
 השקת הספר "מעשה אמ"ן חלק ב'" ס קדברים בט

 )סרן( רמ"ד מצרים   –מאת יוסי ברקן )בן מרגי( אל"מ מיל' 

 פיקוד הדרום במודיעין 

 

לרגל השקת הספר התבקשתי להסביר על תפקודה של מחלקת המודיעין של פיקוד הדרום  

את המבנה האירגוני וכל הפעולות    אצייןבדברי . בתקופה שלפני ובמלחמת יום הכיפורים

תצפית אישית  דברי הינם  המקצועיות שהתקיימו במודיעין הפיקוד לפני ובמהלך המלחמה.

בעיקר על כל התכנונים האופרטיביים ועל פעולות מבצעיות   על הנעשה בהיותי אחראי שלי

 שונות כולל איסוף מידע מקו המגע בתעלה.

 

 המלחמה ההתשה ועד בתקופת מלחמת   מחלקת המודיעין של פיקוד הדרום

 : מחלקת המודיעין כללה

 בט"ש כולל פח"ע - מדור פעילות

 מערך, שטח ופיענוח   ,חוליות 3 שכלל - מדור מצרים

 חולית ירדן וגופים טכניים. 

 קצינים ומס מש"קים 2האחראית על גזרת מצרים מנתה  -חולית המערך

  המרחבית והצרכים המבצעיים את האחריות לדעתי לא תאם הזהוהמצומק  גוניהמבנה האיר

בגיבוש דומיננטי כגורם   בחולית המערך,שחיל המודיעין לא ראה  הבנתיזה מ של הפיקוד.

 מחקר.  באמ"ן בהערכתתלות התקיימה  הבנתילפי   .הצבאית במצרים תמונת המצב

 

 מלחמת ההתשה 

בשרות הסדיר כמפקד צוות  פעיל  בה לקחתי חלק) ,ההתשה, הקשה ורבת הנפגעיםמלחמת 

שפה משותפת עם ח"א לתקיפת מטרות ליצירת  הייתה המניע העיקרי (14בסיירת חט' 

 קרקעיות. 

 

ק"מ. דפים אלה  10לראשונה הוכנו דפי מטרה אשר כיסו את מרחב התעלה עד לעומק 

חולית הפיענוח פענחה  ח"א.-מודיעין הפיקוד לולקו לטייסות ושימשו כשפה משותפת בין ח

התעלה ופגיעה חמורה בתשתית המעוזים  . עם החמרת המצב בקו גיחת צילום מידי יום

 קיפה בחזית התעלה.תללהציע מטרות  נונדרש

בשונה  סוללות ארטילריה. 15-01ין ימה ומידי יום הותקפו ברתם למש האוויר נל חי

לפועל של  יםהמוציא  היינו סרן אמנון סהר ז"ל ואחריו אנוכי, ,ר חולית הפענוח ,מהיום

ניתוח  ,על פי מדיניות האלוף עד לסגירת מעגל התקיפה תוכנית התקיפה היומית

 תוצאותיה והפצת דוח תוצאות תקיפה. 

 



בגזרה הצפונית   שבוצעו סיירת שקד  עבורתיקי מבצעים לפשיטות בתקופה זו  הוכנו בנוסף

 ארט' על המעוזים. -הלחץ של הירי השל התעלה ונועדו להפחית 

 

 

 "שנת ההכרעה"  

 

החל הצבא המצרי  1971יולי  - סאדאתע"י הנשיא אנואר  "שנת ההכרעה "עם הכרזת 

 : תחומים עיקרייםתהליך מואץ בשני ב

, אשר" 41"תחריר צבאי כלל תרגיל וברמת כל היחדות   קיום תרגילים התקפיים - הראשון

 הצבא המצרי לצליחת התעלה והשתלטות על המעברים. שיקף את התפיסה ההתקפית של 

שימש כמתקן האימונים המרכזי לתרגול צליחת כוחות   האי אל בלחהנתיב המערבי של 

 באמצעות דוברות.  , הטיפוס לסוללה, פריצתה ע"י זרנוקי מים והעברת רק"מי"רח

 סימלי אותר תרגיל חטיבתי שלם. קבמצב המ

 תמכה אשר,תשתית ,לכל רוחב התעלה ,קרקעית לצליחה הכנותניהול וביצוע  - השני

 התעלה ואשר כללה:ת לצליחת המצרי תוכנית האופרטיביתב

איריים ע"ג   גשרים הכשרת ולקידום אמצעי צליחה, לאחסוןריכוזי מחפורות  סלילת צירים,

  -של כבגובה  לירי ותצפית רמפותבנית ירידות למים והכנת משטחים לצליחה תעלות המים, 

 מ'  40

למיפוי   , חולית השטח ר'סלע, מתי נור סגן  ,במסגרת הרצון לבין יעודן של הרמפות פנה

התוצאה שהתקבלה הצביעה על כך  הצבאי ודרש לבצע ניתוח קווי ראיה ושטחים מתים. 

 ק"מ ממזרח לתעלה.  10 -8בטווח של הינו  שתחום התצפית מהרמפות

 ,הצבא המצרי בימי הלחימה הראשוניים ניתוח זה הבהיר ותמך בהבנת מגמותבדיעבד, 

 " (41היומית" בתרגיל "תחריר  )מה שמתואר "כמשימה 

 

 נעשתה ע"י חולית הפענוח  נוספת יוזמת מבורכת

המעידים למלחמה מתי מתמלאים כל הסימנים  לקבל אינדיקציה מטרת העבודה הייתה

סגן עודד   יזם  1972 בתחילת שנת החפורות בחזית התעלה. סוללות הארטילריה באיוש 

לכור בדימונה. באמצעות יחידת המחשוב שלהם נבנתה  פניה   , ר' חולית הפענוח ,קמיניץ

החפורות בחזית התעלה לסוגיהם  חת"םכל עמדות ה אפשרה תיעוד שלתוכנה אשר 

 השונים.

חת פיענוח הוקלדו הנתונים של בתום כל גי חפורה קבלה "מס ברזל". חת"םכל עמדת 

 חת"םמהן הסוללות החלופיות של כל גדוד  ,עם הזמן הסוללות המאוישות ובכך למדנו

 ,המצרי עבודה מחקרית זו סייעה לנו להבין את הערכות החרום של הצבא במרחב התעלה.

 . יומיים לפני פרוץ המלחמה ,לחודש 4בגיחת הצילום של ה 

 

 



 "בדבלה" פק"ל לעבודת מחלקת המודיעין במוצב הפיקוד 

 לכתוב פק"ל עבודהקמ"נ הפיקוד  נדרשתי ע"י,  1973בעקבות כוננות "כחול לבן" מאי 

בין מפקדת הפיקוד   מידע הזרמתתרגיל  התבצעזה לצורך  בחרום למוצב הפיקוד "בדבלה"

היה   חדר המודיעין במוצב הפיקודלצערי  ומוצב הפיקוד. מנמ"ת ,(8200בסיס "בבל" )בב"ש, 

מי שתכנן את המקום לא לקח  גוף המודיעין הנדרש.לא יכול היה להכיל את  ,מאוד קטן

כל  על ידינו נבחנו בסופו  .לאורך זמןבמלחמה כוללת ו של גוף מודיעין פיקודי בחשבון עבודה

 . דרכי התקשורת לרבות קבלת נתוני כ"ס

 .מלחמההשנערך נכון לקראת מכל אגפי המטה מסתבר שהיינו הגוף היחידי 

 

 החלפת האלופים בפיקוד הדרום 

 

כניסתו הביאה לסדרה ארוכה של דיונים על  , ניכנס לתפקידו האלוף שמואל גונן 1973ביולי 

   במידה אשר סטרו ,כולל אימוני הצליחה ,על ההתרחשויות בשטח, הערכת המצב הקיימת

)המבצע המוביל לצליחת התעלה(   "חתול מדבר"מבצע . רבה את הערכת המצב המטכלית

ובראשם  השאלה המרכזית שהדאיגה את כולםהוצג במס ישיבות בצורה מאוד מפורטת. 

מצב התלבט רבות עקב   הקמ"ן . הכוונות של הצבא המצריסוגית  הפיקוד הייתה  קמ"ן

 המבולבל והלא משמעי שנוצר.

מאות ידיעות שהתקבלו בחולית המערך אשר הצביעו על קיום תרגיל רב היקף   מצד אחד

התקבלו מאות ידיעות המצביעות על קיום תרגיל מנגד  .אמ"ןותמכו למעשה בערכת 

ביחידות, ביטול חופשות,  על גיוס מילואים, השלמת תקנים ידיעות  ,במסווה למלחמה"" 

רצף גדול  בנוסף ו  אמצעי צליחה ועוד. , י גישוראמצעקידום יחידות עורפיות ומטכליות לרבות 

 לאורך הקו.שדווחו ע"י התצפיות  שינויים אימונים, פעילויות חריגות ו ,דווחים על ההכנות של

אין לי אישית הסבר   .אמ"ןשונה והסותרת את הערכת  התייחסות  טבעיכל אלה דרשו באופן 

יתכן וזה קשור  מחקר. אמ"ןמזו של הערכה שונה   קמ"ן הפיקוד קבע מדוע ולמרות הכל לא

לפיקוד  הופצו הרלוונטיות  ידיעותה לעובדה שלא כל לחילופיןתיארתי קודם או  ליכולות אותן

 עקב מידור.

 

במטה   מבצעים רמ"חמ דרש האלוף ,כשבועיים לפני המלחמה בדיון בו נכחתי, לאור כל אלה

 ,את כל היחדות מאימוניםחזיר הפיקודית ול 'ל גאישור להעלות את הכוננות  ,הכללי

טען שאין טעם לפגוע בהשתלמויות  ,רמ"ח מבצעים ענה בשלילה השתלמויות והכשרות.

למרות זאת הורה    הצבא המצרי מבצע תרגיל בלבד - אמ"ןהערכת  וההכשרות כי לפי 

שתוכננו מראש לקליטת כוחות נסוגים   "התעוזים" עלות הכוננות וכן לבחון מצב לאלוף ה

 מהמעוזים. 

  ,252ע"י אוג   בוצעהות בקו התעלה לא סביחדות הפרו הפקודה להעלאת הכוננות

 מתוחזקים וכשרים לקליטת כוחות נסוגים.לא היו  ,, גם על ידישנבדקו  והתעוזים

 

 

 



 ערב המלחמה

 

בתום   מצפון לדרום.התעלה  בקו בשבוע האחרון שלפני המלחמה  סיירתי במסגרת תפקידי,

עליתי לתצפית   שבצומת המתלה, "מפצח" ביקרתי במעוז אחה"צ   אוק  4 ביום חמישי ,הסיור

בקו  השייך לדרג המטכלי מסתובב 152. יו  .אס .תותח מתנייע גי  ולפני מתגלה מחזה מרהיב 

 בצורה גלויה, ואפילו מתריסה. נעים .. מתניעים ועוד.יחד עם כלים אמפיביים 

בשיחה  לקראת חצות הגעתי בחזרה לפיקוד. תי את עצמי האם לזה קוראים תרגיל"שאל

 הזעקנו את לי תוצאות גיחת הצילום. והתברר , ר' חולית הפיענוח  ,עודד קמיניץ סגן עם

ערכות  השהצבא המצרי ערוך בשניהם עדכן את שהגיע יחד עם אלוף הפיקוד. עודד  קמ"ןה

והחת"מ ברמות השונות כולל הדרג המטכלי   ריוןהש  היחדותוכי כל  .חרוםמכסימלית ל

 בעמדותיהם בקו.  פרוסות

כפי שהורה מזה  בכוננות ג' אינן בקו  אלוף הפיקוד שמע ולא הגיב, עדכנתי אותו שהיחידות

המודיעין שמוצב תא קמ"נ הפיקוד הורה לי לרדת למחרת שוב לסיני לפתוח את  כשבועיים.

 .ויידרשבמידה  גוף המודיעיןולהיות מוכן לקליטת  הפיקוד

עברתי דרך   לפני שעברתילא  .עקב בעיות טכניות הגעתי למוצב הפיקוד רק ביום שבת בערב

 אוירה מאוד מתוחה שם הייתה במה שקורה,התעדכנתי  .252ל המודיעין של אוג " חמ

של חיילי המעוזים בקעו   צעקות שבר ,ברורה הייתההמבצעית לא התמונה  ,מהומה רבהו

על היותם מכותרים  בקשות לנסיגה, דווחים  ממכשירי הקשר, בקשות לחילוץ, לסיוע דחוף,

 . מציאות מצמררת אותה לא חוויתי מעולם ועוד.. 

 וגוף המודיעיןבבוקר גיוס מהיר  שבת  שישי / ביום שמודיעין הפיקוד ביצע לי הסתבר

 , התמקם והחל לעבוד. למוצב הפיקוד הוקפץ בהטסההייעודי 

 

תא המודיעין   "בבל"בסמוך לבסיס   אום חשיבהבל 'ממוקם בגהיה   מוצב הפיקוד "דבלה" 

נפגשתי רעש והמולה רבה,  או לשבת,הקטן היה מאויש במלואו לא היה מקום לנשום, לעמוד 

 עדכנתי אותם לגבי מה שהבנתי ,סרן שלום גריןבמילואים, ועם קצין המערך  עם עמיתי

בקצב רצחני כל אחד  כ"ס רות הטלפרינטר נפלטו מחדר ה. נהדמהמתרחש ממודיעין האוג 

הקב"ריה בבסיס  היה לקרוא הידיעות בשקט. באורך של מס מטרים. לא היה מקום בו ניתן 

למעט ידיעות התרעתיות שהועברו במהירות אלינו  החומר הגולמי"בבל" לא מיינה את 

לקרוא   גם בשעות גורליות אלה תוך כדי לחימה אנשי המערך נדרשו בקשר לאוגדות. מאתנוו

להתגבר על העומס הרב גם היה קשה  אלינו."בבל"  בסיסשזרם מ  להבין ולפענח חומר גולמי

 ,, סוג הכחודה ניסינו להבין מי חצהבהשתלבתי בע .בגלל מיעוט האנשים המיומנים בנושא

   הגשרים ועוד.   היכן נפרסו ,היכן התמקם

יכולנו להבין את המציאות לא  252מדווחי מודיעין אוג  כלל,תמונת המצב לא הייתה ברורה 

הלילה  ונתוני פענוח לא היו ברשותנו. עובר קו המגעשהתהוותה, לא היה ברור היכן  החדשה

אויב בחמ"ל  זה נדרשנו להציג תמונת מצב בתוך כל ו  שירד על החזית היקשה עוד יותר.

 המרכזי.

ברמה מפורטת מתוך  האויבהניסיון שלנו להרכיב את תמונת מצב  הראשונים בימי הלחימה

גם תוצאות הפענוח לא תרמו עקב  היה חסר סיכוי .הררי החומר שניפלט מהטלפרינטרים, 

את שינויי הערכות והגיעו באיחור. הם סייעו לאיתור הכוחות שטרם חצו  ניידות הכוחות, 

, יצא  אלוף הפיקוד בחזית ברמה החטיבתית. צלחנו להגיע להגדרת כוחות. בהמשך ההתעלה

 .מגדרו ודרש זאת כל הזמן שנציין על גבי המפה בחמ"ל המרכזי את קו המגע



גם להם לא הייתה ברורה  העלה חרס. בירור קצר באג"ם הפיקוד לגבי מיקום קו המגע

בתוך כך עלה רעיון ע"י אחד   הלחימהתמונת מיקום כוחותינו אשר זרמו כל העת לעבר חזית 

 מפקדיםודווחי  על פי דווחי תצפיות אויבולהגדיר את קו המגע  לנסותממשקי המערך שלנו 

להציג בחמ"ל המרכזי את קו מגע  לאחר עבודה מאומצת הצלחנו לראשונה   ואכן מצריים

 הראיה המצרית בלחימה.הקו על פי  אתאשר תאם לצערי  ,אויב-כוחותינו

,  ראובן שמעיהלימים ע"י  תוגבר ,בחמ"ל קצין המערך הבכיראיש מילואים,  ,סרן שלום גרין

יה ניהל את גיבוש תמונת המצב בצורה הראו ,גבוההמיומנות מקצועית ו ידע בעלכ התגלה

שרי עבודה הדוקים עם נציגי המודיעין באגפי  הצליח לבנות קהוא   בתנאים לא תנאים.וביותר 

 המבצעית ומנגד השפיעדידי ארזי. דאג לעדכנו בתוכנית  ," בבל" -המטה ובעיקר עם הקב"ר ב

גם נוהלי עבודה להעברה  משימות הפיקוד. יחד גיבשואת  זנה ששרתואה על משימותבכך 

 לכוחות. התרעות מהירה של

 

מבדיקה מהירה  ." 41 "תחרירהסקירה שניתחה את תרגיל  הרב עמדה לרשותנו למזלנו

קרי   ,והם מבצעים כעת את המשימה היומיתהבנו שאכן המצרים פועלים לפי שלבי התרגיל 

,יעדי הלחימה שניצפו על ידם בעת ביצוע סיורי  עלהשממזרח לתהשתלטות על השטח 

)יעדים שתאמו את הניתוח שבצענו בפיקוד לפני  המפקדים ממרומי הרמפות לטנקים.

 המלחמה על קווי הראיה מהרמפות( 

נעזרנו בניתוח התרגיל בהמשך הן כבסיס להתייחסות והן להשלמת פערי מידע בכל שלבי  

והיה אמור נישאר בפיקוד בב"ש  ,סימן טובבנמין סגן  ,הסדיר  ר' חולית המערך הלחימה.

 הרף במקביל גם אליו. שזרם ללא  האסופיהעוגן העורפי בניתוח החומר  לשמש

הגיעו אליו עם מפה ניידת  הפיקוד יצג את תמונת המודיעין בחמ"ל המרכזי. מידי פעם  קמ"ן

התחלקנו בתורנויות בחמ"ל   וכךהזמן מוניתי להיות עוזרו  עם ו את תמונת האויב. ועדכנ

לוחמות הרבה יחידות  כל כך לעבוד מול מעולם בנוסף לכל אלה לא הורגלנו המרכזי.

נל"נים ישירים למודיעין    ברשותנולא היו  אוגדות ועוד. 5לעת ללחימה. והצטרפו מעת 

 מערכת הקשר האלחוטית.   היחידות .הודעות הועברו 

  (" לחדר האוכלנקראו כולם " פעולות הלחימה ) נפסקולעת ערב  במלחמה כמו במלחמה

רגיעה זו אפשרה לנו לבצע השלמות בקריאת החומר  הכנות ללחימה של יום המחר. ונערכו ה

.  הרלוונטייםנתוני הפענוח  לאחר סנכרוןוהפצת סיכום מודיעין מסכם יומי הגולמי, כתיבה 

במידה  ני האוג"קמ שיחות תיאום עם, ניהול ובחמ"ל המרכזי עדכון מפת המודיעין הראשית

 עימו תיאמנו את ,אל"מ גדעון גרא , ועם נציג מח' המחקרעם הקב"ר בבבל  ,והיה אפשרי

לאחר שהצבא המצרי השלים  האפשריות ליום הלחימה הבא. אות" בדפ ודנוהמצב תמונת 

ונת המצב והיה נוח יותר להגדיר  לתעלה התייצבה תמבראשי הגשרים שממזרח  היערכותו

 . הכוחותהערכות 

  בין שתי ארמיותהתברר לנו כי קיים פער ברציפות של מניתוח קו המגע ונתוני הפענוח 

שנוצלה ו לאלוף שהוצגה נקודת תורפההשדה המצריות במרחב שבין האגמים המרים. 

אינני זוכר ניהול מטרות לתקיפה למעט הדרישה הקבוע  מאוחר יותר בעת ביצוע הצליחה.

בשטח לא קיבלתי מהיחידות  ,ברשותנומידע מדויק ומגע איסופי לא היה  הגשרים.לתקיפת 

   . נתוני הפיענוח הגיעו באיחור ולא היו רלוונטיים ,דבר

לקבל  לדעתימהם ניתן היה  ,נוהל תחקור טייסי תקיפה בבסיסים השונים נישכח לצערנו

 .מידע רלוונטי

בסיכום שנערך ברפידים  ביקורת נוקבת נשמעה מהיחידות הלוחמים במהלך הלחימה וגם 

 .מודיעין הפיקוד לספק מודיעין טקטי בחזית הלחימהעל העדר היכולת של  לאחר המלחמה.



את מצוקת ששיקפה חוסר הבנה באשר לעבודת המודיעין ברמות השונות. הבנו  דרישה

היחידות   ,כידועלדרישות אלה. הכוחות, מנגד לא הייתה ברשותנו היכולת לתת מענה 

בצורה לו ופעכנראה לא ה .הלוחמות היו מצוידות בגורמי איסוף אורגניים או חבירים

 אפקטיבית. 

חיוני ורלוונטי בפני  כי אנו במודיעין הפיקוד מסתירים המידע  הזויה נשמעה אף טענה

 .היחידות הלוחמות

 

על   ,במידי  הערכותפירוט לתת לו  נדרשתי, ע"י קמ"נ אוגדה תוך כדי לחימהבאחת הפעמים 

שבסיס    עמד על כךואף  ממנו.ק"מ ממזרח  4-5-כבטווח של  הנמצא ,חפור   גדודי מתחם

 משימה לנושא.יקצה  " בבל " 

 הרם משקפת.  תשובתי היתהעם כל הכבוד והערכה לקמ"נ השואל  

 

 

 

 לסיכום 

 

המטה הכללי    לאור כל טלטלת הידיעות ראה צורך להערך למצב הגרוע ביותר. ,אלוף הפיקוד 

חוסר  , למרות מצב הפתיחה לא מילאה את פקודותיו. 252בלם אותו והגרוע מכל אוג  

המודיעין לספק תמונת מצב אויב בכל  הצליח גוף  ,במוצב הפיקוד  לרשותנו התנאים ה שעמדו 

 שלבי הלחימה. 

ות דגמש אולחלחימה בהעברת מידע שוטף והתרעות מודיעין התמודד תוך כדי גוף ה

העובדה שגופי המודיעין השונים  דבר שלא תורגל מעולם וללא תקשורת פיזית. ,לוחמות

 מצדם וחוסר ההבנה שוטפת תמונת מצב טקטית בגזרתםשהיו בלחימה לא העבירו בצורה 

קשרי העיבו על תוך כדי לחימה נתונים טקטיים  להם הפיקוד לא יכול לספקשמודיעין 

אויב  העבודה והצגת תמונת מצבעוד יותר על תהליכי  והקשוחשדנות רבה   העבודה, יצרו

 בחמ"ל המרכזי. 

בין אלוף הפקוד   ,המעטהבלשון  ,את מערכת היחסים הרעועה ברקע גם לזה יש להוסיף

 "שמן למדורה". הם גםבמוצב הפיקוד הוסיפו  ואת האווירה המתוחה בשטח למפקדים

 

  ,גם עם ראובן שמעיהובהמשך  שלום גרין , מלואיםגוף המערך נוהל כאמור ע"י ק. מערך ב

מערכת עיבוד וניתוח ברמה גבוהה. מערכת הצליחו יחד עם משקי המודיעין הסדירים לנהל 

 .ידם הייתה יעילה ונתנה מענה לצרכים השוטפים במהלך המלחמההתקשורת שנבנתה על 

שהיה הסדיר בעיקרו  גוף המערך  של קציני המערך בחמ"ל  לצערי מתוך עדויותיהם

הפיקוד בתקופתי לא ביצע שום תרגיל שליטה רב יחידתי   ע כלל וחבל.בב"ש לא סיי

לא   ,לפי הידוע לי  ,ראש אמ"נ או נציגי מח' המחקר והדבר בא לידי ביטוי במלחמה.

 של צה"ל.  קוד הדרום המאמץ העיקריי , למרות היות פבמהלך המלחמהכלל  אותנו ביקרו



קרו הכוונות אנא ב בסוגיתצריכים לקבל החלטה כשאתם  - המחקר מח' המלצה לאנשי

  במלחמה זו הייתה התעלמות מוחלטת  המתרחש.עין בשטח, לימדו יאת קציני המוד

 מחיר כבד.  ומדינת ישראל שילמה על כך מתצ"א והן מתצפיותמההכנות בשטח הן 

 

ודיעין השדה של מערך מ , אי קיום סיכום חיילי מקיף ולבסוף ואני אומר את דעתי האישית

לצערי הרב הלקחים בתחום שלנו לא נלמדו   אחריות.במלחמה היה טעות וגובל בחוסר 

 חזרו על עצמם גם המלחמה שבאה אחרי.והכשלים 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

אולם תוך כדי המלחמה,  " החווה הסינית" על  35חט לאירוע התכנון של בדברי  לא התייחסתי

  קדח אישיותעמדות הלחימה הוחלפו ע"י מה שבלט בתכנון הקרקעי העובדה שתעלות 

 בתכנון קרקעי.  בעיה שהקשתה מאוד מוגדרת.מפוזרות ללא מסגרת 

 

 נ"שאף מפקד או קמלאור העובדה  נדונה מראש לכישלון לחודש  8התקפת הנגד של ה 

 הבלתי סבירים יחסי הכוחותעל   ,מהרמטכ"לבעת קבלת הפקודה  לא הביעו דעתם

 להשתלט ,ללא חי"רלבצע משימתה  ,לא יכלה גם אם מאוד רצתה 162בהתקפה. אוג 

לא הבנתי כיצד  בשריון ואמצעי נ"טמתוגברות  ר"שתי דיביזיות חים של על מערכי

ברור שזה נוגד את תורת הקרב. בהתקפה מקבלים החלטות בדרגים אלה. מה שהיה לי 

ביום ניהול הקרב מול מרשם הקרב בחמ"ל קיבל אלוף   נשמרים היחסים של שלוש לאחד.

 השנייה מול הארמיהשאכן המאמץ ההתקפי  162אוג מפקד  הפיקוד רושם מדווחי

לקראת אחר הצהריים הורה לאלוף אריק שרון ז"ל לעזוב עמדותיו ולנוע  מצליח.

 משימתו בארמיה השלישית ל

לאחר ויכוח  מצפון. 162נינו רואה אבק הטנקים של אוגדת יהאלוף אריק שרון טען שא 

ב עוז ,מבצע הפקודה ,ז"ל האלוף אריק שרון ,143אוג  צורם והתערבות הרמטכ"ל מפקד

כעבור מס שעות מסתבר  ומניע את אוגדתו דרומה לכוון הארמיה השלישית. עמדותיו

ולא ביצעה  באזור מול העיר קנטרה  עדיין במקומה 162וד כי אוגדה לאלוף הפיק

לסגת ממשימתו לחזור לעמדותיו   143אלוף הפיקוד הורה למפקד אוג  .משימותיה

מוחלט   בל בניהול הקרב גרם מעתה והלאה לאי אימוןלכל התהליך המבו הקודמות.

 לב ז"ל חיים בר ברב אלוף להחלפתו הביאבפקודותיו של אלוף הפיקוד דבר ש 

 

 בניהול מערכה עיקרית כזאת?  "המפקד"לדון על מקומו של גם  זה המקום

, כאנשי המודיעין במפגשים החברתיים השונים  מאתנואחדים סיפור הסאגר עוד רודף 

שהתרשלו ולא נתנו  ,תח"ש -ל ,השריוןהגיע הזמן שנעביר את האחריות לחיל  .עד היום

 שלוש שנים לפני המלחמה. אודותיו התרענו " מענה לאיום "החדש
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