
רתויב הלודגה המצועה ילעב םיל"יטס ינשב רבודמ ןכש ,ונתושרל םידמוע
םירצמה לומ ונתותיחנ תא ירמגל תונשל ידכ םהב היהו םיה ליחל התייהש
.וז הריזב

–המשימה המרכזית השנייה, האופרטיבית, הייתה להנחית אוגדת שריון בדרום
מערב מפרץ סואץ, מה שנקרא מבצע 'אור ירוק'. תחילה צבעו אותו באדום, מבצע

רדקה מעבר לכניסה למפרץ’'אור אדום'. היו שתי גרסאות: האחת, נחיתה מצפון לע
סואץ, תנועה יבשתית של האוגדה באיגוף עמוק והגעה לעורף הצבא המצרי שנערך
לאורך התעלה; הגרסה המוקטנת הייתה ללכוד את רצועת החוף המערבית של

12 באוגוסט–מפרץ סואץ. המבצע תוכנן ואף הוצג למטכ"ל חודשיים לפני המלחמה, ב
מדקדק'. בזמן המלחמה המבצע עלה על הפרק שלוש פעמים’73', בתרגיל שנקרא 

ואף התחלנו בנוהל קרב, אך לבסוף הוא בוטל כליל.

 האויב תוקף באופן מאסיבי עם הכול—מצב הפתיחה 

; 24 מסוקים הנחיתו 540 חיילי חטיבת קומנדו’שיח–מיגים' תקפו את שארם א’28 
מצרית לאורך ציר המפרץ; שני טילי 'קלט' פגעו בצפרא ובמכ"ם של חיל האוויר
המוצב שם; סטי"לים ועשרות סירות קומנדו ימי התכוננו לתקיפה ועמדו להשתלט

על שארם.
הבעיות המרכזיות במצב הנתון היו:

 גם בכמות וגם בטכנולוגיה:— כוחותינו בים היו נחותים באופן ניכר א. יחסי הכוחות.
דבור' החמישי לא היה מאויש ביום הראשון’דבורים'. ה’היו לנו ארבעה-חמישה 

למלחמה, הצוות שלו התאמן בצפון; היו שש נחתות ואניית עזר אחת, שהייתה כל
העת בעיה כיצד למנוע פגיעה בה. תועלת רבה היא לא יכלה להביא; היה כוח
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קומנדו ימי שהתעכב והגיע ביום השלישי למלחמה. עד סוף המלחמה חיל הים
דבורים', עובדה’13 –דבורים' נוספים והגענו עד ל’הספיק להעביר בדרך היבשה 

המדגישה ביתר שאת את המחסור בכוח שעמד לרשותנו.
 וזה למעשה מבטא את כל ההבדל בינינו—למצרים היו ארבעה סטי"לים 

ובינם. היו להם גם: שתי צוללות; משחתת; פריגטה; שישה סט"רים, שחלקן
נהפכו למשגרי רקטות; תשע ספינות משמר; מקשת; ושלוש נחתות. הכלים המעטים

דבורים' היו כלי סיור ולא כלי תקיפה, ואנחנו הכשרנו’שהיו בידינו היו נחותים: ה
אותם לתקיפה; הנחתות היו כלים שנועדו להובלה, והן שימשו גם לפטרול ולהפגזה
וגם לפינוי נתיב ממיקוש. מכאן שגם מבחינה טכנולוגית, ולא רק כמותית, יחסי

הכוחות היו קשים מאוד.

 ִקרבה לאויב שתוקף לאורך 350 ק"מ, שטח גדוש מעגנים רביםב. אופי הזירה.
ועשרות ספינות דיג מגויסות, שהיו מוכנות לחצות את המפרץ ולתמוך בראש
הגשר המוסק של חטיבת הקומנדו. זירה זו התאפיינה במכשולים רבים: מתקנים
בלב ים וריפי אלמוגים. הים היה סוער כמעט כל ימות השנה, בעיקר בקטעים

הדרומיים, ואפיינו אותו גאות ושפל קשים.
הכוח היבשתי שעמד לרשות מרש"ל (מרחב שלמה) היה זעיר גם באיכותו.
מעט הטנקים שברשותו היו מדגם 'טיראן' ו'שרמן'. כל זאת מול מרחב מדברי גדול

צרים וכמובןְוריק, שבו היו למדינת ישראל נכסים אסטרטגיים כמו הנפט, המ
שיח' צריך להבין שזו הייתה מקפצה אל לבה של–. באשר לשארם א’שיח–שארם א

מצרים; שארם איימה באופן משמעותי על ביטחונה של מצרים.

מיגים' תקפו את מרחב שארם’ ביום הראשון, בשעה 14:00, 28 ג. הסיוע האווירי.
, שזינקו ביוזמתם, ניהלו אתם קרבות אוויר. תותחי הנ"מ’. שני 'פנטומים’שיח–א

מיגים' התוקפים. בקרבות האוויר’בבסיס כלי השיט ומעליהם, גם הם ירו לעבר ה
מיגים', והשביעי הופל מעל המפקדה שלי באמצעות אש נ"מ שעל’הופלו שישה 

כלי השיט ובמחנה. שתי אנטנות הקשר רוקטו על ידי אותו מטוס שנפל למים, ולנו
 פשוט נותקנו מהעולם החיצון.—נפל' הקשר ’

’זארימ יסוטמב ריוואה ליח ליפה ותביבסב .טפנ חודיקל ןקתמ היה ץרפמה בלב
ריק לע ונאצמ המחלמה ףוסב .ץרפמב ולעפוהש םיירצמה םיקוסמה 42–מ הנומש
הלועפל תירצמה תינכתה תא היבד'עב ירצמה ףוס םי דוקיפ לש םיעצבמה רדח
ץרפמה ריצ ךרואל תוניפסה ;ףוח שאר סופתי קסומה חוכה ,תינכתה יפל .ץרפמב
הימראה תוחוכ ,ךכ רחא ;תיטסיגולה הכימתה תא ףוחה שארל ונתיו ונלש דצל וצחי
:םיינשל ולצפתי םש ,רוט–אל םורדמ דע ץרפמה ךרואל המורד ץאוסמ ודרי תישילשה
’חיש–א םראשל ךישמי רחא חוכו ,יניס םורד תא הצחיו בהד ןוויכל עוני דחא חוכ
.שבכיתו םראש רתוכת ךכו
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המגבלות של חיל האוויר

ריוואה ליח ם"כמב םיליט ינש לש העיגפה תא וענמ אל ריוואה ליח יסוטמ
קותינ תא םג וענמ אל םה .םראש ץרפמ לש ינשה רבעב התייהש העבג — ארפצב
אל םגו טיש ילכ םושב ועגפ אל םירצמה ,ונלזמל .תועש המכל תוחפל ,רשקה
רתויה לכלו 'םימוטנפ’ ינש הריזב ואצמנ המחלמה ךרוא לכל( 'םימוטנפ’ה טעמב
,תותחנה לא םיירצמה םיל"יטסה ירי תא וענמ אל ריוואה ליח יסוטמ .)העברא
שי .םיש"מגנ 52 דועו 'ןאריט' יקנט 61 תאשל הדעונש ,'עבש תב’ תתחנה ללוכ
.המחלמה ךרוא לכל ונתוא התוויל 'קורי רוא’ תמישמ יכ רוכזל

פנטומים' נועזים היו בערב הראשון באוויר, במרחק 37 מיל משארם,’אותם שני 
פנטומים'’כשנתגלו שני סטי"לים מצריים בדרכם לתקוף את שארם. יצרתי קשר עם ה

והתחננתי שיפגעו בסטי"לים המצריים, מחשש שהם יפגעו בחמשת הכלים שלנו
שפטרלו לאורך החוף. הם היו באוויר, והסטי"לים המשיכו להתקדם.

אור ירוק' עלה על הפרק, ישבתי שעות עם אל"מ’חודשים לפני המלחמה, כש
צמח חרות, רמ"ח אלקטרוניקה של חיל הים, והתייעצתי עמו בשאלת ההתגוננות
מפני הסטי"לים האלה, כי לא היה לנו שום נשק מגן מולם. צמח אמר שאם הכלים
שלנו יהיו דבוקים לקו החוף בזמן התקפת הסטי"לים, יש סיכוי שטילי ה'סטיקס'
לא יוכלו להינעל על כלי השיט שלנו; ולכן צריך להיצמד ככל האפשר לקו החוף.

1,000 מטר של ריפי–אבל, קו החוף שלנו בקטעים מסוימים מתרחק ומגיע ל
אלמוגים, ומפקד נט"ק לא אוהב להתנגש בריף כזה, כי הוא פוחד לשבור את
ספינתו. עיקר הקושי נובע מהרוח הצפונית השלטת, שתמיד באה מהדופן, זורקת
את הנט"ק והוא עלול להתנגש בריף האלמוגים ולהיתקע עליו. בסופו של דבר,
לאחר אימונים רבים, הם עשו את הנחיתה על הריף באופן יוצא מן הכלל עד שזה

נהפך לנוהל קבוע.
באשר להמשך תיאור האירוע שהתרחש בלילה הראשון למלחמה, כאשר

 הוריתי—סטיקס' ’ הטווח של ה—50 ק"מ מקו החוף –הסטי"לים המצריים הגיעו ל
לנט"קים לנחות, וכל חמשת הנט"קים נחתו על הריף בקו החוף. הסטי"לים הגיעו

 וירו. קודם לכן אמר לי אחד— עד כדי כך התקרבו —לטווח של 12.5 מיל מהחוף 
5,000 רגל כדי לפגוע בסטי"לים–הטייסים: "תראה, אנחנו לא יכולים לרדת מתחת ל

סטרלות'. בקיצור, היה ברור’המצריים, כי יש ירי מהסטי"לים". נראה שהתכוון ל
שהדרך היחידה להתחמק הייתה ב'שיטת צמח', שאימצנו כנוהל. הנט"קים נחתו

בת שבע' כי שני טילים עברו לו מעל’וכעבור שתי דקות קיבלתי דיווח ממפקד 
התורן, וכל אחד משני הנט"קים האחרים דיווח גם הוא על טיל שעבר לו מעל

התורן והתנפץ ביבשה.
הוקים' בראס’: לא ניתן היה למנוע מהאויב את חיסול הבעיה מהותית רביעית

הוקים' הזאת לא הייתה שליטה על הים. כלומר’סודר. להגנת הנ"מ של סוללת ה
הוקים' במטוסים שיבואו מעליהם, אבל את אותה’ניתן היה לפגוע באמצעות ה

הוקים' שהייתה מוצבת בראס סודר הייתה יכולה לחסל מחלקת קומנדו’יחידת 
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מצרית שחוצה את הים באחד הקטעים הכי צרים שלו. את זה היה צריך למנוע,
דבורים'.’ואת זה עשה חיל הים באמצעות ה

בחמשת הימים הראשונים למלחמה, התעקש בני פלד שלא להסיג משם את
פשר לחטיבה 35 שהגיעה למרחב להילחם מצפון לראסִטילי ההוק, וזה גם א

מסלה ביומיים הראשונים, ללא איום אווירי. היה אפוא חשוב ביותר מבחינה
הוקים' ימנעו חיפוי אווירי לכוחות הארמיה השלישית, ובכך נמנעה’אסטרטגית שה

התקדמותם לחבור אל הקומנדו שהגיע לסיני במסוקים.
לחיל האוויר היו גם בעיות של זיהוי מעל הים. חיל האוויר כמעט פגע במסופי

טור. מטוסים דיווחו שהם רואים שש סירות העומדות לנחות מצפון–הנפט מול א
טור. מיד זיהינו במפה שמדובר במסופי הדלק שלנו, והזהרתי אותם שלא–לא

לרדת' עליהם.’
ריוואה ליח יסוטמ .הקדר’ע לש ט"מאה היה ,רתויב יתועמשמהו ישימחה םרוגה

התייהש ,הקדר’עמ מ"ק 04–כ לש סוידרב ץוליח וא יפקתה עויס תתל ולכי אל
ךכ .'םיגימ’ תסייטו א"קט תוללוס שש םש ויה .ץאוס ץרפמ תריזב הטילשל חתפמה
,םיריגסמ ם"כמ ירודיש ליעפהל ילב טושל הקדר’עב םיבצומ ויהש םיל"יטסה ולכי
— 'סקיטס’ה חווטו ,מ"ק 63 היה יניס ףוחל דע םשמ קחרמה .ןאודש יאה לא עיגהלו

50 ק"מ, משמע כל כלי שלנו שנכנס למפרץ או יצא ממנו היה כמו מטרה במטווח
, אווירית וימית, שחסמה’חומת אמ"ט’שניתן לחסל אותה. כך יצר האויב המצרי 

את החדירה לע'רדקה ולמפרץ סואץ. אין צורך להרחיב את הדיבור על משמעות
בת שבע' עם כל הרק"ם שהייתה’אור ירוק', ולו רק כלפי ה’האיום הזה מבחינת 

אמורה לשאת. פגיעה בה הייתה נעשית ל'קטסטרופה' של המלחמה. כל תנועה של
דבורים' הייתה מאוימת. הפתרון האפשרי היחיד בתנאים האלה’נט"קים או של 

היה להפעיל את כוחות שייטת 13. ביקשתי ממפקד חיל הים להציב בהקדם האפשרי
את השייטת אלינו. ואכן, הוא אישר והם הגיעו לפנות ערב של הלילה השלישי

למלחמה.
רדקה. גם’לפני המלחמה התנגדו לפתרון של הפעלת שייטת 13 לתקיפת ע

מפקדת חיל הים וגם מפקד השייטת התנגדו, והיו להם סיבות טובות. אתאר את
חלקן:

. לסירות גומי זה טווח עצום. היםרדקה’הטווח הגדול של 100 ק"מ משארם לע
באזור זה קשה לתנועה ולניווט;

, גם בנסיגה, שברור שתהיה בכל מקרה לאור היום בתוך האמ"ט,היעדר סיוע אווירי
 לא לחילוץ ולא לתקיפה;—ולכן לא יינתן כל סיוע אווירי 

ויה תורטמה .ןגעמה ךותב םגו תואובמב םג םיימי םירויס ויה המצע הקדר’עב
ןיעמ אוה ןגעמה .ומצע ןגעמל דע חתפהמ מ"ק השולשכ ,ןגעמה קמועב חזמה דיל
םילג רבוש ןיעמ אוה ןגעמל חרזממ ןוטפ’ג םיגומלאה יא .חווטמו ךורא קינקנ
םיעלקמו םייטמוטוא מ"מ 32 יחתות םג םיבצומ וילע לבא ,ןגעמה לע ןגמה
וקרזש םיירצמ םילייח ובצוה ןגעמל הסינכה ךרוא לכל .ןגעמה ידצ ינשמ םינווכמה
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םימרז םג ויה .בר יד קמועל הארנ ללוצו ,םילולצ ןגעמב םימה .ןגעמל ץפנ ינעטמ
רבוע הפיא תעדל ןיא ןכלו ,לפשו תואג יבצמ יפל םימב םיסכתמה םיגומלא יפירו
.ףירה לובג

בתדריך האחרון שלפני הפעולה האחרונה נאמר שהכוח המצרי יקבל סיוע של
תאורה מזרקור 40 שיוצב בפתח המעגן.

רדקה.’אכן, השייטת שהגיעה ביום השלישי למלחמה נכנסה בלילה הרביעי לע
היא תקפה את ע'רדקה ארבע פעמים; חדרה למעגן שלוש פעמים; הפתיעה את
האויב, השמידה שניים מארבעת הסטי"לים שהיו למצרים בזירה הזאת והרסה את

המזח הצבאי שבו.
כשהגיעה השייטת לזירה, כינסתי גם את המפקדים להתייעצות. היו בזירה שני

, והם אמרו שלתקוף את ע'רדקה זה סיכון’נון ובוצר) כ'יועצים– (בן’אלופים במיל
רדקה’גדול מדיי ואף טירוף. אמרתי שאני עומד להמליץ למפקד חיל הים להיכנס לע

וכי זו דרך הפעולה היחידה. אחרי 48 שעות של לחץ מצרי היה ברור שזירת ים סוף
עומדת ליפול כפרי בשל לידי המצרים, ולכן זו הייתה הדרך היחידה לאלץ אותם

להתגונן, לרתק את כוחותיהם ולהשיג חופש פעולה בזירה.
,הלודג התייה ןיידע הלועפל תודגנתהה הזה בצמה רואית ירחא םגש יתיאר

יניבל דיגי אוהשו 'םיספהמ יתדרי'ש בשוח אוהש יל רמא ליחב םידקפמה דחאו
.ותוא םילכסמש ינפל רושיאה תא שקבאו יניבל ץוראש יתבשח .יל רשאי אלש
יכ ול יתרמאו ,ידעלג רפכמ לורק ידג ,חוכה דקפמ היהש ימ תא יתספת ךרדב לבא
חיכוהל ןמזה הז ,התלוכי תא יריכהב ,יתעדלו ,תטיישה תא יתבזע םייתנש ינפל
,םיישקה לכ םע הז תא עצבל רשפאש ענכושמ ינאש ,יתרמא דוע .התוינויח תא
רמול לכוא םא םיה ליח דקפמ תא ענכשל לק רתוי הברה יל היהי .םירורב םהש
יתשגינ .תאז השעי אוהש םוקמב רמא ידג .תאז תושעל ןכומ לורק ידגש ול
,עמשת" :יל רמא אוה .םיה ליח דקפמ ןגס , [צבי תירוש]לשרה יל הנעו ןופלטל
הז תא ןייצל בייח ינא ."רשאת ץילמי באזש המ לכ ,תויחנה הפ יל ריאשה יניב
.ךשמהב ןוטה היה םג הז יכ ,יניב לש ותוכזל

הלוחמים חזרו מכל ארבעת המבצעים הללו ללא פגע. אנחנו בנינו על הפתעה,
והשגנו אותה במישורים שונים. בעצם, שיחקנו משחק של חתול ועכבר עם המצרים.
בפעם הראשונה יצאו שתי סירות גומי עם צוללים והם הגיעו עד קרוב לכניסה.
בכניסה עמדה טרפדת שחסמה את הכניסה, וגדי דיווח לי על כך. הוריתי לו שלא
להתקדם כי הכוח יושמד ולחכות עד שיסתלקו. וכך הוא חיכה עד 2:00 בלילה
וברור שהזמן שנותר לא הספיק לו כדי לצלול, לשחות ולהגיע למטרות ולחזור

בתנאים ובמרחקים שדובר בהם. החזרתי אותו.
כשהכוח חזר תחקרנו אותו והגענו לידי מסקנה שהם היו בעצם יותר פנימה
ממה שנראה להם בשטח וכי אפשר להיכנס. לפיכך שיפרנו את התכנית: הלכנו עם
שלוש סירות גומי עם שני זוגות צוללים בלבד, והם חדרו. זהו סיפור גבורה בלתי

—רגיל. מפקד הכוח אמר לי שלא ידע איפה המטרה, ואז הוא ניווט לפי הפיצוצים
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 שם כנראה צריך להיות הסטי"ל. הוא חיכה—במקום שזרקו הכי הרבה מטעני נפץ 
לפסק זמן בהשלכת המטענים, זינק, הדביק את המטען וחזר. זה היה הסטי"ל
הראשון. ההפתעה הייתה גם בשיטה ובעצם העובדה שהמצרים לא העלו בדעתם

שמישהו יכול להגיע לשם בתנאי ההגנה שלהם.
פצחן': גרסאות של’הפעולה הבאה הייתה עם שתי סירות נפץ, מה שנקרא 

סירות סנונית, שהופעלו בתפיסה של מלחמת העצמאות ולפיה יוחאי הסתער על
48', והן היו מדגם משוכלל יותר. ביני הגיע לזירה, ובדרכנו–אמיר פארוק' ב’ה

משדה התעופה לבסיס הצלחתי לשכנעו לאשר את הפעולה, בטענה בסיסית אחת:
"לנו חשוב שהמצרים כל הזמן ירתקו כוחות בתוך המעגן להגנתו, ואז יש סיכוי
שהם ישחררו אותנו בקטעים של שארם ובכניסה למפרץ סואץ. גם אם הלוחמים
לא יפגעו בכלי שיט ואף אם למצער יהיה פיצוץ בתוך המעגן, ישרת הדבר את

המטרה".
וזה הושג. אכן, סירה אחת השתוללה במעגן. הסירה בפיקודו של (מפקד חיל

פצחן', וסירה שנייה,’הים לעתיד) ידידיה יערי, שהיה אחד משני המסתערים ב
 שתיהן החטיאו את הסטי"ל המצרי שעמד שם, אבל—בפיקודו של יאיר מיכאלי 

פצחן' השני פגע במזח ופוצץ אותו. מנקודת ראייתי כמז"ר, מטרת הפעולה הושגה.’ה
המצרים היו מבוהלים ותגברו את המעגן.

– זה היה ב—כאן הייתה הפתעה גם באמצעים ובמידה מסוימת גם בעיתוי 
שעה וחצי לפני אור ראשון.-3:30 בבוקר, שעה

הפעם הרביעית, שהפתיעה גם אותי, הופעלה ביוזמתו של מפקד חיל הים ביני
אור ירוק' ושצריך’תלם. הפעם הוא הורה לי שלמחרת הפעולה שוב אמור להתבצע 

רדקה, משום אין לנו דרך אחרת לחפות על הנחיתה’לתת עוד מכה למצרים בע
שתוכננה.

בבוקר הפעולה קיבלנו 20 מרנ"טי 'לאו', עם מדריכים. אלה היו אמצעים שלא
ראינו מעולם קודם לכן, ולא ידענו עד איזה טווח הם יעילים. בגלל מוכנות האויב

הכרת המרנ"ט–(אחרי שתי חדירות), תנועה חשופה בסירות על פני השטח, ואי
 החלטתי לפקד על הפעולה באופן אישי בתוך היעד, ומפקד החיל אישר.—'לאו' 

הגעת רקטות 'לאו' בבוקר הפעולה התאימה לנו מבחינת נוהל הקרב, כי החלטנו
שהדרך היחידה שנותרה בעת שהמצרים כבר מבינים שאנחנו מסוגלים להגיע, היא

ש'’ש' במועד שאיש לא יאמין שעוד ניכנס למעגן. קבענו את שעת ה’לקבוע שעת 
4:00 בבוקר, שעה לפני אור ראשון. הייתה בעיה נוספת: האם להיכנס מצפון או–ל

מדרום? העדפנו את הצפון, כי הערכתי שיחכו לנו מדרום. בכל סירה היה צלף אחד
שאומן, וחמישה טילים לקרב (בפעולה היו שתי סירות שחדרו לתוך המעגן, הסירה
השלישית התקלקלה בדרך לשדואן והחזרנו אותה לשארם). הוריתי שעל הירי של
חמשת הטילים שנותרו יתאמן רק אדם אחד. את סטי"ל המטרה איתרנו ממרחק

 לאחר החדירה למעגן האפל.— ’400 מ
, התקדמנו. שלושת הטילים הראשונים’120 מ–אחרי ההיתקלות בסטי"ל מ
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נורו ממרחק 80 מ' מהסטי"ל. גם הסטי"ל ירה לעברנו. החטאנו. עצרתי את האש
 מסטי"ל האויב. נותרו לנו שני טילים בכל סירה. גם הטיל’והתקדמנו עוד 40 מ

הרביעי החטיא, עבר מעל התורן, אבל הטיל החמישי שנותר בכל אחת משתי
 פגע והצית את הסטי"ל.— עד היום יש ויכוח, מי קדם —הסירות 

המצרים שחו סביבנו והיינו צריכים לצאת משם, אך נאלצנו להיחלץ מהריף
 חצי—שהסירה שלי עלתה עליו. חבל היה להשאיר סירה במקום, למרות השעה 

שעה לאור ראשון. בסופו של דבר קפצנו מהסירה, הזזנו אותה מהריף ונגררנו על
5 בבוקר, היינו בפתח ולפנינו–ידי הסירה השנייה אל פתח המעגן. באור ראשון, ב

חמש שעות תנועה בחזרה לשארם.
אחרי הפגיעה הזאת פינו המצרים את המעגן. איני זוכר בהיסטוריה הימית שצי

מפנה בסיס עקב פעולת קומנדו.
דחי העציב 707 הדיחי םעו ,'קשנ תוינונס’ םע ןאודש יאה תא םג הפקת תטיישה

התייה ,המחלמה עצמא דעו הלחתהמ .ץרפמה ריצ ךרואל ןופלט יווק ץוציפו בראמ
הלועפ שפוחו הטילש תגשהל ונרתח ךכ רחא .םראשב קנחה תבינע תרתה לש היעב
ינוצרב .עצוב אל רעצה הברמלש ,'קורי רוא' עצבמ תארקל ץרפמל הסינכב העונתל
ל"הצל היה רבכ רשאכ ,הלעתב החילצה התייה זא ,שדוחב 41–ב היה הזש שיגדהל
.התיחנ וא החילצ תויצפוא יתש ותושרל ודמעו ץאוס ץרפמב הלועפ שפוח

דבורים', יש קשר הדוק בין מה שנעשה בהם לפני המלחמה ובין מה’באשר ל
שהתרחש במלחמה עצמה. הייתה נוכחות קבועה ורצופה במפרץ עוד שנה לפני

דבורים' דרך קבע בתוך’המלחמה. מפקדת חיל הים אישרה את דרישתי להחזיק 
מפרץ סואץ, וזאת משלוש סיבות: כדי להרגיל את המצרים שאנחנו מסתובבים
שם; כדי להכיר את זירת הפעולה, שיש לה חשיבות ממדרגה ראשונה, במיוחד
בזירה הזאת, וכן ליצור תשתית לוגיסטית ותקשורתית שתשרת אותנו תמיד, גם

במלחמה; וכמובן, פיקוד ושליטה ותמיכה בעזרת בסיסי המשנה.
.ץאוס ץרפמל הסינכה רצמב רבעמל חוטבה העונתה ביתנ תא ונכה '27 ףוסב

גיאדה הז .ןוטרש לע םש הלוע היה םיה ליחמ והשימ םעפ ידמ ,ןכל םדוק םינש
תועצמאב ונרמת .ךכ לכ םיטעומ טיש ילכ ונל שיש הדבועה חכונ רקיעב ,יתוא
תארוה יתאצוה וליפא .רצמה רבעמ תא ם"כמ םע ונלגרתו ;ם"כמ דה יריזחמ
ןוחטיבה םהב לחלחיש ידכ ,תיברמ תוריהמב םש עונל 'םירובד’ה ידקפמל עבק
,יניס ףוחל בורק רכזוהש יפכ היהש ,הזה רבעמה לש לודגה ןורתיל .רבעמב
לע ורי םירצמהשכ תאז ,המחלמה תעב ףסונ סונוב היה ,ונלש חטש רמולכ
ונל שמיש הזו תורטמ הזב ואר םה .םיליט הנומש-העברא ונלש ם"כמה יריזחמ
.היעטהל ,המד תרטמ

גיבשנו תורת קרב המבוססת על הסתערות ותקיפה בטווחים קרובים. אמרנו
במפורש: בלילה לא פותחים באש אלא כאשר רואים את המטרה בעין ולא במכ"ם;

600 יארד מן המטרה.– בטווח שאינו גדול מ—וביום 
האימונים האלה נערכו בכל הרמות. אימצנו את הגישה לקיים אחת בחודש
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סנפיר', ובו הפעלנו את כל הזירה ואת כל הכלים ובכללם’תרגיל זירתי שקראנו לו 
דבורים'.’כמובן את ה

דבור'. כמובן, התקנו’באותם ימים נוספו תותחי 20 מ"מ שהותקנו בירכתי ה
תול"רי חי"ר 'קרל גוסטב', שהגיעו רק אחרי הימים הראשונים מפרוץ המלחמה.

נשק’דבור', על המעקה. קראנו לנשק הזה ’הם הותקנו על הדופן הימנית של ה
מסיים', מכיוון שכל השאר היו בעלי קליבר קטן יותר, כמו מקלעי 0,5. קבענו
בנוהל את הירי בטווח קרוב, משום שיש בכך סיכוי לפגוע בחדר המכונות ולעשות

בו חור שיגרום להצפה או לפיצוץ של תחמושת או לדליפת דלק מהספינה.
בשנה שקדמה למלחמה היו שני מפגשי קרב עם ספינת המשמר המצרית

קסטרו', לא–שהוטבעה בידי עמי איילון בלילה השלישי למלחמה. ספינה זו, 'דה
נרתעה מלבוא מדי פעם ולהפגיז את ראס סודר, ואנחנו ארבנו לה. בפעם הראשונה

צרעות' (סירות משמר קטנות), ובפעם השנייה עם זוג’נעשה הדבר עם שתי 
דבורים'. אותו בחור, צביקה שחק, שנכנס למרסא תלמאת ועשה קרב גבורה, הוא’

קסטרו' לפני המלחמה. אבל במפגש ההוא,–שהסתער במפגש השני עם ספינת ה'דה
130 מ"מ–הוא הגיע עד אליה ומצא עצמו בשליש הקרוב למצרים בצל תותחי ה

המצריים. הוא נשאר בלי תחמושת בעוד ספינת האויב הזאת מסתובבת סביב צירה
ומאבדת שליטה, אך לא השמדנו אותה. בתחקיר שאלתי אותו: למה לא הטבעת?
והוא השיב שנגמרה התחמושת. אמרתי לו: "עוזים יש לך? מטעני נפץ יש? חרטום
יש לך? אל תחזור בלי להשמיד!". היו שאמרו שהוא לא יכול לפקד, ואמרתי להם
שהוא חומר יוצא מן הכלל ואנו אלה שלא הטמענו בו די הצורך את חובת ההסתערות
וההשמדה. ואכן, בלילה הראשון למלחמה, בשעות הראשונות ללחימה, הוא קיבל
פקודה ממפקדת חיל הים לתקוף אויב בסמוך לראס זעפרנה, ליד מרסא תלמאת.
אך הוא, ביוזמתו האישית, חדר לתוך מעגן סמוך, למרסא תלמאת, ופגע בכוח
החלוץ המצרי שעמד להוביל 70 ספינות דיג חמושות לפלישה לסיני. מעשה זה נתן

את הטון בהמשך המלחמה.
דבורים' היו אלה שסיכלו בשעות הראשונות למלחמה ובהמשכה, את’ה

התארגנות הכוח המצרי לחצות את המפרץ, וניתקו את חטיבת הקומנדו המוסקת
דבורים'. למחרת’14 באוקטובר נערך קרב עם חמישה –ממקורות התמיכה שלה. ב

17 באוקטובר–30 פגיעות. למזלנו איש לא נפגע. החל ב–דבור' כ’מצאתי כמעט בכל 
דבורים' סביב האי שדואן.’פרסנו 

הפעם האחרונה שתקפנו במפרץ הייתה כשערכנו הפגזה מתוך נט"ק. ירינו
דבורים'.’לתוך מרסא תלמאת 150 פצצות מרגמה 82 מ"מ, בחיפוי נצור של שני 

היו עוד מארבים וניסיון לחלץ את נצורי המזח שהופסק על ידי פיקוד הדרום בגלל
 רבע—דביה ביום האחרון למלחמה ’ההפגזה המצרית המדויקת. הייתה כניסה לע

שעה אחרי כיבוש הנמל בידי דן שומרון. עזרנו להשתלט על המעגן עצמו, לקחנו
1,500 שבויים מצריים. בעצם, כאן–ספינות שלל, ובעזרת הנט"קים פינינו ממנו כ

גם השלמנו מהים את כיתור הארמיה השלישית.
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חרם הנפט

םורזל ןבומכ ךישמה טפנה לכש ררבתמ המחלמה רחאל יתכרעש רקחמ יפ–לע
םתואב ,לארשי תנידמש אלא דבלב וז אלו ,תליאל סדור ובאמ תוברקה ךלהמ לכב
םסרפש ןותנה .םלועב םיישילש םימרוגל טפנ הקפיס ,טפנה םרח היהש םימי
שקבל ידכ םייכרבל הדרי לארשי תנידמ '47 ראוני דעש — ירצמ לרימדא ותוא
— טפנה תניחבמ שאונ בצמל העיגהש םושמ ,םודאה םיב ימיה רוצמה רסויש
ליחש ,תישילשה הימראה לש רותיכה .תורצויה תא ךפה אוה .החידב ןבומכ היה
ימיה רוצמה תא ריסהל ידכ ינידמה חוקימה ףלק שמיש ,םיה ךרדב קדיה םיה
.םודאה םיב ירצמה

תא .רוצמה תא וליטהש ךכב תוכז תודוקנ םמצעל םושרל םילוכי םירצמה
לא ועלקנש תוילכמ יתש .םילימ המכב ריבסהל שקבמ ינא ולש יתימאה טקפאה
שוקימה .תליאל קלדב תואלמ ועיגה ,המחלמל ןושארה םויב ,םודאה םיה ךות
ונכרעה אל םא םג ,טישה ביתנ תא םירצמל םסחו שביש השעמל לבוי ירצְמב ירצמה
.תושק םש העגפנ ,'הלפירמ' ,םירצמה תורישב תינווי תילכמ .ותוא ושקמי םהש
ריבסמ הזו ,'ןוסמס' תילכמה תועצמאב ןאלימה ךרד קלד ליבוהל ונכשמה ונחנא
רשע ,תעדל תאז יכ .הזה ןוויכהמ אל םג טפנ תפיט הרסח אל לארשי תנידמ עודמ
ךרד לארשי תנידמל ונפוהו הקירפאל ביבסמ ופקע יסרפה ץרפמהמ ואבש תוילכמ
תוצחומה תולועפב — ןוכיתה םיב ונלש םיל"יטסה .הערפה אלל וב וענו ןוכיתה םיה
.הלועפ שפוח ונל וקינעה — םילמנב םירצמה רקיעבו םירוסה תורגתסהל ומרגש
ה.זה גשיההמ רבד לש ורקיעב העבנ םיתרכ דיל ונב עוגפלמ םהלש העיתרה םג

התפיסה ההתקפית

, ערכה מפקדת הזירה בימילתקוף עם כל מה שיש וללא הרףעקב המדיניות 
דבורים' בסיוע קומנדו ימי’המלחמה 12 מבצעים התקפיים: שישה באמצעות 

רדקה ובשדואן; ואחד במפרץ. שישה’ונט"ק במפרץ; חמישה בידי הקומנדו הימי בע
משבעת המבצעים שערכה שייטת 13 במלחמה בוצעו בזירת ים סוף. כל 12 המבצעים
שניזומו, חלקם על ידי מפקדת חיל הים וחלקם על ידינו, ניזומו בעת המלחמה, אך
מבצעי התקיפה של ה'דבורים' תורגלו לפני המלחמה. זאת, אף שלא היו תכניות
מבצעיות מאושרות לבצע תקיפות על מעגנים ספציפיים, ואלה תוכננו ובוצעו רק

עם פרוץ המלחמה.
מבצע הנחיתה אור ירוק כאמור לא הופעל. ביצועו יכול היה לממש מהלך

14 בחודש כשהושג חופש הפעולה היחסי במפרץ.–אסטרטגי כבר מ

הלקחים
הוכח שיתרונות טכנולוגיים, כמותיים וגאוגרפיים אינם מספיקים כדי לנצח בקרב
ימי קונוונציונלי מודרני. הדבר הוכח בעליל גם בלוחמת הסטי"לים. היה פער



מלחמת יום הכיפורים 538

 מלחמת יום הכיפורים538הגהה 5

לרעתנו בכמות הסטי"לים ובטווח העדיף של הטיל הסובייטי סטיקס. במיוחד
היינו נחותים בזירת ים סוף מול החשיפה התמידית לתקיפות אויב. ההתגברות על

הפער הזה התאפשרה, במילים יותר כלליות, באמצעות:
שילוב מרבי של נחישות הפיקוד והגייסות, תורת לחימה טקטית נכונה1.

ומתורגלת לרוב, וכן מקצוענות בהפעלת מערכות הלחימה.
תמהיל של טכנולוגיות התואם את התפיסה הטקטית והאופרטיבית.2.
אסטרטגיה התקפית שהעבירה מיד את הלחימה לחופי האויב ונמליו.3.

 הופעת טכנולוגיות מתקדמות יותר מאז מלחמת יום הכיפורים,— הלקח לעתיד
כולל טילים ארוכי טווח מדויקים יותר וחזקים יותר, מחייבת התאמות טכנולוגיות

וטקטיות, ואלה לא ישנו את העקרונות האופרטיביים והאסטרטגיים שצוינו.

 הניצחון המוחץ שנחל חיל הים בים התיכון חסך את החשיפה— ברמה הלאומית
של מדינת ישראל לחזית נוספת, ואולי גם לשיבוש הגיוס, בשעותיה הקשות ביותר,
כשלא הייתה לה כל עתודה של כוח, כולל כוח אווירי. במלחמת המפרץ נורו על
ישראל 40 טילים ש'התפזרו' על פני יותר מחודש ימים. במלחמת יום הכיפורים,
הסורים והמצרים היו מסוגלים לעשות זאת במטח אחד (וזה מה שהיה למצרים
ולסורים) ולשבש את הגיוס במדינת ישראל. עקב הנחיתות הכמותית, הטכנולוגית

 באופן פעילותו—והגאוגרפית של כוחות צה"ל במרש"ל ובזירת ים סוף, חיל הים 
 היה הגורם המכריע שמנע את כיבושו של דרום סיני והביא לשליטת—ויוזמותיו 
צרים ובנכסי הנפט ולזרימתו.ְישראל במ
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העניין ההתקפיהעניין ההתקפיהעניין ההתקפיהעניין ההתקפיהעניין ההתקפי
—תא"ל (מיל') צבי תירוש (הרשל) 

סגן מפקד חיל הים

חיל הים נהג בכוח, במוח ועם קצת מזל

בכל המלחמות חיל הים ניסה לתקוף. במלחמת ששת הימים היו ניסיונות תקיפה.
אמנם לא היו אמצעים, לא היו תנאים, וההצלחות לא האירו פנים. אבל הגישה

ההתקפית הייתה תמיד חלק מקיומנו.
מלחמת יום הכיפורים. השעה בערך 20:30. הרמטכ"ל התפנה מעט לשמוע
דברים אחרים, והוא שאל איפה חיל הים? מה עושה חיל הים? מה עושים? קראו
לחיל הים. לביני לא הייתה סבלנות רבה לכל הדיונים מהסוג הזה, אז הוא שלח
אותי לשם. הוא אמר לי שאסתדר. דדו שאל אותי: "מה עושה חיל הים?" ואני
השבתי: "מבטיח את חופי המדינה". והוא אמר: "בסדר, אז איפה אתם?" ואז
מישהו אמר לו: "הם בסוריה". דדו נחרד ואמר: "זה מה שחסר לי עכשיו, כל
הבעיות האלה ואתם באים לי עם סוריה בצפון? יאללה תחזרו הביתה". אמרתי לו
שהשעה 21:00 ושנמשיך עד 22:00 כי אנחנו מגנים על חופי המדינה. ככל שניירט
את הכוח שבא לתקוף את חופי המדינה, כך נשרת את העניין. עשינו הסכם שנחזור

בשעה 22:00, והוא נתן לנו להמשיך.
22:01, ודדו שמע את הדיווח בזמן אמת. הוא ביקש ממני–המגע הראשון היה ב

לגשת אליו ואמר לי: "יש מגע, זה קרב, היה לי יום מספיק ארוך, תפסיקו את זה".
השבתי לו: "המתן, קרבות ימיים זה לא דבר ארוך. חוץ מזה מי יכול לסגת באמצע

מגע?" והוא ענה: "בזה אתה צודק במאה אחוז, אבל תגמרו מהר".
זה היה הקרב הראשון. הטבענו חצי מהצי הסורי. לא הייתה לנו אף לא אבדה

אחת. בסופו של דבר אמר דדו: "שמע, אתם עשיתם לי את היום!".
הריטואל הזה חזר ונשנה מדי יום. היינו נכנסים ונשאלים: ומה חיל הים עושה?
מגן על חופי המדינה. הוא היה אומר: בסדר אבל איפה? והיה מופתע לשמוע

שאנחנו ליד כרתים או ליד מלטה, אבל בסך הכול היה שיתוף פעולה מעולה.
מלחמה זה דבר עם הרבה שכל, הרבה מזל, שילוב של הרבה דברים. חיל הים

נהג לא רק בכוח, אלא גם במוח ועם קצת מזל.
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כמה הערותכמה הערותכמה הערותכמה הערותכמה הערות
אורי ריחם

במלחמת ששת הימים חיל הים לא היה חמוש. גם את העובדה המרה
הזאת חיל הים צריך לזקוף לחובתו ביתר זקיפות קומה ובחזה חשוף

בניין הכוח
דיין סיפר שכאשר הוא בא לבקש נשק מהצרפתים לפני מבצע 'קדש', הוא אמר
בלבו: מה יהיה אם גנרל אילי, הרמטכ"ל הצרפתי, ישאל אותי מה אם לא יתנו לכם

יפים שלנו ונגיד לבחורים שאלה’טנקים? והוא אמר לעצמו: נשים תול"רים על הג
הטנקים שלנו.

יכול להיות שחיל הים היה מנצח גם אלמלא הכלים שניתנו לו. הסיפור הזה לא
היה יכול להיות מסופר אילולא התחילו בבניין הכוח מתי שהתחילו. שמענו מביני

3,000 איש,–600 לוחמים בים. אני חושב שבבניין הכוח עסקו למעלה מ-שהיו 500
 זה ממש—והניסיון לעשות היסטוריה צבאית בהתעלם מהסיפור הזה כלא היה 

לא היסטוריה, זה עיוות ההיסטוריה.

התרומה של מדעני משרד הביטחון לתורת הלחימה

תורת הלחימה עם האמצעים האלקטרוניים, עם הטילים, עם כיוון הרוח, עם כיוון
—השיט ועם האזימות לאויב, היא עניין מורכב ומסובך. אמנם מתקן תרגול טקטי 

זה דבר אדיר וחלוצי וכל מה שנאמר עליו נכון. אבל במה מזינים אותו? מהן
—ההוראות? לאן נשוט? מתי לירות את רקטות ה'מוץ'? היכן לנטוע אויב מדומה? 

כל הדברים האלה נעשו שנים ארוכות בשיתוף המחלקה לחקר ביצועים במשרד
הביטחון ובשיתוף פעולה הדוק עם חיל הים.

הלוחמים של חיל הים באו ל'מכון דוד', והמדענים של 'מכון דוד' יצאו לים,
ותורת הלחימה הזאת פותחה ושוכללה בשיתוף פעולה והיה היזון חוזר. זה תהליך
שנמשך שנים. לפחות שלושה מפקדי חיל הים פיקדו על החיל בזמן שהוא נעשה.
במלחמת ששת הימים חיל הים לא היה חמוש. גם את העובדה המרה הזאת
חיל הים צריך לזקוף לחובתו ביתר זקיפות קומה ובחזה חשוף. כשם שחיל הים
הצליח למצות את מה שניתן לו במלחמת יום הכיפורים באופן יוצא מן הכלל,
ברמה עולמית ולא רק ביחס לצה"ל, כך הוא החטיא והחמיץ את האפשרות להיות
מצויד בטילים כבר בשנת 67', משום שפיתוח הכוח החל לפני מבצע 'קדש', ופיתוח

גבריאל', התחיל לפני 56'.’הטיל, שבסופו של דבר היה 
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—————התרשמות של משקיף התרשמות של משקיף התרשמות של משקיף התרשמות של משקיף התרשמות של משקיף 
איך נראית המלחמה בתוך הסטי"לאיך נראית המלחמה בתוך הסטי"לאיך נראית המלחמה בתוך הסטי"לאיך נראית המלחמה בתוך הסטי"לאיך נראית המלחמה בתוך הסטי"ל

) שלמה אראל’אלוף (מיל

אם תהיה שוב מלחמה רצינית כזו, אז חיל הים יפסיק להיות המזין
העיקרי של צה"ל שתמיד נזרק לאחור. אבל הוא יהיה טוב לפחות כמו

 שיהיה טוב יותר—כולם, ואם לא תהיה ברירה 

מן הראוי לזכור כי זו הייתה המלחמה הראשונה בהיסטוריה שבה הופעלו טילי
ים בידי שני הצדדים. הצטרפתי לכוח שיצא להפגיז את חוות מכלי הדלק בחוף-ים

4. ספינות אלה–באניס. הכוח היה מורכב משני הסטי"לים הראשונים מדגם 'סער'
היו חמושות, נוסף על טילי 'גבריאל', בשני תותחים אוטומטיים 76 מ"מ. הצטרפתי

מיכה מפקד הספינה, —לאח"י 'רשף', שבה שירתו אז שני מפקדי חיל הים לעתיד 
.אלכס טל, וקצין המשמרת על הגשר שעשה את לחימת הנט"ל רם

באניס שוכנת בין נמלי לטקיה וטרטוס, בטווח טילי 'סטיקס' מכל אחד מהם.
בשני הנמלים היו מוצבים סטי"לים סוריים מדגם 'קומאר'. נכנסו להפגזה ובתוך
דקות אחדות נדלקו המכלים בזה אחר זה והאש האירה את פני השמים ממזרח.
באותה העת תקף כוח הסטי"לים העיקרי בפיקודו של יומי את אזור לטקיה. לאחר

סטיקס' לעברנו. פנינו’זמן מה יצאו שני סטי"לים מנמל טרטוס ושיגרו ארבעה 
לעבר האויב במהירות מרבית על מנת לסגור טווח תוך ביצוע פעולות נט"ל. טילי
ה'סטיקס' חלפו בלי לפגוע אך האויב הספיק להיכנס לנמל בטרם הגענו לטווח

שיגור טילי גבריאל.
במשך כל הקרב ישבו אנשי הצוות (למעט שניים על הגשר) צמודים לעמדותיהם
בתוך הספינה, מפעילים מערכות שונות מול מסכים, מסובבים כפתורים, עוקבים
אחר מצגים דיגיטליים, מדווחים בשקט לתוך דיבורית ושומעים את כל מה שעובר
ברשתות הלחימה. הם שומעים את הדיווח על טילים שעפים לעברם ויודעים כי
בתוך שניות הם עשויים להיעלם מהמפה, אך הם חייבים להמשיך לעשות את
העבודה הכי מדויק ובשקט. התאבנתי ברגע ששמעתי את הקריאה "טיל, טיל",
ולפתע הופיע לצדי מלח עם כד ומזג לי כוס מיץ. ואז ראיתי שהוא עובר מעמדה
לעמדה ומשקה את כולם. נדמה לי שזה היה אחד הלקחים הראשונים משני ימי
המלחמה הראשונים. אפשר פשוט 'להתייבש' כאשר אתה יושב ויודע שכל רגע
יכול לנחות עליך חצי טונה חומר נפץ וכל מה שאתה יכול לעשות זה להישאר

צמוד לעמדתך ולדווח בדייקנות.
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עם הישמע הקריאה "טיל, טיל!" עליתי לגשר כדי לצפות במחזה. ראיתי מולי
מבנה של ארבעה כדורים אדומים טסים היישר אל בין עיניי. הספינה דהרה במהירות

רבית לעברם, ואלכס טל מנהל את הנט"ל של אותם ימים: משגר רקטות הטעיה,ְמ
מתמרן את הספינה בפניות חדות ימינה ושמאלה ומדווח למפקד במי"ק: "אחד
נוטה ימינה, אחד חולף שמאלה". רציתי לצעוק שכולם באים ישר אלינו. אבל
אלכס כבר היה מנוסה. בהתקרב הטילים לטווח נפתחה לעברם אש תותחים,

ובתוך דקה או שתיים השתררה דממה.
מה שהרשים אותי, היה שהמפקד והצוות התנהגו כאילו היו בקיאים ורגילים
בלוחמת טילים מאז ומעולם. בסך הכול אתמול היה הקרב הראשון שלהם שבו גם
ירו טילים וגם פגעו. את זה אפשר לזקוף רק לפיתוח תורת הלחימה בכלים החדשים,

לאימונים האינטנסיביים, לאמון באמל"ח ובמפקדים.

בעשט–אלוף דודו בן
מפקד חיל הים

המלחמה הייתה מרתקת, מלאת יוזמה ורוח קרב. חודשים אחדים לפני המלחמה
נשלחתי לקורס המתקדם של החיל, כדי להצטרף לכוח הסטי"לים ולהגיע לסטי"ל

 תרגיל שבו אנחנו פרוסים—ביום שלישי בערב, וביום רביעי לצאת לתרגיל 'סלע' 
אל מול חופי המדינה, והוא נערך בימי רביעי וחמישי. ניצלנו את שתי הספינות

4, שהיו בתהליך הכנה לקראת עקיפת אפריקה. הן יצאו למרכז–החדשות 'סער'
 מצרי או סורי, כאשר כוחות חיל הים—הים התיכון ובדרכן חזרה דימו אויב תוקף 

פרוסים במגננה על חופי המדינה. ביום שישי נערך התחקיר אך הופסק באמצע, כי
ביני הודיע אז למפקד בסיס חיפה להפסיק עם התחקירים ולהכין את הספינות.

ביום שישי בשעה 10:00 בבוקר נאמר לנו לחזור לספינות ולחמשן, כי מחר
כנראה נלחמים. ביום שבת בערב כבר ראינו את כדורי האש רצים אלינו, ולמעשה
נהפכתי לקצין סטי"לים מדופלם בתוך ימים אחדים. קצב ההתפתחות האישי תחת

אש הוא פנטסטי.
לחיל הים אין גדר שתוחמת ברור ומדויק עד איפה מותר, ואנחנו צריכים
לקבוע עובדות חדשות בשטח ולקבע את הגבול הימי הווירטואלי, ולפי טעמנו

והבנתנו הוא ניצב לחופי המדינה בכיוון של 291 מראש הנקרה.
 ובמלחמת יום הכיפורים הוא היה—התברר כי בחיל טכני מאוד כמו חיל הים 

 המלחמה נערכה בשתי אופרות שונות:—טכני כפליים עם ציוד מודרני יחסית 
האחת בזירת ים סוף; והאחרת בזירת הים התיכון. אופרות שונות לחלוטין, עם

הרבה טכנולוגיה אבל גם הרבה תכנון ואלתור.
חיל הים במלחמת יום הכיפורים היה החיל המבצעי היחיד בצה"ל שהגיע
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מעורבות המעצמות במלחמת יום הכיפוריםמעורבות המעצמות במלחמת יום הכיפוריםמעורבות המעצמות במלחמת יום הכיפוריםמעורבות המעצמות במלחמת יום הכיפוריםמעורבות המעצמות במלחמת יום הכיפורים
אל"מ (מיל') בני מיכלסון

המועצות להפעיל רכבת אווירית רחבת היקף לסוריה,–10 באוקטובר החלה ברית–ב
11 בחודש למצרים. חמישה ימים לאחר פינוי חפוז של משפחות היועצים–וב

המועצות שקועה עד צוואר במאבק האזורי.–מהמזרח התיכון שוב מצאה עצמה ברית
הזעקות הסוריות לעזרה לאחר תבוסת מתקפתם ברמת הגולן וההבקעה הישראלית
לעבר דמשק הניעו את הסובייטים להיכנס לעבי הקורה הן במישור המעשי של
הספקה מיידית של אמצעי לחימה חיוניים שאבדו במתקפה, כמו טנקים וטילי

אוויר, והן במישור הדיפלומטי. בתחום הדיפלומטי הם שאפו מחד גיסא-קרקע
שמועצת הביטחון תכפה הפסקת אש כל עוד מחזיקים הערבים בהישגים
טריטוריאליים כלשהם, ומאידך גיסא עודדו (וזירזו) את העיראקים לשלוח כוחות
רבים ככל האפשר לחזית הגולן ואת המצרים לתקוף בעוצמה את כוחות צה"ל

בסיני על מנת להקל את הלחץ מעל הסורים במבואות דמשק.
הברית, שגם היא (כמו ישראל) ציפתה להכרעה ישראלית מהירה של–ארצות

המלחמה, נענתה תחילה ליוזמת הפסקת האש הסובייטית והאמינה שהיא תתרחש
–בתנאים עדיפים לישראל. אבל הרכבת האווירית הסובייטית נראתה בעיני ארצות

מעצמתי ועל כן החלה לתכנן אף היא רכבת–הברית כחציית קו אדום באיזון הבין
אווירית משלה למקרה שהפסקת האש לא תיכנס לתוקפה.

המענה ה'חיובי' של ישראל ליוזמת הפסקת האש

12 באוקטובר אחרי הצהריים, הבהירה ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר לשר–ב
החוץ האמריקני הנרי קיסינג'ר שהיא אינה מתנגדת לתרחיש (שהוא הציג קודם

13 בחודש) למועצת הביטחון להחליט על–לכן) שלפיו בריטניה תציע למחרת (ב
הפסקת אש בעת הקפאת המצב. למדיניות ישראלית זו קדמו דיונים ארוכים ביממה
הקודמת בפורומים השונים של הפיקוד העליון. הרמטכ"ל שאף לכפות הפסקת אש
באמצעות מעבר מיידי למתקפה בזירה המצרית בצליחת התעלה והעברת המלחמה

לב ומפקד חיל האוויר צידדו אף הם–אלוף חיים בר–לשטח האויב. מפקד החזית רב
בכך, ואילו סגן הרמטכ"ל, האלוף ישראל טל, העדיף לשחוק את השריון המצרי
ממזרח לתעלה. ראש הממשלה לא רוותה נחת מהניסיון לכרוך נושא מדיני בנושא
צבאי (הפסקת אש בצליחת התעלה) בשיקולי הרמטכ"ל. היא ושרי הקבינט ניסו
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להבין מדוע לא ניתן להפריד בין שתי הסוגיות ולא לתלותן זו בזו, אך המודיעין
הצליח להשיג מידע שהמצרים עומדים להעביר את כוחותיהם המשוריינים ולתקוף
את כוחות צה"ל ממזרח לתעלה, ובכך בעצם נסתיים הדיון. הממשלה (הפעם
במליאתה) אישרה לצה"ל את מבצע הצליחה כאשר המטרה היא הכרעה צבאית

של הצבא המצרי ולא הפסקת אש.
 הועבר לקיסינג'ר— שישראל איננה מתנגדת לתרחיש —המסר האמור 

(שהופתע ביותר) מתוך הערכה סבירה שהמצרים לא יסכימו להפסקת אש, ואילו
צה"ל, לאחר שישמיד את השריון המצרי בקרב הגנה, יעבור למתקפה ויצלח את

התעלה.

סאדאת בשיא האופוריה

הברית מבריטניה להעלות הצעה במועצת הביטחון להקפאת המצב–בקשת ארצות
במזרח התיכון גררה ניסיון בריטי לתאם הצעה זו עם מצרים. האמריקנים הודיעו
לבריטים כי ישראל נאותה ועודדו את ישראל להרחיב את הישגיה בזירה הסורית.

סאדאת, שיכור מהצלחותיו הראשוניות, סירב לעצור–אבל נשיא מצרים, אנואר אל
את צבאו "בעיצומה של המתקפה". יש לציין: כשם שהופתע צה"ל בפרוץ המלחמה
כך הופתע מפקדו העליון של הצבא המצרי סאדאת מהקלות של צליחת התעלה
ומיכולת צבאו להחזיק בהישגיו ממזרח לסואץ. נראה לו שנוצר בסיס מספק לפיתוח

 וזו גם תצליח למשוך כוחות— קו המעברים —מתקפה משוריינת לעומק סיני 
ישראליים מהחזית הסורית. הוא לא רצה לאפשר לישראל להפסיק את המלחמה

כאשר הצבא המצרי צועד מהצלחה להצלחה.

הברית–רכבת האוויר של ארצות

האמריקנים לא האמינו לתמונת המצב שהוצגה בפניהם וסברו כי ישראל מגזימה
בדחיפות צרכיה להספקת תחמושת וכלי לחימה. רק ביום השלישי למלחמה הבינו
האמריקנים את חומרת המצב. עם זאת, המטוס הראשון עם ציוד חיוני נחת בנמל

14 באוקטובר לאחר שטס 23,000 ק"מ.–גוריון ב–התעופה בן
זו הייתה תגובה אמריקנית ישירה לרכבת האווירית הסובייטית ולסירובו של
סאדאת להפסיק את האש. מרגע זה ועד לסיום המלחמה נערך מירוץ צמוד בין
האמריקנים לסובייטים בהטסת אמצעי לחימה וציוד לצדדים הלוחמים במזרח
התיכון. הרכבת האווירית האמריקנית כללה תחמושת, חלפים, אמצעי לחימה
חדישים וציוד רב ומגוון, שהגיעו מהמצבורים של מלחמת וייטנאם שנסתיימה

בשנה זו.
הברית בתקופת מלחמת יום הכיפורים–מערכת היחסים בין ישראל לארצות

משמעית–לא תועלה בפרוטרוט במסגרת זו. עם זאת, חשוב לציין כי ההחלטה החד
הברית ריצ'רד ניקסון, גרמה לביצוע–לתמוך בישראל, כפי שהחליט נשיא ארצות

567 גיחות, שבהן, במשך–מסיבי של הרכבת האווירית ביעילות מופתית. מדובר ב
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המועצותהמועצותהמועצותהמועצותהמועצות–––––מדיניותה של בריתמדיניותה של בריתמדיניותה של בריתמדיניותה של בריתמדיניותה של ברית
במלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפורים

ד"ר מתי מייזל

מה הכוונה, ומה אנחנוְהכותרת רחבה מאוד, והיא מקשה עלינו להסביר ולהאיר ל
המועצות באזור שלנו, ביחס למדינת–בעצם רוצים לדעת. השאלה: מה רוצה ברית

 זו שאלה—ישראל, במלחמות של ישראל, ביחסים עם מדינות ערב וכדומה 
שעומדת מאז קום המדינה ועוד לפני הקמתה. דנו בה לפני מבצע 'קדש' ולפני

מלחמת ששת הימים, וזה כמובן נמשך הלאה.
התפנית הגדולה במעמדן של המעצמות במזרח התיכון החלה לפני מלחמת

המועצות אמנם לא שינתה אז–ששת הימים ולא לפני מלחמת יום הכיפורים. ברית
המועצות במלחמת–את מדיניותה, אבל לא נוכל להבין מה הייתה המדיניות של ברית

יום הכיפורים בלי שנראה את הרקע ואת הדינמיקה של מדיניותה בכל השנים
שקדמו למלחמה, וזה מתחיל במלחמת ששת הימים.

:תוינידמה יעבוק גרדב םגו הימדקא ישנא םג תובר וב וקסעש ,ףסונ ןיינע
לש םיישעמה םידעצהו תוינידמה לע םיטרפ דואמ טעמ םויה ונל םיעודי ןיידע
ומדקש םינשה רשעב םג אלא םירופיכה םוי תמחלמב קר אל ,תוצעומה–תירב
ויהש םישנאש ףאו ,םינויכרא תחיתפו תוצעומה–תירב תוקרפתה תורמל .הל
תמאב םקלחו ,הרואכל רבדל ולכי זא לש תוינידמה לוהינלו םישעמל םיפתוש
.הברה םיעדוי ונניא הז לכ תורמל — ורפיסו ורביד

מה אנחנו כן יודעים?
המועצות ומרוסיה ועלו–מעט מאוד ידוע לנו מסיפורי כמה אנשים שיצאו מברית

לארץ, ושמילאו אז תפקידים: מפקד צוללת מכאן וקצין בגדוד קשר משם. אבל, זו
תהיה שגיאה ללמוד מפי קצינים ברמה הזאת על ניהול המדיניות.

 לא פוליטיקאים, לא קובעי מדיניות, לא ראשי מפלגה, אלא—כמה גנרלים 
קצינים ברמות הבכירות של הצבא הסובייטי בתקופה שבין מלחמת ששת הימים

 שהיו שותפים פעילים מאוד במערך הסיוע הסובייטי—למלחמת יום הכיפורים 
 באו וסיפרו לנו חלק מהזיכרונות שלהם. הדברים שסיפרו—למצרים ולסוריה 

חידשו מעט, לא הרבה, וברור לנו שאי אפשר ללמוד מהם על תהליך ניהול המדיניות,
על סיבות המדיניות ועל מטרותיה. יתרה מזו: הגנרלים האלה ידעו את ההיבט
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הצבאי של הפעולה שלהם ושלהם בלבד. הם לא ידעו מהן המטרות הרחבות יותר
של מדינתם. לדבריהם, האחריות לסיוע למצרים ולסוריה הייתה בידי הקג"ב. זוהי

אחריות מנהלית, שהרי הגנרלים האלה הם שביצעו את העבודה למעשה.
משום כך, הקג"ב מידר את אנשי הצבא האדום ממידע על כל מיני דברים
אחרים. לפיכך, גם הזיכרונות והסיפורים שכתבו ופרסמו הגנרלים של הצבא הסובייטי

על פעילותם בסוריה ובמצרים, מוגבלים מאוד.
ולבסוף, אחרי המלחמה קיבלנו מעט עדויות, גם מפי כמה אנשים מהכוחות
המזוינים הסובייטיים שהיו באזור אחרי מלחמת יום הכיפורים, והם מאירים עיניים

יותר מפרסומי הגנרלים שהיו כאן לפני המלחמה.

המועצות במזרח התיכון–מדיניות ברית
אחרי מלחמת ששת הימים

המועצות.–תוצאות מלחמת ששת הימים היו טראומטיות באשר למדיניותה של ברית
זה ניכר מיד בסוף המלחמה. כך ניתן לראות כיצד התקופה שבין מלחמת ששת
הימים למלחמת יום הכיפורים נחלקת לתקופות משנה. גם ניתן להבחין כיצד
ההתנהגות הסובייטית באותן תקופות משנה נובעת מתוך הצרכים ומתוך הטראומה

של מלחמת ששת הימים.
התגובה המיידית, האינסטינקטיבית, הייתה שהכישלון במלחמת ששת הימים
הוא כישלון סובייטי. יש לזה כל מיני סיבות והסברים, חלקם נעוצים גם בהשערות

 האם—על המדיניות הסובייטית ערב מלחמת ששת הימים או במלחמה עצמה 
הם רצו במלחמה או לא? מה הם רצו להשיג? וכדומה. הרי גם זה דבר שאיננו

יודעים.
מכל מקום, משנסתיימה המלחמה החל להתפתח מערך של סיוע צבאי יוצא מן
הכלל למצרים ולסוריה, והיה בו מעין ביטוח של המדיניות הסובייטית כלפי המדינות
האלה. עד מלחמת ששת הימים סוריה נהנתה מעדיפות על פני מצרים ביחסיה עם

המועצות. אם נעקוב אחר מתן הסיוע הצבאי ומערכות הנשק למיניהן שניתנו–ברית
לסוריה ולמצרים, הרי סוריה כרגיל קיבלה אותם לפני מצרים, בעיקר הנשק

המתוחכם יותר באותה תקופה.
מצד אחר, מצרים תמיד קיבלה יותר, כי מצרים הייתה מדינה גדולה יותר עם
צבא גדול יותר ועם צרכים גדולים יותר. אם שוקלים לאיזו משתיהן הייתה השפעה

לאומית בכלל, מובן שמצרים הרבה יותר–רבה יותר בזירה בפרט ובמערכת הבין
חזקה מסוריה. לפיכך בסופו של דבר, במונחים אבסולוטיים, מצרים קיבלה סיוע

רב יותר מסוריה.
יותר מכך, עוד לפני מלחמת ששת הימים הייתה כאן גם השתקפות של

האינטרסים האלה לא השתנו עד מלחמת יוםאינטרסים אסטרטגיים סובייטיים. 
. האינטרסים האלה הם המפתח לכל התנודות והתפניותהכיפורים וגם לא אחריה

שהיו במדיניות הסובייטית בתקופה הזאת.
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למדיניות הסובייטית דאז יש כמה מרכיבים והם מסווגים גם לפי תקופות
משנה. לא דומה המדיניות הסובייטית בתקופה שאנחנו קוראים לה מלחמת ההתשה

 בין מלחמת ששת הימים—שנתיים קודם לכן -המועצות בשנה–למה שעשתה ברית
לתחילת מלחמת ההתשה. מלחמת ששת הימים החלה ביוני 67', 'ההתשה' החלה

 ומה קרה באמצע?—באופן תאורטי במארס 69' 
יש שיאמרו כי 'ההתשה' החלה בעצם ברגע שנגמרה מלחמת ששת הימים. אבל

 נקודת מפנה; הנקודה הבאה—במדיניות הסובייטית ניכרת הבחנה: מארס 69' 
— ההסכם על הפסקת מלחמת ההתשה, והצעד הסובייטי של אז —באוגוסט 70' 

 תקופה קצרה שנמשכה עד—פריסת הטילים מזרחה אל גדת התעלה; בהמשך 
מותו של נאצר בספטמבר 70'; אחר כך תקופה בעייתית מאוד עד יולי 1972, עם

-המועצות–עלייתו של סאדאת; ויולי 1972 מהווה נקודת מפנה מכרעת ביחסי ברית
המועצות במזרח התיכון והשפעה מכרעת על–מצרים, כלומר שינוי מדיניות ברית

מעמדה האסטרטגי במזרח התיכון ובים התיכון.
 מנקודת מבטנו זה בעצם אפריל עד אוגוסט בכוננות—מאי 1973 -אפריל

לבן. באוקטובר 73' ניתן להבחין שהמדיניות הסובייטית שונה לחלוטין–כחול
משהייתה, למשל בתקופת מלחמת ההתשה.

למרות השוני הזה, גם המדיניות המאוחרת יותר וגם המוקדמת יותר נובעות
להימנע מסכסוכים או עימותים קטנים שעלוליםמאותו אינטרס אסטרטגי בסיסי: 

. אםלגרור את המעצמות לסכסוך אסטרטגי גדול ללא בקרה וללא רצון משלהן
המועצות תבחר ולא בגלל–הברית, אז בזמן שברית–כבר לצאת למלחמה בארצות

י אלו מדינות קטנות במקום כלשהו בעולם.ֵהתנהגות א
השקפה זו, שהאינטרס הבסיסי הוא למנוע התלקחות, שהתפתחה בערך בתקופת
מלחמת ששת ימים, התחזקה לאין ערוך בגלל המפלה הערבית במלחמה הזאת. אם
צריך, שתהיה מלחמה, לא נורא, אבל שהסכסוכים האלה לא יביאו לידי התנגשות

אמריקנית.-סובייטית

מערך הסיוע הצבאי הסובייטי למצרים אחרי
מלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה

יטייבוסה אבצה תרמצמ ,דואמ תובושח לבא ,תולודג אל תוחלשמ ועיגה '76 ץיקב
ותושארב תחלשמ םירצמב הבשי םיכורא םישדוח .הירוסל ךכמ תוחפ ,םירצמל
אל םויה דע .תוצעומה–תירב לש םיניוזמה תוחוכה לש יללכה הטמה שאר לש
םלש ךרעמ תונבל וליחתה םהש הארנ ,תאז םע .םש ושע םה המ ונל עודי שממ
קלחנ הזה ךרעמה .תירצמה תיאבצה המצועה לש שודיחו קוזיחל עויס לש
:תומר המכל

קודם כול, יועצים וסיוע טכני לכוחות הלוחמים המצריים. יושב יועץ ליד
מג"ד וליד מח"ט, ואצל החילות הטכניים גם ברמות נמוכות יותר, ללמד את החיילים

 מערך הדרכה די מפורט. קצת יותר—או המפקדים המצריים מה לעשות וכיצד 
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מאוחר ראינו שהמערך הזה גדל מכמה מאות יועצים לכמה אלפים.
המועצות–בעיקרון, המערך הזה אינו שונה ממערך הסיוע וההדרכה שנתנה ברית

גם למדינות אחרות שלא היו מעורבות בסכסוכים מן הסוג הזה. אם תרצו, ניכר בו
הד די רחוק למערך הדרכה סובייטי שניתן לצבאות אירופה המזרחית אחרי מות

סטאלין.
החלק השני של המערך הסובייטי בצבאות ערב היה הצבת כוחות צבא סובייטיים

 אינו— במקרה זה סורי ובעיקר מצרי —שנועדו למלא משימות שהצבא הערבי 
יכול לעשות בגלל חסרים מסוימים. תחילה אוישו יחידות טילים במומחים

סובייטיים. עם הזמן העבירו אותן לכוחות מצריים.
ברמה הגבוהה יותר, במארס 1969 הייתה תפנית חשובה מאוד, קריטית, עקב
מלחמת ההתשה. כוחות לוחמים סובייטיים הוצבו על אדמה מצרית. כמובן, ידענו
על כך, ושמנו לב במיוחד לטייסים הסובייטיים. אצלנו יש ספרות מתועדת ועשירה
למדיי, שנחקרה היטב, בעיקר על פעילות המטוסים הסובייטיים והפלת מטוסים

—סובייטיים. אלא שהכוחות האלה היו כוחות אוויר, כוחות ים וכוחות אחרים 
ולא כוחות יבשה.

יחידות סובייטיות לא הוצבו למשימות לחימה מעשיות בכוחות היבשה. היכן
 ראשית לכול בחיל האוויר. שנית,—הן כן הוצבו? וגם שם לתקופה מוגבלת 

לתקופה מוגבלת, ביחידות הטילים. אלה שתי זרועות נפרדות של הצבא הסובייטי.
ברור שיש לכוחות הגנת הנ"מ מטוסי יירוט מהמעלה הראשונה, אבל הם לא דומים
לחיל האוויר. לכן, גם במערכת היחסים עם מצרים תפקידם של המטוסים הללו
היה שונה. במלחמת ההתשה ניתנה העדיפות, מבחינת הסיוע הפוליטי של הממשלה
הסובייטית למצרים, לכוחות ההגנה האווירית, שהוצבו בשדות התעופה המצריים.
וכידוע באוגוסט 70', משנגמרה מלחמת ההתשה ונחתם הסכם הפסקת האש,

קודמו הטילים אל עבר התעלה.
כאשר בודקים מה היה היקף הכוחות האלה נמצא שהוא לא היה גדול, ומנקודת

 אפילו קטן מאוד. הנטל על הצבא הסובייטי מבחינת כוח—ראייה סובייטית 
האדם, היקף הציוד לזרועות השונות, כמות המטוסים שהוצאו מהסד"כ ומספר

 הנטל אינו גדול. זה היה כוח די קטן, ובו כמה—הטייסים שהופנו למשימה הזאת 
מאות של אנשי חיל האוויר שהוצבו למשימות הטסה, סיוע והדרכה ולסיוע קרקע

למוצבים בשדות תעופה מצריים.
אבל הגורם המעניין יותר בסיוע הצבאי של אז, היה דווקא הסיוע שניתן משתי
זרועות אחרות: חיל הים וחיל הקשר. וזאת למה? משום שהאינטרס הסובייטי
הבסיסי להיאחז בסוריה ובמצרים נבע מהצורך למצוא אחיזה בים התיכון. כלומר

. לאהשייטת הסובייטית בים התיכון הייתה מרכז העניין האסטרטגי הסובייטי
מצרים, לא סוריה ולא שאלה אידאולוגית. יש להדגיש את העניין הזה, מאחר

הברית, עסקו רבות בשאלת האינטרס הסובייטי–שבמדינת ישראל ויותר מכך בארצות
האידאולוגי להשתלט על ארצות שונות כולל במזרח התיכון.
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ידוע שהמשטרים של מדינות ערב, שהיו משטרים רדיקליים, קראו לעצמם
סוציאליסטים וכדומה. אבל המפלגה הקומוניסטית המצרית לא הייתה חוקית.
באחת הפגישות היחידות שלו עם נאצר דפק חרושצ'וב על השולחן וצעק: "למה
אתה מכניס את הקומוניסטים שלי לבית הסוהר?" אבל זה לא מנע ממנו לסייע
למצרים. ראש המפלגה הקומוניסטית הסורית חלב בגדש ישב עשרות שנים בגלות

במוסקבה ולא יכול היה לחזור לדמשק.
אם כן, האינטרס לא היה אידאולוגי אלא אסטרטגי. וזה בא לידי ביטוי קודם
כול בנוכחות הצי הסובייטי בים התיכון, המחייבת מעגנים, כי התפתחות הכוחות
הימיים הסובייטיים דאז לא אפשרה להם לשהות במים הפתוחים ללא בסיסי חוף.
זאת, בגלל האופי והטכניקה של כלי השיט ובגלל הצורך להגן על כלי השיט האלה

מן האוויר בעזרת כוחות האוויר של חיל הים הסובייטי.
האינטרס הראשוני היה אפוא בסיסים ימיים. בסיסים כאלה היו בלטקיה,
באלכסנדריה ובמרסא מטרוח. הם לא כוונו לישראל אלא לכיוון הצי השישי של

הברית.–ארצות
חיל הים הסובייטי היה הגוף הראשון שהקים לעצמו בסיסים סגורים, מוגדרים,
שאוישו כולם בידי יחידות של הכוחות המזוינים הסובייטיים, שבפועל היו
אקסטריטוריאליים על אדמת מצרים. בסיסים אלה באו לשרת את האינטרס הימי
הסובייטי, אם לצורך הגנה אווירית ואם לצורכי תקשורת ושליטה. והכוחות האלה
נועדו לפעול בזירת הים התיכון ולא בזירת המזרח התיכון, כלומר לא למקרה של

הברית. לפיכך יש חשיבות–ערבי אלא כנגד הצי השישי של ארצות-סכסוך ישראלי
עצומה לבקרה ופיקוח באמצעי קשר על הכוחות האלה.

ומכאן, הגוף השני שהתעצם מאוד היו יחידות הקשר של הצבא הסובייטי.
70'-בסופו של דבר הסקנו שעוצמת מערך הקשר הסובייטי במצרים בשנים 69'

 יחידה מרחבית מנהלית שיש בה כוחות צבא.—הייתה כשל מחוז צבאי סובייטי 
המועצות כולה הייתה מחולקת למחוזות צבאיים לא רבים. זאת אומרת,–וברית

הזרוע שנשלחה לאלכסנדריה ולמרסא מטרוח מילאה תפקיד חשוב לא פחות מאשר
קווקזי, שהיה בעל חשיבות אסטרטגית ראשונה.–מילא נניח המחוז הצבאי הטרנס

יש כאן אפוא אינטרס אסטרטגי מהמעלה הראשונה ולפיכך מוקצים הכוחות.

המועצות במזרח התיכון–מדיניות ברית
אחרי מלחמת ההתשה

כאמור, האינטרס הסובייטי היה למנוע התלקחות. כיוון ששני הצדדים היריבים
על יריבות, הרי ברגע שתהיה התלקחות בין ישראל–נתמכים על ידי שתי מעצמות

למצרים, המעצמות התומכות בהן יצטרכו להתייצב זו מול זו, בעוד אף אחת מהן
אינה רוצה שחייליה יילחמו בחיילי המעצמה היריבה.

תויהל תבייח איהו םאנטייווב תלבגומ איה .תלבגומ תויהל הכירצ המחלמה
גואדל אוה הז הרקמב יטייבוסה סרטניאה ,ןכל .םירצמל לארשי ןיב םג תלבגומ
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ונולשיכ חותינ ךותמ ,רצאנש וששח םיטייבוסה .המחלמב חתפי אל רצאנש
המחלמ — רתוי הלודג המחלמל הזה ךוסכסה תא ךופהל הסני ,השתהה תמחלמב
סרטניא הנניא םירצמל לארשי ןיב תללוכ המחלמו .םירצמ ןיבו לארשי ןיב תללוכ
.יטייבוס

כיצד מרגיעים את נאצר? מחזקים את כוחו באופן שיהיה מסוגל לעצור את
התקפות צה"ל. זה המפתח לתרמית הטילים של אוגוסט 1970; לחתום על הסכם
אחד, שקובע את סיום מלחמת ההתשה, וברגע האחרון לחרוג מעט מההסכם
ולהבטיח את השליטה האסטרטגית במסגרת של סדר הכוחות על תעלת סואץ.

מנקודת ראייה זו, ואני חורג לרגע מהנושא הסובייטי, ישראל אולי ניצחה
במלחמת ההתשה אך מבחינה אסטרטגית היא הפסידה, כי באוגוסט 1970 נוצר
המצב שבו חיל האוויר היה מוגבל מאוד בפעילותו מעל תעלת סואץ. זה כמובן

נמשך עד 6 באוקטובר ואין צורך להרחיב בעניין זה.

קשרי המודיעין למיניהם, הקג"ב
והקשרים הדיפלומטיים אחרי מות נאצר

ידוע לנו כי בצמרת המפלגה המצרית, בראשות נאצר ואחר כך סאדאת, הייתה
סובייטית, גם אם לא ראתה את עצמה כך.–קבוצה שהייתה למעשה המפלגה הפרו

העוצמה הפוליטית הסובייטית במצרים נשענה על קבוצה זו. עלי צברי, הבולט
בקבוצה, ראה את עצמו כיורש של נאצר, וכשעלה סאדאת ראה את עצמו כיריבו.
באותה העת מילא צברי תפקיד רשמי ראשון במעלה: הוא הקים מערך מודיעין

וביטחון פנים מסועף מאוד שחדר לכל פינה במצרים.
במות נאצר בספטמבר 1970, תקופה קצרה לא היה ברור מה יהיה מבנה המשטר
במצרים, אם המשטר יחזיק מעמד ואם כן מי יהיה האיש שיירש את מקומו של
–נאצר וכדומה. עלייתו של סאדאת באה לא מעט בהפתעה. מעמדה של ברית

המועצות ובייחוד מערכת הקשרים הפוליטית שקבעה את כל המערכות האחרות,
לא היו ברורים. ביולי 1972 החלה תחרות פוליטית חריפה מאוד בתוך קבוצת

המפלגה השולטת במצרים, ובמשבר הזה ביסס סאדאת את שלטונו.
 והנה עברה 71' ולא—1971 סאדאת אמר כי שנת 71' תהיה שנת הכרעה –ב

קרה שום דבר. כולם אמרו בביטול "מה הוא מדבר" וכדומה וייחסו את זה ל"תכונות
1971 לעשות דברים רבים–של ערבים". ואולם נראה שסאדאת לא יכול היה ב

שרצה לעשות, משום היריבות והחיכוכים הפנימיים בתוך מפלגת השלטון המצרי.
ביולי 1972 הוא סילק את יריביו במפלגה, וכחלק מסילוק שלטונם במפלגה גם
סילק את היועצים הסובייטיים. במילים אחרות, אולי לא היה אינטרס סובייטי
לתמוך במצרים כנגד ישראל, אבל יותר חשוב: סילוק היועצים היה תוצאה של
התפתחות פוליטית פנימית במצרים עצמה, והיו לה השלכות חשובות ביותר על

המועצות.–ברית-יחסי מצרים
כך נראה שכל מערך החדירה העמוקה של הקג"ב למערכת השלטון המצרית
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71' הוא–חוסל. יריביו של סאדאת נעלמו. זה הגביר את יכולתו לפעול, ואם כבר ב
 עכשיו הוא יכול להתחיל להכין אותה.—רצה מלחמה 

המועצות להקטין את מעורבותה במצרים בכל הרמות האחרות:–זה גרם לברית
לא הייתה עוד אפשרות להחזיק בסיסים אקסטריטוריאליים על אדמה מצרית;

הקטין את מערך הקשר, שהיה כאמור נקודת מפתח במימושהיא נדרשה 
האסטרטגיה הימית הסובייטית; ובגלל כורח השינוי המדיני של סאדאת, וגם כדי

 להקטין את הסיוע של המומחים, היועצים והמדריכים לכוחות—ללחוץ עליו 
המזוינים המצריים.

— רתוי םינטק םיפקיהל תרזוח תיטייבוסה תוברועמה תדימ ךליאו 2791–מ ,ןכל
1972–די דומים למה שהיה עוד לפני מלחמת ששת הימים. אלא שכמובן, עכשיו ב

המועצות, שלא הייתה לפני מלחמת ששת–יש מחויבות ברורה מאוד של ברית
הימים, לתמוך במצרים. כך לפחות הדברים נראים.

בה בעת הלכה וגדלה העוצמה הצבאית והיכולת הימית הסובייטית בים התיכון.
במילים אחרות, בגלל התפתחויות פנימיות של חיל הים הסובייטי הלך ופחת
הצורך להישען על המעגנים במצרים ובסוריה. יכולת התגובה שלו כלפי "האיום

האסטרטגי של הצי השישי" גדלה.
בפרסומים אמריקניים גלויים נראית הדאגה שהייתה מפני ההתעצמות הימית
הסובייטית בים התיכון, והיא ניכרת בדברים רבים: כינוסים והרצאות, הופעות של

מדינאים, הרצאות דיפלומטיות, מחקרים אקדמיים ועוד.

המועצות במזרח התיכון–מדיניות ברית
במלחמת יום הכיפורים

1973 נפל דבר. באפריל 1973, עקב ידיעות על כוונות מצריות לצאת למלחמה–ב
לבן. המלחמה לא התממשה, ומיד נכנסנו לדילמה–הוכרזה בצה"ל כוננות כחול

התאורטית של המודיעין: ברגע שההפתעה נגלית ליריב כבר אין הפתעה, אז איך
אנו מבינים זאת מבחינה קונצפטואלית וכיצד מתרגמים זאת לעבודת מודיעין

ממשית?
היום אנחנו יודעים שהמלחמה לא התממשה לא משום שנודע למצרים שצה"ל

– אלא משום שברית—יודע על הכנותיהם, לא בגלל עבודת מודיעין טובה של צה"ל 
סובייטית.-המועצות התנגדה לה. והתנגדותה באה מתוך מערכת היחסים האמריקנית
מאי 1973,-ביטול ההכנות המצריות וההחלטה שלא לצאת למלחמה באפריל

נבעו מעמדה סובייטית תקיפה שחייבה את מצרים להימנע מהצעד הזה. את זה לא
ידענו אז.

המועצות לא הסכימה לכך–בריתולבסוף, המשבר הגדול באוקטובר 1973. 
. ציטוט מתוך עבודת הדוקטורט של מרטין אינדיק: "מעצמהשמצרים תצא למלחמה

גדולה לא נותנת למדינה שנתמכת בה יותר מאשר אור צהוב".
לעולם לא נותנים 'אור ירוק' אלא לכל היותר 'אור צהוב'. במקרה הזה האור
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הסובייטי למצרים אפילו לא היה צהוב. אבל כמובן, הם לא יכלו לעכב את מצרים
מלצאת למלחמה, וההוכחה המובהקת, שכבר אז עמדה לנגד עינינו, הייתה פינוי
משפחות היועצים והשליחים הסובייטיים ממצרים ערב המלחמה. לא יכול היה

להיות סימן מובהק יותר.
המועצות לא הייתה מרוצה מההכנות המצריות ומההחלטה המצרית–אלא שברית

לצאת למלחמה. אפשר שאז לא הייתה דרך להחליט בין פרשנות זו או אחרת,
אולם המשך המדיניות הסובייטית בזמן המלחמה עצמה מחזק את הפרשנות שהצגתי

כאן. ולמה הכוונה?
השלב הראשון התבטא בחזית המצרית, כאשר שטח מסוים שעד פרוץ המלחמה

יומיים והצבא המצרי התחפר-הוחזק בידי ישראל, עבר לשליטה מצרית בתוך יום
בו. כאן הופיעה הדיפלומטיה הסובייטית כמייצגת אינטרסים סובייטיים והציגה

את העמדה הסובייטית: הפסקת אש במצב הקיים.
–תירבש ןבומ ,יניס ךותל קומע קיחרהל התייה תירצמה הרטמה םא ,דחא דצמ

,רחא דצמ ;ךישמהל רשפא יאש םהל הריהבמו םירצמה תא תבכעמ התייה תוצעומה
ךותמ תינקירמאה הדמעל תדגונמ ןבומכו לארשיב תעגופ התייה הקומעה הרידחה
ולא יא לש םתובישחב ישממ ןיינע ךותמ אל ,תאז .תוחוכה ןזאמ לש םירורב םיקומינ
תוצעומה–תירב רשאכש ןוויכמ אלא ,ץאוס תלעת לש יחרזמה דצב םיעובר מ"ק
.שלחית איה ןכ אל םאש ,הכופה הדמע טוקנת תירבה–תוצרא ,וזכ הדמע תטקונ

כך, בשבוע הראשון למלחמה (ולא אמנה כאן את כל המהלכים הדיפלומטיים)
העמדה הסובייטית מכּוונת להשיג את הנ"ל. ואז מופיע קיסינג'ר. הוא מסתובב
בעולם, קודם במוסקבה ואחר כך במזרח התיכון. במוסקבה הוא מדבר עם האנשים
הקובעים, שמספרם קטן מאוד: ברז'נייב, קוסיגין, ראש הקג"ב אנדרופוב ועוד אחד
או שניים. אחר כך הוא בא לירושלים, נוסע לקהיר וחוזר לירושלים. לימים, לאחר

שייגמרו הקרבות, הוא יעשה את כל מסע הדיפלומטיה שלו בעולם.
14 באוקטובר,–אבל אותי מעניין יותר הצד הסובייטי, ומה אנחנו רואים? ב

המועצות, האיש השני בחשיבותו בהיררכיה הסובייטית,–קוסיגין ראש ממשלת ברית
16 בחודש. אלה בדיוק-15–יוצא לקהיר. הוא שוהה שם כיומיים, אם איני טועה ב

הימים של ההיפוך בפעילות הצבאית בחזית סואץ. זה השלב שבו צה"ל תוקף לעבר
 חציית התעלה, הקמת המובלעת בצד המערבי ופיתוח מתקפה.—התעלה 

יש ספקולציה (איש לא ראה את המסמך הממשי כתוב וחתום) שלפיה קוסיגין
שכנע את סאדאת שעוצמתו של צה"ל גדולה וכי מעתה והלאה הוא יביס בקלות
את הצבא המצרי, בהציגו תצלום מזויף של הלוויין הסובייטי ובו נראים טנקים
ישראליים בצד המערבי של התעלה. מדוע תצלום מזויף? כי הלוויין הסובייטי,
בגלל המסלול שלו, לא יכול היה לצלם אותם בתאריך הזה. למחרת היום כבר היה

לו תצלום כזה.
–הברית וברית– ארצות—כאן אנו רואים שיתוף פעולה של קיסינג'ר וקוסיגין 
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 כדי להביא את המלחמה לסיומה. עכשיו כבר בתנאים שיש לישראל—המועצות 
עדיפות.

מה היה האינטרס האמריקני במקרה הזה? איני יודע, אבל האינטרס הסובייטי
די בולט: הם לא מעוניינים במלחמה וגם לא כל כך בניצחון מצרי מובהק. לא
מפריע להם שיש מפלה מצרית. ובמאמר מוסגר: כי כך היה גם הרבה שנים לפני כן:

המועצות אמנם ניצבה נגד ישראל, אבל מעולם לא הייתה מעוניינת במפלתה.–ברית
16 באוקטובר, תקף צה"ל בצד המערבי של–לאחר שחזר קוסיגין למוסקבה, ב

 הן בהסכמת שתי המעצמות והן במכשיר שמבטא—תעלת סואץ. בשלב זה הוחלט 
 על הפסקת אש.— במועצת הביטחון של האו"ם —את ההסכמה הזאת 

22 באוקטובר, אבל מסיבות שונות האש לא–הפסקת האש הראשונה נקבעה ל
24 באוקטובר נכנסה הפסקת האש לתוקפה–פסקה. התקבלה החלטה נוספת, וב

22 באוקטובר? מי רצה בה ומי לא? אלה שאלות–בפועל. מדוע לא פסקה האש ב
אחרות.

המועצות עשתה כמה דברים:–24 באוקטובר ברית-בימים 20
היא העמידה בכוננות דיוויזיות ניידות, שהן דיוויזיות צנחנים. נעשו הכנות1.

לוגיסטיות להעביר כוחות תעופה וצנחנים סובייטיים למזרח התיכון דרך
יוגוסלביה. סודיות לא יכלה להישמר, כי יוגוסלביה לא הייתה חלק מהגוש
הקומוניסטי. יש בכך היגיון גאוגרפי ברור, זו הדרך להעביר את הכוחות.

הברית.–המידע הזה מיד עבר לארצות
המועצות?–כמה מטוסים נדרשים כדי להעביר דיוויזיה מוצנחת של ברית2

 8,000 איש. יש לה רק"ם קל: טנקים קלים,—כוח האדם בדיוויזיה כזו 
 מטוסי תובלה—ארטילריה קלה וכדומה. לזאת צריך כמה מאות מטוסים 

וכמובן מטוסי יירוט ומטוסי קרב.
צי אווירי כזה באוויר מיד מזניק את כוח התעופה האסטרטגי של חיל

הברית, אחרת–האוויר האמריקני. כלומר, אי אפשר בלי לתאם עם ארצות
המועצות מסתכנת במלחמה.–ברית

הנעת הכוחות המוצנחים הסובייטיים לא התממשה. ההכנות נעשו, הכוחות     
לא זזו.

24 באוקטובר אמר ברז'נייב- בחזית הדיפלומטית. בימים 22—פעילות אחרת .3
הברית לא יצליחו להביא לידי–לאומית ואם ארצות–שאם הקהילה הבין

צדדי–המועצות תשלח באופן חד–הפסקת אש בין הכוחות הלוחמים, ברית
כוחות משלה, כדי שיפרידו הפרדה פיזית בין כוחות ישראל למצרים. הוא
לא הציג את הדברים כסיוע למצרים אלא כהפרדה בין הכוחות הלוחמים.
התגובה האמריקנית מיד הגיעה: קיסינג'ר דיבר דרך ניקסון על תגובה צבאית

מיידית חריפה מאוד. ולעניין הזה אין המשך.
הסובייטים העבירו ספינת משא נושאת מטען גרעיני במצרי הדרדנלים. מה.4
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המועצות לעשות במהלך הזה? האם להעביר מטען גרעיני–רצתה ברית
מאודסה או מסבסטופול לפורט סעיד או לאלכסנדריה? ומה יעשו בו
המצרים? להביא נשק גרעיני זה כבר עניין שונה לגמרי ממלחמה ואפילו

צדדי.–מהצבת כוחות הפרדה באופן חד
הברית. נשק גרעיני ניתן לאתר–ברור שהיה בכך איתות סובייטי לארצות

לפי קרינה. באופן רגיל יש לספינות מיגון והקרינה אינה דולפת. אז אם
הניחו לקרינה לדלוף, כדי שהמתקנים האמריקניים בדרדנלים יאתרו אותה,

הברית?–הברית תדע! האם היה בזה איום על ארצות–סימן שרצו שארצות
ייתכן.

התגובה האמריקנית הייתה כמובן מיידית: באחת הוכרזה כוננות ג'.
משמעותה היא בין השאר שהמטוסים שעל נושאות המטוסים של הצי

השישי עמדו חמושים על הסיפון.

המועצות הייתה שבעת רצון.–24 בחודש, וברית–בזה נסתיים המשבר ב

–מצרים והשלטון המצרי אולי ניצחו ואולי הפסידו, אבל הקשר שלהם עם ברית
המועצות זכתה בשני דברים: ראשית לכול,–המועצות נחלש מאוד. מנגד, ברית

חודשו המגעים עם ישראל ושונתה המדיניות כלפי ישראל. זה בא לידי ביטוי
באיתותים דיפלומטיים דקים מאוד, כגון פגישה במסדרון האו"ם בין הנציג הסובייטי

המועצות אז,–של אז ובין יגאל אלון; ההכרזה של גרומיקו, שר החוץ של ברית
שגבולות ישראל הם גבולות שביתת הנשק של 49' ולא גבולות החלוקה של 47'.
לא רק גרומיקו אמר את זה, ההכרזה זכתה לפרסום בכמה עיתונים סובייטיים

בצורת מפה.
–זו הייתה תפנית גמורה. שינוי המדיניות ושיפור היחסים בין ישראל לברית

המועצות החלו כבר אז. חידוש היחסים עם ישראל נעשה כאשר עדיין היה שלטון
המועצות.–סובייטי, בטרם התפרק המשטר הקומוניסטי של ברית

המועצות.–ברית-אם כן, מלחמת יום הכיפורים הביאה עמה תפנית ביחסי ישראל
הברית במסגרות–המועצות זכתה למעמד השווה למעמדה של ארצות–ולבסוף, ברית

לאומי במזרח התיכון. יש בכך הכרה דיפלומטית חשובה–של שיתוף פעולה בין
המועצות.–מאוד שעד אז לא זכתה לה ברית

לאומיות לפינוי–הכרה זו באה לידי ביטוי בין השאר כאשר נעשו פעולות בין
הברית הוטל לפנות–אזור המלחמה, כדי שיוכל לשמש לצרכים אזרחיים. על ארצות

המועצות הוטלה משימה–מוקשים מהדלתא של הנילוס ומתעלת סואץ, ועל ברית
 לפנות מוקשים ממפרץ סואץ.—לא פחות חשובה 

המועצות נחלה מפלה לא קטנה במלחמת יום הכיפורים, אם כי שונה–ברית
בסוגה מהמפלה של מלחמת ששת ימים. הפעם, לא מפלה של צבא שנשען על

67', אלא שמדינה שנשענה לחלוטין עד–סיוע ונשק סובייטי, כפי שהוצג הדבר ב



מלחמת יום הכיפורים 560

 מלחמת יום הכיפורים560הגהה 5

המועצות–73' על סיוע סובייטי והייתה חלק מהמאמץ האסטרטגי הגדול של ברית
הברית.–בעולם, נהפכה למדינה שפונה לעבר ארצות

האחיזה הסובייטית הבסיסית במזרח התיכון נעלמה. אולי הם כבר לא נזקקו
לה; אולי העוצמה הימית שלהם הספיקה בלי צורך במעגנים, איני יודע, אני רק

המועצות בסיום מלחמת יום הכיפורים היה–משער, אבל ניכר שמעמדה של ברית
פחות חזק ממעמדה בתחילת המלחמה.

מהקהל:
שלוש שאלות:

איך אתה מסביר את טענתו של חסנין הייכל, שהוא בוודאי מקור מוסמך1.
לשנים הראשונות של שלטון סאדאת, שהסובייטים גרסו כל הזמן שכל עוד

קיים יתרון צבאי לישראל קשה לתקן את המצב?
האם היה או לא היה אינטרס סובייטי לפתיחת התעלה בקשר למלחמת2.

בהירות בישראל אם הפנטגון לא מפריע לפתיחת התעלה.–וייטנאם? הייתה אי
בזיכרונות רבין, הוא מספר שקיסינג'ר, אחרי שיחה קשה עם ברז'נייב,3.

הסכים לתיקוני גבול משיקולי ביטחון ישראל בהסכם העתידי. האם אתה
יכול להתייחס לסוגיה זו?

מתי מייזל:
הייכל איננו כותב מהימן ואי אפשר לסמוך עליו לא מהתקופה של נאצר1.

ובוודאי לא מהתקופה של סאדאת. הוא כותב בספריו דברים המנוגדים
לאותו עניין, אז קצת קשה להאמין לו. בתחומים אחרים, אנחנו יודעים

שהוא כותב דבר אחד והמסמכים מראים דבר אחר.
מה שהוא אמר יכול להיות נכון, זה לא סותר את העמדה הסובייטית
הבסיסית. זהו נימוק שמשתמשים בו כנגד מצרים וזהו נימוק דיפלומטי

15 באוקטובר 1973 בצורה גסה מאוד. הוא הראה–למה שעשה קוסיגין ב
לסאדאת על השולחן: "אין לך כוח לעצור את הטנקים האלה", מה שהיה

נכון יום למחרת.
האינטרס הסובייטי היה אחר, והוא לא נבע מדאגה למצרים.

קריאת ביניים מהקהל:
אז איך אתה מסביר את מה שהוא אמר, שקיבלו משלוחי נפץ לקראת ובשביל

הפיגועים בצורה שהזמינה את המלחמה?

מתי מייזל:
שוב, זה חזר באופן מסורתי בכל עשרות השנים של סיוע צבאי סובייטי

—למדינות ערב. הסיוע הצבאי הזה היה של מערכות נשק ברמה גבוהה 
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21,–מערכות מהסוג הראשון במעלה בכל הנוגע לפעילות חיל האוויר: מיג
SA-2 ומאוחר יותר טילים נ"מ SA-3.ודומיהם 

הדברים האלה נועדו לתת הגנה מסוימת לצבאות ערב, והיה בזה גם אינטרס
סובייטי. דרך אגב, שאר מערכות הנשק הסובייטיות היו מערכות מיושנות.

 אלה טנקים שנכנסו לשירותT-54/55במלחמת ששת הימים דיברנו על טנקי 
55', כלומר 13 שנים לפני המלחמה. במלחמת יום הכיפורים הטנק-54'–ב

 טנק שנכנס לשירות בצבא הסובייטי— T-62המצרי המתקדם ביותר היה 
62', 11 שנים לפני המלחמה. אלה לא היו מערכות חדשות ולא מתוחכמות.–ב

הן היו מערכות פחות טובות ממה שהיה אז לצה"ל.
כל הספקת הנשק הזאת הייתה צעד דיפלומטי להראות "אנחנו נותנים

המועצות שאמרו–נשק". היא שירתה גם אינטרס כלכלי של מפעלים בברית
"עשינו תוצרת 120 אחוז מעל הנורמה".

היה צורך דיפלומטי לתת כוח לצבא המצרי ולצבא הסורי. אבל אין בו כדי
להעיד שהיה אינטרס אסטרטגי בכך שתפרוץ מלחמה ומצרים תנצח בה.

המועצות לא רצתה לפתוח את התעלה. זה–בעניין פתיחת התעלה. ברית2.
המועצות.–הברית, זה הפריע לבריטניה, וזה היה נוח לברית–הפריע לארצות

זה מחזיר אותי אחורה למלחמת ששת הימים. מישהו שבדק את המסמכים
האמריקניים בנושא מלחמת ששת הימים טוען שהמשבר החל בגלל אינטרס

נגד לווייטנאם.–הברית כמשקל–סובייטי להכשיל את ארצות
–איני רוצה להסתבך כאן בתיאורים על וייטנאם. אבל נטען שהיה לברית

המועצות אינטרס ליצור משבר במוקד אחר בעולם, במזרח התיכון, כנגד
 לא מטרות—הברית. כאן סתימת התעלה שירתה מטרות סובייטיות –ארצות

מצריות ולא מטרות אמריקניות. במלחמת ששת הימים, כשסתמנו את
הברית.–התעלה, לא עזרנו לארצות

המועצות לא הסכימה,–בעניין תיקוני הגבול שאליהם התייחס ברז'נייב. ברית3.
ועד היום רוסיה איננה מסכימה, לגבולות אחרים. היא מדברת על הגבול

לאומי הישן ברמת הגולן, וסיני זה סיני, והיא–הצפוני שלנו כגבול הבין
איננה מכירה בשלטון ישראל בגדה המערבית. בעניין הזה רוסיה כיום מנהלת

המועצות.–מדיניות כפי שניהלה אז ברית
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הבריתהבריתהבריתהבריתהברית–––––מדיניותה של ארצותמדיניותה של ארצותמדיניותה של ארצותמדיניותה של ארצותמדיניותה של ארצות
במלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפוריםבמלחמת יום הכיפורים

סא"ל (מיל') אברהם זהר
(מבוסס על מחקרו של מרטין אינדיק)

הברית בישראל. הוא–מרטין אינדיק מילא שנים רבות תפקיד מרכזי כשגריר ארצות
1977 עוד בטרם פורסמו הזיכרונות של הנרי קיסינג'ר. הוא קרא–כתב את מחקרו ב

את כל דוחות החקירה שהיו בממשל האמריקני וראיין אישים שונים.
הברית במלחמת יום הכיפורים–שני ספרים נוספים על מדיניותה של ארצות

, שכתב ויליאם קוונדט, לשעבר חבר המועצהעשור של החלטותיצאו לאור בעברית: 
–המדיניות של ארצותלביטחון לאומי האמריקנית; ומחקרו של ישי קורדובה, 

, שיצא לאור בהוצאת "מערכות" בשנת 1987, ונכתבהברית במלחמת יום הכיפורים
פי חומר של מחלקת היסטוריה.–על

1973 היא אחת ההזדמנויות שהוחמצו למניעת- התקופה 1971פי קוונדט:–על
מלחמה ולהתקדמות להסדר. כדי להבין פרק נטול השראה זה בדיפלומטיה
האמריקנית שנמתחת מהמשבר בירדן בספטמבר 1970, שהוא שיא שיתוף הפעולה

הברית, ועד מלחמת אוקטובר, יש להזכיר את–האסטרטגי בין ישראל לארצות
השתתפותו הנמרצת של הממשל באזורי עולם אחרים.

אכן היו מאמצים, אבל הוא מציין שהם נעשו ברשלנות. הוא מזכיר את השנים
73', כשקיסינג'ר כבר היה מזכיר המדינה ולא היועץ לביטחון לאומי, אז החלו-72'

–גם בעיות פוליטיות פנימיות לפלוש באופן ניכר לתחום עיצוב המדיניות של ארצות
הברית. אז צדק קיסינג'ר בקביעתו שמדיניות הפנים בישראל משפיעה על מדיניות

הברית. באותה תקופה של ה'דטנט'– זה קרה גם בארצות—החוץ שלה ולא זו בלבד 
הברית, היו לממשל האמריקני הישגים: מלחמת–ובשיאו בין הסובייטים לבין ארצות

וייטנאם הסתיימה והודקו הקשרים עם סין. אבל בשנת 1973 החלה להתחולל
'פרשת ווטרגייט', שהשפיעה באופן מובהק על מדיניות הממשל האמריקני גם

בתוך המלחמה עצמה.
הברית כיחסי פטרון ובן חסות.–ארצות-מרטין אינדיק מגדיר את יחסי ישראל

הברית. זאת, למרות שיתוף הפעולה בספטמבר–לא יחס של ידיד ובעל ברית לארצות



563מעורבות המעצמות במלחמת יום הכיפורים

 מלחמת יום הכיפורים563הגהה 5

הברית את מחסניה–1970, ואף שבשנים שלפני מלחמת יום הכיפורים פתחה ארצות
עד שכל ציוד הלחימה המודרני ביותר של ישראל היה ציוד שלה, שגם גרם לתלות

הברית.–בארצות
 והוא מגדיר גם את—) Weak Stateאינדיק קובע בספרו כי מדינה חלשה (

 יכולה לשחק עם הפטרון ככל שתשחק, אבל עליה—מצרים וגם את ישראל ככזו 
להבין את הפטרון ואת כוונותיו שהוגדרו באמצעות ה'רמזור הצהוב'.

הברית במלחמה?–מי היה ממשל ארצות

באותם שלושה שבועות של מלחמת יום הכיפורים, הנשיא ניקסון היה במרכז קרב
10 באוקטובר התפטר סגן הנשיא אגניו בשל פרשות–ההישרדות האישי שלו. ב

16 באוקטובר דרש התובע הכללי המיוחד מן הנשיא למסור את קלטות–שחיתות. ב
'ווטרגייט'. הוא פיטר אותו בלא הצלחה. האם נשיא במצב כזה מסוגל לתפקד? מי
שמכיר היטב את המלחמות, גם אצלנו, יודע שבעתות משבר מניחים בצד את כל

הבעיות האישיות; מנהיגים חולים גם הם מתפקדים.
אבל האיש המרכזי בחיבורו של מרטין אינדיק, הוא מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר.

16 באוקטובר, כשקוסיגין–דרך אגב, ביום שבו נדרש ניקסון למסור את הקלטות, ב
–שהה במצרים, קיבל ניקסון פתק לתוך ישיבה שכינס, ובו הודעה שזכה עם לה

טו בפרס נובל לשלום על סיום מלחמת וייטנאם.–דוק
היה אל הפוקתה התואב תירבה–תוצרא לש תוטלחהה ולבקתנ ובש יזכרמה ףוגה

— "Washington special action group" ארקנש המ אלא ,ימואל ןוחטיבל הצעומה
 שהוא למעשה מקביל למועצה לביטחון—צוות הפעולה הוושינגטוני המיוחד 

 ואתCIA–לאומי. הצוות כלל את סגנו של קיסינג'ר, את שר ההגנה, את ראש ה
 סיסקו ואחרים. הצוות הזה התכנס מדי יום וקיבל—הממונים על המזרח התיכון 

תמונת מצב והחלטות. הנשיא היה מעורב בהחלטות. נראה שבנוגע לרכבת האווירית
–הנשיא כעס שאינה מתבצעת, אבל לדוגמה את ההחלטה על הכוננות הגרעינית ב

24 בחודש קיבל צוות הפעולה המיוחד בראשותם של קיסינג'ר ושלזינגר, שר
ההגנה שתפקודו היה כנראה חיוור יותר לדעתו של מרטין אינדיק.

באשר להפתעה, גם קוונדט וגם אינדיק מציינים שהאמריקנים הופתעו כמו
הישראלים. גם לאחר צאת המשפחות הסובייטיות ממצרים הם קיבלו את ההערכה

של המודיעין הישראלי והאמריקני שלא תהיה מלחמה.

6 באוקטובר היה הנשיא בנופש.–ב

קיסינג'ר הפציר בישראל להימנע מלפתוח במלחמה. הוא לא נתן הוראה להימנע
ממתקפת המנע, ויש לזה הסבר. אומר אינדיק: גולדה מאיר לא הייתה צריכה
לפנות לקיסינג'ר ולבקש את אישורו לבצע את מתקפת המנע על מערכי הטילים
בשדות התעופה של סוריה בידי חיל האוויר. היא הבינה בעצמה, כמנהיגה של
מדינת חסות, כי במצב שבו תלויה ישראל לחלוטין בנשק האמריקני ובחסות
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המועצות–האמריקנית, הרי אם תתפתח מלחמה אזי מעצמות המשנה ובוודאי ברית
העברת רכש של ציוד צבאי לישראל, וגם יימנעו מתמיכה מדינית–יגיבו בחרם ובאי

בה. היא הבינה שכדאי להימנע מיתרונות קצרי מועד באותה מתקפה, לעומת
הברית.–הסכנה בהסרת הפטרונות של ארצות

–מתקפת מנע הייתה גורמת לעימות בין המעצמות ולחיסול מעמדה של ארצות
הברית כמתווך נאמן.

אינדיק תוהה כיצד ממשלה שבה משרתים שרים חסידי מכת המנע (דיין 56',
דיין 67', יגאל אלון) מקבלים את ההחלטה של 'הגברת הזקנה' גולדה מאיר, שלא
לבצע את מתקפת המנע. היא העבירה את הידיעה על כך רק לאחר שממשלת
ישראל לא אישרה את המתקפה, וכמובן הייתה פנייה לצדדים השונים, והמלחמה

פרצה כאשר פרצה.
 הנחת היסוד של— וזה חשוב גם למלחמה עצמה —באשר לשאלת הקיפאון 

שתי המעצמות הייתה כי למעשה במצב ה'דטנט' שבו היו נתונות, שתיהן אינן
מעוניינות שתפרוץ מלחמה. אדרבה, הן היו מעוניינות למנוע מלחמה כזו, ונראה
זאת גם במהלך המלחמה. שתי המעצמות הניחו שיש להן עוצמה של מדינות
פטרון המספיקה כדי למנוע משתי מדינות החסות להיכנס למלחמה או להמשיך

בשלב כזה או אחר.
אבל, כשפרצה המלחמה הניחו האמריקנים שישראל תהפוך בתוך יממה את

נגד מוצלחת ותנצח עד סוף השבוע.–המגננה למתקפת
לפי אינדיק, קיסינג'ר למעשה קבע לעצמו את מטרות המלחמה של ישראל
בהקשרן למטרות המדיניות שלו למנוע עימות בין המעצמות, ולסיים את המלחמה

הברית תהיה המנצחת העיקרית ואילו–בניצחון לא בולט לישראלים, שבו ארצות
המועצות תצא מהתמונה. זה לא חדש, ואנו מוצאים האמירה הזאת גם–ברית

8 באוקטובר, הנציג–במקורות אחרים. לכן כאשר ניסו לדבר על הפסקת אש ב
המועצות.–האמריקני באו"ם לא דחק לכיוון הזה כלל, ובוודאי לא ברית

המהפך בהערכת המצב האמריקנית בנוגע למה שקורה בישראל דמה למהפך
בהערכה של המטה הכללי הישראלי. 9 באוקטובר נחשב 'יום שחור' במטה הכללי
כמו גם בישיבה של אותו צוות פעולה בוושינגטון. הייתה התפכחות אמריקנית

והבנה שניצחון ישראלי מהיר אינו בהישג יד.
השגריר דיניץ העביר לממשל את הבקשות הדחופות לקבלת אמצעי לחימה

400 טנקים ישראליים שנפגעו–אמריקניים ברכבת אווירית. כבר מדובר בקרוב ל
40 מטוסים.–וקרוב ל

פי המחקר של אינדיק, קיסינג'ר שאף להפסקת אש מהירה. נוכח–מרגע זה, על
8 באוקטובר–מה שקרה בשטח הבין קיסינג'ר שישראל כן תשנה את פני המלחמה. ב

–9 באוקטובר כבר התייצב הקו בתעלה, לאחר מתקפות–צה"ל תקף ברמת הגולן, וב
10 בחודש, לקבל החלטה–המועצות, ב–הנגד הישראליות. והוא קיבל את הצעת ברית

על הפסקת אש. כלומר בדיוק במצב של הקפאת המצב.



565מעורבות המעצמות במלחמת יום הכיפורים

 מלחמת יום הכיפורים565הגהה 5

מה היה המכשיר שהפעיל קיסינג'ר כדי ללחוץ על ישראל שלא להגיע להישגים
של הכרעת מלחמה ברורה לטובתה?

10 באוקטובר–9 או ב–המכשיר היה עיכוב ציני של הרכבת האווירית לישראל. ב
14–הופעלה רכבת אווירית סובייטית. הרכבת האווירית האמריקנית הופעלה רק ב

באוקטובר.
14 באוקטובר ועד הפסקת האש הטיסו האמריקנים–בספרו אומר קוונדט: מ

12 מטוסי תובלה;–11,000 טונות ציוד. החשוב בהם היה 40 מטוסי פנטום ו–כ
החשוב בהם הייתה תחמושת 175 מ"מ, שהייתה נחוצה להתקפה על החרמון, כך
קבע בזיכרונותיו. רק ארבעה טנקים אמריקניים הגיעו לישראל עד סיום המלחמה.
אני מציין את זה כי רולנד אלוני בהרצאתו על הלוגיסטיקה במלחמת יום
הכיפורים אמר: מערכת הדיווח הישראלית הלוגיסטית קרסה. התמונה שאנשי

הלוגיסטיקה יצרו במטה הכללי הייתה של חסרים עצומים בתחמושת ובכלים.
זהו הקשר בין ההחלטות של המטה הכללי להשפעת מדיניות החוץ או ליחס
כלפי מדיניות הפטרון. בתקופה הזאת ישראל מתחננת ודיניץ חוזר ודורש לקבל

את הרכבת האווירית.
50-מתמונת המצב של סוף המלחמה נראה שאכן היה חשוב לקבל את 40

מטוסי ה'פנטום'. אבל בשדה הקרב היבשתי העיקרי נדרשו רק ארבעה טנקים
ואותה תחמושת 175 מ"מ שהייתה נחוצה לקרב החרמון.

12 באוקטובר, לפי המקורות השונים, הוברר כי לאחר שהחליט קבינט–ב
14 באוקטובר ואז לצלוח, כבר באותו היום–המלחמה להמתין למתקפה המצרית ב

פרץ פיקוד הצפון לשטח סוריה, עוד קודם שהתקדמו העיראקים וגם אחר כך.
–הברית שהיא מוכנה לקבל את הצעת הפסקת האש שארצות–ישראל הודיעה לארצות

10 באוקטובר.–המועצות תכננו יחד ב–הברית וברית
בכל הפרסומים וגם במהלך הדיונים נראה שקיסינג'ר נדהם מהעובדה שישראל

מבקשת הפסקת אש באותו היום עם הישגיה היא.
אינדיק מציג תמונה אחרת, ולדבריו זה תאם במדויק את הגרסה של קיסינג'ר.
הוא רצה למנוע את המשך ההישגים של ישראל הדוהרת לכיוון דמשק; הוא רצה
למנוע את צליחתה של ישראל לצד המערבי של התעלה; והוא התאכזב מאוד

כאשר המצרים לא נענו להצעה זו.
הברית להפסיק–13 באוקטובר חל מפנה אמריקני כאשר החליט נשיא ארצות–ב

את המשחק הציני של משרד ההגנה וגם של קיסינג'ר באשר להעברת הציוד הנחוץ
לישראל. המשפט שאפיין את ניקסון באותו יום היה: "לעזאזל, כל דבר שעף
תשלחו לכיוון ישראל". זהו ניקסון, שהיה שרוי בשבועיים אולי הקשים ביותר

שלו, במשבר 'ווטרגייט'.
14 באוקטובר אירע אשר אירע בזירה המצרית; קוסיגין הגיע למצרים אחרי–ב

18 באוקטובר שכנעה–הצליחה; והעיראקים הוכו. רק ההתקדמות של צה"ל בגושן ב
את סאדאת להסכים להפסקת אש.
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— ןוסקינ לש ורושיאב ןבומכ — ר'גניסיקו תוצעומה–תירב ,קידניא עבוק ,ןאכמ
פעלו לאכיפת הפסקת אש על הצדדים היריבים.

כך כותב אינדיק:
”בניגוד למה שאמר לאבא אבן ולדיניץ כי לישראל יש עוד כמה ימים

המועצות וגם בישראל לאחר–להשגת הישגים, פעל קיסינג'ר גם בברית
מכן, לסיום הקרבות לפני חיסול הארמיה השלישית".

22 באוקטובר, שאלו במטה הכללי: "איזו מפה–לפני בואו של קיסינג'ר לישראל ב
מכינים לקיסינג'ר?" כי עדיין לא כיתרו את הארמיה השלישית. לפיכך במפה שהוכנה
באג"ם-מבצעים סומן חץ לכיוון כיתור הארמיה השלישית. סברו שחשוב מאוד

להראות לאמריקנים שהולכים להשיג את זה.

”לא", טוען מרטין אינדיק:
”הישראלים לא הבינו שבמלחמה הזו פועל שעון חול פוליטי וכי כל הישג
צבאי בשדה הקרב יגרור אחריו אכיפת הפסקת אש על ידי המעצמות".

כך הבנו את העניינים. אחד הדברים שהשפיעו לא טוב על החלטות המטה הכללי,
18 בחודש–הייתה ההערכה של אמ"ן ושל כל גורמי המודיעין הישראליים כי ב
18 בחודש,–עדיין לא פועל שעון החול הפוליטי. לכן הורה המטה הכללי, החל ב

לאחר הקרב על ראש הגשר, להתקדם לאט ולהימנע מאבדות.
21 בחודש שלא הבנו את המשחק ששיחק בנו-20–רק כשנסתבר אחר כך ב

קיסינג'ר ובזבזנו זמן, רק אז, לדברי אינדיק "ניתנה הוראה לצה"ל למהר ולסגור את
הארמיה השלישית במהירות אימים". גם חנוך ברטוב כותב זאת בספרו, וזה מובא

גם במקורות אחרים.
–תירב המייא רבוטקואב 42-52–ב ,תומצעמה יתש ןיבש םימואיתה תכרעמ תורמל

הטילחה תירבה–תוצראו ,ןוכיתה חרזמל תוסטומ תויזיוויד עבש חולשמב תוצעומה
תוננוכ( "Defense condition three alert" תוננוכ לע ,דבעידב אישנה רושיא ילב רומאכ
תדמעה לעו — 3 תוננוכל דרי יגטרטסאה יריוואה חוכהו 4 תוננוכב ןיידע יצה — )3
.תרחמל אישנה רושיא יפל תוברעתהל תוננוכב תוחוכ

כאשר הוא מנתח את המלחמה, קובע אינדיק:
תאדאס ראונא ,weak state–ה ,תושלחה תונידמה לש המחלמה יגיהנמ ינש

טילחה תאדאס .תירבה–תוצרא לש תונורטפה תובישח תא וניבה ,ריאמ הדלוגו
תא ולצנב ,'טנטד'ב העיגפמ וששחש םיטייבוסה תעדל דוגינב המחלמב חותפל
העט אוה ר'גניסיק לש ותעדל .ןמז ותואב תומצעמה ןיב םיסרטניאה דוגינ
ספת אוה לבא .רבוטקואב 61–בו 01–ב המחלמה תא קיספהל םיכסה אל רשאכ
יחולשממ רתוי בושח ךשמהב ינקירמאה ךוויתהש ,ול ןווכתה ר'גניסיקש המ תא
.םיטייבוס קשנ

”גולדה", הוא אמר, "נמנעה ממכת המנע לא בגלל צורך ברכבת אווירית, וראינו
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שלא עזר לנו, לא קיבלנו את הרכבת האווירית בזמן ולא במידה שהיינו צריכים
חוץ מהנושא האווירי, אלא מתוך הבנה של הצורך לא לפגוע ב'דטנט' על ידי עימות

מעצמתי. אך היא לא הבינה את התכסיסים של קיסינג'ר שתכליתם הייתה–בין
למנוע ניצחון ישראלי מלא".

לדעתו של אינדיק המלחמה הסתיימה בהתאמה מלאה לאינטרסים האמריקניים,
לא כל כך בגלל עוצמתו של מזכיר המדינה אלא בגלל היכולת המוחלשת של

המועצות–ישראל להתנגד למדיניותו. בשל האינטרס הסובייטי להימנע מעימות, ברית
הפגינה שרירים, ואינדיק רואה זאת גם כאפשרות ביצוע בפועל לנוכח יכולתה של
–מצרים לנצל את היריבות בין המעצמות. ואולם העובדה שהימנעות מעימות בין

לאומי הייתה עדיפה אצל קיסינג'ר על מניעת ניצחון ישראלי ומשום שהייתה גם
 מטרת המדיניות שלו היא שקבעה את תוצאות המלחמה.—כן מטרת מלחמה 

1977, ולא עולה ממנו סימפטיה לקיסינג'ר.–מחקרו של אינדיק נכתב כאמור ב
-במחקר שערכתי על מלחמת ההתשה מצאתי שהחל בינואר 1969, כשהצמד ניקסון

קיסינג'ר נכנסו לבית הלבן, מאותו רגע הסתיימה מדיניות ג'ונסון שתמכה בישראל
 וניסיון משותףpackage dealכמעט בכל צעד והחלה מדיניות של מה שנקרא 

אמריקני לכפות הפסקת אש על ישראל.-סובייטי
בתוך כך אירע מבצע ההונאה המצוין של הסובייטים והמצרים לקידום הטילים
בסוף מלחמת ההתשה. נזכור אילו מאמצים אדירים השקענו לאחר שקודמו הטילים

כדי לשכנע את האמריקנים כי המצב במצרים שונה, וזה לא בדיוק הזיז להם.
כך, ראוי לנקוט גישה זהירה למחקרו של אינדיק, שהפך למעשה את קיסינג'ר
לדמות המשפיעה המרכזית במדיניות האמריקנית במלחמת יום הכיפורים. כאמריקני,

הברית, ולא נאמן למטרות–קיסינג'ר היה בהחלט נאמן למטרותיה של ארצות
הישראליות. מכל מקום, קיסינג'ר מילא תפקיד מרכזי גם במלחמת ההתשה וגם
במלחמת יום הכיפורים. הוא השתתף כשחקן מרכזי בתהליך שקוונדט כינה "קיפאון"

73'.-במזרח התיכון בשנים 71'
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כאשר סיים את תפקידו בבית הלבן העביר קיסינג'ר את כל הארכיון האישי
שלו, שרבים מאתנו היו רוצים לעיין בו, לאחוזתו של נלסון רוקפלר בצפון מדינת

יורק. הדבר עורר אחר כך תביעה משפטית משום שלמעשה הוא הוציא מסמכי–ניו
מדינה לרשות פרטית.

קיסינג'ר הוא באמת דמות מעניינת ביותר. הוא ממחיש לפנינו את הדילמה של
הברית לתפקיד היועץ–יהודי אמריקני שמתמנה בפעם הראשונה בתולדות ארצות

לביטחון לאומי ואחר כך לתפקיד שר החוץ. דרך אגב, הוא שירת כשר חוץ ובו בזמן
כיועץ לביטחון לאומי. זה מצב שאין לו תקדים בהיסטוריה האמריקנית.

קיסינג'ר הוא איש ברוך כישרונות, גאון אינטלקטואלי, בעל יכולת הפשטה
ועיצוב קונצפציות דיפלומטיות ומדיניות ברמה הגבוהה ביותר. הוא בעל כושר
כתיבה יוצא מן הכלל, ואולי הדמות המעניינת ביותר בתולדות מדיניות החוץ

האמריקנית.
מעניין מאוד להשוות את זיכרונותיו עם אלה של שר החוץ האמריקני האחר,
דין ראסק, שלא היה מידידנו. וכאן אולי סיפור קטן: כשאשכול חזר ממסעו השני

– שהרי אשכול פרץ את פריצת הדרך הראשונה בינינו לבין ארצות—לנשיא ג'ונסון 
–הברית והוא היה ראש הממשלה הראשון שהוזמן באופן רשמי לבקר בארצות

 ראיינו אותו עורכת 'דבר' חנה זמר ועורך 'דבר השבוע' אוהד זמורה. הם—הברית 
הברית ומהו יחסם של אנשי–שאלו אותו: "איך הייתה קבלת הפנים שלך בארצות

הממשל לישראל?". אשכול, שניחן בחוש הומור יוצא מן הכלל, אמר: "כמה הם
ידידינו, כמה הם אנשי בית הלל, כמה מאנשי בית שמאי, אבל דין ראסק הוא שמאי

שלושה התקשרו לחנה זמר מהשגרירות האמריקנית-בעצמו!". כעבור שבועיים
בתל אביב ואמרו לה שיש עבורה חבילת מסמכים מהשגרירות האמריקנית בקהיר.
חנה קיבלה את המסמכים והנה היא מבינה שעיתונאי מצרי, שידיעותיו בהיסטוריה
היהודית כנראה אינן מרובות, קרא את הריאיון שלה ושל אוהד זמורה עם לוי

הברית–אשכול. הוא עשה פרפראזה וכתב כי לוי אשכול מספר שמנהיגי ארצות
ואנשי צוות הבית הלבן הם מבית שמאי ומבית הלל, ודין ראסק מוצאו מבית

שמאי. זו הייתה ההבנה המצרית במסורת ובהיסטוריה התלמודית שלנו.
לוי אשכול צדק לחלוטין. דין ראסק, פרופסור למדעי המדינה, כתב את זיכרונותיו
לאחר שפרש, והוא מגלה את מה שחשב באמת על ישראל. בלשון המעטה, הוא לא

היה מגדולי ידידינו. הוא גרם לנו צרות מרובות ביותר.
הנרי קיסינג'ר נדרש להיכנס לנעלי היועץ לביטחון לאומי ולנעלי שר חוץ,
והוא כמובן עמד בפני דילמה קשה ביותר, בייחוד בשאלת הנאמנות הכפולה. לכן
אמר אברהם זהר, בצדק: חשוב שכולנו נבין שהם קודם כול אמריקנים ואחר כך

יהודים. ויהדותם אינה מביאה בהכרח לאהדת ישראל.
.'והדשחו והדבכ' ויתונורכיזב גוהנל שיו רתויב ךבוסמו בכרומ םדא אוה ר'גניסיק

— )הנשכ ינפל קר עיפוה ישילשה ךרכה( םיכרכ השולש םתואב השע ר'גניסיקש המ
 הוא ניסיון לא רק לעשות ולעצב—כמו רבים אחרים, אבל איש לא עשה כמוהו 
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את ההיסטוריה, אלא גם לכתוב את ההיסטוריה ולהשאיר את הנוסח שלו מבחינת
התודעה ההיסטורית של העם האמריקני. אלה ספרים יוצאים מן הכלל, בעלי
חשיבות עצומה, אבל כמובן קיסינג'ר מגלה מה שהוא רוצה לגלות, ועם כל כישוריו
וכישרונותיו המזהירים, הוא גם יודע להיות נוכל לא קטן. בדיפלומטיה, זו כנראה
תכונה נדרשת, שהרי מהו דיפלומט אם לא אדם שמשלמים לו כדי שישקר למדינות

אחרות? קיסינג'ר לא בחל באמצעי הזה.
אסטרטגיות של–עם זאת, מעניין מאוד לקרוא את מה שכתב על בעיותיה הגאו

ישראל. כאן ניתן לראות את האמפתיה המרובה של קיסינג'ר, בתארו לציבור
האמריקני את ממדיה הקטנים של מדינת ישראל, את פגיעותה וחולשתה. זאת
אמפתיה שנעדרת לחלוטין מספר זיכרונותיו של שר החוץ שקדם לו, דין ראסק.

הברית לישראל–הרכבת האווירית מארצות

הסוגיה המעניינת ביותר היא סוגיית הרכבת האווירית. את העובדות לאשורן איננו
יודעים, ועד שייפתחו המסמכים חוששני שמעטים מאתנו יישארו בחיים. לצערנו,

50 שנים עד-כתיבה היסטורית אמיתית מסתמכת על מסמכים, וצריך להמתין 40
שחלק גדול מהמסמכים ייפתח.

בסיפור הזה היו שני אנשים 'רעים' ולא רק קיסינג'ר. יש לזכור כי ניקסון
באותה העת היה מעורב בפרשת ווטרגייט שהחלה להסתבך. מצבו היה קשה והוא
בקושי תפקד. לכן דמות המפתח הייתה קיסינג'ר. יתרונו של קיסינג'ר, מעבר לכישוריו

האינטלקטואליים המזהירים, שהוא היה לוחם ביורוקרטי מהמעלה הראשונה.
הברית לשאלת מלחמת יום הכיפורים, עלינו–בבואנו לעסוק ביחסה של ארצות

הברית יצרה ביורוקרטיה סבוכה,–להבין את הביורוקרטיה האמריקנית. ארצות
מרתקת וקשה ביותר. יש לה שתי ממשלות בשני הקצוות של שדרות פנסילבניה.

 הקונגרס. זהו אחד—שלושה ק"מ או יותר -ישנו הבית הלבן, ובמרחק שניים
הקשיים הגדולים בעיצוב ובביצוע של מדיניות החוץ האמריקנית. נוסף על כך,
כמה גופים מרכזיים מופקדים על עיצוב מדיניות החוץ: המועצה לביטחון לאומי;

 דעת—, הקונגרס, ואחד החשובים ביותר CIA–משרד ההגנה ומשרד החוץ; ה
 למזלה הגדול של מדינת ישראל. לא ניתן להבין את—הברית –הקהל בארצות

הברית.–פרשת הרכבת האווירית אלמלא משקלו של הקול היהודי בארצות
קיסינג'ר האשים את משרד ההגנה שהוא מעכב את משלוח הרכבת האווירית.

 ג'יימס שלזינגר. בין השניים, קיסינג'ר ושלזינגר,—שר ההגנה היה יהודי מומר 
שררה מלחמת עולם ואיבה אישית נוראה ועמוקה. יש לנו ניסיון רע ומר בהיסטוריה
עם גרים מומרים, ושלזינגר כנראה שם מקלות בגלגלי הרכבת האווירית, אם כי
מטרתו של קיסינג'ר, כפי שנאמר, הייתה למנוע ניצחון ישראלי סוחף ובכך להביא

לפריצת דרך ביחסים הקפואים בין מצרים לישראל.
—יש לזכור שקיסינג'ר ניהל למעשה משחק דיפלומטי גלובלי מרתק ביותר 

משחק משולש. לא הזכרנו את סין. מטרתו של קיסינג'ר הייתה להרחיק את
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–הסובייטים מהמזרח התיכון, לקרב את מדינות ערב ובראשן את מצרים לארצות
המועצות. כלומר הוא שיחק–הברית, והוא השתמש בסין כמנוף מאיים כלפי ברית

את המשחק הגדול שבו היינו רק חלק. הייתה לו באמת הבנה מעמיקה.
גולדה מאיר הייתה מטלפנת לשמחה דיניץ אולי 20 פעמים ביום: "מה עם
הרכבת האווירית?" וזה היה רץ לקיסינג'ר. הלחץ הזה לא הספיק, וכאן מופיעה

 מקס פישר.—דמות חשובה מאוד, שכמעט אינה ידועה אצלנו 
חשיבותו של הגורם היהודי בעיצוב מדיניות

החוץ האמריקנית כלפי ישראל

הברית כלפי ישראל ללא הבנת הגורם–לא ניתן להבין את מדיניותה של ארצות
 צה"ל ויהדות—היהודי. לישראל יש שני קווי הגנה המבטיחים את עצם קיומה 

הברית. אין זה אומר שיהדות אמריקה שולטת–אמריקה, המשפיעה על ארצות
הברית, כפי שטוען פטריק ביוקנן, שהיה מועמד לנשיאות. זוהי כמובן–בארצות

גישה אנטישמית, אבל למזלנו הגדול התנועה הציונית ידעה לטפח כוח פוליטי
יהודי שיסייע לישראל בעתות מצוקה ולא יחשוש להילחם בעמדותיו של הממשל

וגם לא להשפיע עליו באמצעים שונים.

מקס פישר

.טפנ יקסעב וקסעש םידיחיה םידוהיה דחא ,טיורטדמ ידוהי רנוילימ היה רשיפ סקמ
.ןוסקינ אישנה לש ותגלפמ — תינקילבופרה הגלפמל ישארה םיפסכה סייג היה אוה
.תוריחבה — הריבכ המרד תירבה–תוצראב תללוחתמ םינש עבראל תחא ,עודיכ
םיאלממ ,תינקירמאה הייסולכואהמ םיזוחא 5.2 לוכה ךסב םהש ,הקירמא ידוהי
,םיפסכה יסייגמ םתויהב אלא ילארוטקלאה םחוכב וניא םלקשמ .תוריחבב םוצע םוקמ
.יתימאה םחוכ דוס הז .םידמעומה ינש לש םייטילופה םיצעויהו תרושקתל םיחמומה
.םייתפכא םהש םושמ ,ירפסמה םחוכל רבעמ הברה םיעיפשמ הקירמא ידוהי

אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר היה הלחץ האדיר שהפעיל מקס פישר,
שתרם עשרות מיליוני דולרים למסע הבחירות של ניקסון, ולא רק ריצותיו של

שמחה דיניץ להנרי קיסינג'ר.
 הן באמצעות הקונגרס,—. והלחץ היהודי שהופעל Money Talks —באמריקה 

 בכלי התקשורת ובדעת הקהל, שיש—הן באמצעות המגע האישי של מקס פישר 
 הוא שגרם בין השאר להחלטתו של ניקסון,—הברית –לה משקל אדיר בארצות

שכאמור עדיין תפקד, להפעיל את הרכבת האווירית. אז במכלול הגורמים ראוי
 את יהדות אמריקה. את הגורם הזה צריך—תמיד לזכור את הגורם הניתן לשכחה 

לטפח ללא הרף ולהבין אותו, ואנו איננו מבינים אותו כלל.
דוד עברי, איש מצוין, שהיה שגריר, אמר בריאיון ל'מעריב' כי רק כשהגיע
לוושינגטון הוא למד את כוחה של יהדות אמריקה ואת השפעתה העצומה. חשוב
להבין את יכולתה ועוצמתה של יהדות זו, שהיא כה חשובה מבחינת המשך קיומה

של מדינת ישראל.
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ניתוח המצב לאחר מעשהניתוח המצב לאחר מעשהניתוח המצב לאחר מעשהניתוח המצב לאחר מעשהניתוח המצב לאחר מעשה
אל"מ (מיל') ד"ר מאיר פעיל

החלטתה של ראש ממשלת ישראל שלא לאפשר לחיל האוויר הישראלי להנחית
את המתקפה המקדימה (לא מתקפת המנע) על מצרים וסוריה לא הייתה מונעת

זו הייתה החלטה מדינית נכונה, כי היא הבינה מה יעשה הממשלאת המלחמה. 
 הוא יאשים אותנו בייזום המלחמה.— האמריקני אם זה יתחולל

—אין לקרוא לסוג מתקפות כזה 'מונעות', אלא 'מקדימות'. מתקפה מונעת 
 מטרתה להתחיל ולהשיג נקודות יתרון לקראת—מטרתה למנוע; מתקפה מקדימה 

המלחמה העומדת להתחולל.

בסוף המלחמה הייתי כבר במירוץ כניסה לכנסת. מסיום מלחמת יום הכיפורים עד
פתיחת הכנסת בינואר 1974 התרוצצתי, כמו כל אלה המנסים לזכות בדעת הקהל.
בין השאר רציתי לראות את הכנסת בעבודתה. יום אחד נכנסתי, ישבתי ביציע
המכובדים. זה כבר היה אחרי המלחמה, הרוחות נרגעו, דיין כבר חזר לעצמו. מנחם
בגין, ראש האופוזיציה דאז, נזף בממשלת ישראל בנאום מבריק מבחינת העברית,

טון הדברים ותוכנם, ובין השאר אמר:
לא הייתם צריכים להיעתר ללחץ האמריקני; לא הייתם צריכים לעצור את

 לא היה צריך לאפשר להם להכניס מזון וכולי;—המצור על הארמיה השלישית 
צריך היה להשמידה ואולי אחר כך לכתר גם את הארמיה השנייה, ועוד... אפשר

היה להגיע לניצחון וכולי.
,ןיגב םחנמ ה"כח לש ותרוקיב תא יתעמש" :ול הנע ,ירמגל ומצעל רזחש ,ןייד

םלועמ .התליחתמ תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעווב עובק רבח ןיגב כ"ח התא לבא
,ילוכו ל"הצ לש תיאבצה המצועה ,ינוחטיבה ונבצמ לע עדימה תא םכינפמ ונרתסה אל
רתויה םיטירפה תא ןייצו[ "...םיחתותה לש תשומחתה בצמ היה המ עדוי התאו
.]םיינויח

אינני רוצה לדבר על העובדות, אלא על ניתוח המצב לאחר מעשה.
אחרי המלחמה, ראש מחלקת ההיסטוריה במטכ"ל ביקש ממני, למרות היותי
כידוע לכם מהאידאולוגים 'עוכרי ישראל' ה'שלומניקים', להשתתף במחקר על
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מלחמת יום הכיפורים. בעיקר התבקשתי לעבוד עם ההיסטוריונים הזרים שהסתובבו
25 במספר, ממדינות מערביות בעלות קשרים טובים עם ישראל, כגון-בארץ, 20

אמריקנים, קנדים, בריטים, איטלקים, צרפתים, גרמנים, אוסטרלים.
דעת כל מי שעבדתיְלפיכך נעשיתי מודע לפרטים, לתוכן הדברים, לדוחות. ל

אתו, מבחינה צבאית טהורה, צבא ההגנה לישראל פתח את מלחמת יום הכיפורים
עם המכנסיים למטה בזירת רמת הגולן, ועם התחתונים למטה בזירת סיני. אבל
בפועל, עברו ארבע יממות בזירת הצפון ותשע יממות בזירה המצרית עד שצה"ל

נגד קשות. לא הגענו–התעשת והחל להעביר את המלחמה לשטחי האויב במתקפות
להכרעה אבל הפרי היה חיובי.

כולם היו מלאי התפעלות מצה"ל, אשר למרות ההפתעה התעשת והכה. לא
היה אחד שלא התפעל מהתגובה הצבאית הזאת, כולל היסטוריונים יבשתיים,

אוויריים וימיים.

מה בעצם קרה?

צה"ל סיים את המלחמה כשידו על העליונה. המהלך המכריע ביותר, שהביא את
ההנהגה המצרית לזעוק "הושיעו נא", היה כיתור הארמיה השלישית והרגשת המצרים
שהם הולכים לספוג אסון גדול, מה עוד שחיל הים הישראלי שלט במפרץ סואץ.

המועצות לעזרה, כמובן גם מדינית. ואז באה ההצהרה–המצרים פנו לברית
הסובייטית: אנחנו מכינים שבע דיוויזיות מוטסות למעבר אל המזרח התיכון (הצהרה

שנחשבה לאיום עקיף על ישראל).
את דבריי אלה אני אומר לא על בסיס המקורות, אלא מתוך פרשנות של

פי מה שאירע בפועל (זו הדרך–המציאות. ומותר להיסטוריון לעשות הערכה על
, היסטוריה בת זמננו,Contemporary History–היחידה להיסטוריונים שעוסקים ב

להסביר מהלכים גם כשעוד אין בידם כל העובדות. מי שציטט כאן את קיסינג'ר,
לפחות הוכיח לנו שהוא לא היה חבר קבוע באגודת דוברי אמת).

םייאל תלוכי לכ תללושמ ,יינפל וריבסהש יפכ ,המצע תא האצמ תוצעומה–תירב
תוסטומה תויזיווידה עבשש םיבשוח םתא :וזמר וטאנב יכ ,השביב לארשי תנידמ לע
םיל וא עקרקל ועיגי ןה ,ןוטוינ לש היצטיברגה יקוח יפל ?םירצמל הנעגת םכלש
ונל שי ,םיסוטמ תואשונ ונל שי ,ישיש יצ שי ,וטאנ תא ונינב .םירצמל ועיגיש ינפל
.םולשב עיגהל יוכיס םוש ןיא הלאה תויזיווידל .היקרוטב ,ןוויב הפועת תודש

מערבית,–סאדאת, שבלאו הכי טיפח נטייה פרו–התברר אפוא למוחמד אנואר אל
המועצות לא תבוא הישועה וכי הארמיה השלישית תישאר מכותרת.–שמברית

הישראלים לא ייתנו לה מזון ומים, וזה יכול להיגמר לא רק במפלה טריטוריאלית
מובהקת אלא גם במפלה נוראה של כניעת ארמיה מצרית שלמה.

עד כמה הייתה חשובה בעיניו פיסת הקרקע שהצליחו המצרים לכבוש בסיני,
בין הים התיכון למפרץ סואץ, ממזרח לתעלה? זאת אנחנו יודעים היום מהעובדה
ששאזלי, הרמטכ"ל המצרי דאז, הציע לפנות את הצבא המצרי אל ממערב לתעלת
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סואץ וסאדאת סירב, כי הבין שכל מאחז שלו ממזרח לתעלה יעניק לו הישג מדיני,
ומלחמה הרי עושים רק בשביל מטרות מדיניות.

שיח מהדמיון הפורה שלי–אז פנה סאדאת לאמריקנים. אתאר לכם את הדו
פי הפנטזיות שלי, כי הרי אין לנו תעודות ברורות על המשא–כהיסטוריון ועל

הברית–ומתן. המצרים פנו אפוא לאמריקנים ואלה ענו להם: אתם יודעים שארצות
הברית היא לא קופת גמ"ח–היא מדינה גדולה ובעלת ברית של ישראל, אבל ארצות

שנותנת הלוואות בלי ריבית. מה אתה נותן לנו בתמורה לשירותנו?
אל ונחנא ףסכ :הבישה תירבה–תוצראו ?םיצור םתא המ :לאש תאדאסש חינמ ינא

ראונא דמחומ ,התאש ,טושפ רבד םיצור ונחנא .אל םג תיאבצ המצועו ,םכמ םיכירצ
םוחתל יולגב התוא סינכתו יטייבוסה העפשהה םוחתמ םירצמ תא ףולשת תאדאס–לא
.ינא הצור :רמא תאדאס–לא ראונא דמחומו .תירבה–תוצרא לש התעפשה

אז האמריקנים לחצו על ישראל וגרמו לכך שתסיר את המצור מעל הארמיה
השלישית באלצם אותה לפנות כליל את הגדה המערבית של התעלה. לזה היא עוד
הייתה מסכימה לגמרי אם היו מאפשרים לה להיערך בצמוד, על הגדה המזרחית
של תעלת סואץ, כמו שהתחילה את המלחמה. ומי שיקרא את הפקודות של צה"ל
בתחילה ייווכח כי המשימה של כוחותינו הייתה שלא לאפשר למצרים ולסוריה

שום הישג טריטוריאלי.
את המשימה הזאת, שהחבר'ה של חקה הצליחו להשיג בצפון, החבר'ה בזירת

 לא אל הקו שממנו התחלנו את—סיני לא הצליחו להשיג. אנחנו נסוגונו בסיני 
 תחילה 20 ק"מ, ואחרי לחץ 20 ק"מ נוספים מזרחה, אל—המלחמה אלא מזרחה 
מעבר ל'קו המעברים'.

כל מלחמה מתחוללת כדי לקדם אינטרסים מדיניים. אין עושים מלחמה על מנת
האם הושגו מטרותיךלעשות משחקי כוח, והצלחתה נמדדת במבחן השאלה: 

המדיניות אם לאו?
נחת רבה מאוד ממלחמת יום הכיפורים בשל–בדעת הקהל הישראלית יש אי

התחלתה, ואכן נמצאנו מופתעים מול אויבינו. כל ההיסטוריונים הצבאיים שעסקו
במחקר המלחמה מאשרים כי צה"ל, בכישוריו הצבאיים כמו שהיו אז, הוכיח שאף

נגד, ומבחינה צבאית–כי הופתע כהלכה בשתי הזירות הוא התעשת, עצר, תקף
טהורה השיג עדיפות מלאה ביבשה, באוויר ובים על אויביו: הן המצריים והן

הסוריים.
המצעמל תלעות האיבמ םיבר םירקמב ,הנטק הנידמל המצעמ ןיב תתרכנש תירב

תעדמ םא ,תירבה–תוצראל דואמ ונרזע הזה הרקמב .הנטקה הנידמל רשאמ תוחפ אל
.ןוכיתה חרזמב ,תיברעמה היסאב הדמעמ תא שדחמ בטיה ססבל ,תעד ילבמ םאו
הירוסל הרזח איה ;םויה דע שגרומ הזו לודג שארב םירצמל הרזח תירבה–תוצרא
.םייטמולפידה םיסחיה ושדוח קאריע םע םג ;םייטמולפידה םיסחיה לש המ שודיחב

באסטרטגיה של מדינת ישראל צריך להביא בחשבון גם את המרכיב הזה,
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שתמיד מוטב לנצח בשדות הקרב, גם אם בעלת הברית שלנו תרוויח ולא אנחנו.
אבל יש להביא בחשבון גם את האינטרסים ואת העוצמה הנובעת מן העובדה

שבעלת הברית היא ענק ואנחנו ככל הנראה עדיין קטנים יחסית.

 היבטים משפטיים היבטים משפטיים היבטים משפטיים היבטים משפטיים היבטים משפטיים—————קץ עידן התמימות קץ עידן התמימות קץ עידן התמימות קץ עידן התמימות קץ עידן התמימות 
בחקירת ועדת אגרנטבחקירת ועדת אגרנטבחקירת ועדת אגרנטבחקירת ועדת אגרנטבחקירת ועדת אגרנט

אלוף אילן שיף

דיון בנושא ההיבטים המשפטיים של חקירת ועדת אגרנט הוא רחב ביותר ולכן
 קץ עידן התמימות. התזה שאנסה—בחרתי לכוונו למכנה המשותף לו להרצאתי 

לבסס כאן: דרך עבודתה של ועדת אגרנט, ואולי גם המסקנות שלה, אופייניות
לתקופה האידאליסטית, הפרגמטיסטית, הקולקטיביסטית, וככל הנראה ספק רב
אם הן היו ישימות גם לימינו, כשהאדם עומד יותר ויותר במרכז וזכויות האזרח

מואדרות מאוד בעידן המודרני.
אתמקד בכמה נושאים. הראשון הוא הרעיון שבמושגים של היום נראה פשוט
מדהים אבל היה כנראה מקובל אז, שחלק מהאנשים שנחקרו או אם אפשר לומר
נחשדו, הופיעו בפני הוועדה כשאינם מיוצגים על ידי עורכי דין, וגם לפני עדותם

ובמהלך החקירה לא התייעצו עם עורכי דין.

ייצוג הנחקרים על ידי עורך דין
ידוע לי לפחות על שני אנשים חשובים שלא היו מיוצגים: הרמטכ"ל דוד אלעזר
ז"ל, שלפי דבריו אפילו לא התייעץ כלל עם עו"ד בטרם לכתו לוועדה; האלוף
זעירא ייבדל לחיים ארוכים, לא רק שלא היה מיוצג ולא התייעץ, אלא שלטענתו

הוא התייעץ עם אגרנט, יו"ר הוועדה, וזה יעץ לו שלא לשכור שירותי עו"ד.
האמריקנים טוענים, בעצם ימים אלה לפחות, כי עו"ד המייצג את עצמו יש לו
קליינט טיפש. זה אופייני כמובן לימינו אלה, אבל אז היה בהחלט מקובל אצל חלק
מהאנשים על רקע אותה תקופה ש'קצין פולני' לא מתייעץ עם עו"ד. כל מה שיש

לו לומר הוא יגיד בעצמו, הוא חכם ונבון מספיק כדי להגן על עצמו.
לש הריקחה תדעווב היה הנפמה .הלא ונימיב תחוור הניא ןבומכ וז הסיפת

הפוקתה תא רכוז ינא .םיגצוימ ויה םלוכ רבכ םש ,ןהכ תדעו ,הליתשו ארבס
.לופר ל"כטמרה תא יתגציי התארקל תויוצעייתהבו הריקחה תעב יכ בטיה תאזה
אוהש ןויערה םצעמ לופר לש תומיענה–יא תאו םיטבלה תא שוריפב יתיאר
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יתאמחוהש איה תמאה .ד"וע לש ויתורישב רזעיהל ךירצ ,י'נלופ ןיצק' ,ל"כטמרכ
ימצע תא יתלאששכ לבא .ורוגנסכ יב רחב לופרו ,ריעצ ןיצק יתייה ,זא דואמ
הרושה ןמ ןידה יכרועמ דחאב רחב אל רבעשל ל"כטמרכ לופר עודמ ,תוניגהב
יפש בדש הדבועהמ ץוחש תוניגהב ימצעל יתרבסה ,לארשי תנידמב הנושארה
אל ,בשוח ינא — םג תאז השע לופר ,ייפלכ יביטקייבוא אל אוהו יילע ץילמה
םואתפ רזעיהל ץלאנש ל"כטמר לש ינויערה ישוקה םושמ — יל רמא אוהש
.וב רחוב אוה ,תיאבצה תוטילקרפהמ םידמ שבול ותושרל דמוע רשאכו ,ד"ועב
ץעייתהל ךרוצה םצע לש הרמה הלולגה תקתמה ןיעמ וז תיגולוכיספ הניחבמ
ראשה ןיב הנחבש האבה הריקחה תדעוול טנרגא תדעוומ רבעמה ןדיעב ,ד"ועב
.אבצה תוליעפ תא

ועדת החקירה הבאה שעסקה בענייני הצבא הייתה ועדת שמגר לחקירת אירועי
מערת המכפלה. שם כבר כולם היו מיוצגים מקטן ועד גדול. בשלבים הראשונים,
עוד קודם שהוחלט להקים ועדה, כשדיברנו על הקמתה, כבר רצו כולם והתייעצו

עם עורכי דין, וזה טבעי על רקע העידן החדש.
אחת הסיבות לכך שחלק מהאנשים שהופיעו בפני ועדת אגרנט לא היו מיוצגים
נבעה גם מהלחץ של הוועדה עצמה בעידן הרעיוני של טובת הכלל. היא הרגישה
צורך לסיים את העבודה מהר, כי הציבור דורש ורוצה לדעת מה היה, וטובת הצבא
וטובת הכלל היא לסיים את החקירה מהר ככל האפשר. אולי זאת הסיבה שאגרנט
יעץ לזעירא את מה שיעץ, כי הוועדה הייתה לחוצה בזמן. עורכי דין בדרך כלל
מאריכים את ההתדיינות ועומדים על כל מיני זכויות של החשודים או של המוזהרים,

וזה עשוי להאריך את עבודת הוועדה.
המעניין הוא, שבוועדת סברא ושתילה, שהוקמה כעבור כעשור, יש התייחסות
כלשהי לרעיון של ייצוג בפני ועדת חקירה. ועדת החקירה מצאה לנכון לכתוב

בהקדמה לדוח שלה, בין השאר, את הדברים האלה:
”נציין כבר כאן, ששיתוף עורכי הדין בדיוני הוועדה לא הכביד כלל על
עבודתה, ועזר לנו במילוי תפקידנו. עורכי הדין שהופיעו לפנינו השכילו
להבהיר בדרך נאותה וללא אריכות יתר, את הנקודות השונות השנויות
במחלוקת, ובכך נתנו סיוע רב ערך לעבודת הוועדה, מבלי לפגוע כהוא

זה בחובתם המקצועית לייצג את שולחיהם ולהגן עליהם".
מי שמבין את השפה העדינה שנוקטים בדרך כלל שופטים, ובייחוד שופטי בית
המשפט העליון, כלפי הקולגות שלהם, יכול לראות בדברים אלה התרסה עדינה

כנגד ועדת אגרנט, שבה אנשים לא היו מיוצגים.
אני מדגיש את הנקודה הזאת, כי מאוד לא מקובל במקומותינו לקרוא דברים
כאלה, כאשר לא היה מן המתחייב שיופיעו בהקדמה של דוח ועדת סברא ושתילה,

ובכל זאת הופיעו.
עד כאן דבריי היו הקדמה ופתיח לעידן האידיאליסטי דאז. עתה איני פטור
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מלהידרש למסקנות דוח ועדת אגרנט, כי זה פתיח לעידן התמימות או לקץ עידן
התמימות, בעצם התזה של הרצאתי.

מסקנות ועדת אגרנט

רחואמו ;יקלחה חודה ,ןושארה חודה :תוחוד ינש האיצוה טנרגא תדעו ,עודיכ
םותב הכירעהש םושמ תוחוד ינש םסרפל הטילחה הדעווה .אלמה חודה ,רתוי
רוביצהו ,התדובע םויסל דע בר ןמז ףולחיש היונימל םישדוח השימח-העברא
םיאשונ םתואב היתוצלמהו היאצממ תא םדקהב תעדל — הרמא איה ךכ — יאכז

.תוננוכהו ,ותכרעהו עדימה — םהב ןודל המייסש
היא קבעה שאת ההנמקות המפורטות למסקנותיה היא תפרסם בדוח המלא.
ובדוח החלקי המליצה הוועדה, כידוע לכם: להעביר מתפקידו את ראש אמ"ן;

אלוף שלו; ולסיים את כהונת–להעביר מתפקידו את עוזר ראש אמ"ן למחקר, תת
הרמטכ"ל. האלוף גורודיש לא ימלא תפקיד פעיל בצה"ל עד שתשלים הוועדה את

עבודתה. כמו כן הומלץ שלא להעסיק שני סא"לים באמ"ן בתפקידי מודיעין.

באשר לאמ"ן, הוועדה קבעה שהוא נכשל בשלושה תחומים:
דבקותו בקונצפציה. חלקה הראשון: מצרים לא תתקוף בטרם תשיג יכולת1.

אווירית לתקוף את ישראל בעומק, בייחוד את שדות התעופה העיקריים.
חלקה השני של הקונצפציה: סוריה לא תצטרף למלחמה בלי מצרים. הוועדה
קבעה שהקונצפציה שאולי הייתה נכונה בשעתה לא נבדקה מחדש על רקע
או על סמך מידע נוסף שהגיע לאמ"ן, ולכן היא נעשתה מופרכת לפחות

 ההתקפה של מצרים.—במה שנוגע לחלקה הראשון 
לא היה יסוד להבטחה המוחלטת שנתן אמ"ן לצה"ל להתרעה מבעוד מועד2.

שתאפשר את גיוס המילואים.
3. המידע או הידיעות שהיו בידי אמ"ן בזמן שקדם למלחמה לא הוערכו נכונה

מחקר וראש אמ"ן.-על ידי אמ"ן

שאר יפלכ תוישיאה תונקסמה תא הדעווה הקיסה רשאכש ,אוה ןיינעמש המ
אלש רבד הזו ,דבלב היצפצנוקה ץומיא תא השעמל ותבוחל הפקז איה ,ן"מא
הזה אשונל ותעד תא ןתנ והשימ םא חוטב ינניא .האצרהה תא יתנכהש דע יתעדי
הדעווהו ,םירופיכה םוי תמחלמ ינפל הנשכ ודיקפתל הנומ ן"מא שאר .םויה דע
העבנש ,תונקספל ולש המגמה תאו היצפצנוקה ץומיא תא קר ותבוחל תפקוז
ןורחא קסופכ ומצע תא םישל תונוכנ ול התייהש תרמוא איה .בר ימצע ןוחטיבמ
תיביטרפוא הטלחה טילחה םרטב ל"כטמרב ץעונ אל המגודל אוהש ךכ ידכ דע
.דואמ הבושח

 העובדה שראש אמ"ן נכנס לתפקידו כשנה לפני מלחמת: ציינתי אתהערת אג
יום הכיפורים. בדרך כלל נהוג, וראינו את זה גם בוועדות חקירה מאוחרות יותר,
לייחס חשיבות למועד שבו נכנס אדם לתפקידו. לדוגמה בפרשת סברא ושתילה,
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ועדת החקירה לא באה חשבון עם ראש 'המוסד', בין השאר בשל העובדה שהוא
נכנס לתפקידו ארבעה ימים לפני הדיון בממשלה שבו דווח על הכנסת הפלנגות
למחנות. ייתכן, ואני אומר ייתכן כי אין בזה דיון, שאילו היה נכנס לתפקידו זמן רב
יותר לפני מועד הדיון בממשלה, אז בהחלט היו באים אתו חשבון כמו שבאו

חשבון בנושא הזה עם ראש אמ"ן דאז.

באשר לרמטכ"ל דוד אלעזר, הוועדה הסיקה מסקנות חמורות מאוד:
לדבריה, הוא נשא באחריות אישית הן בעניין הערכת המצב והן בעניין1.

הכוננות של צה"ל. הוועדה פירטה את כישלונותיו וציינה דבר מעניין מאוד:
לא על כל כישלון בנפרד היא הייתה ממליצה על המסקנות האישיות כלפיו,
אלא שההצטברות של כל הכישלונות האלה גרמה לה להמליץ עליהן, בציינה
את העובדה שהוא לא עשה מאמץ להגיע להערכת מפקד משלו, אף שהמידע

 אין פטור למפקד שמסתמך על—החשוב הופץ ללשכתו. זו גישה מעניינת 
מומחיו. מסקנה זו שבה והופיעה גם בוועדת סברא ושתילה. אחת הטענות

 המומחים קרי: אמ"ן,—של הרמטכ"ל דאז הייתה שהמומחים לא התריעו 
'המוסד' וכדומה. ובסברא ושתילה אמרה הוועדה כי גם אם המומחים לא
מילאו את חובתם, אין בכך כדי לפטור את הרמטכ"ל מאחריות. זה דפוס

 מפקד צריך לעשות הערכת מצב משלו, ולא לאמץ 'ראה—שחוזר ונשנה 
וקדש' את המלצות מומחיו.

לדברי הוועדה, הרמטכ"ל לא יצא לחזיתות בשבוע המתיחות שקדם למלחמה,2.
כדי להתרשם התרשמות בלתי אמצעית מהסימנים המתריעים ולשאוב

מידע מהמפקדים.
הוועדה מצאה לחובתו של הרמטכ"ל את העובדה שלא הייתה לצה"ל תכנית3.

מעובדת למקרה של התקפת פתע כוללת.
המחלמה ץורפ ינפלש תועשבש הדבועה לע ל"כטמרה םע ןובשח האב הדעווה4.

תריצעב לוכ םדוק זכרתהל םוקמב ,דגנה–תפקתמ ןונכתב קוסעל טילחה אוה
רשקהב .הננגמה ןויער תא דוקיפה יפולא םע ררבל בייח היה אוה .ביואה
:שרדנש הממ ךפהל תוחוכה תא סרפ השעמל שידורוג יכ הדעווה הריכזה הזה
.ךופה ןפואב תאז השע אוהו ,הרוחא שילשו המידק םישילש ינש

עד כאן המבוא, בקצרה, למסקנות הוועדה כלפי אמ"ן, ראש אמ"ן והרמטכ"ל.
והמסקנות האלה, אין צריך לומר, היו חמורות מאוד: על רקע המחדל הגדול במלחמת
יום הכיפורים; על רקע הכמות האדירה של הקורבנות באותה מלחמה; והרעש
הציבורי הגדול. להסיק את המסקנות האלה נגד ראשי המערכת באותה תקופה זה

נחשב ממש לרעידת אדמה, ובצדק.
ראוי שנבחן היום מה הייתה הדרך או הפרוצדורה שנקטה הוועדה כדי להגיע
למסקנות, הכול כמובן על רקע התזה של קץ עידן התמימות, שהיא נושא ההרצאה.



מלחמת יום הכיפורים 582

 מלחמת יום הכיפורים582הגהה 5

הפרוצדורה שנקטה הוועדה כדי להגיע למסקנות

מקובל במקומותינו, ובעצם בכל מדינה נאורה, ומדינת ישראל של אז הייתה כמובן
 וועדת חקירה—מדינה נאורה, שגוף ממסדי או גוף שיפוטי או גוף מעין שיפוטי 

 אינה מסיקה מסקנות לחובתם של אנשים בלי שהיא—היא גוף מעין שיפוטי 
נותנת להם זכות להתגונן, ובעיקר מה שמכונה בשיטה המשפטית שלנו זכות

השימוע או זכות הטיעון.
בכל מקום ממסדי, אי אפשר להסיק מסקנות בלי שנותנים לאדם הזדמנות
נאותה להשמיע את דבריו, ובעת הצורך להביא את ראיותיו. זה נכון גם ליחסים
שבין אדם לחברו, אבל בעיקר מבחינה משפטית כמובן; זה נכון ליחסים שבין
הממסד או גופים מעין שיפוטיים ובין אנשים; אי אפשר להסיק מסקנות, אי אפשר
לפטר ממקום עבודה, אי אפשר לנזוף, אי אפשר להעמיד לדין. הזכות הזאת היא
אחד מעיקרי הצדק הטבעי. היא משהו בסיסי שכל מדינה נאורה דורשת, גם אם
אינו כתוב בשום מקום. אחד מפסקי הדין הראשונים בארץ שעסק בסוגיה הזאת
הוא דווקא בעובד עירייה שפוטר מעבודתו בלי ששמעו אותו לפני זה, ובית המשפט
העליון החזיר אותו למקום עבודתו, בהדגישו את זכות השימוע או את זכות הטיעון,

כי לא יכול להיות שיפטרו אותו בלי שישמעו אותו לפני כן.
יקספמ דחאב ,םילגנאהש ןיינעמ .יעבטה קדצה ירקיעמ רומאכ איה תאזה תוכזה

תאזה תוכזה לש הירוטסיהה תא םיריכזמ ,הזה אשונב םיקסועש םידבוכמה ןידה
השעמל םהל ןתנ אוה ,הוחו םדא תא ןדע ןגמ םיהלא שריג רשאכ .ןדע ןגל דע םיעיגמו
תמאב ןמזה הז ,ימצעל יתרמא הז תא יתארקשכ .ושרוג םרטב םהירבד תא עימשהל
ימצעל השרמ ינא ,יתוינוליח תורמל .הזב קסועש תישארב רפסב 'ג קרפב רכזיהל
ְָךֹקל-תֶר אֶאמֹּיַה [י] וֶָּכּיַר לֹו אֶאמֹּיַָדם וָָאה-ֶלים אִֹלהֱה אָוְֹהְקָרא יִּיַ [ט] ו:טטצל
ָהָּתיֹרם אֵי עִָך ּכְיד לִִּגי הִר מֶאמֹּיַא [יא] וֵבֵָחאָי וִֹכנָיֹרם אֵע-ִייָרא ּכִאָן וַָּגי ּבִּתְעַמָׁש
. אלהים שואל אותו, אף שהואְָּתָלכָּנּו אֶּמִמ-ָלכֲי אְִּתִלְביָך לִיתִִּור צֲֶׁשץ אֵָעה-ןֲִמה

ואִִדי הָּמִה עַָּתָתר נֲֶׁשה אִָּׁשָאָדם הָָאר הֶאמֹּיַאמור לדעת הכול. והאדם עונה לו: [יב] ו
ל. אלהים לא מסתפק בזה. הוא כמובן פונה לאישה: [יג]ֵֹכאָץ וֵָעה-ןִי מִּל-ָהְנָתנ
ל [יד]ֵֹכאָי וִנַיאִִּׁשׁש הָָחַּנה הָּׁשִָאר הֶאמֹּתַית וִָׂשאת עֹּז-הַה מִָּׁשָאים לִֹלהֱה אָֹוְהר יֶאמֹּיַו
ודובכב םיהלא זא .ןועיט תוכז ןתנ אל אוה שחנלוׁש... ָָחַּנה-ֶלים אִֹלהֱה אָוְֹהר יֶאמֹּיַו
םדוק םהירבסה תא ריבסהל הוחו םדאל ןתונש אוה ,לוכה תעדל רומאש ,ומצעבו

.התומלגתהב עומישה תוכז ,וצרת םא .ןדע ןגמ םשרגל טילחמ אוהש
 היא—ואכן, זכות השימוע אינה רק זכות טבעית שלא צריכה להיות כתובה 

לעתים גם כתובה. בחוק ועדת חקירה של אז נקבע, בסעיף 15 המפורסם, שאם
ראתה ועדת חקירה שפלוני עלול להיפגע מהמסקנות שלה או מן החקירה או
מתוצאותיה: א) יודיע לו יו"ר הוועדה במה הוא עלול להיפגע; ב) יעמיד לרשותו

 וזה דבר חשוב מאוד בנוגע לאותה פגיעה,—בדרך שימצא לנכון את חומר הראיות 
שנמצא בידי הוועדה; ג) יש למי שעלול להיפגע הזכות להתייצב בפני הוועדה, ובין
השאר להשמיע את דברו ולחקור עדים, גם אם כבר העידו בפני הוועדה, ורשאית
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הוועדה להתיר לו להביא ראיות. בעצם שלושה דברים: חייבים להודיע לו במה
הוא עלול להיפגע, כי הוא לא צריך לדעת או לנחש את זה, גם אם הוא מקבל את
כל החומר לקריאה; צריך להעמיד לרשותו את כל החומר; וצריך לאפשר לו להביא

עדים או לחקור עדים, כדי שיוכל להתגונן כראוי.
 ועדת אגרנט איננה— אולי לא מפתיע על רקע התקופה —באורח מפתיע 

מממשת במלואה את החובה הזאת לפי חוק ועדות החקירה. הוועדה מממשת את
הזכות הזאת באופן חלקי, כאשר היא מפרשת את הסעיף הנ"ל פרשנות מצומצמת
מאוד. לדעתה, אם מסיקים את המסקנות ממה שאמר האדם עצמו, או ממסמכים
שהוא היה צד בהם, או מפרוטוקולים של דיונים שהשתתף בהם, אזי לא צריך

ד העידֵלעמוד בכל שאר הדרישות. צריך להראות לו כמובן את המסמכים, ואם ע
לחובתו אז מותר לו לחקור את אותו עד, אבל לא מודיעים לאנשים במה הם
עלולים להיפגע, לא נותנים להם להביא עדים משלהם או לחקור עדים אחרים

מלבד אלה שהעידו לחובתם.
אם כן, מימוש חלקי מאוד בגלל הלחץ שהייתה נתונה בו הוועדה. היא רוצה
לסיים את עבודתה מהר ככל האפשר כי הציבור רוצה לדעת, וחשוב למדינה ולצה"ל
לגמור עם הנושא הזה, כדי שכולם יחזרו לשגרה ויוכלו לתפקד כראוי. לכן, אי
אפשר להאריך את הדיונים מנקודת ראייתה של הוועדה. זה אופייני מאוד לעידן

 כיום, בוודאות, זה לא היה עובר.—הקולקטיביסטי דאז 
נכון שהיקף העבודה של הוועדה היה עצום. רק הדוח הראשון פורסם לאחר
140 ישיבות, ארבעה חודשים וחצי לאחר שמונתה הוועדה. רק לשם השוואה,
ועדת סברא ושתילה, שקיימה 60 ישיבות, סיימה את עבודתה במהירות ראויה

לציון, 14 חודשים לאחר מינויה.
נקודת הראייה בהחלטה שלא לאפשר שימוע במלואו הייתה בעצם נקודת
הראייה של הפרגמטיזם שגבר או שהיה צריך לגבור על הפורמליזם. לפחות גורודיש
לא ויתר על זכותו לפי אותו סעיף של זכות השימוע. הוא דרש להפעיל אותו

 פעם אחרי הדוח הראשון, ופעם אחרי הדוח השני.—במלואו ועתר פעמיים לבג"ץ 
אחרי הדוח הראשון בג"ץ דחה די בקלות את עתירתו ואמר: קודם כול זה לא הדוח
הסופי, אולי הוועדה עוד תשנה את החלטתה; שנית: אולי אחרי שתראה את הדוח
המלא תשתכנע שאין טעם לממש את הסעיף. שוב, אני מרשה לעצמי לומר שכמעט
לא יעלה על הדעת שבג"ץ היה מחליט החלטה כזאת היום. מכל מקום, העתירה
נדחתה. מעניין שבג"ץ, עם העובדה שדחה את העתירה, לא אמר מילה שממנה
ניתן להסיק שהוא מצדיק את פרשנות הוועדה לסעיף 15 לחוק ועדות החקירה.

הוא רק אמר: לא, זה עוד לא הסוף, זה לא סוף פסוק.
לקנב יד קיסהל לוכי ,זאד יטפשמה בצמה תא קדובש ימ ,דובכה לכ םע

ךירצ הזה ףיעסה ,שרופמב בותככ ,לוכ םדוק .51 ףיעס תונשרפב התעט הדעווהש
העיבקה תא השריפ הדעווה וליאו .הריקחהמ עגפיהל לולעש ימ לכ לע לוחל
אלו ומצע ולש תודעהמ אל ,יהשלכ הרז היארמ עגפיהל לולעש ימ לכ יפלכ תאזה
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תועיפומ ןניא "הרז היארל טרפ" תושרופמה םילימה .םהב דצ היה אוהש םיכמסממ
יתקיחתה ןויערל הסינכה וליאכ הדעווהש םילימ וא ץוליא ןיעמ אלא ,51 ףיעסב
.51 ףיעס לש

מי שעוקב אחרי היסטוריית החקיקה של סעיף 15 לומד כי במקור, בהצעת
 הוצע להקנות לוועדה שיקול דעת אם בכלל— קודם שאושר בכנסת —החוק 

לקרוא לאדם או לתת לו הזדמנות וזכות שימוע. הרעיון בתחילתו היה שיקול דעת.
ואז בדיונים בכנסת, כשהופנתה תשומת לבו של שר המשפטים לכך שלא סביר ולא
ראוי ולא נכון שיהיה שיקול דעת בנושא הזה, שר המשפטים כינה את הנוסח הזה
'תקלה', ומיד שינו לנוסח שאינו מקנה לוועדה שיקול דעת אלא קובע מפורשות

שהוועדה חייבת לשמוע את מי שעלול להיפגע.
 אפילו אם הסעיף סובל—לגופו של עניין, במיוחד בוועדת חקירה ממלכתית 

 לא ראוי היה לעשות—פרשנות כמו שהעניקה לו ועדת אגרנט בסופו של דבר 
זאת, כל שכן כשהפרשנות המילולית של הסעיף איננה סובלת פרשנות כזאת.
מבחינת ההגינות כלפי אנשים שעלולים להיפגע בנושא חשוב וכאוב כל כך, היה
ראוי לתת להם את מלוא האפשרות להתגונן, אפילו במחיר שחקירת הוועדה

הייתה נמשכת הרבה יותר זמן.
החלטתו של בג"ץ לדחות את העתירה הראשונה של גורודיש מכיוון שמדובר
בדוח ביניים, עם כל הכבוד אני מרשה לעצמי לחלוק עליה. בפרסום דוח ביניים
כזה, שהיה סביר שעוצמתו תשפיע בציבוריות הישראלית, היה צריך לחשוב על כך
ש'הנזק כבר נגרם', שקשה מאוד אחר כך לתקן את הרושם בתודעה הציבורית, גם
אם הוועדה הייתה משנה את עמדתה, דבר שכידוע לכם לא קרה. אבל גם אם
נתעלם לרגע מהנימוק הזה, נראה לי שלא צריך להיות פסיכולוג דגול כדי להבין
שוועדה רצינית כוועדת אגרנט, עם אנשים רציניים כל כך, אחרי שהם מפרסמים
דוח ביניים יתקשו מאוד מבחינה פסיכולוגית לשנות את עמדתם. ואת זה היה
צריך להבין. ולכן, מלכתחילה היה צריך להיעתר לרעיון שיש לתת את מלוא זכות

ע.ההתגוננות, כולל זכות השימוע במלואה, לאותם אנשים שהיו אמורים להיפ
דרך אגב, דוגמה מעניינת לתקלה, אם זו בכלל תקלה, שאולי הייתה יכולה
להימנע אילו הייתה ניתנת זכות השימוע במלואה, אפשר לדלות מראיה היסטורית.

, כותב:פנקס שירותיצחק רבין בספרו 
”יחסים של ידידות נתקיימו בין דדו לביני, בתקופה הקשה לאחר שהתפטר
ועד שמת. באחת השיחות אמר לי, שפכו את דמי, אני הייתי האיש שתבע
גיוס כללי, תביעתי לא אושרה כאשר הגשתי אותה. אחר כך האשימה

אותי הוועדה שאני עיכבתי את הגיוס המוגבל בשעתיים".
זה היה אחרי שדיין אישר את הגיוס, ודדו החליט לערער בפני גולדה על שלא
אושר גיוס כללי אלא רק חלקי. היה עיכוב כלשהו והוועדה זקפה את זה לחובתו

של דדו.
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”בשום שלב של דיוני הוועדה [כך אומר דדו לפי רבין], לא יכולתי להתרשם
כי יאשימוני באשמה נטולת יסוד זו. אינני מאשים את משה דיין, אבל
להטיל את האשמה עליי בלבד, זאת איני יכול לקבל. עם הסילוף הזה
איני יכול להשלים, אני חי במצוקה ואיני יכול להשתחרר ממנה. הוועדה
הסתמכה בחריצת דינה, לא על סטנוגרמה מדויקת משיחתי עם שר
הביטחון, ולפי מיטב זיכרוני נרשמה אז סטנוגרמה מלאה ומדויקת. היא

אלוף אריה בראון, המזכיר הצבאי של שר–הסתמכה על רישום שערך תת
הביטחון. תמיד הייתה סטנוגרמה בשיחותיי עם שר הביטחון, ואילו ידעתי
שיאשימו אותי בעיכוב הגיוס הכללי, הייתי בודק אם הייתה סטנוגרמה

ותובע להביא אותה אל שולחן הוועדה".
בהנחה שזה נכון, ואין לי כלים כמובן לבדוק את זה, זו דוגמה לעד כמה חשובה
זכות השימוע. דדו אפילו לא ידע שהולכים לייחס לו אשמה כזאת, ואילו ידע, כך
לטענתו מפי רבין, היה יכול להפריך אותה בקלות. אז אם צריך מסייע כלשהו

לרעיון של חשיבות זכות השימוע, הרי לכם דוגמה מצוינת.
ואכן, שוב אני חוזר לרעיון שהיום זה לא יכול היה לקרות. זמן לא רב לאחר

79' הוגשה הצעת חוק לתיקון חוק ועדות חקירה, ועולה מהתיקון שאם–מכן, ב
הוועדה לא מודיעה לאדם על כך שהוא עלול להיפגע והיא אינה נותנת לו את
הזכויות, אז היא איננה רשאית לקבוע ממצאים בעניינו. תיקון זה ממש מתחייב

נוכח הפרשנות המצומצמת שניתנה בוועדת אגרנט לסעיף 15 כאמור.

דבר נוסף שאני מרשה לעצמי להטיל ספק ביכולתו לקרות היום, הוא ההבחנה בין
הדרג המדיני לדרג הצבאי. הדרג הצבאי יצא כידוע כשזנבו בין רגליו, מוכה וחבול,
ולעומתו הדרג המדיני קיבל 'פטור'. ו'הפטור' הזה ניתן בעצם לשר הביטחון משתי
סיבות כהסבריה של הוועדה: א) נקבע שלא הייתה לו אחריות ישירה למחדל; ב)

—הוועדה החליטה שלא להביע דעה על משמעותה של האחריות הפרלמנטרית 
האחריות המיניסטריאלית.

מסקנות הוועדה בעניין שר הביטחון

על שחייב להנחות–הוועדה קבעה שלא נקבע מעולם ששר ביטחון הוא מעין רמטכ"ל
את הרמטכ"ל. לא נקבע שהוא מעין מפקד עליון של צה"ל מכוח היותו שר הביטחון.
עוד קבעה הוועדה ששר הביטחון לא התרשל, בין השאר משום שבהיעדר מידע
מודיעיני צוינה לזכותו העובדה שהוא ביקר ברמת הגולן בימי המתיחות והנחה
לתגבר כוחות ברמת הגולן. עוד ציינו לזכותו את הנחייתו למטכ"ל במאי 73'

להתכונן למלחמה.
מעניין שהוועדה מייחסת חשיבות רבה לביקורים בשטח. כאמור, היא זוקפת
לחובתו של הרמטכ"ל את העובדה שלא יצא לשטח, והיא זוקפת לזכותו של דיין
את העובדה שיצא לרמת הגולן. כשהיא מדברת על גורודיש, היא זוקפת לחובתו
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את העובדה שנמנע בקרבות הבלימה מלפקד על גייסותיו פנים אל פנים ולא עמד
מקרוב על הנעשה בשדה הקרב. זו נקודה חשובה מאוד. זו מסורת צה"לית עתיקת
יומין, עד עצם ימים אלו, שלפיה יש חשיבות גדולה שהמפקד יוצא לשטח. וזו

נקודה בולטת מאוד בוועדה.
באשר לקביעת הוועדה שדיין לא התרשל: א) משום שלא היו לו כלי הערכה

6–משלו; ב) לא הוגשה לו לפני 6 באוקטובר דרישה לגייס את מערך המילואים. ב
 רק כוח מילואים הדרוש—באוקטובר הוא הסכים לגייס כוח מילואים חלקי 

למגננה. הוועדה קיבלה את הסבריו שהוא לא הסכים לגיוס כל כוח המילואים
 כדי ששום מדינה ידידותית לא תוכל להאשימנו—שדרש דדו, בשל נימוק מדיני 

בהסלמה. הוועדה ראתה בזה הסבר מתקבל על הדעת.
5 באוקטובר שר הביטחון היה–במיוחד העסיקה את הוועדה השאלה, אם ב

צריך להסיק שצריך לגייס מילואים, בייחוד לאור הקביעה העובדתית של הוועדה,
שבאותו הזמן חשד דיין שהמצרים בעצם עושים לנו תרגיל, וכל הכאילו תרגיל זה

 אחרי שהתלבטה בעניין 5—בעצם יציאה למתקפה. הוועדה המשיכה ואמרה 
 כי באותו היום השר היה רשאי להסתמך על עמדת הרמטכ"ל ואמ"ן—באוקטובר 

5 באוקטובר.–ועל כוחו של צה"ל לעצור את האויב. לכן אין לזקוף לחובתו רשלנות ב
מעניין במיוחד בהיבט המשפטי שכאשר הוועדה מנתחת את השאלה אם שר
הביטחון התרשל כשלא דרש את גיוס המילואים, ואם הוא שותף למחדל בנושא
הזה ובכלל למחדלים, היא מתייחסת אליו כאל שר ביטחון סביר. היא אינה זוקפת

רמטכ"ל, ולכן יש לו–לחובתו את העובדה שהוא לא היה שר ביטחון רגיל אלא אקס
ידע וניסיון משלו כדי לנתח מצבים. הוועדה אומרת שאסור לדון בכישוריו המיוחדים
של דיין, משום שהסדר הממלכתי הטוב והנכון דורש להפעיל אמת מידה אחידה
כאשר באים לקבוע את אחריותו האישית של נושא משרה ציבורית. כאשר מנתחים
את השאלה אם דיין התרשל במילוי תפקידו או לא, אמור מעתה, לצורך העניין:

דיין כשר הביטחון וארנס כשר ביטחון, חד המה.

מסקנות הוועדה מבחינת האחריות
המיניסטריאלית של שר הביטחון

הפן השני שבחנה הוועדה: האם צריך להסיק מסקנות נגד שר הביטחון? לדבריה,
בישראל כמו באנגליה, שר אחראי בפני הפרלמנט לכל הפעולות המנהליות של
המנגנון שבתחום משרדו, אבל, וזה האבל החשוב, גם בישראל וגם באנגליה לא
נקבעו מסמרות באשר לשאלה מתי שר צריך להתפטר מתפקידו בשל אחריות
מיניסטריאלית, ולכן הוועדה החליטה שלא לדון בשאלה אם עליו להתפטר מתפקידו

בשל אחריותו המיניסטריאלית.
אני מרשה לעצמי לומר, בניתוח דהיום, כי בכל קביעות הוועדה האלה בנוגע
להסקת המסקנות נגד שר הביטחון ניתן היה להגיע גם למסקנות הפוכות. ספק

 עם הגישה הביקורתית מאוד כלפי נושאי משרה—לדעתי אם בישראל של היום 
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 אכן—בכירה ובייחוד כלפי הדרג המדיני ועם כל הגישה הכסאחיסטית של היום 
היו מגיעים לידי מסקנות דומות.

אשר לאחריות הפרלמנטרית, מעניין שוועדת כהן, בדוח בעניין סברא ושתילה,
לא נתנה גיבוי למסקנות של ועדת אגרנט. כל מה שהיא אומרת: "אין צורך לדון
בשאלה הזאת". היא אינה אומרת או מאמצת את הרעיון שהנושא פוליטי ולכן אין
זה מעניינה לדון בו ולהמליץ המלצות בנושא האחריות המיניסטריאלית, אלא היא

 איננו צריכים לדון בזה. הם אמנם הגיעו לידי מסקנה שקיימת אחריות—קובעת 
ישירה של שר הביטחון, אבל מאוד באלגנטיות הם מסלקים את הנושא הזה מהשטח.
מי שנדרש לשאלה הזאת במאמר מעניין הוא פרופסור זמיר, שופט בית המשפט
העליון ובעבר היועץ המשפטי לממשלה, והוא גם פרופסור המתמחה במשפט
המנהלי. הוא קובע כי מההיבט העקרוני ועדת חקירה איננה מנועה מלדון באחריות
מיניסטריאלית. ספק בעיניו אם זו אכן מסקנה שבהכרח היו מגיעים אליה גם
היום. בצדק הוא מציין שגם המלצה ששר הביטחון צריך לסיים את תפקידו, כמו
שהיה מאוחר יותר בסברא ושתילה, גם זו מסקנה פוליטית, וועדת החקירה של
כהן בעניין סברא ושתילה לא נמנעה מלהיכנס אליה. לפיכך הנימוק שמדובר בעניין

 לפחות מנקודת הראייה—פוליטי ולכן נמנעים מלהיכנס אליו, אינו שריר וקיים 
של ועדת החקירה של סברא ושתילה.

ןוחטיבה רש לש הרישיה תוירחאה תניחבמ הדעווה תונקסמ

השאלה הראשונה שיש לשאול בניתוח משפטי היא אם באמת נכון וראוי שכאשר
מנתחים סוגיית רשלנות של אדם כלשהו, מתייחסים אל כל אדם באמת מידה

רמטכ"ל, ולא יהיה ראוי להתייחס–שווה. הוועדה אמרה כי שר הביטחון מומחה, אקס
אליו לאור כישוריו המיוחדים. האם זו אכן המסקנה המשפטית הנכונה?

נניח לרגע את ועדת החקירה ואת אחריותו של שר הביטחון, ונדבר על רשלנות
רפואית. האם באמת בית המשפט או ועדת חקירה כלשהי של משרד הבריאות,
שידונו בשאלה אם הרופא התרשל או לא, יאמרו "זה לא משנה לנו אם הוא רופא
מומחה או רופא כללי, אם הוא נוירוכירורג או רופא כללי לצורך השאלה אם הוא

התרשל בתחום של נירוכירורגיה או של אף אוזן גרון"?
פי כישוריו–הנטייה היא כיום בפירוש להיכנס לשאלה ולדון כל אדם על

המיוחדים. נהג בן יומו, שנשאלת השאלה אם התרשל בנהיגתו, לא יבחנו את
נהיגתו כזו של נהג מקצועי ב'אגד'. כל העולם המשפטי בפירוש צריך לעשות

פי דרכו", וכך גם ראוי–קונקרטיזציה של המקרה ולדון בכל אדם, "חנוך לנער על
שיהיה. אני מטיל אפוא ספק בשאלה אם כך היה מנותח הנושא הזה גם בימינו.

יתר על כן, שר הביטחון הוא שהזהיר את המטה הכללי במאי 73' מפני מלחמה
5 באוקטובר הוא חרד שמא המצרים עושים לנו תרגיל. האם דווקא–אפשרית. ב

בנסיבות כאלה, דווקא כשהוא ער לסכנה הפוטנציאלית ולאפשרות מלחמה, האם
לא צריך לזקוף את זה לחובתו, ולומר: אם לא צפית אפשרות כזאת ניחא, אבל אם
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 האם דווקא אז זה לא חייב—5 באוקטובר היית מוטרד –עוד במאי 73' צפית וב
אותך ליתר ערנות ולהוראה או להנחיה לגיוס כללי?

זאת ועוד: נראה לי שוועדת החקירה התעלמה גם מנושא גיוס המילואים,
שהוא לפחות בסמכותו החוקית של שר הביטחון. חוק שירות ביטחון, אז בסעיף 8
(ומאז הוא מכונה צו 8) והיום בסעיף 26, בעצם מקנה לשר הביטחון את הסמכות

לגיוס כללי של אנשי מילואים בכל עת שביטחון המדינה מחייב זאת.
אם הסמכות נתונה לשר הביטחון, הדרך מוליכה למסקנה שגם האחריות נתונה
בידיו. האחריות הישירה וההחלטה אם לגייס היא אכן בידיו, אולי אפילו יותר
מאשר בידי הרמטכ"ל, כי הסמכות לגיוס כללי היא של שר הביטחון. מי שנתונה לו
הסמכות, מדוע לא ללכת עוד צעד אחד קדימה ולומר שנתונה לו גם האחריות?

על, וזה נכון, אבל כאן לא צריך קביעה–הוועדה אמרה שלא נקבע שהוא רמטכ"ל
על, זו סמכות שנובעת מכוח החוק, ומי שבידיו הסמכות עם כל–שהוא רמטכ"ל

הכבוד, כנראה נתונה בידיו גם האחריות.
םירמאמ ומסרפתה ךכ רחא .ללכ הז תא הריכזה אל הלש םייניבה חודב הדעווה

התניש אל איה לבא ,הז תא הריכזה איה אלמה חודבו ,ךכל הבל תמושת תא ונפהש
.הזה אשונב התעד תא תונשל הכירצ הניא איה עודמ הריבסה אלו אשונב התעד תא

לקתנ ינידמה גרדל יאבצה גרדה ןיב הנחבהה אשונ דוחייבו הדעווה לש חודה ,ןכאו
.תיניצר הפקתמ התייה ,רוביצ ישיא לש םירמאמ ומסרפתה .דואמ השק תרוקיבב
,יהמ בושח אלו ,הטלחה לכ םויה .לבוקמ ךכ לכ היה אל הז ,זאד לארשי לש םיגשומב
תויולכנתה ויהש דע ךכ לכ תיניצר התייה תרוקיבה ,זא .התוא ףקותש דבכנ רוביצ שי
.יוטיבה שפוח ריבאכ םויה םגו זא םג לבוקמ היהש ,טנרגא לש וידכנלו וידליל וליפא
יוטיבה שפוח לש םיידוסיה םיכבדנה דחא אוהש ,םעה לקו ןיד קספ תא בתכש אוה
הלשממל יטפשמה ץעויל זמרו תרושקתה תא ןסרל ךרוצה לע בתכ אוה ;לארשי תנידמב
דע הארמ הז .צידויבוסה יללכ תא ורפהש הלא דגנ םייטפשמ םידעצ טוקנל ךירצש
.דואמ קזח תישיא טנרגאל העגנ תופקתמה לש המדאה תדיער המכ

כאנקדוטה, קראתי את הביוגרפיה המעניינת של אגרנט שכתבה לא מכבר
פנינה להב, והיא כותבת דבר מדהים: אגרנט בכלל פקפק אם ראוי להמליץ על
הדחת הרמטכ"ל. אבל מכיוון שרוב חברי הוועדה חשבו שצריך לעשות כן, הוא לא

רצה להישאר בדעת מיעוט בנושא חשוב כל כך והצטרף אליהם.
, רואה גםפנקס שירותמי שקורא את הקטעים הרלוונטיים בספרו של רבין 

שם התקפה אדירה על ועדת אגרנט. רבין כותב: "נדהמתי, כל האשמה הוטלה על
הדרג הצבאי". הוא חושב שזה היה עיוות גדול. הוא חושב שיש סכנה גם בעצם
הרעיון, כי אם אומרים לדרג הצבאי "אתה אחראי לבד", הוא עלול להבין מזה שגם

הסמכויות הן שלו לבד והוא לא ישתף את הדרג המדיני בדברים שצריך לשתף.

קץ עידן התמימות

אני כמובן מביע ספק רב אם ועדה הייתה מגיעה לאותן מסקנות היום, אם חס
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וחלילה היה קורה דבר דומה. גם פנינה להב נדרשת לנושא הזה בביוגרפיה של
אגרנט. כאשר היא מסבירה את הרעיון שבגלל טובת הכלל לא נוגעים בדרג המדיני,

וזה היה בעייתי בנסיבות של אז, היא כותבת בלשונה היפה:
”חברי הוועדה היו כולם בנים לדור המייסדים. אנשים שמהכרה ורצון
הכניסו את צווארם בעול הציונות, ביטלו טובתם האישית מפני טובת
הכלל, צייתו למנהיגות, הכול למען הגשמת חלום הקמת המדינה. הם לא
יכלו לתפוס כי ישראל עומדת על פרשת דרכים, ואין דרך חזרה לעידן
התמימות של שנות התקומה. היה זה הציבור הישראלי שאחרי ככלות
הכול הבין עניין זה ואזר אומץ, אכן בעידוד הוועדה שסירבה להוציא
למענו את הערמונים מן האש, להחליף את ההנהגה, אך בסערת הרוחות
שהתחוללה אותה שעה ולוותה בפרצי זעם אדירים נגד הוועדה, נעלמה
העובדה הפשוטה שחמישה גברים קשישים אלה, חברי הוועדה, עשו מה
שעשו והסיקו את מה שהסיקו מכוח אהבתם הגדולה האמיתית והתמה
לעם ולמדינה. ישראל שאחרי 73' הייתה עייפה מן הטענה העקרונית
שכל ביקורת חותרת תחת אושיות המדינה, שיש להישמר מטלטול הספינה,
שרק אחדות לאומית והקרבה עצמית יבטיחו קיום. תש כוחם של
הישראלים של 74' להקשיב לרטוריקה פטריוטית או להעריך את המניעים

האציליים, אם גם לא משכנעים, של הוועדה".
ףסונ רבד .טנרגא לש תיפרגויבה הייארה תדוקנמ תומימתה ןדיע ץק אופא הז

היפרגויבהמ יתדמלש טנרגא לש ורבעב עוריאל עגונ איהה הפוקתל ינייפוא ילואש
יקספמ דחא תא הקדב בהל הנינפ תרבחמהו ,םירופיכה םוי תמחלמב עצפנ ונב .ולש
ןורחאה ןידה קספ יל המדנ ,ונב תעיצפ לע העידיה תא לביקש םדוק טנרגא לש ןידה
.חוטיב תרבח לש תובחב קסוע אוהו 'ןמרוי ןיד קספ' ארקנ ןידה קספ .ןכ ינפל בתכש
תויטפשמה תויעבה תאו תודבועה תא חתנמ טנרגאשכ לבא ,ונניינעל רושק אל אוה
ינש לש ןידה יקספב וליאו ."תיזחה ךרוא לכל" יוטיבה לע םימעפ שש רזוח אוה ,םש
תרבחמ .תחא םעפ וליפא עיפומ וניא הזה יוטיבה ,ותא ובשיש םירחאה םיטפושה
עוריאב םיטפושה ןכוד לע בשי רשאכ וחומב ףלחש המל הז תא תרשקמ היפרגויבה
.ןיינעמ הז לבא ,המחלמל ןבומכ רושק אלש ,חוטיב תרבח תובח לש יחרזא

בר קפס יכ ,ולש תודרטומהו ונב תעיצפ ,הלאה םירבדה ינש תא ריכזמ ינא
.הדעו ר"ויל ומצע תא הנממ היה טנרגא תינרדומה לארשי תנידמב םויה םא ייניעב
תישיא קוזינ אוהש הדעווב תבשל לוכי אוה ךיא ?ץ"גב ודגנכ שגומ היה אל םאה
,האלמה ותוניגהב חוטב ינאו ,ותוא םילסופ ויהש חוטב אל ?הלש הריקחה אשונמ
תדעוובש הדבועה םג .ץ"גב והשזיא ילב רבוע היה אל הז תינרדומה לארשיב לבא
ראשה ןיב עירכהל שרדנש ,בוקסל ומכ ןוגהו רשי םדא בשי ,דובכה לכ םע ,הריקחה
ביצנכ שמשמ אוהש העשב — ןוחטיבה רש — ינידמה גרדה לש תוירחאה תלאשב
— ןוחטיבה רשל תיתלהנמ וא תילאירטסינימ הניחבמ ףופכ אוהו םילייחה תוליבק

לא הייתה עוברת במדינת ישראל ללא בג"ץ. וספק רב בעיניי אם היום, בכללים
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המגובשים של ניגוד עניינים, הוא היה מתמנה לוועדת חקירה רצינית כל כך שצריכה
להכריע בנושא של אחריות הדרג המדיני.

תנידמב העבקנ אל )'37–ב ןבומכ( םלועמש ,קדצב ,תנייצמ הדעווה .תפסונ הדוקנ
ןוחטיב רש ,הלשממ שאר ,הלשממ ןיב תילמרופה תופיפכהו םידיקפתה תקולח לארשי
ןאכמו ,לע–ל"כטמר אוה ןוחטיבה רשש עבקנ אלש תעבוק איה ךכ ךותמ .ל"כטמרו
לבקתמ וניאש טעמכו םיהדמ עמשנ הזש לככ ,ןכאו .תישיאה ותוירחא ןיינעב היתועיבק
הלשממהש גוהנ היה .ל"כטמרה תא הנממ ימ וליפא זא רורב היה אל ,הלא םימיב תעדה לע
קוח םושב עבקנ אל .הקיקח םושב עבקנ אל הז לבא ,ןוחטיבה רש תצלמהב ותוא הנממ
רבד — אבצה יפלכ ,ל"כטמרה יפלכ ןוחטיבה רשו הלשממה שאר לש תויוכמסה ןהמ
.הזה אשונב לפטל הצילממ ןבומכ הדעווהו .םויה לש םיגשומב םיהדמ

שוב, הוועדה מביאה אנקדוטה היסטורית מעניינת, שככל הנראה הכול נובע
 למי הסמכות,—גוריון הכול היה ברור –גוריון. בזמנו של בן–מאישיותו החזקה של בן

 לא היה צריך לקבוע שום דבר בחוק. אבל בכל זאת יש עידן חדש,—ומי הקובע 
והוועדה ממליצה לקבוע את הסמכויות ואת חלוקת התפקידים בין ראש ממשלה,
שר ביטחון, רמטכ"ל. ואכן, עקב כך בשנת 76' מקבלת הכנסת, לאור המלצות ועדת

אגרנט, את מה שנקרא 'חוק יסוד הצבא'.
זה אחד מחוקי היסוד החשובים במדינת ישראל. לראשונה נקבע בחוק, לדוגמה
איך מתמנה הרמטכ"ל. אבל ראו זה פלא, ועדת אגרנט המליצה אמנם לקבוע את
הכפיפות הפורמלית בין ראש ממשלה, שר ביטחון ורמטכ"ל, אבל מי שמספיק
לקרוא שישה סעיפים במהירות יבחין מיד שראש הממשלה לא נזכר כלל. אין לי
הסבר לזה מלבד מחשבות פרנואידיות שלי, שלא רוצים לסבך את ראש הממשלה.
אם חס וחלילה יקרה בעתיד דבר דומה, מספיק שר הביטחון, שהוא השר הממונה
מטעם הממשלה על הצבא... אני מרשה לעצמי לומר שהיום לפחות, ככל הנראה,
גם לראש הממשלה יש סמכויות כלפי הרמטכ"ל והצבא, מכוח של סינתזה כלשהי
בין חוק יסוד הממשלה לחוק יסוד הצבא. מכל מקום, המחוקק לא מצא לנכון

להכניס לכאן את ראש הממשלה.
מעניין שהדרג הפיקודי העליון בצבא הוא ראש המטה הכללי. זה לא היה קבוע
עד אז. מי שרוצה להתחקות אחרי השורשים ההיסטוריים של הסעיף המעניין
הזה, ישאל את עצמו קודם כול מה בא לומר הסעיף הזה? והסעיף הזה בא לומר בין
השאר ששר הביטחון אינו יכול לתת הוראה ישירה לאלוף פיקוד או למח"ט. הכול
באמצעות הרמטכ"ל, כי הוא הדרג הפיקודי העליון בצבא. מי שרוצה ללכת אחורה

למלחמת ששת הימים, ימצא שם את הרציונאל של הסעיף הזה.
עוד בעניין זה, עד היום לא כל כך ברור מהן סמכויותיו של שר הביטחון כלפי

מרות הממשלה, אבל לפי סעיף 3ב ראש המטה הכללי נתוןְהצבא. הצבא נתון ל
למרות הממשלה וכפוף לשר הביטחון. ברור שמרות היא מרות וכל מה שהממשלה
אומרת לצבא צריך לקיים. אפשר להתווכח מה קורה כשממשלה נותנת פקודה
בלתי חוקית לצבא. אינני מדבר על פקודה בלתי חוקית בעליל, כי ברור שיש לסרב
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לבצע אותה. אבל מה קורה כשהיא נותנת פקודה בלתי חוקית, זו בעיה מעניינת
 החל—בפני עצמה. ברור לחלוטין שכאשר מדובר בפקודה חוקית, כל פקודה 

 כל—בשאלה אם חייל צריך לחבוש כובע וכלה בשאלה אם פותחים במלחמה 
פקודה כזו ממשלה רשאית לתת.

הלכו עבוכ תשיבחב לחה ,אבצל הארוה לכ תתל יאשר ןוחטיבה רש םג םאה
ןותנ אבצה ,םינוש םה םייוטיבה יכ חכוותהל רשפא הז לע ?המחלמ תחיתפב
רשפאמ תונוש םילימב שומישה .ןוחטיבה רשל קר ףופכ אוה לבא הלשממה תורמל
ססבל רשפא ,הבשחמה יוריגל קר .תרחא האצרהל אשונ הזו ,ףוס ילב חכוותהל
אלו דבלב יגטרטסאה םוחתב תוארוה תתל יאשר ןוחטיבה רשש ןועיטה תא
.יביטרפוא-יטקטה םוחתב

כאשר יש מחלוקת בין הממשלה לשר הביטחון, לפי פסיקת בית המשפט
העליון בפרשת אלון מורה ברור שדעת הממשלה היא הקובעת, אם כי נעשה ניסיון
לשכנע את בית המשפט העליון שדעת השר היא הקובעת. בכל מקרה, הממשלה
רשאית להורות הכול. באשר לשר הביטחון יש היום כל מיני פרשנויות, וזה רע
מאוד כי אסור שיהיו פרשנויות שונות לסוגיה חשובה כמו סמכויות שר ביטחון
כלפי רמטכ"ל. הנושא עלה בעת שירותי בפרקליטות הצבאית, לדוגמה כשאחד
משרי הביטחון רצה להדיח את אחד מאלופי צה"ל. הייתה מחלוקת אם הוא רשאי
לעשות את זה. אנחנו אז פירשנו בפרקליטות הצבאית שהוא אינו רשאי. אפשר

לסבור גם אחרת, ולא בריא שאין כרגע פרשנות מוסמכת.
סוף איך פותחים במלחמה–בינתיים גם שונה חוק יסוד הממשלה, הקובע סוף

במדינת ישראל, ונקבע שהמדינה לא תפתח במלחמה אלא מכוח החלטת ממשלה.
עוד נקבע שאין בסעיף זה כדי למנוע פעולות צבאיות הנדרשות למטרת הגנה על
המדינה וביטחון הציבור. עולה השאלה באיזה שלב זה מפסיק להיות פעולת הגנה
ומתחיל להיות מלחמה, שבה צריך החלטת ממשלה? לפעולת הגנה אין צורך בהחלטת
ממשלה, והיא שאלה מעניינת. באשר ל'מכת המנע', אותה בקשה או המלצה למתקפת
חיל האוויר לפני מלחמת יום הכיפורים, האם בנסיבות של אז 'מכת מנע' מסיבית

הייתה פתיחה במלחמה או פעולת הגנה? שוב, שאלה מעניינת בפני עצמה.
 לא רק בנושא של סמכויות שר הביטחון ואולי גם—החוק הזה אינו ברור 

בסמכויות הרמטכ"ל, הוא אינו ברור גם בשאלות נוספות: איפה סגן שר הביטחון
בתמונה? הוא לכאורה אינו מוזכר כאן כלל, אבל חוק יסוד הממשלה קובע ששר
יכול להאציל לסגנו כל מיני סמכויות. האם הוא יכול להאציל לסגנו סמכויות כלפי

 לא.—הרמטכ"ל והצבא? לדעתי האישית 
 זה העידן הפרגמטיסטי.—בעידן התמים של אז, לא היה צריך שום דבר פורמלי 

 הוא יכול הכול, הוא מוסמך לכול. משפרצה—גוריון הוא הנורמה הבסיסית –בן
מלחמת יום הכיפורים והתעוררה הבעיה, טוב עשה המחוקק שנדרש לנושא. לדעתי
המחוקק לא נדרש לנושא באופן מושלם, ועלולות עוד להתעורר בעיות לא פשוטות

על רקע החוק הזה.
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סיכום

ןדיעל ,תיטסיביטקלוק ,תיטסילאדיא ,תיטסיטמגרפה הפוקתה ןיבש רבעמב
,ונטפשמ תטישב תורדאומ םדאה תויוכזו זכרמב דמוע םדאה ובש ,ינרדומה
ידי לע וגצויי םה ,רתוי םינגומ ויהי אבצה יניצק .תורגבתהב בלש ונרבעש רמאיי
תוחפ ורדגוה .האלמ עומיש תוכז ולבקי םה ,ויהי םא ,תואבה תודעווב ןיד יכרוע
קוח אשונבו ,יאבצה גרדל ילאירטסינימה גרדה ןיב םיילמרופה םיסחיה רתוי וא
רשאבו .ישעמה ילואו ילמרופה רושימב תויעב טעמ ויהי דוע אבצה דוסי
,אשונב םיקמעתמה ןידה יכרוע תא םיעמוששכ ,אבצה קוחל תונושה תויונשרפל
םיטניילקהו יתלשממה דסממהו תולודגה תורבחה תירבה–תוצראבש רכזנ ינא
תווח תא עומשל םהל סאמנ יכ ,דבלב תחא די ילעב ןיד יכרוע םצעב םישפחמ
לע רמול ןתינ ךכ .on the one hand, on the other hand תויטפשמה תעדה
.הזה קוחה

כיוון שההרצאה היא גם היסטורית על מלחמת יום הכיפורים, אסיים בציטוט
.כל התקוות, מחשבות על זהות ישראליתיוצא מן הכלל מספרו של עמוס עוז 

הדברים נכתבו בשנת 90' אבל הם יפים גם היום, ובייחוד בתום סימפוזיון על
מלחמת יום הכיפורים. אני קורא לקטע הזה "בשבח הספק, אפרופו יום הכיפורים".

ועמוס עוז אומר את הדברים האלה:
הצופנה האשילקה .'תעדה לע הלעי אל' לש היצזיליוויצ יביבס האור ינא"
םימעפלו .תעדה לע הלעי אל איה ,תעכ םיאנותיעו םיגיהנמ ןיב רתויב
תעדה לע הלעי אל .םימייק םירבד לע םג תעדה לע הלעי אל םירמוא
ישפוח ןפואב עונל לוכי אל ידוהי ,וניתובא תלחנ ,לארשי–ץראבש
ןמזה עיגה זא .םישיבכב ישפוח ןפואב עונל לוכי אל אוה לבא ,םישיבכב
םהל ארקנ ,םימדוקה תורודה לצא .תואיצמ וז .תעדה לע הלעי ןכ הזש
.תעדה לע הלע לוכה .תעדה לע הלע אלש רבד היה אל ,'רנרב רוד' ןפוצב
.ידוהיה םעה היהי אלש ,הנידמ היהת אלש ,ץוביק היהי אלש הז ללוכ
.םיתמ ונחנא רחמ הנהש הז לע ורביד אל ץוביקה ידסיימש םוי היה אל
,חפטלו תונבל ,םולבל וא תונשל ,תאז עונמל םהייח תא ושידקה םה
תורמל ,יתוא וקתיר םה ,ןכל .םתעד לע הלע אלש רבד היה אל לבא
ומכ םהיאצאצ תא בצעל היציבמאה ,הינמולגמה ,םהלש תוצירעה
הלעי אלש היצזיליוויצה ,םהלש ינחורה רשועל האוושהב .הנילטסלפ
".חורה תולד איה ,תעדה לע
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לקחי המלחמהלקחי המלחמהלקחי המלחמהלקחי המלחמהלקחי המלחמה
אלוף גרשון הכהן (רח"ט תוה"ד)

הרצאתי לא תעסוק במה שקרה במלחמת יום הכיפורים. הייתי אז חייל צעיר מאוד
שידע מעט מאוד, ומיד אחרי המלחמה הגעתי להסבה לשריון, לאוגדה של ברן,
בגדוד של נחום זקן, ומאז אני שריונאי. אספר על לקחי המלחמה, כפי שעברו עליי

27 השנים האחרונות. לא חקרתי את העניין באופן מלומד כראוי להיסטוריון–ב
ואיני מביא עדויות דוקומנטריות, אני מביא את עדותי עצמי. וכמו כל עדות, היא

מציגה את מה שראיתי במקום שהייתי ובמגבלות ההבנה שלי את אשר אירע.
השורה התחתונה היא באמת כמה זמן נדרש להפקת לקחים. צבאות מודרניים

15 שנה, ושינוי של קונצפט–היום יודעים כי פיתוח אמצעי לחימה אורך בין עשר ל
מבצעי אורך יותר זמן. ואת שינוי הקונצפט המבצעי שאולי נדרש לאחר מלחמת

 לא לפני כן.—יום הכיפורים, התחלנו לדעתי אולי רק בכמה השנים האחרונות 
תודותמ יכרב לע וכנוחש םיבר םישנאו ,חקל והמ הלאשב הברה םיקוסע ונחנא

תא ,יוארה טמרופה תא ונאצמ אל ןיידעש איה היעבה לכש םיבשוח תויעדמ
אלש הארנ .יוארה חקלה לא תיתטיש הבישחב ונתוא ואיביש םירדוסמה םילכה
הלאשהש חינהל שי ,עוריא חותינכ ל"הצב תנחבנ התייה ףסוי תריכמ םא .ןיינעה ךכ
םירמוא ויה תוארה יקיחרמ .רובה תא ורגס אלש ךכל יארחא ימ התייה הנושארה
רובל קרזיי אלש םיצור םא םיספ תנותכ םינוקזה ןבל תונקל אלש אוה חקלהש
ןבהש םיצור אל םאש םירמוא ויה ,תואר יקיחרמ רתוי םהש הלאו .ויחא ידי לע
יתימאה חקלהו .םיחאה תא רקבל דבל ותוא חולשל אל זא רכמייו רובל קרזיי
ינפ לע דחא ןב ףידעהל אלש ,תרחאה ינפ לע תחא השיא בוהאל אלש ילוא ?והמ
?עדוי ימ ,רחאה

קל לנו להפיק לקחים כשהם טכניים ומעשיים. בקורס מט"קים הראשון אחרי
מלחמת יום הכיפורים, אצל אמיר יופה ז"ל, אני זוכר את עצמי ואחרים מגרדים
טנקים מעצמות שנשארו בהם ומנקים אותם ונכנסים לאימון מאוד אינטנסיבי,
שכבר היו בו לקחי המלחמה. הלקחים היו במה שנוגע לכמה זמן עומדים בעמדה,
באיום של נ"ט, בהתמודדות עם ה'סאגר', הבנו את החשיבות של המרגמה ואחרי
כמה שנים גם לנו הייתה מרגמה 60 מ"מ. הבנו את הצורך בשיפור התותחנות,
שנהפכה למקצוע שהלך והשתפר עם השנים. הבנו גם שבלילה יש לדעת לירות עם
האמצעים המוגבלים מאוד שהיו לנו אז, ומצאנו לכך שיטות. ובכל זה היו לקחים
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שלמדנו מהר מאוד. משנסתיים קורס המט"קים הייתי מט"ק בחטיבה 188, בתוך
כל תקופת הלחימה ב'התשה' עד הסכם ההפרדה עם הסורים בסוף יוני 74', ומאז
אני חווה את רמת הגולן. אדבר על רמת הגולן ועל הגנת רמת הגולן כפי שחוויתי
משנת 74' ועד היום, המאירות באור מעניין מאוד את השאלה אילו לקחים הפקנו

בעניין ההגנה.

היו כמה לקחים ברורים מאוד שהוטמעו בנו חזק ביד הברזל של יאנוש. לקחים
 הוא היה מקפיץ אותנו בכל—אלה באו לידי ביטוי: בכוננות ובמוכנות ללחימה 

רגע; הכרת השטח הוכתבה בדרך מסוימת; תותחנות הטנקים נדרשה להיות
מקצועית, בלי שום פשרות; הנחישות.

כאנקדוטה, לצייר את הימים ואת האווירה, אני זוכר את עצמי מגיע לחטיבה 7
כקצין צעיר, מ"מ. מפקד האוגדה יאנוש רצה לראות מי האנשים שהגיעו, ונקראנו
אליו לריאיון. ישב מפקד האוגדה ובחן מיהו הינוקא שהגיע. פנקס כיס למפקד טנק
היה מונח על רגליו מתחת לשולחן, והוא שאל אותי מהן הבדיקות למערכת בקרת
האש בטנק 'צנטוריון'. השבתי. הוא אמר לי: טוב בחורצ'יק, את זה אתה יודע.
עכשיו תקשיב, ואז הוא סיפר לי את הסיפור החשוב, ואמר: בעוד 14 יום תפרוץ
מלחמה. הוא נהג לקבוע כל הזמן מועדים למלחמה. באותם ימי מארס 74' קיסינג'ר
בא וחזר וטרק את הדלת בענייני הסכם הפרדת הכוחות עם הסורים שעוד לא

נסתיים. והוא אמר לי:
עוד 14 יום מלחמה. המלחמה הזאת תהיה גורלית לרמת הגולן, לגליל"

ישראל והעם היהודי. מי שעושה את המלחמה הם מ"מים ומ"פים,ולמדינת 
אחראי לגורל העם היהודי, זו תהיה מלחמה לחיים ולמוות,אתה תהיה 

ותתכונן למוות האישי. בהצלחה שלום".ואתה תמות 
עם ההבנה הזאת הלכתי לדרכי לחטיבה 7. המח"ט היה אורי אור. מגיעים
למשחק המלחמה, שבו נמצא כמובן מפקד האוגדה וגם שר הביטחון דאז, שמעון

 מתחילת ההיערכות מחדש—פרס. משחק המלחמה ביטא כמעט שנה של הכנות 
עד סוף פברואר. הכנות פירושן התארגנות מחדש של הגדודים בקו החדש בתוך

פי הסכם ההפרדה, והכרה מחדש של תכניות ההגנה.–רמת הגולן, במרחבים על
המ"מים והמ"פים עלו כל אחד בתורו, הציגו את תכניתם לפי הבעיה. בפני אחד
המ"מים הוצגה בעיה שלפיה הוא עומד ברמפה ויש לו פצועים באחד הטנקים, ואין
דרך לחלץ אותם. בעיה שנראית מוכרת גם היום. והפצועים מדממים, והדרך מופגזת
והתאג"ד אינו יכול לפנות. מה אתה עושה? המ"מ השיב שהוא לוקח את אחד
הטנקים שהוא גם פגוע בצריח, ממילא הוא לא יכול לירות, והוא נע לאחור לתאג"ד

ומביא את הפצועים של המחלקה.
םיעוצפה .הרקמ לכב הרוחא ועסיי אל םיקנט .ילילש" :דימ ביגה שונאי ןאכ

לאנויצרה תא ריבסה אוהו ."רוחאל עסיי אל קנט לבא ,ותומיו םיקנטב וראשיי
םיעוצפה תא תונפל ךרוצה תניחבמ ןוכנ הז םא םג ,רוחאל עסיי דחאש עגרב ויפלש
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הנהו ,וילא ופרטצי םייכרב קיפ םע םירחאה ,תוריל לוכי אל אליממש קנט הז םא םגו
.ונל רמא אוה ךכ ."תופמרב ותומתו ודמעתו וזוזת אל םתא" .סרוק וקה לכ םואתפ

שנתיים פגשתי את יאנוש ודיברתי אתו על כך. והוא-אחרי שנים, לפני שנה
אמר לי: מה, אני אמרתי דבר כזה? השבתי: יאנוש, אני זוכר. וכך גדלנו, בתוך

התפיסה של איך מגנים על רמת הגולן. ומכאן התפתחה תפיסה שלמה.

אתחיל בספרו של יובל נריה, שנכתב על הלחימה שלו בחזית התעלה. יובל מתאר
את הימים שלפני המלחמה ואת הדרך שדיברו אתם, וכותב כך:

,תונמוסמ םכלש תודמעה .רהמ רתויש המכ ,םיזועמל הריבח איה הרטמה”
תודמע ןיינעה תא יתשגדה הנווכב .םכלוכל תועודי בצומל השיגה יכרד
הברה ךכ לכ ירחא הפ לעב רכוז אלש ימו ,תועודי השיגה יכרד ,תונמוסמ
םהו ונתאמ רטמ 051 םירצמה ןבומכ ]...[ .ןאכ שפחל המ ול ןיא םימעפ
ךבוש' תא םכנעמל ונינב זא ]…[ םישוע ונחנאש המ לכ תא םיאור
עדוי דחא לכ ,ול ונעבקש לולסמב קנט לכ ,הלק ,הרורב תינכת ,'םינוי
וליחתת לא .ובשחיש םידקפמ ךירצ אל אוהש ךכ תושעל המ קוידב
,בושחל ילב ,רהמו רפסה יפל ודבעת ,והשמ וא םייתריצי ןאכ יל תויהל
.רפוטסב םכתא דדומ ינא

ואני שואל, האם באמת הדבר הזה השתנה בבואנו ליישם את הלקחים בשנים
שלאחר המלחמה? והאם היום הוא השתנה? וכולנו מכירים את הקטע בספר של

שאזלי על הצליחה. בספרו הוא כותב:
”הכרנו את תכניתו של האויב להגנת התעלה על בוריה. 'שובך יונים'
הייתה תכנית שמרנית בנוסח בית ספר לקצינים. היא חילקה את חזית

הסואץ...".
הם ידעו שנסענו ותרגלנו, וכך הדברים נעשו גם ברמת הגולן הרבה שנים אחרי

73', והתגאנו ביכולתנו לרוץ מיד, בשריקה, להגיע לאן שצריך וכך הלאה.
ךרוצהמ עבונ אוה ייניעב .הנבה–יאמ וא םוטמטמ וא תומיטאמ עבונ וניא רבדה

תויהל תנמ לעו .םינכומ תויהל ידכ לוכה ושע תמאב םהש שיגרהל םישנא לש
םיבוטה םיפ"סרה תושעל ולידגהו ,םיליבז ונמשו תופמרל םיכרדה תא ונטליש םינכומ
,ד"גמל היהש ירחא ,רימז ריאמ לש הגולפבו .הגולפה עבצב םיליבזה תא ועבצ םגש
אל ןאכ ירוסה ,דמוע התא הפמרב ןאכ 28 דודג ,לייח" :דודגה לש תופמרב בתכנ
.תובר םינש ךשמנ הזו .תונכומ לש הריווא ורשהש ,הנהכו הנהכ דועו ."רובעי

הפעם הראשונה שהתחלתי לחשוב על זה אחרת, הייתה כשהייתי מג"ד סדיר
80' הייתי קמב"ץ חטיבה וקצין-79'–78' עוד הייתי מ"פ, ב–בשנת 87'. לפני כן ב

חנן, נתי גולן ואיתן קאולי, והדברים–אג"ם חטיבה אצל מפקדים טובים כמו יוסי בן
האלה באמת לא ממש השתנו.
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איך תפסנו את ההגנה

בדצמבר 90', בתקופת מלחמת המפרץ, הייתי חניך בקורס מח"טים. כאחד ממסיימי
הקורס נתבקשתי לשאת דברים בסיכום הקורס, שהופיע בו סגן הרמטכ"ל אהוד
ברק. אני הצגתי את הדילמה שניצבנו בפניה. בכל הקורסים למדנו על הגנה, שיש
מערכים ויש מערך אבטחה ויש מערך אחזקה, ושמערך האבטחה הוא בקדמת
מערך האחזקה. ובאנו לרמת הגולן ובעצם אמרו לנו תשכחו ממה שלמדתם, פה זה
החיים, ובחיים זה אחרת. וזו אמירה קשה, רצינית מאוד, ואינני מזלזל בה, כי היא
לא באה מתוך זלזול בתורה כפי שאני מבין אותה היום. לקח לי שנים להבין את זה.
היא באה מתוך תחושה שמשהו בתורה לא בדיוק מסתדר עם האופן שבו אנחנו
רואים את האילוצים המקומיים ברמת הגולן. ואם כך, צריך למצוא את הפתרון.

 צריך למצוא את—ובמקום לזרוק את התורה ולומר 'זה מהתאוריה ואנחנו בחיים' 
הדרך הנכונה. והשאט נפש כלפי קצין צעיר ומלומד שמגיע מקורס ואומר משהו,
היה נחלתם של כל האלופים, כולל אלה שנחשבים יצירתיים ונבונים, כמו עמירם
לוין, שהיה אומר למפקד צעיר שהגיע מקורס: "עכשיו תשכח מה שלמדת, ופה

אנחנו נסביר לך מה עושים".
ברמת הגולן הייתה דילמה אמיתית, והדילמה התחזקה מכיוון שהאופן שבו
נלחמנו ביום הכיפורים הצליח במידה רבה, ואלה שהצליחו, בעיקר אנשי חטיבה 7,
הם אלה ששרדו בצבא אחר כך. אני מכיר היטב את המ"פים של 188, רובם לא
נשארו בצבא וחלקם מוכשרים מאוד. יאיר נפשי מסיבות שונות ומשונות לא זכה
לאותו הד שזכה לו קהלני. ההצלחה של חטיבה 7 יצרה את דפוס החשיבה שלנו.
וכשמסתכלים אל רמת הגולן ורואים מצד ימין את קו המוצבים הקדמי שבנוי על

לים, הוא קו פרשת המים, הקו הגבוה, ואת המקום האפשרי לקו שני, שהואִקו הת
 פה באמת יש בעיה כיצד מיישמים את—לים ִקו נמוך יותר, הנשלט על ידי קו הת

התורה.
לפי התורה, הקו הקדמי צריך להיות רצועת האבטחה, די דומה לזו שהייתה
בתעלה. איך לוותר על המכשול? האם בכלל רצוי לוותר על מכשול כזה? האם מצד
שני אפשר לבסס את המערך העיקרי ממש בקדמת הקו הקדמי, על קו הגבול?
המכשול נמצא בקו הראשון, והשליטה מזרחה כמעט עד דמשק, בתצפית בוודאי,
נמצאת על קו התלים, ומצד שני השליטה מקו התלים מערבה ברורה. כמט"ק
בגדוד 53, אני זוכר שהיה לי מ"פ רציני מאוד, שהיה אחר כך מ"פ קק"ש, יוסי זמרי.
אמר לו חייל ממגדל שהוא כבר חודשיים לא ראה את הבית. השיב לו זמרי "היום

תראה". הוא העלה אותו על תל חזקה ואמר לו: "תראה!".
הבעיה היא אפוא היכן מערך האחזקה והיכן מערך האבטחה. פעם פגשתי גנרל
רוסי ברמת הגולן, הוא אמר לי: "אני לא מבין בכלל מה בעיית העומק שלכם. כל
רמת הגולן היא מערך האבטחה שלכם. תבלמו את הסורים ואת העיראקים עד

הנגד". אבל לנו–עמק יזרעאל, תבססו קו עצירה על הכרמל ומשם תלכו למהלומת
—הסבירו שאנחנו נלחמים בתוך מגרש נהר הירדן ממערב וקו התלים ממזרח 



597ניתוח המצב לאחר מעשה

 מלחמת יום הכיפורים597הגהה 5

ושם צריכים לבסס הגנה הגיונית. ובמידה רבה נדרש פה פתרון ארכיטקטוני, המיישם
את הפונקציות של התורה אבל בשיטה אחרת. כמו אותו אדם שיש לו דירת חדר
פלוס, המבקש מארכיטקט שיעצב לו שם את הפונקציות של חדר שינה, חדר
ילדים וסלון, והארכיטקט אומר לו: תשמע, תעבור לדירת שלושה חדרים. במקרה

הזה הוא לא צריך ארכיטקט. ארכיטקט טוב ידע לעשות את זה.
ואנו היינו פה בבעיה לא פשוטה. על הקו הקדמי קשה מאוד לוותר, ומצד אחר
ידוע שהקו הקדמי לעולם ייפרץ. את הבעיה הזאת לא ממש הצלחנו להמשיג
מבחינה תורתית. עברו שנים עד שהמשגנו אותה. התחלנו לדבר על זה ברצינות לא

88', אף שדיברנו על הגנה ועסקנו בה.-לפני 87'

איך תפסנו את החי"ר ואת פריסתו בהגנה

בתרשים ההיערכות ברמת הגולן נראית סכמה כללית של היערכות חטיבה. גדוד
החי"ר פרוס לפנים במוצבים; מג"ד החי"ר, מבחינת תפיסת האחריות, מפקד על כל
המוצבים, אבל המוצבים עצמם נמצאים בתוך גזרות של גדודי הטנקים. וכאשר
(מפקדי?) גדודי הטנקים מגיעים לגזרה הם מדברים עם המוצב אבל לא ממש

88' ואפילו אחר כך, זו הייתה הפריסה; במקום לתת-מפקדים עליו. עד שנת 87'
למג"ד החי"ר גזרה והוא יהיה חלק ממערך ההגנה בגזרתו, כשהוא מפקד על שניים-
שלושה מוצבים, על פלוגה או שתי פלוגות טנקים, ומג"ד הטנקים בגזרתו מפקד
על פלוגת חי"ר. לקח לנו שנים להבין שגם בהגנה יש תפקיד למג"ד החי"ר, ואפשר
לתת לו גזרת הגנה והוא יודע לנהל קרב הגנה. היינו מאוד מוכוונים לתפיסה
שבעצם את ההגנה ינהלו גדודי הטנקים, וקרב ההגנה כפי שנראה לנו היה בנוי

 קרב התותחנות.—משני שלבים: ההגעה לרמפה, למרחב שבו העמדות; ואחר כך 
בזה הטנקיסטים התאמנו וידעו מה לעשות.

פעלנו רבות כדי לתקשר עם החי"ר. היינו נוסעים למ"פ חי"ר, שהתחלף אז בקו
באופן רוטיני, ומחליפים תכניות, מחליפים תדרים ויודעים איך מדברים, והיה לו
מכשיר קשר כדי לדבר אתנו. הכול היה מסודר. אבל הקונצפט הבסיסי היה מסובך,
וזמן רב עבר עד ששינינו את זה. כידוע, באלה שפיקדו על האוגדה ברמת הגולן היו
גם אנשי חי"ר, כמו אורי שגיא ומתן וילנאי, ואי אפשר לומר שהם לא הבינו בחי"ר,

אבל בתקופתם התפיסה עדיין הייתה כזו.
דבר נוסף בעניין התנועה והתפיסה שלנו, היה מה שכיניתי 'מירוץ העכברים
במבוך'. כל מט"ק כמו עכבר בתוך מבוך, שבתהליכי אילוף מלמדים אותו לרוץ,
לרוץ, לרוץ עד לנקודה שנמצאת הגבינה. הוא חוזר על זה שוב ושוב ואז הוא יודע
לאן להגיע. כך תרגלו אותם. לא הצלחנו להשתחרר מהתפיסה שלפיה הכרת השטח
פירושה הכרת הדרכים. ובתנועה ללחימה, לא ראינו תנועה שהיא אולי כרוכה
בלחימה בדרך ושייתכנו בה מהלכים אחרים. במידה רבה המודל האחר לא היה

קיים בשבילנו.
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נגד והיו תכניות לפריסת כוחות בעומק.–זאת, אף שהיו תכניות להתקפות
חנן, תפקידי במקרה מלחמה היה לעשות את–כקצין אג"ם בחטיבה 7 אצל יוסי בן

 איזו פלוגה תנוע ולאן. לכל פלוגה הייתה כתובת, והם רצו לקו.—סידור העבודה 
למעשה הייתה לנו תכנית פריסת כוח, לא הייתה לנו באמת תכנית הגנה. שנים

 זה לא בדיוק אותו דבר.—רבות לא הצלחנו להגיע להבנה שפריסת כוח והגנה 
זה בא לידי ביטוי אפילו בדבר פשוט כמו הקרב של אורי אור מול דיוויזיה 1

7 באוקטובר, יום ראשון בבוקר, אורי אור עלה לרמת הגולן עם החטיבה–הסורית. ב
וקיבל מרפול הוראה להגיע לאזור קוניטרה. הוא נשלח אל הקו, אל הקליפה
החיצונית. דיוויזיה 1 הסורית ניצלה את ההצלחה ונעה צפונה על ציר הנפט, כאשר
מגמתה לכתר את מערך ההגנה של חטיבה 7 בצפון רמת הגולן. ולפי מה שאנחנו
יודעים, קצין האג"ם הפיקודי וגם אלוף הפיקוד עצמו התקשרו לאורי אור כאשר
נתגלה העניין הזה ושלחו אותו מיד חזרה לכיוון ציר הנפט. שם הוא נתקל בכוח
הקדמי של דיוויזיה 1, והסיג אותו לאחור. לימים דיברתי על זה עם שלושה גנרלים
רוסיים שביקרו ברמת הגולן והוצג לפניהם תרגיל של מחלקת טנקים. אחרי הדקה
הראשונה הבנתי שזה ממש לא מה שהם מחפשים. הם נעלבו. הם, מפקדי ארמיות,
יראו להם תרגיל של מחלקת טנקים? הם ממש התאכזבו, והבנתי אותם. לקחתי
אותם לסיור ברמת הגולן ודיברנו ברמה האופרטיבית. ואז עלה מהם שהסורים

נגד. הם ראו אותנו מכניסים–הבינו את המהלך של אורי אור כסוג של מהלומת
אותם פנימה כתחבולה ותוקפים אותם מהעורף. הרעיון הזה מעולם לא הובהר לנו

—כרעיון בסיסי שניתן לחקותו ולחשוב עליו כתחבולה בתכנית ההגנה שלנו 
כתכנית לניהול לחימה הגנתית. ובעצם, במילים פשוטות וקצרות, יאנוש תמיד
אמר כך. בטקס שבו החליף אותו אורי אור בפיקוד על חטיבה 7, אמר יאנוש: "אני
מוסר לך אורי את חטיבה 7 שהצילה את עם ישראל באותם ימי המלחמה". ואורי
אור השיב: "אני גאה לקבל את החטיבה, ואני בא מחטיבה שהצילה את חטיבה 7!".

 שהוא ביסודו קרב תנועה הדורש היכרות אחרת עם—המודל הזה של קרב 
השטח, יכולת דינמית להתאים את עצמך למצבים מתפתחים, יכולת לתמרן במרחב

 עברו שנים עד שהבנו את חשיבותו.—והיכולת להכיר היטב את הצד השני 
 שטחי—עמירם לוין כמפקד אוגדה אמר: "יש לי רעיון, נביא את הסורים ל'בננה' 

האימונים באזור סינדיאנה, את זה אנחנו מכירים, שם כבר נסתדר".

קו העצירה

שנים רבות 'קו העצירה', כפי שהוגדר ברמת הגולן, היה הקו הקדמי, ואיש לא נתן
לנו הנחות בעניין הזה. בתקופת קאולי כמח"ט 7, ואני קצין האג"ם, נערך תרגיל
מגננה של פיקוד הצפון. בשלב מסוים תמונת המצב הייתה שהכוחות הסוריים
פורצים פנימה לעומק. יאנוש, שהגיע לנגמ"ש של מח"ט 7, ישב על סיפון הנגמ"ש,
צייר מפה של ציר המפלים ואמר לקאולי "לך לאחור לציר המפלים". קאולי השיב:
"אבל קו העצירה הוא כאן ואני אעשה את משימתי". אמר לו יאנוש: "אתה לא
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מבין, עכשיו לך לשם". בעצם אז תפסתי שיאנוש הבין כי לא לאורך זמן אפשר
לקיים את הלחימה ההגנתית רק בקו הקדמי. הוא הבין שניתן לקיים את ההגנה גם
בקו השני, כאשר ציר המפלים עדיין בידינו וצירי העלייה לרמת הגולן מאפשרים
העלאת כוחות באופן שהם אינם מאוימים בתנועתם. הוא הבין שזו בהחלט תוצאה
מספיקה מהעמידה של כוחות נחותים ביחסי הכוחות, בשלבים הראשונים. אבל
הוא לא אמר את זה מראש, מסיבות ברורות ששמענו מפורשות כשהתעורר הדיון

בימי יוסי פלד כאלוף הפיקוד, כבר הייתי מח"ט, ויוסי פלד אמר אז במפורש:
מה אני אגיד להם, שקו העצירה הוא מאחור? המג"ד יעלה על האוטו"

כשיהיה לו קשה, וייסע לאחור. אז אני אשמור את הידע הזה לעצמי, ואם
ארצה, אגיד לו 'סע אחורה'. לנסוע אחורה תמיד יודעים".

הטענה שלנו היום ידועה, לא המצאנו אותה: אם דורשים ממפקדים להבין את
הלחימה ולהבין למה הם הולכים לאחור, אי אפשר לקבוע שהם אינם יכולים
להחליט על זה, ואי אפשר שלא לספר להם שזה העניין, כי הם יכולים להסיק שהם

הובסו בשעה שזה רחוק מלהיות כך.
תיתדגואה המרה ידקפמ לש םשארב קר אל היה רבדהש ענכשל ידכ

.7 הביטחב ד"גמ יתייה '88 תליחתב .תניינעמ הטודקנא דוע איבא ,תידוקיפהו
ןויאירב .ןיבר קחצי ןוחטיבה רש םע ךתח ןויאירל םיד"גמ המכ דוע םע יתנמוז
ןגהל ךירצ ינא ,הארת" :ול יתרמא .יל הקיצהש היעב וינפב תולעהל יתטלחה
ריצ ןיבש בחרמב ןגהל ךירצ ינאו ,טפנה ריצ-רדחו'ג רוזאב ,ןלוגה תמר םורדב
בלשב חילצמ ינא םאש תובר תועבג שי יירוחאמ .לובגה וק ןיבו םיבושייה
,ול ריבסהל יתיסינ ."יתמישמב דמוע ןיידע ינא ,םשמ ןגהלו רוחאל תכלל םיוסמ
,תופמרה לש ימדקה בחרמב יב םחלית תירוסה היזיווידה לש תינמודקה הביטחהש
,תינמודקה הביטחה תא רוצעל חילצא ילוא ,ףוסה דע תופמרב דומעל שקעתא םאו
הכירצ םיוסמ בלשב ,ןכל .דחא ףא ןיא יירוחאמו ,אובי הירחאש גרדה לבא
ירקיעה תודמעה וק אוהש ,רוחאמש תודמעה וקל רובעל הטלחהה ידיב תויהל
,ידיב ןיידע יחוכשכ ,ישילשהו ינשה גרדה תא רוצעל לגוסמ היהא זאו ,ילש
.דחא ףא ןיא יירוחאמשכ דחוימב

התשובה של שר הביטחון הייתה: "תעשה מה שעשה קהלני. אתה תעמוד
ברמפות ואל תזוז, ואל תציע כל מיני הצעות". ישבו שם הרמטכ"ל דן שומרון

חנן, והוא הסביר להם שלא–ומפקד מפח"ש אורי שגיא. למזלי היה שם גם יוסי בן
צריך לתפוס אותי כאחד שרוצה לברוח מהמלחמה, צריך להבין שיש לי אולי

מחשבות מוזרות אבל אני בסך הכול בסדר...
כך המשכנו עוד שנים עד שהובהר במידה רבה על ידי ראש מה"ד של אז, דורון
רובין, שהכניס את תורת ההגנה כנושא שיש ללמדו מחדש, כולל בקורס מח"טים
שעליו סיפרתי בהתחלה. ואז הוזז 'קו העצירה' לקו ציר המפלים. מבחינתנו זה היה

שינוי גדול, אבל עדיין השינוי הזה לא ממש הוטמע.
ודוגמה נוספת קטנה. בשנת 99' הייתי מפקד אוגדה בפיקוד הצפון וניהלתי
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תרגיל פיקודי של הגנה בצפון רמת הגולן. קבעתי והסברתי גם לאלוף הפיקוד,
שבתפיסת היסוד לתרגיל אני רוצה שתידרש מהמפקדים תפיסה שונה מזו המתוכננת
לפי התפתחות הקרב. הצגתי מצב שבו באופן בסיסי יש שתי חטיבות עתודה.

 חטיבה 1 בצפון וחטיבה 2—הצגתי את ההיערכות האלמנטרית: שתי חטיבות 
בדרום. חטיבה 1 ברמת הגולן, וחטיבה 2 לא. חטיבה 1 שנמצאת ברמת הגולן היא

החטיבה שנועדה להגן בדרום, אבל היא נמצאת בצפון, כי שם המחנות שלה.
ומתחילה הלחימה, ואין יותר הגיוני מלהורות לחטיבה 1 להישאר כרגע במקומה,
וחטיבה 2 שמגיעה מהבקעה תיכנס למטה ותהיה החלפה בגזרות בין חטיבה 1

1 תהיה–פי התכנית בצפון, תהיה בדרום, ו–יקומה עלִלחטיבה 2. כלומר 2, שמ
בצפון. נראה פשוט ביותר. בסיכום התרגיל עלו המח"טים ומפקד האוגדה שלהם,
והתלוננו: "לא הגענו למקומות שלנו, זאת אומרת היינו בסרט אחר; את ההגעה
למקום שלנו לא מימשנו. אם כך, האם בכלל התרגיל השיג את מטרתו?". צא
והסבר שאפשר שישתנו התכניות ויקרה משהו אחר ושצריך להיות מוכן לאפשרות

הזאת, כפי שקרה במלחמת יום הכיפורים. כנראה קשה לעכל את זה.

האם למדנו את הלקחים?

לא הייתי אומר שלא הפקנו את לקחי מלחמת יום הכיפורים, אבל אולי לקחי
עד כמה קשה להשתחרר מתרגול.שה להשתחרר מתכנית, והמלחמה הם: עד כמה 

מצד אחד אין ברירה אלא לקיים את התרגול, ומצד אחר, ברגע מסוים חייבים
להבין שבשטח מתקיים משהו אחר וצורך אחר.

בעיה זו מוליכה אותי למקום שהלקח ממנו הרבה יותר מורכב ומסובך. דיברתי
לפני כמה זמן עם רמ"ח תוה"ד בחיל הים, והוא הסביר לי שיש הרבה לקחים שלא
צריך לשמור כלל בבנק הלקחים. לדוגמה, אם מישהו החליק בספינה והלקח היה
שצריך לבנות מעקה, הרי מאותו יום שנבנה מעקה אין סיבה לקיים תיעוד של
אותו לקח. אז הבנתי שברבים מהמקרים אנחנו מתייחסים כך ללקחים. והלקחים

היותר חשובים הם אותם לקחים שאין בעניינם תכנית עבודה.
זכור לי תרגיל שבו עברה אוגדה דרך אוגדה בתוך קרב הגנה. הגזרה חולקה
לשניים והיו קשיים. כיוון שאנחנו אנשים מסודרים ואנחנו מנהלים מעקב אחר
רישום לקחי התרגילים, אז אנחנו אוהבים לראות טבלה בסיכום התרגיל, שמציינת

 תכנית עבודה, עד—את הלקח, את מהות התקלה או הבעיה, את הדרך ליישומו 
מתי, ומי אחראי. אז יש לנו לקח שאומר שיש בעיה בנוהל של מעבר אוגדה דרך
אוגדה וחלוקת הגזרה. וייכתב נוהל על הדרך ליישום הלקח, ויתורגל בתרגיל הבא.
ואני אומר לרמטכ"ל: תראה, הלקח הוא שבתנאים האלה אסור להעביר את הגזרה
מאוגדה לאוגדה. ואיך אני מכניס את זה לטבלת הלקחים? על מי מוטלת האחריות?
על המפקדים. לחשוב מתי נכון להעביר גזרה ומתי אסור לעשות את זה, ולקיים על

 זה לא בדיוק הכיוון.—זה נוהל 
כאן אנו מגיעים למשהו שהוא בעיניי אולי בעיית הבעיות שלנו. אנחנו מנסים
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למשטר חלק מהדברים. אנחנו מנסים לסדר את הדברים, לעשות אותם כמו שצריך,
ואולי מרוב 'כמו שצריך' אנחנו פשוט נתקעים במקומות שמבחינת התודעה אנחנו

מנועים מליישם את הלקחים.
דבריו של יובל נריה מוליכים אותנו במידה רבה לחינוך המפקדים במודל של
פס ייצור. אתה הפועל עומד בפס הייצור, אני אגיד לך מתי לבוא לעבודה, חסר לך
שלא תגיע בזמן, אתה עושה בדיוק מה שאמרנו לך. אם אני מייצר גלגלים במרצדס

 חמישה גלגלים למכונית.—ועושים שם ארבע מכוניות ביום, אז צריך 20 גלגלים 
אם אני מגיע בבוקר ומחליט להיות יוזם ומייצר 50 גלגלים, יבוא מנהל פס הייצור
ויגיד לי: תשמע, אתה תעשה בדיוק מה שאני אומר לך, 50 גלגלים זה יותר מדיי,
אמרתי לך 20, אל תעשה יותר! אם כן, איך מגדלים אנשים בתוך צבא כשיש מודל,
ומצד אחר אני דורש מהם גם ליזום? אני רואה את זה במקומות רבים. גם בתצפית

טק של–של המודיעין, יושב שם קצין שיכול בחייו האזרחיים לנהל חברת היי
מיליונים, וכאן אומרים לו: "אתה תגיד בדיוק מה שאמרנו לך להגיד, תדווח מה
אתה רואה ואל תפרש, שלא תעז לפרש. שלא תערבב לנו את הפירוש שלך, שמי
יודע מה עוד יסיט אותנו מהיכולת לראות את העובדות לאשורן. אתה תאמר, אני
רואה שלושה טנקים בנ"צ זה וזה. אל תגיד האם פניהם מערבה או מזרחה לפי
הבנתך. אל תגיד האם נראה לך שהם נכנסים למערך הגנה או שפניהם לתנועה

להתקפה". וכששואלים אותם בכל זאת למה? הם משיבים, כך לימדו אותנו.
את המודל הזה צריך לשנות, ולא ניתן לשנותו ביום אחד. אני מאמין שצבא
שמופעל על יוזמה ותבונה בכל הרמות, מסוגל לכך. זה נכון בעיקר לניהול קרב כמו
קרב ההגנה. כי בהתקפה איכשהו אפשר לתת לכל אחד כרטיס עם כתובת ולומר
לו: היעד הזה שלך, סע. כמובן, כשהדברים משתבשים נדרשת היוזמה והתבונה
להחליט ולפעול. אין ספק, זה מסר שצריך להכניס לתפיסת ההגנה, זו הדרך, ואם

פי סדרים– אם רוצים לראות את העניין מוכתב בטבלאות ובתרגול על—לא 
 אנחנו נתרסק.—קבועים 

לש םהשלכ םייללכ םיווק תעיבק שרוד אוה יכ ,םושייל טושפ אל דואמ רבדה
יולת לוכה ,עודיכ ,תאז םע .תיתנגהה המיחלה לוהינל ,טשפומ אוהש ,יללכ ןויגיה
יאו ,יעוצקמ יסיסב ןיינע איה תונחתותה .דואמ תויסיסב תויעוצקמ תולוכיב
תויעוצקמה תא דחא דצמ םירציימ ךיא .תואצמה איצמהל םישנאל ריתהל רשפא
תא רחא דצמו ,רפסב בותכש יפכ תוקידבו םימואית לש תוכרעמל תביוחמה
תאז ?הזל ןנוכתה אנאו ,תרחא תואריהל לוכי ןנכותמש המ לכש תיסיסבה הנבהה
לכ ירקיע אוהש ןוויכמו ,םימי םתואמ ירקיעה חקלה הז ילואו .תולאשה תלאש
.ותוא םשייל השק ילוא ךכ
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סא"ל (מיל') אמנון לב

במלחמת יום הכיפורים הייתי קצין חימוש של גדוד בחטיבה של יוסי פלד. בהמשך
המלחמה הייתי כמה ימים גם מפקד הגדוד. אבקש להעיר כמה הערות מזווית

הראייה שלי.
לב, שעלותו הייתה–בכל הדיון הארוך הזה לא הוזכר אפילו במילה אחת קו בר

בשמים ותועלתו אסון. בהרצאה על תפקוד הרמטכ"ל הראה המרצה המלומד איפה
 ואת התוצאות— ממש שליטה מלאה —ומתי היה הרמטכ"ל בכל החזיתות, בכל זמן 

הידועות בהמשך. בהרצאות של האלופים על החזיתות בצפון ובדרום, לא הוזכר
לב, שלושה ימים להציל את חזית הצפון, ומיד אחר–כלל גיוסו של האזרח חיים בר

כך לחזית הדרום, להשתלט על הגנרלים, כולל הרמטכ"ל, חסרי השליטה בשטח.
אני רוצה להתייחס לפקודה הנוראה שניתנה לחטיבה 188. לימוד היסטוריה,
ומכאן ההיסטוריה הצבאית, באה כדי ללמוד משגיאות, וזאת בהעלאתן במלוא
חומרתן על השולחן. הפקודה הייתה לחלק ארבעה טנקים לכל מוצב, מקוניטרה
דרומה, וזאת בניגוד לחטיבה 7 של יאנוש, שמיקם את החטיבה מול עמק הבכא

40 טנקים–וניצח. אנשיי ואני, חיילי חימוש, אספנו בדרום הרמה ובדרך לנפח כ
ארבע גופות חיילים בכל טנק. את הטנקים ברובם תיקנו ושלחנו-פגועים עם שלוש

לעזרה לאלוף יוסי פלד בתוך המובלעת. את גופות החללים ריכזנו במחפורות של
תל פרס. רק אחרי כשבוע חיפשו אותם טנקים וחיילים, קציני מבצעים של החטיבה,
קצין בשם יובל שחר, ובאותו ערב יצאו מתל פארס שתי משאיות מלאות בחללים.

רבוטקואב 6 םוימ בירעמ ןותיע .הלעתב םיבצומב םג הרק ארונ רופיס ותוא
םיבצומב ומצע לע רזח הזה רופיסה .'תקרפמ' בצומב םילייחה תרקפה תא ראתמ 0002
הגפסש ןופצה דוקיפב הדיחיה הביטחה התייה אל 881 הביטח .הלעתה ךרואל םיפסונ
תגולפ לכ חולשל הירטסיהב וארקנ חתפיו ןוליפ תונחמב תוביטחה .תוארונ תודבא
ןויסינב תוחוכ לש הזכ לוציפ .בקעי תונב רשגב םהל וכיח םירוסהו ,הנכומ םיקנט
,בושיי תדוקנ לכ לע ונגה םש ,תואמצעה תמחלמל םיאתמ בצומו בצומ לכ לע ןגהל
םירבעמב רקיעבו תוחוכ זכרל ,ןוירשב רקיעב ,ונדמל זאמו .ץראה תולובג תא עבק הזו
להשמיד את האויב. — תיעוצקמ תונוילעו הרטמב תוקבד תרזעב ךכו ,םייחרכהה

דובר כאן על אוגדה 146 של מוסא פלד כעל אוגדת עתודה מטכ"לית. האמת
אלוף מוסא פלד,–קצת אחרת. בשבת, בכל כמה דקות הגיעה קריאה היסטרית לתת

לשלוח פלוגה מוכנה, פעם לצפון ופעם לדרום. אבל הם לא היו מוכנים, וזאת
 הטנקים שלנו היו במחנה עופר—מהסיבה הלא מתקבלת על הדעת ביותר 
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ברמאללה, אך הפגזים היו בנחל שורק. ולמלגזה היה פנצ'ר ועברו 24 שעות עד
ששלחו את הגלגל לצריפין ובחזרה, והפגזים הגיעו רק ביום ראשון. ואז נכנסנו

כחטיבה שלמה לחזית הצפון, ובאנו וראינו וכבשנו.
בשביל הפיקנטריה, יצאנו למלחמה כמעט בלי כלי עבודה ובלי חלקי חילוף, כי
המחסנאים דרשו חתימה של איש קבע, ורק אחרי מכות יצאנו עם מעט מכל דבר.
בדרך כלל אני מעריך מאוד את ההרצאות ב'יד טבנקין'. אבל בכל ההרצאות על
מלחמת יום הכיפורים, חוץ מזו של מפקד חיל האוויר במלחמה האלוף בני פלד,
הייתה מגמה של הסתרת האמת או חלק מהאמת, תוך שמירה בלתי מובנת ומוצדקת
על הרמטכ"ל ומפקדים רבים נוספים. צר לי לומר, אבל מפקדים אלה לא ניצחו
במלחמה. את המלחמה ניצחו חיילים פשוטים, מג"דים, מח"טים ואוגדונרים.

אנושית.– אנשי החימוש בעבודתם העל—ומנקודת ראייה שלי כקצין חימוש 

חיים גאופר

בכל המלחמות שאלתי את עצמי איפה בתוך כל הדבר הזה האזרח הפשוט. האיש
שחי בעיר או בכפר. הוא כאילו לא קיים. והרי אנו יודעים שגם על גבו חורשת

 לעתים קרובות יותר מאשר על הצבא. וזה באיזשהו מקום הפריע לי—המלחמה 
ואמרתי שיש צורך פה לומר את הדברים.

עסקנו למשל במלחמת ההתשה. לא שמענו איך חיו אנשים כל תקופת מלחמת
ההתשה בעמק בית שאן ובעמק הירדן. וזה עם ילדים, עם בית ספר, עם כל
הדברים האלה. היום ברור לנו שלעוצמתו או חולשתו של העורף יש משמעות רבה
במלחמה. ארגון 'ההגנה' ידע את הפטנט הזה, והוא בזמנו הקים את האחים, שהיה
הבסיס למה שקראנו אחר כך הגמ"ר. והמא"ז, כידוע לכם, לא בדק או לא עסק רק
במי ישמור באיזו עמדה, הוא האיש שגם קבע מה תעשה המכונית היחידה במשק,
האם תביא הספקה לבני אדם, הספקה לבעלי חיים או שמא ביצורים. מזה אנחנו

אחר כך מכירים את ההגמ"ר.
במלחמת העולם השנייה הקים ארגון 'אדמה' את הג"א. אם תדפדפו בחוברות
ההדרכה שנותרו, יש שם חוברת הג"א כמו התורה של היום. כלומר המודעות של

ארגון 'ההגנה' לאזרח הייתה הרבה יותר מובנת.
אנחנו מסכמים היום את מלחמת יום הכיפורים, ולא נאמר לא היום ולא בימי
העיון הקודמים דבר על ההגנה המרחבית. ואני חושב שחלק מכוחו של צה"ל גם
בחזית היה בעצם העובדה שהייתה יחידה או אפילו חייל שדאג שלאורך הגבולות
האזרחים יוכלו גם לחיות בתקופת המלחמה. עם זאת, במלחמת יום הכיפורים

 12 יישובים, כולל הגברים. ונדמה לי שעל זה יש לתת—אזור שלם פונה מיושביו 
את הדעת.

במלחמת יום הכיפורים לא היה קריטריון בעניין מטראז' לנפש במקלט. היו
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אמנם מקלטים, ואתם מכירים את המקלטים עם הדלתות הכבדות, אבל תראו לי
באיזה מקלט היו מאווררים כמו שצריך והספקת מים וסניטציה. וזה עד 77'.

70', ואני יודע שבשלושת הפיקודים-69'–באשר לביצורים, עסקתי בזה קצת ב
היו ביצורים שונים. מי הוביל? מי תכנן? למה? מה היה הרעיון שבכל פיקוד יהיו
ביצורים מסוג אחר? הוזכרו הרמפות, איך צמחו הרמפות? בגולן התחלנו לעשות
קודם סוללות, תוך כדי עבודה הבנו שזה לא מספיק, צריך גם לתת רמפה. נדמה לי

שכל הדברים האלה חייבים לקבל ביטוי גם בימי עיון מהסוג הזה.
צריך לשאול האם שיטת הביצורים הוכיחה את יעילותה? האם עמדה במבחן?

ועל הביצורים עם ישראל שפך מיליארדים, את זה אין לשכוח.

אל"ם (מיל') בני מיכלסון

1993, ואני רוצה להפנות שאלה לשני–הייתי ראש מחלקת היסטוריה בין 1987 ל
המרצים של היום. בעיקר לרח"ט תוה"ד גרשון הכהן, וגם לאלוף אילן שיף.

תמחלמ רקחמ לש סוטטסה המ יתקדבו הירוטסיה תקלחמל יתעגה רשאכ
דוע ,הלודגה המוארטה ללגב ,המחלמה ירחא דימש יל רבתסה ,םירופיכה םוי
וז .היצלופרטסקא הרבע הירוטסיה תקלחמ ,רטופש ינפל ,ל"כטמרכ ודד תפוקתב
,)עברו םיפנע ינש הקלחמב םימייק םויה( םיפנע העבש םע הקלחמ התייה
רמוחה לכ תא ףוסאל :תאזה המחלמב הרקש המ לכ תא ליבקמב רוקחל וליחתהש
ץיפהל המגמ ךותמ ,תאז .רדוסמ םיחקל תקפה ךילהתל סנכיהל תוסנלו ל"הצ לכמ
,קימעמו ףיקמ ירוטסיה רקחמ רחאל ,םירופיכה םוי תמחלמ לש םיחקלה תא ל"הצב
.רשפאה לככ רהמ

אחרי שנה ומשהו, חזרה המחלקה לממדיה הטבעיים, שלושה ענפים בערך.
אלוף בתפקיד קצין חינוך ראשי,–בצלאל עמיר, שהיה אז הרמ"ח, קודם לדרגת תת

ומאז בעצם מחקר מלחמת יום הכיפורים נמשך בצורה מאוד מדורגת.
כאשר הגעתי ובדקתי מה המצב, הסתבר למשל שקיים אטלס שנקרא 'אטלס
מלחמת יום הכיפורים', והוא היה מונח בערמות במחסנים בצריפין. שאלתי מדוע
לא מפיצים לצה"ל את האטלס הזה, אטלס חשוב מאוד, ונאמר לי שהרמטכ"ל לא
אישר. בדקנו עם הרמט"כל והוא אמר שהוא אפילו לא יודע שהאטלס הזה קיים.
האטלס הופץ לצה"ל בסיווג סודי, עם מעט תיקונים. והמשכנו לעשות מאמץ על
מנת להפיק ספר כולל, אינטגרטיבי על מלחמת יום הכיפורים. עסק בזה חברנו,
סא"ל (מיל') ד"ר אלחנן אורן, שריכז את כל העבודה הזאת, ועשה עבודה יוצאת מן

הכלל מבחינת היקפה וההגעה למקורות.
88' כשהתחלנו לחקור לעומק את הנושא של רמת הגולן, גילינו לתדהמתנו–ב

משנה במילואים יהושע נבו,–שישנו דוח שנקרא 'דוח נבו'. יושב פה אתנו אלוף
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שכתב את הדוח הזה, הייתי אומר שזה מעשה אמנות של ניתוח תו"לי של המערכה
90 אחוז–ברמת הגולן ביום הכיפורים, כמעט עם כל הלקחים, עם מחקר שהגיע ל

מהעובדות, יוצא מן הכלל בזמן הקצר שהיה לרשותו.
ופה השאלה לאילן, מה דינו מבחינה משפטית או מכל בחינה לדעתך, של
החומר של ועדת המשנה של ועדת אגרנט, כמו ועדת נבו, שעשתה עבודה יוצאת
מן הכלל, בעלת ערך שלא יסולא בפז לקצינים בצה"ל, ואני חושב גם לציבור, ואף
אחד בצה"ל ולא בחוץ לא ידע על קיום הדוח הזה? מיד לקחתי את הדוח כמו
שהוא, שכפלנו אותו והפצנו אותו לכל הצבא. על כך סיפר לכם גרשון. הדוח הגיע
אליהם כשהיה מח"ט 7 ונכנס לארגזי המ"פים ברמת הגולן רק בשנת 1990! ואנחנו
מדברים על 17 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים, כשדוח נבו בכלל התגלה ערכו

והופץ בצבא. ואני כבר לא מדבר על המחקרים עצמם.
93', גמרנו לכרוך את המחקר על מלחמת יום הכיפורים,–לקראת סיום תפקידי ב
ל מחלקת היסטוריה. שוכפלו 500שנים ש–ץ גדול ורבשכמו שאמרתי היה מאמ

עותקים. אלחנן אורן ריכז את כל העבודה. העותקים עד ליום זה לא הופצו בצה"ל
אפילו בסיווג סודי. ופה אני שואל את רח"ט תוה"ד, האם השיטה הזאת תימשך גם
בעתיד? העבודות האלה יכולות לשמש בצורה יוצאת מן הכלל, ולא מפיצים אותן
לא בתוך צה"ל ולא לציבור הרחב. בתקופתי הופץ הספר על מלחמת סיני, שהייתה
לו לדעתי חשיבות בלתי רגילה. לראשונה הסתבר לי כי מלחמת סיני לא נחקרה
כלל. האם אין חובה למחלקת היסטוריה של צה"ל, שבידה עד היום, בגלל חוק
הארכיונים במדינת ישראל, לפרסם לפחות את ההיסטוריה הרשמית שעברה את

כל הבדיקות של ביטחון שדה וכולי, ולהפיץ לציבור הרחב?!

אל"ם (מיל') יהושע נבו

ףולאה לש וירבדל .םידבכנה םיצרמה ירבדל תורעה המכב קפתסא עצמה רצוק לשב
השמ לש וקלחל הסחייתה אלש טנרגא תדעו לע ולש תרוקיבה םע ההדזמ ינא ,ףיש
אלו ,ומצע לשמ דקפמ תכרעה השע אלש לע ודד תא רקיעב הרקיב הדעווה .ןייד
לש ימלוגה רמוחהש ןוויכמ ,תקדצומ תאזה תרוקיבה .ולשמ הכרעה ילכ ול הנב
ימו ,עוצקמ שיא היה אוה .ודד ינפב היה ולוכ ,ן"מא ישאר ינפב היהש ןיעידומה
תונקסמל םג עיגהל טלחהב לוכי היה אוהו ,ולכש תופירח תא עדי ותוא ריכהש
ךרענש ל"כטמ ןוידמ המרגונטסמ םיטפשמ ינש קר םכל אורקל הצור ינאו .תורחא
:ודד רמא ךכו .םירופיכה םוי תמחלמ ינפל דחא םוי ,רבוטקואב 5–ב

”אבל אני עדיין מעריך, שלמרות העובדה שאין לנו התרעה, התרעה כזאת
עוד יכולה להיות. אם תהיה לנו התרעה פוזיטיבית, כמובן שאנו נגייס
מילואים ונעשה את כל ההכנות הנוספות. אם יתפתח המצב הכי גרוע
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שאפשר, כלומר, שתהיה התקפה בלי אף מילה נוספת, אז אנחנו נצטרך
לבלום באמצעות הכוחות הסדירים, זאת אומרת באמצעות חיל אוויר,

וכל הכוחות שיש לנו בקווים".
מכאן שדדו לא ראה את הכוחות שיש בקו כמספיקים, שאלמלא כן, למה צריך
לגייס מילואים אם תינתן עוד התרעה? הוא גם לא חזה, לא רק את ההתקפה
שיכול היה לחזות כמו אלי זעירא ואחרים, אלא הוא לא נקט צעדים מינימליים.
ומהם אותם צעדים? יצא לי לדבר עם המפקדים שבלמו את ההתקפה ביום הראשון.
אין ספק שאילו הייתה ברמת הגולן עוד חטיבה אחת בזמן ההתקפה, התוצאה
הייתה אחרת לגמרי. ולו הטנקים של האוגדות של ברן ושל אריק שרון היו מקודמים
לפחות כשנתקבלה ההתרעה, רק הטנקים והארטילריה, הם היו יכולים להיכנס

לפני כן.
אבל אינני מסכים עם דברי הוועדה, שניקתה את משה דיין. גם בפניו היה
החומר הגולמי והידיעות שהיו בפני דדו. היו לו אותם כלי הערכה, זה המוח של
האדם. ומשה דיין לא היה קוטל קנים. אני מסתייג גם מכך שכל הדרג המדיני היה
צריך לצאת מבוקר ומגונה. בניגוד לדיין, לגולדה מאיר לא הייתה כל הבנה צבאית
וכל ניסיון צבאי. היו בממשלה שלה כמה אנשים עתירי ניסיון צבאי, ואיש מהם לא
העריך הערכה שונה משאמר לה דיין והרמטכ"ל. לכן, יש להבחין בינה לבין דיין.

ועדת אגרנט עשתה עבודה מונומנטלית, ומי שעקב אחרי עבודתה או ליווה
את אנשיה, ראה איזה אינטלקט וכמה הם השקיעו בעבודה הזאת. למרבה הצער
הלקחים שלהם נגנזו בשישה כרכים, שספק אם תריסר אנשים קראו, וחבל. משום
שלו היו קוראים אותם לא היו ממציאים את הגלגל בשנת 1986 ומקיימים דיון

 אם צריך או לא צריך ומה דינו.—ב'קו העצירה' 
בשנת 1960 ישבנו, אני מתכוון לעצמי, פליט המחלקה הגריאטרית, ומאיר
פילבסקי [פעיל], שמאז שהיה אתי במחלקה אחת בפלמ"ח הוא התפתח והיה ראש
תו"ל אצל שיק'ה גביש, וכתבנו אז את ספר תורת הקרב, ובספר כתובים כל הדברים

 זו תמצית—האלה. ולא המציאו את התורה מאיר פילבסקי ואפילו לא מפקדו 
התורה שנלמדה מלקחי קרבות של מאות ולעתים אלפי שנים. ושם כתוב כי בקרב
ההגנה יש צורך בעומק, ולמה? משום שאם ייפרץ המערך הקדמי הראשון שלך,
עדיין תוכל למלא את המשימה. ואכן, כשגורודיש היה מפקד האוגדה בצפון, הוא
הכין קו מוצבים, חפרו אותו ותכננו אותו. אירע שמחבלים היו מפוצצים שם את

—תעלות הקשר, אז סתמו אותן. ואז בדיון מטכ"ל, שנה לפני המלחמה, אמר דדו 
 ברמת הגולן הקו—ואת דדו הכרתי אישית, אחד המפקדים הגדולים שהיו בצה"ל 

הקדמי הוא גם 'קו העצירה'. וזה אבסורד, מכיוון שראינו מה אירע כשהובקע הקו
והגיעו עד ממערב לנפח.

אני מבקש להתייחס גם לדברי ראש תוה"ד. לקחים אינם מופקים אחרי 15
 הם מופקים בתוך הקרב. במלחמת העצמאות ובכל מלחמות ישראל הופקו—שנה 

הלקחים תוך כדי הקרב. מי שאיננו לומד במהלך הקרב מפסיד. אפילו האנגלים,
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שהם מרובעים, שפיצלו את השריון שלהם בתחילת מלחמת העולם השנייה, למדו
שיש לרכז אותו. בצה"ל הסיקו את המסקנה ההפוכה. ברמת הגולן פיצלו את
השריון. אני רוצה לצטט את דברי מג"ד 82, ברק, שאמרו לו 'שלח פלוגה לשם'
והוא שלח פלוגה לשם ונשאר עם פלוגה, ולבסוף אמרו לו 'שלח מחלקה', אז הוא
אמר 'אני אשרת בסוף כמט"ק'. ספר תורת חש"ן מסביר את היתרון של השריון,
שהוא יכול לרכז עוצמה בנקודות הכרעה בגלל הניידות, וכוחו בריכוזו מכיוון

שהוא משיג עדיפות באותן נקודות הכרעה.
אלה הלקחים שהיו צריכים להיות נחלת צה"ל, אבל לא עכשיו. אני נבוך, עם
כל הערכתי לראש תוה"ד, מהלקחים שהוא הציג בפנינו פה. חיכיתי לשמוע לקחים
על הפעלת העתודה ברמת הגולן, שהייתה קטסטרופה. ספר תורת הקרב מלמד
שהעתודה בגזרה כמו רמת הגולן היא האמצעי האחרון של מפקד הגזרה, והוא
מפעיל אותה לצורך ההכרעה. את העתודה שם הפעיל קצין האג"ם הפיקודי 40
רגע אחרי פרוץ הקרבות, בלי לספר לאלוף שלו, חקה, שלא ידע אפילו שהפעיל את

 לכיוון צפון, ששם לא הייתה—העתודה. ולאן הפעיל אותה? לכיוון הלא נכון 
הבקעה. לדרום שלחו את הגדוד של ברק בפיצולו לכל מיני מקומות.

אפילו עכברים, כששמים אותם במבוך, הם לומדים לאט לאט איך לצאת ואיך
להגיע לגבינה. יש חיות שאינן לומדות, כמו הנמלים שממשיכות, או גנו, אם ראיתם
בסרטי הטבע, רצים אל הנהר וצולחים אותו וכולם טובעים. הם לא לומדים שום
דבר והם נופלים בזה אחר זה. צבא חושב אינו דומה לגנו אלא הוא דומה לפחות,

בלי בושה, לעכברים ולומד מהלקח.

לקחיםלקחיםלקחיםלקחיםלקחים
אלוף (מיל') אברהם אדן (ברן)

במלחמת יום הכיפורים פיקדתי על אוגדה 162 שלחמה בסיני וכיתרה את הארמיה
השלישית. גם בעזרת אוגדת קלמן מגן.

לא התכוננתי לדבר על לקחים. גרשון הביא לקחים אישיים, ולא כל כך את
לקחי הצבא, ולכן אגע בכמה מהם.

םירוהרהלו ,תמיוסמ הדימב ןוירשה לש תועבורמל יוטיב ןתנ אוהש ןיבמ ינא
תוברקל םיעגונ םניאש םיבר םיחקל יל שי .ולש הריירקב דמלש םירבד לע םירוערעו
,ןושרג לש וירבדמ רורב .רתוי םייללכ םיחקל אלא ,םירופיכה םויב וכרענש םייפיצפס
הברה םידבוע יכ ישוק שי ןוירשבו ,תועבורמה םוקמב תשרדנ המזויש וילאמ ןבומש
וא תמדוק המחלממ םיחקלה לש המאתההו ,תובישח ןהל שיש תולוגרתב דואמ
.אירבה ןויגיהה יפ–לע תבייחתמ ,יטרקנוק בצמל ,תמדוק תינכתמ וא םדוק ליגרתמ
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המ תא ,תדמלש המ תא קוידב השעת' ,המזוי–יא דואמ םישיגדמש םידקפמ ןבומכ שי
— המישמ תודוקפ ןהש תודוקפ ןוירשב שי ,רבד לש ורקיעב .האיגש וזו ,'ךל ורמאש
.רתוי םיהובגה םיגרדב הז .הבר המזויל םוקמ םינתונו המישמה תא קר םינתונ

לשריון לא היה פתרון טוב ל'סאגרים'. לא בטוח שיש היום פתרון טוב, אבל יש
הרבה התקדמות מאז. לא שלא הכרנו את ה'סאגרים', והפתרון נגד ה'סאגרים' היה
פתרון טקטי שבא לידי ביטוי בתרגולת של ירי מחלקה, שכבר אז נועדה לפתור את
הבעיה של החיפוי על טנק כאשר הוא בעמדת אש. זה עבד טוב מאוד בשלב
ההתשה, כשנורו עלינו הרבה מאוד 'סאגרים', ולא עבד טוב כשהמצרים ריכזו

 ותותחיRPG גם 'סאגרים', גם —אמצעי נ"ט רבים מכל יחידות הצבא העורפיות 
טנקית רצינית ביותר. בתנאים–נ"ט, וגם טנקים על הסוללות, ויצרו חומה אנטי

האלה מובן שלא היה לנו פתרון, ולמען האמת גם לא חשבנו על זה.
חיסרון שני בשריון היה היעדר גורמי כוח משלימים לטנקים במערך הסדיר.
כלומר חיל רגלים והנדסה לא נמצאו עם הכוחות, ולא התאמנו אתם. ובהכרח
מזניחים את המחשבה של שיתוף הפעולה בקרב עם הגורמים האלה. זה מצא
ביטוי אחר כך גם במלחמה. זה חיסרון גדול מאוד משום שהגורמים האלה משלימים

בדיוק את נקודות התורפה והחסרונות של הטנקים.
הדבר השלישי, נוגע להערה של יהושע נבו. אכן, ריכוז הכוח בשריון הוא
עיקרון חשוב. אבל הטנקים של אוגדת סיני פעלו בפתיחת המלחמה פעולה כמעט

פי אינסטינקט מותנה של תקופת 'ההתשה'. זאת אומרת,–אוטומטית, כמעט על
מעוז קורא לעזרה, שולחים לו מחלקה. וכך נוצר פיזור הטנקים במקום פעולה

בריכוזים.
באשר לחי"ר, אני חושב שהחי"ר במלחמת יום הכיפורים פעל בצורה אומללה.
לא חס וחלילה שהחי"ר עצמו לא פעל טוב, אבל אני חושב שהנשק שלו לא היה
מודרני ושהוא היה בלתי מנויד לחלוטין. כלומר הוא יכול היה לפעול כחי"ר, אבל
הוא לא היה יכול לפעול עם השריון. את עיקר המלחמה עשה השריון, שגם אם

 התקפה אחרי התקפה—ספג אבדות פעל ברציפות מתחילת המלחמה ועד סופה 
אחרי התקפה, לעומק. חי"ר, כאשר הוא נפגע, קשה לו הרבה יותר. אבל ללוות את
השריון בפעולות האלה, הוא לא היה יכול. והחיסרון היה גם לשריון וגם לחי"ר.

68', אבל אני יכול לומר–68'? איני זוכר מה אמרתי ב–למה לא אמרתי את זה ב
כי לפני 67' ולפני 68', ובכל אופן לפני 73', טענתי שיש חוסר היגיון מסוים בהיערכות
הצבא למלחמה מההיבט של השריון, בשני מובנים: החרמ"ש מקבל כוח אדם
פחות טוב, והחי"ר והצנחנים מקבלים כוח אדם יותר טוב, וכאשר תגיע המלחמה,
הטנקים יפעלו ברציפות ויהיה להם חי"ר פחות טוב, ולעומתם החי"ר הטוב יגיע

פחות לידי ביטוי ומימוש במלחמה. אבל אז לא רצו לשמוע.
איני יודע מה המצב כיום בחלוקת כוח האדם, ופה אני מגיע ללקחים. בזמנו

M-113הייתי מוכן לוותר אפילו על התעצמות בטנקים כדי שנצטייד בנגמ"שי 
במקום בזחל"מים. כי בטנקים התפתחנו והתקדמנו, והיו לנו טנקים ממדרגה ראשונה,
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כאשר הזחל"מים לא היו מסוגלים לנוע אתם יחד בחולות ובדיונות של סיני, וגם
בשטחי רמת הגולן. והיה ברור שחי"ר לא ילווה את הטנקים. ואכן כך היה.

אמנם אני משקיף מבחוץ, איני בקי, אבל אני חושב שהיום החי"ר כולו מוסע
בנגמ"שים יותר מודרניים, שיכולים להתקדם עם הטנקים, ובעניין הזה יושם הלקח.

. הרבה מאוד מהדברים והחסרונות שאני מדבר עליהם נבעו מכךהלקח השני
שהיה לצה"ל מבנה חילי וגייסות. דרך אגב, מפקדת גייסות השריון הייתה אחראית
לתורת האוגדה המשוריינת. היא הייתה בנויה כמו אוגדה משוריינת קבועה, והיא

חילית. אבל–תיאמה עם כל החילות את תפעולם במסגרת האוגדה כיחידה רב
האלמנט הזה היה חסר, ואני מוצא שהקמת המפח"ש, כמפקדה שפיתחה את פעולת
כל החילות הייתה לקח שהתבקש עוד קודם, אבל לפחות, כך אני חושב, נלמד

ממלחמת יום הכיפורים, ובאותו כיוון גם הקמת זרוע היבשה.
. לפני מלחמת ההתשה צה"ל פיתח דוקטרינה של העברתמדברים על הגנה

 דוקטרינה מוצדקת כשלעצמה. אבל באותה—המלחמה במהירות לשטח האויב 
לב–תקופה הוא שכח לחלוטין את מה שנקרא תורת ההגנה. ודווקא הקמת קו בר

חידשה את יכולת ההתבצרות המינימליסטית, המתאימה לצה"ל, שכוח קטן מאוד
יהיה חזק מאוד מבחינת ביצורים ויוכל להחזיק מעמד זמן רב.

כמובן, שום תאוריה אינה משחררת מלחשוב למעשה מה צריך לעשות בתנאים
הקונקרטיים של מדינת ישראל. ובתנאים האלה, הגנה עיקשת על קו המכשול, גם
אם הוא קדימה כאשר מאחור אין קווי מכשול, היא מוצדקת במאה אחוז. לדעתי,

לב, שם הייתה כוונה להגנה קבועה, או הגנה עיקשת.–היא הייתה מוצדקת בקו בר
יש מונח אמריקני מודרני שנקרא 'הגנה פעילה'. זו בעצם הגנה שמערבת את כל

 הניידת והנייחת וכדומה. ואכן, ההגנה על המכשול הייתה הגנה—צורות ההגנה 
כזו, שהתבססה על כוחות ניידים, בעיקר שריון, ארטילריה ואוויר, בהסתמך למעשה
על קו המעוזים, הוא קו המגע, שנותן מידע ותצפית למערך כולו. זו בהחלט הייתה

ההתאמה של התאוריה לשטח ולמצב שהתבקש.
וכאן אני רוצה להזכיר דבר מעניין. יש אנשים שטוענים שהיו חסידי ההגנה
הניידת. והנה בסיני, אחרי שהמעוזים נפלו, היינו בהגנה על קו הגבעות, ובקו הזה
ניהלנו משהו שאינני יודע אם לקרוא לו 'הגנה ניידת'. מצד אחד היו לנו התעוזים,
כולם עמדו ריקים, איש לא השתמש בהם, חבל על הכסף. מצד אחר, פעלנו שם עם
טנקים לרוחב כל הקו, תוך תמרון נסיגות ותקיפות בחזרה וכדומה. עדיין איני

קורא לזה 'הגנה ניידת'.
סוף לצאת מהעצירה האופרטיבית–14 באוקטובר הצבא המצרי החליט סוף–ב

ולתקוף לעומק השטח. הוא תקף בצורה לא טובה, בלי מאמצים עיקריים, לרוחב
כל החזית. אבל, התכנית הפיקודית הייתה שתהיה 'הגנה ניידת', שאנחנו ניסוג
לאחור, נכניס אותו לתוך שטחי השמדה ונשמיד אותו שם. האוגדה שלי הייתה אז
עתודה פיקודית מאחור. והנה הצבא המצרי תקף, ואף אחד לא נסוג לאחור. וגם
אלה שטענו ל'הגנה ניידת', אריק למשל עמד בעמדות והכה במצרים, הכה יפה
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מאוד, כמו שגם בגזרה שלי הכה בהם יפה מאוד. המקום היחיד שהייתה בו לחימה
 היה בגזרה של קלמן— ולא מפני שננקטה שם 'הגנה ניידת' —כמו 'הגנה ניידת' 

מגן, שם המצרים נכנסו לוואדי מבעוק, נעו לעומק ויצאו מהמטרייה האווירית,
18 ק"מ בוואדי, ואז חיל האוויר עשה בהם שמות מלמעלה,–והיו פרוסים לאורך כ

וכוחות קטנים שלנו תקפו משני האגפים מלמטה.
אני מנסה לומר שבצבא שלנו, בעל מנטליות של ארץ קטנה, שלא כל כך מהר
נסוגים לאחור, כאשר שר הביטחון אומר לגרשון: "תעמוד במקום הזה על הקו
הקדמי, והוא ייראה גם כאילו זה הקו העיקרי", אלה ציוויים פסיכולוגיים, מסיבות
פסיכולוגיות, שהם מוצדקים גם בהערכת מצב קונקרטית וגם בהיבטים חינוכיים,
שהם לא פחות חשובים. בא ללמדך, שאפילו כשרוצים לעשות הגנה ניידת ומתכננים
ויכולים להרשות לעצמנו, הרי למטה, באמצע, ואפילו יותר למעלה, באיזשהו מקום

לא כל כך מבצעים את 'ההגנה הניידת'.
ל'הגנה הניידת' יש ערך בנתונים מסוימים, וצריך להתאמן בה. אפשר גם להצליח

לבצע דברים כאלה, אבל הקושי בולט.
םיירקיעה םיחקלהש יל המדנ ,ץוחה ןמ ל"הצב ףיקשמכ ,רבד לש ופוסב

— ר"יחה לש ודוינב רקיעב הז תא האור ינא .וקפוה ןכ םירופיכה םוי תמחלממ
ייניעב הלאו ,השביה עורזו ש"חפמ תמקהבו ,תוניירושמה תודגואב בלושמ אוה
בשוח יניא .םיבר םייביטרפואו םייטקט םיחקל שיש ןבומ .םיירקיעה םיחקלה
תמאב הז ,םירחאו הלאכ תוברקב םידקפמ לש םיגשמ ינימ לכ חתנל םעט שיש
םיחקלה ,יתעדל .הז תא חתנל םעט היה זא ילוא .אוהה ןמזלו איהה המחלמל ךייש
.וקפוה םיירקיעה

חנוך ברטוב

כששמעתי היום את הדברים, כמו במפגשים הקודמים, מובן שעלה בי חשק רב
להגיב פה ושם. לא אעשה זאת. אתגבר על יצרי. רק הערה קטנה בעקבות הרצאתו

החשובה של האלוף אילן שיף.
כאשר הונח לפני ממשלת ישראל בראשותה של גולדה מאיר דוח הביניים של
ועדת אגרנט להחלטה אם לקבלו כלשונו אם לאו, היה יצחק רבין (שצורף לממשלה
אחרי מלחמת יום הכיפורים) השר היחיד באותה ישיבה שהציע להחזיר את הדוח
להשלמה, כלומר לא לקבל את המסקנות, הפוטרות את הדרג המדיני מאחריות
ישירה ומטילות את כולה על כמה מראשי צה"ל (הרמטכ"ל אלעזר, ראש אמ"ן אלי
זעירא, אלוף פיקוד הדרום שמואל גונן ועוד). כל שאר השרים מילאו פיהם מים,
–כלומר אישרו בשתיקתם את הדחתו של המצביא, שהפך את גורל המלחמה מכמעט

תבוסה לניצחון, והכול כדי להציל את היושבים סביב שולחן הממשלה ובהם שר
אלוף (מיל') משה דיין. בין השותקים היו מי שנחשבו לידידיו וחבריו.–הביטחון רב
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היחיד שניסה למנוע עיוות דין קשה זה, היה רבין, מפקדו לשעבר בחטיבת 'הראל'
של הפלמ"ח וכן רמטכ"ל מלחמת ששת הימים. האחרים לא נהגו כך, וחבל.

דבריו של האלוף שיף חשובים מאין כמותם. נדמה לי, שלראשונה אנחנו שומעים
מפי קצין בכיר במדים, אדם בעל מעמד גם כמשפטן בכיר וגם כאיש צבא, דברים
סמכותיים וברורים על דרך עבודתה של ועדת אגרנט. זו מסקנה שלי, היא לא
מחייבת איש, והיא שוועדת אגרנט פעלה באופן שלא התיר לה להוציא מסקנות
אישיות, שכן לעלולים להיפגע לא ניתן ליישם את הזכויות שהיו מוקנות להם כבר
אז בסעיף 15 של חוק ועדות החקירה כפי שתוקן ביוזמתו של הח"כ משה אונא,
איש הקיבוץ הדתי. נוכח מה שהתרחש בוועדת אגרנט, יזם שר המשפטים שמואל

תמיר, לאחר המהפך של 1977, הרחבת תיקון חשוב זה והבהרתו.
ותוירחאש הקספ טנרגא תדעווש ,יאבצה גרדה ןיב הנחבהה :תפסונ הרעה

םדא ןיא :"תילאירטסינימ" ותוירחאש ,)ןייד השמ ,ירק( ינידמה גרדה ןיבל ,"הרישי"
לכש שיאה היה ןייד השמש תעדל ידכ ,ינומכ למס קר וליפאו ףולא תויהל ךירצ
עבקש שיאה אוה .ותערכה ילב תיפוס התייה אל ל"הצב תיזכרמ תיאבצ הטלחה
ביחרהל השק .תובורקה םינשב היופצ הניא םירצמה דצמ המוזי המחלמש בושו בוש
ברע הדלוג תלשממב ינידמ גרדל יאבצ גרד ןיב הרואכל הלדבהה לע רובידה תא הפ
תואמצעה תמחלמב תיזח דקפמ היהש ,ןולא לאגי בשי הלשממבשכ ,םירופיכה םוי
היהו ;ילילג לארשי היה ;בל–רב היה ;ןייד השמ היה ;היגטרטסא וימי לכ דמלש שיאו
תויהל ורמג רחואמב וא םדקומבש ,אבצ ישנא םלוכ ויה הלאה השימחה .ודד
אלש החנהה תא ולביק דחא שיאכ םלוכו ,ינידמ גרדל ויהו םידקפמ וא םיל"כטמר
תא עונמל קרו ךא האב וז הלדבהש בטיה וניבה םה םבלבש רובס ינא .המחלמ היהת
וז הרטמל בירקהל איה תעבתנ םאו ,הירחא היופצה תלופמה תאו הלשממה תליפנ
לעופב שחרתהש המ תא .ןכ אנ יהי ,ןוחצינה תא לארשי תנידמלו הל איבהש ימ תא
םיחוכנה וירבד לע ךרבל קר יתשקיב .רחא אשונ רבכ הז לבא ,םיעדוי ונחנא ,ךכ בקע
אומץ לב אזרחי — וניתומוקמב ךכ לכ יוצמ וניאש המ הליגש לעו ףיש ףולאה לש

ויושרה מוסרית.

מלחמת יום הכיפורים לאחר 32 שנהמלחמת יום הכיפורים לאחר 32 שנהמלחמת יום הכיפורים לאחר 32 שנהמלחמת יום הכיפורים לאחר 32 שנהמלחמת יום הכיפורים לאחר 32 שנה
אלוף (מיל') שלמה גזית

 בצדק—יש לנו ראייה מעוותת ושגויה על מלחמת יום הכיפורים. כולנו זוכרים 
את 2,600 החללים, את תנועות המחאה השונות, את התדהמה מדוח ועדת אגרנט
והעוול המשווע שנעשו לרמטכ"ל המלחמה דדו ולמפקדי צה"ל תוך זיכוי הדרג

1974 ואת המהפך– את נפילת ממשלת גולדה ב— דיין וגולדה, ואחר כך —המדיני 
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של 1977 שהיה ללא ספק עוד אחת התוצאות של אותה מחאה עממית.
כל אלה נכונים, אלא שזהו צד אחד בלבד של אותה מטבע, ודומני כי בראייה

היסטורית הצד הפחות חשוב.
74' לא היה לי קשר כלשהו למודיעין.-הרשו לי להתחיל בצד האישי. בשנים 67'

–מלמחרת מלחמת ששת הימים מוניתי לתפקיד מתאם הפעולה בשטחים, ממונה
 רמת הגולן, הגדה המערבית,—על על ארבעת שטחי הממשל הצבאי שהוקמו 

רצועת עזה וצפון סיני ומרחב שלמה.
5 באוקטובר הופתעתי לקבל את הפקודה על מצב כוננות ג'. לא היה לי–ב

מושג מה קורה. זומנתי לתדרוך אצל סגן הרמטכל ישראל טל, ויצאתי משם בתובנה
 אנו עומדים לפני מתקפה שעלולה להיפתח בכל רגע.—משמעית –חד

6 בבוקר השתתפתי ואף רשמתי את פרטי הדיון המפורסם בוויכוח–למחרת, ב
שהתעורר בין הרמטכ"ל לשר הביטחון בשאלת היקף גיוס המילואים. מה שאני

 זו מידת הביטחון העצמי, השאננות— דבר שונה לגמרי —זוכר מאותו דיון 
 "מה כבר יכולים הערבצ'וקים הללו לעשות?".—והזלזול באויב 
 פורסם דוח אגרנט שהביא לידי מינויי— לאחר שישה חודשים —ואחר כך 

לראש אמ"ן, מינוי שלא העליתי על הדעת אלמלא המלחמה.

אני רוצה להתמקד בארבע נקודות:
כלום ניתן היה למנוע את המלחמה?1.
אסטרטגית;-מי ניצח במלחמה? צבאית ומדינית2.
 לקראת פתרון הסכסוך;—מלחמת יום הכיפורים כקו פרשת המים 3.
כישלונם של המודיעין הערבי והערכת המצב הערבית.4.

כלום ניתן היה למנוע את המלחמה?
 השטחים הם קלף— עמדתנו לאחר מלחמת ששת הימים —התפיסה הבסיסית 
שלום.-להשגת הסכם מדיני

9 ביוני 67'–נייר של מחלקת המחקר מ
יש לנצל את ההתפתחות החדשה על מנת להגיע למערכת יחסים חדשה£ 

 הסכם שלום מלא ופורמלי עם כל מדינות—עם הערבים. מטרת מקסימום 
פקטו, תוך–קיום דה– להתוות תנאים חדשים לדו—ערב; מטרת מינימום 

סילוק נקודות החיכוך העיקריות;
על ישראל לפעול מהר ולהקדים כל יוזמה ערבית לטיפול במצב שנוצר;

להציג תכנית שיש בה מספיק פיתיונות וכוח משיכה;£
על ישראל להופיע כמפגינה רוחב לב על רקע התגלות כוחה ועוצמתה;£
אסור שתצטייר שחצנות לועגת לאויב שהובס ומשפילה אותו ומנהיגיו;£

יון
ד

יון
ד

יון
ד

יון
ד

יון
ד



613ניתוח המצב לאחר מעשה

 מלחמת יום הכיפורים613הגהה 5

עקרונות התכנית היו:
הסכמי שביתת הנשק בטלים. ישראל תובעת הסכמים חדשים;£
אין לישראל עניין בכיבוש שטחים על חשבון הערבים, עם זאת יש מקום£

לתיקוני גבול;
אין ישראל מתערבת במשטרים או בממשלות של המדינות הערביות. זה£

עניינן הפנימי;
ישראל תומכת בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית בשטחי הגדה המערבית£

ועזה. גבולות מדינה זו יושפעו מן המציאות של 19 השנים האחרונות.
ישראל תאפשר תנועה חופשית בין שני חלקי המדינה הפלסטינית;

המדינה הפלסטינית לא תורשה להקים כוח צבאי;£
ירושלים העתיקה שבין החומות תהפוך לעיר פתוחה, מעין סטטוס עצמאי,£

דמוי הוותיקן.

החלטת הממשלה
:הלשממה לש הבידנ העצה ,)שאה תקספה רחאל דבלב םימי הרשע( '76 ינויב 91

לאומי המנדטורי וצורכי–”ישראל מציעה חוזה שלום על בסיס הגבול הבין
הביטחון של ישראל. עד לכריתת חוזה השלום תוסיף ישראל להחזיק

בשטחים בהם היא מחזיקה".

התשובה הערבית הישירה:
 שלושת הלאווים + עמידה על זכויות העם—ועידת חרטום ספטמבר 1967 

הפלסטיני על אדמתו.

החלטת מועצת הביטחון 242 מיום 22 בנובמבר 1967:
קיימא המבוסס על:–השגת שלום צודק ובר

נסיגת כוחות ישראל משטחים שנכבשו בעימות האחרון;
סיום כל התביעות, מצבי הלחימה, תוך הכרה וכיבוד הריבונות והשלמות
הטריטוריאלית של כל מדינה באזור וזכותה לחיות בשלום בתוך גבולות

ומוכרים, כשהיא חופשית מאיומים ומפעולות כוחניות נגדה.בטוחים 

אלא שעם חלוף הזמן, 'עם האכילה בא גם התיאבון'. התחלנו להתאהב בשטחים:
60 קמ"ר הכול פתוח לדיון; לאט לאט–ביוני 67' סיפחנו את מזרח ירושלים. חוץ מ
אושרו התיישבויות בלי כוונה לוותר עליהן.

 להגיע להסכם,— אולי — אם יכולנו —זה לא הנושא, אולם צריך להבין זאת 
4 ביוני 67'.–הרי שזה היה על בסיס חזרה מוחלטת לקווי ה

 עשינו זאת. אך מישהו היה מעלה על הדעת כי ממשלת—אחרי יום הכיפורים 
ניצחון 67' תסכים לחזור ל'קו הירוק' במנטליות הציבורית של אחרי מלחמת ששת

הימים?
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 שנים, כאשר לאחר מלחמה חדשהXלמה הדבר דומה? תארו לכם מצב בעוד 
וכואבת תסכים ישראל להוריד את כל ההתיישבות שהוקמו ביהודה ושומרון, עד
ה'קו הירוק', או כנ"ל ברמת הגולן תמורת הסכם עם הפלסטינים או עם הסורים.

 למה לא הסכמתם לעשות זאת מראש, והייתם חוסכים את—ומישהו ישאל 
המלחמה הנוראית?

לא ניהלנו מו"מ עם קהיר, אבל המסרים שהגיעו היו תביעה מצרית לנסיגה של
מאה אחוז עד לגבול המנדטורי בסיני, והתחייבות לנסיגה דומה גם בשתי הזירות

האחרות...

מי ניצח במלחמה?
התנאים הטראומטיים של פתיחת המלחמה:

תזה לאווירת השאננות, הביטחון, הזלזול, ה"אני ואפסי עוד";–האנטי£ 
ההפתעה הצבאית;£ 
המספר הגבוה של האבדות;£ 
וכו' וכו'.  

כל אלה השאירו חותמם בדעת הקהל והם שהולידו את תנועות המחאה
הציבורית. אולם, לכל אלה אין דבר וחצי דבר עם תמונת המלחמה ותוצאותיה.
מבחינה אובייקטיבית, מלחמת יום הכיפורים היא ההישג הצבאי הגדול ביותר,

הפנומנלי של העם בישראל ושל צה"ל.
6– ההפתעה שחטפנו ב—אני נוהג לעשות אנלוגיה למלחמת העולם השנייה 

המועצות–באוקטובר הייתה מבצע 'ברברוסה' או 'פרל הרבור' של ישראל. לברית
נגד–נדרשו כמעט שנתיים עד שהתאוששה מההפתעה ועד שעברה להתקפות

 אף היא נזקקה למעלה משנתיים—הברית –ולהכרעת הכוחות הנאציים; ארצות
להתאוששות!

16 יום עד שכפתה על האויב בשתי הזירות לקבל את הדין–ישראל נדרשה ל
ולבקש הפסקת אש.

את הלחימה סיימנו כאשר אנו יושבים ב'אפריקה', ומחצית כוחות היבשה
המצריים (הארמיה השלישית) מכותרים, ואילו בזירה הצפונית לא נשאר אפילו

סנטימטר אחד בשליטה סורית וכוחותינו הגיעו לכדי 30 ק"מ מדמשק.

ביקור בפנורמה של מלחמת הרמדאן בקהיר

הצגת האויב בצורה מכובדת (להעצמת ההישג), אולם המלחמה אצלם מסתיימת
 פשוט יוק! מה שמצרים מנסה למכור לעם—9 באוקטובר. כל מה שבא אחר כך –ב

המצרי הוא סיפור הגבורה של הלוחם המצרי שהתמודד מול האויב הישראלי ויכול
לו... עם זאת, ההנהגה המצרית יודעת טוב מאוד מה היו באמת תוצאות המלחמה.

גמאסי: איננו–שמעתי זאת אישית מפיו של שר המלחמה המצרי הגנרל עבד אל
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שתצליח להסתיר ולהונות תכנית מסוימת, אך לא מעבר לכך.
בעיות המודיעין הערבי כפולות:

מערך איסוף ומחקר לקוי;£ 
טעויות הערכה המּונעות משיקול פוליטי.  £

שלו את עצמן בעניין סיבות מפלתן ביוניִמתוך שיקול פוליטי מדינות ערב ה
 לא צה"ל אלא מעורבות אמריקנית. על רקע זה לא העריכו את יכולת צה"ל—67' 

העריכו כי יעלה בידם להפתיע) ולהביסם.-להגיב על מתקפתם (בטוחני שלא האמינו
1973.–אני מבקש להדגיש נקודה זו, כי היא רעה חולה ולא רק ב

 מלחמת יום הכיפורים היא קו פרשת המים. למן הניצחון הישראלי עדלסיכום,
להפיכת התהליך, ותחילת הדרך לסיום הסכסוך בן מאת השנים.

אלוף אילן שיף

תשובה לבני מיכלסון: מה דינו של חומר של ועדת חקירה? הכנסת קבעה בחוק
ועדות חקירה, שהוועדה רשאית להחליט מה יפורסם ומה לא יפורסם, והוועדה
החליטה לפרסם את הדוח החלקי. היא קבעה שהחומר של ועדת החקירה לא
ישמש כראיה במשפט, ולכן אי אפשר להשתמש בו, אפילו לא בבג"ץ למי שחשב
בזמנו. יש גם סעיף שקובע שאין לפרסם חומר של ועדת החקירה ללא אישור, ומי
שמפרסם זו עברה פלילית. אם החומר כבר אינו סודי אז יש פרוצדורות, ואני יודע
שזה עובר דרך כל מיני גורמים מתאימים, ויש ועדות וביטחון שדה וכל הגורמים
המתאימים. אם מישהו חושב שצריך להתחיל ליזום פרסום, ראוי שיפעל בנושא

והנושא ייבדק לגופו. לשאלתך, איני מכיר את הדוח שדיברת עליו.
אשר לדברים שהושמעו כאן, שלא נכון היה שוועדת אגרנט לא נכנסה לתחום

 לשאננות, לקונצפציה המדינית, לדברים שקדמו למידע שהגיע בימים—המדיני 
שלפני מלחמת יום הכיפורים. אז כפי שראיתם, הייתה לי גישה ביקורתית מסוימת
כלפי הוועדה, אבל אני חייב לומר לזכותה שהיא לא הייתה בת חורין לקבוע מה
היא חוקרת. הממשלה היא שהכתיבה לוועדת החקירה את נושאי החקירה ואת
תחומיה. כך זה גם לפי חוק ועדות החקירה, והממשלה החליטה לחקור בין השאר

 את המידע בימים שקדמו למלחמת יום הכיפורים, את—את מה שקשור לענייננו 
מהלכי האויב וכוונותיו לפתוח במלחמה, ואת ההיערכות וההחלטות של הגורמים
הצבאיים והאזרחיים המוסמכים לכך, בקשר למידע האמור. כלומר לוועדה היה

 אבל רק בנוגע למידע הזה שקדם— אם תרצו רחב, אם תרצו מצומצם —מנדט 
למלחמה, והיא לא הייתה בת חורין להחליט מה היא תחקור, בוודאי לא את

מדינית.-המהלכים או את הקונצפציה הפוליטית
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ונחנא םויהשו תומימתה ןדיע ףלחש בוט אלש ,תיזג המלש לש ותרעהל רשא
ןוצר הזיא שי ,יל םגש רמול ימצעל השרמ ינאו ,ונתאמ דחא לכל זא .רחא ןדיעב
םניא םירבדה ,לבא .הפוקתה לש היצזילאדיא תושעלו רבעה לע קפרתהל ןבומ
תומימתה ןדיעבש בוטש אוה ןויערה םא .ךירבדמ ילוא עמתשהש יפכ ,'ןבל רוחש'
וניד תא םיצרוחו דחא לכ לע םילפנתמש ,'חאסכ' םויה הנוכמש המ היה אל
אוהש ימ לכ לע הצור אוהש המ רמול לוכי ערוצמו םטוח בז לכו ,םימישאמו
תחטהבו ןוידה תוברתב תולובגה לכ תא ונרבע תמאב יכ .ךתא ינא זא — הצור
.בוט רתוי הברה קפס ילב היה אוהה ןדיעה ,הזבו .והער יפלכ םדא לש תורוקיבה
םויהש המ לע רתוולו תומימתה ןדיעל רוזחל רשפא תמאבש איה הנווכה םא לבא
לע הלעי אלשו ,םדאה תויוכזו םדאה דובכ לש ןויערה — ןרות לעו סנ לע ףנומ
הלעי אלשו ,קוקזו ךירצ אוהש לככ עומיש תוכז ילב והשימ לש וניד ץורחל תעדה
ךילע קלוח ינא זא ,עוצקמ ישנא לש התואנ הנגה ילב עיפוי םדאש תעדה לע
ויהש םירבד שי .ןבלו רוחשב אל ,יללכה ןויערב איה הבושתהש בשוח ינאו .דואמ
,ופוגל רבד לכ ,םיבוט רתוי הברה םה םויהש םירבד שי ,םיבוט רתוי הברה זא
.היינש תופידעב המו ףידע המ טילחהל ךירצו

אסיים אולי בשני סיפורים מהחיים. על בחירת סדר העדיפויות במקרים קשים.
הברית קונה כרטיס ל'סופרבול', אבל הוא קונה אותו זמן קצר–אדם בארצות

לפני התחרות, והוא יושב בשורה הראשונה בצד. שתי דקות לפני תחילת המשחק
הוא מבחין שבאמצע היציע יש מקום אחד פנוי, ליד אישה באמצע החיים. הוא רץ
לשם ושואל "סליחה, אפשר לשבת לידך?" והיא אומרת לו "בבקשה". הוא יושב
ואומר לה, "אם כבר הייתי חוצפן, אז אהיה עוד יותר חוצפן ואשאל אותך איך זה
בכל האצטדיון יש רק מקום אחד פנוי ודווקא לידך?", היא עונה לו "הסיפור מתחיל
בזה שבעלי ואני קנינו שני כרטיסים, הוא לצערי הרב נפטר ואני פה לבד". הוא
שואל "אז אם הייתי כבר חוצפן, אהיה עוד יותר חוצפן ואשאל אותך, זה בכל זאת
ה'סופרבול', לא יכולת להציע למישהו מהמשפחה להצטרף אלייך?" והיא ענתה
"מה אתה מדבר, הצעתי לכולם אבל הם כולם העדיפו ללכת ללוויה!". אז תמיד יש

בחירות קשות וזה לא בשחור ולבן.
והסיפור האחרון, כדי שלא לסיים בלוויה, מתקשר לשאלה שנשאלתי. בבורותי
כי רבה לא ידעתי מי זה אותו מליון. אמן ידוע מן העבר הרחוק, אם תרצו זה
ישראל יצחקי, אם תרצו זה צדוק סביר, הלך יום אחד להופיע בבית אבות. הוא
הגיע כמה דקות לפני המועד שהיה צריך להופיע. הוא נכנס לחדר האוכל, ורצה
לדעת אם הקהל שם עוד זוכר אותו. הוא ניגש לאחד השולחנות ואמר למישהו:
"תסתכל עליי, אתה יודע מי אני?". הסתכל ואמר: "לא, אבל אם תיגש לקבלה אז

בטח יגידו לך!".
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אלוף גרשון הכהן

אכזבתי את מי שחיפש לקחים. אלוף שלמה גזית עזר לי כאשר דיבר על מידתאולי 
ההפקה של לקחי המלחמה. מה שמעניין אותי אינו רק השאלה אם הפקנו לקחים
או לא, אלא בעצם להצביע על הקושי הגדול בהפקת הלקחים. גם כשזה נראה
שאנחנו בסדר ומפיקים לקחים, במידה רבה אנו נתונים במצבו של אדם הטובע
בביצה ונאחז בשרוכי נעליו כדי 'לתת קונטרה' לצאת החוצה. ולפעמים עובר זמן

עד שמישהו יכול להוציא אותנו מהביצה.
90! הדוח הזה, שהוא חלק מדוח–דוח נבו הגיע לשטח רק בתחילת שנות ה

 'אור הגנוז'. נראה שהוא עורר משהו אצל—אגרנט, היה זרוק אי שם בארכיון 
מישהו, ונתגלה. לא ברור מה מביא לנקודות תפנית בהבנות של אנשים, זו שאלה

גדולה. מה שבאמת מעניין אותי זה להביא את הדברים כחידה.
מחקר טוב מתחיל בחידה: מדוע לקחים שנראים על פניהם כל כך פשוטים,

 כולנו—נדרש כל כך הרבה זמן כדי להבין אותם הלכה למעשה? כי להבין הבנו 
למדנו בקורס קציני שריון מה זו הגנה, ושיש 'קו עצירה' מאחור, ושצריך עתודה.

90, כשהצגתי את התכנית שלי ואמרתי–ובכל זאת, אפילו כמח"ט, כבר אחרי שנות ה
שאני רוצה להשאיר עתודה, נאמר לי: "לא, חסר לך עוד פלוגה אחת בקו?". כי אולי

העתודה זה לוקסוס שאיננו מוכנים להרשות לעצמנו.
ואם כך, למה זה קורה? זאת החידה. כך גם מצבו של החי"ר, גם חוסר האיזון
של חטיבות הטנקים, במידה רבה עד ימינו אנחנו במצב דומה. וכאן עולה השאלה

 מהו באמת התהליך שבו מצליחים ללמד דברים פשוטים מאוד,—המעניינת 
שניתנים למימוש, ועוברות 17 שנים לממש אותם? איך זה מתממש? איך זה מתבצע?
זאת בהנחה שהאנשים הם חכמים ונבונים ולא רשלנים, וכך אני מאמין כלפי כולם.
האם מספיק שדוח נבו יהיה מונח במטכ"ל כדי שמישהו ברמת הגולן, שהוא
מפקד אוגדה, יעשה את הראוי להיעשות? השאלה היא איך גורמים לזה להיעשות.

שאלה גדולה. לשאלה הזאת אין בידי רצפט שמבטיח אותנו מתקלות.
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אבידות צה"ל 
;783 ובצפון   1,488 (בדרום:  חללים   2,297 לאוקטובר:  ב-24  האש  הפסקת  עד 

26 באזורים אחרים).
חללים למאי:  349  ב-31  הכוחות  הפרדת  להסכמי  האש  הפסקת  שבין  בהתשה 

(166 בקרב).
פצועים: 6,321 (ועוד כ-1,500 פצועים שקיבלו טיפול ביחידות וחזרו מיד ללחימה).

שבויים: 294.
מדינות ערב: כ-15,600 הרוגים, כ-35,000 פצועים, 8,700 שבויים.
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הכרעמה הדשל עיגה אלוליא תירוסה הריבהמ םייעצמא יתלב םיחווטל עיגמ
.תאז ענמש יקאריעה חולשמה ליח רבוטקואב 21–ב

–הנגד הפיקודית ב–בזירת הדרום כשל אמנם צה"ל באופן שלומיאלי במתקפת
9 בחודש, אולם התעשת, החליף את הפיקוד בזירה, התארגן מחדש, ושישה-8

14 באוקטובר, כבר הביס את השריון המצרי התוקף לכל רוחב–ימים אחר כך, ב
החזית. בתוך שלושה ימים נוספים צלח את התעלה בהעבירו את הלחימה ל'אפריקה'
ולעורף האופרטיבי המצרי. בתוך שישה ימים נוספים כיתר את הארמיה השלישית
המצרית ועצר במרחק של 101 ק"מ מקהיר. הארמיה השלישית, למעלה ממחצית
–הצבא המצרי הנותר, הייתה מושמדת בוודאות אילולא התערבו המעצמות ארצות

המועצות להצלתה.–הברית וברית
בתוך 20 יום הופגן במלחמת יום הכיפורים מהפך בשדה הקרב, שאין לו אח
ורע בתולדות המלחמות. הגורמים למהפך זה בזמן כה קצר, הסובבים סביב רוח
הלחימה והמקצועיות של השריון הישראלי, נלמדים בבתי ספר צבאיים רבים בעולם.

 וחידש— בים התיכון ובים סוף —חיל הים השיג עליונות בים בשתי זירותיו 
חידושים עולמיים בתחום הלוחמה בים באמצעות ספינות טילים.

המצרים, שהבינו כי בשום תנאי ויהיו תנאי הפתיחה מוצלחים כאשר יהיו, לא
יצליחו לחסל את ישראל, פנו עקב תוצאות המלחמה להסדרים מדיניים.

עם זאת, כמה לקחים קרדינליים עלו ממלחמה זו:

הצבא הסדיר הוכח כקטן מדיי בתנאי מתקפת פתע מהסוג של יום הכיפורים,£ 
ולכן לאחר המלחמה הוא הוכפל, מה שאפשר לצאת למלחמת שלום הגליל
תשע שנים אחר כך באופן מתגלגל כאשר הפתיחה באמצעות הסדירים

בלבד.
זרועי הוכח כלקוי, ועקב המלחמה הוקם–חילי והבין–שיתוף הפעולה הבין£ 

בית הספר ליחידות שדה בצאלים ונעשה מאמץ מרוכז לטפל בנושא זה,
שאת פירותיו קטפנו בצורה טובה במלחמת שלום הגליל.

חיל האוויר, שהתקשה להתמודד עם מערכי ההגנה האווירית המצריים£ 
והסוריים במלחמה, נכנס למאמץ אינטנסיבי לפתור בעיה זו ואכן, במלחמת
שלום הגליל הוא השמיד בתוך 48 שעות 16 סוללות טק”א סוריות והפיל

80 מטוסי אויב ללא כל אבדה לכוחותינו.

—כאמור, הישגי צה"ל במלחמה לא היה להם תקדים. מנגנון הפיקוד העליון 
שפעל בעת המלחמה ואפשר מהפך כה דרמטי באירועים, ואשר כלל את הקבינט

 עמד בשעות משבר קשות ובאירועים—המדיני והמטה המצומצם של הרמטכ"ל 
מגוונים פנימיים וחיצוניים בהראותו חוסן עמידה ויכולת קבלת החלטות בתנאי

ודאות מהחמורים ביותר.–אי
אחרי המלחמה הוקמה ועדת אגרנט. למרות ההישגים שהושגו והניצחון המזהיר



621

621

£

–
£

£

£

£

”חצר” מעוז דורסואר, מקום הצליחה הישראלית
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רשימת הקיצורים וראשי התיבות

אוויר-טיל קרקע—טק"א
קרקע-טיל קרקע—טק"ק
יחידת מחסני חירום—ימ"ח
לוחמה אלקטרונית—ל"א

להק מודיעין אוויר—למד"ן
מפקד אזור—מא"ז
המכללה לביטחון לאומי—מב"ל
מפקד גדוד—מג"ד

מגלה רשף אופטי—מגל"ר
מחלקת הדרכה—מה"ד
מפקד חיל האוויר—מח"א
מפקד חטיבה—מח"ט

מטול רקטות—מטל"ר
מפקד טנק—מט"ק

מפקדת חילות השדה—מפח"ש
מרכז תרגול טקטי—מת"ט
מילואים—מיל'
מרכז ידיעות קרב—מי"ק
מגלה כיוון מרחק—מכ"ם

מרגמה כבדה מתנייעת—מכמ"ת
משק לשעת חירום—מל"ח
מפקד מחלקה—מ"מ

מפקד סוללה—מסו"ל
מפקד(ת) סיוע חטיבתי(ת)—מס"ח

מפקד פלוגה—מ"פ
מפקדת חילות השדה—מפח"ש
מוצב פיקוד כנפי—מפי"כ
מוצב פיקוד ימי—מצפ"י
מוצב הפיקוד העליון—מצפ"ע

מכשיר קשר—מ"ק
מפקדת קצין התותחנים הראשי—מקתמ"ר 

מטול רקטות נגד טנקים—מרנ"ט
מרכז סיוע אווירי—מרס"א

מפקד הרפואה הפיקודי—מר"פ
מרכז פענוח זירתי—מרפ"ז

מרחב שלמה—מרש"ל
מפקד שייטת—מש"ט

אגד ארטילרי—א"א
אגף האפסנאות—אג"א
אגף המטה הכללי—אג"ם
אגף התכנון-אג"ת
אוגדה—אוג'

אומות מאוחדות—או"ם
אניית חיל הים-אח"י
אגף כוח האדם—אכ"א
אלוף משנה—אל"מ
אזור מוכה טילים—אמ"ט

אמצעי לחימה—אמל"ח
אגף המודיעין—אמ"ן
בסיס חיל האוויר—בח"א
ביטחון שוטף—בט"ש
בסיס הספקה אווירית—בס"א
גדוד (תותחים) בינוניים—גד"ב

גדוד סיור—גדס"ר
גדוד (תותחי) שדה—גד"ש
גדוד הספקה—גה"ס
גדוד מרגמות כבדות (נגררות)—גמ"כ
גדוד נייד (האזנה)—גנ"ד
גדוד רפואה—גר"פ

קרקעי–דיר תת—דת"ק
הגנה אזרחית—הג"א

הגנה מרחבית—הגמ"ר
זחיל למחצה—זחל"ם
זמן מעל מטרה—זמ"מ

)TOT - Time On Target(
חטיבה—חט'

חטיבה מרחבית—חטמ"ר
חיל הרגלים—חי"ר

חיל רגלים מוצנח—חיר"ם
חבורת פיקוד קדמית—חפ"ק

חוקר שבויים—חקש"ב
חיל רגלים משוריין—חרמ"ש

חיל השריון—חש"ן
חיל התותחנים—חת"ם
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מוצב-מרכז שליטה—משל"ט 
מוצב שליטה קדמי—משל"ק 

מתקן תמרון טקטי—מת"ט
מפקד התותחנים הפיקודי—מת"פ

מפקדת תותחנים פיקודית—מת"פיה 
אטלנטית– הברית הצפון—) NATOנאטו (

)North Atlantic Treaty Organization(
נושא גייסות משוריין—נגמ"ש

נגד טנקים—נ"ט
נגד טילים—נט"ל
נחתת טנקים—נט"ק
נגד מטוסים—נ"מ
נושאת נשק—נ"נ
נגד סוללות—נ"ס

 תערובת דליקה של—) Napalmם  (ְַלָּפנ
Naphthaו –Palmtic

גוריון–נמל תעופה בן—נתב”ג
ספינת דיג—סד"ג
סדר כוחות—סד"כ
סוללה—סול'

ספינת טילים—סטי"ל
ספינת טורפדו—סט"ר

סגן מפקד חטיבה—סמח"ט 
ספינת טורפדו שהוסבה לנושאת—סמטל"ר 

קני–מטול רקטות, 122 מ"מ רב—מטל"ר
ספינת משמר—סמ"ר
סגל הפיקוד הכללי—ספ"כ
פיקוד הדרום—פד"ם
פרק זמן מינימלי—פז"ם
פלוגת החר"פ החטיבתית—פח"ח
פעילות חבלנית עוינת—פח"ע

פלוגות מחץ—פלמ"ח
פלוגת סיור—פלס"ר
פלוגת רפואה קדמית—פלר"ק

פקודת משימה (בחיל האוויר);—פ"מ
פקודת מטכ"ל

פיקוד הצפון—פצ"ן
צוות גדודי משוריין—צג"ם
ציון ידיעות חשובות-צי"ח

ציוד מכני הנדסי—צמ"ה
ציוד נושא (קשר)—צ"ן

אוויר–קרקע—ק"א
קבוצת דיון מוקדמת/מורחבת;—קד"ם

קבוצת דיון מקצועית
קצין ההנדסה הראשי—קהנ"ר

קילומטר—ק"מ
קצין מבצעים—קמב"ץ
קצין מערכות נשק—קמנ"ק
קצין סיוע אוויר—קס"א
קורס קציני שריון—קק"ש
קצין רפואה—קר"פ

קצין הרפואה הראשי—קרפ"ר
קצין שיתוף ארטילרי—קש"א
קצין שריון ראשי—קשנ"ר

אוויר-קצין קשר קרקע—קשק"א
קצין התותחנים הראשי—קתמ"ר
קצין תצפית קדמי—קת"ק
ראש זירה—רז"ר
ראש להק אוויר—רל"א

ראש להק מודיעין—רלמד"ן
סמל פלוגתי–רב—רס"פ
ראש ענף—רע"ן

רכב קרבי משוריין—רק"ם
(קרב) שריון בשריון—שב"ש
שדה מוקשים—שד"ם
שיתוף פעולה—שת"פ
תחנת איסוף (פצועים) גדודית—תאג"ד
תורת לחימה—תו"ל

תותח ללא רתע—תול"ר
תותח מתנייע—תומ"ת
תורת חיל השריון—תח"ש

תחת פיקוד—ת"פ
תצלום אוויר—תצ"א
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א

   
אבא, אבן 

 ,124,138 ,67-66 ,62 ,48 ,46
 566

אבו דארג׳ 
   170

אבו	זניימה	
   99
אבו	סולטן	

   102
אבו	עגילה	
  310 ,166
אבו	קיר

501
אבו	רודס	

 ,505 ,368 ,297 ,243-242 ,99
 537

אבידר,	דני	)פיינשטיין(	
375

״אבירי	לב״,	מבצע	-	ראו	גם:	
״מבצע	הצליחה״	

 ,216 ,184 ,162 ,160-159 ,120
548 ,368

אבל,	אמנון	
184

אג״א,	אגף	האפסנאות	של	צה״ל
408- ,405 ,404 ,208 ,143 ,93

 623 ,415-413 ,410 ,407
אג״ם,	אגף	המבצעים	של	צה״ל

 ,408 ,400 ,392 ,212 ,207 ,131
566 ,477 ,475-474

אגם	המר	)ה(
493 ,224 ,202 ,191 ,183 ,177

אגניו	ספירו
563

אגרנט,	שמעון
589-588 ,579-578

אג״ת,	אגף	התכנון		של	צה״ל
468

אדלר,	יעקב
392

״אדמה״,	ארגון
603

אדן,	אברהם	)״ברן״(
 ,129 ,108 ,96 ,87-91 ,84 ,82
 ,162-161 ,159-158 ,132-131

 ,202 ,196 ,193 ,183 ,174 ,166
 ,220 ,217-215 ,213-212 ,210

 ,236-235 ,233-232 ,227-222
 ,429 ,421 ,407 ,395 ,364 ,238
607- ,593 ,479 ,474 ,442 ,433

 606
או״ם	)האומות	המאוחדות(

 ,141 ,66 ,50 ,48 ,35 ,27 ,22
 ,559-558 ,512 ,250 ,164-163

 564
אוגדה	36

 ,273 ,269-268 ,249-247 ,121
 ,381 ,379 ,374 ,370 ,284 ,276

442 ,407 ,397
אוגדה	143

164- ,159-157 ,152 ,131-127
 ,212 ,200 ,193 ,181 ,174 ,161
 ,361 ,239 ,232 ,222-221 ,216
 ,402 ,395-392 ,390 ,369 ,364
 ,456 ,447-446 ,420 ,411 ,407

 606 ,470
אוגדה	146 

269- ,250 ,247 ,149 ,126-125
 ,375 ,371 ,367 ,294 ,273 ,265
 ,470 ,460 ,442-441 ,378-377

 602
אוגדה	162 

 ,164-161 ,159-157 ,131-129
 ,214 ,212 ,202-201 ,183 ,175
 ,364-363 ,361 ,239-237 ,232
 ,395 ,393-392 ,390 ,369 ,367
 ,479 ,447-446 ,442 ,421 ,407

 607-606 ,593
אוגדה	210

270- ,263 ,250-247 ,152 ,121
 ,294 ,284 ,276 ,274-273 ,266
 ,407 ,380-378 ,374 ,370 ,360
 ,460 ,452-451 ,449 ,442 ,415

477
אוגדה	252,	״אוגדת	סיני״

 ,210 ,163-162 ,158 ,156 ,98
 ,239 ,237 ,234 ,228-227 ,221
393- ,390 ,364-363 ,361-360

608- ,490 ,479 ,413 ,395 ,392
607

״אוגדת	ההונאה״
  479 ,101
אום	בוטנה
400 ,262
אום	חשיבה	

391 ,239-238 ,157 ,129

אום	כתף	
 140

אום	לוקאס
378

אום	שיח׳אן	
140

אופירה,	העיר
   62 ,60

אור,	אורי
598 ,594 ,412 ,284 ,274

״אור	הגנוז״,	קוד	לקריאת	מילואים
618

״אור	יקרות״,	מערכת	להצתת	
התעלה	באש	

   172
אורגן,	מטוס

   74
אורלנד,	יעקב	

   67 ,61
אורן,	אלחנן

 ,476 ,270 ,210 ,195 ,41-39 ,13
 605-604

אח״י	-	ראה	סטי״ל 
אחמד	איסמעיל	עלי

122 ,120
אי	אל-בלח,	אי	בתעלת	סואץ	מצפון	

לאיסמעיליה	
  363 ,167

״איברהים	אל-אוול״,	משחתת	
מצרית

514 ,439
איילון,	אברהם	)״לנץ׳״(

180 ,84
איילון,	עמי

536
״איל	ברזל״,	תרגיל,	משחק-מלחמה

  390 ,84-82
אילי,	גנרל,	הרמטכ״ל	הצרפתי

   540
אילת,	העיר

 ,494 ,396 ,383 ,296 ,197-196
537 ,517

אינדיק,	מרטין
567-562 ,556

איסמעיל,	חאפז
201

איסמעיליה,	העיר	
 ,181 ,165-164 ,162 ,104 ,101
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 ,217-216 ,213 ,195 ,193 ,189
 ,443 ,369 ,297 ,243 ,226 ,219

 479
איראן,	המדינה

494 ,472 ,466 ,450 ,263
אכ״א	)אגף	כוח	האדם(

  623 ,208 ,88
״אל-אהרם״,	העיתון

481
אל-חמה

456 ,260 ,258
אל-חנות

378
אל-חשב

379
״אל-מאזה״,	נמל	תעופה

381 ,271 ,269 ,249
אל-מל

249
אל-עריש

524 ,420 ,418 ,405 ,391
״אלוש״,	אל״מ

  156
אלדר,	ראובן

397
אלון,	יגאל	

 ,445 ,124 ,62-61 ,59-57 ,27
611 ,591 ,564 ,559

אלוני,	רולנד
565 ,402

אלטשולר,	גדעון
216

אליהו,	חיים
181

אלכסנדריה,	העיר
559 ,554 ,501 ,492 ,252

אלמוג,	זאב
529 ,504 ,489 ,439
אלעזר,	דוד	)״דדו״(

 ,97 ,95-94 ,84-82 ,79 ,41 ,39
147- ,143-123 ,120 ,105 ,100

 ,178 ,163 ,157 ,152 ,150 ,145
 ,208 ,207 ,200-198 ,190-188
 ,224 ,222 ,220-219 ,216-210
 ,265-264 ,248-247 ,242-241
292- ,276 ,274 ,272 ,269-267
317- ,312-309 ,297 ,295 ,291

 ,352 ,337 ,329 ,325 ,320 ,316
 ,415-413 ,411 ,404 ,391 ,355
 ,438-434 ,432 ,428 ,426 ,418
 ,470-466 ,464 ,457 ,451-441
 ,505 ,482 ,477 ,475-474 ,472
581- ,578 ,547 ,539 ,511-510

 ,600 ,590 ,588 ,586-584 ,580
621- ,615 ,612-610 ,606-602

 620
אלתרמן,	נתן

 67 ,61 ,57 ,54
״אמברגו	)ה(״,	הצרפתי

 517 ,74
״אמיר״,	מעוז

217 ,215-214
״אמיר	פארוק״,	ספינה

534
אמ״ן	)אגף	המודיעין(

 ,149 ,147-146 ,143 ,123 ,82 ,41
 ,194 ,190 ,188 ,186-185 ,165
 ,330 ,281-277 ,272-271 ,208
437- ,434-429 ,427-425 ,349
 ,452-450 ,448 ,445-439 ,436
 ,483-481 ,477-474 ,471-463

623 ,586 ,581-580 ,566
אמ״ן	מחקר	)מחלקת	מחקר	באגף	

המודיעין(	
434- ,279-278 ,262 ,251 ,171

 ,463 ,461 ,457 ,444 ,437 ,431
580 ,474 ,469-466

אמיר,	גבי	
 239 ,102
אמריקנים

 ,50-49 ,41 ,39 ,35 ,31 ,24-23
 ,137 ,109 ,86 ,77-76 ,66-65

 ,247 ,201 ,153 ,151 ,147 ,141
 ,334 ,307 ,299 ,278 ,269-268
 ,504 ,472 ,462 ,447 ,440 ,351
578- ,569-563 ,576 ,548 ,512

576
אנגליה,	המדינה	-	ראו	גם:	בריטניה

586 ,417
אנדרופוב

557
אנטונוב,	מטוס

  147
אסד,	חאפז	

188- ,106-105 ,65 ,43 ,30-29
 ,261 ,258 ,253-252 ,199 ,187

472 ,461 ,426
אסואן

 470 ,131
אסיה,	אילן

480
״אפ-15״,	מטוס

343 ,272
אפריקה	

 542 ,537 ,529 ,494 ,370 ,19
 620 ,614

״אצבע	הגליל״,	אזור	
 282 ,107

אראל,	שלמה	
542- ,517 ,515-514 ,499 ,110

 541
ארד,	בני

374 ,370
ארז,	חיים

 ,232 ,200 ,193 ,183 ,181 ,160
413-412 ,237-236

ארז, יעקב
360

ארטילריה	
 ,161-160 ,157 ,108 ,105 ,95-92

 ,187 ,181-179 ,175 ,168-167
220- ,214 ,211 ,204 ,202 ,193
 ,248 ,231-230 ,224 ,222 ,217
 ,335 ,272-270 ,266 ,257 ,254
 ,444 ,421 ,395 ,393 ,388-359
 ,558 ,468 ,466 ,458 ,453 ,447

609 ,606
ארמיה	השלישית	)המצרית(	)ה(

 ,139 ,124 ,122-121 ,119 ,99 ,19
165- ,159 ,156 ,153 ,147 ,145
 ,199 ,197 ,194 ,191 ,183 ,162
 ,239 ,237 ,228 , 225-224 ,203
 ,331 ,323-322 ,297 ,289 ,242
 ,435-434 ,384 ,382 ,364 ,336
 ,530 ,505 ,494 ,470 ,459 ,445
577- ,566 ,549 ,537-536 ,532

620 ,614 ,607 ,575
ארמיה	השנייה	)המצרית(	)ה(

 ,156 ,153 ,122-121 ,119 ,99
194- ,189 ,183 ,165 ,163 ,159
 ,239-238 ,230 ,199 ,197 ,193

575 ,470 ,445 ,339 ,298
״ארץ	גושן״

565 ,396 ,297
ארץ	ישראל,	תנועת-

  55

ארצות	הברית	
 ,46 ,38-36 ,33 ,31 ,27-20 ,17

 ,116 ,109-108 ,106 ,66-65 ,50
 ,153 ,143 ,139-137 ,134 ,124
 ,307 ,249 ,247 ,201 ,199 ,163

554- ,549-547 ,441 ,323-322
615- ,592 ,577 ,571-557 ,552

621-620 ,617 ,614
אשכול,	לוי	

 ,62-61 ,56 ,48-46 ,44-43 ,25 ,22
569 ,81 ,78



627מפתח השמות, המקומות והעניינים

אשכנזי,	גיורא
343

אשר,	דני	
 ,194-192 ,190-165 ,111-110

  388-387 ,385 ,359 ,238
 
ב

באב	אל-מנדב
517 ,506 ,494 ,490

״באדר״,	תכנית	
   173

באר	שבע,	העיר
412-411 ,363 ,361

בג״ץ	)בית	דין	גבוה	לצדק(
616 ,589 ,584-583

בגין,	מנחם	
 ,67 ,65-64 ,62-55 ,49-47 ,44

  575
בד׳רן,	שר	המלחמה	המצרי	במלחמת	

ששת	הימים
  117

בה״ד	1,	בית	הספר	לקצינים
401

בה״ד	9,	בסיס	הדרכה
374 ,372-371 ,363 ,361

בה״ד	10,	בסיס	הדרכה
401

בה״ד	17,	בסיס	הדרכה
328

״בודפשט״,	מעוז	
 ,361 ,348 ,176 ,168 ,157 ,147

493 ,391 ,363
בוכוול,	עמי

458
בונה,	עודד

384
״בוצר״,	מעוז

 184 ,177

בוצר,	אברהם	)״צ׳יטה״(,
533 ,519 ,516

בוקעתא
379-378 ,372

״בור״	)ה(		
526-525 ,510 ,213-212

בורלא,	יהודה	
  67

בז׳ז׳ינסקי,	זביגנייב	
  65

״בזוקה״,	מרנ״ט	)מטול	רקטות	נגד-
טנקים(	82	מ״מ

  102

בח״א	8	)בסיס	חיל	האוויר(
453 ,342 ,337
ביוקנן,	פטריק

571
ביטחון	שדה	

616 ,605 ,469 ,82
ביל״ו,	מחנה

371
ביסקאיה,	מפרץ

519
ביר	גפגפה	

193- ,176 ,173 ,170 ,143 ,98
405 ,296 ,195 ,192

ביר	חסנה
405

ביר	ערידה
184

ביר	תמדה	
 ,393-392 ,368 ,305 ,234 ,173

  458 ,405
בית	ג׳אלה	

 46
בית	ג׳אן

381 ,379 ,269 ,248 ,181
״בית	הלבן״	)ה(	

  570-568 ,143
בית	הספר	לפיקוד	ומטה	)פו״ם(

491 ,403 ,82-81
בית	הספר	לרפואה	של	״ארץ	גושן״	

על	שם	ד״ר	אורי	פרנד
396

בית	הספר	לשריון	
412 ,262 ,207 ,156 ,89

בית	לחם,	יהודה	
   57

בלוזה
392- ,364 ,361 ,235-234 ,229

396 ,394 ,391
בלטים,	מקום	על	החוף	המצרי	מולו	

התקיים	קרב	סטי״לים
501 ,489

בן	בעשט,	דוד
542

בן	גוריון,	דוד	
591- ,140 ,78 ,62 ,57  ,54 ,44

 590
בן	גוריון,	נמל	תעופה

548 ,346
בן	גל,	אביגדור	)״יאנוש״(

 ,595-594 ,272 ,266 ,246 ,92
602 ,599-598
בן	דוד,	שמעון

361

בן	חנן	יוסי
599-598 ,595 ,398

בן	טוב,	מרדכי
480

בן	נון,	אביהו	
  301 ,142

בן	נון,	יהושע
466

בן	נון,	יוחאי	
  533 ,63

בן	פורת,	יואל
463 ,456 ,186

בן	פורת,	מרדכי	)״מוטק׳ה״(
460 ,412 ,267-266
בן	צבי,	ינאית,	רחל	

 67
בן	צבי,	שרגא

373 ,370
בן	קיקי

368
בן	שהם,	יצחק

246
בנדמן,	יונה	

 ,443 ,434 ,430-429 ,173 ,171
 473 ,470 ,466

בנטל,	הר
399

״בני	אור״,	תכנית
   75-72
״בני	יעקב״,	תכנית

 75
בניאס,	מרחב	ברמת	הגולן

 ,254
בניאס,	מיכלי	הדלק	בחוף	סוריה

501-500 ,496

בניין	הכוח	
 ,168 ,119 ,117 ,92 ,88 ,76 ,71

619 ,540 ,476 ,252
בניין	הצבא	
  81

בס״א	18	)בסיס	אוויר(
420
בעדן
492

בעל	בק
336

בר	)ברזני(,	צבי
246

בר	און,	אורי
275

בר	דוד,	אברהם
373 ,370
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ברטוב,	חנוך
 ,317-316 ,310-309 ,198 ,137

610 ,566 ,426 ,415 ,325
בר	יוסף,	אורי

484-482 ,480 ,462 ,441 ,425
בר	לב,	חיים	

 ,152 ,136-135 ,101 ,81  ,66 ,43
222- ,203-202 ,198 ,159-158

 ,602 ,547 ,448 ,226 ,224 ,221
 611

״בר	לב״,	קו-	
 ,120 ,100 ,98-97 ,83  ,47 ,43

609 ,602 ,427 ,156
בראון,	אריה

 ,325 ,317-316 ,312 ,310 ,264
585

בראון,	הר
386 ,378

בראון,	חיים	
  57

״ברברוסה״,	מבצע
614 ,430

ברדוויל,	ימת-
524 ,493

ברונו,	מיכאל	
  79
ברז׳נייב	

 ,201 ,192-191 ,187 ,162 ,27
  561-560 ,558-557 ,268

״ברטרם״,	ספינה
499

בריטים
576 ,548

בריטניה	-	ראו	גם:	אנגליה	
561 ,548-547 ,137 ,64 ,20

בריטניה,	שגריר
48

בריל,	משה	)בר	כוכבא(
284

״ברית	ורשה״
615

ברית	המועצות	
 ,37-36 ,34-33 ,27-20 ,18-17 ,12

 ,134 ,119 ,109 ,85 ,65 ,40-39
 ,196 ,163 ,153 ,147 ,141 ,137
 ,495-494 ,481 ,463 ,345 ,249
567- ,561-549 ,547 ,514 ,511
620 ,615-614 ,576 ,571 ,564

ברכת	רם
372

ברלין,	העיר
  102

ברניס
492

ברעם,	אברהם
412 ,181
ברק,	אהוד

596 ,224 ,208
ברקאי,	אברהם	)״יומי״(

525 ,511 ,489
בשור,	נחל

390
״בת	שבע״,	ספינה

  532-531

ג

גאופר,	חיים
603

״גאזל״,	מסוק
440

גביש,	ישעיהו	)״שייק׳ה״(
 ,187 ,174 ,106 ,100-97  ,82 ,72

  606 ,440 ,239 ,207 ,200
ג׳בל	ג׳ניפה	

   162
ג׳בל	עובד	)עוביד(

226 ,221 ,190
ג׳בל	עתקה
224 ,221

גבעול
  145 ,143

״גבעת	העמודים״׳,	תעוז
366 ,191

״גבעתי״,	חטיבת-
439

גדה	המזרחית	)ה(	
 ,159 ,157-156 ,153 ,145 ,30

 ,197 ,191 ,183 ,175 ,172-171
577 ,454 ,446 ,369 ,225 ,202

גדה	המערבית	)ה(	
 ,101 ,76 ,62 ,56 ,46-45 ,38 ,30

 ,180-179 ,175 ,160 ,108-107
613-612 ,577 ,395 ,368

גדוד	8
382

גדוד	9
208

גדוד	19
363 ,236-235 ,233-232 ,218

גדוד	39
260

גדוד	46
 181 ,177 ,175

גדוד	50
256

גדוד	51
386 ,382

גדוד	52 
177

גדוד	53
596 ,266-265

גדוד	55
376- ,372-370 ,367 ,363 ,361

386 ,381 ,378 ,375
גדוד	74

399 ,265
גדוד	77

234
גדוד	79

368 ,234 ,184
גדוד	82

595 ,398 ,266-265
גדוד	100

224
גדוד	113

364 ,233-232
גדוד	184

   184
גדוד	198

 ,236-234 ,229 ,223 ,219 ,102
239

גדוד	202	של	הצנחנים
367 ,181
גדוד	229

421
גדוד	266

283 ,265 ,259
גדוד	270

382-381 ,379 ,376-375 ,367
גדוד	313

382 ,378 ,376
גדוד	325
382 ,376
גדוד	328

380 ,378 ,376
גדוד	330

377
גדוד	334

 ,379-378 ,376 ,374-372 ,370
386 ,383-382

גדוד	335
382 ,379
גדוד	336

377
גדוד	337

377
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גדוד	343
382 ,376
גדוד	352
382 ,376
גדוד	402
363 ,361
גדוד	403

368 ,363 ,361
גדוד	404

 361
גדוד	405

385 ,379 ,377-371
גדוד	412

386 ,381 ,379-374
גדוד	430

   366
גדוד	527
378 ,376
גדוד	647

386 ,370-363 ,367
גדוד	822

376
גדוד	826

376
גדוד	827

378 ,376-375
גדוד	829

376
גדוד	833

383-382 ,377
גדוד	846
379 ,376
גדוד	870

376
גדוד	871

383-382 ,376
גדוד	873
378 ,376
גדוד	889

385 ,369 ,367
גדוד	899
376-375
גדוד	890

369-368 ,182 ,161
גדוד	בה״ד	9

382 ,378 ,376-374 ,372
גדוד	הגישור	המטכ״לי

257
גדוד	״מחץ״

232
גדודי	אגד	215

364 ,361

גדודי	אגד	282
383-378 ,374

גדליה,	דוד
467-466 ,443

גדס״ר	)גדוד	סיור(	87
  200 ,194

גדס״ר	)גדוד	סיור(	של	אוגדה	143
  221

ג׳ובתא	אל־חשב
379

ג׳וחדר
599 ,460 ,378 ,265 ,258

ג׳ונסון,	הנשיא	
 569 ,567 ,61 ,22

גור,	מנשה
   421
״ג׳ורג׳י״,	מנשה	גור

 421
גולן,	נתי

595
גולן,	שמעון

211-210 ,197 ,139-123
גורדון,	שמואל	

308
גורודיש,	גונן,	יואל

413 ,181
גורודיש,	גונן,	שמואל	

)״גורודיש״(	
 ,131-129 ,131-127 ,100 ,84-82

216- ,198 ,187 ,174 ,157 ,144
 ,256 ,238 ,224 ,221-218 ,210
446- ,391 ,367 ,355 ,310 ,272
585- ,581-580 ,467-466 ,445

621 ,610 ,606 ,583
גורי,	חיים	

   67
גורן,	הרב	

   54
״גושן,	ארץ״

565 ,396 ,297
״גושן״,	תכנית
407-406 ,404

גזית,	שלמה	
 ,484 ,474 ,471 ,112 ,106-104

618-617 ,611
גח״ל,	סיעה	
 52 ,48-47

גי״ש,	-	ראו	גם:	גייסות	השריון
89-88

גיברלטר,	מפרץ
   519 ,504
גידי,	שם	מעבר	בסיני	

 ,176 ,167 ,158-157  ,98 ,83

 ,317 ,310 ,252 ,215 ,190-189
444 ,366 ,361

גייסות	השריון	-	ראו	גם:	גי״ש
 ,416 ,412 ,408-407 ,390 ,98 ,88

609
ג׳יפטליק

405
ג׳יראדי	

 166
גלבוע,	עמוס

474 ,276 ,274 ,251
גלילי,	ישראל	

 ,128 ,124  ,67 ,62  ,59 ,47
 611 ,445 ,426
גלעד,	בנימין	

  62 ,55
גמאל,	חמאד

 182 ,166
גמאסי,	עבד	אל־		

 ,174-172 ,167-165 ,150 ,119
 ,199-198 ,192 ,189 ,187 ,185

614 ,203
גנין,	צבי

568
ג׳נין,	העיר

   108
ג׳ניפה

364 ,362 ,112
ג׳ראח,	נזיר

258
גרוויץ׳,	ג׳ורג׳	

  116
גרומיקו,	אנדריי

 559 ,153 ,27
גרינברג,	יצחק	

110 ,104 ,84  ,80-71
גרמניה,	המדינה	

 568 ,515-514 ,20
גרמנים

576 ,516-515 ,111
גרניט,	חיים

361
״גרניט	2״,	תכנית

175 ,170 ,36
״גרניט	2	משופר״,	תכנית

175
״גרניט	3״,	תכנית

170
גרצ׳קו,	אנדריי

21
גשר	״אריק״

 399 ,293-282 ,256 ,92
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גשר	״בנות	יעקב״	
 ,375 ,273 ,259-258 ,256 ,92

 602
גשר	הגלילים	)״גשר	ג׳וני״(

 ,223-221 ,200 ,196 ,162 ,90
422-418 ,409 ,390

גשר	הדוברות	-	ראו	גם:	״גשר	
יהודה״

420 ,201 ,90
גשר	היוניפלוט

161
גשר	היבשתי	)״גשר	אלברט״(

422
גשר	המצופים

293
גשר	הפירדאן

 235 ,230 ,158 ,144
גשר	הצנע	)״גשר	ברוך״(

422-420 ,196
״גשר	יהודה״	-	ראו	גם:	גשר	

הדוברות
422

גשר	כוברי
187

 PMP	גשרי
167

ד

״דבלה״,	חפ״ק	פיקוד	הדרום	בג׳בל	
סחבה

391 ,212 ,210
״דבר״,	עיתון

569
דגניה,	קיבוץ

310

דגניה	א׳,	קיבוץ
352

דגניות,	הקיבוצים
  127

דוברות	ג׳ילואה	
 417 ,222 ,196 ,160

״דוגמן״,	תרגיל,	תכנית	ופקודה
 ,266 ,242 ,240 ,142 ,103 ,87

 ,352 ,334 ,329 ,296 ,293-291
354

״דוגמן	5״,	מבצע
309

״דוגמן	5	ב׳״
341-339

דוור	סואר,	מחנות
395- ,369 ,307 ,226 ,201-200

394

דוור	סואר־סרפאום,	גזרת
454 ,201-200

״דוח	נבו״
604

דולב,	ערן
386

״דומיניק״,	תכנית	ופקודה
291 ,240 ,103
דופוי,	טרבור

195
דוקטרינה	האווירית	של	ישראל	)ה(

 ,322 ,320-318 ,314 ,312-311
324

דוקטרינה	האסטרטגית	של	צה״ל	)ה(
 ,323 ,314-313 ,309 ,301 ,107

497
דוקטרינה	הסובייטית	)ה(

 ,188 ,177 ,167 ,140 ,103 ,101
527 ,447 ,254

דורון,	אלי
360

דותן,	עמק
 57

דיוויזיה	1
 ,268-267 ,261-259 ,256 ,254

598 ,273
דיוויזיה	2

456 ,179 ,193
דיוויזיה	3

 ,263-256 ,254 ,252 ,183 ,118
450 ,449 ,440 ,278 ,265

דיוויזיה	4
 ,187 ,183 ,181 ,179 ,175 ,169

470 ,458 ,445 ,192 ,190-189
דיוויזיה	5

 ,263 ,261-257 ,256-255 ,249
371

דיוויזיה	6
449 ,445 ,183 ,179 ,174 ,99

דיוויזיה	7
259- ,255 ,195 ,184 ,179 ,165

371 ,362 ,262-261 ,258
דיוויזיה	9

 ,263 ,261-258 ,256-255 ,252
371

דיוויזיה	16 
 ,225 ,223-222 ,182 ,179 ,165

456 ,369 ,238
דיוויזיה	18 
  179

דיוויזיה	19 
 179 ,165

דיוויזיה	21
 ,190-189 ,184 ,182 ,181 ,169

470 ,456 ,445-444 ,200 ,193
דיוויזיה	23

179
דיוויזיה	25

186
דיוויזיות	מוטסות	

576 ,566 ,153
דיוויזיות	ממוכנות	

447 ,188 ,177 ,169 ,129 ,121
דיוויזיות	מצריות

330 ,124
דיוויזיות	משוריינות

 ,133-132 ,128 ,126 ,121 ,19-18
 ,179 ,177 ,174 ,144 ,138-135
 ,278 ,257-256 ,254 ,189-188
 ,449-447 ,445-444 ,442 ,428

470
דיוויזיות	משוריינות	מצריות

 ,174 ,169 ,149 ,136-135 ,125
470 ,448

דיוויזיות	משוריינות	סוריות
149 ,132

דיוויזיות	ניידות
558

דיוויזיות	סוריות
452 ,371 ,266

דיוויזיות	עיראקיות	
  161 ,152

דיוויזיות	צנחנים
558

דיוויזיות	רוסיות	
  153

דיוויזיית	חי״ר	
 ,252 ,246 ,183 ,179-178 ,156
 ,458 ,447 ,428 ,271 ,257-254

475 ,467-466
דיין,	אריה

413
דיין,	משה	

 ,60-58 ,51-48 ,45-44  ,42 ,25
 ,95-94 ,81 ,79-78 ,67 ,65 ,63-62

 ,133 ,129-126 ,123 ,107 ,105
148- ,145 ,142-141 ,138-137

 ,211 ,203 ,198 ,152-151 ,147
 ,272 ,269-268 ,266 ,264 ,224
 ,334 ,325 ,322 ,316 ,311-309
 ,445 ,437-436 ,428 ,426 ,403
 ,540 ,517 ,501 ,480 ,469 ,463
 ,606-605 ,586-584 ,575 ,564

611-610
דיניץ,	שמחה	

566- ,443 ,441 ,268 ,138 ,134
 571 ,564
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דיציאן,	עמי
399

דלאון,	ברוך
421

דלפין,	מטוס	אימון	צ׳כי
298 ,243

דמייט
501

דמשק,	העיר
 ,116 ,109 ,100 ,40 ,30 ,17 ,12
 ,160 ,147 ,142 ,136 ,132 ,121
 ,254-252 ,249-247 ,192 ,181
 ,284 ,274 ,269 ,263-262 ,257
381- ,336 ,333 ,295 ,293 ,289
 ,547 ,474 ,451-449 ,442 ,380

619 ,614 ,596 ,565 ,554
דמשק,	בקעת-	

 152
דקליה	)ה(

236-235 ,230
דרדנלים,	מפרץ	)ה(

 559-558 ,41
דרורי,	אמיר

386 ,377 ,276 ,270 ,250
דרך	המילאן

537

ה

הבעת׳,	מפלגת-
261-260

״הברגה״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״
366 ,236-235 ,218-217 ,193

הגל,	גיאורג	פרידריך	
  41
הדר,	יעקב

412
״הדרך	לרמאדן״,	שם	ספר

 101
ההבקעה	הסורית	)קרב	ההבקעה;	
ההבקעה	הישראלית	לעבר	דמשק(

 ,264-263 ,248-246 ,226 ,19
380- ,311 ,301 ,284 ,274 ,269
 ,399 ,397 ,393 ,387 ,384 ,379

547 ,470 ,460
הוד,	מרדכי	)מוטי(

 ,266-265 ,104 , 90,87-85 ,84
352 ,329 ,316 ,294 ,272

הופמן,	סא״ל	
   140

הזז,	חיים	
67

הזרם	הדתי-לאומי	)המחנה	הדתי-
לאומי(

  67 ,54
החלטה	242,	מועצת	הביטחון

 613 ,48-47
החלטה	338,	מועצת	הביטחון

 163 ,48
היטלר,	אדולף	

45
הייכל,	מוחמד	חסנין

560 ,481-480 ,101
הכהן,	גרשון

618 ,604 ,593
״הנחיה	41״	

185 ,178-177
הסדר	ביניים	

 50 ,48-47
הסדר	זמני

 39
הסדר	חלקי	
 51 ,48-47
הסדר	מדיני	

620 ,81 ,61 ,40 ,38
הסדר	עם	מצרים

64 ,35
הסדר	שלום	

39-38 ,35 ,33
הסדר	שלום	מדיני	עם	מדינות	ערב

74

הסדר	שלום	מדיני	עם	סוריה
109

הסכם	אי-לוחמה	
32

הסכם	ביניים
35

הסכם	הפסקת-אש
553

הסכם	הפרדת-כוחות	ישראל	-	
מצרים	

17
הסכם	הפרדת-כוחות	ישראל	-	

סוריה	
621 ,594 ,383 ,17

הסכם	חלקי
463

הסכם	שלום	/	חוזה	שלום
615 ,612 ,49 ,47 ,35 ,33 ,12

הסכם	/	חוזה	השלום	של	ישראל	עם	
מצרים	

48
הסכם	על	הפסקת	״מלחמת	ההתשה״

552

הסכם	צבאי	עם	מצרים
27 ,24

הסכם	שביתת-נשק	
141

הסכם	שביתת	הנשק	מ-1949
27

הסכם	שלום	עם	מצרים	
  109 ,106 ,104
הסכם	שלום	עם	סוריה

109
הסכמי	״קמפ	דייויד״

 64 ,60 ,49-48
הספקה	הומניטרית

  139
הספקת-נשק	
86 ,37 ,20

״העבודה״,	מפלגת-	,	תנועת-	
67 ,64 ,62 ,52 ,44 ,43

הפסקת-אש	
 ,86 ,49 ,47 ,35 ,28 ,19 ,17 ,12

139- ,125-124 ,109-108 ,106
 ,173 ,164-162 ,159 ,153 ,134
269- ,250-248 ,202-198 ,190

 ,445 ,322 ,307 ,303 ,297 ,268
 ,558-557 ,548-547 ,448-447

621 ,614 ,567-564
״הצופה	שנרדם״	)	שם	ספר(

462 ,441 ,425
הר	אבן,	אלוף

473 ,66
הר	אודם

378 ,374
״הר	הבית״	

   53
הר	כנען

342
הר	לב,	רפי

 ,272
הרפזי,	דוד

523
הרצוג,	חיים	

416 ,325 ,311 ,166
הרתעה	אווירית	

  19
התקפת-נגד	

132- ,129-128 ,124 ,120 ,102
211- ,194 ,179 ,152 ,144 ,131
 ,239 ,235 ,233 ,220 ,218 ,210
 ,367 ,364-363 ,273 ,264 ,249

 393 ,384 ,381 ,378-377
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ו

ואדי	מבעוק	
 ,195 ,192-191 ,183 ,181 ,175

  610 ,458 ,367 ,297 ,242
״ווטור״,	מטוס	

 74
״ווטרגייט״,	פרשת-

570 ,565 ,563-562
ואלך	)וולך(,	יהודה

439
וושינגטון

 ,568 ,564 ,477 ,469 ,322 ,66
571

וייטנאם,	כללי
561 ,554 ,24 ,21-20

וייטנאם	הדרומית	
   23 ,21

וייטנאם	הצפונית	
 23 ,21-20
ויצמן,	עזר	

 522 ,308 ,139
ולינגטון	

  172
ועדת	אגרנט

 ,214 ,198 ,112 ,94 ,83 ,51 ,42
 ,281-279 ,231 ,229 ,219 ,217
433- ,428 ,426 ,416 ,408 ,402
580- ,467 ,463-462 ,437 ,431
 ,590 ,588-587 ,585-583 ,579
 ,618 ,616 ,612-610 ,606-605

620
ועדת	החוץ	והביטחון	של	

הכנסת	
575 ,62 ,49

ועדת	השרים	לענייני	ביטחון
   51 ,46

ועדת	מל״ח	)משק	לשעת	חירום(
414

ועדת	פיל	
  58

ועידת	״חרטום״,	הפסגה	
הערבית	

615 ,613 ,62 ,47
ועידת	״מדריד״

615

ז

ז׳בוטינסקי,	זאב
58

זאב,	רם
413

זאבי,	רחבעם	)״גנדי״(	
 ,232 ,215 ,130 ,128-126 ,123

445 ,410 ,326 ,310
זהר,	אברהם	

 ,268 ,264 ,115 ,104 ,84-81 ,61
569 ,562 ,439 ,281

זוהר,	אלדו
375

״זוריק״
343 ,340 ,337

זחל״מ)ים(
222- ,208 ,112 ,108 ,102-101

 ,398 ,394 ,386 ,360 ,266 ,221
609-608 ,479 ,420 ,407

זינגר,	אריה
367

זמורה,	אוהד
569

זמיר,	מאיר
595

זמיר,	צבי	)״צביקה״(	
 ,268 ,199 ,150-149 ,140 ,137

443 ,436 ,278
זמר, חנה 

569 ,152
זמרי,	יוסי

596
זעירא,	אלי	

150- ,131 ,128 ,124-123 ,83 ,66
 ,268 ,204 ,188 ,181 ,170 ,149

437- ,431-426 ,280-279 ,277
 ,463 ,457 ,448-447 ,440 ,433
 ,482 ,478-477 ,473 ,471-466
 ,610 ,606 ,581-578 ,520 ,484

621 ,612
זרוע	היבשה	

 ,357 ,332 ,147-149 ,121 ,101
609-610 ,493 ,439
זרוע	היבשה	המצרית	

121
זרוע	הנ״מ	)נגד-מטוסים(	

המצרית	
121

״זרקור״,	קוד	על	פי	מפת	״סיריוס״
236 ,193

ח

ח׳אן	ארינבה	
400 ,379 ,284

ח׳ושניה	
 ,284 ,273 ,267 ,261-259 ,126

378 ,374 ,316

ח׳ליל,	מוצטפה	
  64 ,49

חאלב,	העיר
 295 ,147

חדר
382

חודדה,	יהודה
422

חווה	הסינית	)ה(	
 ,214 ,195 ,182 ,161 ,131-130

455 ,421 ,224-223
חוסיין,	המלך	

 ,442 ,433-432 ,336 ,278 ,58 ,38
475 ,469

חוף	פורטוגל
519

חופי,	יצחק	)חקה(
 ,106 ,100 ,94-93 ,91 ,82 ,60

 ,149-148 ,145 ,142 ,132 ,126
 ,265-264 ,246 ,239 ,199 ,195
 ,310-309 ,295 ,283 ,271 ,267
621 ,607 ,577 ,474 ,397 ,355

חורב,	עמוס
416-415 ,404-403

״חורבן	הבית	השלישי״	
 334 ,151 ,145

חזית	הדרום
199- ,195 ,161 ,136-135 ,125
 ,322 ,317 ,310-309 ,239 ,198
 ,382-381 ,370 ,368 ,360-359
 ,402 ,395 ,393 ,389-388 ,385

602 ,448 ,436 ,430 ,408
חזית	הצפון	

 ,389 ,382 ,275 ,200 ,135 ,121
 603-602 ,510 ,442 ,432

חטיבה	1
600 ,379 ,274 ,193 ,72

חטיבה	2
600 ,183
חטיבה	3

367 ,195 ,189 ,183 ,181
חטיבה	4

267-266 ,260
חטיבה	6 

449 ,263-262 ,183
חטיבה	7

 ,126 ,108 ,106 ,94-93 ,91 ,72
 ,261 ,259 ,250 ,246 ,234-233
283- ,275 ,273-272 ,270-264
 ,374-373 ,371-370 ,343 ,282
 ,387-386 ,383-382 ,379-377
 ,419 ,414 ,412-411 ,399-398
 ,599-598 ,596 ,594 ,440-439

 602
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חטיבה	8
451-449 ,434 ,263-262

חטיבה	9
 ,285-284 ,270-269 ,267-266

460
חטיבה	11

181
חטיבה	12

451-449 ,263-262
חטיבה	14

 ,194-193 ,181 ,160-159 ,156
369- ,361 ,234 ,225 ,221 ,200

368
חטיבה	15

214 ,190-189 ,181
חטיבה	16	)״הירושלמית״(

385 ,165 ,156
חטיבה	16

182
חטיבה	18

182
חטיבה	24

181
חטיבה	25

225- ,195 ,184-183 ,181 ,161
470 ,369 ,224

חטיבה	33
259-258
חטיבה	35 

395- ,369 ,239 ,223 ,161 ,72
532 ,451 ,394

חטיבה	37 
 108

חטיבה	43
259-258
חטיבה	46

283 ,265 ,261-259
חטיבה	47

277 ,260 ,258-257 ,246
חטיבה	51

265 ,261-258
חטיבה	52
259-258
חטיבה	58

260
חטיבה	61

258
חטיבה	67

261
חטיבה	78
261-258
חטיבה	80

   239

חטיבה	81
261-258 ,256

חטיבה	85
261

חטיבה	91
262-260

חטיבה	112
258

חטיבה	116
183

חטיבה	121
261-258

חטיבה	130	)הנחתים(
177

חטיבה	132
265 ,260 ,246

חטיבה	134
454

חטיבה	164
283 ,72

חטיבה	179
270- ,267-266 ,264 ,259 ,246

411 ,282 ,276 ,273 ,269
חטיבה	188	)״ברק״(

 ,309 ,275 ,272 ,265 ,260 ,246
602 ,594 ,374 ,335

חטיבה	200
384

חטיבה	204
158

חטיבה	205
460- ,274 ,270-269 ,267-266

459
חטיבה	217

369
חטיבה	274,	)״חטיבת	הטיראנים״(

413 ,368 ,181 ,174 ,89
חטיבה	275

361 ,156
חטיבה	317

399 ,383-382 ,276 ,270-269
חטיבה	401

459- ,457 ,366 ,361 ,234 ,156
458

חטיבה	421
 ,232 ,222-221 ,201 ,181 ,160

413-412 ,369 ,237-236
חטיבה	460 

 ,363 ,234-233 ,229 ,168 ,89
233 ,229 ,156

חטיבה	500
367

חטיבה	520
  107

חטיבה	600
 413 ,223-221

חטיבה	670
382

חטיבה	679
284 ,270-269 ,267-266

חטיבה	820
372 ,370

חטיבה	875
181

חטיבה	217
200 ,160

107
חטיבת	״הראל״,	של	הפלמ״ח

611
חטיבת	המחקר,	אמ״ן

474
חטיבת	הנחתים	130 

493 ,455 ,453 ,177
חטיבת	קומנדו	מצרית

 536 ,530-529
חטמ״ר	)חטיבה	מרחבית(	612

375

חטמ״ר	)חטיבה	מרחבית(	820
399 ,246

״חיזיון״,	מעוז
236- ,229 ,215 ,213 ,158 ,130

364 ,235
חיל	האוויר	האמריקני

558 ,337
חיל	האוויר	הישראלי	

75- ,67 ,62 ,40 ,35 ,24 ,18 ,12
 ,99-98 ,96 ,93-90 ,87-82 ,72
 ,121 ,112-111 ,108 ,104-103
 ,137 ,135 ,132-131 ,129-125
168- ,160-159 ,157 ,148-140

 ,192 ,184 ,176-175 ,173 ,167
 ,211 ,202 ,200-199 ,197-196
 ,247-246 ,243-240 ,230 ,218
 ,267-264 ,262 ,254-253 ,250

 ,282 ,280 ,276 ,274 ,272 ,270
327- ,325-311 ,309-290 ,289

 ,369 ,367 ,359 ,355-338 ,336
 ,398 ,395 ,392 ,386 ,378 ,373

451- ,447-446 ,443-440 ,420
 ,492 ,474 ,467 ,455-456 ,449
 ,553 ,532-529 ,522 ,504 ,498
 ,610 ,591 ,575 ,563 ,561 ,555

620
חיל	האוויר	המצרי	

 ,243 ,241-240 ,201 ,143 ,12
304- ,298 ,296-295 ,292 ,290
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363 ,351 ,324 ,315 ,306 ,303
חיל האוויר הסורי 

 ,324 ,315 ,143-142 ,12
 351

חיל	ההנדסה	הישראלי
422 ,419-417 ,201 ,159

חיל	הים	הישראלי	
 ,146-145 ,110 ,99 ,27 ,19 ,12
 ,348 ,265-264 ,197-196 ,151
494- ,487 ,476-475 ,467 ,439
 ,512-510 ,508 ,505-496 ,489
 ,533-529 ,527-519 ,517-514
620 ,600 ,576 ,553 ,543-535

חיל	הים	הסובייטי
556 ,554 ,512
חיל	הים	הסורי

527 ,265
חיל	המשלוח	העיראקי
620 ,452 ,449 ,249
חיל	הקשר	הישראלי

553
חיל	הרגלים	הישראלי
  108-107 ,91

חיל	הרפואה	הישראלי	
 ,397 ,395-394 ,390-389 ,151

543 ,400
חיל	השריון	הישראלי	
607 ,419 ,236 ,111

חיל	השריון	הסורי 
   12

חיל	התותחנים
 ,398 ,386-385 ,359 ,328-327

514
חילות	האוויר	הערביים

440 ,354 ,324 ,304-303
חילות	היבשה	

  511 ,346
חילות	הים	הערביים

491
חילות	משלוח	

 17 ,12
חיפה,	העיר

 ,439 ,413 ,335 ,328 ,307 ,264
542 ,524 ,522 ,495

חיפה,	מפרץ
375-374
חיפה,	נמל
439 ,328

חלב	בגדש	)המפלגה	הקומוניסטית	
הסורית(

554

״חלוץ״,	אזור
236

חמדון,	ווליד
261-260
חמדיה

220 ,216 ,195 ,191 ,181
״חמוטל״,	מעוז	

 ,236 ,219-216 ,191 ,188 ,174
  454
חנקין,	טייס

341
חסן	)אחיו	של	המלך	חוסיין(

   38
חסן	עלי,	כמאל	)מפקד	חטיבה	ומחבר	

הספר	״לוחמים	ועושי	שלום״(
261 ,187

״חצב״,	יחידה
481

חצור,	בסיס	חיל	האוויר	
344 ,342 ,338 ,296 ,100

חצי	האי	ערב
466

״חצר	)ה(״
421 ,395 ,224 ,201

״חרות״,	מפלגת	
 44

חרטום,	העיר 
536 ,47

״חרטום״,	ועידת-
615 ,613 ,62 ,47
חרם	הנפט	)הערבי(

537
חרמון	הר

 ,250-249 ,247-246 ,126 ,92 ,19
 ,281 ,274 ,271-270 ,266 ,256
 ,336 ,306 ,301 ,299 ,294 ,289

378- ,374-373 ,371 ,344-342
 ,565 ,422 ,386 ,383 ,381 ,377

619
חרמון,	מוצב

 ,373 ,299 ,276 ,272-270 ,259
384-382 ,379

חרמונית
372 ,261-259

חרפא
381

״חשבון	ועוצמה״,	שם	ספר	
  71

״חשמונאים״,	תכנית
75

״חתול	המדבר״,	תרגיל
393 ,390

ט

טאבה	
  63

טבנקין,	יצחק
 62-61 ,52

טובאס	
  46
טוניסיה	

  18
״טופולוב	16״,	מטוס	

  143
טורקיה	

 576 ,494 ,153
טייסת	69

338
טייסת	101

327
טייסת	105 

343 ,297 ,243 ,145
טייסת	109
340 ,338

טייסת	110
343 ,340 ,338

טייסת	115 
  145
טייסת	117
340 ,338

טייסת	127
338

טייסת	201
344

טילי	״הוט״
440

טילי	״הוק״	
532 ,502 ,99

טילי	״כנרית״	)״הרפון״(
506

טילי	״לוז״
514

טילי	״מאבריק״
307

טילי	״סאגר״
 ,194 ,179 ,175 ,157 ,111 ,92-91

 ,252 ,231-229 ,223-222 ,204
608 ,593 ,421 ,254

טילי	״סאם	2״
336

טילי	״סאם	3״
240

טילי	״סאם	6״
336 ,240
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טילי	״סאם	B2״
240

טילי	״סאם		C2״
240

טילי	״סקאד״ 
431 ,307 ,305 ,188 ,147

טילי	״פרוג״
343 ,340 ,294 ,247 ,147

טילי	״קאהר״
307

טילי	״קלט״
 ,315 ,306-305 ,296 ,241 ,143

529
טילי	״שמל״

230
טילי	״שרייק״

292
SA-2	טילי
345 ,252

טילי	SA-2	משופר
440

SA-3	טילי
561 ,440 ,345 ,252 ,91 ,24 ,18

SA-6	טילי
 ,313 ,305 ,252 ,192 ,142 ,103

440 ,345 ,335
טילי	אוויר-	קרקע

296 ,292
טילי	טלוויזיה

307
טילי	ים	-	ים

541 ,512
טילי	ים	-	ים	״גבריאל״

 ,523 ,515 ,506-505 ,499 ,489
541-540 ,526

טילי	ים	-	ים	״סטיקס״
509- ,500-499 ,493-492 ,475
526- ,523 ,516-515 ,512 ,508

541 ,538 ,532-531 ,525
טילי	כתף

491
טילי	כתף	״סטרלה״

240
טילי	נ״ט	)נגד-טנקים(

447 ,91
טילי	קרקע	-	אוויר	

 ,134 ,121 ,99 ,93 ,91 ,86-85 ,34
 ,298 ,290 ,272 ,240 ,222 ,161
 ,344 ,342 ,340 ,335 ,333 ,313

547 ,503 ,462 ,347-346
טילי	קרקע	-	אוויר	מצריים

 344 ,297

טילי	קרקע	-	אוויר	סובייטיים
440 ,24

טילי	קרקע	-	אוויר	סוריים
440

טילי	קרקע	-	קרקע
344- ,341-340 ,307 ,294 ,161

361 ,343
טילי	קרקע	-	קרקע	מצריים

83
טילים	ארוכי	טווח	

170
טילים	מונחי-מכ״ם

306-305
טילים	נגד-מכ״מים

86
טל,	אלכס
542-541

טל,	ישראל	)טליק(
 ,137 ,134 ,130 ,123 ,95 ,84 ,82

335- ,317-316 ,268 ,200 ,150
 ,446-445 ,441 ,426 ,418 ,334
 ,547 ,501 ,477 ,467 ,451 ,449

621 ,612
מוצטפא	טלאס

495 ,491

טנק	״טיראן״
531-530
טנק	״מגח״

234
טנק	״מקח״

208
טנק	״מרכבה״

440 ,96-95
טנק	״פטון״

 479 ,408 ,404 ,74-72
טנק	״צנטוריון״

594 ,406 ,92 ,89 ,74-72
טנק	״שוט״

 ,269 ,234-233 ,208 ,96-95 ,93
409-408 ,404 ,282

טנק	״שרמן״
 ,385 ,359 ,342 ,266 ,99 ,92 ,89

530 ,408
טנקי	גישור	

  421 ,257 ,18
טנקים	אמריקניים

565
טנקים	מצריים

 ,219 ,216 ,187 ,181 ,175-174
479 ,458 ,441 ,235

טנקים	סוריים
398 ,374 ,316 ,283 ,267 ,264

טנקים	עיראקיים
270

טנקים	רוסיים	
99

 M-60	טנקי
   76

T-34	טנקי
262

 T-54	טנקי
561 ,262 ,89

 T-55	טנקי
  561 ,89
T-62	טנקי

 ,440 ,414 ,252 ,224 ,214 ,181
561

טסה,	יישוב
 ,176 ,132-131 ,128-127 ,98

 ,368 ,364 ,264 ,234 ,225 ,223
456 ,421 ,419 ,394 ,392-391

טרור	
   57

טרטוס,	יישוב
  541 ,501

י

יאירי,	עוזי
224-223

יארינג,	גונאר,	שליח	האו״ם
  66 ,50 ,35 ,24

יארינג,	תכנית	
   22

יגורי,	אסף
364-363 ,232 ,219
״יד	חזקה״,	תרגיל

302
יד	טבנקין

603
ידין,	יגאל
  208 ,94

ידלין	אהרון	
   62-61

יהודה	ושומרון	
614 ,404 ,64 ,61-60 ,58-57 ,46

יוון	
  576 ,153

יום	טוב,	תמיר
234

״יוניפלוט״,	דוברות
420 ,196
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יופה,	אמיר	
 ,237-234 ,223-222 ,219 ,102

 593 ,440 ,239
״יוקון״,	קוד	לציר	במפת	הקוד	

״סיריוס״
420-419 ,363
יוקנעם,	מחנה	

   93
״יורם״,	תעוז

363
יזרעאליאן,	ויקטור

201
יחזקאלי,	זאב

523
יחידה	707

535
יחידה	8200

470-469 ,458
יחיל,	חיים	

   67
ים	האדום	)ה(

537 ,505 ,492
ים	השחור	)ה(	

494 ,27
	 ים	התיכון	)ה(	

 151 ,27 ,23 ,19-18 ,12
507- ,502-498 ,495-494 ,489 ,
 ,543-542 ,538-537 ,517 ,504

620 ,576 ,556 ,554-552
ים	סוף	

490- ,439 ,151 ,99 ,19-18 ,12
506- ,502 ,498 ,495-492 ,489
538- ,533 ,529 ,523 ,517 ,505

 620 ,543-542 ,537
ימית,	יישוב	

  65 ,60-59
״יסעור״,	מסוק

338 ,336 ,299 ,270
״יפתח״,	יחידה

419
״יפתח״,	מחנה	

   93
יעבץ,	חיים

429
יערי,	אביעזר	)אבי(	

 ,277 ,262 ,251 ,188 ,150-149
472- ,461 ,443 ,434 ,432 ,339

 478 ,468
יערי,	ידידיה

534
יפה,	אליעזר

 231
יפו	

   57

ירדן	
 ,82 ,46 ,38 ,33-28 ,25 ,19 ,17
 ,247 ,149 ,133 ,125 ,116 ,86

 ,278 ,264 ,259-258 ,256 ,249
 ,466 ,457 ,359 ,338 ,335 ,310

615 ,562 ,494 ,470
ירדן,	בקעת	)ה(

383 ,359 ,273-272 ,58 ,30
ירדן,	גשרי

386 ,374 ,310 ,256
ירדן,	חזית	
  265 ,125
ירדן,	נהר	

 ,107 ,58-56 ,52 ,47 ,30 ,19 ,17
375- ,316 ,310-309 ,306 ,247

596 ,457 ,400 ,397 ,374
ירדן,	עבר	)ה(

  316 ,54
ירדן,	עמק	

 ,324 ,320 ,316 ,310 ,273 ,127
 603 ,375
ירדן,	שפך	

  419-418 ,93
ירדנים

 ,121 ,116 ,107 ,31-30 ,25 ,19
 ,278 ,268 ,248 ,199 ,134-133

452 ,359
ירושלים	

 ,51 ,49 ,45-44 ,38 ,35 ,32 ,29
 ,325 ,208 ,141 ,64-63 ,55-53

 ,557 ,422 ,416 ,405 ,397 ,343
 613

ירושלים	המזרחית	
613 ,107

יריב	)רבינוביץ(,	אהרון	)״אהר׳לה״(
 44 ,425 ,152 ,123 ,96

ישראל,	ארץ-	
 ,127 ,102 ,65-64 ,57 ,54-52

592 ,389 ,316 ,310
ישראל	המנדטורית,	ארץ-

  65 ,46
ישראל	השלמה,	ארץ-	,	

תנועת-	
 67 ,62-61 ,59 ,57-55 ,53-52

ישראל,	מדינת-	
 ,66-65 ,61-43 ,41-20 ,18-17 ,12

 ,93 ,87-86 ,81 ,78 ,75-74 ,68
118- ,110-109 ,107 ,104 ,96-95

 ,141 ,139-137 ,134 ,127 ,117
161- ,156 ,153 ,151 ,146 ,143
 ,186 ,172 ,167-166 ,163 ,160
248- ,227 ,204 ,199 ,195 ,191
 ,281-280 ,278 ,269 ,264 ,247

 ,320-319 ,314 ,312 ,310-309
 ,354-352 ,348 ,334 ,323-322

 ,431 ,429 ,427 ,425 ,406 ,395
 ,473-472 ,470-468 ,461 ,449
 ,495-490 ,485 ,481-480 ,475

 ,530 ,523 ,517 ,506 ,504 ,499
 ,555-553 ,550-547 ,538-537
 ,580-579 ,577-575 ,571-557
606- ,594 ,591-588 ,586 ,582

620-619 ,615-611 ,609 ,605
ישראל,	ממשלת-	

 ,138 ,81 ,66 ,61 ,58 ,48-47 ,45
 ,564 ,442 ,198 ,153 ,151 ,141

 610 ,575
	 ישראל,	עם	

 ,465 ,463 ,461 ,196 ,104 ,81 ,61
598 ,477 ,474-473

כ

כביש	דמשק	-	עמאן	
274

כביש	החת״ם	
 247 ,158 ,144

כביש	הרוחב	
232 ,216 ,211 ,157 ,83

כביש	סואץ	-	קהיר	
   163

כביש	קוניטרה	-	דמשק
276

כהן,	אילן
398

כהן,	בן	עמי
382 ,373 ,371

כוברי
364 ,362

כווית
183

״כוח	נמר״
392

״כוח	ששון״
392

כור	העיראקי	)ה(
   343

כורדים	
450 ,39
כורסי

284 ,260
כותל	המערבי	)ה(

   53 ,45
כורדני,	מחנה

  374 ,370 ,93
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״כחול-לבן״,	כוננות,	גיוס
 ,187-185 ,100 ,92 ,41 ,39 ,26
 ,414 ,409-407 ,405 ,198 ,196
468- ,464 ,433 ,429 ,419-418
556 ,552 ,482 ,479-478 ,467

כיבוש	המעברים	
462 ,120
כיכר	ציון	

   53
״כישוף״,	תעוז
361 ,223-221

״כל	התקווה״,	שם	ספר
592
כנכר

449 ,442 ,380 ,284 ,274 ,249
כנסת	)ה(	

 ,575 ,161-160 ,106 ,56 ,49 ,45
 616 ,590 ,584

כנף	1
453 ,344-342 ,340 ,338 ,333

כנף	4
453 ,329-328

כנרת,	אגם
 ,282 ,272 ,260 ,247-246 ,196

417 ,377
״כפר	)ה(״,	מוצב

191
כפר	גלעדי,	קיבוץ

533
כפר	מנחם,	קיבוץ

336
כפר	שמס

259
״כתובה״,	מעוז

194

ל

לב,	אמנון
602

לב,	גיורא	
 411 ,160

לבושין,	ארנון
336

לבנה,	אליעזר	
54-52
לבנון	

 ,257 ,247 ,228 ,86 ,60 ,33 ,30
472 ,375 ,338 ,332

לבנון,	ממשלת-
615 ,494

לברן,	אהרון
433 ,429

״לגיון	הערבי״	)ה(	
  46
להב,	פנינה
589-588

להביור)ים(	
  168

״להיות	תותחן״,	שם	ספר
384

לוב)ים(
495 ,343 ,304 ,298

לוחמה	אווירית
345 ,240

לוחמה	אלקטרונית	
499- ,305 ,300-299 ,292 ,24

 ,523 ,513 ,508 ,506-505 ,498
527-526

״לוחמים	ועושי	שלום״,	שם	ספר
187

לוי,	גרשון
207

לוי,	משה
374 ,370
לוין,	חנוך	

 62

לוין,	עמירם
 598 ,596

לונדון	
   58

לונץ,	רמי
520 ,491 ,475 ,439

לורסן,	מספנת-
517 ,515

לטקיה	
 ,489 ,476 ,277 ,265 ,100 ,23
 ,501-500 ,498 ,494,495 ,492
 ,527 ,525 ,522 ,511-510 ,505

554 ,541
ליטני
350

לייבוביץ׳,	ישעיהו
471

ליכוד,	מפלגת	)ה(
 58 ,55 ,47
לירון,	זאב

 392
לכיש,	זאב

303
לנצנר,	עוזי

366
לנר,	דן	

 ,270-268 ,263 ,248-247 ,152
 ,407 ,309 ,285-284 ,274-273

 477 ,460 ,442 ,415
לסקוב,	דוד

589 ,419-418 ,264 ,94
לצרוס,	מיכה

501
״לקקן״,	מעוז

421 ,394

מ

מאיר	גולדה
 ,62  ,57 ,52-49 ,47  ,42 ,25

 ,128 ,124 ,122 ,101-100 ,67-66
 ,143 ,141 ,137-136 ,134-132
 ,268 ,203 ,160 ,153-150 ,147
 ,325 ,323-322 ,311-310 ,278

 ,441 ,432 ,426 ,337 ,334 ,329
 ,475 ,469 ,463 ,449 ,446-445
 ,584 ,571 ,566 ,564-563 ,547

621 ,611-610 ,606
״מבדד״,	תעוז

361
״מבצע	41״	

   36
מבצע	הצליחה	המצרי	

  121-120
מג׳דל	שמס

270
מגדל	העמק	
  247 ,147

מגידו	
   46

מגן,	קלמן	
 ,218 ,213 ,202 ,183 ,162 ,158
 ,607 ,479 ,285 ,235 ,228 ,226

610
״מדינות	הנפט״	

   29
מדינות-ערב	

 ,50 ,33 ,30 ,28 ,23 ,21 ,17 ,12
 ,136 ,134 ,121 ,75-74 ,63 ,58
 ,554 ,550 ,509 ,499 ,163 ,141

619 ,616 ,612 ,571 ,560
״מהלומה״,	משחק	מלחמה	

82
מובארכ

   472 ,305
מודיעין,	חיל	)ה(,	הישראלי	-		אגף	

המודיעין
150- ,87 ,57 ,51 ,43-41 ,39 ,18
 ,199 ,188 ,186 ,165 ,152 ,149
 ,313 ,308 ,281 ,277 ,254 ,201
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 ,451 ,444-442 ,428-427 ,321
 ,475-470 ,463 ,460-457 ,453

 ,566 ,563 ,556 ,548 ,509 ,481
605

מודיעין,	קהילה
 ,443-441 ,437 ,432 ,429 ,321

484 ,471
מודיעין	בסיסי

458-457
מודיעין	האמריקני	)ה(

187
)ה( מודיעין	הטורקי	

   27
מודיעין	היווני	)ה(

 27
מודיעין	המצרי	)ה(

25
מודיעין	הנדסי,	הישראלי	

  172
מודיעין	הערבי	)ה(

616-615 ,612
מודיעין	חיל	האוויר	)למד״ן(,	

הישראלי
434 ,429 ,342 ,321

מודיעין	חיל	הים,	הישראלי
495 ,492-491 ,475 ,439

מודיעין	קרבי	)מודיעין	שדה(
457-456 ,444 ,146

מוחסין	
   118

״מוסד	)ה(״	
 581 ,470 ,441 ,433 ,194 ,150

״מוסטנג״,	מטוס
327

מוסקבה,	העיר	
 ,254-252 ,201 ,163 ,153 ,40

 558-557
מועצה	לביטחון	לאומי	)ה(

570 ,568 ,563
מועצת	הביטחון	

 ,138-137 ,135-134 ,48-47 ,27
 ,269 ,250 ,203-202 ,164-163
613 ,558 ,549-547 ,445 ,322

מורג,	גיורא
231

מורג,	עמי
232

מורתג׳י,	גנרל	
  167 ,119-117

״מזח	)ה(״,	מעוז
227 ,191 ,157
מזרחי,	אריה

378 ,371

מזרח	התיכון	)ה(
 ,116 ,46 ,40 ,37 ,27-26 ,24-20
 ,554-547 ,187 ,164-163 ,150
 ,571 ,567-566 ,563 ,561-556

577-576
מחוז	הצבאי	המזרחי	המצרי	)ה(,	

״פיקוד	המזרח״	
  167 ,117
מחוז	מירון

375
מחטת	אל-עבד	

   173
״מחנות	העולים	)ה(״

  62
מחניים,	שדה	תעופה

340
מטה	הכללי	המצרי	)ה( 

511-510 ,502 ,361 ,165 ,122
מטה	הכללי	הסורי	)ה(

256
מטה	הכללי	של	צה״ל	)ה(

 ,85 ,81 ,78 ,72 ,61-60 ,51 ,43
 ,126-123 ,120 ,110 ,96 ,94 ,87
 ,140--149 ,133-130 ,128 ,126
 ,208 ,192 ,186 ,169 ,165 ,162

 ,272-271 ,268-267 ,213-211
 ,366 ,353 ,332 ,327 ,317 ,300
 ,411 ,408 ,403-402 ,375 ,371
 ,448 ,445 ,443-440 ,415 ,413

587 ,566-564 ,499 ,457
מטה	המצומצם	של	הרמטכ״ל	

)ה(	
 ,248 ,136 ,134-133 ,128 ,123

  620 ,448
מט,	דני,	אלוף	

 ,200 ,160 ,112 ,107 ,102-100
 478 ,237 ,222
״מיג״,	מטוס	

 ,296 ,241-240 ,143 ,141 ,86
532 ,530-529 ,300

״מיג-8״,	מטוס
240

״מיג-17״,	מטוס
304 ,296 ,243 ,240

״מיג-21״,	מטוס
 ,338 ,306 ,304 ,296 ,243 ,240

561
״מיג-23״,	מטוס

280
״מיג-25״,	מטוס

305
מייזל,	מתי	

  560 ,550 ,41-39 ,32 ,27-20

מיכאלי,	דני
396 ,392

מיכאלי,	יאיר
534

מיכלסון,	בני	
 ,188 ,156 ,122-116 ,19-17 ,13
 ,547 ,489 ,444 ,289 ,266 ,246

619 ,616 ,604
״מילאנו״,	מוצב
235-234 ,168
מילוא,	פנחס

523
מילואים,	גיוס	

 ,301 ,188 ,173 ,105 ,98 ,62 ,18
 ,588 ,586 ,580 ,438-436 ,411

612
מילואים,	כוחות	

 ,166 ,125 ,98 ,84-82 ,45 ,13
 ,265 ,260-259 ,197 ,188 ,185
 ,442-441 ,384 ,375 ,317 ,275

457
מילואים,	מערך	

586 ,394 ,370 ,197 ,93
״מיסורי״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״

 ,238 ,226 ,221 ,217-214 ,202
395

״מיסטר״,	מטוס	
243 ,74

״מיראז׳״,	מטוס	
 ,340 ,338 ,304 ,298 ,192 ,78 ,74

530 ,431
״מיראז׳	5״,	מטוס	

  306 ,74
״מירון״

375 ,248
״מיתוס	מול	מציאות״,	שם	ספר

280 ,170
״מיתלה	)ה(״,	שם	מעבר	בסיני	

 ,177-175 ,158-157 ,131 ,98 ,83
 ,310 ,252 ,232 ,228 ,215 ,190

391 ,367 ,317
״מכבי״	)״מכבי	המקורית״(,	תכנית

75 ,73-72
״מכבי״	החדשה,	תכנית

76-73
״מכשיר״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״

220 ,217-216
״מלבן	עבדת״

363 ,361
מלחמה	בתימן	)ה(	

  166 ,117 ,43
מלחמה	הקרה	)ה(

615
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מלחמת	״אוקטובר	1973״	)מלחמת	
יום	הכיפורים(

 562 ,496 ,168 ,165
מלחמת	ההתשה	

 ,34-33 ,28 ,25-24 ,22 ,20 ,13
 ,79-78 ,71 ,62 ,49 ,47 ,39 ,37
 ,103 ,98-97 ,91-90 ,88-85 ,81
168- ,165 ,156 ,142 ,119-117

 ,303 ,290 ,270 ,240 ,216 ,167
 ,345 ,335-333 ,330 ,314-313
405- ,392 ,390 ,385 ,361 ,359
441- ,428-427 ,417-416 ,404

 ,489 ,480 ,468 ,466 ,464 ,440
 ,567 ,555-552 ,519 ,497 ,492

   609 ,603
מלחמת	העולם	הראשונה

 238 ,200 ,64 ,60
מלחמת	העולם	השנייה	

239- ,122 ,111 ,101 ,60 ,45-44
 ,603 ,568 ,511 ,417 ,359 ,238

 614 ,607
מלחמת	העצמאות,	הישראלית	

 ,107 ,62 ,57 ,47-46 ,40 ,31 ,13
 ,449 ,439 ,417 ,250 ,223 ,151

611 ,606 ,602 ,534
מלחמת	״הרמדאן״	)מלחמת	יום	

הכיפורים(
 614

״מלחמת	הרמדאן״,	שם	ספר
165

מלחמת	וייטנאם
563-562 ,560 ,548 ,351

״מלחמת	יום	הדין״,	שם	ספר
416 ,325 ,166

מלחמת	יום	הכיפורים	
 ,32-25 ,20 ,18-17 ,15 ,13-12

 ,64-59 ,57 ,51-47 ,43-38 ,36-34
92- ,87-81 ,77-76 ,71 ,69 ,67-66
 ,120-116 ,113-103 ,101-94 ,89

 ,144 ,141-140 ,125 ,123-122
172- ,169-165 ,156 ,153-147

 ,190 ,187 ,178 ,176-174 ,171
 ,207 ,205-201 ,197-194 ,192
 ,246-245 ,240-239 ,229 ,227
 ,274 ,271 ,264-263 ,253-251
294- ,291-289 ,287 ,278-277
 ,314-312 ,308-302 ,300 ,293
 ,330-329 ,327 ,325-320 ,317
 ,357 ,355-344 ,338 ,333-332
 ,390-384 ,372 ,370 ,359,361
 ,407-406 ,402-399 ,396 ,394
 ,426-425 ,423 ,417-416 ,409
464- ,452 ,444 ,441-439 ,431

 ,484-479 ,477 ,471 ,466 ,459
506- ,500-496 ,491 ,489 ,487
 ,540-538 ,529 ,510 ,508 ,505
551- ,548-547 ,545 ,543-542
568- ,565 ,563-559 ,556 ,550
 ,580-581 ,577-575 ,570 ,567
 ,605-602 ,600 ,593-591 ,589
.620-619 ,616-614 ,612-607
מלחמת	לבנון	)״שלום	הגליל״(

441- ,384 ,348 ,315 ,108 ,31 ,13
620 ,505 ,440

מלחמת	סיני	)ראו	גם:	מבצע	
״קדש״(

 ,107 ,105 ,86 ,46 ,42 ,37 ,32 ,13
 605 ,303 ,290 ,239 ,146 ,118

מלחמת	ששת	הימים	
 ,38-35 ,33-28 ,23-20 ,17 ,15 ,13
 ,61-59 ,56-51 ,49-48 ,45 ,43-40

 ,87 ,84 ,82-81 ,79-71 ,68-67
 ,110 ,107 ,101-95 ,92 ,90-89
143- ,140 ,131 ,122 ,119-117
 ,169-165 ,160 ,148 ,146 ,142
 ,257 ,247 ,240-238 ,230 ,204
313- ,305-303 ,290 ,285 ,280
 ,345-344 ,334 ,330-328 ,311
 ,394 ,389 ,386-384 ,359 ,352
 ,417-416 ,409 ,407-402 ,397

 ,464 ,457 ,449 ,443 ,440 ,427
 ,495 ,491 ,489 ,480 ,478 ,466

 ,540-539 ,517-516 ,498-497
 ,590 ,568 ,561 ,556 ,552-550

621 ,613-611
מלטה,	אי

539 ,519 ,495
מלמד,	דני
  523
מן,	חגי

386
מנדט	הבריטי	)ה(	

   64
מנדלר,	אברהם	)״אלברט״(

 ,228-227 ,211-210 ,158 ,156
  434 ,422
מנוס,	אורי
377 ,374
מסחרה

249
מסעדה

386 ,372
מספנה	CMN	)צרפתית(

516
 JSP	מעבורות

   167

מעלה	אדומים,	יישוב
 422 ,405

מעלה	גמלא
374 ,293 ,273 ,260

מעלה	יוסף
405

״מעוז״,	תכנית
 210

״מעריב״,	עיתון
 602 ,571

מערך,	מפלגת	)ה(
  60 ,58 ,52 ,43

מערך	הגישור	
  277 ,19

מערך	הטילים	המצרי	
297 ,243-242 ,240 ,127 ,87

מערך	הצליחה	
  420 ,196 ,19

מערך	התחזוקה	
413 ,406-404 ,77-76

״מערכות״,	כתב	עת
 ,326-325 ,197 ,180 ,171 ,116

 562 ,416 ,388-387 ,385
מערכת	הביטחון	הישראלית

 ,157 ,146 ,110 ,79-78 ,25-24
517 ,430 ,414 ,352-351 ,247

מערכת	הביטחון	המצרית
162

מפא״י,	מפלגת-
224 ,53 ,44

מפד״ל,	מפלגת-	)ה(	
   59

)מפקדת	חילות	השדה( מפח״ש	
 610-609 ,332 ,140

מפלגה	הקומוניסטית	המצרית	)ה(
554

מפלגה	הקומוניסטית	הסובייטית	
)ה(	

162 ,25 ,21
מפלגה	הקומוניסטית	הסורית	)ה(

554
״מפצח״,	מבצעי-

307 ,297
מפקדה	הערבית	המשותפת	)ה(	

38 ,29
מפרץ	הפרסי	)ה(

537
״מפרקת״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״

602 ,235-234 ,210
מצבת	״פרקר״

191 ,189
״מצווה״,	תעוז

195 ,191 ,181
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״מצמד״,	מעוז
 ,221 ,213 ,211 ,200 ,194 ,173

 421
מצנע,	עמרם

234 ,216
מצפ״ע,	מוצב	הפיקוד	העליון

 328-327 ,207 ,148
מצרים	

 ,51-48 ,46 ,43 ,40-21 ,19-17 ,12
 ,106 ,104-103 ,87-85 ,75 ,67-59

127- ,120-118 ,116 ,109-108
 ,141 ,139 ,136 ,134-133 ,125
163- ,159 ,153 ,150 ,147 ,145
196- ,184 ,181 ,167 ,165 ,162
243- ,223 ,203 ,201 ,199 ,195
281- ,265 ,253-252 ,248 ,240
 ,299-296 ,294 ,292-290 ,278
 ,315 ,312-310 ,308 ,305-303

 ,339 ,334 ,330 ,324 ,320 ,318
 ,359 ,353 ,347-346 ,344 ,341
 ,442 ,440 ,437 ,435 ,432-427
 ,476 ,472 ,470-461 ,448 ,444
 ,496-491 ,489 ,484 ,482-480
534- ,530 ,523 ,519 ,514 ,503
 ,561-550 ,548-547 ,536 ,533
577- ,571-570 ,567 ,565 ,563

 615-614 ,609 ,580 ,575
195 ,193 ,185 ,174 ,165

מצרים	)ה(
38- ,34 ,32-31 ,26-24 ,19-18

 ,87 ,83-82 ,65-64 ,51 ,45 ,36
 ,111-108 ,105 ,103 ,101-99 ,91

 ,129-128 ,122-120 ,117-116
 ,144-143 ,139-134 ,132-131
 ,168-166 ,162-157 ,153-152
186- ,183 ,181-179 ,177-171
 ,204 ,202-193 ,191-188 ,185
226- ,222-221 ,219 ,216 ,211
243- ,236-235 ,232 ,228 ,225
281- ,266 ,257 ,253-251 ,239
 ,307-303 ,299-296 ,  290 ,279
 ,359 ,353-351 ,347 ,345 ,317
 ,391 ,369 ,367-366 ,363 ,361
442- ,438-427 ,421 ,418 ,403
465- ,459 ,453 ,447-444 ,440
492- ,483-482 ,470-468 ,462

 ,504-503 ,500 ,498 ,494 ,490
538- ,535-533 ,531-529 ,524

 ,565 ,559 ,557 ,549-547 ,537
 ,595 ,587-586 ,577-576 ,567

620 ,611-610 ,608
מרום,	עודד

 348 ,345 ,331

מרוקו	
  65 ,17

״מרור״,	תעוז/מעוז
363 ,235

מרחב	שלמה	)ראו:	מרש״ל(
מרכז	הלוגיסטי	)ה(

 413
מרכז	סיוע	התקפי	

   147
מרס״א	)מרכז	סיוע	אוויר(

328 ,294 ,290
מרסא	מטרוח,	נמל

554
מרסא	תלמאת,	מעגן

536 ,505 ,503-502 ,498 ,493
מרש״ל	)מרחב	שלמה(

 ,538 ,530 ,197 ,176 ,174 ,99
  612

״מרתף	השואה״,	״הבור	של	
הירוקים״,	בפי	בני	פלד

   144
משה,	אורון

523
משחקי	מלחמה	

111 ,97 ,89 ,84-81 ,71
Z	משחתות

514
משל״ט	)מרכז	שליטה(	חיל	האוויר

347 ,290
משפט	אייכמן	

   45-44
משרד	האוצר,	הישראלי	

   79-78
משרד	הביטחון,	הישראלי

 ,416 ,387 ,326 ,146 ,95 ,78 ,71
  540 ,515

משרד	ההגנה,	של	ארצות	הברית
570 ,565 ,21

משרד	החוץ,	הסובייטי	
   22-21

משרד	החוץ,	הישראלי
568 ,67-66

משרד	החוץ	של	ארה״ב, 
 FRUS (Foreign Relations of

                         570  ,United States) 568
״משרוע	110״,	תרגיל	סורי

 255

נ

נאור,	אריה	
  68-63 ,60-41

נאטו	
  576 ,153

נאצר,	גמאל	עבד	אל-
 ,45 ,37-32 ,29 ,25-24 ,22-21

 ,170-169 ,167-165 ,119-117 ,81
560 ,555-554 ,552 ,461 ,191

נאצריזם	
   33 ,29

נבו,	יהושע
608 ,605-604

״נברון״,	עמדה	–	מעוז	של	תותחים	
כבדים	155	מ״מ

361
״נגיחה״,	תכנית	ומבצע

339 ,291 ,240 ,103
נדל,	חיים

 270 ,250 ,184 ,175 ,77 ,72-71
נהריה,	העיר

328 ,307
נודלמן	

   102

נווה	אטי״ב,	יישוב
382

״נוזל״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״
236 ,216-217

נחל	ים,	היאחזות	נח״ל
 189 ,173 ,170

״נחלה״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״
221

״ניסן״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״
213

ניקסון,	ריצ׳רד
 ,192-191 ,187 ,132 ,41 ,26 ,22
568- ,563 ,558 ,548 ,322 ,268

571-570 ,565
ניר,	נתן	)״נתק׳ה״(	

 ,233 ,218-217 ,215-214 ,131
413 ,236
נפח,	מחנה

 ,261-258 ,256 ,254 ,247-246
 ,285 ,283 ,273-272 ,266-265
 ,373-372 ,342 ,335 ,301 ,293

606 ,602 ,405 ,382 ,378
״נפתלי״,	מחנה

284-283
נריה,	יובל
  601 ,595
נרקיס,	עוזי	

   45
״נשר״,	מטוס	

  74
״נתרן״,	מבצע

184
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ס

סאדאת,	אנואר
 ,36-34 ,32 ,29 ,26-25 ,13-12

 ,66-63 ,60 ,58 ,51-49 ,43 ,40-38
 ,150 ,119 ,117 ,109-108 ,106
 ,171-170 ,165 ,163-162 ,153
192- ,188-186 ,183 ,180 ,173
 ,203 ,201 ,199-198 ,196 ,190
307- ,304-303 ,281 ,253-252
485- ,465-461 ,428 ,426 ,306
 ,560 ,557-555 ,552 ,548 ,480

 615 ,577-576 ,566-565
סאדאת,	ביקור	בישראל

  65 ,58 ,51
סאדק	-	ראה:	צאדק

סאסא
269-270

סואץ,	כללי
132- ,109 ,104 ,101-100 ,19

 ,183 ,167 ,164-163 ,157 ,130
 ,239 ,226 ,216 ,213-211 ,202
 ,395 ,391 ,384 ,369 ,361 ,297
 ,548 ,530 ,495 ,490 ,479 ,396

595 ,557
סואץ,	מפרץ	

 ,177 ,170 ,163 ,158 ,145 ,27
 ,502 ,494-492 ,489 ,202 ,197
535- ,532 ,529 ,524 ,519 ,505

576 ,559 ,543 ,534
סואץ,	תעלה	

 ,35-34 ,32 ,30 ,27 ,24 ,22 ,19
84- ,77 ,63 ,56 ,51-49 ,42-41
 ,103 ,101-97 ,92-91 ,87 ,81

 ,122-120 ,118 ,110-108 ,106
 ,138-135 ,133-128 ,125-124
 ,165-156 ,153-152 ,146 ,144
 ,176-175 ,173-171 ,168-167

 ,200 ,194-186 ,184 ,180 ,178
 ,235-234 ,232-228 ,222-210

 ,272 ,264 ,259 ,243-240 ,238
 ,306 ,304 ,297 ,290-289 ,285
 ,318-317 ,314 ,312 ,310-309

 ,343 ,341 ,337 ,335 ,325 ,322
 ,362-361 ,354 ,350 ,346-345
 ,390 ,384 ,382 ,369-366 ,364
 ,411 ,409 ,405 ,403 ,396-393
435- ,422-420 ,418-417 ,414
454- ,448-444 ,442-441 ,432

 ,468 ,466-464 ,459 ,456 ,452
 ,495 ,493 ,489 ,480-479 ,470
 ,548-547 ,535 ,529 ,521 ,502
565- ,561-557 ,555 ,553-552

 ,602 ,596-595 ,577-576 ,566
620 ,615
סובייטים

 ,139-138 ,109 ,40 ,26 ,22-21
190- ,187 ,164-162 ,153 ,147
 ,280-279 ,253 ,201 ,199 ,189
 ,462 ,440 ,436-435 ,430 ,305
 ,513-511 ,509 ,477 ,469 ,464
 ,563 ,560 ,558 ,555 ,549-547

 571 ,567-566
״סוחוי״,	מטוס

307-306 ,304 ,296 ,240
סומך,	תא”ל

301
״סופר	מיסטר״,	מטוס	
   74

סוריה	
 ,33-28 ,26-25 ,23 ,21 ,19-17 ,12

 ,82 ,60-59 ,50 ,46 ,43 ,40-36
121- ,116 ,109-108 ,103 ,87

 ,138 ,136-132 ,127-124 ,120
163- ,159 ,150-147 ,142-141

 ,242-240 ,208 ,199 ,196 ,161
 ,258-257 ,253-251 ,249-247
 ,274 ,269-267 ,263-262 ,260
 ,301-299 ,296-289 ,281-276
 ,318 ,315 ,313-307 ,305-303
339- ,336 ,334-333 ,324 ,320
 ,353 ,347-346 ,344 ,341 ,338
 ,438-437 ,435 ,431-430 ,359
462- ,452 ,450 ,448 ,444 ,442
 ,472 ,470-468 ,466-465 ,461
 ,511 ,496 ,494-491 ,489 ,484
 ,556 ,553-550 ,547 ,539 ,523
621 ,580 ,577 ,575 ,565 ,563

סורים
 ,103 ,93-92 ,87 ,60 ,36 ,31 ,25
 ,174 ,159 ,150 ,133 ,121 ,109
 ,197-196 ,192 ,188 ,186 ,181
257- ,248-246 ,203 ,200-199
 ,269 ,267-266 ,263-259 ,250
 ,291 ,281-277 ,275 ,273 ,271
310- ,307-305 ,299 ,294-293

 ,345 ,343 ,340 ,338 ,334 ,309
 ,371-370 ,359 ,354-351 ,347
432- ,398 ,383-378 ,375-373

452- ,448 ,439 ,436 ,434 ,431
 ,501 ,498 ,469-468 ,462 ,450
 ,596 ,594 ,547 ,538-536 ,525

619 ,614 ,602 ,598
סחיטא

 382
סחר,	יוסי

392

סטאלין
553

סטי״ל,	ספינת	טילים	״אוסה״
 ,516 ,514-513 ,498 ,492-491

527 ,525
סטי״ל,	ספינת	טילים	״אורית״

525
סטי״ל,	ספינת	טילים	״אילת״

 ,520 ,517-516 ,508 ,497 ,348
525 ,523

סטי״ל,	ספינת	טילים	״געש״
523

סטי״ל,	ספינת	טילים	״דקר״
517

סטי״ל,	ספינת	טילים		״חיפה״
523 ,514

סטי״ל,	ספינת	טילים	״חנית״
523

סטי״ל,	ספינת	טילים	״חץ״
523

סטי״ל,	ספינת	טילים	״חרב״
523

סטי״ל,	ספינת	טילים	״מבטח״
525 ,523 ,517-516

סטי״ל,	ספינת	טילים	״מזנק״
523

סטי״ל,	ספינת	טילים	״משגב״
523 ,517

סטי״ל,	ספינת	טילים	״סופה״
523

סטי״ל,	ספינת	טילים	״סער״
 ,506-505 ,502 ,495 ,492 ,489
542- ,529 ,526 ,523 ,520 ,517

541
סטי״ל,	ספינת	טילים	״עכו״

523
סטי״ל,	ספינת	טילים	״עפיפון״

523
סטי״ל,	ספינת	טילים	״קומאר״

 ,516 ,514-512 ,504 ,498 ,492
541 ,525

סטי״ל,	ספינת	טילים	״קשת״
523

סטי״ל,	ספינת	טילים
541 ,525 ,523 ,489

סטרלות,	טילים
  531 ,240 ,173
סיוע	הסובייטי	)ה(

560 ,550 ,164 ,25 ,21
סילסוואו,	גנרל	

   164
סין	

571-570 ,562 ,23 ,21-20
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סינים
512

סינדיאנה
598 ,273 ,266 ,254

סיני,	חצי-אי	
 ,46 ,38 ,36 ,32 ,23 ,19 ,17 ,13

 ,76-75 ,66-65 ,61-60 ,56 ,52 ,50
 ,107-106 ,99-97 ,89-88 ,84-82

 ,126 ,119-117 ,112-111 ,109
 ,158-152 ,149 ,134 ,129-128
 ,189 ,186 ,180 ,177 ,171-166
 ,227 ,210 ,208 ,205 ,192-191
 ,253-252 ,247 ,241 ,238 ,234
 ,305 ,297-296 ,282 ,271 ,268
 ,365 ,361-359 ,328 ,318-317
392- ,386 ,384 ,382 ,370-367
 ,413-410 ,407 ,405-403 ,389

 ,442 ,439 ,431 ,428 ,422 ,419
 ,470 ,468 ,462 ,458 ,456 ,447
 ,532 ,530 ,503-502 ,498 ,492
 ,557 ,548-547 ,538 ,536-535
 ,612 ,609 ,607 ,577-576 ,561

614
סיסקו,	ג’וזף

563 ,463
״סלע״,	התכנית	הפיקודית

398
   כוננות - 438

   תכנית - 408, 483, 498
   תכנית	אוגדתית - 398

   תרגיל - 542
״סנפיר״,	תרגיל

536
סעסע
249
ספג׳ה

492
״ספינות	שרבורג״,	מושג	ושם	ספר

525 ,519 - 515 ,491 ,20
ספיר,	פנחס	

 ,191 ,188 ,95 ,81 ,78 ,67 ,62-61
 219

ספקטור,	יפתח
343

״סקורי״,משחתות	סובייטיות	
בשירות	חיל	הים	המצרי	

514
״סקייהוק״,	מטוס	

 ,313 ,304 ,300 ,265 ,243 ,85 ,74
 441 ,348 ,343 ,340 ,338 ,335

סקל,	עמנואל
  234 ,228 ,191

סרפאום-דוורסואר,	גזרת-
454 ,201-200

ע

ע׳דביה	
 ,285 ,239 ,228 ,203 ,163 ,100

536 ,530 ,490 ,479 ,459
ע׳וסתן

257
ע׳רדקה	

504- ,494 ,492 ,489 ,439 ,177
537 ,534-533 ,529 ,503

עאמר,	עבדול	חכים
167-166 ,119-117

עבדאללה	הראשון,	המלך
   46

עבודי,	יוסי
 350 ,290 ,240 ,202 ,104-103

עברי,	דוד
571 ,300
עגנון,	ש״י	

   67
עדיני,	חיים

363 ,238-236 ,229 ,218
עוז,	עמוס

592
עולם	הערבי	)ה(

 ,45-44 ,43 ,38-36 ,32 ,30 ,29-28
615 ,169

עוסמאן,	גנרל	
   118

״עופר״,	מחנה
602

״עוז״,	תרגיל
418 ,389 ,350

עזה	
  613 ,65-64

עזה,	רצועת-	
612 ,170-169 ,65-64 ,46

עין	גב
460 ,377 ,316

עין	זיוון
378 ,372
עין	מוסא	

   145
עיראק	

 ,263 ,251 ,249 ,247 ,116 ,40 ,17
615 ,577 ,452 ,450 ,442 ,347

עיראקים	
 ,199 ,152 ,150 ,121 ,116 ,39 ,19

 ,284 ,274 ,270 ,268 ,263-262
 ,460 ,452-449 ,380 ,359 ,304

596 ,565 ,547 ,477 ,468
״עכביש״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״

 ,392 ,363 ,238 ,224-221 ,161
420 ,410 ,394

״על	שתי	גדות	הסואץ״,		שם	
ספר	

   166
עלאווי,	עלי	חסן

261
עלי,	אחמד	איסמעאיל	

173- ,170 ,158 ,122 ,120-119
  428 ,252 ,199 ,175 ,172

עליונות	אווירית	
 ,168-167 ,160 ,143 ,125 ,73

 ,311 ,299 ,291 ,289 ,241 ,173
 ,331 ,324 ,320 ,318 ,314 ,313
 ,468 ,355-354 ,345-343 ,341

502
עליונות	ימית

489 ,12
״עמיר״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״

221
עמיר,	בצלאל

604
עמיר,	גבי	

233-232 ,156
״עמליה	200״,	תכנית

183
עמק	הבטיחה

377
עמק	הבכא,	קרב

267 ,247
ענתר

381 ,249
עליקה

249
״עפיפון״,	מעוז

216
״עציון״,	נמל	התעופה

296
״עצירה	האופרטיבית	)ה(״

609 ,190 ,173
עקנין,	יעקב

361
״עשור	של	החלטות״,		שם	ספר

562

פ

פאוזי,	מחמוד
496 ,170-169 ,119-118

פאיד
422 ,396 - 395 ,202

פדל׳ה,	פלד	אהרון
413 ,189 ,181 ,176 ,174

פו״ם	)בית	הספר	לפיקוד	ומטה,	
הישראלי(

 491 ,204 ,82-81
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פו״ם	)פיקוד	ומטה(	האמריקני
   116

״פוגה״,	מטוס
298 ,243
פורט	סודן
523 ,492
פורט	סעיד	

 ,297-296 ,289 ,242 ,157 ,104
  559 ,501 ,498 ,489 ,343

פורט	תאופיק	
  157 ,99

פורטוגל,	חוף
  519

פורמן,	גיורא	
   93

״פורקן״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״
220 ,216

פורת,	יהודה
434

״פיל״,	תכנית
 58 ,52

״פילון״,	מחנה	
374 ,370 ,92
פיקוד	הדרום	

 ,117 ,105 ,97 ,93 ,87 ,84 ,82
 ,152 ,133-131 ,129-127 ,124
 ,208-207 ,194 ,165 ,158-156
 ,285 ,264 ,247 ,214 ,212-211
 ,385 ,366 ,363 ,350 ,310 ,297
 ,412 ,408-407 ,396 ,392-389
 ,446-445 ,443-442 ,436 ,420

610 ,536 ,470 ,456 ,448
פיקוד	המרכז	

 ,375 ,371 ,273 ,208-207 ,125
470 ,422 ,412 ,407 ,383

פיקוד	העליון	)ה(
153- ,134 ,130 ,124-116 ,113
268- ,248-247 ,210 ,202 ,151

 ,452 ,450 ,448 ,445 ,442 ,267
621-620 ,547 ,510

פיקוד	העליון	הבין-ערבי	)ה(
  116

פיקוד	העליון	הירדני	)ה(	
  116

פיקוד	העליון	המצרי	)ה(	
496 ,166 ,158 ,122-116
פיקוד	העליון	הסורי	)ה(

 116
פיקוד	העליון	העיראקי	)ה(

 262 ,116
פיקוד	העליון	הערבי	)ה(

  122
פיקוד	הצפון	

 ,127-125 ,120 ,106 ,98 ,94-91

 ,142 ,136 ,134-133 ,131-129
 ,233 ,208-207 ,198 ,150 ,148
 ,264 ,257 ,254 ,250-249 ,247
 ,277 ,275 ,272-271 ,269-267
 ,310-309 ,295-293 ,285 ,279
371- ,367 ,354 ,343-342 ,316
 ,386 ,379 ,377 ,375-374 ,370
 ,414 ,412 ,407 ,402 ,399 ,397
 ,475-474 ,452-451 ,449 ,422
619 ,602 ,599-598 ,565 ,477

פירדאן	
 ,217 ,214-213 ,211 ,193 ,144

 364 ,232-229
פישר,	מקס

571
פלד,	בני

 ,135 ,129 ,127-126 ,123 ,93 ,87
151- ,146-145 ,142 ,140 ,137

 ,274 ,268 ,266 ,242 ,184 ,148
317- ,301 ,298 ,292-291 ,289
 ,329 ,327-325 ,321-320 ,316
 ,352 ,349-347 ,339 ,336 ,333
 ,532 ,450 ,446-445 ,443 ,355

603 ,547
פלד,	יוסי

602 ,599 ,274
פלד,	משה	)״מוסה״(	

 ,411 ,407 ,268 ,250 ,247 ,149
 602 ,460

פלדשו
  341

פלמ״ח	
 611 ,606 ,140 ,53

פלסטינים	)פלשתינאים(
 ,461 ,149 ,60-57 ,37 ,30 ,29

615-614 ,482 ,472
״פנטום״,	מטוס	)״קורנס״(

 ,168 ,132 ,86 ,77-76 ,74 ,24
314- ,304 ,296 ,294-293 ,241
344- ,338 ,334 ,322 ,317 ,313

565 ,531-530 ,493 ,340
״פנקס	שירות״,	שם	ספר

588 ,584
״פנתרים	השחורים	)ה(״	

   80
״פסק	דין	יורמן״

589
פעיל,	מאיר	

 ,575 ,153-151 ,115 ,106 ,67-66
606

פקר,	רן
348 ,342 ,333 ,331 ,329 ,302

פרוזדור	הצליחה
384 ,382 ,369-368

פרונז׳ה,	אקדמיה	צבאית	סובייטית
   119

פרל	הרבור,	נמל
614 ,430 ,104 ,12

פרס,	שמואל
523

פרס,	שמעון
594 ,515 ,198

פרקר,	צומת
   192

צ   

צאדק	
173 ,170

צבא	ברית	המועצות	)ראו	גם:	הצבא	
הסובייטי(

561 ,554-550 ,418 ,187 ,22-21
צבא	האדום	)ה(

  551 ,147 ,102
צבא	האמריקני	)ה(	

  568 ,198 ,81
צבא	הגנה	לישראל	

 ,41 ,39 ,32 ,27 ,19-17 ,13-12
 ,66 ,61-60 ,53-51 ,48 ,46 ,43
 ,102-94 ,92-81 ,79-71 ,69-68
133- ,125 ,121 ,112 ,110-104
 ,148 ,144-143 ,140-135 ,132
 ,168-167 ,164-157 ,152-151
196- ,191-185 ,181 ,176-170
 ,207 ,204-203 ,201-198 ,193
 ,231 ,229-227 ,221-220 ,209
 ,250-246 ,242 ,239 ,237 ,233
 ,268 ,262 ,260-259 ,256 ,254
294- ,291 ,289 ,284 ,275-274
313- ,306 ,301 ,298-297 ,293
 ,324-322 ,320-317 ,315 ,310
 ,347 ,334 ,332-331 ,328-327
373- ,367 ,360-359 ,353-349
 ,390-389 ,387-385 ,382 ,371
420- ,417-414 ,409-400 ,392

 ,441 ,430 ,427-425 ,422 ,419
 ,457 ,452-450 ,448 ,444-443
 ,477 ,471 ,468-465 ,461 ,459
504- ,499 ,497 ,489 ,483 ,481
 ,521-519 ,515 ,511-509 ,503
548- ,543-540 ,538 ,535 ,524
 ,566-564 ,561 ,558-557 ,547
 ,583 ,581-580 ,577-575 ,571
 ,607-603 ,593 ,591 ,586-585

621-619 ,616 ,614 ,611-609
צבא	הגרמני	)ה(

  108 ,81
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צבא	הסובייטי	)ה(
554-550 ,22-21

צבא	ירדן	
  470 ,440 ,30

צבא	מצרים	
 ,43 ,34 ,32-31 ,27 ,19-17 ,12

 ,122-121 ,119-116 ,102-101 ,82
 ,183 ,181 ,170 ,178-165 ,158
200- ,194-192 ,190 ,187-186

 ,230 ,229 ,226 ,221 ,203 ,197
 ,304 ,297 ,295 ,252 ,243-242
 ,329 ,324 ,318-317 ,314 ,306
 ,475 ,470 ,436-434 ,428 ,384
 ,576 ,561 ,557 ,548 ,529 ,485

  620 ,609
צבא	סוריה	

 ,255-250 ,181 ,161 ,159 ,17
 ,277 ,267 ,265 ,263 ,261 ,257
 ,461 ,432 ,324 ,318 ,314 ,295

561 ,475
צבא	עיראק	

 477 ,450 ,295 ,293 ,251 ,18
צבאות-ערב	)הצבאות	הערביים(

 ,122 ,116 ,90 ,40 ,37 ,33 ,18 ,12
 ,553 ,483 ,335 ,313 ,310 ,249

619 ,561
״צבוע״,	משחק	מלחמה	

   82-83
צבי,	שבתאי	

   53
צברי,	עלי

 255 ,25
צדקי,	מפקד	חיל	האוויר	המצרי	

לשעבר	
צוקרמן	אנטק

 118
צוקרמן	יצחק	)אנטק(,	

  67
צי	השישי	)ה(	

556 ,554 ,153 ,26 ,24-23
״ציונה״

 216
ציידא

378
צינר,	בן	ישי

523
ציפורי,	מרדכי

207 ,204
״ציר	הנפט״

 ,283 ,273 ,267-265 ,259 ,246
598 ,398 ,383 ,373
צליחה	המצרית	)ה(	

457 ,391 ,289 ,188 ,19

״צליחת	סער״
418

צמ״ה	)ציוד	מכני	הנדסי(	
 422 ,172

צמח,	חירות
 531 ,525 ,508
צמח,	משטרת-

460
צריפין

 ,420-419 ,412 ,394 ,390 ,105
604-603

צרפת	
517 ,515 ,20

צרפתים	
 576 ,540 ,519 ,473 ,111 ,74 ,41

		 	 צ׳רצ׳יל,	וינסטון
 60 ,46

ק

קאולי,	איתן
598 ,595

קג״ב	
557 ,555 ,551 ,40 ,26-25 ,21
״קדש״,	מבצע	)ראו	גם:	מלחמת	

סיני(	
550 ,540
קהיר,	העיר

164- ,153 ,122-121 ,100 ,17 ,12
 ,237 ,203 ,195 ,191-189 ,162
 ,479 ,468 ,418 ,333 ,298 ,239

620 ,614 ,569 ,557
קהלני,	אביגדור

  599 ,596 ,266
קו	ביר	גפגפה

98
קו	החת״ם	
198 ,127
קו	הירדן
256-255

״קו	הירוק״	)ה(
614-613 ,308 ,306 ,98 ,65-64

קו	המעברים	
 ,190 ,174 ,170 ,144 ,98 ,49 ,36

577 ,548
קו	המעוזים

609 ,443
״קו	הסגול״	)ה(

 293 ,268-267 ,261 ,133 ,120
קו	הפסקת	האש	

295 ,267 ,48-47 ,161 ,133
קו	הפירדאן

   456

קו	התעלה	
 ,212 ,173 ,108 ,101 ,98-97 ,84
 ,364-363 ,361 ,295 ,264 ,235

479 ,457 ,442-441 ,433
קו	טסה	-	ביר	גפגפה	
   158

קו	שביתת	הנשק	
   65

קובה
249

קווי	ה-4	ביוני	
613 ,50 ,46

קווי	טורס	ודראס	
   172

קוונדט,	ויליאם
567 ,565 ,563-562

קומנדו	הימי	)ה(,	שייטת	13
530-529 ,492 ,489 ,202 ,19

קומנדו	המצרי	)ה(
 ,172 ,158 ,143 ,112 ,102 ,99
 ,197 ,193-192 ,190 ,177-176

 ,306 ,256 ,241 ,217 ,214 ,210
 ,524 ,505 ,503-502 ,498 ,493

537-535 ,532 ,529
קומנדו	הסורי	)ה(

444 ,401 ,383 ,267 ,246
קוניטרה,	העיר	

 ,265 ,261-260 ,258 ,254 ,126
602 ,598 ,373 ,340 ,301

קוסובו
347

קוסיגין	
 ,563 ,560 ,558-557 ,201 ,162

565
קוק,	הרב	צבי	יהודה	
   54

קוריאה,	דרום
512

קוריאה,	צפון
249
קטנה

259 ,257
קידר,	ב״ז

232
קין,	נחמיה	

418 ,111 ,105 ,96-94
״קינוח״,	מבצע
382 ,289 ,250
קיסינג׳ר,	הנרי

 ,147 ,139-137 ,135-134 ,26 ,22
 ,248 ,201 ,199 ,190 ,163 ,153
548- ,462 ,447 ,443 ,334 ,268
 ,571-562 ,560 ,558-557 ,547

594 ,576
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קישון,	יחזקאל
394-392

קלאוזוביץ,	קארל,	פון-	
   84 ,81

קלצ׳ניקוב,	רובה	
   102

קם,	אפרים	
483 ,426 ,61 ,40-28

קמחי,	הדר
519

״קמפ	דייויד״,	הסכמי-
  64 ,60 ,49-48

קנדים
576

קנטרה,	העיר
 ,193 ,181 ,168 ,130 ,104 ,83
 ,235-234 ,229 ,217 ,215-213
 ,364-363 ,350 ,297-296 ,243

454 ,443 ,414
קניאז׳ר,	זוסיה	)״זיזי״(

 ,443 ,432 ,197 ,194 ,190 ,187
466

קסטינה,	מחנה
363 ,361

״קפיטל״,	מבצע
265

קפריסין
523 ,494
קרב	לטקיה

527 ,522 ,505 ,500
קרב	עמק	הבכא

267 ,247
קרב	רומני
505 ,497

קרגמן,	ישראל	
  45

קרטר,	ג׳ימי	
   65-64

קריה	)ה(
497 ,153

קרייסקי	ברונו	
   62

קרמלין	)ה(
201

קרן,	אריה	
 ,218-216 ,214 ,112-111 ,64-63

413 ,237-236
קרני,	יהודה

207
״קרנף״,	מטוס	

   144
קרת־מורה

366

ר

ראס	ג׳ונדי
189

ראס	זעפרנה
536

ראס	מוחמד
502 ,493
ראס	מסלה	
  532 ,177
ראס	סודר	

 ,498 ,394 ,368 ,296 ,158 ,145
 536 ,531 ,502

ראס	ע׳רב
503

ראס	תלמת
197

ראש	הנקרה
 542

ראש	פינה	
  273 ,145

רביב,	טוביה
413

רבין,	יצחק	
 ,79-78 ,73 ,66 ,61 ,51-50 ,46-45

585- ,560 ,441 ,210 ,107 ,81
 621 ,611-610 ,599 ,588 ,584

רבינוביץ׳,	אברהם
525 ,518

רובין,	דורון
  599 ,458 ,181
רובינשטיין,	אמנון	

   56
״רוביקון״

463
רוג׳רס,	ויליאם,	וגם:	תכנית-

 463 ,50 ,24 ,22
רודוס	

   141
רום,	אורי	

   108
רומני

 ,498-497 ,493 ,419 ,414 ,405
505

רונה,	אריה
497 ,493

רוסיה	
561 ,550 ,20
רוקפלר,	נלסון

569-568
ריאד,	עבד	אל-נעים	

  260 ,119-118

ריחם,	אורי
540

רכבת	אווירית	
 ,332 ,313 ,307 ,144 ,26 ,17 ,12

566 ,564 ,547
רכבת	אווירית	סובייטית	

  565 ,295 ,147
רם,	ירון	

   175
רם,	מיכה

541 ,525 ,523
רמאללה

 602
רמת	דוד	

 ,340 ,338 ,336 ,294 ,147 ,133
  453 ,373 ,347 ,345 ,342

רמת	הגולן
 ,56 ,52 ,46 ,40 ,36 ,30 ,19-17
104- ,94-92 ,88 ,84 ,65 ,61-60
 ,121-120 ,109 ,107-106 ,103
143- ,140 ,132 ,127-126 ,123
 ,181-180 ,159 ,152 ,149 ,142
 ,257-253 ,251 ,249-245 ,239
 ,276 ,273-272 ,267-261 ,259
310- ,305 ,301 ,295-292 ,282

 ,320 ,318 ,316 ,314 ,312 ,309
 ,350 ,347 ,342-339 ,336 ,324
379- ,367 ,361 ,359 ,355-354
 ,398-397 ,386 ,384-381 ,370
 ,431 ,419 ,413 ,411 ,405-403
 ,470-469 ,460-459 ,443-442

600- ,585 ,576 ,564 ,561 ,547
 ,614 ,612 ,609 ,607-604 ,594

619-618
רפא״ל	)הרשות	לפיתוח	אמצעי	

לחימה(
   146

רפיד	
 ,316 ,294 ,271 ,261 ,254 ,126

405 ,398
	רפידים,	מחנה

 ,223 ,190-189 ,157 ,129 ,102
394- ,391-390 ,305 ,238 ,234
479 ,420 ,413 ,411 ,396 ,393

רפיח	
440 ,397 ,229 ,166 ,140

״רעם״,	קוד	על	מפת	״סיריוס״
235

רשף,	אמנון
228 ,200 ,193 ,181 ,156

רשף,	יהודה
   474



מלחמת יום הכיפורים 646

ש

שאזלי,	סעד	אל-דין	
 ,158 ,122 ,119-120 ,117 ,36
178- ,175-171 ,166-165 ,162

 ,192 ,189 ,187-186 ,183 ,177
 ,325 ,319-317 ,303 ,203 ,199

595 ,576 ,428
שארם	אל-שיח׳	

 ,197-196 ,177 ,143 ,127 ,99 ,51
 ,483-482 ,311 ,296 ,241 ,223
535- ,532-529 ,517 ,503-502

534
שגיא,	יהושע

  456 ,181
שדה,	אילן

523
״שדה	דב״,	שדה	תעופה

333
״שדה	תימן״,	מחנה

361
שדואן,	אי

537-534 ,532
״שואה״	)ה(

 480 ,152 ,144 ,45-44
״שובך	יונים״,	תכנית	המגננה

 ,390 ,361 ,159 ,156 ,88
 595

שוויד,	אליעזר	
   54

שומרון,	מרחב
46

שומרון,	דן	
 ,536 ,227 ,191 ,183 ,174 ,156

599
שוקן,	גרשון	

   152
שחל,	חיים

516
שחם,	יעקב

449
שחק,	צביקה

 536
שט״ל	)שירות	טכני	לחיל	האוויר(

184
שייטת	הסובייטית	)ה(

  553 ,23
שילה,	ששון

229
שיף,	אילן

616 ,610 ,604 ,578
שכם,	העיר
  108 ,57

שלו,	אבנר	
   130

שלו,	אריה
 ,429 ,426 ,279 ,277 ,272 ,204

621 ,473 ,470-469
שלו,	יצחק	

   67
״שלום	הגליל״	)מלחמת	לבנון(

441- ,384 ,348 ,315 ,108 ,31 ,13
620 ,505 ,440

שלופה
479 ,297 ,184 ,163 ,101

שלזינגר,	ג׳יימס
570 ,563
שלח,	אודי
350 ,337
שלמה,	ארז

222
שמגר,	מאיר	

   49
שמיט,	קרל	

   53
שמיר,	יצחק

523 ,319
שמיר,	משה	

  67 ,62 ,54-52
שמיר,	שמעון

303
שמס,	בד׳ראן	

  167-166
שניר,	אשר

344
שפר,	אריה

523
שרון,	אריאל	)״אריק״(

 ,129-127 ,108 ,91 ,87 ,84 ,82
 ,162-161 ,159 ,157 ,152 ,131
226- ,213 ,210 ,189 ,181 ,174
 ,393 ,391-390 ,364 ,232 ,215

606 ,446-445 ,443 ,411
שריג,	רן

282 ,269 ,265-264
שריג,	שמואל

523
״שריטה״,	מבצע	

   84
פקודת - 104-103, 354-353

תיק - 87
תכנית - 87, 159, 241-240, 291, 

361 ,353-354

ת

״תגר״,	מבצע
354 ,334 ,330 ,293-292

״תגר״,	תכנית
 ,291 ,242-240 ,145 ,103 ,87

352 ,329
תהליך	השלום	
472 ,65 ,13
״תחריר	35״

187
״תחריר	41״

470-469 ,433 ,187 ,81
תימן	

 166 ,118-117 ,43
תירוש,	צבי	)הרשל(

 539 ,533 ,510-509
״תכנית	)יגאל(	אלון״	
  62 ,59-57

תכנית	ההבקעה	של	אוגדה	36
379

תל	אביב,	העיר
 ,265 ,241 ,173 ,145-144 ,45

 ,422 ,316-315 ,310 ,306 ,296
 569 ,525
תל	אביטל

373
תל	אל-צבח

378
תל	דהור

399 ,387 ,379
תל	יוסיפון

378
תל	מחפי

 372
תל	מסחרה
 460 ,249
תל	מרעי

284 ,249
תל	נוף,	מחנה

348 ,334-333 ,327
תל	עכשה
378 ,259

תל	פארס	)זוהר(
378- ,374-372 ,267-266 ,258

602 ,398 ,377
תל	שמס

 ,384 ,381 ,379 ,269 ,249 ,181
399-398
תל	שער

460 ,451 ,449 ,380
תלם,	בנימין	)״ביני״(

534 ,510 ,508 ,506 ,489
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421-419 ,417 ,222 ,200
    

53-52
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  146 ,79-78

הרמטכ”ל ”דדו” עם לוחמים במהלך המלחמה
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חיילי צה“ל עוזבים את יבשת אפריקה




