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 רס"ן גדי זהר, שליש הרמטכ"ל  :רשם

 ההערכה הבסיסית שהערבים מפחדים ולא ילכו למלחמה לא השתנתה.  ראמ"ן:
ק"ג. נתנו   30על כל המשפחות של היועצים הסובייטים לנסוע ללטקיה. כל משפחה  –בידיעות 

 הנחנו לכן שהפינוי הוא ימי. היום.   12להם זמן עד 

 ות מצונזרות שור 2)

 באו המטוסים. אירופלוט.    שלב ג'

  הערכתנו בנויההמטוסים הם בעלי מושבים ולא מטען. מטוסים הם למשפחות.  האין לי הוכחה ש 
 שהמשפחות יפונו במטוסים למה?  על הנחה

שלנו. הרוסים מאמינים שיש סבירות לכך  ההסורים והמצרים אחוזי חרדה מפני תקיפ .א
 א"ב(  .ולכן החליטו להוציא )את המשפחות

הרוסים מאמינים שהמצרים והסורים הולכים לתקוף ואז חשש פגיעה והדגשה   .ב
 להתנגדותם למלחמה 

 ין המצרים והסורים לרוסים.קשור ליחסים ב  .ג

 (מצונזרת)שורה 

 ראמ"ן אינו יודע למה הרוסים עזבו  סך הכול

 בעיות: 
ים שנתקוף סביר שהיו פונים לאמריקאים. והאמריקאים אלינו. זה לא קרה. ואם  ב אם היו חוש

 לא יקרה זה יטיל צל על אפשרות א' 

 האם ניתחתם את מקורות הידיעות שאנחנו מרכזים כוחות  רמטכ"ל:

 א"ב( .בודק. סיבות )אפשריות  )ביטחון שדה( ב"ש :ראמ"ן

 הצהרת שר הביטחון ערב ראש השנה  .א
 ברמת הגולן. א"ב(.  179תרגיל הגיוס )חטיבה  .ב
 הזזת כוחות.  .ג
 תרגיל הצנחנים בסיני.  .ד
 ( מצונזרתשורה הלילה כבר ו...)  התרגיל הימי של .ה
 נאום הרמטכ"ל בכנס הצנחנים .ו

 בנוסף יש )פרסומים ב...( עיתונות וגיחות הצילום הרבות בזמן האחרון. 
 לתרגיל הימי שהיה הלילה לא הייתה השפעה. 

 (צונזרו)כמה שורות 

( המערך   . א"בבארטילריה. חסר )מידע על 30%גידול של   מצאו גיחה בתעלה מאתמול ב :ראמ"ן
 ק"מ שלגביו אין כיסוי צילומי.  40- 20בין 

 ?  מה סיכוי "מבט" לחזור :רמטכ"ל

 סיכוי  80% :מח"א

יש תגובות קשות לגיחות הצילום שלנו בתעלה. הם עצבניים )חזרנו על צילום קשת יום   רמחמ"ן:
 טכנית במצלמה(  להאחרי יום בגלל תק



לצביקה יהיה חומר הלילה כי )ל(מקור הטוב שלו יש התרעה למלחמה. יראה את צביקה   :ראמ"ן
הסטרלות    300הלילה ויחזור )צביקה( ביום א'. המצרים מנדנדים ללובים לשלוח להם את  

 שהלובים קנו עבור המצרים. 

יע  חקה סיפר לי הבוקר ששתי הדיביזיות המשוריינות נמצאות אחורנית יותר וזה מצב רמטכ"ל:
 על מגמת הגנה. 

 פריצה על ידי דיביזיות חי"ר הרי שזה סביר להציב שם את השריון   היא  אם התוכנית טליק:

 ק"מ מהגבול. היום נעלמו )ל( אחור.  25-לא נכון. המיקום הרגיל היה כ רמטכ"ל:

 לכן אני רוצה לצלם שוב. ראמ"ן:

 .   4-שתיהן מטי. שתי טייסות סוחוי בבסיסים דרומיים ח"א סורי: רמחמ"ן:
 (. 20בסבירות נמוכה )סוחוי(  7(. השנייה בבליי )סוחוי 7אחת בדמייר )סוחוי 

לדמשק    17( ומבליי הוציאו את מטוסי המיג  21)מיג  ...הוציאו את טייסת הצילום מדמייר ל
 . 4-ולצפון. הטייסת הדפוקה מדמייר הועברה לטי 

 . י ונמוך־נמוך־נמוך לכל הצפוןשנותן לו טווח אפקטיב  7זה קידום הסוחוי   ומשמעות
 דמייר ובליי מוגנים בטילי קרקע אוויר.  

  תאז זה להגנת המטוסים. היו 20זה למטרות התקפיות. אם העבירו סוחוי   7אם העבירו רק סוחוי 
 ת.  והתקפי   - נמוכה 20וסבירות הסוחוי 

 .  21מצרים. אין שינוי פרט להשלמת תקן מטוסי מיג  
 ש"ת אבו צוויר מיועד להיתפס במלחמה אבל נשלחו צוותים טכניים והתמקמו בו. 

 הבוקר בחדרי המבצעים.  (מצונזרותכמה מילים )הטייסות  כל מפקדי   ראמ"ן:

 קבלו אזהרה מפני תקיפה שתתפתח מגיחות הצילום  רמחמ"ן:

 (מצונזרת)שורה 

ולכן החליטו לצאת. וייתכן והם   (מילה מצונזרת)ייתכן שהאמריקאים העבירו לרוסים  מח"א:
: שהרוסים ניזונים מידיעות מסולפות של הערבים והחליטו לא  אפשרות נוספתשותפים למתוכנן. 

 להודיע לאמריקאים והחליטו לצאת. מעריך שאפשרות א' נכונה. 

 המלצות:  

לדעתי צריך להמשיך לצלם כדי לקבל את   שלנו.  שבצילומים )את( הגירוי א. לשקול להוריד 
 המודיעין.  

 ב. מחר יהיה קשה לעשות הזנקות.  

 לעשות התראה באמצעות גל"צ כל שעתיים. יפתחו המשדרים.

 רמטכ"ל:

 בעד ביטול חופשות  .1
די הוכחות שאינם הולכים לתקוף, לכן צריך לי בסיסית אני מניח שהולכים לתקוף אין  .2

 לעשות סידורים אלמנטריים. 
 לכן סיכמנו ביטולי חופשות בשריון ועתה בחיל האוויר.   .3

 טנקים.  וזוודו   הלילה בוטלו כל החופשות ס'רמטכ"ל:

אותם, כי הערכתם להפחיד אבל זה יכול רק   , יעשו פניקהגם הצילומים מעצבנים  רמטכ"ל :
 יא אותם להתקפה.  בשאנו נתקוף לא ת

  


