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 40 | 8שנה למלחמת יום הכיפורים  -המודיעין דאז

אי אפשר שלא לקבוע שהערכת המודיעין למתן התרעה כשלה

 | 14יוזמת סאדאת מפברואר  :1971הזדמנות שהוחמצה  
כך פספסנו את הכוונות הטובות של המצרים

ים

 | 22הידידים שאכזבו

מאז הקמתה מדינת ישראל יצרה לעצמה קשרים
עם מדינות ושליטים באזור  -היכן היו ב?1973-

| ועוד כתבות ומדורים

78

האבסורד הגדול

תיאור מזווית אישית המאיר את הפעילות המודיעינית
המורכבת בתוך חמ“ל המודיעין הצר במוצב הפיקוד “דבלה“

גיליון מזכרת

כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון  ,67כסלו תשע“ד ,נובמבר 2013

כתב העת "מבט מל"מ" יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של מל"מ ובאחריותו
שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בידיעון זה  -אסור בהחלט ,אלא ברשות מפורשת של המו"ל

אתר ההנצחה המרכז למורשת המודיעין
ת"ד  3555רמת השרון  | 47143טל'  ,03-5497019פקס 03-5497731
דואר אלקטרוני mlm@intelligence.org.il :
אתר אינטרנט www.intelligence.org.il :

מערכת "מבט מל"מ"
העורך הראשי :רון כתרי
העורך :אפי מלצר
סגנית העורך :מיטל שטדלר
עורכי המשנה :שמעון אביבי ,יוכי ארליך ,מיטל שטדלר ,יוכי וינטרויב ,רפי קיטרון
העורך הגרפי והמבצע :זאב אלדר www.zeeveldar.co.il
חברי המערכת :א' אבנר ,יוסף ארגמן ,אמנון בירן ,יהודה ברק ,עמוס גלבוע ,מישל דגן בינט ,יואב
דייגי ,זמירה לביא ,גדעון מיטשניק ,בני מיכלסון ,חגי מן ,דוד נוימן ,אהוד רמות ,סטלה שדות,
נעם שפירא

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

עמותת המל"מ
אלוף מאיר עמית ז"ל  -מקים המל"מ ,הנשיא והיו"ר הראשון
אפרים הלוי  -יו"ר המל"מ בשנים 2012-2005

הנהלת העמותה

צבי שטאובר  -יו"ר
דודו צור  -מנכ"ל
חנן מזור  -סמנכ"ל תפעול ומנהל אתר ההנצחה
רקפת פאר  -מזכירת המל"מ
אבי טל  -אחראי תפעול

ראשי ועדות המל"מ

שמעון אביבי  -קרנות ההנצחה
לאה בר וסטלה שדות  -נציגות המשפחות השכולות להנהלה המצומצמת
זלמן (ז'מקה) גנדלר  -פעילות חברים
יהושע (שוקי) די גופר  -כספים
אמנון סופרין  -מורשת ותכנים
אריה (לייבו) ליבנה  -הנצחה
אשר דקל  -ביקורת
יובל חלמיש  -פעילות וגיוס חברים
יהודה פרידמן  -מכרזים
עמרם אהרוני  -השקעות

בעלי תפקידים

עו"ד יהודה טוניק  -יועץ משפטי
שמעון גרינברג  -רואה חשבון
ברוך מזור  -גזבר
ראובן ארליך  -מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית

המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה
מאז ראשית התגבשות היישוב החדש בישראל ,ובכל מערכות ישראל מאז ערב הקמת
המדינה ועד היום ,עמדו אנשי חמ"ן ,המוסד“ ,נתיב" והשב"כ בחזית העשייה הביטחונית
וחירפו נפשם; לוחמים עלומים שחלקם קיפחו את חייהם בארצות עוינות ואחדים מהם
טרם הובאו למנוחת עולם בישראל.
בשנת  1983חברו יחדיו ותיקי קהילת המודיעין ,המשפחות השכולות וגופי קהילת
המודיעין להקים מרכז הנצחה לחללי קהילת המודיעין ומרכז להנחלת מורשת המודיעין
 המל"מ.מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין משמש האתר הן להנצחה והן כמרכז תיעוד חינוכי,
שנועד להנחיל את מורשת המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור הצעיר הגדל במדינת
ישראל.
מלבד אתר הזיכרון לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב ,האתר פועל להנחיל תרחישים של
מבצעי מודיעין; להפיק סרטי תעודה ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין ולטרור; לקיים
מפגשים ודיונים בנושאי המזרח התיכון והמודיעין; ולהפעיל ספרייה ותצוגות בנושאי
מודיעין.
המל"מ פועל כעמותה רשומה ,ופעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,שפועלים
בהתנדבות בהנהלת העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל ,ההנצחה ,המימון ,התכנים,
הביקורת ,הקרנות וכתב העת “מבט מל“מ“.
Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center - I.I.C.C
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דבר העורך הראשי | תא"ל (מיל') רון כתרי

לקוראינו שלום!
מלחמת יום הכיפורים “תפסה“ אותי כסגן צעיר מאוד במחלקת המודיעין
של פיקוד הדרום .מאז ,מלווה צילה של המלחמה אותי – כשם שקורה,
מן הסתם ,לרבים – במישורים רבים של חיי המתבגרים והולכים .לימים,
ניסיתי להנחיל משמעותה ולקחיה לאנשי המודיעין הצבאי בכלל ולצוערים
בפרט ,בתפקידי כראש מחלקת תורה והדרכה ובעיקר – כמפקד ביה“ס
למודיעין .זכיתי ,שבין כותלי הבה“ד השתכן מורי ומפקדי תא“ל יואל בן
פורת ז“ל ,שהציב לעצמו יעד – שכלי ורגשי גם יחד – לא להניח למורשת
הכואבת של המלחמה הארורה להתכנס לדפי ההיסטוריה המצהיבים.
“ללעה“פ“ ,היה שב ודורש בלהט“ :לעולם לא עוד הפתעה“.
כך ,לפני  20שנה ,יזמתי (בברכתם – שלא הייתה מובנת מאליה – של
ראש אמ“ן אורי שגיא וקצין מודיעין ראשי דורון תמיר) סדרה בת שלושה
סימפוזיונים לבירור מקומו של המודיעין במלחמה :לפניה (ההתרעה),
במהלכה (הספקת מידע וחומרי מודיעין לגייסות) ולאחריה (הפקת
הלקחים) .המפגשים היו טעונים ומרגשים – זו הייתה הפעם הראשונה מאז
הסתיימה המלחמה ,בה העזנו לעסוק בה ובהשלכותיה .והנה ,אך לאחרונה
כינס המל“מ שוב יום עיון מקיף וראה זה פלא :אותן אמוציות ,אותו להט,
אותו כאב .כאילו לא חלפו  40שנה ...חוברת ובה תמלילי ההרצאות תצורף
לגיליון הבא של כתב העת .זה המקום להביע צער על העיכוב בהוצאתו
לאור של גיליון המזכרת שבידיכם – ההמתנה להקלטות ולתמלול הייתה
בעוכרינו ולבסוף הכרענו :לא להמתין עוד ולהפיץ החומר בעתיד.

“ ארץ כי אביא עליה חרב ,ולקחו עם הארץ איש אחד מקציהם ונתנו אותו
להם לצופה ...וראה הצופה את החרב באה ולא תקע בשופר ,והעם לא
נזהר “...כתוב ביחזקאל פרק ל“ג .גם ארבעה עשורי שנים אחרי המלחמה
ההיא ,נצדיע לגיבוריה ונוסיף לזכור בגעגוע את זכר חללינו ,שלא שבו
הביתה ,כדברו של ירמיהו הנביא“ :כי מדי דברי בו ,זכור אזכרנו עוד“.
ונזכור כי עלינו האחריות ,שאין כבדה ממנה ,לתקוע בשופר.

קריאה מהנה ומועילה!
רון כתרי

בגיליון נובמבר  2013של “רואים מל“מ“ ,אגרת המידע של המרכז
למורשת המודיעין ,תוכלו לקרוא על:

•
•
•
•
•

ערב העיון שקיימנו באוניברסיטת תל אביב לרגל השקת הספר
"מר מודיעין“ ,על ראש אמ“ן אהרון יריב ,שכתב עמוס גלבוע.
הביקור של חברי ‘מועדון חבצלת‘ במוזיאון הישראלי במרכז רבין
לציון  18שנים להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין.
הפעילות המתקיימת במל“מ במסגרת מפעל המורשת וההנצחה.
הנעשה באמ“ן ובקהילת המודיעין במסגרת פעילות העמותות.
פעילויות צפויות במל“מ בתקופה הקרובה.

בשער :למעלה "דבלה" במלחמה ,למטה אום חשיבה
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מדורים | 

המלחמה ששמה קץ לאופוריה של החברה הישראלית | צבי שטאובר
המלחמה שפגשה אותנו במצב של ליקוי מאורות | דודו צור
 40שנה למלחמת יום הכיפורים  -המודיעין דאז | אהרון לברן
יוזמת סאדאת מפברואר  :1971הזדמנות שהוחמצה | משה שמש
פספוס כחול לבן | בני מיכלסון
הידידים שאיכזבו | פסח מלובני
הכוונות והתכניות של מצרים וסוריה במלחמת יום הכיפורים  -המשותף
והשונה | דני אשר
שב"כ במלחמת יום הכיפורים | רפי קיטרון
"תפרוץ מחר מלחמה כמו שלסבתא שלי יהיו גלגלים" | איתן גלזר
תעלומת הכוננות | שאול שי
מלחמה מן האוויר :המודיעין שסייע לחיל האוויר להמריא | יוסי עבודי
ההתרעה ערב מלחמת יום הכיפורים  -הערכת אמ"ן והבסיס להחלטות
הקברניטים | שמעון גולן
עושים צחוק | חיים רביב
מי חשב שניפול בשבי? | ראיין :רון כתרי
אחד שלא חזר | יהושע אשכנזי
כך הצילה החשיכה את מפקד ארמיה  3וקציני מטהו משבי | פסח מלובני
בחלוף  40שנה  -מה שכחנו ומה למדנו | י.צור
שלא אחד בלבד | אליהו דקל-דליצקי
לא קראו את המפה | יוסף יקותיאל (קותי)

14

הסיפור שלי
 |70ההתרעה שנשכחה | שייע בר מסדה
 |12מה בין ששת הימים למלחמת יום הכיפורים | שלום גרין
 |26עוד תורנות שגרתית | יונתן לרנר
 |27מיומנו של קמ"ן | אריה מורג (צ'אצ')
 |40תצפית בג'בל ג'ניפה | רון כתרי
 |68ראס סודר  -חזרנו אלייך שלישית| יוסף ארגמן
 |78מודיעין פיקוד דרום במוצב הפיקוד דבלה :האבסורד הגדול | יוסף ארגמן
מודיעין וספר
 |39הדור האבוד | אפרים לפיד
 |82המלחמה בספרים :המידע היה פרוס על השטיח ' -הצלחנו' לטאטא הכל
מתחתיו | נעם טפר
מודיעיון | עמוס גלבוע
 |42המודיעין האמריקני לקראת מלחמת יום הכיפורים :כשל איסופי
ומערכתי | אהוד ערן
 |48מודיעין חיל הים במלחמת יום הכיפורים :הקונצנזוס שנטרל את
האזעקה | אוריאל מרץ
לזכרם
 |52חללי קהילת המודיעין נושאי עיטור העוז והמופת
 |53חללי קהילת המודיעין במלחמת יום הכיפורים | צל"ש הרמטכ"ל
תגובות
 |57התובנה החסרה | דן אלדר
היסטוריה מודיעינית בתמונות
 |62מי ידע שכך יהיה | יגאל שפי
מנהרת הזמן
 |72נקודות ציון במודיעין הצבאי לפני ובמהלך מלחמת יום הכיפורים |
גדעון מיטשניק

		

כתב חידה ותשבץ
 |83מי היה האיש שהיה | יואב דייגי
 |84תשבץ מודיעין  | 67שמעון אביבי

8
24
40
גיליון  | 67כסלו תשע״ד

3

ה

0
 4שנה

כי

0

4

נה למלח
מת י
ש

ום

ו ר ים
פ

0

4

נה למלח
ש
מת י

ום

ה

כי

ו ר ים
פ

המלחמה
ששמה קץ
לאופוריה של
החברה הישראלית
ל

מלחמה

רבות הטענות בדבר מערך האיסוף המודיעיני בתקופה שקדמה למלחמת
יום הכיפורים ובמהלכה .יו"ר המל"מ גורס כי היחידות דווקא סיפקו את
הסחורה וכי בשורה התחתונה  -ידעו הרבה אבל הבינו מעט.
דברים שנשא יו"ר המרכז למורשת המודיעין ד"ר צבי שטאובר ביום עיון
שעניינו :קהילת המודיעין בתקופה שקדמה למלחמת יום הכיפורים
צבי שטאובר | תא"ל (מיל') יושב ראש המל"מ
צבי שטאובר:
"לא חוסר מקצועיות הייתה בעיית קברניטי
המודיעין של אז"
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מ

לחמת יום הכיפורים הייתה אירוע מכונן
ברמה הלאומית ,ועבור רבים ,גם ברמה
האישית והפרטית .המלחמה זעזעה את
החברה הישראלית ושמה קץ לאופוריה ששלטה
בה מאז  - 1967שישראל היא כל-יכולה40 .
שנה חלפו מאז המלחמה ,אך השפעתה נמשכת
גם היום .הדיון בה לא מוצה ,והיבטיה נבחנים
מחדש בשיח הישראלי .ישראל ניצחה במלחמה
למרות תנאי הפתיחה הגרועים ,בזכות עוז רוחם
של המפקדים והלוחמים .תוצאות המלחמה
ומהלכה ,כמו גם ההכרה שקשה ,אם בכלל
אפשרי ,לכפות על ישראל בכוח הזרוע  -יצרו את
השקט בגבול עם סוריה ,וסללו את הדרך להסכם
השלום עם מצרים ,עוגן מרכזי במצב האסטרטגי
המשופר יחסית בדור האחרון .אמנם כל זה עומד
בצל המחיר הכבד ששולם ,הזעזוע ,הפצעים
וסימני השאלה הניצבים גם היום .רבות נכתב
ונאמר על המלחמה הזו ,ביקורת רבה והטחות
אשמה ,ובדרך כלל  -מעט נטילת אחריות .עיקר
הביקורת ,ולא בכדי ,ממוקדת בענף המודיעין,
וקונקרטית באמ"ן בראשות המחקר ,שכשלו
במשימתם המרכזית שלה הוקדשו משאבים
ניכרים  -התראה מפני מלחמה .אמ"ן טעה הן

שלאפריצה למובלעת
שתכננה
אוגדה 36
מפקדת
תכנון של
אפשר
אבל אי
לחזות,
קבוצתמאוד
בהערכת הכוונות והן בהערכת היכולת של האויב .קשה
במהלך המלחמה,
לעסוקהגולן
מכמה פרסומים ממלחמת  73ניתן בקלות רמת
10.10.73למלא
המודיעין רוצה
בכך ,אם
להתרשם שקברניטי המודיעין של אז היו רשעים את ייעודו .ההבנה של הקושי והספקנות
שהתעלמו באטימות לב מהידיעות הברורות ובעקבות זה הצניעות הן שצריכות ללוות
שהולכת להיות מלחמה ,ידיעות שלכל בעל את אנשי המודיעין במאמציהם
מכולת מתחיל עם שכל ישר היה מפרשן נכון.
לא חוסר מקצועיות הייתה בעיית קברניטי
המודיעין של אז ,אם בכלל .ראשי אמ"ן ב1973-
היו מטובי הבנים .אם הייתה להם בעיה ,זו הייתה
אולי דומיננטיות היתר והביטחון העצמי שרכשו,
יש לומר בצדק ,כנראה גם בכוח אישיותם
ויכולותיהם .ככל שניתן לשפוט ,גם מערך האיסוף
של  ,973היה יותר מראוי ,ודאי לאותה תקופה.
המוסד והיחידות האחרות סיפקו את הסחורה.
בשורה התחתונה  -ידעו הרבה אבל הבינו מעט.
עדיין אין תשובה מלאה מה בדיוק קרה במודיעין תמונה לגבי המציאות העכשווית .עוד יותר לפני זה באשור ובבבל ,ומכשפים ידועים גם באיי
של  ,73מה פשר הליקוי הזה .אמ"ן ככל הידוע ,קשה לדעת ולהגיד מה יהיה בעתיד .ולראיה ,האוקיינוס השקט ובאפריקה .במסורת היהודית
עדיין לא חקר את הנושא .פורסמו מחקרים ,כל הניסיונות בנושא זה טועים יותר משהם היו אלה הנביאים .יש הבדל בין נביא לכוהן .חלק
התייחסויות וזיכרונות רבים .חלקם לא נטולי צודקים .הכישלונות הקולוסליים של המודיעין מהם התמקדו במדיניות פנים ,ואחרים עסקו גם
יצרים ועם סדר יום ,אבל רובם רק חלקיים בהיקף ברחבי העולם ידועים ,אך כך גם בתחומי חזאות במדיניות חוץ וניסו להשפיע על השליט ,לאיזו
ובנגישות .עם כל מה שפורסם ולא פורסם ,עולה מזג האוויר ,למרות השיפור הדרמתי שחל קואליציה להצטרף .אגב ,גם הם התמודדו אז עם
מסקנה אחת בולטת :חטאם של ראשי המערכת בטכנולוגיה ,וכך גם בכלכלה ובפיננסיים ,ובמידה עולם דו-קוטבי שמצד אחד תמיד הייתה מצרים,
דאז הייתה היהירות שנבעה מביטחון עצמי מסוימת גם בתחומי הטכנולוגיה .לא צריך להיות ומהצד האחר ממלכה חדשה ,אשור או בבל .יוצא
מופרז ונשענה בעיקר על הערכת יתר לכוחו של משקיע גדול בבורסה כדי לדעת שתחזיות היועץ דופן בין הנביאים האופטימיים הוא ישעיהו ב’,
צה"ל .ביטחון עצמי זה הקשה על בחינת תפיסות לענייני מניות ושערי מט"ח אינן טובות מאלו של שכמו כמה מהמעריכים של היום ,הימר תמיד
אחרות וחסם פתיחות וגמישות מחשבתית.
כל אחד אחר .הערכת העתיד קשה מאוד במיוחד ,שיהיה יותר גרוע .חלקם כנראה צדקו.
רבה
אנרגיה
כשיש
ושינוי,
רבולוציה
של
במצב
עם התפתחות הכלכלה והטכנולוגיה ,נכנסה
חטאם של ראשי המערכת דאז הייתה
מתחת לפני השטח ,ולא ברור לאן זה יפרוץ .כבר התמודדות עם אי הוודאות להילוך שלישי:
מופרז
היהירות שנבעה מביטחון עצמי
והפיכה
ששינוי
הקומוניזם,
מאבות
אחד
אמר
פותחו תורות ,מודלים ומכניזם ,כדי לצמצם
של
לכוחו
ונשענה בעיקר על הערכת יתר
את
רואים
רותחים.
מים
על
להסתכלות
דומים
את אי-הוודאות .לפני יותר מ 40-שנה פותחו
בחינת
על
צה"ל .ביטחון עצמי זה הקשה
המים
אבל
ל,100-
מעלות
99
בין
רק
השינוי
תסריטים כיצד להתמודד עם העתיד ,והמגזר
וגמישות
פתיחות
תפיסות אחרות וחסם
הזמן.
כל
רותחים
הכלכלי-עסקי גם הוא פיתח מודלים מתמטיים,
מחשבתית
שביסודם עומדת ההבנה שאם ַמ ׁ ּ ַשק פרפרים
במיוחד,
מאוד
קשה
העתיד
הערכת
באוסטרליה גורם לסערה בניו יורק ,אי אפשר
למען ההגינות ,צריך לציין כי יהירות זו לא במצב של רבולוציה ושינוי ,כשיש אנרגיה
לחזות את העתיד .במגזר זה החליטו על מודל
הצטמצמה רק לקומה שלוש בבניין המטכ"ל רבה מתחת לפני השטח ,ולא ברור לאן
מתמטי שיפעל לפי העבר ,וכמובן שמודל זה
הישן .כמעט אף אחד שהייתה לו אמירה במערכת זה יפרוץ
קלע רק חלקית .מחקרים לאורך השנים מראים
המודיעין ,במטכ"ל ,בדרג המדיני ,וגם מחוץ
לממסד הביטחוני ,בתקשורת ובאקדמיה  -לא ברצוני לתרום פרספקטיבה היסטורית .השאלה בעקביות ,שאין כמעט יתרון למקצוענים
השיג הערכה אחרת .רוח הזמן של אז הייתה של ‘מה יהיה' היא סוגיה המלווה את האדם בשוק ההון לעומת הדיוטות .מחקר בארה"ב
זלזול באויב מחד גיסא ,וישראל כוחנית מאידך והאנושות מרגע בריאתם .הלקטנים שאלו את טוען שסקרי דעת קהל בארה"ב צפו נכון יותר
גיסא ,והיא הייתה משותפת לכולם .ספר שיצא עצמם מתי ירד גשם ,הציידים תהו מתי ירד יום ,מהמקצוענים את האירועים בזירה הבינלאומית.
לאחרונה מתרשם כי בדרג המדיני ,וייתכן כי גם האם ינצחו בעימות עם קבוצה יריבה במאבק על נשמעים קולות רבים הקוראים למסחר את הצפי,
בצבאי ,סברו כי גם אם תהיה מלחמה ,לא יהיה מטרות מזון .הצורך הנפשי להתמודד עם העתיד להכניס לבורסה ויכוח אם יהיה אירוע טרור או
בכך אסון .העדיפות הצבאית של ישראל הייתה הבלתי ידוע והצורך להיחלץ ממצוקות היום הם לא ,לתת לחוכמת ההמון לקבוע .תכליתה של
כזו שתוכל לפגוע קשות באויב ולהכריח אותו לדעתי הבסיס לאמונה בכוחות ההיגיון .כל חברה הערה זו היא לבדל את נושא הערכת העתיד,
לבוא להסדר מדיני מתוך חולשה .החטא של בכל דת פיתחה מוסדות ומנגנונים של תחזיות הצפי ,משאר תחומי העיסוק של איש המודיעין.
הפרזה בכוח חזר על עצמו ,לפחות באופן חלקי ,העתיד .הפטליסטים הסתפקו בשאלה מה יקרה .קשה מאוד לחזות ,אבל אי אפשר שלא לעסוק
במלחמה עם חיזבאללה ב .2006-לא רק ישראל האקטיביים יותר ניסו לשנות את הצפוי להם על בכך ,אם המודיעין רוצה למלא את ייעודו .ההבנה
כשלה במלחמה ב ,1973-אלא גם האמריקנים ידי תפילה ,מעשים טובים וגם הקרבת קורבנות .של הקושי והספקנות ובעקבות זה הצניעות הן
כולם מכירים את האורקל מדלפי ,שחזתה מה שצריכות ללוות את אנשי המודיעין במאמציהם.
בעקבותיה.
לגבי הערכת העתיד  -קשה מאוד לדעת לגבש יקרה בחצי האי היווני .אבל תפקידים דומים היו 
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דבר המנכ"ל | תא"ל (מיל') דוד צור
בני המשפחות והחברים,
 40שנה ,כמניין שנות דור ,חלפו מאז פרצה מלחמת
יום הכיפורים .ציון זמן זה גרם לפרץ של פרסומים
ודיונים אודות המלחמה ,בתוכם פורסמו
מאמרים וספרים של מפקדים והיסטוריונים,
קציני מודיעין ועיתונאים .עשרות כנסים וימי עיון
בחתכים שונים של המלחמה נערכו בצה“ל ועוד
יותר מחוצה לו“ .דור המלחמה“ ,שהצעירים שבו
הם כיום כבני  , 60חש צורך לומר את דברו על
המלחמה שהייתה הקשה במלחמות ישראל מאז
מלחמת העצמאות ,ואשר פצעיה טרם הגלידו.
גיליון זה של מבט מל“מ מוקדש כולו למלחמה זו.
המל“מ – אתר ההנצחה לחללי קהילת המודיעין,
מנציח וזוכר כי הקהילה איבדה במהלך מלחמת
יום הכיפורים  46מאנשיה אשר נפלו על משמרתם,
שמותיהם מופיעים בגיליון זה 23 .נוספים ,אנשי
אגף האבטחה של שב“כ ,נפלו בלחימה במסגרות
הלוחמות של צה“ל.
יהי זכרם ברוך.
המל“מ ,במסגרת תפקידו כמנחיל מורשת
המודיעין ,החליט להקדיש שלושה ימי עיון
מרכזיים לנושא המלחמה בנוסף לכנס החברים
השנתי ,לפעילויות במסגרת מועדון חבצלת
ולמסגרות אחרות אשר עסקו בנושא חשוב זה.
יום העיון הראשון נערך בחודש יולי בשיתוף
פעולה עם ארגון “צוות“ ,ועניינו היה פעילות צה“ל
במטה הכללי ובכלל זה באמ“ן ,בזרועות השונות
ובחזיתות הלחימה בצפון ובדרום .הוצגו סקירות
מפורטות אודות הלחימה בצפון ובדרום ,מפי
מג“דים ומח“טים באותה המלחמה ,וכן סקירות
אודות הקרב הימי באיזור לטקיה ולחימת חיל
האויר בצפון ובדרום .כמו כן נערכה סקירה
אודות תפקודו של אמ“ן וראיית הרמטכ“ל
והמטכ“ל את המלחמה .הכנס ,אותו סיכם שר
הביטחון ,הוקדש לזכרו של רא“ל אמנון ליפקין
שחק ז“ל ,הרמטכ“ל ה 15-וראש אמ“ן לשעבר
שהלך לעולמו השנה.
יום העיון השני נערך באוקטובר יחד עם אמ“ן
והמוסד ,ועניינו היה בחינה משותפת של
סוגיות מודיעיניות ממלחמת יום הכיפורים
בפרספקטיבה של ימינו .המטרה הייתה להיעזר
בתובנות שנוצרו מלקחי המלחמה כפיגום
לשימוש בידי המשרתים בעידן הנוכחי .היה זה
מפגש בין דורי מרתק בבחינת “דור לדור יביע
אומר“ ,בו השתתפו אנשי המל“מ לצד מאות
מקציני אגף המודיעין ובכירי המוסד .מן הצד
האחד נשאו דברים ותיקי הארגונים ובהם:
יו“ר המל“מ ד“ר צבי שטאובר ,יו“ר המל“מ
וראש המוסד בעבר אפרים הלוי  -נציג המוסד
בארה“ב בימי המלחמה ,אלוף (בדימ') שלמה
גזית – ראש אמ“ן לאחר מלחמת יום הכיפורים.
6

מהצד השני נשאו דברים המשרתים כיום :קמנ"ר,
רח"ט המחקר באמ“ן וראש אמ“ן .שדיברו על
המלחמה מפרספקטיבה של ימינו .את הערב
חתם ראש המוסד תמיר פרדו .עוד העשירו את
המאזינים בתובנותיהם :פרופ' שמעון שמיר על
מצבה של מצרים טרם המלחמה והסופר ואיש
הרוח עמוס עוז על החברה הישראלית .בתחילת
יום העיון נערך טקס לזכר חללי קהילת המודיעין
אשר נפלו במלחמת יום הכיפורים .את יום העיון
הנחה אל“מ (מיל') נעם שפירא ,בוגר יחידה 8200
והמוסד.
יום העיון השלישי צפוי להיערך בסוף חודש
דצמבר במשותף עם מחלקת מודיעין שדה
באמ“ן .עניינו יהיה מודיעין השדה  -הדרג הנפרש
של אמ“ן והאיסוף הקרבי .כן יצויין ביום עיון זה
 60שנה לקיומו של אמ“ן כגוף עצמאי במטכ“ל
( 28בדצמבר .)1953

האתגרים מולם עומד המודיעין כיום הם
שונים  -איום הגרעין מאיראן ,שינויים
חברתיים ופוליטיים במדינות האזור,
לוחמת המידע במובנה הרחב ביותר
ולחימה נגד ארגונים לא מדינתיים
מלחמת יום הכיפורים היא אירוע מכונן וקו
פרשת מים עבור כל מי שעמד על דעתו בשנת
 .1973אני אישית יצאתי למלחמה מתפקיד
מפקד קורס מש“קי מודיעין בבה“ד  15שלא
היתה בו תחושת כוננות אלא ביום ששי בבקר עת
הודיעו כי החופשה בוטלה ,אך בהמשכו יצאתי
לחופשת שבת כרגיל.קודם לכן שרתתי בתפקיד
בסיני במהלך כוננות “כחול לבן“ במאי .1973
לגבי כוננות זו צדק המודיעין כשגרס כי לא תהיה
מלחמה ,אך זה התברר כניצחון פירוס וביום
הכיפורים היה אחד הגורמים לכישלון ההתרעה.
לקחיה של המלחמה היו נר לרגליי במהלך
כל שירותי בתפקידי השונים במחקר ,בשדה
ובהדרכה ועד לסיום שירותי כקצין מודיעין
ראשי.
אי אפשר להפריז בחשיבותה של המלחמה
כאירוע ברמה הלאומית ,ברמה הארגונית
(צה“ל ,אמ“ן והמוסד) ,ברמה היחידתית וברמה
האישית .למרבה הצער ,ישנם אלפים שעבורם זהו
אירוע ברמה המשפחתית ואין מי מאיתנו שלא
איבד חברים קרובים ,מכרים או שכנים .כל אחד
מאיתנו שחווה אישית את המלחמה יצא משם
אדם אחר .גם ההתנהגות החברתית ,הפוליטית-
פנימית והלאומית עברה שינוי ניכר.
המלחמה פגשה את כולנו במצב של “ליקוי
מאורות“ כללי .מבלי להפחית ולו במעט מהכשל
המודיעיני הברור של הערכה לקויה ואי מתן
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התרעה בזמן ,שכן מערכי האיסוף המטכ“ליים
ושל הדרג הנפרש העבירו ידיעות למכביר,
היו כשלים חמורים רבים .אלה נרשמו ברמה
המדינית ,ברמה המבצעית (הקונצפציה של
“הסדיר יבלום “..לא עמדה במבחן המציאות
ומוכנות כוחות המילואים הייתה לקויה מאוד)
וברמה החברתית הכללית  -החברה הישראלית
חיה באופוריה ובתחושה של מעצמה לאחר
מלחמת ששת הימים וחטאה בחטא היוהרה.
השאלות החשובות הן האם דבר דומה יכול
לקרות לנו שנית ,והאם לקחי המלחמה ההיא
עדיין רלבנטיים לאור השינוי המשמעותי שחל
באיומים על מדינת ישראל ובטבע המלחמות.
האיום של צבאות סדירים מ“מדינות הטבעת“
הגובלות עם ישראל וקיומה של “החזית
המזרחית“ אינו קיים עוד בשל הסכמי השלום
ו/או “הטלטלה האזורית“ (מה שקרוי בטעות
“האביב הערבי“) .האתגרים מולם עומד
המודיעין כיום הם שונים  -איום הגרעין מאיראן,
שינויים חברתיים ופוליטיים במדינות האזור,
לוחמת המידע במובנה הרחב ביותר ולחימה נגד
ארגונים לא מדינתיים ,אם מקומיים כמו חמאס
וחיזבאללה ואם עולמיים כמו אל קאעדה וכו',
המחייבת כיום גם שיתוף פעולה מודיעיני ומדיני
בין לאומי.
הנה כי כן ,בהינתן שינויים אלה נראה כי על פניו
הלקחים המקצועיים הספציפיים ממלחמת יום
הכיפורים אינם רלבנטיים עוד .אך מה שחשוב
היה ללמוד ולתקן הוא את מערכות היחסים
בתוך הארגונים ובין הארגונים בקהילה ובצה“ל
ואת מערכת היחסים בין הדרג המדיני לבין הדרג
הבטחוני על ארגוניו השונים .הקמת גופים בתוך
ארגוני הקהילה ,שמטרתם לבטא את פונקציות
ה“איפכא מסתברא“ והבקרה ,לעמוד מול הטבע
האנושי וכשליו האפשריים בשל היות הארגונים
היררכיים ונטייתם הטבעית ל“חשיבת הביחד“.
כל זאת ,יחד עם פתיחות מירבית וצניעות
מחשבתית ,עשויים להקטין מאוד את מרחב
הטעות ,אשר כנראה לעולם לא ייעלם בשל היותנו
בסופו של דבר בני אנוש.
יחד עם התובנה על מגבלות הטבע האנושי,אסיים
באופטימיות זהירה ואומר כי חלק גדול מצעדים
אלה כבר נעשו ,ושיתוף הפעולה התוך-ארגוני
והבין-ארגוני ,כמו גם בין המודיעין והיחידות
המבצעיות השונות והשיתוף הבין לאומי ,טובים
במידה ניכרת לעומת העבר .כך נרשמו הישגים
מודיעיניים מצוינים ובעקבות כך גם הישגים
מבצעיים ראויים לציון .כולי תקווה כי כל זה
יעמוד לנו מול אתגרי העתיד.

תא"ל (מיל') דוד צור
מנכ"ל המל"ם

הסיפור שלי
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משמאל לימין :שייע בר מסדה ,אלוף אלי זעירא ,סגנו ,וחגי קמ"ן פצ"ן
בנקודת תצפית ב"מובלעת" בסוריה .התשתית הושלמה אך לא אויישה
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די שנה בתחילת הקיץ עסקו הסורים
במלוא המרץ בשיקום ביצורי ההגנה
שנשטפו בחורף .בקיץ  1971הבחינו
מפענחי התצ"א וחוקרי השטח של מודיעין
פיקוד הצפון בתופעה חריגה .הסורים החלו
לחפור עמדות לארטילריה ארוכת טווח
(תותחי  130מ"מ) בגזרת תל פארס ,במרחק
כ 4-קילומטרים מהגבול  -מהלך שאינו תואם
שום דוקטרינה של מיקום ארטילריה בהגנה.
בנוסף החלו הסורים לבנות מעברים בקבוצה
של שישיות על ערוץ נחל א-רקאד ,לפני קו
הביצורים הקדמי שלהם .פעולה נוספת שלא
תואמת מערך המיועד להגנה.
מפענחים ואנשי מחקר שטח חיפשו את ההיגיון
המבצעי לתופעה .הם מצאו בספר הדוקטרינה
הסורית (מסמכי שלל ממלחמת  ,1967במקור
ספר הדוקטרינה הסובייטית) הנחיות להכנת
התשתית הקרקעית הנדרשת למבצעי התקפה.

בהנחיות נאמר בפירוש :יש לחפור עמדות
קדמיות לארטילריה ארוכת הטווח מחוץ לטווח
הטנקים של האויב  -זאת כדי לאפשר תקיפה
בעומק של עתודות האויב בדרכן לתגבור או
להתקפת נגד.
עוד נכתב כי יש להכין מעברים על פני המכשולים
הטבעיים והמלאכותיים שיאפשרו את היציאה
להתקפה (שישה מעברים הם בדיוק מה שדרוש
לשני גדודי הדרג החטיבתי הראשון) .בנוסף
צוין כי יש להכין מוצבי פיקוד קדמיים בכל גזרה
חטיבתית .ואמנם ,זמן קצר לאחר מכן התחלנו
לראות את העבודות על החפקי"ם הקדמיים.
המידע ,בכללו צילומים ומפות ,נמסר על ידי
קמ"ן הפיקוד לאלוף הפיקוד מוטה גור ,שהיה
רגיש במיוחד לכל פעילות סורית חריגה בשנת
 ,1971שנה שנשיא מצרים ,סאדאת ,הכתיר
בתואר “שנת ההכרעה" .אלוף הפיקוד הציג את
המידע בדיון מטכ"ל .הרמטכ"ל דדו חתם חלק

ום

שייע בר מסדה | תא"ל (דימ') קמ"ן פיקוד הצפון בשנים 1973-1971

ה

"פעילות סורית חריגה ליד הגבול הייתה האיתות הראשון למתקפה עתידית"

0

ההתרעה
שנשכחה

זה בדיון בהנחיה חד משמעית למודיעין  -לעקוב
אחר התקדמות העבודות ולדווח עליה באופן
שוטף .עוד קבע ,שכאשר הסורים ישלימו את
הכנת התשתית ויתחילו לאייש את העמדותת-
יהיה זה מבחינתו חציית “קו אדום" ומעבר
למתקפה סורית.
מודיעין פיקוד צפון עקב ודיווח מדי שבוע על
התקדמות העבודות .במהלך שנת  1972ובקיץ
 ,1973התשתית הושלמה אך לא אוישה.
אפילוג :באוגוסט  1973סיימתי את תפקידי
והוחלפתי על ידי חגי מן .כמדריך בפו"ם ,קיבלתי
מינוי משנה כקמ"ן אוגדה  ,210שהייתה אוגדה
בהקמה בפיקוד צפון .בצהרי יום הכיפורים,
כאשר הוזעקתי לאוגדה וטרם יציאתי,
התקשרתי לחגי כדי להתעדכן .בין היתר שאלתי
אותו מה עם התשתית הנ"ל והאם אוישה .הוא
ענה“ :מה אתה יודע ,מזה שבוע הכול מאויש,
כולל ערומי תחמושת בעמדות!" .ואני חושב
לעצמי“ ,הקו האדום" של הרמטכ"ל משנת
 - 1971נשכח.
כאן המקום לציין ,שבניגוד למודיעין פיקוד
דרום ולענף מצרים באמ"ן מחקר ,לפיקוד צפון
ולענף סוריה באמ"ן לא היה ספק שהסורים
מתכוונים לתקוף .אלא שבגלל בעיות מידור בין
אמ"ן לפיקודים ,לא ניתן היה להעריך במודיעין
פיקוד צפון שההתקפה תהיה משולבת  -מצרית
וסורית .לכן בפיקוד צפון העריכו כי הכוונות
ההתקפיות הסוריות מוגבלות והן תגובה על
הפלת  12מטוסים סוריים על ידי חיל האוויר
שלנו .
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 40שנה
למלחמת יום
הכיפורים -
המודיעין דאז
ל

מלחמה

במחקר ,הן בימי יריב והן בימי זעירא.
זאת ועוד ,שפע של ספרים ,מאמרים ודיבורים
נשפך במתן הסיבות להפתעות הרבות .לדעתי
הקולעת ביותר היא זו של פרופ' וולשטטר,
שהסבירה כי המידע מגיע בצורה של “קולות
ורעשים" (מידע נכון ולא נכון) ושרק בחוכמה
לאחר מעשה ניתן להבחין ביניהם .זה נכון במידה
רבה גם לגבי הפתעת יום הכיפורים.

שגיאה רבתי הייתה כמובן באי
מתן משקל ראוי לדיווחי התצפיות
מההתרחשויות גם בתעלה וגם בגולן,
כלומר אי התייחסות לעובדות מפורשות
בשטח שהיו קריטיות

הכשל בהערכת המודיעין ב1973-

ליל  5-4באוקטובר (בין יום חמישי לשישי) היה
הלילה הקריטי לטעויות הקשות .כל אחת מהן,
גם בפרספקטיבה של  40שנה אי אפשר שלא לקבוע שהערכת המודיעין
ודאי בהצטברותן ,היו צריכות להביא למסקנה
למתן התרעה כשלה קשות ,ואני מדגיש :הערכת המודיעין כשלה ולא
הברורה – מלחמה.
גופי האיסוף באמ"ן ובמוסד ,שסיפקו את הסחורה כראוי
בלילה זה מפוענח תצ"א שסוף סוף הצליח.
כאן אני רוצה להסיר מהמודיעין את “אשמת
אהרון לברן | תא"ל (מיל') עוזר ראש חטיבת המחקר למבצעים מ 1969-עד .1974
השאננות" כלומר כאילו לא בוצעו גיחות צילום
בעל אות המופת ממבצע 'ירקון'1955 ,
בגלל שאננות .עם תחילת התרגיל ‘תחריר ,'41
סוכם עם חיל האוויר שיתבצעו צילומים מדי
יום ביומו .אלא שבשני הימים הראשונים היתה
גם בפרספקטיבה של  40שנה אי אפשר שלא
הבה נרחיב מעט את היריעה .המאה ה20-
עננות כבדה וביום השלישי ,מעשה שטן ,תקלה
לקבוע שהערכת המודיעין למתן התרעה כשלה
מלאה הפתעות אסטרטגיות ,בעולם ואצלנו.
במצלמה .וכך ,רק ביום הרביעי ( 5באוקטובר)
קשות ,ואני מדגיש :הערכת המודיעין כשלה
נזכיר את הבולטות כמו במלחמת העולם
מצליח הצילום ,ופענוח התצ"א מצביע על
ולא גופי האיסוף באמ"ן ובמוסד ,שסיפקו את השנייה :פרל הרבור (דצמבר  )1941ברברוסה
(הפלישה הנאצית לברית המועצות ביוני “ )1941היערכות פלצתית" (כהתבטאות דיין) של
הסחורה כראוי .את טיבה של הסחורה נראה
כוחות ,אמל"ח וגישור בתעלה.
בהמשך.
ולקראת סופה של אותה מלחמה  -מתקפת
באותו יום חמישי מגיעות הידיעות על פינוי
עם זאת ,היו גם שהסירו מהמודיעין את אשמת הנגד הגרמנית בארדנים .אחר כך נזכיר את
מבוהל של משפחות היועצים הסובייטים
המחדל ההתרעתי ,ובראשם האלוף ישראל טל
פרוץ מלחמת קוריאה ( ,)1950ובהמשכה של
מסוריה וממצרים ,וכן של פינוי האוניות
בעניין:
(טליק) ז"ל .להלן קטע מדבריו הנחרצים
אותה מלחמה ( )1953את הנחיתה באינצ'ון ,את הסובייטיות מנמלי אלכסנדריה ופורט סעיד.
עמד
שהמודיעין
“(זו) פעם יחידה בהיסטוריה,
קריסת ברית המועצות ( )1989ועוד.
יתרה מכך ,מגיעה ידיעה ממקור שכינויו “יחמור"
חמור
סילוף
אין
בהצלחה במבחן ההתרעה.
ואילו אצלנו הייתה ההפתעה במלחמת ששת
שמסבירה את סיבת הפינוי המבוהל  -מלחמה
האשמה
את
המודיעין
מאשר זה שמגוללים על
של יום הכיפורים ,קשה לי להגדיר אותו ולהגזים הימים ( ,)1967וכאשר חלק גדול מצבא מצרים בקרוב מאוד.
נלחם בתימן ,מי יכול היה לחזותה? ואת “רותם" ,בחצי השני של הלילה מגיעה גם ההתרעה
בחומרתו...המודיעין אמר לנו הכל ,ויש לנו
קרי  -הכנסת השריון המצרי לסיני (פבר'  ,)1960הכללית למלחמה ,ללא מועד ספציפי ,מאת
חוצפה להגיד שלא הייתה לנו התרעה ,וזו גם
ואפשר להוסיף את פרוץ האינתיפאדה הראשונה 'בבל' ,ורצונו לפגוש למחרת את ראש המוסד
לא חוצפה ,זו עלילה" .יצחק רבין התבטא ברוח
(.)1987
בלונדון (כלומר בדחיפות).
דומה .דבריו מצוטטים על ידי אמנון ליפקין
מציק מאוד שיש מכנה משותף סיבתי לרובן,
כאמור ,כל אחת מידיעות אלה ,ודאי
שחק ז"ל בגיליון הקודם של “מבט מל"מ".
עדיין שאלת השאלות המציקה והמייסרת היא :אם לא לכולן ,והוא :קיומו של מידע או סימנים
בהצטברותן ,הייתה צריכה להביא לשינוי
מדוע כשלה הערכת המודיעין? ואם יורשה ,למה מעידים לפני קרותן ,והטעויות הן תמיד
בהערכה שהיה מעניק התרעה של כ 40-שעות.
בהערכה ובשיפוט המידע .הנרי קיסינג'ר ,שכמו טעות קשה שנייה הייתה באי התייחסות ראויה
זה קרה ל"טובים ולחכמים" (בהשאלה מThe -
 ,best & brightestכמיוחס לאנשי קנדי שהופתעו הצמרת האמריקאית אז טעה בחיזוי מלחמת
ומלאה לדיווח המפורש של ‘בבל' ביום שישי
יום הכיפורים ,קלע כשאמר “ידענו הרבה והבנו
לפנות בוקר על המלחמה (לאחר המפגש עם
במשבר קובה ב.)1962-
מעט".
זמיר) ,אם כי פה ביטחון ראש אמ"ן מתערער,
לאחר  40שנה ניתן למפות היטב את הסיבות
לכשל ביום הכיפורים ,ובראשן הסיבה העיקרית מציק עוד יותר לגבינו הוא שנושא ההתרעה
וזאת על פי מידע אישי.
שבה אתמקד בהמשך.
טעות קשה נוספת היא אי הבנת המשמעות
היה בראש מעיניו של המודיעין ,הן באיסוף והן
8
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דוד אלעזר ומשה דיין“ .היערכות פלצתית" של כוחות מצריים

העמוקה של קבלת חטיבת טילי הסקאד
האם סאדאת ויתר על תנאי הסף למלחמה ,קרי
וגם בגולן ,כלומר אי התייחסות לעובדות
במצרים ,בסוף אוגוסט  .1973החטיבה הגיעה
על יכולת תקיפה בעומק ישראל והסתפקות
מפורשות בשטח שהיו קריטיות.
אמנם עם מפעילים סובייטים ,אך היה אפשר
במה שיש לו ,ולבחור במלחמה כוללת אך עם
לא מניתי את התרעת המלך חוסיין במפגש
להעריך שמעומק מצרים הטילים יוכלו להיות
יעדים מוגבלים? זעירא ,שלו ובנדמן טענו שלא
ב 25-בספטמבר במסגרת הטעויות הגדולות.
ראו מידע כזה .ואילו אחרים טוענים שהגיע
מופעלים על ידם ,ובוודאי בעזרתם המלאה .אלא הסיבה :הוא עצמו סייג בדבריו את התרעתו
מידע .בכל מקרה ,לא הגיע מידע מתועד על
שההערכה אז הייתה שייקח למצרים כחצי שנה לגבי צבא סוריה .ואלה דבריו“ :הצבא הסורי
להגיע לכשירות .וחשוב מכך :הטילים יכלו לספק אכן בהיערכות מלאה ובעמדות זינוק להתקפה
השינוי בקונספציה המצרית.
) (pre-jump positionאך אם זה אומר משהו,
לסאדאת את התנאי שכל כך רצה בו  -יכולת
לפי מיטב שיפוטי ,הדבר אינו משנה הרבה .שהרי
לתקוף בעומק ישראל (בעקבות הטראומה
איש לא יודע .יש לי את הספקות שלי ,ואיש לא הגיע זרם כה נרחב של התרעות למלחמה שממנו
יכול להיות בטוח".
הקשה מתקיפות העומק של צה"ל במצרים
היה נכון להסיק שתנאי הסף המצריים השתנו
במלחמת ההתשה) וזאת כשלטילים נוספו
יתרה מכך :את הספקות וההסתייגויות מהתרעה בפועל ,וחייבו את נטישת הקונספציה אצלנו.
גם כשתי טייסות מיראז' מלוב (כבר היו אז 3
זו שמעתי בעצמי באותו מפגש ,ולא דרך החלון המחלוקת השנייה היא בעניין “האמצעים
אלא מאנשי פמליית המלך שמזינים אותו,
טייסות מתוך  ,5שחיל האוויר העריך כהכרח,
המיוחדים" .אינני מתכוון לחטט ולחזור על
כשראש המוסד זמיר ואני נפגשנו איתם בחדר
ואף היו טייסים מפקיסטן ומצפון קוריאה).
המשגה החמור (ביטחונית) שנעשה בכנס אחר,
מקביל .ההסתייגויות שלהם נבעו מכך שכבר
והטעות הקשה בגולן הייתה בכך שניתן פירוש
שיוחד כולו (!) למקור זה (הפקרות) .אומר רק
שגוי להיערכות הסורית המסיבית שם ,שאותרה העבירו התרעות דומות במאי וביולי כי מלחמה כך :אלי אמר לי שבידו ההוכחות שנתן הוראה
תפרוץ בסוף יולי ,והרגישו לא נוח כשהתבדו.
בתצ"א כבר באוגוסט  .1973הפירוש המוטעה
ליואל בן פורת להפעיל את המקור .ואילו ליואל
אגב למחרת ביקש ממני דיין ,שלא השתתף
יוחס להפלת  12המטוסים הסוריים ב13-
וללנגוצקי יש גרסה שונה.
במפגש עם חוסין ,לדווח לו.
בספטמבר  ,1973וזאת כאשר אותרו גם כ35-
השורה התחתונה היא שהמקור הופעל רק בליל
אתעכב על שתי נקודות נוספות שבמחלוקת
סוללות טק"א ,כולל סא ,6-אשר הורדו מהגנת
חמישי–שישי ( 5-4באוקטובר) בצורה מסוימת
לגבי קיומן או לא של טעויות קרדינליות:
דמשק לקדמת הגולן.
ולזמן מסוים ,וזאת בעקבות המידע על הפינוי
שגיאה רבתי הייתה כמובן באי מתן משקל ראוי הראשונה ,האם הגיע מידע מפורש על השינוי
הסובייטי המבוהל ופענוח התצ"א ,אך לא הניב
בקונספציה ,שהייתה מצרית ביסודה .כלומר,
לדיווחי התצפיות מההתרחשויות גם בתעלה
מידע משמעותי .התשובה לשאלה למה הופעל
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מוצב החרמון במלחמת יום הכיפורים | "העיניים של המדינה"?

כה מאוחר הרי ברורה :אם הסבירות למלחמה
נמוכה – מדוע לסכן מקור כה רגיש וחיוני? זאת
אומרת  -ההערכה השגויה היא שמנעה הפעלתו.
ועתה לסיבת הסיבות לכשל ההתרעתי:
ועדת אגרנט קבעה את הדבקות העיקשת
בקונספציה ,למרות המידע שהגיע ולמול
המציאות המשתנה ,כ"אם כל חטאת" .זה הסבר
נכון ,אך לטעמי ,לא שלם .אין עדיין הסבר מדוע
היה הקבעון בקונספציה.
ההסבר שאני מוצא כקולע יותר הוא דווקא
הדבקות ב"בבל" .איני חושב שהיה כפול (כל
מי שהיה שותף סוד למידע הרב שלו בכתב-
סטנוגרמות ופרוטוקולים ובע"פ ,יתקשה להעריך
שהיה כפול) .הוא היה מקור צמרת בראש
הפירמידה של מקורות ספורים שאחד מהם
אזכיר בהמשך) שנופל למודיעין אחת לדור .הוא
הביא מידע “מפי הסוס" ,כלומר מסביבתו של
סאדאת עצמו ,וכך ננסכה במעריכים תחושה
שהם יודעים ,וחשוב מכך ,יידעו הכל ובזמן,
ובכלל זה את ההתרעה למלחמה.
לכן ,כל עוד הוא לא אמר את דברו  -כל יתר
המידע (מ ,8200-מהשטח ,או מאחרים) נחשב
לחומר פחות .המידע שלו ,בעיקר המתועד ,סנוור
אפוא את המעריכים והאפיל על כל מידע אחר.
הביטחון שהוא ידווח בזמן על החלטת סאדאת
לצאת למלחמה ,היה בעוכרי צמרת אמ"ן .בטחו
בו שיביא המידע הנכון בכל זמן ,כולל התרעה
10

כשמדברים על המודיעין דאז ,אי אפשר
שלא לדבר גם על כמה הישגים עצומים
של המודיעין ביום הכיפורים .חשוב
לדעת :לא היו אז רק כשלים אלא גם
הישגים מודיעיניים ממדרגה עליונה,
שלא קיבלו מספיק תהודה ,אם בכלל,
והגיע הזמן לעשות עימם צדק היסטורי
למלחמה ,על אף שנוכחו לדעת שסיפק גם
מידע שגוי ,או חלקי .היה פה מצב פרדוכסלי,
ואולי אף לעג הגורל :מחד “בוננזה איסופית",
ומאידך  -התלות בו וההשתעבדות אליו היוותה
סטייה קשה מתורת המודיעין ומהעבודה
הנכונה ,לפי “כללי הספר".
קראתי לזה בזמנו “קללת השפע"  -שפע
מודיעיני שהפך לרועץ .עובדה שמי שלא היה
שותף סוד למקור – כמו ראש מודיעין ים רמי
לונץ  -היה הרבה יותר ספקני בהערכתו.
היו שתי סיבות משלימות שהעצימו את
הדבקות בקונספציה:
כוננות “כחול–לבן" באפריל-מאי  .1973המידע
אז הצביע על מלחמה במחצית מאי ,והיו חילוקי
דעות בין אמ"ן לדיין ולדדו .אמ"ן העריך שלא
תפרוץ ,והשניים דווקא העריכו בחומרה (ואף
נעשו הכנות קונקרטיות כמו הקמת אוגדה ,210
שעזרה לנצח בגולן).
אלא ,כשחלף חודש מאי והמלחמה לא פרצה,
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קרנו של אמ"ן נסקה לשחקים ,ונוצר ביטחון
שהוא יודע הכל ויידע בכל זמן .היה גם קושי
לערער על הערכותיו .אלא שזה היה “ניצחון
פירוס" .אנו יודעים מגמאסי (שאותו פגשתי
מספר פעמים בקילומטר ה ,)101-שאכן הייתה
אז כוונה מצרית לצאת למלחמה ,אך זו נדחתה
בגלל בקשת הסורים וצפי הגעת הסקאדים .זאת
אומרת :ניצחון אמ"ן אז יצא בהפסדו באוקטובר.
סיבה משלימה שנייה הייתה הסינדרום “זאב
זאב" .הכוונה להתרעות הבלתי פוסקות מאז
“ -1971שנת ההכרעה" .יצוין גם שב 1973-בלבד
היו כתריסר התרעות על העלאת הכוננות בצבא
מצרים.
קריאות ה"זאב זאב" בהחלט החלישו את
תוקף ההתרעה ,וכאמור זה גם התבטא בדיווחי
המקורות שהוסיפו ההסתייגויות להתרעותיהם
(כדי לא לצאת נבוכים משהתבדו).
ושוב ,אולי תשימו לב שלא כללתי את ההונאה
המצרית כסיבה לכשל ההתרעתי ולדבקות
בקונספציה .תכנית ההונאה המצרית הייתה
בהחלט ראויה ,אך לא נוכחתי שהייתה לה
השפעה גדולה על המודיעין.
מאז ומתמיד הוערך שיציאה למלחמה תהיה
במסגרת תרגיל גדול והמצרים עצמם העריכו
שהתרגיל יוודע לישראל (וזה מופיע בספרי
שאד'לי וגמסי) .אפרופו ,גם במבצע “ברברוסה",
שבו בארטון ויילי קבע שההונאה הגרמנית

הרמטכ"ל דוד אלעזר ,ברמת הגולן ,במלחמת יום הכיפורים .ההישג העצום
השני של המודיעין קשור בירדן ובהצלת רמת הגולן

הכשילה את סטלין ,לא ראיתי מי יודע מה
“הונאה" .זו הייתה יותר הונאה עצמית של
סטלין ,וכך ובמידה לא קטנה גם אצלנו ביום
הכיפורים.
כמו כן ,בכל תכנית הונאה כמעט אי אפשר
שלא יהיו דליפות .ואכן ,אחת כזו הייתה ביום
הכיפורים ,עם הוראת שר התעופה המצרי לפזר
את המטוסים האזרחיים בשדה התעופה קהיר
בין לאומי ,ולהטיס מחו"ל המטוסים האזרחיים
המצריים ללוב .המצרים נבהלו מהדליפה וביטלו
מיד ההוראה.
כשמדברים על המודיעין דאז ,אי אפשר שלא
לדבר גם על כמה הישגים עצומים של המודיעין
ביום הכיפורים .חשוב לדעת :לא היו אז רק
כשלים אלא גם הישגים מודיעיניים ממדרגה
עליונה ,שלא קיבלו מספיק תהודה ,אם בכלל,
והגיע הזמן לעשות עימם צדק היסטורי .אני
מתכוון לידיעה המתריעה והמופלאה על מעבר
שתי דביזיות השיריון המצריות מזרחית לתעלה,
וכן ההערכה שירדן לא תצטרף למלחמה.
ב 12-באוקטובר הגיעה ידיעה שאי אפשר
להגזים בחשיבותה ,ממקור שאינו “בבל",
ושהייתי שותף מייסד שלו ,וזאת בעיצומה של
המלחמה (כשכל המקורות נכנסים לתרדמת)
על מעבר שתי דביזיות השיריון המצריות (4
ו )21-ב 14 -באוקטובר .לפי כל שיפוט ,ידיעה זו
הצילה את צה"ל וישראל מאסון קולוסלי ,שהיה

ישראל נמצאת במשוואת היסוד
האסטרטגי של “מעטים מול רבים
ועוינים" ,ולכן קשה לי להיות אופטימי
לגבי היכולת למנוע תמיד הפתעות .מנגד,
אסור גם להיות דטרמיניסטי ,וחובה
לעשות כל מאמץ ארגוני ,אנושי ותורתי
למניעתן
קורה לו התבצעה הצליחה למול שתי דיביזיות
השיריון (הטריות ושלא נלחמו עדיין) .טליק
התנגד בצדק לצליחה ,כל עוד דיביזיות השיריון
ערוכות ממערב לתעלה .תצוין גם המכה הקשה
שהנחיל צה"ל ל 2-דיביזיות השיריון המצריות
ב 14-באוקטובר ,מכה שהיוותה תפנית דרמטית
במלחמה בדרום ,ושאפשרה בכלל את הצליחה.
ההישג העצום השני של המודיעין קשור בירדן
ובהצלת רמת הגולן .אחרי הטראומה וההלם
בפרוץ המלחמה ,לא היה קל יותר למודיעין
מלהעריך שגם ירדן תצטרף .אך לא כך הוערך
או נאמר ,וזה אפשר לדדו להחליט להעלות את
אוגדת העתודה (של מוסה פלד) לגולן ,במקום
להגן על הדרך לירושלים.
טליק הזהיר אז שהדרך לירושלים פרוצה אבל
הערכת אמ"ן עזרה אז לקבל את ההחלטה
הנכונה ובכך להציל את רמת הגולן .כאן אגלה
שמה שעזר להעריך נכונה את ירדן ,היו הדיווחים
היום יומיים שהעברנו ,זמיר ואני ,לחוסיין על

מהלך המלחמה כדי שלא יתפתה לחזור על
טעותו הקשה מ( 1967-כשהתפתה אז להאמין
לדיווחי השקר של נאצר).
לכן ,בחר חוסיין ב 1973-באופציה המאוזנת,
קרי בשליחת חטיבת שריון  40לעזרת הסורים
רק ב 12-באוקטובר ואת חטיבת שריון 60
השנייה ממש לקראת סוף המלחמה.
גם ידיעת ‘בבל' שהגיעה ביום שישי לפנות
בוקר ,עזרה להציל את רמת הגולן ,בכך שלמרות
התלבטויות בצמרת גויסו בכל זאת כמה עשרות
אלפי מילואים ביום שישי בבוקר.
הצלחה מודיעינית גדולה נוספת היא בתקיפות
האסטרטגיות של חיל האוויר בסוריה על מטרות
תשתית אסטרטגיות שהוכנו באמ"ן זמן רב
לפני המלחמה .אלה השפיעו רבות על המורל
והנחישות במלחמה הסורית ביום הכיפורים,
ותרמו רבות למפלתם .
ולסיום ,במשנה סדורה הייתי צריך לדבר גם על
לקחים ומסקנות ,אך מכיוון שנושא ההרצאה
הוא המודיעין ביום הכיפורים אסיים רק במשפט
או שניים .ישראל נמצאת במשוואת היסוד
האסטרטגי של “מעטים מול רבים ועוינים",
ולכן קשה לי להיות אופטימי לגבי היכולת
למנוע תמיד הפתעות .מנגד ,אסור גם להיות
דטרמיניסטי ,וחובה לעשות כל מאמץ ארגוני,
אנושי ותורתי למניעתן .
הדברים לקוחים מהרצאה בכנס המל"מ שנערך ב9-
ביולי
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הסיפור שלי

מה בין ששת הימים
לבין יום הכיפורים
רק שש שנים הפרידו בין האירועים הדומים שחווה שלום גרין ,אבל איזה
הבדל בתנאי הפתיחה  -ובתוצאות
שלום גרין | רס"ן (מיל') קצין המערך בפיקוד הדרום במלחמת ששת הימים וקצין המערך
בפיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים ואחריה

ב

ערב יום העצמאות  1967נתקעה יחידת
מודיעין של  515על “הר שגיא" והיה
צורך שתובא לה אספקה .הייתי אז קצין
מערך צעיר בפיקוד הדרום ,וכשחיפשו מתנדב
שיוותר על יציאת החג  -מצאו אותי .יצאתי
לדרך וחזרתי למפקדת פיקוד הדרום בבאר שבע
במוצאי יום העצמאות (במסלול שארך אז כמעט
יום לכל כיוון) .עם כניסתי הופתעתי לראות את
קמ"ן הפיקוד סא"ל מאיר מאיר יושב במשרדו.
“הצבא המצרי זורם לסיני....תתארגן להמשך",
אמר .ההתארגנות הייתה קלה ,היות והכול
בחולית המערך היה מוכן לחירום ,החלה תקופת
ההמתנה הידועה ובסיומה מלחמת ששת הימים
והכול בספרי ההיסטוריה.
ערב יום הכיפורים  ,1973ישבתי בביתי בחיפה
עם חברים ולפתע צלצול טלפון .על הקו רס"ל

יוסי מלל שמזמין אותי לבוא לבקרו .המתנתי
עד שתסתיים זריקת האבנים השנתית בכבישים
ויצאתי לבאר שבע ,במחשבה שעד מוצאי שבת
אהיה בבית .באותה תקופה הייתי כבר קצין
מילואים במערך פיקוד דרום ,זה עתה סיימתי
את לימודי ההנדסה בטכניון והייתי מובטל עם
תקווה .הגעתי לפיקוד לאחר חצות ושם בישר
לי סא"ל דוד גדליה שממחר – מלחמה ,ושעלי
“לקבל פיקוד".
לכאורה אירועים דומים בהפרש של שש שנים,
אבל איזה הבדל בתנאי הפתיחה  -ובתוצאות.
נכנסתי למערך והתחלתי לנסות להתארגן
לבאות .נתוני הפתיחה היו גרועים משאפשר
לצפות ,הן בנוכחות בעלי תפקידים והן ברמת
העדכון של חומר המודיעין .למזלי הטוב ,היה
שם שלמה גרטנר ,ששלט בחומר והפך מהר

מאוד לציר המרכזי בהתארגנות שלנו לבאות.
קצין המערך הקבוע לא היה ביחידה באותם
ימים עקב מחלה ,והגיע לאחר לחצים שלי רק
בשבת לקראת שעות הצהרים  -נתון קריטי
לחובת קצב ההתארגנות שלנו.
בצהרי היום  ,בעודי ממתין באפסנאות לחתום
על עוזי ומחסניות על מנת לרדת לסיני ,נשמעה
צפירת המלחמה .הפעם זה אמיתי .הגעתי
לחפ"ק “אום חשיבה" לאחר מסע של שעות,
שהחל בצהריים ונמשך עמוק לתוך הלילה
ברפידים ,שם חברתי לשיירה שעלתה להר.
“אום חשיבה" של הימים הראשונים הייתה
דוגמה חיה ובועטת של טירוף מערכות .בניגוד
ל ,1967-אז מנה חפ"ק אלוף הפיקוד ישעיהו
גביש כמה עשרות אנשים שפעלו מתוך מספר
נגמ"שים ממלחמת העולם השנייה (בתמונה),
התקבצו ובאו לאום חשיבה מאות ואולי אלפים
במטרה לאייש את המקום ויצרו כאוס אדיר.
בתוך כל המהומה היה עלינו להתארגן ולייצר
תמונת מודיעין .במהרה התגבשה קבוצת קציני
המערך בראשותי ,רובם המכריע קציני מילואים.
על כל עבודת היחידה פיקד סא"ל דוד גדליה,
קצין מקצועי ומנוסה אשר ייצג את תמונת
המודיעין ליד שולחן אלוף הפיקוד גורודיש (לא
מומלץ לבעלי לב חלש).
בתום יום הקרבות הראשון ,ניסינו לברר את
תמונת האויב .בירור קצר באג"ם העלה חרס,
וניסיון להרכיב תמונת מצב מתוך הררי החומר
שנפלט ממכשירי הטלפרינטר היה גם הוא
חסר סיכוי בזמן שעמד לרשותנו .למזלנו עמד
לנו “אלוהי תחריר"  -אותה סדרת תרגילים
ששימשה מסווה לפתיחת המלחמה ונותחה

טנק  T-34מצרי פגוע בסיני.1967 ,
ב 1967-לא הייתה כל התראה מוקדמת לכך שהמצרים
החליטו לקדם כוחות לסיני
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עוד קודם לה כתכנית המלחמה המצרית.
מבדיקה עלה כי אכן המצרים ביצעו את יעדי
היום הראשון ועצרו .נעזרנו במידע זה כבסיס
להתייחסות והשלמת פערים .בכל יום במהלך
המלחמה הוצאנו סיכומי מצב והתראות ,עמדנו
בקשר עם גורמי האיסוף וכן עם יתר הגופים
הפועלים בצד האג"מי בחמ"ל.
תכנית המלחמה המצרית קבעה יעדים “צנועים"
מבחינת העומק הטריטוריאלי לימי המלחמה
הראשונים ,וקשה היה לצפות מהצבא המצרי של
אז שיסטה מהתכנית ויפעל “לניצול הצלחה".
הוא אכן לא “ניצל הצלחה"  -גם כשזו הושגה
בצליחת התעלה וכיבוש קו המעוזים .המצרים
נשארו נאמנים למתווה הראשוני .בנקודה זו היה
נדמה לי שהמודיעין הציג תמונת אויב מעודכנת
על המערך המצרי בערב המלחמה ,כולל הצגת
תכנית המלחמה על שלביה השונים .הכישלון
המודיעיני נובע מכך שקברניטי המודיעין ניסו
להעריך את כוונות האויב במקום להסתמך על
משמעות הממצאים בשטח.
מעניינת ההשוואה במספר מישורים:
קידום הכוחות לנקודות הזינוק  -ב1967-
לא הייתה כל התראה מוקדמת לכך שהמצרים
החליטו לקדם כוחות לסיני .אני מניח שאלמלא
הטלוויזיה המצרית ,שנתנה פומבי לתנועה,
היה עובר פרק זמן נוסף עד לזיהויה .לעומת
זאת ב 1973-גאתה המתיחות והצטברו תילי
תילים של “סימנים מעידים" שלא תורגמו נכון
באספקט של “כוונת הקברניט" המצרי לצאת
למלחמה.
מוכנות מערך הפיקוד  -בעוד שבמאי
 1967נשמר באדיקות הכלל שלפני כל יציאה
הביתה מעדכנים את כל חומר המודיעין המיועד
לחלוקה (“מחר מלחמה") ושומרים אותו בארון
נעול ומאובטח ,הרי שבערב יום הכיפורים לא כך
היה .החומר שבארון היה מסורבל ,לא מעודכן
ולא מוכן לחלוקה ,וזאת למרות מחול השדים
שהתרחש בשבועות לפני המלחמה.
תמונת המודיעין  -מצב האויב  -לפני פרוץ
הקרבות הייתה תמונה זו טובה בשני המקרים.
ב 1967-נבנה המערך המצרי ההגנתי בקדמת
סיני במשך כשלושה שבועות בלבד ותחת כיסוי
איסופי מהטובים שעמדו אי פעם לרשותנו.
ב 1973-נבנה המערך המצרי ההתקפי בעמדות
היציאה לצליחה לאורך זמן רב ותחת מעקב
טוב (על אף שכוונתם לא פורשה נכון עד פריצת
הקרבות) .מה שהיה חסר הושלם באמצעות
גיחת הצילום בחמישי אחר הצהריים.
לעומת זאת ,היכולת לעבד תמונת מודיעין לאחר
פרוץ הקרבות הייתה שונה בתכלית .ב,1967-
עם התמוטטות המערך הקדמי המצרי לא היה
צורך או יכולת להציב את תמונת הצבא המצרי

שהתפורר ונסוג
לתעלה .ב,1973-
לעומת זאת ,לאחר
פרוץ הקרבות
תמונת המצב
הלכה והסתבכה.
אל בין היחידות
האורגניות המצריות
הצטרפו חלקי
מסגרות שנפגעו ,היה
קשה מאוד להבחין
בקו המגע ולזהות
את תמונת המערך
שהשתנתה מדי שעות
ברמה הטקטית ,על
אף שגבולות הגזרה
של המסגרות הגדולות
נותרו יציבות .במרבית
המקרים לא הצלחנו
לייצר את תמונת המודיעין הטקטי ,ומה
שהצלחנו לא סיפק בהרבה מקרים את הדרוש
לכוחות בשטח ,שהיו צריכים להתארגן ולהשלים
את החסר.
תכנית המלחמה המצרית ראויה לדיון מיוחד.
לא זכור לי שבמאי  1967ידענו לפרטים את
כוונות הצבא המצרי אם יחליט לצאת למתקפה
מתוך קדמת סיני לכוון העומק בישראל .היה
כמובן דיון בדרכי הפעולה האפשריות שלו,
אבל דיון זה בוצע כחלק מהערכת המצב של
כוחותינו ולא כתוצאה מידיעות מודיעין מצריות.
ממרחק השנים נראה כי לא הורגש חיסרון זה,
היות וזיהינו את ההיערכות המצרית כהיערכות
הגנתית הממתינה לתקיפת צה"ל ,מתוך הנחה
שלהם כי ישראל לא תוכל להבליג על רצף
האירועים המאתגרים את הריבונות שלה
בשבועות ההמתנה.
ב 1973-המודיעין השיג  ,פענח והציג
לקברניטי הצבא את המתווה של תכנית
המלחמה בכללותה  -שנים לפני שקרתה (ניתוח
התחרירים הראשונים) .המתווה הלך והשתכלל
בעקבות ידיעות נוספות ולקראת ערב המלחמה
ניתן היה לקבוע כי תכנית המבצעים המצרית
נמצאת בידי צה"ל ברמת פירוט גבוהה ,כולל
יעדים יומיים לשלב הצליחה .זהו הישג כביר
של מערכת המודיעין על כל אגפיה ,אולם זוהרו
הועם כשנטמע בתחושת המחדל.
מעניין לבחון האם תכנית המלחמה המצרית
זכתה להתייחסות הראויה של הדרג הפיקודי
בצה"ל .מן הראוי לתהות:
• האם היערכות בקו בר-לב מדולל עולה
בקנה אחד עם קיום תכנית המתארת פלישה
בהיקף של שתי ארמיות?

קטע מתוך

דו"ח ועדת אגרנט

• האם מוצדקת ההתעקשות של הימים
הראשונים על אחיזה במעוזים ,לאור הידיעה
שלא מדובר בדהירה מצרית לתוך סיני אלא
רק בהיאחזות בגדה המזרחית של התעלה?
• האם התבטאותו של שר הביטחון דאז
על "חורבן הבית" והסכנה לאבדן כל סיני
משקפת הכרה של התכנית לעומקה?
• האם התקפת הנגד של  8באוקטובר הייתה
הכרחית בעיתוי זה ולאור כוונת המצרים?
התשובות לשאלות אלה ,כמו גם האירועים
בשטח ,מעידים באופן חד משמעי שבימים
הראשונים צה"ל לא פעל בהתאם למה שניתן
היה לצפות מצבא שיודע בדיוק את צעדיו
הצפויים של האויב .ברור שתכנית המלחמה לא
הופנמה כראוי על ידי אלוף הפיקוד ,כפי שאכן
העיד בוועדת אגרנט (ראה מסגרת).
לאחר הימים הראשונים חל שינוי תפיסתי
ותכנית הפעולה של צה"ל שיקפה ניצול מושכל
יותר של ידיעת תכנית האויב לפרטיה .די אם
נבחן את פרק ההמתנה לקראת מעבר דיביזיות
השריון המצריות לסיני ,ההיערכות לקרבות
השריון הגדולים והתוצאות שהושגו בהם (14
באוקטובר) .כל אלה מעידים הפנמת התכנית
המצרית בקרב הדרג הפיקודי בצה"ל .בשורה
תחתונה וממרחק השנים ,ברור כי חלפו מספר
ימים גורליים שאחריהם הפכה פעילותנו
יותר “שפויה" ומספקת מענה לתכניות הקרב
המצריות כפי שהיו ידועות לנו.
לסיכום ,ארבעים שנה חלפו עברו ,וכאילו “היה
זה חלום “ של הלילה האחרון .אבל היה זה חלום
רע שממשיך להדהד בין “השריטות" שהמלחמה
הזאת טבעה בנו ,בכל אלה שניסו במעט כוחם
להפוך את הקערה על פיה למרות נתוני הפתיחה
האיומים .
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ום

מימין :חוסיין א-שאפע ,עלי סאברי ,אנואר סאדאת וגמאל
עבדאל נאצר .לסאדאת היה דימוי של מנהיג חלש

ה

כי

ין להבין את מהלכיו של סאדאת לפני
המלחמה ולאחריה בלי התייחסות
לחשיבותה המכרעת של התפנית
האסטרטגית שעשה לאחר עלייתו לשלטון ,בסוף
ספטמבר  .1970הביטוי הגלוי לתפנית זו הייתה
יוזמתו המדינית מפברואר  .1971ביוזמה קבע
פרמטרים להסדר חלקי באזור התעלה כשלב
ראשון בדרך להסכם שלום ,אשר בסופו תיסוג
ישראל מסיני לגבול הבינלאומי .דיון במדיניות
סאדאת כלפי ישראל על מרכיביה המדיניים
והצבאיים ,ללא התייחסות לתפנית אסטרטגית
זו כנקודת מוצא ,דומה לעץ ללא שורשים.
תפנית זו לא אותרה על ידי המודיעין ו"נעלמה"
מעיני המעריכים של אמ"ן בשל הדימוי השלילי
של סאדאת בקרב ראשי אמ"ן מחקר  -דימוי
שחלחל גם למחשבותיהם והערכותיהם של
אנשי הצמרת המדינית שבראשה עמדו ראש
התפנית האסטרטגית של נשיא מצרים סאדאת מפברואר  1971לא נתפסה
בישראל כהזדמנות אמיתית להסדר .כך פספסנו את הכוונות הטובות של המצרים הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין.
ואמנם כפי שאריה שלו הודה בספרו (כשלון
משה שמש | פרופ' סא"ל (בדימוס) מרצה באוניברסיטת בן-גוריון בנושאי המזרח התיכון ,והצלחה בהתרעה ,2007,עמ' “ :)168דימויו של
חוקר בכיר בנושאי הסכסוך הערבי-ישראלי והתנועה הלאומית הפלסטינית במכון בן-גוריון .סאדאת כמנהיג חלש העיב על הערכת שתי
התפתחויות חשובות במצרים :המאבק הפנימי
שירת כרע“ן באמ“ן מחקר mshemesh@bgu.ac.il
בצמרת השלטון (מאי  )1971וכן סילוק היחידות

גולדה מאיר.
נקטה עמדה נוקשה מדי בדחייתה את
עמדת סאדאת?

הסובייטיות ממצרים (יולי  .")1972להערכתי
על גודל ההחמצה של הזדמנות להסדר
דימוי זה העיב על הערכה נכונה של יוזמתו
עם מצרים בעקבות יוזמת סאדאת
המדינית של סאדאת מפברואר  .1971טעותו
מפברואר  1971תעיד העובדה שסעיפי
של אמ"ן באשר לסבירות המלחמה ב1973-
הסכם הביניים שנחתם בין ישראל
מקורה ,בין היתר ,באי הבנה או הערכה שגויה
ומצרים ב 4-בספטמבר  1975זהים
של התפנית הנ"ל.
בעקרונותיהם ליוזמת סאדאת מפברואר
טענתי היא שיוזמת המלחמה ובעיקר תוצאותיה 1971
אך זרזו תהליך מדיני שסאדאת החל בו תיכף
לעלייתו לשלטון .בתוקף תפקידו כסגן נשיא
היה סאדאת מודע להצעות לפתרון הסכסוך
שהעלו המעצמות והמתווך מטעם האו"מ גונאר
יארינג אך לאחר שהפך לנשיא הוא למד אותן
היטב ומשרד החוץ המצרי אף הכין עבורו
סקירה מפורטת בנושא .להבנתי סאדאת ,הוא
גם למד היטב את לקחי מדיניותו של נאצר
שעיקרה “מה שנלקח בכוח יוחזר רק בכוח".
אין לי ספק שההערכה השלילית של
המודיעין לגבי מנהיגותו של סאדאת וכושרו
האינטלקטואלי ,תרמה במישרין לחוסר האמון
שרחשה הצמרת הביטחונית והמדינית של
ישראל ליוזמתו המדינית מפברואר ולהמשך
מאמציו המדיניים במגעיו עם האמריקאים.
הביטוי המאלף ביותר להערכת אמ"ן מחקר את
אישיותו של סאדאת הייתה סקירת מודיעין
מיוחדת ,אותה כתב חוקר בכיר באקדמיה
עם כניסת סאדאת לתפקידו כנשיא .מחקר

זה אומץ באופן מלא והופץ באוקטובר 1970
כהערכה רשמית של אמ"ן .בין היתר נאמר
בהערכה“ :רמתו האינטלקטואלית נמוכה ,הוא
צר אופקים ,חסר מחשבה פוליטית עצמאית,
מדינאי אפור ללא גוון מיוחד משלו...סאדאת
אינו אישיות בעלת כישורים להנהגה מדינית.
חסרים לו נתונים בסיסיים על מנת שיוכל
להחזיק באופן ממשי את רסן השלטון בידיו,
ולהתקבל במצרים כיורשו של נאצר.“ ...
המסמך המודיעיני מתאר את תדמיתו הציבורית
של סאדאת ,בעיקר בקרב המשכילים ,כשלילית
ביותר .סאדאת נחשב “אופורטוניסט ,חסר
עקרונות ,דמגוג וצבוע" ,מוערך כ"בור ,חסר
כישרון ובלתי מסוגל לתרום תרומה משלו
לניהול המדיניות" ואף כונה “כפתור בחליפתו
של נאצר".
בהקשר לסכסוך עם ישראל ,טען המסמך כי
נאומי סאדאת משקפים את עמדת נאצר,

ולפיהם מצרים חייבת “לאור ניסיון העבר"
להתכונן למערכה נגד ישראל ,כאילו תעמוד
בה לבדה .סאדאת מצטייר כאדם עם השקפות
“ימניות" ועמדה “ניצית" כלפי ישראל ,כולל
שימוש תדיר במונחים של “ג'יהאד" ואזכור
מפורש של השמדת ישראל.

פרטי היוזמה

בנאומו לפני מועצת העם בקהיר ב 4-בפברואר
 1971מסר סאדאת פרטים על יזמתו המדינית
להסדר חלקי באזור התעלה או בסיני .מרכיבי
הצעתו בקצרה:
א .נסיגה חלקית של צה"ל מהחוף המזרחי של
תעלת סואץ לקו המצרים של המתלה והגידי
תוך שישה חודשים.
ב .הסכמה מצרית להפסקת אש לתקופה של
שישה חודשים כדי לאפשר למתווך יארינג
לקבוע לוח זמנים לביצוע סעיפי החלטת
מועצת הביטחון .242
ג .אם תושג הסכמה על שני הסעיפים הנ"ל,
מצרים תתחיל מיד בטיהור אפיק תעלת
סואץ ותפתח אותה מחדש לשיט בינלאומי.
ד .יוזמה זו היא רק צעד תמורת צעד ,לקראת
פתרון כולל.
ה .אחרי הנסיגה הישראלית “כוחות מצריים
יעברו לגדה המזרחית של התעלה כהגשמת
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הריבונות המצרית על האדמה המצרית []...
מצרים מוכנה מטעמים פרקטיים להפרדת
כוחות במשך תקופת הפסקת האש".
ישראל דחתה יוזמה זו ,בהתנגדה לקשור הסדר
חלקי בפתרון כולל של הסכסוך ובמיוחד לכרוך
אותו בביצוע החלטה  242לפי הפירוש הערבי,
דהיינו נסיגה לגבול הבינלאומי של  4ביוני .1967
ישראל המשיכה להתנגד לכל הסדר חלקי באזור
התעלה בעוד סאדאת המשיך לקדם את יוזמתו
זו .באוקטובר  1971הגיע סאדאת למסקנה כי
התהליך המדיני הגיע למבוי סתום והדרך היחידה
לשבור את הקיפאון היא יוזמה צבאית.
השאלה המתעוררת היא באיזו מידה החמיצה
ישראל הזדמנות להגיע להסדר עם סאדאת
בדחותה הצעת ההסדר החלקי בתעלה בפברואר
 ,1971והאם בכך הייתה נמנעת מלחמת יום
הכיפורים .האם לא נקטה גולדה מאיר עמדה
נוקשה מדי בדחייתה את יזמת סאדאת ובחוסר
האמון שייחסה לכוונותיו? האם הייתה דרושה
מלחמה עקובה מדם כדי שתחתום ישראל על
הסכם הביניים ,שתכניו זהים לעקרונות יוזמה זו?
בפרספקטיבה היסטורית ולאור מהלכיו של סאר
דאת ,אפשר להעריך בסבירות גבוהה כי יוזמתו
מפברואר הייתה ביטוי לתפנית במדיניות
מצרים .הייתה זו פריצת דרך בתפיסה הערבית
לפתרון הסכסוך ,ופרי המבוי הסתום שאליו הגיע
נאצר.

באוקטובר  1971הגיע סאדאת למסקנה
כי התהליך המדיני הגיע למבוי סתום
והדרך היחידה לשבור את הקיפאון היא
יוזמה צבאית .השאלה המתעוררת היא
באיזו מידה החמיצה ישראל הזדמנות
להגיע להסדר עם סאדאת בדחותה הצעת
ההסדר החלקי בתעלה בפברואר
על כוונותיו לטווח הארוך ,שעמדו בבסיס יזמתו גונאר יארינג ,אוגוסט  .1970שאלותיו זכו לתשובות מפתיעות
מ 4-בפברואר  ,1971אפשר ללמוד מתשובתה
המפתיעה של מצרים לשאלותיו של יארינג .ב 8-ישראל מסרה תשובתה ליארינג ב 26-בפברואר וסלל את הדרך לסילוק המומחים הסובייטיים
בפברואר העביר המתווך תזכירים זהים למצרים  ,1971וזו  -בדומה להתיחסות ליוזמת פברואר
ביולי  - 1972מהלכים עצמאיים אסטרטגיים
משמעותיים שהצביעו על כישוריו המדיניים
 הושפעה מהדימוי שנוצר אצל הממשלה לגביולישראל .בתזכירו שאל בין היתר אם מצרים
תתחייב להיכנס להסכם שלום הדדי עם ישראל .אישיות ו של סאדאת כפי שתוארה קודם .מ�ר
ועל תפנית אסטרטגית במדיניות מצרים אחרי
נאצר .כל אלה לא שינו את הערכת המודיעין
דכי גזית ,שכיהן כמנהל משרד ראש הממשלה
ב 15-בפברואר השיבה מצרים כי היא מוכנה
לסיום מצב המלחמה ולהסכם שלום עם ישראל ,וכיועצה המדיני של גולדה מאיר ,הצדיק במחקר לגבי אישיותו .אדרבה ,ההערכה הראשונית
חזרה ע ל עצמה ואף חוזקה כאשר לבקשת המ�ו
שפרסם ב( 1984-תהליך השלום )1973-1969
לכבד את הריבונות ,השלמות הטריטוריאלית
את מדיניות מאיר כלפי יוזמות סאדאת .ממחקר סד הכינה מחלקת מחקר בסוף דצמבר 1972
והעצמאות המדינית של הצד השני ולזכותו
סקירה על בסיס המידע שהצטבר על אישיותו
לחיות בשלום בגבולות בטוחים ומוכרים .התנאי זה אנו למדים כי גם הצמרת המדינית ,בדומה
של סאדאת מאז הסקירה מאוקטובר .1970
 התחייבות ישראל לנסיגת כוחותיה המזויינים למודיעין,לא קשרה בין היוזמה מפברואר לביןתשובתו של סאדאת ליארינג ולא הבינה כי חלה ההערכה החדשה חיזקה את זו   שהייתה מקו�ב
מסיני ומרצועת עזה ,כלומר ביצוע מלא וקפדני
לת בישראל ,שלפיה סאדאת חלש ואינו מסוגל
של החלטת מועצת הביטחון  242ונסיגת כוחות תפנית האסטרטגית במדיניותו.
סאדאת הצליח( ( 15במאי  )1971לחסל את מ�ר לקבל החלטות חריגות“ .קצת למעלה משנתיים
ישראל מכל השטחים הכבושים מאז ה 5 -ביוני
.1967
כזי הכוח שהתנגדו לו ,ביסס בכך יציבות פנימית מאז עלייתו לשלטון...מוכיח סאדאת כי ההערכה
16
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הראשונה את אישיותו ,שהינו אימפולסיבי ופועל
תחת לחצי הרגע הינה נכונה" ,נכתב שם“ .מאז
סתיו  1971ועד היום נמצא מעמדו של סאדאת
בירידה...סאדאת הינו מנהיג חלש  ,אשר על אף
פיקחותו ה'איכרית' אינו יכול או מסוגל לנקוט
ביוזמות מדיניות מציאותיות שיש בהן לשבור
הקיפאון במשבר המזרח תיכוני (כגון במסגרת
הסדר חלקי).ז זה מזכיר לי שאחד מבכירי מח�ל
קת מחקר של אמ"ן תיאר את סאדאת כ"מוכר
עגבניו"ת" (או “מוכר ירקות") .בכך חיזק המ�ו
דיעין את העמדה של ההנהגה המדינית אשר
דחתה את יוזמותיו ומאמציו למען הסדר חלקי.
ראוי לציין כי הערכת האמריקאים את סאדאת
ומדיניותו הייתה שונה .ביטוי לכך ניתן למצוא
בהערכת מצב ששיגר השגריר רבין למשרד החוץ
בירושלים ב 1-באפריל  ,1971בשיאו של הדיון
בין ישראל לארה"ב סביב תשובת ישראל ליזמת
סאדאת ,כתב רבין בין היתר כמעט נבואה:
“ארה"ב רואה עתה את מצרים אחרת משראתה
בימי נאצר .הגיעה השעה שישראל תכיר בכך
ותבןין זאת ותסיק את המסקנות הראויות .ס�א
דאת בעיני האמריקאים אינו נאצר [ ]...התביעות
הישראליות אינן יכולות להיראות בעיניו של
כל מצרי אלא ככניעה משפילה ,מבחינתם .אם
נעמוד על תביעותינו  -תלך מצרים למלחמה
נוספת ,על אף חוסר ההיגיון הצבאי שבכך .איני
תומך שנקבל את ההצעות המצריות לנסיגה
כוללת מסיני ,במסגרת הסכם כולל ,ולכן אין
לנו ברירה אלא להתקדם להסכם חלקי ולמקד
בו את מאמצינו [ ]...עלינו לחתור להסדר חלקי.
הדבר יעניק לנו תקופת רגיעה שבה נוכל לבחון
בתנאים נוחים את האפשרות להתקדם להסדר
כולל .הסדר חלקי יכול למנוע את המלחמה.
או לפחות לדחות אותה לפרק זמן ארוך וליצור
בינתיים תנאים סבירים להשגת שלום( "...רבין,
פנקס שרות ,ב ,עמ' .)345

מנחם בגין ואנואר סאדאת | כיום מתברר כי דבריו של סאדאת על הסדר מדיני ואפילו על רצונו
בשלום שקפו החלטה מדינית של מנהיג בעל עצמאות החלטה וכושר מנהיגות

במאמר זה בדבר החמצת ההזדמנות שנקרתה
מאות החלטה וכושר מנהיגות .חתירתו הבלתי
בפני ישראל להסדר.
נלאית לשכנע את האמריקאים ודרכם את הישר
ראלים ברצינות כוונותיו ראויה להערכה וללימוד
לסיכום
מעמיק .נראה כי הייתה חפיפה בין הצהרותיו
בפרספקטיבה היסטורית של יוזמת השלום של הפומביתות ובין דבריו בפורומים פנימיים ובש�י
סאדאת מנובמבר  1977אפשר ללמוד שיוזמתו חות דיפלומטיות סודיות.
מפברואר  1971הייתה כנה ורצינית .סאדאת
בספרו ,שהוזכר לעיל ,תהליך השלום 1973-1969
שקבע
אכן דבק לאורך התקופה באסטרטגיה
( )1984מרדכי גזית “מערער על ההנחה שי�ש
ר
המלח
לאחר
בעקרונות יוזמתו זו .השינוי שחל
ראל החמיצה הסדר שלום אפשרי עם מצרים
מה חל בצד הישראלי יותר מאשר בצד המצרי.
בשנים  ."1973-1969בכך הוא מגן ,גם בדיעבד,
לאחר עלייתו לשלטון ,ובמיוחד לאחר פרסום
יוזמתו מפברוא ר  ,1971השתמש סאדאת במ�ו על מדיניותה של גולדה מאיר שדחת ה את יו�ז
מות סאדאת לפני המלחמה .לדעתו ,הסיכויים
נחי שלום באופן שלא עשה שום מנהיג מצרי
להגיע להסדר שיענה על דרישותיה המוצדקות
לפניו.
של ממשלת ישראל היו “קלושים" (עמ' .)153
עובדה היא שהיה צורך במלחמה נוספת אין ספק שההערכות שליוו את עלייתו של סאר
דאת לשלטון תרמו את חלקן לאופן שבו הוערכו
כדי שישראל תחתום על אותם סעיפים
כוונותיו כלפי ישראל .ייאמר לזכותו של אריה
שעמדו בבסיס יזמת סאדאת מפברואר
 - 1971אותם דחתה ישראל מעליה.
שלו ,שהיה עוזר ראש אמ"ן למחקר ,כי בדיעבד
התייחס לנקודה זו בציינו כי בין “הסיבות העיר
הסכם הביניים
הטעות הבסיסית של המודיעין והצמרת הבטחור קריות לכשל המערכתי בהערכה שמצרים וסוריה
ה�ת
של
איתורה
באי
כן
אם
היתה
והמדינית
ת
נתי
עם
להסדר
הזדמנות
של
על גודל ההחמצה
עומדות לפתוח במלחמה נגד ישראל [הייתה]
אי
או
הבנה,
ואי
סאדאת
של
האסטרטגית
פנית
1971
מפברואר
סאדאת
יוזמת
מצרים בעקבות
הערכה שגויה של המודיעין את אישיותו של
להניח
ניתן
בדיעבד,
שלו.
השלום
בכוונות
אמון,
שנחתם
הביניים
הסכם
שסעיפי
תעיד העובדה
הנשיא סאדאת כאישיות אפורה ("...שלו ,אצל
להיכנס
הזדמנות
החמיצה
ישראל
מדינת
כי
זהים
1975
בספטמבר
4
ב-
ומצרים
בין ישראל
ענת קורץ,עורכת,שלושים שנה למלחמת יום
מכך
כתוצאה
ואולי
מצרים
עם
להסדר
למו"מ
.1971
מפברואר
סאדאת
ליוזמת
בעקרונותיהם
הכיפורים ,עמ' .)21
למנוע את מלחמת יום הכיפורים.
ההסכם מדבר על שלום צודק ובר קיימא לפי
לאור הנאמר לעיל קשה לקבל את מסקנת
בפרספקטיבה היסטורית של הסכם השלום
החלטה  .242בחלק הטריטוריאלי של ההסכם
מחקרו של מרדכי גזית ולפיה “הנשיא סאדאת
נקבע ,בין היתר ,כי ישראל תיסוג מרצועה ברוחב ולאחריו ,יזמת סאדאת מפברואר  1971נראית
עוד לא גילה בתקופה זו [ ]1973-1971נכונות
 40-30קילומטרים ממזרח לקו הקודם .רצועה זו אמינה יותר משהוערכה לפני יזמת השלום שלו
לשלום" (גזית ,תהליך השלום ,עמ'  )148עובדה
כללה את מעברי המיתלה והגידי במערב בסיני .ואפילו אחרי המלחמה .עובדה היא שערב בואו
היא שהיה צורך במלחמה נוספת כדי שישראל
המצרים יתקדמו אל הקו הישראלי הקודם,
לישראל עדיין קיננו ספקות בקרב האחראים
בקהילת המודיעין בנוגע לרצינות כוונותיו .כיום תחתום על אותם סעיפים שעמדו בבסיס יזמת
כ 10-קילומטרים מזרחה .השטח ממנו תיסוג
ישראל יהפך לאזור חיץ בפיקוח כוחות האו"ם .מתברר כי דבריו על הסדר מדיני ואפילו על רצונו סאדאת מפברואר  – 1971אותם דחתה ישראל
סעיפי ההסכם מאשרים את ההערכה המובעת
בשלום שקפו החלהטה מדינית של מנהיג בעל ע�צ מעליה .
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נוהל הקרב שהופעל בלילה שבין  5-4באוקטובר  1973נבע ממודיעין
שהובא בפני הפיקוד העליון .האם היה מידע זה בבחינת התרעה שמקבלי
ההחלטות כשלו מלהבין?
בני מיכלסון | אל"מ (מיל') ,היסטוריון ,יו"ר העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית;
bennymichelsohn@isdn.net.il

ב

לילה שבין חמישי לשישי 5-4 ,באוקטובר הים .זאת תוך גיוס מילואים מצומצם והיערכות
נרחבת לגיוס כללי .הרמטכ"ל רא"ל דוד אלעזר
 ,1973החל להתגלגל נוהל קרב במטה
הכללי של צה"ל .נוהל הקרב בן  36השעות סיכם את דיון המטכ"ל בצהרי אותו היום ,יממה
לפני פרוץ המלחמה ,כדלקמן:
הסתיים עם פתיחת המלחמה ביום הכיפורים,
“נהיה מוכנים לכל מצב .אין לנו ,כידוע ,עניין
שבת ,בשעה  .1400במהלכו התבצעו הערכות
במלחמה ,ומאד לא הייתי רוצה שהיא תקרה לנו
מצב ברמת הפיקוד העליון  -המטכ"ל ,שר
בהפתעה מוחלטת .בהפתעה מוחלטת היא כבר
הביטחון והממשלה  -והתוצר המתבקש היה
לא תהיה ,אבל בכל זאת אם היא תקרה לנו היום
פקודה .ביום שישי 5 ,באוקטובר ,בשעה ,1100
אפשר לקרוא לזה הפתעה כמעט מוחלטת .לא
הוכרז על כוננות ג' בכלל צה"ל ויצאה לשטח
משום שאני חושש מהתוצאות הסופיות ,אבל
פקודת “אשור" להיערכות כל המערך הסדיר
זו כניסה לא בדיוק כפי שאנחנו אוהבים .אבל
בחזיתות ובכלל זה השריון ,חיל האוויר וחיל
חיילים מצרים במעוז ישראלי על שפת תעלת סואץ.
הרמטכ"ל דוד אלעזר" :נהיה מוכנים לכל מצב"
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אם תהיה לנו התרעה ונדע שזה עומד לקרות
בתוך  24שעות ,ונספיק קצת להתארגן  -אני
בטוח שנתנהל בה טוב מאד ואני מקווה שנשיג
את כל התכנונים האופרטיבים שמונחים אצלנו
במגירות".
מה היה המודיעין אשר הניע נוהל קרב זה ואשר
הובא בפני הפיקוד העליון  -והאם היה הוא
בבחינת התרעה?

המידע שבו אחז הפיקוד העליון
עד ה 4-באוקטובר והשפעתו על
ההיערכות

באמצע אפריל  1973החלו להגיע ידיעות על
כוונות של מצרים ושל סוריה לפתוח במלחמה
באמצע חודש מאי .הערכת אמ"ן הייתה
שהסבירות למעשי איבה נמוכה .אף על פי כן
החליט הרמטכ"ל להגביר את הכוננות כדי
להרתיע את מצרים וסוריה מלפתוח במלחמה
מחד גיסא ,וכדי למנוע מהן להפתיע את צה"ל
מאידך גיסא .תקופת כוננות זו נקראה “כחול
לבן" .כן הורה הרמטכ"ל לתגבר את הכוחות
שבחזית מצרים בשריון ובארטילריה ,להאיץ
את תכנית העבודה ולערוך דיונים לרענון
התכניות האופרטיביות של הפיקודים והזרועות
ולבדיקתן .במהלך התקופה הוצגו לרמטכ"ל,
ובהמשך לשר הביטחון ולראש הממשלה,
התוכניות האופרטיביות ההגנתיות וההתקפיות,

שנשארו תקפות עד פרוץ המלחמה.
במהלך התקופה הגיעו ידיעות מודיעיניות
שנקבו בכמה מועדים בחודש יוני ,שבהם
אמורים היו לפרוץ מעשי האיבה .מצב “כחול
לבן" נמשך .ב 21-במאי הורה שר הביטחון,
רא"ל (מיל) משה דיין ,להתכונן לפתיחת
מלחמה מצד מצרים וסוריה בסוף קיץ 1.1973
במסגרת תוכנית העבודה המואצת בתקופת
“כחול לבן" נערכו שינויים בתחום הסד"כ,
התשתית הלוגיסטית וההצטיידות .בין היתר
הוקדמה הקמת אוגדה  ,210מהמועד המתוכנן,
יוני  ,1974ליוני  ;1973הוקדמה הקמת יחידות
נוספות ובכלל זה יחידת “עברי"; הוקמה מפקדה
על-חטיבתית  ;440הוקמו שתי יחידות גישור
סער בגשר גלילים; הוקדמו אימוני צליחה
והסבות של יחידות; שופרו דרכים וקודמו
ימ"חים; הוגבר קצב ההצטיידות בטנקים
והסבתם והוקדמה הצטיידות במערכות נשק
וחימוש אוויריות ,כגון טילי אוויר-אוויר ,אוויר-
קרקע וציוד ל"א.
ב 8-ביוני  1973דיווח הרמטכ"ל לשר הביטחון
כי נוכח ההערכה המרגיעה של אמ"ן באשר
לכוונות מצרים וסוריה לצאת בקרוב למלחמה
על ישראל ,בכוונתו להוריד את רמת הכוננויות
המיוחדות .אולם ,משלא נצפו תגבורים נוספים
בחזיתות ,והמועדים שננקבו לפתיחת מעשי
האיבה חלפו זה מכבר  -הוחלט ,כ 7-שבועות
לפני פרוץ המלחמה ,על ביטול כוננות “כחול
לבן" .ב 12-באוגוסט יצאה הנחיה מלשכת
סגן הרמטכ"ל להורדת הכוננות אך עם זאת
על אג"ם-מבצעים הוטל לוודא הימצאותם של
לפחות  300טנקים בסיני2.
בה בעת ,בביקור של נשיא מצרים אנואר
סאדאת בסוריה ,נקבע ה 6-באוקטובר כיום
ה"ע" למלחמה .במידע שהגיע לאמ"ן בעקבות
הפגישה נכתב“ :אסד הסכים למועד שסאדאת
קבע לפתיחת המלחמה נגד ישראל (סוף )1973
והבטיח שסוריה תפתח באותו זמן במלחמה
בגולן"3.
צבאות ערב המשיכו להתעצם ולהיערך התקפית.
בשלהי חודש אוגוסט התברר כי הוקם מערך
טילי קרקע/אוויר צפוף בדרום סוריה ומוקמות
טייסות קרב חדשות באורח מואץ .בחזית מצרים
חדרו מטוסי סוחוי לשטח ישראל  -אירוע ראשון
מסוגו מזה שנתיים .צה"ל החל בתכנון שיתוק
מערך טילי הקרקע-אוויר בדרום סוריה על ידי
חיל האוויר בשילוב ארטילריה ארוכת טווח.
בראשית ספטמבר ,כחודש לפני המלחמה,
התברר כי סוריה ומצרים התעצמו מאוד
באמצעות רכש .מספר סוללות הארטילריה
בחזית הסורית גדל מ 32-ל 46-וכן בוצע תגבור
משמעותי של רק"ם .בניתוח מודיעיני הוסק כי

חאפז אל-אסד (מימין) ,מועמר
אל-קד'אפי ואנוור סאדאת
במפגש פיסגה בדמשק.1971 ,
אסד הסכים למועד שסאדאת
קבע לפתיחת המלחמה נגד
ישראל
כוחות החי"ר והחת"ם הסוריים ערוכים במלואם
בחזית4.
בתאריכים  12-10בספטמבר התקיימה פגישה
משולשת של סאדאת ,אסד ומלך ירדן חוסיין
בקהיר .בפגישה זו למד חוסיין על המלחמה
המתוכננת ,והדבר לא מצא חן בעיניו כלל.

ב 25-בספטמבר ,פחות משבועיים לאחר
הפגישה בקהיר ,נפגש המלך חוסיין
פגישה חשאית עם ראש ממשלת ישראל
גולדה מאיר והתריע מפני מלחמה קרבה.
למחרת תגבר צה"ל את רמת הגולן בגדוד
טנקים וב 7-סוללות ארטילריה נוספים

מהפלת המטוסים הסוריים ועד 48
שעות לפני פרוץ המלחמה

ב 13-בספטמבר גברה המתיחות בחזית הסורית
ובקרבות אוויר מול חופי סוריה הופלו 12
מטוסים סוריים ומטוס ישראלי אחד.
השאלה שעל הפרק הייתה האם הסורים ינקטו
בתגובה צבאית ,ואם כן  -באיזו? אחת ההערכות
גרסה כי אסד יבין שחרף ההתעצמות האווירית
הסורית ,תוצאות התקרית משקפות את יחס
האיכות ואת העליונות שיש לטייסים שלנו על
פני הסורים .לפיכך הם לא ימהרו להתנסות
בקרב אווירי נוסף ויזהרו מתגובה צבאית אחרת.
במחצית השנייה של ספטמבר  1973הגיעו
ידיעות על היערכות מלאה וחסרת תקדים של
הצבא הסורי בחזית .בישיבת המטה הכללי
ביום  24בספטמבר הביע אלוף פיקוד הצפון

יצחק חופי דאגה בשל מגבלות בקבלת התרעה
מספקת .זאת נוכח המצב המסוכן שנוצר ברמת
הגולן עקב תגבור המערך הסורי המוגן על ידי
כוח טילי קרקע-אוויר יעיל .חופי התריע כי
הסורים יוכלו לבצע התקפת פתע בלי שהפיקוד
יספיק לנקוט צעדים להקדימה .שר הביטחון
התרשם מדאגתו של האלוף ,ביקר ברמת הגולן
ערב ראש השנה ,השמיע דברי אזהרה באזני
הסורים וביקש מהרמטכ"ל למצוא פתרון
לבעיות שהציג אלוף הפיקוד5.
ב 25-בספטמבר ,פחות משבועיים לאחר
הפגישה בקהיר ,נפגש המלך חוסיין פגישה
חשאית עם ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר
והתריע מפני מלחמה קרבה 6.למחרת תגבר
צה"ל את רמת הגולן בגדוד טנקים וב 7-סוללות
ארטילריה נוספים7.
ביום שני 1 ,באוקטובר ,פתח הצבא המצרי במה
שתואר כתרגיל גדול“ ,תחריר  ."41התרגיל נוהל
על ידי הדרג הבכיר ביותר :המפקדה הכללית של
הכוחות המזוינים בראשות שר המלחמה .נושא
התרגיל  -שחרור סיני.
יום קודם לכן הועמד הצבא הסורי כולו במערך
חירום .לפי הדוקטרינה הסובייטית ,פירוש הדבר
שהצבא יכול לעבור למתקפה ללא כל הכנות
נוספות .כמו כן הגיעה ידיעה שהסורים עומדים
לפתוח למחרת במתקפה.
ביוזמת שר הביטחון זימנה ראש הממשלה
ליום  3באוקטובר התייעצות צבאית-מדינית
בהשתתפות כמה שרים ,הרמטכ"ל ותא"ל אריה
שלו ,עוזר ראש אמ"ן למחקר ,אשר מילא את
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מקומו של ראש אמ"ן שהיה חולה באותו היום.
תא"ל שלו סיים סקירתו המודיעינית בהערכה
כי אפשרות מלחמה משותפת מצרית-סורית
אינה סבירה .בסוף ההתייעצויות החליטה ראש
הממשלה להביא את נושא המצב בגבולות
לדיון בישיבתה הממשלה הקרובה ,שנועדה ל7-
באוקטובר.

ראש הממשלה גולדה מאיר
פונה לציבור בישראל לאחר
מלחמת יום הכיפורים

ליל  5-4באוקטובר :נוהל הקרב
למלחמה מתחיל

בימים שקדמו למלחמת יום הכיפורים היו
בידי אמ"ן והפיקוד העליון ,כאמור ,ידיעות
מתריעות למכביר שסיפקו מחלקת האיסוף
באמ"ן ובמוסד .אמ"ן מחקר וראש אמ"ן לא
העריכו נכונה את ההתרעה שבידיעות הללו
מתוך דבקותם הדוקטרינרית ב"קונספציה".
את ההיערכות חסרת התקדים של האויב בקווי
החזית הם תרצו כעדות למערך הגנתי בסוריה
ועריכת תרגיל רב-זרועי במצרים ,בדומה
לתרגילים שנערכו בעבר .ראש אמ"ן היה כה
משוכנע בהערכתו עד כי נמנע מלנקוט אמצעים
נוספים ,שעמדו לרשותו ושהיו עשויים לגלות
מידע משלים חשוב.
ב 5-באוקטובר חל מפנה בהערכת המצב.
לראשונה הוערך כי ייתכן שבכוונת מצרים
וסוריה לצאת למלחמה ,אפשרות שנשללה
עד אז .בליל  5-4באוקטובר חלו התפתחויות
חשובות :פענוח של גיחת צילום אווירי שנערכה
בחזית המצרית ב 4-באוקטובר הציג תגבור
חסר תקדים של הכוחות המצרים בקו התעלה.
בין היתר ,עלייה של מספר קני הארטילריה
מ 308-עד ל 1,110-קנים .תגבור המאפשר
לצאת ,בהתרעה קצרה ,למתקפה כללית .כמו
כן נודע כי מטוסי תובלה רוסיים הגיעו לסוריה
ולמצרים במטרה לפנות את משפחות היועצים
הסובייטים משתי המדינות; בהמשך היום
נודע גם על יציאת יחידות צי סובייטיות מנמלי
מצרים .בליל  4-5באוקטובר בשעה  0230קיבל
רל"ש ראש המוסד ,פרדי עיני ,ידיעה אשר לפיה
הייתה צפויה ידיעה נוספת ,משלימה ,תוך יממה.
הידיעה הראשונה גרסה כי מדובר בהתרעה
למלחמה (על פי מלת הקוד “כימיקלים" שנכללה
בה) 8.ידיעה זו דווחה לראש אמ"ן ,וראש המוסד
הודיע לאלוף זעירא שהוא יוצא לפגוש את
המקור ,אשרף מרוואן ,באירופה.
בעקבות ידיעות אלה ועל רקע כל הידיעות
שהצטברו קודם לכן ,כינס הרמטכ"ל ,ב5-
באוקטובר בשעה  0820ישיבה להערכת המצב
בהשתתפות סגן הרמטכ"ל ,ראש אמ"ן ,מפקד
חיל האוויר ,עוזר ראש אג"ם ורמחמ"ן אוויר.
בפורום זה הורה הרמטכ"ל 30 ,שעות לפני פרוץ
המלחמה ,על ביטול החופשות במערך השריון
20

מערך הגיוס; לאייש  300טנקים בצוותים במערב
בבוקרו של ערב יום הכיפורים החלה
אמונת אמ"ן בצדקת הערכתו להתערער .סיני ו 180-בגולן; לאייש טנקי הטיראן במרחב
שלמה (שארם א-שיח'); ולהעביר גדוד תותחים
זאת נוכח הידיעות הנ"ל ,שקשה היה
מזווד לצפון .כמו כן הוכנה רשימת רכש חירום
ליישב עם הנחת המערך ההגנתי
ו"התרגיל" .אך עדיין לא הוסקה המסקנה מארה"ב .בשעה  1050נקבע שהמצפ"ה (מוצב
הפיקוד העליון) יופעל במלואו מהשעה .1230
הנכונה וסיכום הערכת אמ"ן הוסיף
 5דקות קודם לכן הורה הרמטכ"ל על הכרזת
להיות “סבירות נמוכה" ואפילו “נמוכה
מצב כוננות ג' “ -מנעול" ,אשר נכנס לתוקפו
מנמוכה"
בשעה  27 ,1100שעות לפני פרוץ המלחמה.
כוננות ג' הוגדרה כ"מצב בו יימצא כל המערך
ובחיל האוויר ועל תגבור חזיתות מצרים וסוריה הסדיר והמילואים בהיקף שגויס בכוננות מלאה
בכל כוח השריון הסדיר שהיה בנמצא.
להפעלה מלחמתית .מערך השדה הסדיר יימצא
נוספת
התייעצות
בו ביום בשעה  1000התקיימה
בכוננות לתזוזה מיידית .כל המפקדות יופעלו
אצל ראש הממשלה בהשתתפות שר הביטחון,
במלואן ,עוצבות המילואים יופעלו בהתאם
הרמטכ"ל וראש אמ"ן .הרמטכ"ל הודיע שביום
לפקודות הגיוס ומרכזי הבקרה של עוצבות אלו
הכיפורים תוחל כוננות גבוהה ביותר בכל הצבא,
יופעלו במלואם"9.
כולל ביטול חופשות ,בעיקר בחילות האוויר
כאמור ,בבוקרו של ערב יום הכיפורים החלה
והשריון ,וכי כוח הטנקים בשתי החזיתות
אמונת אמ"ן בצדקת הערכתו להתערער .זאת
הצהריים
יתוגבר .ראש הממשלה זימנה לקראת
נוכח הידיעות הנ"ל ,שקשה היה ליישב עם
אמ"ן
ראש
ישיבה של השרים ששהו בתל אביב.
הנחת המערך ההגנתי ו"התרגיל" .אך עדיין לא
כוללת.
מלחמה
עדיין דבק בהערכתו כי לא צפויה
הוסקה המסקנה הנכונה וסיכום הערכת אמ"ן
שאין
גם
אמר
הרמטכ"ל הצטרף להערכה זו אך
הוסיף להיות “סבירות נמוכה" ואפילו “נמוכה
כי
ציין
הוא
לתקוף.
הוכחה שהאויב אינו מתכוון
מנמוכה" ,לפתיחת מלחמה על ידי האויב .עם
אנו
שומרים
נוספים
“גיוס מילואים ואמצעים
זאת ,ועל אף קבלת הרמטכ"ל את הערכת אמ"ן,
בישיבה
שנכחו
השרים
לאינדיקציות נוספות".
בשל הספקות ובשל כך שהמודיעין בדבר יכולות
שר
ואת
הממשלה
ראש
הסמיכו מבחינתם את
האויב לא תאם את ההערכות לגבי כוונותיו -
יהיה
אם
מילואים,
גיוס
הביטחון להחליט על
החליט הרמטכ"ל לנקוט צעדים כאילו עומדת
באוקטובר.
ב7-
הממשלה
ישיבת
צורך בכך לפני
לפרוץ מלחמה .לכך הוסיף שר הביטחון צעד
בעוד הרמטכ"ל בדיון אצל ראש הממשלה ,תדרך נוסף :פנייה לאמריקאים ,כך שיודיעו לערבים
סגנו בשעה  1000את עוזר ראש אג"ם ורמ"ח
שאנו ערים לכוונותיהם ושיבהירו כי אין לנו כל
כוונות התקפיות ,אך מתקפה מצדם תיענה בכל
מבצעים לטפל בארגון המצפ"ה; לבדוק את
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הכוח.
בשבת בבוקר נתקבלה הידיעה הנוספת של
המוסד ,אשר הפכה את פתיחתה של מלחמה
כוללת על ידי האויב באותו יום לכמעט ודאית.
בדיון בין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון המליץ
הרמטכ"ל על גיוס מערך המילואים כולו .שר
הביטחון צידד בגיוס אותו סדר כוחות שהספיק,
לדעת הרמטכ"ל ,למטרת מגננה .ועדת אגרנט
קבעה שחל עיכוב של כשעתיים בגיוס אותו סדר
כוחות ,שלו הסכים שר הביטחון ,וזאת מפני
שהרמטכ"ל המתין להכרעת ראש הממשלה
בשאלת גיוס מלוא מערך המילואים .ראש
הממשלה אישרה בשעה  9.05את גיוס סדר
הכוחות למגננה ,ובשעה  0925הכריעה לטובת
גיוס מלא של סדר הכוחות לפי הצעת הרמטכ"ל.
באותו דיון אצל ראש הממשלה הוחלט שלא
להנחית מתקפת מנע ,כפי שהציע הרמטכ"ל.
בישיבת הממשלה שנערכה מיד לאחר מכן,
ב 1200-בצהרים ,לא התנגדו שרי הממשלה
להחלטה.
פתיחת המלחמה על ידי מצרים וסוריה ביום
הכיפורים תשל"ד ( 6באוקטובר  )1973בשעה
 1400בקירוב ,הפתיעה את צה"ל .עד לשעות
הבוקר המוקדמות של אותו יום לא העריך
הפיקוד העליון שמלחמה כוללת תפרוץ .בבוקרו
של אותו יום ,כשכבר התברר לו שהמלחמה
תיפתח ,הניח הפיקוד העליון שהיא תפרוץ רק
עם שקיעת החמה.
התרעה קצרה זו לא אפשרה גיוס מסודר של
המילואים וחייבה גיוס חפוז של מילואי כוחות
היבשה ,שלא לפי לוחות הזמנים ונהלי הגיוס
התקינים .הטעות הנוספת של  4שעות ,בין
שעה  1800לשעה  ,1400קיצרה אף יותר את
מרווח הזמן בין קריאת המילואים לבין הפתיחה
באש מצד האויב .טעות זו גרמה לשיבושים
נוספים בכוננות של הכוחות הסדירים בחזיתות,
ובפריסתם הנכונה בעיקר בחזית התעלה.
אולם לא ניתן לתלות רק בטעויות של אמ"ן את
שיבוש מהלכיו של צה"ל בראשית המלחמה.
נוספו עליהן משגים בהפעלת כוננותו של צה"ל
בימים שקדמו למלחמה .הרמטכ"ל אמנם הורה
למערך הסדיר כולו להיערך למלחמה ,אולם
חל איחור ללא הצדקה בגיוס המילואים.
הרמטכ"ל ,חייב היה ,לפי הנתונים שהיו בידו,
להמליץ על גיוס מילואים חלקי בכוחות היבשה
עוד מראשית השבוע שקדם למלחמה ,כדי
לקיים את היחס הנכון בין כוחות האויב שהיו
בכוננות מלאה וערוכים נגדנו ,לבין כוחותינו.
לכל המאוחר צריך היה להמליץ ,לאור הידיעות
שהגיעו ,על גיוס כוח ניכר ביום ו' 5 ,באוקטובר,
בבוקר ,עת הורה על כוננות “מנעול" ,אפילו
בהנחה שכוונות האויב עדיין לא היו ברורות

ועדת אגרנט .הייתה הערכת חסר של האויב

ההסתמכות המוחלטת על הבטחת אמ"ן,
כי ביכולתו להעניק לצה"ל תמיד התרעה
מספקת לגיוס מסודר של המילואים,
גרמה לכך שלא הוכנה תכנית הגנה
מעובדת כראוי לפרטיה ,למקרה שהכוח
הסדיר יצטרך לעצור לבדו התקפה
כוללת של האויב בחזית המצרית ובחזית
הסורית בעת ובעונה אחת
אותה שעה10.

ההסתמכות המוחלטת על הבטחת אמ"ן ,כי
ביכולתו להעניק לצה"ל תמיד התרעה מספקת
לגיוס מסודר של המילואים ,גרמה לכך שלא
הוכנה תכנית הגנה מעובדת כראוי לפרטיה,
למקרה שהכוח הסדיר יצטרך לעצור לבדו
התקפה כוללת של האויב בחזית המצרית
ובחזית הסורית בעת ובעונה אחת .וכך ,כאשר
צה"ל הופתע כפי שהופתע,לא היה לו מענה
הולם**.
אף אחרי קבלת ההתרעה בבוקר שבת לא נפרס
כוח השריון הסדיר בחזית התעלה מבעוד מועד
פריסה אופטימאלית .בנסיבות שנוצרו ,לפי
תכנית “שובך יונים" שהייתה קיימת לפריסה
הגנתית של הכוח הסדיר .על אף התגבור ,שמר
כוח זה על היערכות בט"ש על פי שיקולי אלוף
הפיקוד (ובגיבוי הרמטכ"ל) .כמו כן לא ניתנה
באותו הבוקר הנחיה ברורה לדרגים הנמוכים,
כיצד להיערך לקראת ההתקפה ,והשתרר חוסר
בהירות במתן פקודות מבצעיות ובווידוא ביצוען.

סיכום

מרבית הביקורת על הפתעת יום הכיפורים
מופנית בדרך כלל אל אמ"ן ועוסקת בטעויותיו
לגבי הערכת כוונות האויב .אולם מן הראוי
לבחון גם את המידע אשר מונח היה לפני
הפיקוד העליון ,המטכ"ל ,שר הביטחון והקבינט
(“המטבח של גולדה") בנוגע ליכולות האויב
בהתייחס לסדר הכוחות של צבאות סוריה

ומצרים ,עוצמתם ,והיערכותם ההתקפית
החריגה .בתחום זה ברור כי כל הנוגעים בדבר
היו מודעים היטב להתפתחויות .מודעות זו אף
לוותה בצעדים בתחום בניין הכוח המבצעי -
החל מכוננות “כחול לבן" ,דרך תגבור רמת הגולן
בראש השנה ועד לנוהל הקרב ב 36-השעות
האחרונות לאחר הגעת מידע ,שסתר לחלוטין
את התפיסה שהתקיימה קודם .לגבי היערכות
הצבא הסדיר .ב 36-שעות אלה ניתן להבין ,כפי
שהצביעה ועדת אגרנט ,שהייתה הערכת חסר
של האויב .סירבנו להאמין שהם “יעזו" לתקוף
והנחנו שאם בכל זאת יעזו  -אזי הצבא הסדיר
יספק בלימה ,וכאשר יגיע גיוס המילואים לשדה
הקרב תועבר המלחמה לשטח האויב ותוכרע
במהירות.
גם על פי ועדת אגרנט ,המודיעין שהצטבר לפני
המלחמה הספיק כדי להיערך אל מול האויב
בצורה טובה יותר ,שתכלול גיוס מילואים חלקי
לכל הפחות .האם המודיעין שהיה ברשותנו
בדבר יכולותיהם לא היווה התרעה מספקת ? 
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מאז הקמתה מדינת ישראל יצרה לעצמה קשרים עם מדינות ושליטים
באזור כדי לחזק את מעמדה בו ולהסתייע בהם בעת סכנה .במלחמת יום
הכיפורים התברר כי ידידים אלה ,מלבד יוצא דופן אחד ,לא עמדו לה -
היכן היו ב?1973-
פסח מלובני | אל"מ (מיל')
פריק סעד אל-דין שאד'לי,
הרמטכ"ל המצרי ב.1973-
דן ביכולת של מדינות
ערב לשגר כוחות שיסייעו
למצרים ולסוריה במקרה
של מלחמה

מ

דינת ישראל פעלה מאז הקמתה להקים
קשרים מדיניים ,ובכלל זה חשאיים,
עם מדינות ושליטים שונים באיזור,
כדי לחזק את מעמדה בו ולהסתייע בהם
ביום פקודה ,בו תעמוד בפני סכנות ואיומים
משמעותיים על המשך קיומה ונוכחותה באיזור.
מלחמת יום הכיפורים באוקטובר  1973היתה
האיום המשמעותי ביותר על מדינת ישראל מאז
סיום מלחמת העצמאות עם זאת ,אותם ידידים
שישראל כה דאגה לטפח את הקשרים עימם,
והגישה להם ולמדינותיהם את סיועה בתחומים
שונים ,ברובם הגדול לא מילאו את חלקם הלא
כתוב בשעה כה חשובה לישראל ,ולמרות שידעו
על כוונות המלחמה של מצרים וסוריה ,לא
טרחו לדווח לה עליהם ,כלל ועיקר .יוצא דופן
הוא כמובן חוסיין בן טלאל ,מלך ירדן ,שמיהר
להגיע לארץ ,ולספר לנו את המידע שבידיו על כך
שצבאות מצרים וסוריה עומדים לצאת למלחמה
נגדנו ,וזאת בעיתוי קרוב.
ולהלן העובדות כפי שהן מופיעות במידע
שהתפרסם מאז במקורות השונים ,בעיקר
ערביים.

אותם ידידים שישראל כה דאגה לטפח
את הקשרים עימם ,והגישה להם
ולמדינותיהם את סיועה בתחומים שונים,
ברובם הגדול לא מילאו את חלקם הלא
כתוב בשעה כה חשובה לישראל ,ולמרות
שידעו על כוונות המלחמה של מצרים
וסוריה ,לא טרחו לדווח לה עליהם ,כלל
ועיקר
המצרים החלו לבדוק את יכולתם לגייס סיוע מן
העולם הערבי לקראת המלחמה כבר בתחילת
שנת  .1972הרמטכ“ל המצרי פריק סעד אל-דין
שאד'לי ,יצא לסבב ביקורים במספר מדינות,
ובכללן אלג'יריה ,מרוקו ,לוב ועיראק.
לאחר ביקור באלג'יריה ופגישה עם נשיאה,
הוארי בומדיין ,בתחילת פברואר  ,1972יצא
שאד'לי לביקור בשכנתה מרוקו .הוא נפגש
שם עם המלך חסן השני ועם שר ההגנה ,הגנרל
מחמד אופקיר ,עימם דן ביכולת של מרוקו לשגר
כוחות שיסייעו למצרים במקרה של מלחמה נגד
ישראל .בספטמבר  1973יצא שאד'לי לביקור
נוסף בשתי מדינות אלה כדי לסכם עם שליטיהן
את שיגור הכוחות למצרים .באותה פגישה סוכם
כי מרוקו תשגר למצרים חטיבת חי“ר ,וזאת
לאחר שכבר שיגרה כוח מעורב ,אגד חי“ר וגדוד
טנקים לסוריה ביולי  .1973הכוח הועבר בסיוע
נחתות של הצי הסובייטי כדי שלא יפגע על-ידי
ישראל.
לדברי שאד'לי בזכרונותיו ,הביע מלך מרוקו את
22
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שמחתו על ההחלטה לצאת למלחמה נגד ישראל,
והבטיח לו כי מרוקו תיטול בה חלק ,ותשלח
סיוע למצרים כפי שהבטיחה בפגישה בפברואר
.11972
שר ההגנה הסורי' ,לואא' (אלוף) מצטפא
טלאס ,מספר בזכרונותיו כי שיתוף הפעולה
הערבי וההערכות למלחמה קיבלו עידוד רב מן
ההחלטות שהתקבלו בכינוסה ה 12-של מועצת
ההגנה הערבית המשותפת ב 29-27-לנובמבר
 ,1971שהדגישו את ההשתתפות הכלל ערבית
הצבאית במלחמת השחרור (הכוונה למלחמת
“יום הכיפורים“) .המלחמה הוגדרה באופן מדויק
בכינוס הרמטכ“לים הערבים ,שהתקיימה ב12-
בדצמבר  , 1972כלהלן:
עיראק תשגר שתי טייסות מטוסי “הוקר
האנטר“ ,דיוויזיה משורייינת ודיוויזיית חי“ר
לחזית הירדנית; ערב הסעודית תשגר שתי
טייסות “לייטנינג“ לחזית הירדנית ,ושתי
טייסות דומות לחזית המצרית; לוב תשגר שתי
טייסות “מיראז'“  3לחזית המצרית; אלג'יריה
 שתי טייסות “מיג“ 21ושתי טייסות “מיג“ 17לחזית המצרית; מרוקו – טייסת ,5-F
חטיבת שריון לחזית המצרית ,ואגד חי“ר וגדוד
טנקים לחזית הסורית ,וכווית  -שתי טייסות
“לייטנינג“ לחזית המצרית .כינוס מועצת ההגנה
הערבית המשותפת ,שנערך ב 30-27-בינואר
 ,1973אשרר את המלצות הרמטכ“לים הערבים,
שמומשו במלחמה.2
עיראק לא הייתה בסוד ההחלטה המצרית-
סורית לצאת למלחמה ב .1973-עם זאת,
המצרים ניסו לבדוק את האפשרות להשיג
מבגדד סיוע צבאי למקרה של פרוץ מלחמה
חדשה עם ישראל .הרמטכ“ל המצרי שאד'לי
ביקר בה בסוף מאי-תחילת יוני  1972במטרה
לבדוק אפשרות זו ,אך מארחיו (ובכללם הנשיא
אל-בכר וצדאם חוסיין ,שהיה אז סגן הנשיא,
והאיש החזק במשטר בעיראק) .ציינו בפניו כי
עיראק זקוקה לכוחותיה כדי להתמודד מול שתי
בעיותיה העיקריות -איראן והכורדים .בעקבות
כך שלח הנשיא סאדאת באפריל  1973איגרת
למנהיג הכורדי ,מולא מצטפא אל-ברזאני,
שהועברה אליו דרך השגריר המצרי בבגדאד ,ובה
הביא לידיעתו כי מצרים שוקלת ברצינות לפתוח
במלחמה מוגבלת נגד ישראל בעיתוי קרוב.
סאדאת ביקש מברזאני שלא לנצל את המצב
הזה ולא לפתוח בפעילות כלשהי נגד הצבא
העיראקי .שכן מהלך כזה יפגע ביכולתו של צבא
עיראק להשתתף במלחמה נגד ישראל .יש להניח
שאיגרת דומה נשלחה גם לשאה של איראן,
שהיה מקורב לנשיא סאדאת.3
הנשיאים סאדאת ואסד שאפו לשתףבמלחמה
זו גם את ירדן .זאת בעיקר משום גבולה

חוסיין בן טלאל ,מלך ירדן .מיהר להגיע
לארץ ,ולספר לנו את המידע שבידיו על
כך שצבאות מצרים וסוריה עומדים לצאת
למלחמה נגדנו ,וזאת בעיתוי קרוב

 ,1973במטרה להיפגש עם המלך חוסיין
הנשיאים סאדאת ואסד שאפו לשתף
ובכירים ירדניים כדי לברר את נכונותם ויכולתם
במלחמה זו גם את ירדן .זאת בעיקר
להשתתף ולתרום למלחמה הממשמשת ובאה.
משום גבולה המשותף עם ישראל .הם
גם הניחו כי העובדה שישראל כבשה
המלך אכן קיבל את המשלחת הסורית שהגיעה
חלק נכבד משטחה של הממלכה (הגדה אליו ,כשהיא נושאת עימה את איגרתם
המערבית) תניע את המלך להצטרף
המשותפת של הנשיאים סאדאת ואסד,
כשבפגישה נכחו גם אחיו ,הנסיך חסן ,וראש
הממשלה ושר ההגנה ,זיד אל-רפאעי .הסורים
המשותף עם ישראל .הם גם הניחו כי העובדה
הציגו את המצב הכללי באזור ,כאשר הנחיות
שישראל כבשה חלק נכבד משטחה של
הנשיא אסד בנושא היו ברורות היטב לבכירים
הממלכה(הגדה המערבית) תניע את המלך
להצטרף .מסיבה זו הוחלט לשלוח את שר ההגנה הסורים :במידה ויבינו שהמלך אינו ממהר
הסורי טלאס וראש המודיעין הצבאי שלה עמיד להצטרף למלחמה ,אין לחשוף בפניו את פרטי
התכנית ,אך אם יגלה נכונות לכך ,הרי שאז יש
(תא"ל) חכמת שהאבי לירדן ב 28-באוגוסט
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להציג בפניו את התכנית באופן מלא ,ולהתחיל
בתאום מלא עם מפקדי הצבא הירדני.
הסורים נוכחו עד מהרה לדעת כי המלך אינו
ממהר להצטרף למלחמה במועד שנקבע לה,
וביקש להעביר מסר לנשיא אסד בדבר חובתן
של כל מדינות העימות לשתף פעולה כדי להביא
להחזרת הסיוע הכספי מכווית ומלוב לירדן,
שהופסק עקב אירועי ספטמבר  .1970כן הבהיר
להם כי משך הזמן הדרוש להשלמת מערך ההגנה
האווירית בירדן הוא  18חודש ,על-פי ההערכה
המזערית ,וחזר והדגיש פעם נוספת שירדן
לא תצא למלחמה כל עוד לא יחודש הסיוע
הערבי שהופסק ,ולפני שתושלם מערכת ההגנה
האווירית.4
כידוע היו המלך חסן השני ממרוקו ,מולא
מצטפא אל-ברזאני ,מחמד רזה פהלווי ,השאה
של איראן והמלך חוסיין ,מלך ירדן ,ידידיה של
ישראל באיזור באותה עת .חלקם היו ידידים
גלויים וחלקם עשו זאת בחשאי .כולם היו ערים
לכוונות של ההנהגות במצרים ובסוריה לצאת
למלחמה נגד ישראל .המלך חסן שלח את
כוחותיו הן לחזית הסורית והן לחזית המצרית,
כדי שאלה יקחו חלק במלחמה ,כפי שהבטיח
לרמטכ"ל המצרי ,שאד'לי.
העברת הכוח לסוריה הייתה מהלך שהקדים
את מועד פתיחת המלחמה במספר חודשים.
למיטב ידיעתי לא קיבלנו ממנו אפילו רמיזה
אחת על כוונות שכנותינו כלפינו ,כפי שנחשף
אליהם .אני מניח שאם מידע כזה היה מגיע ,הוא
בוודאי היה נחשף מאז במקורות הגלויים ,אך
ככל שבדקתי ,לא מצאתי לכך כל תימוכין .מידע
על יחסי מרוקו-ישראל ושיתוף הפעולה בין
שירותי המודיעין של שתי המדינות ("המוסד"
והשירותים המרוקאים) יצא גם לתקשורת .זאת
בעיקר לאחר פרשת בן ברקה ,איש האופוזיציה,
שחוסל על-ידי שירותי המודיעין המרוקאים
בראשותו של הגנרל אופקיר בשנות ה,60-
פרשיה בה יוחסה מעורבות גם לישראל.
על יחסי ישראל ואיראן בתקופת שלטונו של
השאה ,מחמד רזה ,ויחסי ישראל עם המנהיג
הכורדי ,מצטפא ברזאני ,נאמר ונכתב לא מעט.
הקשרים שנטוו היו בעלי חשיבות אסטרטגית
לשני הצדדים ,ושיתוף הפעולה בין הצדדים,
בעיקר נגד האויב המשותף ,עיראק ,היה הדוק
ביותר .עם זאת לא מצאו לנכון מנהיגים אלה,
שבוודאי הבינו את איגרתו של סאדאת אליהם,
כחצי שנה לפני פרוץ המלחמה ,כי יש דברים
בגו ,ושוב ,ככל שבדקתי ,לא נמצאו כל הוכחות
כי העבירו לנו רמז כלשהו בענין זה ,שכל כך היה
חשוב לבטחונה של ידידתם האסטרטגית.
אין לי הוכחה חד-משמעית שסאדאת אכן
שלח איגרת דומה גם לשאה ,אך הדבר מתבקש
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טנקים ירדניים ברמת הגולן במלחמת
יום הכיפורים.
המלך חסן שלח את כוחותיו הן לחזית
הסורית והן לחזית המצרית ,כדי שאלה
יקחו חלק במלחמה ,כפי שהבטיח
לרמטכ"ל המצרי ,שאד'לי

המשותף.
הצדיק היחיד מבין ידידינו באותה עת
ג .כוח המשלוח העיראקי שנשלח לסוריה היה
באיזור ,שמסכת קשריו עימנו התנהלה
בהיקף של גיס (שתי דיוויזיות משוריינות
בחשאיות רבה ,היה המלך חוסיין .על-פי
מקורות ישראליים התריע המלך הירדני
ועוד שלוש חטיבות חי"ר עצמאיות).
בפני ההנהגה הישראלית על כוונות
ההנהגה העיראקית הייתה מוכנה לשגר
של מצרים וסוריה נגד ישראל שלוש
כוח צבאי כה גדול – שהיווה באותם ימים
פעמים :ב 9-במאי  ,1973ב 17-ביולי וב6-
כמחצית מכוחות היבשה העיראקים ,כשני
באוגוסט אותה שנה
שלישים מהכוח המשוריין שלהם וכשלושה
רבעים מכוחם האווירי – כדי לקחת חלק
משמעותי במלחמה נגד ישראל .אין לי ספק,
מהדברים הבאים:
שאלמלא היה ברור לעיראקים שהכורדים
ידי
על
שצויין
לברזאני,
שנשלחה
א .האיגרת
ואיראן לא יפעלו נגד עיראק בתקופה זו ,לא
היכולות
הסיבות
כאחת
העיראקית,
ההנהגה
היו שולחים כוחות למלחמה נגד ישראל,
למנוע את שיגור כוחותיהם למלחמה.
ובוודאי שלא בהיקף שכזה.
השאה היה גורם הרבה יותר חשוב מברזאני ,ד .השאה תמך במצרים ובמאמץ המלחמתי
שכן הוא שלט על הסיוע הצבאי לכורדים,
שלה ב ,1973-ואף התמיד בעמדתו בהסגת
והמודיעין האיראני היה זה שעמד מאחורי
כוחות ישראל מהשטחים הערביים שכבשה
המרידות הכורדיות נגד עיראק ,והאיום
ב ,1967-ובהקמת ישות פלסטינית בסמוך
האיראני כלפי עיראק היה הרבה יותר
לישראל .השאה גם היה מודע לכוונה
משמעותי מהאיום הכורדי.
המצרית להשתמש בנשק הנפט במלחמה
ב .ההחלטה העיראקית עם הוודע פרוץ
הצפויה ,דבר שסאדאת רמז עליו בתחילת
המלחמה ב 6-באוקטובר ,לשגר מיד כוחות
אפריל ( 1973כנראה פנה אליו גם בענין
שישתתפו במערכה זו מול אויבי האומה
זה) .יחסי איראן ומצרים קיבלו תנופה
הערבית .עוד החליטה ההנהגה העיראקית
משמעותית לאחר המלחמה ב,1973-
מספר החלטות חשובות ,ובכללן להקפיא
במיוחד בתחום הכלכלי ,ביחסי המסחר,
את הסכסוך עם איראן ,ולחדש עמה את
בדגש על מכירת נפט למצרים .איראן
היחסים הדיפלומטיים ,לאבטחת גבולה
אף נטלה חלק חשוב במימון ערי התעלה
היתה
המזרחי .ואכן בתקופת מלחמת יוה"כ
ההרוסות לאחר המלחמה ,בהרחבת התעלה
רגיעה בסכסוך בין שתי המדינות ,ורק
ובפרוייקטים תעשייתיים וחקלאיים
לאחר סיומה ושובם של הכוחות העיראקים
חשובים במצרים.
מסוריה בסוף  1973התחדשה האש בגבול
ה .השאה קיים יחסים הדוקים אישיים עם
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נשיא מצרים ,סאדאת ,ואף כינה אותו “ידידי
היקר" .הדבר אף קיבל את ביטויו כאשר
הוא הודח ועזב את איראן ,סאדאת הזמין
אותו למצוא מקלט במצרים ,וכך אכן קרה.
השאה שחלה ,מת בסופו של דבר במצרים
ונקבר בה (ב .)1980-סאדאת אף התייעץ
עם השאה ,אצלו ביקר בסוף  ,1977לגבי
החלטתו להגיע לירושלים ולפתוח בתהליך
השלום עם ישראל .השאה של איראן,
שקיים קשרים טובים עם ישראל ,ואף קיים
מפגשים חשאיים עם מנהיגים ישראליים,
עודד אותו בכוונותיו לעשות כן.
הצדיק היחיד מבין ידידינו באותה עת באיזור,
שמסכת קשריו עימנו התנהלה בחשאיות רבה,

היה המלך חוסיין .על-פי מקורות ישראליים5

התריע המלך הירדני בפני ההנהגה הישראלית
על כוונות של מצרים וסוריה נגד ישראל שלוש
פעמים – ב 9-במאי  ,1973ב 17-ביולי וב6-
באוגוסט אותה שנה .הפגישה עם הבכירים
הסורים בסוף אוגוסט ,והדברים ששמע מפי
הנשיאים סאדאת ואסד בפגישותיו עימם
בקהיר ב 12-10-בספטמבר אותה שנה ,הביאוהו
לאותה פגישה מפורסמת עם ראש ממשלת
ישראל ,גולדה מאיר ,ב 25-בספטמבר ,בה
הזהיר את ישראל מפני המלחמה הקרובה .אכן
איש אמיץ שהוכיח את ידידותו הלכה למעשה
בהתנהלותו ובצעדים שנקט באותה עת.
כך קרה שישראל טיפחה קשרים אסטרטגיים

עם מדינות וגורמים חשובים באיזור ,ואף זכתה
ברווחים חשובים בגינם בתחומים שונים ,אך
בכל הנוגע להתרעה מפני המלחמה העתידה
לבוא ,אכזבו אותה מרבית ידידיה באיזור,
למרות שנחשפו לענין על-ידי בעלי הדבר עצמם,
במועד כזה או אחר לפני שזו פרצה .

הערות
1
2
3
4
5

שאד'לי :חציית התעלה ,עמ' .149-148 ,98-96
תולדות הצבא הערבי הסורי ,כרך ג' ,פרק  ,2עמ' .43
שאד'לי ,עמ' .202 ,90
שאד'לי עמ'  .107מסעוד אל-ברזאני :ברזאני ותנועת
השחרור הכורדית .חלק ג' :מהפכת אלול  ,1961-1975פרק
 17עמ' .288-287
מצטפא טלאס ,מראת חיי ,כרך ג' ,פרק .55
אורי בר יוסף :הצופה שנרדם ,עמ'  ;246-243אבי שליים:
המלך חוסיין ,ביוגרפיה פוליטית ,עמ› .316-314

"מהו המסר בפיך לאיש המודיעין כיום ,בעקבות לקחי המלחמה שלך?"
תוך כדי הבלטה האם ועד כמה היא מתבססת על חומר מודיעין
בשנת  1973הייתי קמ"נ דרום.
קונקרטי
לקראת  6באוקטובר ,למרות סימנים מעידים לא מבוטלים ,לא הערכתי
 .3הצורך בהערכת כוונות עצמאית ברמות השונות
כי הצבא המצרי ייצא למלחמה.
בעניין הכוונות נשענתי אז במידה רבה מדי על המטה הכללי .במבט
אני מכיר באחריותי האישית לכך ,והחלטת וועדת אגרנט בענייני הייתה
לאחור לא הייתי צריך לעשות זאת,
כי “אין להעסיקו בתפקידי מודיעין".
היה עלי לגבש הערכת כוונות עצמאית משלי.
ממרחק השנים ,אוכל לומר במה שגיתי ,ומה לדעתי צריך לעשות
לקח – הערכת הכוונות צריכה לכלול  2חלקים :הערכת הכוונות של
אחרת .אתמקד ב 5-סוגיות:
המפקדה הממונה; והערכת הכוונות של הקמ"ן המציג את סיכום
 .1סימנים מעידים
המודיעין.
מנקודת מוצא שלא ניתן לבנות על כך כי במצבי אי ודאות יהיה
קביעה תורתית שכזו תעודד פלורליזם וחשיבה עצמאית ברמות השונות.
בידנו מודיעין באשר לכוונות האויב (דוגמת אוקטובר ,)1973
 .4אם אתה חושב אחרת?
פותחה שיטה לבחינת סימנים מעידים למלחמה ואכן היו כאלה.
אם גיבשת הערכה שונה משל הרמה הממונה או משל מפקדך,
לקח – לעובדות צריך להיות תמיד משקל יתר על פני כל הנחות
אינך יכול להסתפק בהצגתה בעל פה ,וגם לא בהעלאתה על הכתב
יסוד כלשהן .העובדות במקרה הזה היו הסימנים המעידים
בסיכום מודיעין כלשהו .עליך לוודא שהערכתך לא רק נשמעה או
למלחמה .לקמ"ן אמליץ  -הישמר מ"אל תבלבל אותי עם עובדות
נקראה ,אלא נדונה ונשקלה כיאות ,במטה שלך וברמה הממונה,
יש לי כבר את התמונה המלאה".
ואינך רשאי להרפות עד שלא נעשה כך.
 .2יכולות וכוונות
לאחר המלחמה נדונה הסוגיה התורתית ,האם על המודיעין להציג
 .5האם על הקמ"נ להסתפק בהצגת תמונת המודיעין או עליו לה�ש
את יכולות האויב ואת כוונותיו ,או להציג יכולות בלבד .לדעתי
תתף גם בהערכת המצב?
על המודיעין להציג יכולות וכוונות ,אך הערכת כוונות שאיננה
מבוססת על חומר מודיעיני צריכה להיות מוצגת ככזו ,ומכאן שיש לדעתי על הקמ"ן להשתתף בהערכת המצב תוך הצגת המלצותיו .אם
קמ"ן פיקוד הדרום היה נוקט בגישה המצמצמת ,אזי הארמיה
להתייחס אליה בערבון מוגבל.
השלישית לא היתה מכותרת (כיתור הארמיה השלישית בוצע
	 לדוגמא – ביום חמישי  4באוקטובר  ,1973בדיון שהתקיים
בהמלצתו).
בחמ"ל מפקדת פיקוד הדרום ,הצגתי תמונת מצב של הצבא המצרי
ודרכי פעולה אפשריות .סיימתי במילים“ :הצבא המצרי יכול לצאת
ולסיום ,כמי שמשתתף בהערכת המצב ,ראה שעוסקים במסגרת
למלחמה מהיערכותו הנוכחית בכל עת" .עד כאן יכולות .הוספתי
החלק האג"מי גם באפשרות “מה יקרה אם טעינו בהערכת הכוונות
אחרי כן גם כוונות  ,אשר לצערי היו “להערכתי הוא לא יעשה
והאויב מממש את יכולותיו" .זאת כדי שלא יישמע פעם נוספת משפט
זאת" .הייתה כאן אמנם הפרדה ,אך במבט לאחור לאחור הייתי
צריך להוסיף כי זו הערכה אשר איננה נשענת על חומר מודיעין
דוגמת“  והיה והמצרים יפתחו במלחמה ...אז מה !"
קונקרטי ,ועומדת בניגוד לסדרה של סימנים מעידים המצביעים
דווקא על אפשרות של מלחמה.
תא"ל (מיל) דוד גדליה
יכולותיו,
על
המתבססת
לאויב
פעולה
לקח – לאחר הצגת דרך
קמ"ן פיקוד דרום במלחמה
צריכה להיות מוצגת הערכת כוונותיו .הערכת הכוונות תוצג
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מודיעין חיל האוויר ערב המלחמה

עוד תורנות שגרתית
חיל האוויר ברובו היה שבוי בתפיסה שרק מטוסי הקרב ,משני הצדדים,
יכריעו את המלחמה הבאה .ואז הגיעה ההפתעה
יונתן לרנר | אל"מ (מיל') מילא תפקידים שונים במודיעין חיל האוויר

י

א

ת התורנות בערב יום כיפור  1973הזמנתי בכל התרגילים המצריים הקודמים היו
לעצמי עוד בחודש אוגוסט .הייתי אז ממלא במות למכובדים שצפו בשלב האש
מקום ראש מדור מעצמות ופריפריה בענף מחקר ובטקס הסיום .הפעם לא אותרו במות
במחלקת מודיעין אוויר (מחמ"ן) ,והעדפתי
כאלו .סיכמנו שזה סימן מחשיד ,אולם
תורנות ביום כיפור על פני תורנות שבת רגילה .איש מאיתנו לא צלצל בפעמון ההתרעה

מה שהטריד אותי יותר מכל היה האיוש של
הרמשל"ט (מפקד הבור) התורן .מניסיוני הייתה
לכך חשיבות גדולה ,שכן עם האיש הזה הייתי
אמור לבלות את השעות הארוכות בבור .האיוש
שנקבע היה מטריד מאוד ,שכן הקצין הנבחר היה
ידוע כאיש “יבש" שאין על מה לשוחח עימו.
בתחילת חודש אוקטובר הייתי אמור לסיים את
תפקידי ולעבור לתפקיד אחר ,במדור שעוסק
בחיל האוויר המצרי .המעבר היה חלק משידוד
מערכות כללי בענף שלנו והוא זכור לי במיוחד
בגלל חוסר הנכונות של קצינים בכירים בענף
למלא תפקיד חדש – ראש מדור הגנה אווירית
מצרים .בעיניהם ,העיסוק בהגנה אווירית היה
נחות לעומת העיסוק בחיל האוויר .אין עדות
ברורה יותר מכך לחוסר ההבנה שלנו ,באותה
עת ,לגבי השינוי שחל מסביבנו ,ועל העדיפות
שנתנו מצרים וסוריה ליכולות ההגנ"א בעזרת
טילים .כמו מרבית חיל האוויר ,היינו שבויים
בתפיסה שרק מטוסי הקרב ,משני הצדדים,
יכריעו את המלחמה הבאה.
בימים האחרונים בתפקידי הייתי עסוק בשני
דברים – בפרשה הקשורה בלוב (שהביאה אותי
להבין ש"המקור הבכיר" ,שהבכירים בינינו
המתיקו סוד לגביו ולעברנו רק זרקו פרורים,
הוא אשרף מרוואן) ,ובשיחות מסדרון על מה
שקורה במצרים ובסוריה .שיחה אחת כזאת,

שניהלתי עם אבנר יופי ויואב דייגי (פישי) ,זכורה
לי במיוחד .העלינו בה את העובדה שאין במות
לטקס הסיום של “תחריר  ."41בכל התרגילים
הקודמים היו במות למכובדים שצפו בשלב האש
ובטקס הסיום של התרגילים .הפעם לא אותרו
במות כאלו .סיכמנו שזה סימן מחשיד ,אולם
איש מאיתנו לא צלצל בפעמון ההתרעה.
בליל חמישי-שישי  4-5באוקטובר  1973לאחר
חצות ,העירו אותי בביתי וביקשו שאגיע לבחון
את היקף הטיסות של המטוסים הסובייטים
המפנים את משפחות היועצים מסוריה
וממצרים .מוקדם בבוקר הצגתי את הנתונים
בפורום בראשות ראש אמ"ן אלי זעירא והלכתי
הביתה לנמנם קצת לקראת התורנות שהתחילה
בשעה .1300
עם כל ההמולה שמסביב זו הייתה אמורה להיות
עוד תורנות שגרתית ,שכן בגלל צום יום כיפור
לא הייתה מתוכננת כל פעילות בט"ש של חיל
האוויר .לשמחתי ,גם הרמשל"ט הוחלף .עכשיו
זה היה סא"ל עודד ארז ,שהכרתי היטב ,וציפיתי
לשיחות מעניינות איתו מאוחר יותר .צלצולי
הטלפון הלכו ופחתו .לפתע בשעה  1600לערך
נראה נתיב עוין מתקרב לתעלת סואץ וחוצה
אותה ממערב למזרח .זיהינו אותו כמטוס מיג

טיל נ"מ מצרי  .SA-2העיסוק בהגנה אווירית היה נחות
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 17וניתנה הוראה לסוללת ההוק בבלוזה להפילו.
הטילים לא יצאו ,והמטוס חזר מערבה בשלום.
כולנו נשמנו לרווחה “תאר לעצמך שהיינו
מפילים אותו ,במצב המתיחות הנוכחי זה עוד
היה גורם למלחמה".
אני וחיילי המשמרת נשארנו לבדנו .כל
הצמרת הלכה הביתה לליל “כל נדרי" .בשעה
 1730לערך פלט הפרינטר את ידיעת “יחמור"
שמקורה במוסקבה ושלפיה הסובייטים מפנים
את המשפחות כי המצרים והסורים יוצאים
למלחמה .קריאת הפתעה נפלטה מפי .זה היה
כמו “פתרון בית ספר" להתלבטות מדוע יוצאות
המשפחות .מיהרתי לדווח לבכירי מחמ"ן
וניסיתי לברר מה דעת אמ"ן .הקצין התורן שם
ענה לי שהם “כותבים לקט" .את אותה התשובה
קיבלתי שוב ושוב.
ככה המשכנו במשמרת .הייתה עוד ידיעה
שהטרידה אותי בחצות ,לפיה המצרים מתכננים
להעביר מטוסים אזרחיים ללוב .זה היה סימן
מתריע מאין כמותו .שוב דיווחתי למפקדיי
ולאמ"ן .אבל אצל אף אחד מאיתנו זה לא גרם
לצעוק שנגמרו ההתלבטויות  -זו מלחמה ואולי
אפילו מחר.
נכנסתי לחדר האחורי לנמנם .כעבור שעות
ספורות העירו אותי ומסרו ש"מלשכת רמ"ח
מחקר מבקשים שיהודה פורת [רע"ן מחקר
במחמ"ן] יהיה אצל אריה שליו ברבע לחמש".
יצאתי מהחדר והשעון של הבור הראה .0437
צלצלתי ליהודה פורת בקרית אונו והודעתי לו על
כך .הוא קיבל את הבקשה הזו בשלווה .הצעתי
לו לעלות לאריה שליו ולמלא את מקומו עד
שיגיע מקריית אונו והוא הסכים .בדיעבד הבנתי
שגם הוא חיכה לתוצאות הפגישה עם אשרף
מרוואן ולכן קיבל בהבנה את הצורך להגיע מיד
לאריה שליו .הוא ,ויתר שותפי הסוד ,קיבלו את
הדיווחים המטרידים במשך הלילה מתוך ידיעה
שתוך שעות ספורות הם יקבלו את הפתרון
הנכון של כתב החידה מפי הגבורה.
עליתי לקומה השלישית בבנין המטכ"ל .בחדר
של אריה שליו ראיתי מספר קצינים ואת אלי
זעירא ,שאמר“ :חותל אומר שמלחמה תפרוץ
היום".
בום!!!
אלי היה קצת אובד עצות ותהה מה לעשות.
הדבר הראשון היה להוציא את המפענחים
לבסיסי חיל האוויר ,כמקובל בתקופות חרום.
אח"כ עברנו לחדר שלו .יהודה פורת הגיע.
התחיל דיווח שהופרע על ידי שיחה של זעירא עם
רמ"ח איסוף באמ"ן מנחם דגלי שבה הוא אמר
לו “תפתח את רמי".
השארתי את פורת וירדתי לבור להזעיק את
מחמ"ן למלחמה .
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ימים קשים 7-6 :באוקטובר

עמדות ,תותחי נ.ט .נצפו על גבי
רמפה מדרום למעבורת בקנטרה -
השטח רחש .רעשי שרשראות טנקים
נשמעו בלילות ,עשרות ומאות כלי רכב
התחפרו במרחב קנטרה המערבית,
רשתות הסוואה בצבעים שונים לכל
רוחב הגזרה...

מאמר המשך ל"על קו המים בקנטרה" גיליון  61מבט מל"מ מאוקטובר 2011

כעשרה ימים קודם לכן העברנו למפקד
החטיבה ולמודיעין האוגדה צילומים
פנוראמיים שתיארו חלק מהמתואר לעיל.
סימנו בגדה המערבית (המצרית) את
הנקודות בהן פונו מוקשים ,את פריצות
הירידות למים במשטחי הצליחה ובניית קיר
שקי חול בחזית כל פריצה.

מיומנו של קמ"ן

אריה מורג (צ'אצ') | אל"מ (מיל') ,קמ"ן חטמ"ר ( 275בלוזה) הגזרה הצפונית בתעלת סואץ
שבת 6 ,באוקטובר ,השעה  .1300יצאתי
מקבוצת הפקודות בלשכת מפקד חטמ"ר
 275אל"מ פנחס נוי (אלוש) ב“בלוזה" .לא
הספקתי ליטול חלק בכל קבוצת הפקודות
מאחר ושבתי  30דקות קודם לכן (בהמשך
לקריאת המח"ט לשוב למפקדה) מתצפית
שביצעתי על גבי טנק תצפית בצמוד לבית
המעבורת בקנטרה ,על קו המים בתעלת
סואץ (בסמוך למעוז “מילאנו" ב') .המתח
הורגש באוויר .התגבור של הצבא המצרי
במרחב תעלת סואץ תרם לתחושה מעיקה
שעניינה “ימי יין ושושנים לא צפויים כאן".
דברי המח"ט לא הותירו צל של ספק  -אנו
ברגע האמת...
שיחות יומיות ,ולעתים יותר מכך ,שהתנהלו
במהלך השבועיים האחרונים עם קמ"ן
אוגדה  252וקציניו ברפידים ,הסתכמו
ב"מה שקורה אצלך קורה לאורך כל קו
תעלת סואץ .אנו חשים שדבר מה צפוי
להתרחש אולם מודיעין פיקוד הדרום ואמ"ן
איתנים בדעתם שההתרחשות הינה תוצאה
של תרגיל אסטרטגי" .ניכר היה שקמ"ן
האוגדה ,סא"ל יוסי תמיר (ז"ל) ,איננו רגוע,
וכי התשובות שקיבל ממודיעין הפיקוד
ומאמ"ן ,לא הניחו את דעתו .גם בשיחה
שקיימתי עם קמ"ן חטיבה  ,14סרן יאיר
ורדי( ,השכנים מדרום) ,צוין“ :אנחנו צופים
ומדווחים והתוצאה דומה לשלכם".

בשבועיים האחרונים העברנו דיווחים
בכתב ובעל פה וצילומים קרקעיים
של ההכנות בגדה המצרית על קו
המים בתעלת סואץ :פינוי גדרות,
סילוק מוקשים ,הופעת חיילים בחגור
וקסדה ,נושאי נשק אישי ,מפקדים
נעו בסמוך לקו המים ,עמדות ושקי
חול טופלו ,כלי נשק נראו מאיישים

צוות מיחידת המודיעין של פיקוד הדרום,
מלווה בנציגי מודיעין אוגדה  ,252התייצב
ביום רביעי  3באוקטובר במעוזי הקו של
חטמ"ר “ 275לאמת הנתונים מקרוב".
הצוות הותיר צלם במוצב “מילאנו ב'"
להמשך מעקב (דבר מיקומו לא תואם איתי
ונודע לי בדיעבד לאחר פרוץ הקרבות).
שיחות שקיימתי בנל"ן (טלפון מנקודה
לנקודה) עם לשכת קמ"ן הפיקוד (שיחות
עם סא"ל גבי לבנת ז"ל ,סגן הקמ"ן) נענו
לקונית באותה גרסא ששמעתי במודיעין
האוגדה – תרגיל.
יצאתי מלשכת מפקד החטיבה בתום קבוצת
הפקודות אחרי שלראשונה נודע לי כי צפויה
מתקפה משולבת מתואמת מצרית סורית
על מדינת ישראל בסיני וברמת הגולן .שעת
פתיחת המלחמה המוערכת  1800 -בשבת -
בעוד כ 5-שעות!
בעוד כלל המפקדים שנטלו חלק בקבוצת
הפקודות רצים שלוחים במהירות
למפקדותיהם כדי להפעיל את התוכניות
המבצעיות ,נותרתי אני ,קמ"ן חטמ"ר ,275
מול בעיות מיידיות ,קלות וכבדות ,שהיה
עלי לפתור ולבצע:
 .1לשגר מייד את מש"ק המודיעין האחרון
שנותר לי בבלוזה ,סמל ישראל מדמוני,
והנהג החדש עמרם עמר (שניהם בבית
הכנסת) ע"ג ג'יפ הקמ"ן למעוז “מילאנו
ב'" בקנטרה .להשיב אלי מיידית את
סמל דובי שטרן ,מש"ק המודיעין,
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 .7לבדוק פעם נוספת ואחרונה את התכולה
והעדכון של תיקי הקמ"ן לחירום.
 .8לבדוק שוב ציוד אישי  -חגור ,נשק אישי
וכובע פלדה כשירים.
 .9לוודא כי מש"קי המודיעין המצויים
בחופשה משתלבים בהסעות המתוכננות
בחזרה לבלוזה.
 .10להתקשר לרעייתי הטרייה (נישאנו
28

כי

 .6לבדוק ההיערכות בתחום המודיעין
בחמ"ל החטיבה ולקבוע חלוקה ביני
לבין עוזר הקמ"ן ,סג"מ משה ברמן ,שכן
נותרנו שנינו לבד לאחר שביום רביעי
פונו הבנות ויציאות לחופשה  -כולל סבב
משקי מודיעין  -בוצע כרגיל.

ו ר ים
פ

 .5לחלוק מידע עם מפקד בסיס “דורון"
(יחידת  )8200השכן.

0

 .4לזמן את הקמנ"ים הגדודיים או לשוחח
עמם בקשר הקווי ולעדכן אותם.
חלקם הסתובב במפקדת החטיבה,
ממתין למפקדים שיסיימו את קבוצת
הפקודות.

4

 .3לעדכן את המח"ט ,הסמח"ט וקצין
האג"מ בכל פריט מידע הנוגע
להתרחשות ,ללמוד את היערכות
כוחותינו ולשאוב כל מידע מהם,
להשתלב בפעילות מפקדת החטיבה
לקראת הצפוי ולהשלים מפות ללשכת
המפקד ולמטה החטיבה.

נה למלח
ש
מת י

 .2לדלות כל מידע התורם ל"תמונה"
המתפתחת מתצפיות המעוזים ,מרשתות
הקשר ,ממודיעין האוגדה ומקמ"ן
חטיבה  14מדרום.

ום

מצויד במצלמה שהצבתי אישית באותו
בוקר במגדל התצפית של המעוז נוכח
האירועים המתרחשים בגזרה .הייתי
זקוק למש"קי המודיעין במפקדת
החטיבה כאוויר לנשימה ,לתפעול
החירום למשמרות בחמ"ל ולניהול
המודיעין במלחמה.

ה

כי

ו ר ים
פ

ל
מלחמה

ה

0
 4שנה

0

4

נה למלח
מת י
ש

ום

חודשיים קודם לכן) ולהודיע שמחר לא
אגיע הביתה.
עוזר קמ"ן החטיבה ואנוכי ביצענו את רוב
הפעולות המצוינות לעיל כנשוכי נחש.
מדד הלחץ והמתח היה ברמתו העליונה.
ידעתי כי חרף התנאים והמגבלות ,מחלקת
המודיעין “המצומצמת" תבצע את המוטל
עליה – ועוד הרבה מעבר לכך.
בשעה  1400-פרצה המלחמה ,טרם השלמנו
את רשימת ההתארגנות האחרונה.

דיווחים בהולים מקו המעוזים על
קו תעלת סואץ ,הרעשה ארטילרית
מאסיבית ,תקיפות מטוסים ,נפגעים,
קריאות לתגבור ,חילוץ ופינוי .הייתה
זו המולה נוראית שלא היינו מורגלים
כדוגמתה.
מגדלי התצפית במעוזים חדלו לתפקד,
חלקם קרסו .מפקדת החטיבה ,בנוהל קרב
מהיר ,החלה להריץ פקודות בקשר בכל
הנוגע לתגבור הכוחות בקו .רשתות הקשר
היו עמוסות והבונקר צפוף .קולות קצין
האג"מ ומש"קי המבצעים ברקע ,בעוד
מודיעין האוגדה קשובים על “קו פתוח"
מנסים לדלות ממני מידע שלא היה בנמצא.
לחטמ"ר  275לא נמצאו מערכות תצפית
מקצועיות כמו גם לא מערכות איסוף
אחרות .זאת לבד ,כמובן ,מתצפיות מעוזי
הקו בגזרה ודיווחי מפקדי המעוזים.
הידיעה הקשה צפויה לאחר מכן .נודע לנו
כי ג'יפ הקמ"ן ,ובו מש"ק המודיעין סמל
ישראל מדמוני והנהג עמרם עמר ,נקלע
בשעה  1400בכניסה למעוז “מילאנו ב"'
להרעשה ארטילרית מצרית שסימנה את
תחילת המלחמה .הנהג עמר נהרג .הג'יפ
נשרף .ומאותו רגע שני מש"קי המודיעין
התורנים לאותה השבת ,סמל דובי שטרן,
שהשארתי צופה במגדל ,וסמל ישראל
מדמוני,ששוגר לחלצו ,נותרו במעוז
והצטרפו ללוחמים במקום .יומיים לאחר
מכן יובילו ,בשטח רוחש אויב ,תחת פיקודו
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של מפקד מתחם “מילאנו" סרן יעקב
(יענקל'ה) שטרוסלר ,את הכוח הנסוג של
המעוז אל קו כוחותינו.
בחמ"ל החטיבה בבלוזה התמקמנו ,עוזר
הקמ"ן ואנוכי ,במטר ורבע שהוקצו לנו מול
נל"נים (טלפוני שדה ישירים) ל"דבלה"-
מודיעין הפיקוד באום חשיבה ,מול מודיעין
האוגדה ומול בסיס “דורון" השכן .מפקדו
של “דורון" ,אביטל ,עמד עימנו בקשר
איתן בשנתיים האחרונות וכקמ"ן החטיבה
דאגתי תמיד לנושאים בהם נזקק הבסיס
לתמיכת החטיבה.
קצב זרימת המידע היה צפוף ומחייב .כל
המראה של מטוסים מצריים משדות תעופה
ממערב לתעלת סואץ לוותה בהתרעות,
אשר חייבו :הפעלת "היבבן" ברשתות
הקשר ,ריצה שלי (קמ"ן החטיבה) מהחמ"ל
(הבונקר) ,עלייה במדרגות עץ (מחוזקות
בברזלי זווית בולטים) לפני השטח ולחיצה
ממושכת על “פעמון הסירנה" -האזעקה
 המרוחק שמשמעותה כניסת חייליםלתעלות הקשר.
מדוע לא הותקנה סירנה בחמ"ל  -שאלה
טובה המצטרפת לשאלות טובות וחשובות
נוספות ...ידיעות שהתקבלו נרשמו ופעלתי
במידת הצורך לעדכון המפקדים והכוחות
ברשתות הקשר.
בימים האחרונים שלפני פרוץ המלחמה
שודרגה מערכת תעלות הקשר ההיקפית
במפקדת החטיבה בבלוזה .התעלות נוקו
ודופנו בשקי חול ושיוו מראה של יעד
מבוצר ,או לפחות מתחם קרבי .מי היה
מאמין שבלוזה הרגועה המוארת תהפוך בין
לילה למתחם מבוצר חשוך .אג"מ החטיבה
חילק משימות כשבסיס “דורון" הוגדר
להגנה כחלק ממתחם מפקדת החטיבה.
בחלומות האפלים ביותר שלי לא תיארתי
לעצמי שאקלע לסיטואציה הזו ,מערכת
שהיא כולה “תופת" .צוות מחלקת
המודיעין 4 ,מש"קים 3 ,שרטטות פקידות
ונהג אינם נמצאים במפקדה (חלקם לכוד
במעוז “מילאנו" וחלקם בחופשה בבית) .כל
הפעילות סביב הקמנייה מוטלת עלי.

הסיפור שלי
פעלתי מול הקו המותקף ,מול היחידות ,מול
מודיעין האוגדה ,הפיקוד ב"דבלה" ,מול
 8200ומול גורמי המטה בחטיבה והמח"ט.
הייתי חדור דאגה וחיפשתי כל דרך ליצור
קשר עם מש"קי המודיעין שלי שנאלצו
להישאר במעוז המותקף “מילאנו ב'".
תחת הפגזה ולחימה הפעילו שטרן ומדמוני
מכשיר קשר ו"טפטפו" מידע על המתרחש
במתחם המותקף.
כידוע ,במהלך  7-6באוקטובר  1973נפלו
חלק מהמעוזים בידי הצבא המצרי.
כוחות השריון במרחב (גדוד  )9לחמו
בגבורה אולם נשחקו אל מול מארבי
הנ"ט המצריים .חבורת הפיקוד בבלוזה
הייתה שרויה באפלה לגבי תמונת האויב
המתפתחת ,ולאותו זמן ,חסרים כוחות
עתודה נוספים כדי להשפיע .המצב קשה.
קשה גם לשכוח את אותן השעות.
במהלך הלילה התייצב תא"ל קלמן מגן
(ז"ל) שקיבל פיקוד על הגזרה הצפונית
והכוחות המתגברים .מטה החטיבה
(חטמ"ר  )275היווה עבורו מעין מטה ארעי.
עבדכם הנאמן השתלב בהערכת המצב
המחודשת כאשר הציג את “תמונת" האויב
על גבי המפות ומכאן ואילך ,שימש גם
כקמ"ן כוח מגן .במהלך הלילה בשעות
מאוחרות נחת האלוף אברהם (ברן) אדן
(ז"ל) מפקד אוגדה  ,162שקיבל פיקוד
על כלל הכוחות בגזרה הצפונית כולל כוח
מגן .האלוף ,מלווה בסגנו תא"ל דב תמרי
והרל"ש ,התייצבו במפקדת החטיבה
המרחבית (חטמ"ר) והחלו לנהל הערכת
מצב נוספת לקראת הבוקר שלמחרת.

במהלך הלילה סיפקנו אני קמ"ן
החטמ"ר למפקד הסיוע החטיבתי,
מג"ד חת"מ  403סא"ל שמואל מאיר
(“סמיקו") ,את המידע שהיה בידי
לצורך הפגזה בארטילריה (מספר
הקנים מצומצם) בנתיבי צליחה
מזוהים של הכוחות המצריים מצפון
ומדרום למעוזי “מילאנו" בקנטרה.
כוחות שריון על גבי מובילים מאוגדה
 162מתקדמים בציר אל עריש קנטרה
ולקראת בוקר נבלמים באזור רומני על ידי

המח"ט ומטה חטמ"ר ( 275לפני
המלחמה) בסיור בקו .בימים האחרונים
שלפני פרוץ המלחמה שודרגה מערכת
תעלות הקשר ההיקפית במפקדת
החטיבה בבלוזה .בתמונה :הכותב עומד
שני משמאל

מארב נ"ט מצרי שאיישה פלוגת קומנדו
מצרית מצוידת בטילי סאגר .הפלוגה נחתה
ממסוקים באזור “תל פרמה" ועשתה דרכה
בלילה לאזור רומני .התמקמה לחסימת ציר
אל עריש-קנטרה ,ושלטה על בסיס הקישור
לאו"ם ועל המתקנים הלוגיסטיים במת"ק
רומני .מכאן ואילך “בלוזה" מפקדת חטמ"ר
 275מכותרת ממזרח.
במהלך הלילה (להזכירכם ליל 7-6
באוקטובר) התמקם מארב קומנדו פלוגתי
מצרי מתוגבר במשגרי נ"ט ,בטילי “סאגר"
ובכוח הנדסי מצויד במוקשי נ"ט .המארב
חסם את הציר ל"בודפשט" ,מוצב קדמי
של כוחותינו ,בנתיב המוביל לפורט פואד.
המארב התחפר ,כיתר את המעוז ממזרח
ומנע כל אפשרות תגבור וגישה למעוז.
המארב גם שלט באמצעות אש ארטילרית
 130מ"מ על נתיבי התנועה מאזור
בלוזה לחוף הים ועל ציר השרטון לכיוון
“בודפשט".
כוח טנקים מבית הספר לשריון בפיקודו
של סא"ל יעקב לפידות הגיע לבלוזה
על שרשראות ושוגר לכיוון חוף הים כדי
ל"שבור" את כיתור הקומנדו המצרי את
מעוז “בודפשט".
אני ,קמ"ן הגזרה ,שמעתי באוזן אחת
באמצעות קב"ר (קצין בינה רשתית)
מיחידת  8200את פקודות הטיווח של
מפקד פלוגת הקומנדו המצרי במארב
ממזרח לבודפשט ,אשר זיהה את כוחות

הטנקים בתנועה לכיוון חוף הים  -וברשת
הקשר הפנימית של הכוח עדכנתי בלשון
קצרה את סא"ל לפידות ,מפקד הכוח.
בבוקר ה 7-באוקטובר הצטרפתי לתא"ל
דב תמרי ,סגן מפקד אוגדה  ,162לטיסת
תצפית במסוק “סייפן" .המטרה הייתה
לנסות ולזהות מגובה רב ככל האפשר
מאמצים מרכזיים של הצבא המצרי בתנועה
מזרחית לתעלת סואץ ,בשטחנו .הכוונה
הייתה נכונה ,אולם סוכלה על ידי צמד
מטוסי מיג מצריים שזיהו את המסוק וחייבו
את הטייסים לתמרן בין הדיונות ולנחות.
בינתיים עסקו כוחותינו בהשמדת הכוח
המצרי במארב רומני ,הכיתור המצרי נפרץ
וכוחות אוגדה  162נעו מחדש על ציר אל-
עריש  -קנטרה ,לתגבור הגזרה הצפונית.
בעקבותיהם הגיעו מאוחר יותר כוחות
נוספים.
חלק מהמפקדות והכוחות הגיעו למרחב
הצפוני “יחפים"  -ללא מפות ובוודאי ללא
חומר מודיעיני אחר .המודיעין בחטמ"ר 275
פתר את הבעיה הזו.
אינני יודע אם “תופת" מהווה הגדרה
מדויקת לכל ההתרחשות ,בכל מקרה
בוודאי “תופת נפשית" .אסכים אולי לתיאור
מקל של שעות וימים קשים מאוד .זמן
לרחמים עצמיים לא היה לי .חלק מאירועי
אותם ימים ,חולפים ,עוברים בזיכרוני
ובמחשבותיי כמעט מדי יום 40 ,שנה מאז.
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הכוונות והתכניות
של מצרים וסוריה
במלחמת יום הכיפורים
המשותף והשונה
למה החליטה מצרים להיכנס למלחמה מול ישראל? והאם לסוריה היו
אותם מניעים?
דני אשר | ד"ר ,תא"ל (מיל'); asherdm@netvision.net.il
מחברם של הספרים "לשבור את הקונספציה" ,הסורים על הגדרות"" ,מלחמה" ו"המעגל
הקרוב" העוסקים רובם ככולם במלחמת יום הכיפורים

ירי ארטילריה של צה"ל ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים.
להבדיל ממצרים ,שללו הסורים אלטרנטיבה של פתרון מדיני וראו בה פגיעה
קשה במעמדה של סוריה והשפלה מהבחינה הלאומית והאידיאולוגית
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ת

וצאות מלחמת ששת הימים העמידו
בפני סוריה וקברניטיה בעיה כפולה.
ראשית ,הדוקטרינה המיליטנטית של
מפלגת הבעת' השלטת ,שהתיימרה להוביל את
צבאות ערב לניצחון ,ספגה כישלון .כעת צריך
היה לשכנע שהיא עדיין תקפה .שנית ,סוריה
נדרשה להוכיח ,כלפי פנים וכלפי חוץ ,שהיא
פועלת לשם השבת רמת הגולן.
הפתרון הדוקטרינארי לבעיה כלל שני מרכיבים:
הראשון ,חזרה על התפיסה הבסיסית שאין
להשלים עם קיומה של ישראל והדרך הצבאית
היא היחידה לטיפול בסכסוך .והשני ,שקבע כי
שחרור רמת הגולן יושג כחלק מפתרון צבאי
כולל.
להבדיל ממצרים ,שללו הסורים אלטרנטיבה
של פתרון מדיני וראו בה פגיעה קשה במעמדה
של סוריה והשפלה מהבחינה הלאומית
והאידיאולוגית .1מאמצי החוץ של המשטר
הסורי הופנו אפוא לסיכול כל אפשרות של פנייה
מצרית לדרך המדינית.

כי

ו ר ים
פ

0

שהקיף והגן על הבירה דמשק .בנוסף נבנתה
ברמת הגולן מערכת עמדות שנועדה לקידום
טילי קרקע-אוויר לקרבת החזית.
צעדים שונים ננקטו לשיפור יכולת הלחימה של
הצבא ולהפיכתו לצבא חזק ומודרני יותר ,9זאת
תוך התבססות מלאה על רכש אמצעי לחימה
ואימוץ תורת לחימה מבריה“מ .צעדים אלה
אפשרו תכנון ובנייה של מערך הגנה מאורגן אל
מול מתקפה ישראלית אפשרית נוספת ,אך בה
בעת היו אלה הכנות גם לקראת פעולה התקפית.
כניסתה של סוריה למלחמה ,לצד מצרים ,נועדה
לנצל את ההזדמנות ולהימנע מבידוד פוליטי
ומאפשרות של אבדן הישגים קיימים ועתידיים,
במקרה שתעמוד מהצד.
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ו ר ים
פ

ההנהגה הסורית הבינה שחולשתו של צבא
סוריה 2הייתה הגורם העיקרי לפער שבין הרצון
ליכולת ,ופעלה עד שנת  1970באינטנסיביות
לשקם את הצבא בכל הקשור לתכניות הגנה על
הגולן ועל הבירה הסורית .במקביל הוחל בפיתוח
כושר התקפי.
מיד עם עלייתו לשלטון בסוריה ,בנובמבר ,1970
הציג חאפט' אל אסד מגמה חדשה כשקרא
להקמת חזית כלל ערבית מלוכדת נגד ישראל.
גם ביחסו לסוגיה הפלסטינית פעל אסד להבחנה
בין “הבעיה הפלסטינית“ לבין “בעיית השטחים
הכבושים“ ,ובהם רמת הגולן .3המשטר הסורי
עשה מאמצים לשתף פעולה עם המדינות
הערביות וליצור בריתות וקשרים שונים .גם
ביחסיה של סוריה עם מצרים ניכר המשך מגמת
ההתקרבות ,במיוחד לאחר מלחמת ההתשה,
משנראה היה כי לא נותרה אופציה מדינית
לפתרון בעיותיה של מצרים .כתוצאה ממגמה זו
ועל בסיסה נבנה בשנים 1973-1971הציר קהיר-
דמשק ,שהיה חיוני להכנת הכניסה הערבית
למלחמת יום הכיפורים.

ל
מלחמה

ה

0
 4שנה

0
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חייל צה"ל ברמת הגולן ,לאחר המלחמה,
על אבן דרך לדמשק

נראה שהשותפים לא ראו עין בעין את
מטרתה .בעוד שבאמצעות המלחמה
התכוון אסד להחזיר את השטחים
לעצמו ,סאדאת קיווה להפשיר את
הקיפאון ולהניע תהליך מדיני

לא ראו עין בעין

הסורים מסרבים לעמוד מהצד

אסד בסוריה ,כמו גם סאדאת במצרים ,שקל
ברצינות מתקפה נגד ישראל .הוא האמין ששינוי
במאזן הכוחות יאפשר סיבוב נוסף נגד ישראל
מעמדה של שוויון ולא עוד ממעמד של חולשה
והשפלה .אף מדינה ערבית אחרת לא חשה
באותה חריפות כסוריה ,כי במאבק נגד עצם
קיומה של מדינת ישראל כרוך עצם קיומה של
הלאומיות הערבית .סוריה בקשה להחזיר את
הגלגל לאחור ,למועד שלפני כיבושיה של ישראל
במלחמת ששת הימים .הסורים שלא הסכינו עם
קיומה של ישראל גם בגבולות  ,1967זעמו נוכח
התרחבותה והאמינו בסיסמה שטבע נאצר כי
“מה שנלקח בכוח יוחזר בכוח“.4
סוריה היוותה את השותף הזוטר ובעל הצבא
החלש יותר ,יחסית ,במהלכי מלחמת יום
הכיפורים .היציאה למלחמה התאפשרה רק
כחלק מקונסטלציה אותה נווטו והובילו
הקברניטים המצרים בדרכם לנפץ את תורת
הביטחון הישראלית .ההליכה בצוותא הייתה
חשובה לשני הצדדים .פיצול הלחימה לשתי
חזיתות בו זמנית היה מרכיב חשוב בתכנית
המלחמה המצרית ,ולפיכך עצם היציאה
למלחמה של הצבא הסורי הייתה מהותית.
בהזדמנויות שונות ,ובמיוחד בוועידות של
שרי הגנה ורמטכ“לים ערביים אשר דנו
במצב מוכנותם של צבאות ערב למלחמה
נגד ישראל ,טענו נציגי סוריה כי צבאם אינו
מוכן עדיין .סוריה חששה מעליונותו של חיל
האוויר הישראלי ,והצביעה על הצורך בשתי

סוריה היוותה את השותף הזוטר ובעל
הצבא החלש יותר ,יחסית ,במהלכי
מלחמת יום הכיפורים .היציאה למלחמה
התאפשרה רק כחלק מקונסטלציה
אותה נווטו והובילו הקברניטים המצרים
בדרכם לנפץ את תורת הביטחון
הישראלית
דיביזיות נוספות .סדר הכוחות של צבא סוריה,
שכלל במלחמת ששת הימים  3איגודים
על  -חטיבתיים ,5גדל .בצבא הוקמו שתי
דיביזיות שריון 6ואורגנה מחדש השליטה על
הכוח במסגרת  5דיביזיות ,בהן  3דיביזיות
חי“ר ממוכן .7תנופת הפיתוח העיקרית ניתנה
למערך ההגנה האווירית ,כשבמשך פחות משנה,
במהלך  ,1972-1973הוקמו  5חטיבות של טילי
נ“מ 8והושלמה הקמת מערך טילי קרקע-אוויר

ההחלטה המצרית על הכניסה למלחמה מצאה
את סוריה באמצע תהליך ההתעצמות ,והיא
החליטה להצטרף למלחמה ,כשותף משני.
האסטרטגיה של התקפה מתואמת בו זמנית
בשתי החזיתות הייתה עצם תשתיתו של התכנון
המשותף ,שבו החלו סאדאת ואסד כבר ב-
.1971
בפברואר  1973הגיע שר ההגנה המצרי החדש
אחמד אסמאעיל עלי לדמשק והציע לאסד
בשם סאדאת לפתוח בהתקפה מתואמת
מצרית -סורית על ישראל .אסד הסכים מיד.10
ב 23-באפריל  1973נפגשו שני הקברניטים
בבית המרגוע הנשיאותי בבורג' אל-ערב,
מערבית לאלכסנדריה ,ליומיים של דיונים
מפורטים ,שבמהלכם הסכימו על קווי המערכה
העיקריים .11אסד וסאדאת קיימו ביניהם מפגש
פסגה בבלודאן שממערב לדמשק באוגוסט
 ,1973שם הוחלט לצאת למלחמה באוקטובר.
בפגישה חשאית נוספת של הקברניטים בקהיר
ב 12-בספטמבר ,יום ה“-ע“ נקבע סופית ל6-
באוקטובר .שעת ה“-ש“ 12,14:30 ,נקבעה
בפגישתו של שר המלחמה המצרי איסמאעיל עם
אסד בדמשק ב 3-באוקטובר.
גם לו הייתה הסכמה בדבר מועד המלחמה
והדרך לביצועה ,נראה שהשותפים לא ראו עין
בעין את מטרתה .בעוד שבאמצעות המלחמה
התכוון אסד להחזיר את השטחים לעצמו,
סאדאת קיווה להפשיר את הקיפאון ולהניע
תהליך מדיני .בעוד שסאדאת תכנן “מלחמה
כוללת מוגבלת ביעדיה“ ,13התכוון אסד למלחמה
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טנק (צנטוריון) של צה"ל ליד טיל מצרי נגד מטוסים מדגם סאם .2
במצוקתם כי רבה פנו הסורים גם אל המצרים בדרישה לעמוד בתוכנית המבצעית

בה יכבוש הצבא המצרי את כל סיני או למצער
הסורים התכוונו לפתוח את המערכה
את חלקו המערבי עד לשטחי המפתח מעבר
בהפתעה ולהשלימה תוך  24שעות .הם
למעברי ההרים בביר גפגפה ובביר תמדה .כוונתו התכוונו לכבוש את רמת הגולן ,להשמיד
של אסד הייתה להטיל את גיסותיו למערכה בה את הכוחות הערוכים בה ולייצב קווי הגנה
יכבוש מחדש את כל רמת הגולן .לדידו של אסד ,לאורך הירדן או במורדות רמת הגולן

המטרה הייתה החזרתם של השטחים שכבשה
ישראל ב.1967-
כל מדינה הייתה חופשית לתכנן את המתקפה
בחזיתה היא ,אבל הוסכם כי מטרתה של סוריה
היא החזרת הגולן ואילו יעדה של מצרים הוא
להגיע למעברים שבסיני בשלב הראשון ,לפני
שיחזרו כוחותיה ויתאחדו לכיבוש חצי האי
כולו.14
סדר הכוחות של הצבא הסורי מנה בסתיו 1973
כ 185.000-חיילים .אשר אורגנו בכוחות היבשה
במסגרות הבאות:
 3 דיביזיות חי“ר ממוכן  7 ,5 -ו 9-עם טנקי
 ,T-54/55ובכל אחת מהן  2חטיבות חי“ר,
חטיבה ממוכנת וחטיבה משורינת וכן אגד
ארטילרי ויחידות דיביזיוניות.
 2 דיביזיות שריון  1 -ו ,3-עם טנקי ,T-62
ובכל אחת מהן שתי חטיבות טנקים ,חטיבה
ממוכנת ,אגד ארטילרי ויחידות דיביזיוניות.
 2 חטיבות שריון עצמאיות  51 -ו 47-וחטיבה
ממוכנת  62עצמאית.
 7 גדודי קומנדו וצנחנים.
 כוח ריפעת אסד – לאבטחת המשטר ,ובו שני
גדודי טנקים  T-62וכוחות חי“ר מובחרים.
עם הכוח הזה ,שמנה בסך הכול כ 1500-טנקים
32

וכמעט  1000קנים ארטילריים מסוגים שונים,
ובחסות מטריה אווירית וכוח הגנת נ“מ,
שהתבסס על כ 35 -סוללות טילים נגד מטוסים,
מחציתן מדגם ה - SA-6 -התכונן הצבא הסורי
לצאת למתקפה על רמת הגולן.
את המלחמה תכננו הסורים כמהלך מערכתי
אחד ,שעיקרו התקפה עד לקו הסיום .15המשכה
החזוי היה רק היערכות להגנה בקווי הסיום אל
מול התקפות נגד אפשריות של צה“ל .הסורים
התכוונו לפתוח את המערכה בהפתעה16
ולהשלימה תוך  24שעות .זאת כדי להקדים
את הגעת כוחות המילואים של צה“ל לרמת
הגולן .בפועל ,נמשכה המערכה מה 6-ועד ה9-
באוקטובר.17
הסורים התכוונו לכבוש את רמת הגולן ,להשמיד
את הכוחות הערוכים בה ולייצב קווי הגנה
לאורך הירדן או במורדות רמת הגולן ,על ידי 3
דיביזיות החי“ר הממוכן ,עם דיביזיות השריון
מס'  1הוותיקה ,כדרג שני וככוח עתודה מאחור.
דיביזיית השריון החדשה מס'  3נועדה לשמש
ככוח עתודה מטכ“לי בעיקר במשימות הגנה,
או להעמיד חלק מכוחותיה לרשות הדרגים
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התוקפים .השיטה שנבחרה הייתה הבקעת
הקו החזיתי בשלושה צירי מאמץ דיביזיוניים
מקבילים ומאוזנים :בצפון על ידי דיביזיה ,7
במרכז על ידי דיביזיה  ,9ובדרום החזית על ידי
כוחות דיביזיה  .5כוחות קומנדו נועדו לבודד,
במקביל או עוד קודם לכן ,את שדה הקרב ,על
ידי תפיסת המעברים על הירדן.
דיביזיית השריון מס'  1נועדה לתגבר כדרג
מטכ“לי שני את מרכזי המאמץ ההתקפי ,ולסייע
ככוח עתודה להשלמת ההבקעה ולכיבוש שטחים
במקרה שכוחות הדרג הראשון לא יצלחו.
החדרתה תוכננה באחת משתי האפשרויות -
דרך פתחת קוניטרה או דרך פתחת כודנה  -זאת
בהתאם להתפתחות הקרב .18כוחות הקומנדו,
המטוסים והאש הארטילרית נועדו גם לפגוע
במטרות איכות כמו מתקני מודיעין ומפקדות.
כוחות נ“ט ייעודים שצוותו ליחידות הדרג
הראשון נועדו לסייע בפגיעה בטנקי צה“ל וליצור
מוקדים של הגנת נ“ט בתוך השטח שנכבש.
דיביזית השריון “החדשה“ מספר  ,3שסיפחה
את חטיבה  ,81אחת משתי חטיבות הטנקים
שלה לדיביזיה  ,7נותרה בכל שלבי המתקפה
ככוח עתודה מטכ“לי בצפונה של רצועת ההגנה
השנייה ,בעומק רמת הגולן הסורית.
[שינויים בתכנון ,בעיקר בשל הצורך להתאימו
לתכנית המצרית ,הביאו לביטול הנחתות
הקומנדו לתפיסת הגשרים .19משעה שלא היה
צורך בחבירה לכוחות המונחתים ,התאפשרה
ראייה סורית אחרת של המשימות .השינוי

אפשר לצמצם את עומק המשימות המוטלות
במצוקתם כי רבה פנו הסורים גם אל
על דיביזיות החי“ר הממוכן בדרג האופרטיבי
המצרים בדרישה לעמוד בתוכנית
הראשון .במקום לחבור לכוחות המונחתים בקו המבצעית ,כמו זו שהוצגה להם בשלבי
התכנון המשותף ,ולהמשיך לתקוף מתוך
הירדן ,ניתן היה כעת להסתפק בתפיסת קו
ראשי הגשר שמעבר לתעלה מזרחה.
המצוקים במעלות הגולן ,וכאן לייצב את קווי
המצרים ,על אף שהסתפקו בהיישגיהם
ההגנה אל מול כוחות התגבור ,רובם ממערך
המילואים ,של צה“ל.כוחות מיוחדים של קומנדו “נאלצו“ להעביר כוחות משורינים נוספים
את התעלה ולתקוף ב 14-באוקטובר
וצנחנים הופעלו על ידי הסורים רק לכיבוש
בהתקפה ספוראדית ומהוססת מזרחה,
החרמון ולפעולות מעטות ,בניסיון לבודד את
התקפה מפוצלת שלא הייתה אלה יציאת
שדה הקרב ולפגוע בכוחות צה“ל בעומקה של
ידי חובה לשותפיהם הזוטרים
רמת הגולן.

למלחמה היו כידוע שלבים נוספים .בעקבות
לתקוף מתוך ראשי הגשר שמעבר לתעלה
המערכה הראשונה ,המתוכננת ,אליה הטילו
הסורים ,ואולי בניגוד לתכנון ,גם חלקים מ“כוח מזרחה .המצרים ,על אף שהסתפקו בהיישגיהם
אסד“ ,בכוונה להצליח ולפרוץ גם בגזרה הצפונית “נאלצו“ להעביר כוחות משורינים נוספים את
התעלה ולתקוף ב 14-באוקטובר בהתקפה
שנבלמה ,נאלצו הסורים להתגונן .הם ניהלו
ספוראדית ומהוססת מזרחה ,התקפה מפוצלת
מערכת השהיה ובסופה חזרו ונכנסו למערכי
שלא הייתה אלה יציאת ידי חובה לשותפיהם
ההגנה המתוכננים שלהם ברצועת ההגנה
הראשונה ממנה ניהלו קרב הגנה אל מול כוחות הזוטרים .התקפה זו ,בניגוד לדעתם של
מפקדי השדה המצרים ,נועדה לכישלון ואכן
צה“ל המבקיעים .בעקבות חדירת כוחות צה“ל
כשלה ואפשרה לכוחות צה“ל לקחת לידיהם
ל“מובלעת“ ובשלבים המסכמים של המלחמה,
את היוזמה ולצלוח אל ממערב לסואץ בואך
הם גם הפעילו מערכה מורכבת של מהלומות
לקילומטר ה 101-מקאהיר .
נגד .אלו התבססו על כוחות סוריים שנערכו
להגנה ברצועת ההגנה השנייה בטווח של פחות
מ 40-קילומטרים מבירתם דמשק ,ועל כוחות הערות
 1סוריה דחתה את החלטת מועצת הביטחון  242מ1967-
משלוח עיראקיים וירדניים שתקפו מתוך תנועה
בטענה שפירושה הוא “חיסול השאלה הפלסטינית“.
את כוחות צה“ל שהגנו בדרומה ובמזרחה של
 2על פי פטריק סיל ,הביוגרף של אסד ,שר ההגנה הסורי
במלחמת ששת הימים ,היה הצבא הסורי במלחמה זו “כוח
“המובלעת“.
בן  50.000חיל לא מאומן וחסר בקצינים ,שצויד “בזיל הזול“
המצרים
אל
גם
הסורים
פנו
רבה
כי
במצוקתם
בכלי נשק שיצאו מהתקן“ ,אסד ,מערכות  ,1993ע' .125
זו
כמו
המבצעית,
בתוכנית
לעמוד
בדרישה
 3נאום אסד ,רדיו דמשק 5 ,בדצמבר .1970
שהוצגה להם בשלבי התכנון המשותף ,ולהמשיך
 4אסד ,ע' .190
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"מהו המסר בפיך לאיש המודיעין כיום ,בעקבות לקחי המלחמה שלך?"
עצתי הראשונה :המודיעין עוסק הן בזיהוי המצב הריאלי של המתפתח במדינות היעד והן
בפוטנציאל הנובע ממנו .הוא אף כרוך ביכולותיהם המבצעיות של היריבים ובפירוש מדיניותם
וכוונותיהם .לפיכך העיקרון חייב להיות הכפפת הכוננות של צה"ל ליכולות המתפתחות
בחזית ולאיום הנובע מהן ,במקביל לשיקולים הלגיטימיים לגבי מדיניות אפשרית וכוונות.
והשנייה :יש להפנים את הלקח שהפתעות אסטרטגיות (והמצב הנוכחי במזה"ת הוא דוגמה
לכך) הן חלק מהצפוי תדיר ,גם במצבים יציבים וגם במצבים לא יציבים .המחשבה המודיעינית
צריכה תמיד להיות פנויה לחשוב ,מלבד ניתוח המצב הריאלי ,גם על הפוטנציאל למהפך.
מתברר כי ברוב המקרים ,המהפך האפשרי חבוי במציאות המתפתחת ,לפעמים מאד לאיטה.
ובברכה חמה,
אביעזר יערי (אלוף דימ')
רע"ן סוריה באמ"ן מחקר במלחמה
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מג'מועות  -מפקדות לא קבועות שעדיין לא תפקדו
כמפקדות דיביזיה .בסה“כ מנה סדר הכוחות הסורי
במלחמת ששת הימים  5חטיבות רגלים ,חטיבה נוספת
להגנת החוף 2 ,חטיבות שריון ,חטיבה ממוכנת אחת ושש
חטיבות חי“ר מילואים .בנוסף היו גם  3 – 2גדודי כוחות
מיוחדים ו  2 -גדודי סיור .ראה :מתי מייזל ,כיבוש רמת
הגולן במלחמת ששת הימים ,ע' .91
דיביזיה משוריינת מספר  1הוקמה על בסיס חטיבות השריון
הוותיקות כבר בשנת  .1968בהקמת דיביזיית השריון מספר
 3הוחל בשנת .1971
באוקטובר  1972הוחל בבניית מסגרת הדיביזיה לכוחות
דיביזית החי“ר הממוכן החדשה – דיביזיה .9
היה זה לאחר ביקור חשאי של אסד במוסקבה בפברואר
 1973ממנו חזר בלווית משלחת צבאית סובייטית שבראשה
עמד המרשל קוטאחוב ,אחד מראשי חיל האוויר הסובייטי.
בעקבות הביקור הרוסים נתנו לסורים סוללות טילים ,אך
לא מטוסי מיג  23חדישים .ראה :משה מעוז ,אסד הספניקס
של דמשק ,דביר ,תל אביב  ,1988ע' .96
בשנת  ,1971למשל ,הוקצו  70%מן התקציב הסורי לצורכי
הצבא ורוב משאביה הכלכליים והאנושיים של סוריה
גויסו להכנת העימות הצבאי עם ישראל .משה מעוז ,אסד
הספניקס של דמשק ,ע' .96
אסד הספניקס של דמשק ,ע'  .97לפי שר ההגנה הסורי
טלאס היה זה אסד שהציע ראשון את הפעולה המשותפת.
ראיון של טלאס באל-בעת' וב-תשרין 6 - 5 ,באוקטובר .1975
אסד ,ע'  .196בהתבסס על ראיון של פטריק סיל עם אסד,
דמשק ,מאי  .1985במפגש זה הוצגה לאסד ככל הנראה,
תכנית ההתקפה המצרית עד לאזור המעברים בסיני ולא
התכנית המצרית של “מלחמה כוללת מוגבלת בממדיה“.
שעת ה“ש“ בצבאות הפועלים על פי תורת הלחימה
הסובייטית נקבעת כשעת תחילת ההסתערות על קו
המוצבים הקדמי לאחר מכת האש ופריצת המכשול .שעת
הפתיחה באש נקבעה ל .13:55-הסורים תכננו את שעת
ה“ש“ ל  07:00 -אך הסכימו לדחות אותה בשלבי התאום
עם המצרים שהעדיפו להתחיל בצליחה עם ערב.
על משמעותה של הדרך המצרית תכנונה והוצאתה לפועל
ראה עבודת הדוקטורט שלי :דני אשר ,מלחמה כוללת
מוגבלת בממדיה ,אוניברסיטת חיפה ,אוקטובר  .2002וכן
בספרי  :דני אשר ,לשבור את הקונספציה ,מערכות ,תל
אביב ,ספטמבר .2003
אסד ,ע'  ,200לפי ראיון עם הנשיא אסד דמשק  ,מאי .1985
על קיצור המדדים והסתפקות המצרים ברצועה צרה יותר
בגדה המזרחית של הסואץ .ראה מאמרי :התכנית המצרית
למלחמת יום הכיפורים ,מערכות  ,361נובמבר  ,1998עמ'
.13-2
בקווי הסיום תכננו הסורים לעבור להגנה .קווים אלה אינם
ברורים .סביר שהסורים התכוונו להגיע ,בתכנון הראשוני,
עד לקו הירדן .אפשר שהתכוונו גם לחצותו כמו שאפשר היה
שהם יסתפקו בהערכות להגנה בקו המצוקים בעליות לרמת
הגולן.
בצד מאמצי ההסוואה ,ההסתרה וההונאה בחזית מונה
פטריק סיל ,אסד ,ע'  ,208גם את התקפת המחבלים על
מחנה המעבר של העולים בשנאו שבאוסטריה ,כאירוע
מתוכנן להסחת דעתה של ישראל מהחזיתות.
מאמר מקיף המתאר את שלב המתקפה הוא מאמרו של
סא“ל צבי“ ,מערכה התקפית סורית ברמת הגולן במלחמת
יום הכיפורים“ ,מערכות  .314עמ' .29-21
בספרות צבאית סורית שהתפרסמה רק בשנים האחרונות
הם מתארים את תוכניתם הבסיסית לתקיפה במאמץ עיקרי
בדרום ומשני בצפון .לא כך תוכננה ההבקעה ע“פ חומרי
השלל .הטלתה של דיביזיה משוריינת  1דרך פתחת כודנה
(בצפונה של הגזרה הדרומית) בוצעה והיטתה את המאמץ
דרומה רק לאחר שכשלו נסיונות ההבקעה בפתחת קוניטרה
שבגזרה הצפונית.
הסורים תכננו הנחתת כוחות קומנדו בגשר בנות יעקב,
בגשר הפקק ובגשר אריק .על ביטול מבצעי הנחתה נודע
לכוחות ממש בסמוך לביצוע.
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ק"מ דרומה לאל-עריש ,טייס מצרי שצנח
והסתתר בשטח .גם תפיסה זו התרחשה בעקבות
דיווח של מקור.

פעילות במרחב שלמה

עם פתיחת המלחמה הונחתו גדודי קומנדו
(הציר הראשי ,לאורך ימת ברדאוויל ,מאל-
ב"כ ,כאחראי על ביטחון פנים ,לא יכול
מצרי בין ראס סודר לשארם א-שיח כדי לנתק
עריש לכיוון תעלת סואץ) ובאזור מרחב שלמה
היה מטבע הדברים לתרום את חלקו
שמרכזו באבו רודס .הפעילות הביאה ,בין היתר ,את הקשר בין שתי הנקודות הנ"ל .הם תכננו
בזירות הלחימה עצמה .עם זאת ,גם
למעצרם של למעלה מ 20-אנשי קומנדו מצריים לחבור לכוח שהיה אמור לפרוץ מסואץ דרומה,
כששורותיו מדוללות עקב גיוס עובדים רבים
לכיוון ראס סודר .מאחר והמצרים נבלמו ולא
לשירות מילואים פעיל ,המשיך השירות “לתחזק" ולתפיסת  5מכשירי אלחוט.
הצליחו לפרוץ דרומה ולחבור לאנשי הקומנדו,
את ביטחון הפנים בישראל ,עזה ויהודה ושומרון
נבלעו האחרונים בהרי דרום סיני והסתתרו אצל
הצפוני
בציר
פעילות
ולשמור על שקט יחסי בשטחים אלה.
סייענים בדואים של המודיעין המצרי.
ב 11 -באוקטובר דיווח מקור שב"כ על חולייה
הנוגעת
בנוסף ,השתלב השב"כ בפעילות
של אנשי קומנדו מצריים המסתתרים על גבעה ,באמצע אוקטובר הגיע סייען למשרד השב"כ
אנשי
של
במעצרם
למלחמה וסייע לצה"ל בעיקר
באבו רודס ודיווח על נחיתת מסוק קומנדו מצרי
בצל עץ אשל ,מזרחית לביר אל-עבד .הרכז ,גל,
קומנדו מצריים בסיני ובחקירת שבויי אויב.
שהכיר את האזור ואת הגבעה המדוברת ,הוביל באזור שבט העליקאת .ביציאה למקום נראו
את הכוח הצבאי למקום .ארבעה אנשי הקומנדו עקבות של אנשים ופריטים מצריים מובהקים
חקירות
כמו קופסאות שימורי פול .העקבות הובילו
נהרגו ובכליהם נמצא מכשיר קשר.
כ120-
שב"כ
חוקרי
חקרו
המלחמה
במהלך
לכיוון שטח של שבט החמאדה .אי לכך פנה
ב 24-באוקטובר דיווח מקור אחר על חיילים
מוצב
נפילת
פרשת
נחקרה
היתר
בין
אויב.
שבויי
רכז השב"כ ,עירא ,לשיח' השבט ,ודרש ממנו
מצריים שמצאו מחסה אצל הבדואים של שבט
החרמון בידי הצבא הסורי ,במגמה לאסוף מידע הדוואג'רה ,באזור שבין ביר אל-עבד לסלמאנה .להצביע על מקום הימצאם של אנשי הקומנדו.
השיח' טען תחילה כי אינו יודע במה מדובר ,אך
שיסייע בכיבושו מחדש .בשלב מאוחר יותר ,על גל יצא לשטח עם כוח צבאי קטן וריכז את
פי בקשת ראש אמ"ן ,הושם דגש בחקירות על
לאחר שהובהר לו כי מדובר בימי מלחמה וכי אם
האנשים במאהל .מאחר שהכיר את בני השבט
הסורים
גורל השבויים הישראליים שנפלו בידי
לא יסגיר את האנשים סופו יהיה מר  -הבטיח
הבחין ,גם על פי לבושם ,בכמה אנשים לא
בחרמון.
לחשוב על כך .למחרת ,עם בוקר ,התייצב באבו
מוכרים .הוא פתח בשיחה עמם וזיהה כי הם
מדברים בעגה מצרית .החשודים ,שמונה במספר ,רודס ומסר את זהותו של האיש המאכסן אצלו
1
את אנשי הקומנדו .האיש נעצר ,הובא לאבו
פעילות שב"כ בסיני
נעצרו וזוהו כחיילים של גדוד  9בצבא מצרים.
רודס ,הודה כי אכן מסתיר את אנשי הקומנדו
בנוסף ללכידות אלה נתפס באזור מזאר ,כ30-
עיקר הפעילות התרכזה באזור הציר הצפוני
שני קציני הקומנדו המצרים שנלכדו
בסיני בעת חקירתם ,בשעות אחר
הצהריים של ה 5 -באוקטובר 1973
צילום :עירא
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והסכים להראות לכוחותינו את המקום.
כוח בראשות סרן ח' ורכז השב"כ ועמם ששה
חיילים נוספים ,יצא עם העציר במסוק לאזור
אום בוגמה .מעל ואדי תלול הצביע העצור על
מערה גדולה שבה הסתתרו האנשים .המסוק
נחת על המצוק אשר ממול למערה ומשם,
ברמקול ,קרא הרכז למצרים להיכנע ,שכן הם
מוקפים במאות חיילי צה"ל .משלא נענתה
הקריאה תחקר הרכז את העצור ודלה מפיו את
שם מפקד הכוח המצרי ומורה הדרך הבדואי
שעמו (אחיו של העציר) .הפעם קרא הרכז
ברמקול בשמות השניים וראה זה פלא ,אנשי
הקומנדו יצאו מהמערה בידיים מורמות .אגב,
הרכז ,עירא ,התרשם כי למעשה הם שמחו למדי
על סיום חלקם במלחמה.
ב 20 -באוקטובר קיבל עירא דיווח ממקור אחר
כי שלושה מפקדי קומנדו נמצאים בוואדי פראן.
המקור לא ידע להצביע על מקומם .אורגן כוח
בראשות סרן ח' (גשש וכאמור מפקד הכוח) ,רכז
השב"כ ושלושה קצינים נוספים.
לאחר מספר תחקורים של בדואים בוואדי פיראן
נמצאו עקבות השלושה .למרות שבהמשך הדרך
הובילו העקבות לשטח סלעי ,ידע סרן ח' להצביע
על מקום המסתור .הכוח ביצע איגוף והמצרים
נקראו להיכנע .השלושה נכנעו וגם במקרה זה
נראה היה כי לא הצטערו על קץ חלקם במערכה.
הסתבר כי היו אלה מפקד הפלוגה (שככל הנראה
התפזרה זמן מה לאחר הנחתתה בשטח) ,סגנו
ורס"ר הפלוגה .
		
 .1יש להזכיר כי נפת סיני של השב"כ הוקמה
אך שנה קודם לכן ,באוקטובר  1972 -ראו כתבה על הקמת
הנפה ב"מבט מל"מ" ,גיליון  ,65פברואר 2013

“תפרוץ מחר מלחמה כמו
שלסבתא שלי יהיו גלגלים“
סיפורם של שני חוקרי שב"כ בסיני ,ערב מלחמת יום הכיפורים
איתן גלזר | איש קהילת המודיעיו לשעבר

ב

שעות אחר הצהריים של ה 5 -באוקטובר בלוויית חוקרם שלמה .חיים הגיע לפיקוד כעבור
 ,1973ערב פרוץ המלחמה ,לכדו כוחות
כשעתיים והחל לחקור אותם מחדש .הם סיפרו
בלילה
צה"ל בסיני שני בדואים .אלה חצו
לו כי הוטל עליהם לחדור לסיני ,לצפות ולדווח
הישראלי,
את התעלה בסירה וחדרו רגלית לשטח
באלחוט על כל תנועת כוחות צה"ל באזור ,ועם
אלחוטיים.
כשברשותם שני מכשירי קשר
פרוץ הקרבות הוטל עליהם גם לסייע בטיווח
שב"כ
חוקר
שלמה,
השניים הועברו לידיו של
הארטילריה המצרית .הם חזרו וציינו שוב כי אין
הם
נינוחה
בשיחה
חקירה.
בנפת סיני דאז ,לצורך
להם כל ספק שהמלחמה תפרוץ למחרת בשעה
למעשה
כי
בנפרד,
אחד
כל
סיפרו מרצונם הטוב,
.1400
באותו
מקהיר
שיצאו
מצריים
הינם קציני קומנדו
כמקובל ,הועבר דיווח מיידי לקמ"ן הפיקוד
רבות
שיירות
פני
על
לסיני
בדרכם
בוקר ,וכי חלפו
גדליה ,שהגיב בביטול והוסיף כי “תפרוץ מחר
סואץ.
לתעלת
דרכן
שעשו
צבאיים
של כלי רכב
מלחמה כמו שלסבתא שלי יהיו גלגלים".
כי
חד-משמעי,
באופן
מסרו,
הנחקרים
שני
במקביל לחקירה התנהלה קבוצת פקודות
למחרת בשעה  1400תפרוץ מלחמה .המידע
בלשכתו של אלוף הפיקוד שמואל (גורודיש) גונן.
שלהם הסתמך לא רק על מה שראו ושמעו
חיים מיהר לדווח ישירות לאלוף על ממצאי
במפקדתם ,אלא משום שהייתה זו לדבריהם
החקירה .כעבור זמן יצא האלוף מלשכתו וסיפר
הפעם הראשונה שבה קומנדו מצרי מעז לחצות
את התעלה ומחדיר כוח לשטח ישראלי בהוראתו לחיים כי שוחח עם ר׳ אמ"ן האלוף זעירא,
המפורשת של הנשיא סאדאת .מיד הועבר דיווח ומסקנת השניים הייתה שמדובר בתרגיל ותו לא.
לנחמן טל ,ראש מרחב רצועת עזה וסיני בשב"כ ,חיים מוסיף כי משנסתיימה החקירה ,החליט
 במקום לשוב הביתה  -לנסוע למתקן בעזהוממנו למטה בתל אביב .במקביל הורה נחמן
לחיים ,ראש צוות חוקרי סיני ,לרדת מיד דרומה ולסייע בחקירת זורקי רימון שנלכדו אותו יום.
משהגיע ,שמח להרגיע את החבר'ה הלחוצים
ולהשלים את חקירתם של המסתננים המצרים.
בשעה  1800באותו היום הוטסו השניים במסוק ולבשר ,ישירות מפי הגבורה ,כי “אין חשש.
מיוחד למפקדת פיקוד דרום בבאר שבע
מלחמה לא תפרוץ "...

"מהו המסר בפיך לאיש המודיעין כיום ,בעקבות לקחי המלחמה שלך?"
פתיחות וצניעות

הכלל הראשון שאנו חייבים לאמץ – פתיחות .נכונות לשמוע ,לנתח
במלחמת יום הכיפורים כשל מערך המודיעין של צה"ל .שום דבר לא
ואולי אף להשתכנע בדעה ובהערכה הנראית לך ,במבט ראשון ,שגויה
נעשה במזיד ובכל זאת  -כשלו טובי החוקרים שהיו במערכת .הם
כשלו מתוך אמונה מוחלטת בידיעות שבידיהם ובהערכה אליה הגיעו; ופסולה;
הם כשלו בחסימת הדרך בפני בעלי דעה שונה; והם כשלו בדרך הצגת הכלל השני  -צניעות .הצג את הערכתך בצניעות .אפילו אינך מתכוון
לכך – לדרך ההצגה שלך יש משקל רב ,שאולי כלל לא התכוונת לו ,בדרך
הערכתם – כאילו תורה מסיני היא.
אומרים ‘טעות לעולם חוזרת' ,ובצדק – כולנו עלולים לטעות שוב ושוב ,ההבנה וההתייחסות ,משקל שאיננו קשור בתוכן הדברים;
והכלל השלישי – הסבר היטב מהו המידע הקשיח בהערכת המודיעין
ועלינו לדעת ולזכור זאת תמיד .ובדומה לכל מנהל חשבונות ,עלינו
שהצגת ומה בדבריך בגדר הערכה בלבד .אכן מותר ואף חובה להציג
להבהיר היטב – טל"ח.
הערכה ,אולם חלילה מלבלבל בין השניים.
אין בידינו תרופת פלא למניעת הערכה שגויה .ההיסטוריה עשירה
שלמה גזית
בהערכות שגויות .אך באפשרותנו ומחובתנו לשנות את אופיינו ואת
אלוף (דימ') ראש אמ"ן לאחר המלחמה
התנהגותנו אנו.
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מידע התרעתי שהתקבל בחודש אפריל  1973אותת כי בכוונת מצרים
וסוריה לפתוח במלחמה נגד ישראל בתוך כחודש .באמ"ן סברו כי הסבירות
למהלך נמוכה ,ולמרות זאת החליטה צמרת ההנהגה המדינית והצבאית
לנקוט בצעדי מוכנות “ -כוננות כחול-לבן" .האם אכן הייתה כוונה מצרית-
סורית לצאת למלחמה במאי  1973ומדוע לא התממשה?
שאול שי | אל"ם (דימ') רמ"ח היסטוריה לשעבר

ב

חודש אפריל  1973התקבל מידע התרעתי  40שנה מאז כוננות “כחול-לבן" מנסה מאמר
זה לבחון האם אכן הייתה כוונה מצרית-סורית
אודות כוונות מצרים וסוריה לפתוח
לצאת למלחמה במאי  1973ומדוע לא פרצה
במלחמה נגד ישראל .למרות הערכת
המלחמה במועד זה.
אמ"ן כי קיימת סבירות נמוכה למלחמה,
החליטה צמרת ההנהגה המדינית והצבאית
בישראל לנקוט בצעדי מוכנות נוכח האפשרות המידע ההתרעתי מגיע
שתפרוץ מלחמה .במאי  1973הערכת אמ"ן
במהלך חודש אפריל  1973התקבלו ידיעות
התאמתה ומלחמה לא פרצה במועד זה .אולם
אודות כוונות של מצרים וסוריה לפתוח
לאירועי אפריל -מאי  1973היו השלכות כבדות במלחמה נגד ישראל .חלק מהמידע אף נקב
משקל באשר למוכנותה של ישראל למתקפה
בתאריכים קונקרטיים :בחודש מאי ( 7או )19
הסורית  -מצרית באוקטובר אותה השנה .בחלוף או בתחילת יוני 1.נוסף על כך  ,הגיעו בחודש
ראש אמ"ן במלחמת יום
הכיפורים ,אלוף אלי זעירא.
דבק בעמדתו שהסבירות
למלחמה נותרה נמוכה
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אפריל למצרים טייסת מטוסי “האנטר"
עיראקית על טייסיה ו 16-מטוסי "מיראז'"
מלוב ,ואילו לסוריה החלו להגיע כוחות ממרוקו.
באפריל זוהה בתצלומי אוויר תגבור חזית
התעלה בארטילריה .יצויין כי לא נמצאו סימנים
נוספים שיכולים היו להעיד על הכנת הכוחות
המצריים והסורים למלחמה.
ב 13-באפריל  ,1973בהערכת מצב שכינס שר
הביטחון ,משה דיין ,העריך ראש אמ"ן אלי
זעירא כי המידע ההתרעתי לכשעצמו והגעת
המטוסים מעיראק ולוב למצרים אין בהם כדי
להעיד כי המצרים מתכוונים ליזום מלחמה ,שכן
לדבריו הם אינם כה טיפשים לחשוב שיש להם
סיכוי לנצח בה 2.לפיכך אמ"ן סבר כי הסבירות
למלחמה נותרה נמוכה.

ב 13-באפריל  ,1973בהערכת מצב שכינס
שר הביטחון ,משה דיין ,העריך ראש
אמ"ן אלי זעירא כי המידע ההתרעתי
לכשעצמו והגעת המטוסים מעיראק ולוב
למצרים אין בהם כדי להעיד כי המצרים
מתכוונים ליזום מלחמה ,שכן לדבריו
הם אינם כה טיפשים לחשוב שיש להם
סיכוי לנצח בה
ההערכות של שר הביטחון דיין והרמטכ"ל דוד
(דדו) אלעזר ביחס למידע ההתרעתי שאליו
נחשפו היו מחמירות יותר .בהערכת המצב
האמורה ציין הרמטכ"ל“ :באינסטינקט אני
מרגיש הפעם שזה יותר רציני מאשר בהתרעות
אחרות...יש לי ביטחון שזה לא פחות מחודש
מהיום ,כך שיש לנו זמן להיות מוכנים" .3לפיכך,
למרות הערכת אמ"ן שהסבירות למלחמה
נמוכה ,הורה הרמטכ"ל לצבא להעלות את
הכוננות ולנקוט בהכנות הדרושות לאפשרות.
הרמטכ"ל ציין במפורש שהורה על הצעדים
“על אף ההערכה בדבר הסבירות ,כדי לענות
לאפשרות היותר חמורה של פתיחה כוללת באש
בחזית המצרית והסורית במקביל או בדרוג קל".
נוכח הצטברות המידע ההתרעתי בדבר כוונות
מצרים וסוריה לצאת למלחמה בחודש מאי,
התכנסה ב 18-באפריל הצמרת הביטחונית-
מדינית (“המטבח של גולדה") ,לדיון בראשות
ראש הממשלה גולדה מאיר ובהשתתפות שר
הביטחון דיין ,השר ישראל גלילי ,הרמטכ"ל
אלעזר וראש המוסד צבי זמיר .מרבית
המשתתפים בדיון סברו כי יש להתייחס בחומרה
למידע ההתרעתי ולהיערך לקראת האיום ,בעוד
ראש אמ"ן דבק בעמדתו שהסבירות למלחמה
נותרה נמוכה .בסיכום הדיון ,ראש הממשלה
ומרבית השרים אימצו את הגישה המחמירה
ולפיכך חייבו נקיטה של צעדי המוכנות .בדיון

סוכם שארה"ב תעודכן לגבי חששותיה של
ישראל4.
בהערכת מצב בהשתתפות ראש הממשלה
שהתקיימה ב"בור" בקריה ,ב 9-מאי ,1973
גרס הרמטכ"ל כי יש להמשיך בצעדי המוכנות
לקראת מלחמה אפשרית .שר הביטחון ציין כי
מתקרבת שעת חידוש המלחמה ביוזמת מצרים
וסוריה ,ובשם ממשלת ישראל הורה לצה"ל
להתכונן לאפשרות “ששתיהן ,בלי ירדן ,יפתחו
במלחמה בחצי השני של הקיץ הזה" .מנגד ,ראש
אמ"ן זעירא המשיך לדבוק בעמדתו כי הסבירות
למלחמה נמוכה5.
“כחול-לבן" היה הכינוי שניתן לתכנית המטה
הכללי אשר גובשה באפריל-מאי  1973ונועדה
לתת מענה לאפשרות של התקפה מצרית-סורית
במאי  .1973בהתאם לפקודת “כחול -לבן",
נעשו הכנות לפריסה מהירה של הסד"כ הסדיר
בחזיתות ,ולשם כך קודמו טנקים ותותחים
לימחי"ם קדמיים ,כדי להמתין שם לצוותי
התגבור שיוצאו בשעת הצורך ממערך ההדרכה
ויוטסו אל הימחי"ם .ניתן אישור עקרוני לגייס
כעשרת אלפים אנשי מילואים כדי להשלים
את הסד"כ הסדיר ,הואצו עבודות הנדסיות
במכשולי הנ"ט ברמת הגולן ,קודמו ימחי"ם
בפיקוד הצפון ,הוקדמה הקמת מפקדת אוגדת
מילואים חדשה והוגברו האימונים של מערך
הצליחה.

ההערכות של שר הביטחון דיין
והרמטכ"ל דוד (דדו) אלעזר ביחס למידע
ההתרעתי שאליו נחשפו היו מחמירות.
בהערכת המצב האמורה ציין הרמטכ"ל:
“באינסטינקט אני מרגיש הפעם שזה
יותר רציני מאשר בהתרעות אחרות...יש
לי ביטחון שזה לא פחות מחודש מהיום,
כך שיש לנו זמן להיות מוכנים"

בסוף מאי פג המועד עליו הצביע המידע
ההתרעתי כעיתוי של המתקפה המצרית-
סורית .בתחילת יוני הוריד הרמטכ"ל את
רמת “הכוננויות המיוחדות" שנכללו בפקודת
“כחול-לבן" .בתחילת אוגוסט ,בעקבות הרגיעה
המתמשכת בחודשים יוני ויולי ,בוטלו הצעדים
לחלוטין.
באוקטובר  1973אמורות היו להתקיים בחירות
בישראל ,והיקף תקציב הביטחון עלה לשיח
הציבורי .עלות כוננות “כחול -לבן" הייתה כ60-
מיליון לירות – סכום נכבד במונחי תקציב
הביטחון של השנים ההן .ואכן שרים ,ושר האוצר
במיוחד ,מתחו ביקורת על הרמטכ"ל ועל הוצאה
כספית זו ,שהתבררה ,כביכול ,כמיותרת משחלף
מאי ולא הייתה מלחמה.
במבחן המעשה ,בסוגיית “כחול-לבן" צדק אמ"ן

בהערכתו כי הסבירות למלחמה נמוכה ,ולפיכך
יצא מהמחלוקת עם הרמטכ"ל כאשר ידו על
העליונה .אולם לכך הייתה השפעה הרת אסון
בהמשך הדרך .ההצלחה של אמ"ן להעריך נכונה
את המצב במאי חיזקה את הביטחון העצמי של
ראשיו ומנעה בחינה מעמיקה של הסיבות בגינן
לא יצאו מצרים וסוריה למלחמה במועד זה.
כתוצאה מכך ,כאשר החלו להתגלגל האירועים
של סוף ספטמבר  -ראשית אוקטובר ,היה
הרמטכ"ל בעמדה נחותה מראש ביחס להערכת
אמ"ן ,אשר חזרה ללא שינוי על גרסת ההערכה
של חודש מאי6.

השתלשלות האירועים במצרים

נשיא מצרים סאדאת קיבל את ההחלטה לצאת
למלחמה נגד ישראל ב .1972-חילוקי דעות
באשר ליעדי המלחמה בינו לבין שר המלחמה
מוחמד צאדק הביאו להחלפתו בכמאל חסן עלי.

צוות מומחים בראשות ראש אגף המבצעים של
צבא מצרים ,הגנרל גמאסי ,הצביע על שלושה
מועדים מתאימים לפתיחת המלחמה :מאי,
ספטמבר ואוקטובר .1973
באפריל  1973נפגשו נשיאי סוריה ומצרים
בבורג' אל-ערב ליד אלכסנדריה .אפשר שקיום
הפגישה באפריל והיות חודש מאי אחת
מהאופציות לעיתוי פתיחת המלחמה ,עמדו
ביסוד המידע ההתרעתי שהתקבל בחודש
אפריל בישראל .בפגישה הוחלט על הקמת צוות
צבאי משותף לתיאום התכנית האופרטיבית,
שבמסגרתה נקבעו גם דרכים להשגת הפתעה.
הצוות המשותף ,אשר היה מורכב מ 14 -קצינים
בכירים ממצרים וסוריה ,התכנס לראשונה ב22-
באוגוסט  1973באלכסנדריה7.
האם פתיחת מלחמה במאי אכן עמדה על הפרק
ונשללה ומה היו השיקולים לבחירת חודש
אוקטובר כעיתוי המועדף למלחמה  -איננו

הרמטכ"ל רב אלוף דוד אלעזר (דדו) ושר
הביטחון משה דיין במלחמת יום הכיפורים.
ב 9-מאי  ,1973גרס הרמטכ"ל כי יש להמשיך
בצעדי המוכנות לקראת מלחמה אפשרית.
שר הביטחון ציין כי מתקרבת שעת חידוש
המלחמה ביוזמת מצרים וסוריה
יודעים ,ולפיכך לא נותר אלא לבחון את הסיבות
שיתכן והובילו להחלטה זו.
בעקבות מלחמת יום הכיפורים הוקמה ועדת
אגרנט אשר חקרה את הכשל ההתרעתי דאז.
עיקר המאמצים המחקריים מאז ועד היום הופנו
להבנת כשלי מלחמת יום הכיפורים והפקת
לקחיה .כתוצאה מכך סוגיית “כחול-לבן" זכתה
להתייחסות מצומצמת יחסית ,ולמרות שחלפו
 40שנה מאז ,טרם נמצא מענה חד משמעי
לשאלות שעוררה.

עם מינוי עלי לשר המלחמה ובהובלת
הרמטכ"ל שאד'לי ,החלה מצרים בגיבוש
תכנית אופרטיבית מעודכנת למלחמה .תכנית
האב המצרית למתקפה גובשה ככל הנראה
כבר בינואר  ,1973ובמקביל תוכננה תכנית
הונאה אסטרטגית שנועדה להשיג הפתעה
באשר לעיתוי ,לעוצמה ,למקום ולשיטת ביצוע
המתקפה .במוקד תכנית ההונאה המצרית עמד
תרגיל המפקדות הכלל-צבאי “תחריר ,"41
שנועד לשמש כסיפור הכיסוי העיקרי לשלל
ההכנות של צבא מצרים לקראת המלחמה .החל
משנת  ,1968נהג הצבא המצרי לקיים תרגיל
מדוע לא פרצה המלחמה במאי ?1973
מפקדות רחב היקף בסוף שנת ההדרכה ,ולפיכך ניתן להצביע על מספר סיבות אפשריות
ביצוע תרגיל מסדרה זו לא נתפס בעיני המודיעין להחלטת מנהיגי סוריה ומצרים לצאת למלחמה
הישראלי כאירוע חריג ובעל משמעות התרעתית .באוקטובר ( ולא במועד מוקדם יותר) ב:1973-
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הניסיון של אמ"ן לשכפל כביכול את “הצלחת מאי "1973
באוקטובר  ,1973תוך הפגנת שאננות והתעלמות מהסימנים
המעידים על מלחמה קרבה ,היו ללא ספק בין הגורמים לכשל
המודיעיני של מלחמת יום הכיפורים

שיקולים מבצעיים ואופרטיביים  -נראה כי
במאי  1973צבאות מצרים וסוריה לא נמצאו
ברמת המוכנות הנדרשת ליציאה למלחמה
במספר היבטים :מצרים וסוריה עדיין קיוו לקבל
מברה"מ אמצעי לחימה שביקשו והסובייטים
טרם נענו; מערכת התיאומים בין הצבאות
טרם הושלמה; כמו כן ,במוקד תכנית ההונאה
המצרית עמד התרגיל “תחריר  "41שכאמור,
עמד להתבצע בסוף השנה .הקדמתו לחודש מאי
הייתה מעוררת ללא ספק את חשדה של ישראל
והייתה עלולה לסכל את ההפתעה האסטרטגית
שקיוותה מצרים להשיג.
לחץ סובייטי למנוע מלחמה סמוך למועד
ועידת פסגה בין מנהיגי ברה"מ וארה"ב ביוני
 - 1973הערכה זו מצוינת במאמר של יואל בן
פורת ואריה לויטה ,אשר טוענים כי בריה"מ
הייתה מודעת לכוונות מצרים וסוריה לפתוח
במלחמה במאי  1973והפעילה עליהן לחץ
כבד להימנע מכך ,מחשש שמלחמה כזו תפגע
באינטרסים האסטרטגיים של בריה"מ ביחסיה
עם ארה"ב8.
החלטה עצמאית של אנואר סאדאת להימנע
ממלחמה בסמוך לוועידת הפסגה  -בשלהי שנת
 1972ובתחילת  1973התנהלו מגעים בין מצרים
לארה"ב כדי לקדם מהלכים מדיניים בין מצרים
38

לישראל .סאדאת ידע כי בתום מהלך מלחמתי
מול ישראל ,יזדקק לארה"ב כדי לקטוף את
פירות המלחמה ,ולפיכך למצרים היה אינטרס
אסטרטגי מובהק לשמור על יחסים תקינים עם
הממשל האמריקני.
כמו כן ,למרות “ההתקררות" ביחסי מצרים-
ברה"מ לאחר המשבר ביניהן ב ,1972-מצרים
הייתה תלויה בסיוע הצבאי של בריה"מ במקרה
של מלחמה .לפיכך היה אינטרס מצרי ברור שלא
לפגוע בפגישת הפסגה ביוני  ,1973שהייתה
חשובה לברה"מ.

(“הקונספציה")  -אמ"ן העריך שהסבירות
למלחמה נמוכה מכיוון שלמצרים לא הייתה
אז יכולת לצאת למתקפה כוללת נגד ישראל
(בהיעדר אמצעי לחימה נוספים שהיו דרושים
לה וטרם קיבלה מבריה"מ :מטוסי תקיפה ארוכי
טווח וטילי קרקע-קרקע מדגם “סקאד" ,שיכלו
לאיים על מטרות אסטרטגיות בעומק שטחה
של ישראל) .וכן מפני שסוריה לא יכלה להסתכן
לבדה במלחמה נגד ישראל .לפיכך למרות המידע
ההתרעתי העריך אמ"ן שהסבירות למלחמה
נותרה נמוכה.
אמ"ן העריך את המידע ההתרעתי שהתקבל
באפריל  1973כחלק מניסיון מצרי להפעיל
לחץ על מנהיגי ארה"ב וברה"מ ,אשר נפגשו
בוושינגטון ,לפעול לנסיגת ישראל מהשטחים
שכבשה ב.1967-

צעדי הכוננות שנקטה ישראל במסגרת “כחול -
לבן"  -אחת ההערכות גורסת כי מצרים וסוריה
אכן התכוונו לפתוח במלחמה במאי -יוני ,1973
אולם מכיוון שהתברר להן כי ישראל מודעת
לכוונותיהן ונערכת לקראתן  -החליטו לצאת
למלחמה במועד שבו יוכלו ליהנות מיתרונות של
הפתעה אסטרטגית.
הערכת אמ"ן במהלך אירועי “כחול  -לבן"

סיכום

העובדה שאמ"ן צדק בהערכתו ואכן
המלחמה לא פרצה במאי  ,1973הגבירה
את הביטחון העצמי של ראשי הארגון
ומנעה תחקור מעמיק
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ראשית ,חודש מאי  1973אכן היה אחד
המועדים האפשריים לפתיחת מלחמה בהתאם
להמלצות הוועדה בראשות גמאסי .איננו יודעים
מדוע נשללה אפשרות זו במהלך ועידת הפסגה
בין נשיאי סוריה ומצרים ,אשר בחרו בחודש
אוקטובר כעיתוי המועדף למלחמה.
אשר לסיבות שהובילו לדחייה ,גם כיום אין

מודיעין וספר
בידינו מידע חד משמעי לגביהן ,אך נראה שהיא
נבעה מצירוף של מספר גורמים (אשר הוצגו
לעיל) :העדר מוכנות של צבאות מצרים וסוריה
למלחמה במאי  -יוני ,התחשבות בעיתוי ועידת
הפסגה בין מנהיגי ארה"ב ובריה"מ וחשיפת
הכוונות ליציאה למלחמה על ידי ישראל וצעדי
המוכנות שנקטה.
העובדה שאמ"ן צדק בהערכתו ואכן המלחמה
לא פרצה במאי  ,1973הגבירה את הביטחון
העצמי של ראשי הארגון ומנעה תחקור מעמיק
של האירוע ,אשר יתכן והיה מוביל למסקנה כי
אמ"ן הגיע להערכה נכונה אך מנימוקים שגויים.
בדיעבד ניתן לומר בבירור כי הסיבות שגרמו
לסאדאת ולאסד להחליט על מלחמה בעיתוי
אחר לא היו אלה אשר עליהן ביסס אמ"ן את
הערכתו שהמלחמה לא תפרוץ במאי .1973
הניסיון של אמ"ן לשכפל כביכול את “הצלחת
מאי  "1973באוקטובר  ,1973תוך הפגנת
שאננות והתעלמות מהסימנים המעידים על
מלחמה קרבה ,היו ללא ספק בין הגורמים לכשל
המודיעיני של מלחמת יום הכיפורים.
החלטת הצמרת המדינית והביטחונית של
ישראל במאי  1973לנקוט צעדי מוכנות בניגוד
להערכת אמ"ן ,והעובדה שאמ"ן צדק ומלחמה
לא פרצה ,תרמה להיווצרות סינדרום “זאב -
זאב" המוכר כאחת מאבני הנגף הבולטות במתן
התרעה אודות מתקפת פתע.
לפיכך ,בשעה שהצטבר המידע ההתרעתי
בספטמבר ותחילת אוקטובר  1973אודות
מלחמה קרבה ,ואמ"ן שב וטען כי הסבירות
למלחמה נמוכה  -כפועל יוצא מסינדרום “זאב
 זאב"  -קיבלו קברניטי המדינה את עמדתאמ"ן ולא נקטו בצעדים שנדרשו לקדם את פני
המלחמה.
השלכות אירועי “כחול-לבן" כפי שהוצגו עד
כה מצביעות על תרומת אירועים אלה לכישלון
ההתרעה והמוכנות באוקטובר  ,1973אולם
לכוננות היו גם השלכות חיוביות :הצעדים
שננקטו אפשרו לצה"ל לשפר את מוכנותו
למלחמה ,ותרמו ללא ספק לשיפור יכולתו
לעמוד בנסיבות הקשות של הפתעה אסטרטגית
בעת פרוץ המלחמה באוקטובר  .1973
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מאת אפרים לפיד

לארסנל הספרים על מלחמת יום הכיפורים
נוסף ספרו המרתק של העיתונאי הוותיק אמנון
לורד“ ,הדור האבוד" .לורד הוא בן קיבוץ עין
דור ואח שכול .ב 1973-היה בן  ,21סג"מ צעיר,
קב"ר ב .8200-הספר מתבסס על עשרות ספרים
שפורסמו על המלחמה ,על מסמכי גנזך המדינה
ועל ראיונות אישיים שביצע המחבר.
המחבר מתאר את ההיבטים הבינלאומיים בדגש
על יחסי ארה"ב -בריה"מ ,כמו גם את התנהלות
הדרג המדיני  -גולדה מאיר ,משה דיין וחברי
הקבינט האחרים .הוא מתייחס גם לדרג הצבאי
 הפיקוד העליון של צה"ל – דוד (דדו) אלעזר,ישראל טל (טליק) ,שמואל (גורודיש) גונן ואלי
זעירא ,ומפקדי השטח אריאל (אריק) שרון,
אברהם (ברן) אדן ,אמנון רשף ,אביגדור (ינוש)
בן-גל ,אביגדור קהלני וחבריהם הרבים.
חלק ניכר ממה שנסקר בספר בתחומים אלה
כבר התפרסם  ,אך לורד מצליח להציג בתמצית,
בפרקים קצרים ותכליתיים ,את עיקרי התמונה.

זאת בתוספת תובנות שלו ,בעיקר על הרקע
האישיותי של בעלי התפקידים והתנהלותם
במלחמה .הוא ממשיך בניתוח משלו על מצבה
של החברה הישראלית אחרי המלחמה.
תוספת ייחודית לספר זה היא נקודת המבט
של קצין מודיעין ב 8200 -על תפקוד היחידה
הזאת (שמנתה אז כמחצית ממספר חיילי חיל
המודיעין כולו) .נכללת בו התייחסות אישית
למספר קצינים ולתפקודם ,החל במפקד היחידה
(לימים תא"ל) יואל בן פורת ועד לקצינים
בבסיס המרכזי (“בבל") בסיני ובמערך הפרוס
באוגדות.
המחבר מעלה על נס את אחד המפקדים שנפלו
במלחמה ,מג"ד  87סא"ל יואב ברום ,בן שפיים,
ואף בחר להשיק את ספרו בערב עיון שהתקיים
בקיבוץ בהשתתפות קציני מודיעין רבים.
לפנינו ספר המתייחס למלחמת יום הכיפורים
מזוויות שונות מאוד ופונה אל קהל מגוון.
מומלץ בכל לב .
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הסיפור שלי

תצפית
בג'בל ג'ניפה
נשלחתי למוצב הפיקוד הקדמי באום-חשיבה ["דבלה"] וסמוך למועד
הצליחה לגדה המערבית של תעלת סואץ ,קרא לי מישהו [אינני זוכר
מי] והטיל עלי משימה :לאלתר מידית צוות תצפית ,אשר יוטס אל הגדה
המערבית ,יתמקם בהסתר וידווח לפיקוד אודות תנועות האויב.
רון כתרי | תא"ל (מיל')
האגם המר הגדול (צילום אויר :גוגל)
גזרת התצפית שקבלנו פנתה
מזרחה וכיסתה את חופו של האגם
המר הגדול ,שדה התעופה כברית
ועוד

א

רבעה עשורים אחרי ...הפרטים
מטשטשים ,ללא ספק .אבל אני מבקש
לשתף אתכם באפיזודה בה נטלתי חלק
במלחמה ,הזויה משהו...ואולם – היה הייתה.
בפרוץ מלחמת יוה“כ ,שימשתי בתפקיד רמ“ד
ירדן ביח' המודיעין של פיקוד הדרום בבאר שבע.
ערב המלחמה הועברה האחריות המודיעינית
על מרחב דרום ירדן (וסעודיה) לפיקוד המרכז,
וכך נותרתי מחוסר תעסוקה .אחרי שעסקתי
בגיוס מילואי יחידת התצפיות ארוכות הטווח
של הפיקוד ,ציודם ושיגורם לחזית סיני ,בימי
המלחמה הראשונים ,סייעתי בפיקוד ככל
שנדרש .נשלחתי למוצב הפיקוד הקדמי באום-
חשיבה [“דבלה“] וסמוך למועד הצליחה לגדה
המערבית של תעלת סואץ ,קרא לי מישהו [אינני
זוכר מי] והטיל עלי משימה :לאלתר מידית צוות
תצפית ,אשר יוטס אל הגדה המערבית ,יתמקם
בהסתר וידווח לפיקוד אודות תנועות האויב.
ההתרגשות נוכח האתגר הייתה עצומה .בתוך
הבלגן הכללי בחרתי שלושה תצפיתני מילואים
מיח' התצפיות הפיקודית ,אשר השתעממו
ב“דבלה“ ,אלתרנו ציוד  -רשת הסוואה ,משקפת
 3-2 ,20X120ג'ריקנים של מים ,מנות קרב
ולחם ,נשק [“עוזי“ ורובי  ,]FNקסדות ...דומני
שעלה בידי גם לאלתר חגור .נקראתי למפה
בחמ“ל המודיעין ,שם הצביע המתדרך על
המפה על נקודה גבוהה יחסית במרכז רכס ג'בל
ג'ניפה ,ממערב לאגם המר הגדול“ .לשם תוטסו
במסוק“ ,הוא אמר“ ,חכו לו במנחת של הרכס
ולאחר שתתמקמו ,צרו קשר ודווחו“.

המסוק המריא ,הנמיך בחדות לעבר
תעלת סואץ אותה עבר מעל אזור
הגשרים [שלנו ושל המצרים] בדוורסואר,
והדרים מעל מי האגם לכיוון הרכס .פניה
חדה וטיפוס תלול מערבה ,טייס המשנה
השליך רימון עשן ונחתנו .גררנו הציוד
שלנו מן המסוק אל הקרקע המסולעת
ובהנפת יד לשלום  -נסתלק המסוק
מזרחה ,לכיוון סיני
גזרת התצפית שקבלנו פנתה מזרחה דווקא
וכיסתה את חופו של האגם המר הגדול ,שדה
התעופה כברית ועוד .צוידנו גם במכשיר קשר
נישא ,בסוללה רזרבית וב“מלקוד“ ,להצפנת
הדיווחים .אחרי המתנה ממושכת במנחת,
בשמש הקופחת של אמצע אוקטובר ,נשמע
טרטור מנועו של מסוק שנחת סמוך לנו .טייס
ה-בל ,205-סא“ל(*) שרק שפמו הבלונדיני
העבות נראה מתוך הקסדה והמשקפיים ,סימן
לנו לעלות למסוק ,אחרי שהראה באצבעו על
המפה לאן בכוונתו להטיסנו .המסוק המריא,
40
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טיל  SA-2מצרי נטוש בעמדה בג'בל ג'ניפה.
רק קולות ירי מרוחקים .רוח שורקת ,חום נורא.
בנקודת הנחיתה בה ירדנו מן המסוק ,נראו
סימנים טריים של תלמי טנקים ונגמ“שים,
שחלפו שם לא מכבר

הנמיך בחדות לעבר תעלת סואץ אותה עבר מעל
אזור הגשרים [שלנו ושל המצרים] בדוורסואר,
והדרים מעל מי האגם לכיוון הרכס .פניה חדה
וטיפוס תלול מערבה ,טייס המשנה השליך רימון
עשן ונחתנו .גררנו הציוד שלנו מן המסוק אל
הקרקע המסולעת ובהנפת יד לשלום  -נסתלק
המסוק מזרחה ,לכיוון סיני.
דומיה ,שממה ...רק קולות ירי מרוחקים .רוח
שורקת ,חום נורא .בנקודת הנחיתה בה ירדנו מן
המסוק ,נראו סימנים טריים של תלמי טנקים
ונגמ“שים ,שחלפו שם לא מכבר .סחבנו את
הציוד לעבר שפת המצוק ,דיווחנו על מיקומנו
בשטח והתחלנו לארגן את עמדת התצפית,
מודיעינית ולוגיסטית .דומני שהייתה כבר שעת
צהריים .המידע העיקרי שעלה בידנו לאסוף
ולדווח לפיקוד עד רדת החשיכה עסק בשני
נושאים :האחד  -מעל לראשינו התחולל קרב
אוויר וטייס מצרי צנח ממטוסו לא רחוק מעמנו,
בשיפולי המצוק עליו היינו ממוקמים .הכוונו
אליו מסוק חיל האוויר וראינו כיצד טיפלו
בו ואספו אותו עמם .השני – דיווחנו אודות
נסיגת/נטישת חיילים רבים את עמדותיהם
בשטח החקלאי לחופו של האגם המר .הם
פשוט צעדו מערבה ,כבודדים או בקבוצות

קטנות ,למאותיהם ,לעבר הוואדיות היורדים
מרכס ג'ניפה [מקומנו שלנו] לעבר חופי האגם
המר .ידענו שמדובר בלוחמי החטיבה של “צבא
השחרור הפלסטיני“ ,שהייתה ערוכה להגנת
אזור זה ,והבנו כי אנו צפויים לאיום מצדם אם
יגיעו אלינו .שיפרנו ההסוואה ובתורנות צפינו
לאחור ולאגפים ,לזהות שמא חיילים מצריים/
פלשתינאים קרבים אלינו .לקרב ,ידענו ,איננו
ערוכים.
בחלוף השעות התחוור לנו כי התלמים שראינו
בנחיתתנו היו של הטנקים של אוגדת “ברן“
[ ]162וכי אין תכלית של ממש [מודיעינית או
מבצעית] בהמשך ישיבתנו שם .ביקשנו חילוץ
והובטח לנו מחמ“ל המודיעין כי “מטפלים בזה“.
כך חלפו השעות ...קור מדברי [מעילים לא היו
עמנו ,כי היה חם נורא ביום ,]...חששנו מתנועת
המצרים סביבנו ,דימינו לשמוע קולותיהם
מרחוק.
בערך בחצות יצר עמנו קשר כוח צה“לי והודיע
שמשימתו לחלצנו .את תחושת השמחה על
בואם החליפה ההכרה כי המרחק הקצר בקו
אוויר בינינו [הם אותתו לנו בפנסי הרכב] אינו
רלבנטי - ,הם לא יוכלו לטפס ברכביהם דרך
המצוקים .ה“קודקוד“(**) השתכנע ,לאחר

זמן ובדיקת קווי הגובה הצפופים במפה ,כי לא
נוכל “לרדת אליו“ ...בינתיים ירד ערפל כבד
על האזור .הכוח שב על עקבותיו ,איגף את
המצוק מצפון ובא אלינו מאחור ,מצפון-מערב.
השעה הייתה כבר שלוש או ארבע לפנות בוקר.
הסתכנו והדלקנו מדורה כדי לאותת באמצעותה
למחלצים על מיקומנו .מיד כשהגיעו ,נערכנו
להעמיס הציוד ולהסתלק משם ,אך מצאנו
עצמנו מאבטחים את צוות החילוץ בראשות
המג“ד ,שפשוט קרס ,כך ממש ,לשקי השינה
לשינה קצרה .עם אור ראשון ניעורו לקפה
שהכינונו להם והביאונו לאחר נסיעה לא
ממושכת לשדה התעופה בפאיד ,שם החלה
התארגנות להמשך הפעילות.
במבט לאחור  -חוויה מיוחדת ,עם המון סימני
שאלה ...ארבעים שנה אחרי ,נשאיר אותם כך.

(*) שנה ויותר לאחר המלחמה ,התארחתי בביתו של מפקד
טייסת המסוקים בחצרים ,סא“ל דני ברוס .איש חייכני ,משופם
ובלונדיני ...להפתעתנו – הקרין בפנינו סרטון  8מ“מ אותו צילם
ממסוקו בעת המלחמה ובו צילומי נחיתתנו וחילוצו של טייס
מצרי ...משיפולי ג'בל ג'ניפה.
(**) קולו הצרוד של מפקד החילוץ היה מוכר לי .שאלתיו אם
מתחיל ב-נ' והשיב בחיוב ובפליאה .היה זה המ“פ שלי בבה“ד ,1
שלוש שנים לפני המלחמה ,סא“ל נפתול שגיא .במלחמה – היה
מג“ד נח“ל  908ואלינו הגיע לחלצנו בזחל“ם הפיקוד שלו ועם
ג'יפ נוסף.
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מודיעיון
לעומק המודיעין
מבט
ה מ ו ד י ע י ן האמריקני לקראת
מלחמת יום
הכיפורים :כשל
איסופי והערכתי

בעריכת עמוס גלבוע | תא"ל (מיל')
amos39@012.net.il

מדור "מודיעיון" נועד לשמש במה
למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של
עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון
הלאומי על מגוון הדעות הרווחות
בארץ ולפעמים גם בעולם .העשרת
מרכיבים אלה ב"במה לוויכוח" תתרום
ותסייע לביטחון הלאומי.
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עד הרגע האחרון המודיעין האמריקאי לא העריך כי מלחמה עומדת לפרוץ
במזרח התיכון בטווח המיידי .מרכיבי כישלון ההערכה של קהילת המודיעין
האמריקאית היו רבים ,וכמו בישראל ,עיקר האחריות הוטלה על גורמי
המחקר
אהוד ערן | ד"ר ,קצין באמ"ן ,לשעבר מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה;
eiran59@gmail.com
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הילת המודיעין האמריקאית ,הופתעה רוב הגורמים האמריקנים לא הבינו
לחלוטין שעה שצבאות מצרים וסוריה
כי בראייתו של סאדאת ,המאמץ
פתחו בהתקפה על ישראל ב 6-אוקטובר .הסובייטי  -אמריקני להרגיע את
היה זה מחדל מודיעיני ברור .עד הרגע האחרון המתח הבין מעצמתי מנוגד לאינטרס
המודיעין האמריקאי לא ידע ולא העריך כי
המצרי

מלחמה עומדת לפרוץ במזרח התיכון בטווח
המיידי .כך ,למשל ,דו"ח המודיעין היומי של
סוכנות הביון של משרד ההגנה ( )DIAקבע ב6-
באוקטובר  1973כי “אין עדיין אינדיקציות
צבאיות או מדיניות לגבי כוונות או הכנות
מצריות לחדש את מעשי האיבה נגד ישראל".
מטרת המאמר להציג את מרכיבי הכישלון
האמריקאי ,לבחון האם רמתו של מערך האיסוף
האמריקאי הייתה מספקת כדי לספק מידע
התרעתי ,ולנתח מדוע כשל מערך המחקר
האמריקאי .המאמר ,המהווה חלק מעבודה
רחבה יותר ,מתבסס בעיקרו על עיון ראשוני
בדו"חות ובמחקרים של קהילת המודיעין
האמריקאית שהותרו לפרסום ,ובייחוד על דו"ח
צוות המחקר שהוזכר ,שפורסם בדצמבר .1973
42
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מרכיבי כישלון ההערכה של קהילת
המודיעין האמריקאית

מקור הכישלון האמריקני להעריך כי מלחמה
במזה"ת עומדת בפתח בכמה וכמה הערכות
שגויות:
א .בקרב קהילת המודיעין האמריקנית רווחה
הדעה כי למצרים ולסוריה לא הייתה יכולת
צבאית לפתוח במלחמה מול ישראל .מחקר
משותף של סוכנות הביון המרכזית ()CIA
וסוכנות המודיעין של משרד ההגנה ()DIA
מיולי  1973קבע בצורה ברורה כי כוחות
צבאיים מצריים בהיקף משמעותי לא יוכלו
לחצות את תעלת סואץ .לפחות על פי החומר



הוועד המנהל של סוכנות הביון האמריקאית ,אז בראשות וויליאם א.קולבי.
רוב הגורמים האמריקנים לא הבינו את גישתו של סאדאת כלפי המעצמות

שפורסם ,לאמריקנים לא הייתה “קונספציה" האמריקאים שגו בשורה של סוגיות
ספציפית לגבי סוג היכולות שיאפשרו
צבאיות אסטרטגיות ,אופרטיביות
וטקטיות .כך למשל :הם לא העריכו כי
למצרים לפעול נגד ישראל .זאת ,בשונה
מצרים וסוריה יפעלו במשותף בתעוזה,
מן העמדה של מחלקת המחקר של אמ"ן,
שקבעה כי ללא מפציצים ארוכי טווח מצרים תוך שמירה על מהלכיהן בסוד ,ולא
העריכו שכוחות עיראקיים ישתתפו
לא תצא למלחמה.
בלחימה ,בוודאי לא באופן משמעותי
ב .קהילת המודיעין האמריקנית העריכה כי

מצרים וסוריה מבינות היטב את נחיתותן
הצבאית ,וכי הן לא רואות כל טעם לצאת
למלחמה שהן יודעות כי יובסו בה .בפועל,
כפי שהתברר בדיעבד ,היעד המצרי למלחמה
היה להניע מהלך מדיני להחזרת סיני ,גם אם
הדלק להתנעתו יהיה כרוך בתבוסה צבאית.
ג .המעריכים האמריקנים סברו כי החברה
המצרית לא תוכל לעמוד בלחצים הנובעים
מעימות צבאי נוסף וכי מהלך צבאי יזום עלול
לאיים על שלטונו של הנשיא סאדאת.
ד .בהתבסס על ההערכות דלעיל ,קהילת
המודיעין האמריקנית העריכה כי מצרים
וסוריה מעניקות עדיפות לאסטרטגיה
מדינית להשגת יעדיהן הלאומיים ,וכי הן

נטשו את האסטרטגיה של מלחמה להשגת
יעדיהן ,או לפחות מצויות בתהליך של
נטישה.
ה .רוב הגורמים האמריקנים לא הבינו את
גישתו של סאדאת כלפי המעצמות .הם לא
הבינו כי בראייתו של הנשיא המצרי ,המאמץ
הסובייטי  -אמריקני להרגיע את המתח הבין
מעצמתי מנוגד לאינטרס המצרי.
ו .לבסוף ,האמריקנים שגו בשורה של סוגיות
צבאיות אסטרטגיות ,אופרטיביות וטקטיות.
כך למשל :הם לא העריכו כי מצרים וסוריה
יפעלו במשותף בתעוזה ,תוך שמירה על
מהלכיהן בסוד ,ולא העריכו שכוחות

עיראקיים ישתתפו בלחימה ,בוודאי לא
באופן משמעותי.
בה בעת ,ראוי להזכיר כי בשנה שקדמה
למלחמה ,לפחות שתי הערכות סטו מקו
החשיבה שתואר לעיל .במאי  ,1973על רקע
הערות לוחמניות של הנשיא סאדאת ,וככל
הנראה גם בשל ההערכה ישראלית כי עשויה
לפרוץ מלחמה ,נדרשו מעריכי קהילת המודיעין
האמריקנית לחוות דעתם על סיכויי המלחמה.
הערכת מודיעין לאומית ( )NIEמ 17 -במאי
 1973קבעה כי:
“המשך הקיפאון הדיפלומטי עשוי לזרז את
חידוש מעשי האיבה אם סאדאת (למרות
מודעותו לחולשתו של הצבא המצרי) יעריך כי
הדבר עשוי להביא את ארה"ב וברית המועצות
למעורבות אקטיבית יותר בתהליך ההסדרים".
למרות השפה הזהירה ,המעריכים צדקו לחלוטין
בניתוח זה .אולם ,הם לא פיתחו את מסקנתם
עד תומה וחתמו את ההערכה בקבעם ב"שורה
התחתונה" כי גם חוסר התקדמות דיפלומטית
“אין משמעה כי מעשי איבה הם בלתי נמנעים
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או אפילו סבירים".
אם אלו הנמצאים ב"שטח" חושבים שאין
הגורם היחיד בקהילת המודיעין האמריקנית
סיכוי למלחמה ,אזי “מי היא" שתחשוב אחרת.
שחלק על “השורה התחתונה" הנ"ל היה גוף
רוב הדיווחים שהגיעו ממקורות אמריקנים
המחקר של משרד החוץ ( .)INRזה פרסם
(דיפלומטים ואנשי מודיעין) במצרים ובסוריה,
הסתייגות מהערכת המודיעין הלאומית מן
חיזקו את הערכתם של גורמי המחקר המודיעיני
ה 17-במאי  1973שבועיים אחריה .גוף המחקר כי מצרים אינה מתעתדת לצאת למלחמה .ריי
של משרד החוץ קבע  -ודייק  -כי הוא “נוטה
קליין ,ראש גוף המחקר של משרד החוץ (,)INR
לציין את רמת הסיכון של מעשי איבה למטרות הציג עמדת מיעוט בנושא האיסוף כשטען,
לקראת סוף המלחמה בדיון פנימי ,כי “לא היה
מדיניות במעט יותר דחיפות מזו שהוצגה
לנו מספיק מודיעין ברמה הבסיסית...על מה
בהערכת המודיעין הלאומית .אם הדיון
שמתרחש במזרח התיכון מדי יום...לרוסים היה
באומות המאוחדות בשבועות הקרובים לא
מידע טוב הרבה יותר" .באופן דומה ,בחומר
יביא לתנועה משכנעת ,דעתנו היא כי חידוש
מעשי האיבה עד הסתיו הוא אפשרות של יותר ששוחרר אין כמעט התייחסות למקורות יומינט
(אנושיים) ולא ברור האם לאמריקנים היו
מחמישים אחוז" .דע עקא ,נראה שעד סתיו
 1973גם גוף מחקר זה שינה את עמדתו וסבר כי מקורות משמעותיים מסוג זה .חריג בולט אחד
הוא ההתרעה שסיפקו הירדנים לארה"ב (וגם
מצרים וסוריה לא יפנו למלחמה.
לישראל) בסוף ספטמבר  ,1973מפיו של מקור
בדיעבד התברר כי מעבר לסיבות שהביאו את
סורי ,לפיו צבא סוריה ערוך להתקפה על ישראל.
קהילת המודיעין האמריקאית להניח כי לא
מקור זה גם מסר פירוט מדויק של תכנית הקרב
תפרוץ מלחמה ,היא שגתה בכמה תחומים
הסורית ,כפי שאכן התממשה באוקטובר ,1973
נוספים:
א .קהילת המודיעין האמריקנית העריכה כי גם וכן את מצב המוכנות המבצעית של היחידות
אם יפרצו קרבות ,ישראל תביס עד מהרה את הסוריות לקראת ההתקפה .בליל ה30-29-
בספטמבר העבירה סוכנות הביון המרכזית
המצרים ,ובאבדות מועטות בלבד.
( )CIAהתרעה זו לישראל .נראה כי תוכן
ב .גורמי המודיעין האמריקנים לא העריכו כי
ההתרעות שעברו מרבת עמון ישירות לישראל,
חידוש הלחימה בין ישראלים לערבים יביא
ומרבת עמון דרך וושינגטון לישראל ,היו דומות.
למתח בין מעצמתי כפי שאכן ארע.
ג'ק או'קונול ,שהיה ראש התחנה של סוכנות
ג .האמריקנים העריכו הערכת חסר את
הביון המרכזית בעמאן עד  1972ולאחר מכן
האפשרות כי מדינות ערב תעשנה שימוש
נציגו של המלך חוסיין בוושינגטון ,כתב ב2011-
בצמצום אספקת נפט למערב ככלי להשגת
כי המקור היה בכיר בצבא הסורי שפנה מיוזמתו
יעדיהן.
לשירותי הביון של ירדן והתריע כי ארצו עומדת
לתקוף את ישראל ,ייתכן משום שהוא הסתייג
סיבות לכשל  -מערכת האיסוף
דו"ח ניתוח הכישלון האמריקני שנכתב בדצמבר מן המהלך.
 1973קבע כי ככלל“ ,לא היו חולשות מהותיות"
“חוקר המזרח התיכון  -בשירות המדינה
בכל הנוגע לאיסוף ולהפצה של חומר גולמי
האמריקני התאים את עצמו בניחותא
מודיעיני .זאת ,למרות שהיו מספר “בעיות
לרעיון כי מלחמה יכולה להתחדש כמעט
קונקרטיות" לגבי חלק מן המדינות .הדו"ח
קבע כי “המידע שסופק על ידי גורמי האיסוף בכל רגע נתון" .וכאן טמון הפרדוקס
מכיוון שהזמן עבר ומלחמה לא פרצה,
בקהילת המודיעין היה בו די כדי להניע את
החוקרים למדו “שלא להתייחס" “לרוב
קהילת המודיעין להתריע [על פרוץ מלחמה
האינדיקציות של כוונה [ערבית] עוינת"
אפשרית] .המידע (ממקורות טכנולוגיים
ואנושיים) לא היה חד-משמעי ,אך היה
כאמור ,במידע האמריקני ששוחרר אין כמעט
בהיקפים גדולים ,מבשר רעות ,ולרוב מדויק".
התייחסות למקורות סיגינט ,למרות שברור
החומר ששוחרר לפרסום אינו מציג תמונה
שנעשה בהם שימוש .טענה אחת שעולה
מלאה של מצאי המקורות האמריקני ,בייחוד
ממידע זה ,היא שבשל ביטחון מידע ,רוב
בכל הנוגע לאיסוף סיגינטי (מודיעין אותות).
החומר הסיגינטי שהועבר לחוקרים היה ערוך
אולם ,בהתבסס על הבנתנו החלקית את מצאי
בצורה “טכנית" שהקשתה מאוד על עיבודו
מקורות זה ,נראה כי המעריכים ייחסו משקל
לכדי מודיעין מוגמר .מאידך ,מיום עיון של
יתר לדיווחים של אנשי מודיעין ודיפלומטים
אמריקנים שהוצבו בשגרירויות בקהיר ובדמשק .ספריית ניקסון (ינואר  )2013בנושא המודיעין
חוקרת מודיעין מסוכנות הביון המרכזית ( )CIAהאמריקאי במלחמת יום הכיפורים ,מתברר כי
האמריקנים האזינו במהלך המלחמה לדרגים
סיפרה ב  2013בכנס פומבי ,שהיא סברה כי
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טקטיים ישראלים בשעות הראשונות של
המלחמה ,לרבות ניטור קריאות המצוקה של
המוצבים הישראלים בחזית המצרית .ניתן
להניח כי היו להם יכולות דומות גם לגבי הכוחות
הערביים.
המעריכים האמריקנים נשענו גם על תצלומים
מלוויינים .מקורות אלו הראו בברור כבר באמצע
יוני  1973כי המצרים הניעו כוחות משוריינים
לקדמת הגדה המערבית של תעלת סואץ .עד
ה 7-באוגוסט  1973אישרו תצלומי לווין כי
המצרים הציבו מערכות הגנה אווירית מדגם
ס.א 6-ליד התעלה .כמו כן הראו התצלומים כי
עד אמצע ספטמבר חיזקו הסורים את המערך



תעלת סואץ והעיר סואץ ,צילום לווין.
המעריכים האמריקנים נשענו גם על תצלומים
מלוויינים .מקורות אלו הראו בברור כבר באמצע
יוני  1973כי המצרים הניעו כוחות משוריינים
לקדמת הגדה המערבית של תעלת סואץ
המשוריין שלהם בגולן והגדילו את מספרי אתרי
מערכות ההגנ"א מסוג ס.א 6-בחמישים אחוז
(מ 10-ל.)15-
אולם תצלומי הלוויין לא סיפקו תמונה מלאה.
בשל לוחות הזמנים של הלוויינים ובשל
עננות ,משימת הצילום האחרונה שהגיעה
לידי החוקרים לפני המלחמה ,נערכה ב25-
בספטמבר ,בעוד שלפי דו"ח הסיכום האמריקני,
ההכנות הקונקרטיות האחרונות למלחמה,
לפחות בחזית המצרית ,החלו יום לאחר מכן.

סיבות לכשל :תחום ההערכה

הגורמים האמריקנים שבחנו את כישלונם

המודיעיני לקראת המלחמה הטילו את האחריות לרעיון כי מלחמה יכולה להתחדש כמעט
על המחקר ,ולהלן הסיבות המרכזיות שמצאו כי בכל רגע נתון" .וכאן טמון הפרדוקס כפי
שקבע הדו"ח מדצמבר  :1973מכיוון שהזמן
הביאו לטעות המחקרית:
עבר ומלחמה לא פרצה ,החוקרים למדו “שלא
מצב היחסים בין ישראל למדינות ערב
להתייחס" “לרוב האינדיקציות של כוונה
המתיחות הצבאית המתמדת בין ישראל לבין
[ערבית] עוינת" .דו"ח המחקר כינה תהליך מוכר
סוריה ומצרים בתקופה שלאחר מלחמת ששת
הימים ,הביאה לכך שבשנים 1973 - 1967
זה בשם הידוע “זאב ,זאב".
החוקרים האמריקאים חיו בתחושה שאפשרות לכן ,בניסיון להעריך מתי עלולה לפרוץ מלחמה,
מוקד המחקר האמריקני עבר מהיבטים צבאיים
המלחמה מרחפת בקביעות באוויר .דו"ח
להיבטים מדיניים .חוקר אמריקני אמר לצוות
המחקר האמריקני מדצמבר  1973על הכשל
שבדק את הכישלון בסתיו-חורף  1973כי “בחנו
המודיעיני קבע כי “חוקר המזרח התיכון –
את הפעילות הצבאית בתוך המסגרת הכללית
בשירות המדינה או מחוצה לו – חי מזה זמן,
של התמונה המדינית ,ולא ראינו אותה כמי
ופחות או יותר התאים את עצמו בניחותא
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שעומדת בפני עצמה .בסופו של דבר הכרחנו
את עצמנו לדחוק את המידע הצבאי לתוך
הפאזל המדיני ,גם כשפיסות המידע [הצבאיות
–א.ע] לא התאימו אליו כלל".
הטיה לגבי יחסי העוצמה בין הצדדים
התפיסה האמריקנית לגבי חוסר היכולת
הערבית להכות את ישראל במלחמה נשענה על
דימוי עוצמה מופרז של ישראל ודימוי חולשה
מוגבר של הצד הערבי .דו"ח המחקר האמריקני
מדצמבר  1973לגבי הכישלון לחזות את מלחמה
קבע כי:
“לשום הטיות ( )PRECONCEPTIONSלא היה
משקל כה מרכזי על העמדה האנליטית של
החוקרים ,כמו ההטיות לגבי כושרן הצבאי
היחסי של ישראל ומדינות ערב .מלחמת יוני
[ ]1967הוזכרה פעמים רבות על ידי החוקרים
כהוכחה לחולשה היסודית ואולי הקבועה
של הכוחות הערביים ,וכנגזרת מכך שהכוחות
הישראלים הם בלתי מנוצחים".
ספר מחקר בסיסי שהוציאו במשותף ביולי
 1973גורמי המחקר של סוכנות הביון המרכזית
( ,)CIAסוכנות הביון של משרד ההגנה ()DIA
ויחידת המחקר של משרד החוץ ( )INRפרט את
מרכיבי הראיה בדבר הפערים בין שני הצדדים:
“העליונות הישראלית במרכיבים כמו כשירות
טכנית ,מוראל ,מנהיגות ונושאים אחרים
מקזזת את הנחיתות בכמויות של כוח אדם וכלי
נשק...כוחות היבשה המצריים אינם מסוגלים
לתקוף במבנה על-אוגדתי מעבר לתעלה".
לגבי הסורים ,קבעו האמריקנים כי “ההצבה
של מערכות נשק חדישות (שיוצרו בבריה"מ)
בתחומי ההגנה האווירית ,התחום הימי ,ותחום
היבשה...לא שיפרו באופן משמעותי את
היכולות הצבאיות הסוריות".
ההערכה האמריקנית הנמוכה לצבאות ערב
נבעה ,לפחות בחלקה ,מגישת עליונות תרבותית
מול העולם הערבי .בדיונים בין החוקרים
הייתה תחושה כי כוח האדם של מדינות ערב
אינו מותאם ללחימה מודרנית הן בשל יכולות
טכנולוגיות נמוכות ,אך גם בשל “העדר אומץ"
פיסי.
גישות אלו נוסחו בכתובים ,הגם שבצורה זהירה
יותר .כך למשל ,בספר מחקר בסיסי מיולי
 ,1971קבעו החוקרים כי “החולשה הבסיסית
של הצבא המצרי ממשיכה להיות איכותו של
כוח האדם הערבי ...המגויס הממוצע חסר את
היכולות התרבותיות והפיסיות הבסיסיות
הנדרשות לצורך שירות צבאי...בשטח ,היחידות
הלוחמות הן בעלות מוטיבציה נמוכה ונוטות
להתמודד עם אתגרים בגישה פטליסטית".
השפה בה השתמשו האמריקנים מזכירה מאד
את השפה בה נעשה שימוש ב"מחקרי הקצינים
46

(והחיילים)" של צה"ל על שבויי  1967ויתכן כי
האמריקנים נשענו על עבודות אלו של צה"ל.

המרכיב הישראלי

בתקופה שקדמה למלחמה ,האמריקנים
והישראלים החליפו מידע והערכות באפיקים
מודיעיניים ומדיניים ,ובכלל זה לגבי סיכויי
המלחמה.
המידע האמריקאי ששוחרר מראה כי לעמדה
הישראלית הייתה חשיבות רבה ,אך לא
מכרעת ,בגיבוש עמדתה של קהילת המודיעין
האמריקנית .ריי קליין ,איש סוכנות הביון
המרכזית שעמד בראש גוף המחקר של משרד
החוץ ( )INRאמר בפגישה של צמרת המשרד
לקראת סוף המלחמה כי “הקושי שלנו ,באופן
חלקי ,היה שהישראלים שטפו לנו את הראש,
והם...שטפו לעצמם את הראש באופן דומה".
בה בעת ,קליין הדגיש כי העדרו של מידע
מודיעיני בסיסי ,היה סיבה “הרבה יותר חשובה"
לכשל המודיעיני האמריקני .דו"ח המחקר
האמריקני מדצמבר  1973סיכם סוגיה זו
במילים הבאות:
“באופן בלתי נמנע ,בתקופה שהובילה למעשי
האיבה [מלחמת יום הכיפורים] ,הקהילה
נשענה בצורה משמעותית על מידע והערכות
שהתקבלו באפיקים שונים מן הישראלים
...חומר זה  -שבעבר סייע באופן משמעותי
להערכות אנליטיות מדויקות  -היה במקרה
זה מטעה במיוחד ...הגישה הישראלית לגבי
סבירות המלחמה הייתה רגועה עוד יותר
מזו של המעריכים של קהילת המודיעין
[האמריקנית  -א.ע]".

ההערכה האמריקנית הנמוכה לצבאות
ערב נבעה ,לפחות בחלקה ,מגישת
עליונות תרבותית מול העולם הערבי

הקשר מוסדי :כוח אדם ,מתודולוגיה
והעדרה של תרבות תחקורים

בראייה לאחור ,חלק מהמעריכים האמריקנים
קבעו כי הכישלון האמריקני היה גם תוצאה
של תהליכים פנימיים בסוכנות הביון .ראשית,
משבר האמון בין החברה האזרחית האמריקנית
לבין הזרוע המבצעת בכלל ומערכת הביטחון
בפרט ,צמצמה את המאתר האפשרי בין בוגרי
האוניברסיטאות ,והקשתה על גיוס כוח אדם
איכותי .שנית ,לפחות על פי המידע שבידנו,
העיסוק המתודולוגי בקרב גורמי המחקר היה
מוגבל למדי .בנוסף ,הגם שקהילת המודיעין
האמריקנית צברה שורה של כישלונות בהערכה
בעשור שקדם למלחמה ,נראה כי עד סוף 1973
לא היה תהליך ברור של תחקורים והפקת
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לקחים.

הקשר מוסדי רחב :שנים של משבר
בסוכנות הביון המרכזית

במהלך שנות השבעים סוכנות הביון המרכזית
עמדה בפני קשיים רבים .רוב הספרות מתייחסת
לעשור זה בתולדות הסוכנות כעשור של משבר.
הסוכנות כשלה במהלך עשור זה בהערכתה
לגבי שורה ארוכה של אירועים (כמו ההפיכה
בקמבודיה ,עלייתו של איינדה לנשיאות בצ'ילה,
המהפכה באיראן) ,נחלשה כשחקן בירוקראטי
ואיבדה חלק מן האוטונומיה שלה .באמצע
שנות השבעים התמודדה קהילת המודיעין
עם חקירה ארוכה של הקונגרס ,שהניבה דו"ח
ציבורי ביקורתי מאד כלפי הסוכנות (דו"ח ועדת
צ'רץ') וכן עם חקיקה שהגבילה ,למעשה ,את
סמכויות הפעולה של סוכנות הביון המרכזית.
במבט רחב עוד יותר ,המשבר היה נדבך במשבר
האמון הכללי בין החברה האמריקנית לבין הזרוע
המבצעת בכלל ,והזרועות הביטחוניות בפרט.
זאת בהמשך למלחמת וייטנאם ולהתנהלותו
של הנשיא ניקסון ,שהביאה להתפטרותו
באוגוסט  1974בשל פרשת ווטרגייט .חולשתה
של הסוכנות בתוך הקשר זה נבעה ,כאמור ,בין
היתר מכך שהיא איבדה חלק מן העצמאות שלה,
כשהיועץ לביטחון לאומי (ובהמשך שר החוץ)
הנרי קיסינג'ר ,מיצב עצמו בין הסוכנות לבין
הנשיא ,כשכל תקשורת בין הסוכנות לבין הנשיא
עברה דרכו .הנשיא היה עסוק בהישרדותו
הפוליטית והותיר מרכיבים רבים של נושאי
החוץ ,כולל הקשר עם קהילת המודיעין ,בידיו
של היועץ לביטחון לאומי ,אשר מונה לשמש
גם כשר החוץ כשבועיים לפני המלחמה .שנית,
קיסינג'ר נטל לידיו את סמכות הייזום והפיקוח
על המבצעים החסויים של הסוכנות .שלישית,
הנשיא פקפק ביכולת של הסוכנות ומיעט לקרוא
את החומר המודיעיני שהיא סיפקה .באופן
דומה הצמרת המדינית האמריקנית מדרה את
סוכנות הביון מכל המגעים החשאים החשובים
שהיא ניהלה עם בריה"מ ,סין ,וצפון-וייטנאם
בתקופתו של הנשיא ניקסון .במסגרת הניסיונות
של ראשי הסוכנות לנסות ולשקם את היחסים
עם הבית הלבן ,הם גם שינו את הערכותיהם של
אנשי המחקר שלהם באופן שיתאימו להעדפות
של הצמרת המדינית האמריקנית הגם שלא ניכר
כי עשו כן בהקשר של מלחמת יום הכיפורים.
גישה זו עוררה זעם בקרב חלק מן המנתחים
המודיעיניים שטענו גם כי אין לימוד של
כישלונות העבר .כישלונה של הסוכנות לחזות
את ההפיכה בקמבודיה ב ,1970-ולמנוע את
בחירתו של סלוודור איינדה לנשיא צ'ילה באותה
שנה ,הכעיסו מאד את הנשיא וצוותו והם לחצו
על הסוכנות להשתנות .תחת הלחץ מן הדרג



המדיני ,ראש הסוכנות ריצ'רד הלמס פיטר בשנת
 1970ארבעה מתוך ששת סגניו .הוא עצמו פוטר
בפברואר  .1973המנהל שהחליפו ,איש הבית
הלבן ג'יימס שלזינגר ,כיהן בתפקיד כחצי שנה
בטרם מונה לשר ההגנה.
עוד קודם לכן ,לקראת סוף  ,1970התברר כי
הסוכנות מצויה בקשיים .הנשיא מינה את
שלזינגר ,סגן ראש משרד התקציבים של הבית
הלבן (ולימים ,כאמור ,ראש סוכנות הביון
המרכזית ושר ההגנה) ,לבדוק את תפקודה של
קהילת המודיעין לרבות הסוכנות .הדו"ח קבע
כי למרות עלייה גדולה בעלות הפקת המודיעין
ולמרות התרחבותם של הארגונים במהלך שנות
ה( 60-בייחוד בשל ההתפתחויות הטכנולוגיות),
קהילת המודיעין האמריקנית לא הצליחה לשפר
את היקף ואיכות המודיעין שהיא מספקת .עוד
קבע שלזינגר כי קהילת המודיעין אינה ערוכה
לסייע דיה לנשיא באתגרים המרכזיים העומדים
לפניו וכי יש לבצע שינוי ארגוני מקיף בסוכנות.
לקשיים מוסדיים אלו היו השפעות מיידיות
על גופי ההערכה בתוך סוכנות הביון המרכזית.
שניים מתוך שלושת המנהלים שניהלו את
הסוכנות במהלך  1973ערכו שינויים ארגוניים
שטלטלו את הסוכנות .מנהלה של הסוכנות
החל מאוגוסט  ,1973וויליאם קולבי ,יזם שינוי
ארגוני מקיף בתהליך ההערכה שלא הושלם עד
המלחמה .שלזינגר ואחריו קולבי גם העבירו
מתפקידם חלק ניכר מן המעריכים בעלי הניסיון
המזרח-תיכוני .באופן מקרי ,צמרת היחידה
שעסקה במודיעין מיידי ובהעברתו לבית הלבן
()Office of Current Intelligence - OCI
סבלה מחולשה בימים שלפני המלחמה .בכיר
אחד ביחידה שהה בחופשה בשבוע שלפני
המלחמה ,ובכיר אחר שב מעט קודם לכן משנת
שבתון .גם דרגים נמוכים יותר נתפסו ברגע
לא נוח .החוקרת שהייתה מופקדת ישירות על
מצרים יצאה לסיור במזרח התיכון ,והוחלפה על
ידי חוקרת שעסקה בנושא לוב .לבסוף ,גורמי
ההערכה בסוכנות לא תיכללו בין מודיעין כלכלי
למודיעין מדיני מה שהוליך ,בראיית חוקרים
אמריקנים מאוחרים ,לכישלון לחזות את חרם
הנפט הערבי.

סיכום

קהילת המודיעין האמריקנית לא העריכה כי
פניהן של מצרים וסוריה למלחמה באוקטובר
 1973והחזיקה בעמדה זו עד פתיחת הקרבות.
בלב הכשל האמריקני עמדה “קונספציה" (הגם
שלא ממש כונתה כך) ,לפיה הצד הערבי לא
יכול לנצח את ישראל ולכן לא ייצא למלחמה.
בשונה מן ה"קונספציה" של קהילת המודיעין
הישראלית ,זו האמריקנית לא כללה פירוט

שניים מתוך שלושת המנהלים
שניהלו את הסוכנות במהלך 1973
ערכו שינויים ארגוניים שטלטלו
את הסוכנות .מנהלה של הסוכנות
החל מאוגוסט  ,1973וויליאם
קולבי( ,בתמונה) יזם שינוי ארגוני
מקיף בתהליך ההערכה שלא
הושלם עד המלחמה

שיתוף הפעולה המודיעיני עם ישראל וההערכות
קונקרטי של כלי נשק שישנו את חוסר היכולת
הערבית; בדומה לקהילת המודיעין הישראלית ,המרגיעות של גורמי מודיעין ישראלים היו בעלי
גם הקהילה האמריקנית ככלל לא הבינה כי
השפעה חשובה אך לא מכרעת על עמדתה של
בראייתה של מצרים גם כישלון צבאי עשוי לקדם קהילת המודיעין האמריקנית .בה בעת ,נראה
את היעד המדיני הכולל של קהיר .הגורם היחיד כי ההשפעה הישראלית חרגה מעבר לשאלה
שהבין זאת  -גוף המחקר של משרד החוץ  -נסוג הקונקרטית של חידוש הלחימה ,וניתן לאתרה
מעמדה זו עד סתיו .1973
גם ברבדים עמוקים יותר של עמדת החוקרים
האמריקנים ,כמו הערכות על איכות הלחימה
חשוב להדגיש שערב מלחמת יום
של לוחמים ערביים המזכירה מאד קביעות
האמריקאית
הכיפורים קהילת המודיעין
דומות של חוקרי אמ"ן בשנים שלפני המלחמה.
שלה
השפל
נמצאה בשיא תקופת
כללו של דבר ,ניתן לקבוע כי ההטיות של גורמי
ההחלטות
מקבלי
והשפעתה על דרג
המחקר האמריקני דמו להטיות אגף המודיעין
זאת,
לעומת
אמ"ן,
נמוכה;
הייתה מאוד
של צה"ל .האחד השפיע על השני ,אך כל אחד
השפעה
לו
והייתה
זוהרו,
נמצא בשיא
מהם הגיע למסקנותיו המוטעות “בכוחות
ההחלטות
מקבלי
על
ביותר
גבוהה
עצמו".
ובו בזמן חשוב להדגיש שערב מלחמת יום
האיסוף האמריקני כלל בעיקר תצלומי לווינים
ודיווחים של גורמים אמריקנים רשמיים בקהיר הכיפורים קהילת המודיעין האמריקאית נמצאה
בשיא תקופת השפל שלה והשפעתה על דרג
ובדמשק ,שכללו את התרשמותם משיחות עם
מקבלי ההחלטות הייתה מאוד נמוכה; אמ"ן,
גורמים מצריים .לפחות על פי המידע ששוחרר,
לעומת זאת ,נמצא בשיא זוהרו ,והייתה לו
ניכרה חולשה אמריקנית במקורות יומינט.
השפעה גבוהה ביותר על מקבלי ההחלטות.
באשר לסיגינט ,הוא הופעל ברמה הטקטית,
ניתן להסיק שתי מסקנות מרכזיות מכל
אך נראה שלרמה האסטרטגית הערבית לא
האמור :האחת ,טעויות גדולות אינן נחלתו
היה לאמריקאים סיגינט .גם כך ,רוב המקורות
הבלעדית של שירות מודיעין מסוים ,אלא
שנסקרו לצורך העבודה הזו ,סבורים כי גורמי
אורבות לכלל שירותי המודיעין .שנית,
האיסוף סיפקו די מידע התרעתי לפיו ניתן היה
להעריך כי מלחמה עומדת בפתח .ישנה הסכמה בנושאים אסטרטגים קריטיים  -אסור למדינת
כי מוקד הכשל היה מחקרי והערכתי ולא
ישראל להסתמך על שירותי מודיעין זרים,
הבינה
לא
איסופי .קהילת המודיעין האמריקנית
יהיו עשירי טכנולוגיה ככל שיהיו ,אלא בראש
ביחס
סאדאת
את הראייה האסטרטגית של
ובראשונה על יכולותיה היא ,ועל הבנתה שלה
למעצמות .היא לא הבינה כי הנשיא מנסה לעבור את המציאות .
מן המחנה הסובייטי למחנה האמריקני ,וכי
בראייתו המאמץ הסובייטי-אמריקני לייצב את
המערכת הבינלאומית דרך תהליך הדטנט יפריע הביבליוגרפיה המלאה קיימת בגרסה האינטרנטית
לקהיר לקדם את השבת סיני.
של המאמר באתר המל"מ

גיליון  | 67כסלו תשע״ד

47

מודיעיון

מבט לעומק
המודיעין

מודיעין חיל הים
במלחמת יום הכיפורים:

י

שראל נחלה הצלחה בחזית הימית במלחמת
יום הכיפורים למן ראשיתה .מטרת מאמר
זה היא להציג את אופן פעולתה של מחלקת
מודיעין ים (מחמ"ן) קודם למלחמה; מה היה
חלקה בהתרעה מפני מלחמה ואת תרומתה
להתמודדות המוצלחת עם ציי מצרים וסוריה.
לשם הפקת המידע הדרוש ללחימת חיל הים,
חולקו המאמץ המודיעיני והצי"ח לשניים –
מודיעין בסיסי ומודיעין התרעתי .המודיעין
הבסיסי כלל את לימוד סד"כ האויב ,אנשיו
ובסיסיו ,ומעקב אחר פעילותו השוטפת .שני
נושאים חיוניים בקטגוריה זו היו הכרת תורת
הלחימה ומפרט האמל"ח הימי של האויב.
המעקב אחר פעילות הצי הסובייטי באגן
המזרחי של הים התיכון ,ובמצרים בפרט ,היה גם
ישראל אמנם נחלה הצלחה בחזית הימית במלחמת יום הכיפורים למן
הוא יעד למודיעין הימי.
ראשיתה ,אך יכלה להפיק הרבה יותר מן המודיעין הימי“ .לשנייה חשבתי
המודיעין בנושאי ים ,שסיפקו באותה תקופה
לעלות לרמטכ"ל דדו ,אך לא הייתי מספיק נחוש .חבל" ,הודה מפקד חיל
סוכנויות האיסוף ,התבסס בעיקרו על מודיעין
תקשורת (קומינט) ,מודיעין חזותי וחילופי
הים דאז ,האלוף בנימין תלם
מידע עם שירותים זרים ידידותיים .כיוון שמידע
אוריאל מרץ | סא"ל ,במלחמת יום הכיפורים שימש כסגן ראש מחמ"ן ים .בעבר שירת ממקורות אנוש (יומינט) ברמה מתאימה בזירה
הימית היה זניח ,סבל מודיעין ים מחסר באשר
בתפקידי מחקר ואיסוף במודיעין של חיל הים
לכוונות האויב הימי ולתכניות המלחמה שלו.

הקונצנזוס שנטרל
את האזעקה
סער " 4אחי רשף" משגרת טיל "גבריאל" | במלחמת יום הכיפורים נורו  53טילי גבריאל.
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הגורמים לניצחון על ציי מצרים
וסוריה :הכרת תורת הלחימה
המצרית ,פענוח ה"סטיקס" ,אך מעל
לכל  -אומץ הלוחמים והעזת הפיקוד

לרשות מודיעין ים לא היה אפוא מידע ערכי ישיר
על תורת הלחימה הימית המצרית ,ועל תוכניות
המלחמה האופרטיביות .חסר זה מולא בהצלחה
באמצעות מעקב ממושך ורצוף אחר התרגילים
והתמרונים שנערכו בצי המצרי .כמו כן נעשו
היקשים ממידע על תורת הלחימה הסובייטית,
אשר התקבל משרותי מודיעין זרים ידידותיים.
תורת הלחימה המצרית הוטמעה ותורגלה היטב
בידי מפקדי כלי השיט בחיל הים ,אשר למדו
בדיוק כיצד לנצלה ולמה לצפות מן האויב.
אתגר קריטי למודיעין הימי היה עמידה על
אפיונו המדויק של הטיל הסובייטי “סטיקס"
) ,)P-15בו היו חמושים סטי"לי “קומאר"
ו"אוסה" של המצרים והסורים .בהתאם מוקד
המאמץ המודיעני ע"י ראשי מחמ"ן ואנשי
המחקר  -אל"מ ראובן אשכנזי ,אל"מ (לימים
תא"ל) אברהם (רמי) לונץ וסגנו סא"ל אוריאל
מרץ ,סא"ל (לימים אל"מ) משה (מרצ'ל) ברנע,
סא"ל (לימים אל"מ) פנחס (פיני) נוסבאום
ורס"ן (לימים אל"מ) יוסי שניר.
מאמץ של המודיעין הטכני בהובלתו של קצין
הלוחמה האלקטרונית בחיל ,אל"מ חירות צמח,
וכן סיוע מסוים מצד שירותי מודיעין ידידותיים,
נשא פרי ועיקרי אפיונו של ה"סטיקס" פוענחו.
ידע זה ,שכלל ניתוח קליטת מודיעין אלקטרוני
(אלינט) ,אפשר לאל"מ צמח לפתח אמצעי
נגד להסחת הטיל ולהטעייתו .על כך התבססה
שיטת הלחימה של הסטי"לים ,אשר יכלו לסגור
טווחים ולפגוע בסטי"לי אויב בטילי “גבריאל"
(אשר היו בעלי טווח קצר יותר) בלי שכוחותינו
נפגעו ,למרות מטר טילי “סטיקס".

מפקד חיל הים אלוף בנימין
תלם ומפקד שייטת ספינות
הטילים אל"מ מיכאל
ברקאי בנמל חיפה בבוקר
שלאחר קרב לטקיה7 ,
אוקטובר 1973

מודיעין ים מגיע למסקנה כי פני
האויב למלחמה

התשובה למודיעין התרעתי  -באין מידע ישיר
על כוונות האויב הימי או על תוכניותיו במלחמה
יזומה  -ניתנה באמצעות מעקב רב-שנים
של קציני המחקר המיומנים אחר הפעילות
המבצעית בצי המצרי ושגרת החיים בו .המידע
שלוקט באופן זה סונן בעבודת נמלים ולאורך
זמן נערכו השוואות בין מצבי רגיעה לכוננות,
לרבות לקחים ממצבי לחימה או מהכנות
מלחמתיות שאירעו בעבר .עקב כך היה המודיעין
הימי באוקטובר  1973מסוגל לומר על סמך
ניתוחים אלה באופן בוטח ,כי פניו של הצי
המצרי למלחמה.
מחמ"ן ים לא התייחס בהערכותיו לקונספציה

נציגי מודיעין ים אשר השתתפו דרך
קבע בפורומים השונים של אמ"ן הציגו
בדבריהם תמונה עדכנית על מהלכי הצי.
אולם ,המשמעויות העולות מנתונים אלה
נדחו בידי ראש ענף מצרים במחקר ובידי
ראשי מחלקת המחקר באמ"ן בנימוק
“אינכם מכירים את התמונה כולה"
וכן “יש לנו ידיעות יותר טובות ונוגדות
למשמעויות אלה"

של אמ"ן כי מצרים לא תפתח במלחמה כל
עוד לא יהיו ברשות חיל האוויר המצרי מטוסי
קרב הפצצה ארוכי טווח אלא התמקד בהתרעה
למלחמה בזירה הימית .המודיעין הימי גם
לא נכלל בתפוצה של מלוא חומר המודיעין
ההתרעתי ,להוציא חלק מן הידיעות ממקור
הצמרת של המוסד  -המכונה כיום “בבל"
“ /המלאך"  -בדגש מיוחד על תיאוריו את
פרטי מהלכי המלחמה הצפויה ביוזמת מצרים
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והשלכותיהם על הלוחמה הימית.
במחצית השנייה של ספטמבר ובראשית
אוקטובר הגיעו הידיעות על פעילות הצי המצרי
שיוחסו לכאורה לתרגיל “תחריר  ."41אולם
הפרטים על היערכותו המלחמתית ,על הכשרת
כלי השיט ,על גיוס ספינות אזרחיות ועל הכנות
נוספות של הצי המצרי  -הוערכו במחמ"ן ים
כחורגות מתרגיל .יתר על כן ,הם תאמו למקבץ
הסימנים המעידים על מלחמה כפי שנאגרו
במודיעין ים והצביעו על מהלך שהוא מעבר
לתרגיל בין-זרועי גרידא.
מודיעין ים הפיץ במהלך תקופה זו שלפני
המלחמה דוחות ולקטים ,שבהם באו השינויים
החריגים בצי המצרי לידי ביטוי .נציגי מודיעין ים
אשר השתתפו דרך קבע בפורומים השונים של
אמ"ן הציגו בדבריהם תמונה עדכנית על מהלכי
הצי .אולם ,המשמעויות העולות מנתונים אלה
נדחו בידי ראש ענף מצרים במחקר ובידי ראשי
מחלקת המחקר באמ"ן בנימוק “אינכם מכירים
את התמונה כולה" וכן “יש לנו ידיעות יותר
טובות ונוגדות למשמעויות אלה" .באופן אירוני
התברר בדיעבד ,כי שלל הידיעות ההתרעתיות
שלא הופצו למחמ"ן ים היו רק מחזקות את
ההתרעה שנבעה ממהלכי הצי המצרי.

ספינה מדגם אוסה  1תוצרת בריה"מ |
ספינות האוסה השתתפו במלחמת יום
הכיפורים בחיל הים הסורי ובחיל הים
המצרי .מסטי"לים אלה שוגרו עשרות
טילי סטיקס כנגד סטי"לים של חיל הים
הישראלי

המלחמה ממש.
במלחמה עצמה עמד המודיעין הימי
הקו המתון נשמר גם כאשר הגיעו הידיעות על
במבחן .לוחמי הסטי"לים פעלו באומץ
הירתעות מהתרעה מפורשת ברמה
כך ,ששלטונות הצבא המצרי התירו לחיילים
על יסוד הכרתם את תורת המלחמה של
צה"לית
לאכול בימי הרמדאן ואף כאשר סרן (לימים
האויב ותוך אמונה באמצעי הנטרול של
את
שפירטו
הימי
המודיעין
הערכות
דחיית
סא"ל) רבקה כץ ,שהייתה מופקדת על המעקב
טילי ה"סטיקס" ,שאפשרו להם להיכנס
הגורמים
ידי
על
למלחמה
המעידים
הסימנים
לקרב ולהשיג הכרעה בלי להינזק .לרשות אחר הצי הסובייטי ,הציגה במחמ"ן ים את
המוסמכים באמ"ן ,גרמו למחמ"ן ים לבדוק
המידע על יציאת כלי השייט הסובייטיים מנמלי
את המפקדים בים עמדו גם חוליות האזנה
ההיערכות
עצמו ולהעמיק את המחקר.
מצרים וסוריה ב 4-וב 5-באוקטובר ,במקביל
מניתוחהתחזקו סגן טקטית ,שסיפקו מודיעין בזמן אמת
המצרי
והמהלכים החריגים של הצי
לפינוי המבוהל של היועצים ושל המומחים
הימי
המחקר
ואנשי
אלה)
הרמ"ח (מחבר שורות
הצבאיים הסובייטיים .גם אז המשמעות
משמעות
כי
נוקבת,
למסקנה
בהערכתם והגיעו
מלחמה העומדת בשער .הוא מחק בין השאר
ההתרעתית מכך ברמה הלאומית לא הועלתה על
יזומה
למלחמה
הכנה
בפירוש
מהלכי הצי היא
את המילה “מלחמה" .הלקט שוכתב ודולל
הכתב ולא פורסמה.
–
כולו
"41
“תחריר
תרגיל
כי
ובמשתמע מכך
אפוא מעוקצו ההתרעתי ,וכך הופץ .אפשר שהיה
אינו
–
באוקטובר
ב6-
להסתיים
שעמד כביכול
פה מעין היזון חוזר של אל"מ לונץ עם עמדתו
רמחמ"ן מציג סימנים מעידים
הונאתי.
אלא מהלך
של מפקד חיל הים האלוף ביני תלם ,אשר לא
הערכתו למלחמה ,אך מפקד חיל הים מקבל
זו
תובנה
הופיעה
המלחמה
פרוץ
לפני
מספר
ימים
היה שלם עם גירסת מחמ"ן וקיבל את
בשלב ביניים את הערכתו המרגיעה
מפורשות בלקט מודיעין ים מיוחד .ראש מחמ"ן המרגיעה של ראש אמ"ן.
של ראש אמ"ן
ים ,אל"מ רמי לונץ ,היה מודע ושותף להערכות
התרעה מפני מלחמה קרובה ,אשר נבעה
עוד ב 30-בספטמבר דיווח ראש מחמ"ן אל"מ
ההתרעתיות של סגנו ושל ראשי המחקר הימי
מהערכה שקולה ומבוססת על מודיעין שאליה
באשר לאופיו האמיתי של ה"תרגיל" הבין-זרועי הגיעו במחמ"ן ים ,לא פורסמה אם כן ולא הגיעה לונץ בדיון מטה חיל הים את העובדה כי הצי
המצרי נכנס לכוננות ונמצא בתהליך של התחלת
המצרי; הוא מילא את תפקידו נאמנה ,כאשר
לאמ"ן ולקברניטים .קשה לטעון שהערכה זו -
מפורשת ככל שהייתה  -הייתה גוברת על הערכת תמרון חסר תקדים בהיקפו .לפי עדותו של
שיתף בהערכה ההתרעתית את מפקד החיל
אלוף בנימין (ביני) תלם בזמן אמת אך אולי לא אמ"ן ומביאה למהפך; אך סביר להניח שהייתה מפקד החיל תלם ,באותו שלב הוא “לא לקח
זאת ברצינות יתר על המידה" ,מה גם שבאותם
תמיד בצורה נחרצת דיה .לעומת זאת ,לא היה
מהווה חומר למחשבה ,וייתכן שאף מעודדת
ימים גם לא לחץ עוד רמחמ"ן על הנקודה של
אל"מ לונץ נכון לחרוג במוצהר ,בכתובים ,מן
גורמים מסוימים ,שבלאו הכי היו להם ספקות
הקונצנזוס בדבר סבירות נמוכה למלחמה ששלט באשר ל"סבירות הנמוכה" ,לשנות את הערכתם .אפשרות מלחמה ,אלא אמר כי מדובר בתרגיל
רחב היקף .עם זאת ,נראה שהמשך דיווחי מחמ"ן
אז באמ"ן .כיוון שכך ,כאשר הלקט הנ"ל הובא
בהתאם לאותה הנחיה מגבילה של הרמ"ח
כי במצב היערכות הצי המצרי מעברו למצב
לאישורו ,קודם להפצתו ,הוא סרב לאשר אותו
לא הפיץ המודיעין הימי בכתובים התרעות
בניסוח כפי שהוגש לו ואשר התריע למעשה על
בדבר המלחמה הקרבה גם בהמשך ,ועד לפרוץ
לחימה הוא קל יחסית ,גברה דאגתו של מפקד
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חיל הים .ב 3-באוקטובר ,למרות היעדר התרעה
ברמת המטכ"ל ,הורה האחרון אפוא על העלאת
כוננות בחיל הים.
באותו היום (או למחרת) פגש תלם את ראש
אמ"ן אלוף אלי זעירא וביקש את התיחסותו
להערכתו של אל"מ לונץ .זעירא אישר את דבר
הסימנים המעידים בצי המצרי ,אולם טען כי
יש לו סימנים משלו המעידים כי אין כל תהליך
המוביל למלחמה וברור שהצי בלבד אינו יוצא
למלחמה .היות וגם בדיון מטכ"ל לא הביע
ראש אמ"ן כל דאגה ,קיבל תלם את ההערכה
המרגיעה .זאת למרות דיווח של אל"מ לונץ
על סימנים חריגים נוספים ובהם היערכות
של פריגטה (אניית מלחמה) ושתי צוללות
מצריות בפורט סודן .לפי עדותו של אל"מ
לונץ בפני ועדת אגרנט (כפי שאוזכרה בעדות
אלוף תלם) ,הוא הודיע למפקד חיל הים כי
“להערכתי האנושית והסוביקטיבית זו מלחמה".
אך מח"י “לא לקח אותו ברצינות באותו יום"
וב 4-באוקטובר חזר והוריד את הכוננות בחיל
הים*.יתכן שמח"י היה רגוע כי הסטי"לים היו
בכשירות טובה עקב תרגיל מסכם גדול בשיתוף
חיל האויר שהתקיים ביום חמישי 4 ,באוקטובר.
חשוב לציין כאן כי נראה שתלם לא היה שלם
לחלוטין עם הערכת ראש אמ"ן ,כי לימים אמר
“לשנייה חשבתי לעלות לרמטכ"ל דדו ,אך לא
הייתי מספיק נחוש .חבל"** .
דאגתו של האלוף תלם דוקא גברה בהמשך אותו
יום חמישי ה 4-באוקטובר ובליל שישי ,כאשר
הגיעו הידיעות על יציאת כלי השיט הסובייטיים
מנמלי מצרים וסוריה ,יחד עם פינוי המומחים
הצבאיים ובני משפחותיהם .בזכרונותיו כותב
תלם“ :ביום חמישי בצהריים לקחתי החלטה:
להפעיל את מערכת החמשת הטילים של חיל
הים...גייסנו (אנשי מילואים) ...והכנו עצמנו
באופן חד משמעי למלחמה ,למצב שנקרא אז
כוננות ג' .למעשה ,בצורה זו הגענו לשבת בבוקר
מוכנים לחלוטין .בדרך זו ,בעצם ,הכריז חיל
הים על מצב כוננות מרבי ,מהלך שצה"ל לא היה
שותף לו"***.
במלחמה עצמה עמד המודיעין הימי במבחן.
לוחמי הסטי"לים פעלו באומץ על יסוד הכרתם
את תורת המלחמה של האויב ותוך אמונה
באמצעי הנטרול של טילי ה"סטיקס" ,שאפשרו
להם להיכנס לקרב ולהשיג הכרעה בלי להינזק.
לרשות המפקדים בים עמדו גם חוליות האזנה
טקטית ,שסיפקו מודיעין בזמן אמת .כך סיכם
אלוף ביני תלם“ :מערכת המודיעין של חיל
הים פעלה בצורה מאד אפקטיבית ,הן בשטח
המודיעין הטקטי הימי והן בשטח המודיעין
האסטרטגי .מערכת זו סיפקה מידע רב ערך
לכלים בזמן המלחמה ,וכן מידע הדרוש לתכנון

ם-ים סטיקס מתוצרת בריה"מ נבנה בשנת  .1951לטיל
טיל יוהיה מבוסס על מבנה המטוס יאק  1000ש ממדיו הגדולים יחסית
הטיל פותח בשנות החמישיםגל ושלושה משטחי שליטה בזנב .על אף בות .ביות הטיל מתבצע
כנפוני דלתא ,גוף גלילי מעו מויות גדולות ויוצא למדינות ברית ורשה ר טרה .בטיל מותקן מנוע
לטילי ים-ים יוצר הסטיקס בכקן בחרטומו ומשדר אלומת חרוט לכוון הממטרה מתוכננת לשמש
המות
עף ל
באמצעות מכ"ם פשוטכאשר יתרת הדלק שלא נשרפת במהלך הי  120-מ' מעל פני הים.
ה .הטיל טס בגובה 250
רקטי של דלק נוזלי וץ כמעין פצצת תבער
טרטוס על ידי ספינות
להגברת עוצמת הפיצ
שימוש בטילי סטיקס בקרב לטקיה ובקרב ים ישראליות .אף אחד
במלחמת יום הכיפורים נעשה די ספינות של צי מצרים ,כנגד ספינות טיל מקות והשתמש במוץ
של צי סוריה ובקרב דמייט על י השיט של חיל הים שביצע תמרוני התח (מקור :ויקיפדיה)
לא פגע בכלי
שמותקן בראש הטיל.
מטילי הסטיקס רונית כנגד מכ"ם הביות
ובלוחמה אלקט

היה לנו לרועץ בשנת  .1973מאז הגעתי להכרה,
מבצעים עתידיים"*** .
שלמשמעת מסוג זה במערכות המודיעין צריכים
להיות סייגים  -ברוח של יושרה ,של חופש
הלקח :נחישות בהבאת הערכות
הבעת דעה ושל מצפון .בכל מקרה אין לזהות בין
חריגות בפני גורמים בכירים
קונצנזוס למשמעת .דבר זה מתחבר יפה לצורך
ההצלחה החילית המרשימה התבססה על
ההתרעה החד-משמעית למלחמה שהתגבשה
בנחישות בביטוי האמת האישית .כפי שהעיד
ברמת המחקר במודיעין הימי ,ואשר גם נקלטה אלוף תלם על עצמו הוא לא היה נחוש דיו להציג
בחיל סמוך למלחמה .להתרעה זו היה פוטנציאל את ההערכה הקריטית של מודיעין ים על סכנת
של משמעות לאומית מובהקת ,אך תובנה זו
המלחמה במטכ"ל או אף בפני הדרג המדיני *.על
טושטשה בדרכה אל מחוץ לחיל ולא הגיעה
אחת כמה וכמה נחוצות נחישות ,העזה ואומץ לב
מפורשות מעבר לדרג ראש אמ"ן .מחשש לחריגה לקצינים בדרגים נמוכים יותר .המדובר בקצינים
מהקונצנזוס לא הופעלה האזעקה.
המשוכנעים בהערכותיהם החריגות והמספיק
כעבור
גם
אקטואלי
נושא ההתרעה במודיעין
חיוניות ,והרואים עצמם חייבים להביאן ישירות
ההתרעה
בנפתולי
יש
ארבעים שנה .דומני ,כי
לידיעתם של גורמים בכירים ,אף אם יהיה
קציני
חשוב.
מערכתי
כפי שפורטה כאן לקח
בדילוג שכזה סיכון למעמדם האישי .זהו לעניות
מודיעין
אנשי
ברובם
היו
1973
מחמ"ן ים בשנת
דעתי אולי הלקח החשוב ביותר ממורשת
נבעו
מכאן
ומקצוענים.
מנוסים ,ותיקים
המודיעין במלחמת יום הכיפורים .
החשיבה העצמאית והביטחון העצמי שלהם
בהגיעם למסקנות שחרגו מן הקונצנזוס .אולם,
* עדות אלוף תלם בפני ועדת אגרנט.
כקצינים בצה"ל ובמודיעין חונכנו ,בד בבד
** “מודיעין-ים התריע :תהיה מלחמה .אף אחד לא הקשיב" -
עם החינוך לחשיבה עצמאית ,גם למשמעת
תא"ל (מיל) עמוס גלבוע ,מעריב.29.9.1998 ,
*** “תלם בים" סיפורו של אלוף ביני תלם ,ע' 224,211
ולהשלמה עם הערכות הממונים“ .חינוך" זה
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חללי קהילת המודיעין נושאי עיטור העוז והמופת
סגן פלטי שי  /עיטור העוז
גילה גבורה
ביום ב'  8באוקטובר  ,1973קיבל הגדוד פקודה לכבוש את מוצב החרמון .סגן שי
פלטי ז"ל נסע בזחל"ם הפיקוד .תוך כדי עלייה לחרמון נתקל הכוח באש עזה ובשר
רשרת מוקשים על הכביש .סגן שי פלטי ז"ל קפץ מהזחל"ם ,ותחת אש צולבת החל
בפינוי המוקשים .הכוח המשיך להתקדם מעט ,ואז נתקל באש אר.פי.ג'י ,ממרחק
של  20מ' .סגן שי פלטי ז"ל חטף מקלעון של פצוע ,קפץ מהזחל"ם ופתח באש לעבר
הסורים .תוך כדי ירי נפגע ונהרג .במעשיו אלה גילה אומץ-לב רב ,קור-רוח יזמה
ותושייה.
רב אלוף מרדכי גור ראש המטה הכללי
			
מאי 1975
אייר תשל"ה
			

רב סרן בוכוול עמיחי /עיטור המופת
גילה אומץ לב
עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים שימש רס"ן עמיחי בוכוול ז"ל כקצין מודיעין בחר
טיבת שריון .במשך כל ימי הלחימה פעל רס"ן עמיחי בוכוול ז"ל בקו הקדמי ביותר,
כשהוא מפעיל יחידות ואמצעי מודיעין ועובר בתצפיות הקדמיות ,תוך סיכון עצמי
רב .בפעולתו זו אפשר זרימת מידע מודיעיני עדכני ושוטף אשר הביא להפעלה מושר
כלת של כוחותינו .ביום  20באוקטובר  1973נפגע ונהרג כשהוא מדווח על התקפת
אויב .במעשיו אלה גילה רס"ן עמיחי בוכוול ז"ל תושייה ,דבקות במשימה ואומץ לב
למופת.
רב אלוף מרדכי גור ראש המטה הכללי
			
ספטמבר 1975
תשרי תשל"ו
			

סמל ראשון סמואל בנימין /עיטור המופת
גילה אומץ לב
ביום  11באוקטובר  1973יצא סייר האוויר סמ"ר סמואל בנימין ז"ל למשימת סיור
אווירית לצורך סיוע לכוחות הקרקע בעת פריצת כוחותינו ברמת הגולן .במהלך
הפעולה היה צורך ליטול סיכונים מעל ומעבר למגבלות שהוכתבו בפקודות .המטוס
שבו טס עבר את קו החזית ונפגע ע"י טיל והתרסק .סמ"ר סמואל בנימין ז"ל נהרג
בפעולה זו .במעשה זה גילה סמ"ר סמואל בנימין ז"ל אומץ לב ודבקות במשימה
למופת.
רב אלוף מרדכי גור ראש המטה הכללי
			
אוגוסט 1977
		
אב תשל"ז
			

סמל ראשון אגסי אלי  /עיטור המופת
ביום  11באוקטובר  1973יצא סייר האוויר סמ"ר אלי אגסי ז"ל למשימת סיור
אווירית לצורך סיוע לכוחות הקרקע בעת פריצת כוחותינו ברמת הגולן .במהר
לך הפעולה היה צורך ליטול סיכונים מעל ומעבר למגבלות שהוכתבו בפקודות.
המטוס שבו טס עבר את קו החזית ונפגע ע"י טיל והתרסק .סמ"ר אלי אגסי ז"ל
נהרג בפעולה זו .במעשה זה גילה סמ"ר אלי אגסי ז"ל אומץ לב ודבקות במשימה
למופת.
רב אלוף מרדכי גור ראש המטה הכללי
			
אוגוסט 1977
אב תשל"ז
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חללי קהילת המודיעין במלחמת יום הכיפורים
חמ"ן  9/10/1973י"ג תשרי תשל"ד
אבידב גדעון   		
אבינועם  (אבנעים) חיים חמ"ן  6/10/1973י' תשרי תשל"ד
חמ"ן  8/10/1973י"ב תשרי תשל"ד
אגמון אורי 		
חמ"ן  11/10/1973ט"ו תשרי תשל"ד
אגסי אליהו 		
עיטור מופת ממלחמת יום הכיפורים
		
אדלר כרמי
		
אקסלרד אלפרד
אתיאל (אתקין) דוד
בוכוול עמיחי		
		
בידץ שלמה 		
בן חורין עמית		
		
בן יצחק  מרדכי
בן צבי  אבישי		
בר לב רפאל 		
		
גורן (הויברגר) צבי    
גרינברג נתן  		
גרניק (מזרחי) יהושע
דביר  דב 		
דוידיאן פרץ 		
הוכמן יצחק 		
		
היימן יונתן (ג'וני)
חבר יהודה 		
חזק בארי 		
		
יזהר (יבזורי) ישי
כהן דוד יואל		
		

חמ"ן  24/10/1973כ"ח תשרי תשל"ד
חמ"ן  6/10/1973י' תשרי תשל"ד
חמ"ן  28/10/1973ב' חשון תשל"ד
חמ"ן  20/10/1973כ"ד תשרי תשל"ד
עיטור מופת ממלחמת יום הכיפורים
כ"ו תשרי תשל"ד
כ"ז תשרי תשל"ד
י"א תשרי תשל"ד
כ"ו תשרי תשל"ד
כ' תשרי תשל"ד

חמ"ן 22/10/1973
חמ"ן 23/10/1973
חמ"ן 7/10/1973
חמ"ן 22/10/1973
חמ"ן 16/10/1973
צל"ש אלוף
חמ"ן  7/10/1973י"א תשרי תשל"ד
חמ"ן  15/10/1973י"ט תשרי תשל"ד
חמ"ן  24/10/1973כ"ח תשרי תשל"ד
חמ"ן  11/10/1973ט"ו תשרי תשל"ד
חמ"ן  25/10/1973כ"ט תשרי תשל"ד
חמ"ן  24/10/1973כ"ח תשרי תשל"ד
חמ"ן  8/10/1973י"ב תשרי תשל"ד
חמ"ן  22/10/1973כ"ו תשרי תשל"ד
חמ"ן  17/10/1973כ"א תשרי תשל"ד
חמ"ן  17/10/1973כ"א תשרי תשל"ד
שב"כ  15/10/1973י"ט תשרי תשל"ד
צל"ש רמטכ"ל ממלחמת יום הכיפורים

כהן משה 		
כלפון אליהו 		
		
לוביא (מהלל) יוסף
מדר אחיהוד		
		

חמ"ן 22/10/1973
חמ"ן 15/11/1973
חמ"ן 12/10/1973
חמ"ן 12/10/1973
עיטור מופת

מנדלסון ישראל
		
		
ניצן -לשצ'יק יצחק
נחמני אמיתי		
סהר (קרוסהר) אמנון
סמואל בנימין		
		

חמ"ן  24/10/1973כ"ח תשרי תשל"ד
מוסד  10/10/1973י"ד בתשרי תשל"ד
חמ"ן  20/10/1973כ"ד תשרי תשל"ד
חמ"ן  24/10/1973כ"ח תשרי תשל"ד
חמ"ן  11/10/1973ט"ו תשרי תשל"ד
עיטור מופת ממלחמת יום הכיפורים

עדינו (שרעבי) משה
עמית (סלוצקי) זאב
פלטי שי 		
		

חמ"ן  24/10/1973כ"ח תשרי תשל"ד
מוסד  17/10/1973כ"א תשרי תשל"ד
חמ"ן  8/10/1973י"ב תשרי תשל"ד
עיטור עוז ממלחמת יום הכיפורים

צור (צוקרמן) ברוך
		
		
קדוש מאיר 		
קין גדעון 		
		

חמ"ן  9/10/1973י"ג תשרי תשל"ד
עיטור מופת
חמ"ן  8/10/1973י"ב תשרי תשל"ד
חמ"ן  15/10/1973י"ט תשרי תשל"ד
צל"ש רמטכ"ל +עיטור מופת

קפלן יהונתן 		
רוטנברג דוד		
רון אבנר 		
שחם שי 		
שטנדר זאב 		
		
שני יצחק (סמוך)
שפירא אדריאן יוסף  

מוסד
חמ"ן
חמ"ן
חמ"ן
חמ"ן
מוסד
חמ"ן

20/10/1973
9/10/1973
8/10/1973
2/11/1973
11/10/1973
7/10/1973
8/10/1973

כ"ו תשרי תשל"ד
כ' חשון תשל"ד
ט"ז תשרי תשל"ד
ט"ז תשרי תשל"ד

כ"ד תשרי תשל"ד
י"ג תשרי תשל"ד
י"ב תשרי תשל"ד
ז' חשון תשל"ד
י"ט תשרי תשל"ג
י"א תשרי תשל"ד
י"ב תשרי תשל"ד

במלחמת יום הכיפורים נפלו  23מאנשי מערך האבטחה

יהי זכרם ברוך

סרן דוד יואל כהן  /צל"ש הרמטכ"ל
סרן דוד יואל כהן ז"ל שוחרר משירות פעיל לצורך נסיעה לחו"ל בשליחות המדינה,
אף-על-פי-כן חזר לשירות ויצא לקרב בראש מחלקת-טנקים .בליל  15אוק'
 1973נע עם מחלקתו בראש הטור הפורץ ,בציר "לכסיקון  -טרטור" לעבר תעלת-
סואץ .למרות המצב הקשה שנקלע אליו הכוח ,פיקד עליו בקור-רוח ובתושיה,
עד לנפילתו בקרב .במעשיו אלה גילה סרן דוד יואל כהן ז"ל אומץ-לב ודבקות
במשימה.
רב אלוף מרדכי גור ראש המטה הכללי
			
ספטמבר 1975
תשרי תשל"ו
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מלחמה מן האוויר:
המודיעין שסייע
לחיל האוויר להמריא
במלחמת יום הכיפורים היטיב חיל האוויר להישען על המודיעין ובכך קנה
הישגים רבים ומנע אבידות אין ספור .התמונה הבהירה שנוצרה תרמה את
תרומתה עד לפרטים קטנים שסייעו באזורי הלחימה
יוסי עבודי | סא"ל (מיל ,).היסטוריון של חיל האוויר בין השנים  1967עד  .1985חקר וכתב
מחקרים רבים ,ביניהם  13מחקרים על פעילות חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים

מטוס פנטום של חיל האוויר
בטיסה נמוכה מעל כוח טנקים של
צה"ל במלחמת יום הכיפורים .ערב
מלחמת יום הכיפורים היו מרוכזים
ממזרח לתעלה  62סוללות טילים,
מסוגים שונים שכללו ס.א 2-.וס.א.3-.
ממש לקראת המלחמה הוצבו גם
טילים מסוג ס.א6-.
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מודיעין במלחמה הינו מרכיב עיקרי לכל פעילות
מלחמתית ,הן לפעילות התקפית והן לפעילות
הגנתית ,וללא מודיעין כל צבא היה מגשש
באפלה ובערפל קרב והייתה נבצרת ממנו כל
יכולת צבאית .המודיעין חשוב לכל סוג של צבא:
צבא גרילה הקטן ביותר וצבא מודרני הגדול
בותר – כולם זקוקים למידע מודיעיני כדי לנהל
פעילותם.
צבא ההגנה לישראל ,כמו כל צבא אחר ,משקיע
תשומת לב גדולה לפעילות המודיעין אשר
בלעדיה לא ניתן לצאת למתקפה או להתכונן
למגננה .המודיעין במדינת ישראל ובצה"ל בכלל
שמו הולך לפניו בעולם ,וברוב המדינות יודעים
שהמודיעין הישראלי הינו שם דבר באמינותו
וביכולתו .המודיעין הישראלי בא לידי ביטוי
בכל המאבקים והמלחמות שהתנהלו מול
האויב :ממלחמת העצמאות דרך מבצע קדש,
ששת הימים ,ההתשה ,יום הכיפורים ,ועד
מלחמת לבנון השנייה ,ובכל המבצעים הצבאים
שהתחוללו ביניהם .שרות המודיעין הצבאי היווה
תמיד מרכיב בעל חשיבות עליונה בפעילות צה"ל
כמו גם בפעילות חיל-האוויר.
מספר שבועות לאחר סיום הקרבות במלחמת
ששת הימים נערך תחקיר סיכום על המלחמה.
מפקד חיל האוויר ,האלוף מוטי הוד ,מנה בו את
הסיבות המרכזיות שהביאו לניצחון הגדול אשר
הכריעו את האויב כבר בשעות הראשונות של
המלחמה .מוטי הוד ציין כי ניצחון חיל האוויר
הושג הודות לחמישה מרכיבים חשובים :א.
פשטות התכנון ואמונה בהצלחה; ב .חפיפה
כמעט מושלמת בין התכנון לבין הביצוע; ג.
הביצוע המדויק של הפקודות על ידי הטייסים;
ד .השליטה המרכזית הנהוגה בחיל האוויר אשר
אפשרה ניצול יעיל של ניצול אווירי של הכוח
האווירי .ה .המודיעין המדויק והמהיר שבלעדיו
לא היינו מגיעים לתוצאות אלה .עוד הדגיש
מפקד החיל שכל הרכיבים האלה שווים בערכם
ואין אפשרות לציין מי מהם חשוב יותר או פחות.
מכאן יובן שגם בחיל האוויר ,המודיעין הינו בעל
חשיבות אסטרטגית עליונה .וכפי שהמודיעין
בששת הימים אפשר להשיג ניצחון מרשים,
שנלמד בכל האקדמיות הצבאיות בעולם ,כך
הייתה חשיבות המודיעין של חיל האוויר בכל
המלחמות ,כולל מלחמת יום הכיפורים.
משימות חיל האוויר העיקריות נקבעו מאז
שהוקם החיל ,ובעיקר בשנות החמישים ,והן היו
נכונות אז כמו גם היום:
א .הגנת שמי המדינה;
ב .השגת עליונות אווירית בכל אזור שבו נלחמים
כוחות צה"ל;
ג .השתתפות בלוחמת היבשה;
ד .השגת מודיעין אווירי;
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ה .הטסת כוחות סער וציוד לחימה לכוחות
הלוחמים;
ו .פינוי נפגעים והטסתם למרכז הארץ.
המשימה של העליונות האווירית כוללת
השמדת מערכי טילים באזורי הלחימה,
תקיפת שדות תעופה ,שיתוק כוחות האוויר
של האויב ,ויירוטים של מטוסי אויב בקרבות
אוויר .המודיעין מורכב מאמצעים שונים
ורבים :האזנות לפעילות אויב ,צילומי אוויר,
מערכות אלקטרוניות למיניהן ,ביניהן מערכות
קרקעיות ומערכות מוטסות ,מודיעין גלוי ,וכן
גם ממודיעין המושג בדרכים שונות נוספות.
משתמשים גם במודיעין לשיבוש מערכות מכ"ם
של האויב ומערכות להטעיה .כל המערכות
והמרכיבים האלה יוצרים את התמונה הרצויה
ואת סוגי המודיעין הנדרשים להכנות ולמבצעים
האוויריים .מרכיבים מודיעיניים לכאורה לא
"יורים" לעבר האויב ,אבל הם מהווים תומכי
לחימה חשובים ביותר בכל מאבק צבאי.
בחיל האוויר קיים להק מיוחד למודיעין ,בעל
חשיבות זהה לזו של להק המבצעים ,כמו להק
כוח אדם ולהק ציוד .להק המודיעין מחולק
למחלקות הכוללות מודיעין איסופי ,מודיעין
מחקרי ומודיעין למבצעים .כמו במלחמת ששת
הימים ,כך גם במלחמת יום הכיפורים ,חיל
האוויר הצליח להרכיב פאזל מפורט עד כדי
מיקוד בסיסי אוויר של האויב ,סוגי הטייסות
שבהם ,מספרי הטייסות ,סוגי האימונים
והיכולת שלהם לבצע מטלות אוויריות ואיכותן.
היה ברשות חיל האוויר הישראלי גם פירוט של
מפקדי הטייסות והבסיסים ,סוגי האימונים
שעברו ופרטים רבים אחרים.
דוגמה למודיעין מהיר ואמין :במלחמת ששת
הימים קידמו המצרים טייסת של מטוסי מיג-
 21לשדה תעופה ביר-גפגפה בסיני (שנקרא
רפידים בעת היותנו בסיני) .בצה"ל היה חשש
כבד נוכח קרבתם של מטוסים משוכללים אלה
לקרבת גבולות הארץ ויכולתם לתקוף כוחות
יבשה של צה"ל בנגב .חיל האוויר לעומת זאת
ניצל את המידע הזה בצהלה רבה ,כי מטוסים
איכותיים כאלה נכנסו לתחום רדיוס הפעולה של
מטוסי האורגאן בעלי הטווח הקצר יותר ביחס
למטוסי הקרב האחרים שהיו בחיל האוויר .חיל
האוויר ניצל את המידע המודיעיני החשוב הזה,
ותכנן את התקיפות האוויריות באופן שונה כך
שמטוסי אורגאן השמידו מטוסי מיג.
להק מודיעין אוויר הינו הגוף הממונה על
המודיעין האווירי .להק זה קשור עם גפי
המודיעין של המטכ"ל ושרותי המודיעין
האחרים ,ניזון מהם ומזין אותם במידע חשוב
ובעל ערך לכל יחידות צה"ל .מבחינה פיקודית
הוא כפוף למפקד חיל האוויר ומקצועית הוא
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קשור קשר אינטגראלי לשרותי המודיעין
האחרים .מכאן יובן שחיל האוויר מבצע שרותי
מודיעין רבים עבור גופי המודיעין הכלל צה"ליים
והאחרים.
ערב מלחמת יום הכיפורים ,היו מוצבים מעבר
לתעלה וממזרח רמת הגולן מערכי טילים
נגד מטוסים רבים ואיכותיים .היה זה הלקח
של המצרים והסורים ממלחמת ששת הימים
וממלחמת ההתשה ,לאחר שהוכו שוק על ירך
בקרבות אוויר ובהשמדת מאות ממטוסיהם.
המצרים למדו כי אין בידיהם כלים להתמודד
מול חיל האוויר הישראלי .כתשובה למצב חמור
זה מבחינתם ,החלו לבנות ,בסיוע סובייטי,
סד"כ גדול ואיכותי של מערך סוללות טילים נגד
מטוסים ,מסוגים שונים ואיכותיים משולבים עם
תותחים נ"מ מונחי מכ"ם.

לפני המלחמה חיל אוויר הישראלי ידע
שמערכי הטילים והגנת הנ"מ הצפופה
בחזיתות מהווה עבורו אתגר רציני .מערך
המודיעין פעל במלוא המרץ ויצר תמונה
אמינה ומדויקת על מערכי הטילים והנ"מ
של מצרים ושל סוריה .הוכן פאזל מפורט
של סוללות הטילים ,ולכל סוללה ניתן
שם קוד ספציפי
ערב מלחמת יום הכיפורים היו מרוכזים ממזרח
לתעלה  62סוללות טילים ,מסוגים שונים שכללו
ס.א 2-.וס.א .3-.ממש לקראת המלחמה הוצבו
גם טילים מסוג ס.א .6-.הסוללות היו מוצבות
מסביב לבונקר שכלל את הפיקוד והמכ"ם של
הסוללה .ארגון הסוללות היה במבנה חטיבתי.
הן רוכזו באופן שכל סוללה הגנה על הסוללה
שבקרבתה באופן הדדי ,וביניהן הוצבו סוללות
תותחים נ"מ בעלי ארבע קנים מונחי מכ"ם,
שהגנו מפני מטוסים מנמיכי טוס .בכך "סגרו"
את השמיים בכל הגבהים.
גם הסורים ,שהפיקו כאמור אותם לקחים כמו
המצרים ,הציבו מערך טילים צפוף שכלל 25
סוללות טילים איכותיות כולל מערך של תותחים
נ"מ ביניהן.
לפני המלחמה חיל אוויר הישראלי ידע שמערכי
הטילים והגנת הנ"מ הצפופה בחזיתות מהווה
עבורו אתגר רציני .מערך המודיעין פעל במלוא
המרץ ויצר תמונה אמינה ומדויקת על מערכי
הטילים והנ"מ של מצרים ושל סוריה .הוכן פאזל
מפורט של סוללות הטילים ,ולכל סוללה ניתן
שם קוד ספציפי .אימוני החיל קיבלו משנה

תוקף לאפשרות התמודדות צפויה נגד האויב
כאשר במרכזו משימת השגת העליונות האווירית
מהווה משימה משמעותית בכל שלב של מאבק
צבאי .נקבעה תוכנית אימונים סדורה למלחמה
בטילים והוכנה תוכנית מפורטת להשמדתם.
המודיעין היה מדויק לחלוטין והפאזל המודיעיני
היה מושלם.
לפני המלחמה התקיימו תרגילים צבאיים
רבים ,בהם השתתפות יחידות שונות ומפקדות,
המטכ"ל ,בית הספר לפיקוד ומטה ועוד .בסופם
של תרגילים אלה נקבע שבכל מקרה של
מלחמה ,תינתן לחיל-האוויר שהות של  24עד
 36שעות ראשונות לבצע את משימת העליונות
האווירית ,ורק לאחר מכן ייכנס במלוא עוצמתנו
ללוחמת היבשה.
על פי תורה זו הוכנו בחיל האוויר תכניות
מפורטות למלחמה :התכנית "תגר "4-נועדה
לתקיפת תערכי הטילים בחזית המצרית;
התכנית "דוגמן - "5-להשמדת מערך הטילים
בחזית הסורית .היו גם תכניות נוספות" :נגיחה"
לתקיפת שדות תעופה; "דומיניק" לתקיפת
מטרות אסטרטגיות; וכן "שריטה" ,תכנית
שתבוצע לתקיפת כוחות אויב עוד לפני שהושגה
משימת העליונות האווירית .לתכנית "שריטה"
לא נקבעו מטרות ספציפיות אלא ביצוע על פי
התפתחות המערכה.
באשר לתקיפת הטילים ,כל תכנית כללה 4
מטסים שבהם יבוצע מטס הכנה ,מטס עיקרי,
מטס משלים ומטס להשמדת סוללות בתנועה
מהעורף אל החזית .הביצוע תוכנן למשך מהלך
יממה .התכנית כללה גם צילום מקדים למיקום
מודיעיני סופי של הסוללות ,ביצוע ל"א (לוחמה
אלקטרונית) קרקעית ומוטסת ,ירי ארטילרי
מקדים כנגד סוללות קרבות לחזית ,ביצוע
מוץ אווירי להטעיה ואלמנטים תומכי תקיפה
נוספים.

הסימנים למלחמה מגיעים

טייסות חיל האוויר התאמנו לקראת מבצעים
אלה וכל טייסת ידעה את משימתה .עשרה
ימים לפני המלחמה נכנס חיל האוויר לכוננות
לקראת חג ראש השנה .כעבור כיומיים כינס
מפקד חיל האוויר ,האלוף בני פלד ,דיון מטה
שבו ציין שהמצב הביטחוני נזיל וקיימים סימנים
שתיפתח מלחמה .יום לפני פרוץ המלחמה שוב
התקיים דיון מטה ושוב צוין שקיימים סימנים
מעידים לקראת מלחמה.
ב 6-באוקטובר  ,1973באשמורת בוקר מוקדמת
(שעה  )04:00הגיעה ידיעה מהימנה שמלחמה
תיפתח באותו היום .במטכ"ל הוערך שהמלחמה
תיפתח בשעה  ,18:00ואילו מפקד חיל האוויר
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העריך שהדבר יקרה לפני השעה  .15:00בתיאום
מטוסי תקיפה של חיל האוויר המשיכו לבצע
עם הרמטכ"ל ,הורה מפקד החיל לטייסות
תקיפות קרקעיות בגולן ובמצרים חרף מערך
להתכונן לביצוע "דוגמן "5-לתקיפת מערך
הטילים הצפוף של האויב .בוצעו תקיפות רבות
הטילים בחזית הסורית .הטייסות התכוננו,
בדרום הרמה ,שם הצליחו הסורים לפרוץ וליצור
הפקודות נפתחו ,המטוסים חומשו ,הצוותים
איום על מרכז הרמה ועל נפח .לאחר מכן הופנה
אלוף בני פלד,
תודרכו ואורגנו למבנים ,וחיל האוויר המתין
המאמץ האווירי נגד גשרים שהוצבו על התעלה
מפקד חיל האוויר
במלחמה .כינס
לאישור סופי לתקיפה .בין לבין הוברר שמזג
בחזית הדרומית.
דיון מטה שבו ציין
לאחר יום הלחימה השני של המלחמה שב חיל
האוויר אינו מאפשר תקיפה נגד טילים .מפקד
שהמצב הביטחוני
האוויר לאיתנו ,המשיך בתקיפות מהאוויר בשתי
חיל האוויר הורה לטייסות לשנות משימה
נזיל וקיימים
החזיתות ,תקף שדות תעופה במצרים ובסוריה,
ולהתכונן למבצע "נגיחה" לתקיפת שדות תעופה
סימנים שתיפתח
מלחמה
ביצע אלפי גיחות תקיפה נגד כוחות היבשה של
בסוריה .יחידות החימוש בשדות עבדו בזריזות
האויב ,ניהל קרבות אוויר רבים שבהם הפיל
לפירוק החימוש ולהרכבת חימוש המיועד
מאות ממטוסי האויב ,וכן תקף מערכי סוללות
לשדות תעופה ,בטייסות חזרו לתדריכים מחדש
טילים בחזית המצרית במקבצים מבודדים.
ולארגון מחדש של הצוותים אוויריים ,וכל טייס
בהתחלה הותקף מערך פורט-סעיד והושמד.
שינן את המטרה לתקיפה .חיל-האוויר היה מוכן
לאחר מכן הותקף מערך קנטרה ,אחריו מערך
לתקוף שדות תעופה לקראת השעה  11בבוקר
איסמעיליה .לאחר שכוחות פיקוד דרום חצו את
ביום פרוץ המלחמה ,אולם המתין לאישור
התעלה והשמידו מספר סוללות קרובות ,תקף
סופי מהשלטונות .כחצי שעה לאחר מכן הכריז
חיל-האוויר את מערך הטילים האחרון בשלופה.
הרמטכ"ל שאין אישור לתקיפה
ובכך מערך הטילים המצרי לכל אורכה של
בשלב זה מפקד חיל האוויר ,אשר הבין שלא
התעלה הושמד לקראת סוף המלחמה .במהלך
יינתן אישור לתקיפה מקדימה וכי היוזמה
המלחמה תקף חיל-האוויר מטרות אסטרטגיות
לפתיחת המלחמה תעבור לאויב ,הורה לטייסות
בסוריה שכללו :מפקדות ,בסיסי צבא ,מסופי
לפרק חימוש ולהתכונן למגננה .לקראת השעה לאחר יום הלחימה השני של המלחמה
דלק ,מכוני טיהור ,נמלים ,גשרים ושדות תעופה
 14.00הגיעה ידיעה מודיעינית על המראות
שב חיל האוויר לאיתנו ,תקף שדות
רחוקים.
בסוריה ובמצרים ,ומפקד החיל הורה על
תעופה במצרים ובסוריה ,ביצע אלפי
ביומיים הראשונים למלחמה היוזמה הייתה בידי
המראות מטוסים להגנת שמי הארץ .היה זה
גיחות תקיפה נגד כוחות היבשה ,ניהל
קרבות אוויר שבהם הפיל מאות ממטוסי האויב .בחזית סיני הצליחו המצרים לחצות את
בשלב של פירוק חימוש ,ומטוסים המריאו
התעלה ולייצב קו בעומק של מספר קילומטרים
לאוויר להגנת שמי המדינה; ולקראת נחיתה
האויב ,ותקף מערכי סוללות טילים
בצד המזרחי לתעלה ,תוך כיבוש רוב המוצבים
נאלצו להטיל חימוש בים .מטוסי תקיפה אחרים
ונראה שרמת הגולן נמצאת במצב קריטי .ובשלב של צה"ל .בסוריה הצליחו כוחות האויב לפרוץ
הוזנקו לתקיפה בחזיתות .כך נפתחה מלחמת
זה גם דיברו על "הבית השלישי" .הרמטכ"ל פנה את קו כוחותינו וכבשו את רמת מגשימים
יום הכיפורים.
ומרכז הרמה ,באזור הלחימה של חטיבה ,88
בערב הראשון למלחמה ,בדיון שהתקיים בלשכת למפקד חיל האוויר בשאלה האם ניתן לבצע
וכוחותיהם הגיעו עד לפתח נפח במרכז הרמה.
המטכ"ל ,היה ערפל קרב סמיך ולא ידעו בדיוק
"תגר" ו"דוגמן" באותו היום .מפקד החיל אמר
שהדבר לא ניתן .אז החליט הרמטכ"ל ,בעצה עם המצב הוערך כחמור במיוחד ובמטכ"ל הוחלט
היכן המאמץ המלחמתי של האויב .הוערך
מפקד החיל ,כי יש לעצור את "תגר" ולהעביר את לשגר את אוגדתו של דן לנר לגולן.
שהמאמץ הוא בחזית המצרית ,בצפון התעלה
אזור שבו מוצבת הארמיה השנייה של הצבא
המאמץ האווירי לחזית הסורית .בשלב זה הופץ
המצרי .לשאלת מפקד חיל האוויר היכן להטיל
לוחמה בשתי חזיתות
מברק מלשכת מפקד החיל לטייסות "הפסק
את המאמץ האווירי למחרת ,הורה הרמטכ"ל
המשך המלחמה היה שונה מהיומיים הראשונים.
'תגר' הפעל 'דוגמן' – 'ש'  ."11:30הטייסות,
כוחות צה"ל בפיקודים בלמו את האויב בשלב
שהעדיפות היא למצרים .במהלך הלילה התכונן שהיו מוכנות למטס השני למצרים ,ביטלו את
חיל-האוויר למבצע "תגר "4-להשמדת מערך
הזה והחלו בהדיפתו תוך ניהול קרבות כבדים
הטיסה ועברו בחיפזון לפאזה של "דוגמן".
הטילים המצרי בתעלה ,משולב עם תקיפת
בשתי החזיתות .חיל-האוויר בשלב זה השתתף
הפקודות השתנו ,מטוסים שהיו בדרכם חזרה
בלוחמת היבשה ותקף בשתי החזיתות בהן
שדות תעופה למניעת מטוסים מצריים מלהפריע לבסיסיהם ממצרים ,נחתו ,תודלקו ,חומשו
ביצע מאות גיחות תקיפה ליום .בגולן השתתפו
למטוסי התקיפה .לקראת התקיפה הועבר מערך והמריאו לחזית הסורית .היו טייסים שקיבלו
הל"א הקרקעי והמוטס לחזית המצרית ,כולל
טייסות החיל בפריצה למובלעת בתקיפת
תדריך מסודר ,אחרים תודרכו בחיפזון והיו
טנקים ומוצבים של האויב .חיל האוויר הסורי
מערכות החסימה וההטעיה .מטס ההכנה המריא טייסים שתודרכו בהיותם באוויר .התקיפה
לקראת אור ראשון.
היה כמעט משותק בגלל אבדן רב של מטוסים
בוצעה בהתאם להנחיות .בתקיפה זו הושמדה
באשר
ידיעות
להגיע
החלו
הלילה
אולם ,במהלך
בקרבות אוויר ,ורוב פעילותו הייתה מגננה על
סוללת טילים אחת וסוללה נוספת נפגעה
שדותיו ועל מטרות אסטרטגיות בעומק סוריה.
לגודל הפריצה של הצבא הסורי בחזית רמת
והוחזרה לפעילות למחרת .ששה מטוסי קורנס
חיל האוויר הסורי ביצע למעלה מ 5,000-גיחות
הגולן .הסתבר שחטיבה  88של צה"ל סבלה
נפגעו מאש נ"מ ונפלו .טייסים נהרגו ,אחרים
קרב ו 90-אחוז מהן היו למגננה תוך אובדן
אבידות כבדות ,מפקדת פיקוד הצפון דילגה
נפלו בשבי וטייסים שנטשו בשטחנו חולצו.
מנפח למרכז פיקודי חלופי ,ערפל הקרב הסמיך מטוסים אחרים נפגעו מאש נ"מ והצליחו לחנות יכולת לנהל מלחמה מהאוויר או להשפיע על
הקרב היבשתי.
במטכ"ל לא אפשר לבנות תמונת קרב אמינה
בבסיסם .מבצע "דוגמן" לא השיג את ייעודו.

בחזית המצרית התנהלו קרבות אוויר מתמשכים
נגד חיל-האוויר המצרי .בשלב שבו ניסו המצרים
לבצע אופנסיבה רבת היקף לתוך סיני ,ביום
 ,14.10.73השריון שלהם סבל מאבידות כבדות
מידי השריון וחיל-האוויר הישראלי .מטוסינו
תקפו את השריון המצרי שניסה לפרוץ בכיוון
ואדי מבעוק לכיוון מרכז סיני וגרמו לו לאבדות
כבדות ,וכן תקפו לסירוגין במשך מספר ימים
חטיבות מצריות מארמיה  3שניסו לרדת דרומה
לכיוון ראס-סודר ,ולמעשה מנעו מהצבא המצרי
להתקדם דרומה או מזרחה בסיני.
לאחר שכוחות פיקוד דרום חצו את התעלה ויצרו
ראש גשר בצידה המערבי ,השתתף חיל האוויר
בלוחמת היבשה משני צדי התעלה ,וביצע גיחות
תקיפה רבות נגד הצבא המצרי .הותקפו יחידות
שריון ,מוצבים ,בונקרים ורכב צבאי בתנועה.
גם חיל-האוויר המצרי ,כמו הסורי ,סבל אבדות
רבות בקרבות אוויר וביצע את רוב הפעילות
האווירית שלו לטיסות מגננה על שדותיו .גם
חיל-האוויר המצרי ביצע למעלה מ 5,000-גיחות
קרב 90 ,אחוזים מהן למגננה.
בשלב הזה של המלחמה חיל האוויר הישראלי
שלט בשמיים בשתי החזיתות – סוריה ומצרים
 וחילות האוויר שלהם איבדו בה למעלה מ450-מטוסים והוכו שוק על ירך.
ראוי לציין את מקורות המודיעין האוויריים
והאחרים שהקנו תמונה בהירה ושקופה לרוב
מהלכי המלחמה ,והמודיעין למבצעים שתרם
את תרומתו עד לפרטים קטנים שסייעו באזורי
הלחימה.
בנוסף לפעילות רבת החשיבות שביצע חיל
האוויר במלחמה בתקיפות האויב ובשמירת שמי
המדינה ואזורי הקרבות ,בוצעו גיחות מודיעין
רבות גם על ידי מסוקים וכוחות קרקעיים
נייחים.
חיל-האוויר גם פעל למשימות אחרות בעלות
חשיבות רבה ,כגון הטסת ציוד לחימה רב
לכוחות הלוחמים ,ביצע טיסות סער מעבר
לגבולות ,הטיס יחידות אל החזית ,וביצע משימה
רבת חשיבות בחילוץ פצועים ונפגעים .מסוקים
ומטוסי תובלה העבירו רבים מהנפגעים למרכזי
רפואה במרכז הארץ ,ובכך ניצלו חייהם של רבים
מחיילינו.
לאחר המלחמה ישב חיל האוויר על המדוכה,
הפיק את הלקחים הנכונים מאירוע "דוגמן",
הכין מערכות איכותיות ,התכונן היטב למלחמה
הבאה ,והתוצאה לא איחרה לבוא .במבצע
"שלג" ,הצליח חיל האוויר להשמיד את מערך
הטילים הסורי בבקאע שבלבנון והשמידו ,והפיל
בקרבות אוויר כ 90-מטוסים סורים ,והשתתף
בלחימת היבשה  -ללא אבידות .

המדור כולל התייחסויות למאמרים ולכתבות שפורסמו בגיליונות הקודמים של כתב
העת ,שנשלחו על ידי קוראים

התובנה
החסרה

אותן הפרובלמטיקות שאתגרו אותן בעשורים
האחרונים של המאה הקודמת.
לפיכך ,התובנות השואפות להרחיב עוד יותר את
מטלות המודיעין ,באמצעות סיפוח של תחומי
מחקר ותת-תחומים כדי לשפר את ההתרעה
בפני טלטלות סוציו-פוליטיות ,תוך קריאה
מאת :ד"ר דן אלדר*     
לשיתוף פעולה מוגבר עם מומחי האקדמיה,
בסקירתו של ד"ר אהוד ערן בגיליון האחרון
אין בהן כדי למנוע כשלון עתידי נוסף .גם
של “מבט מל"מ" ,הוצגו שבע תובנות הנדונות
חוקרי האקדמיה של המזה"ת בן זמננו ,מצויים
כיום בקהילות המודיעין האנגלו-אמריקאיות,
במבוכה מוחלטת .יתרונם המתודולוגי של אנשי
בצל הזעזועים הסוציו-פוליטיים הפוקדים את
האקדמיה על פני חוקרי המודיעין ותרומתם של
המזה"ת .למקרא הסקירה ,בולטת בהעדרה
הראשונים להבנת התהליכים שהובילו ל"אביב"
תובנה מתבקשת אחת וברורה – קיומו של רף
הערבי– הולכת ומתפוגגת .פרשנותם משתנה
עליון ,כנראה בלתי עביר ,ליומרת הדיסציפלינה כצבעי הזיקית ,בעקבות האירועים הסוערים
המודיעינית לחזות מראש את גלגולי
המתפתחים לבקרים .ייתכן ואימוץ גישה בין-
ההיסטוריה האנושית על תפניותיה המפתיעות .תחומית על ידי מחקר המודיעין ,המשלבת ידע
גם לאינטליגנציה האנושית () Intelligence
מתחומי ההיסטוריה ,מדעי המדינה ,סוציולוגיה,
יש מגבלות מובנות בחיזוי התנהגותם של בני
אנתרופולוגיה ,מדעי הדתות ופסיכולוגיה
אנוש כיחידים וכקבוצות .הטלטלות הפוקדות
חברתית ,עשוייה להעניק נופך אקדמי להערכות
את המזה"ת הערבי מאז ראשית העשור השני
המודיעין ,אך ספק רב ,האם ההשקעה בהרחבת
של המאה ה ,21-שלא נצפו על ידי קהילות
התמקצעותה ואחריותה של הדיסציפלינה
המודיעין בעולם ומומחי אקדמיה ,במלוא
המודיעינית בחיזוי חברתי ,אכן תמנע הפתעות
משתנות
היקפן ומשמעויותיהן ,ואשר עדיין
מודיעיניות בתחום זה.
בהגדרתן לבקרים (“תהפוכות"“ ,מהפכים",
כדי למנוע הווצרות “בועה" מודיעינית ,מבחינה
“מהפכות" ו"הפיכות") מטלטלות בתורן את
תפישתית ,סטרוקטוראלית ותקציבית ,העלולה
מומחי המודיעין המערביים ומאיצות בהם
להתנפץ שוב ושוב אל סלע מגבלות החשיבה
לפעילות חשיבה מקפת ולהפקת לקחים למניעת האנושית ,אפשר שהתובנה החסרה העיקרית
כישלונות הערכה דומים בעתיד.
היא הצורך בהכרת הדיסציפלינה המודיעינית
הזיכרון המודיעיני קצר כנראה וכל דור סבור
במגבלותיה תוך הצבת סייגים ליכולותיה
כי יעלה בידו להמציא מחדש את הגלגל .אולם
להעריך התפתחויות עתידיות סוציו-פוליטיות.
אי צפייתה מראש של מהפכת חומייני באיראן ,ספק רב אם הערכת מודיעין הנשענת על מנגנון
בשלהי המאה ה ,20-הביאה לכלל ביטוי באורח איסופי יעיל ככל שיהיה ,יכולה לצפות מראש
משמעותי לא פחות מאשר כשלון ההתרעה על
ולהעריך במונחי זמן ועצמה ,מהפכות ,המתפרצת
“האביב" הערבי ,את מגבלת החיזוי המודיעיני
מרבדים עמוקים של הפירמידה החברתית.
של תמורות סוציו-פוליטיות ולו רק באזור
נראה כי התרעה על מצבים קדם מהפכניים,
במערב
המזה"ת .כל קהילות המודיעין בעולם,
אינה בהכרח פרי שיפורים והמצאות טכנולוגיים
בודדים
ובגוש המזרחי בשעתו( ,למעט אישים
איסופיים .אולם גם אם במקביל יורחב האיסוף
במועד
התריעו
בעלי יומרה נבואית ,בדיעבד) לא
היומינטי אל עבר השכבות העממיות ,ספק אם
השאה
משטר
לפני קברניטיהן על חולשתו של
תפתר לחלוטין יכולת הערכת המודיעין לחזות
ובא.
המשמש
האסלאמי
באיראן ועל הצונאמי
מהפכה ,להתריע מפניה מבעוד מועד ולנתחה
השאה,
משטר
התמוטטות
טרם
שבועות ספורים
על כל משמעויותיה והשלכותיה עם התרחשותה
איראן
את
קארטר
האמריקאי
הגדיר הנשיא
ובעקבותיה.
המודיעינית
ההפתעה
במזה"ת".
יציבות
כ"אי של
להכנות היריב למלחמה סימנים מעידים
קריסתו
בעקבות
אז,
גם
.
מוחלטת
היתה
מובהקים ,בעוד שלמהפכה חברתית בסדר
המהירה של משטר השאה ,התנהלו דיונים תוך
גודל היסטורי ולתהליכים חברתיים -פוליטיים
קהילתיים ובין קהילתיים להפקת לקחים וגילוי הרוחשים במעמקים -אין סימנים מעידים,
תובנות נסתרות .ושוב ניצבות כיום ,קהילות
מדידים וחד משמעיים .
* לשעבר חוקר מודיעין בכיר במוסד
המודיעין ,נוכח הטלטלות במזה"ת ,בפני
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במאמר מציג סא"ל (מיל') ד"ר שמעון גולן ניתוח תמציתי לסוגיה  -כיצד
נראתה ההתרעה במלחמת יום הכיפורים .ניתוח מלא ניתן למצוא בספרו
מלחמה ביום הכיפורים (הוצאת מערכות ומודן)2013 ,
שמעון גולן | סא"ל (מיל') ד"ר ,ראש התחום בחקר הרמה האסטרטגית במחלקת
ההיסטוריה של צה"ל

א.

הערכת אמ"ן

הערכת אמ"ן טרם מלחמת יום הכיפורים לגבי
אפשרות שתפרוץ מלחמה נגזרה משלושה
מרכיבים :צעדי כוננות והתכוננות שנוקטים
צבאות האויב; הנחות יסוד לגבי תנאים שבהם
מתנה הדרג המחליט של האויב את יציאתו
למלחמה; ציפייה שאם אכן יחליט האויב לצאת
למלחמה ,יתקבל על כך מידע ממקורות בעלי
נגישות גבוהה לצמרת.
בדיונים שנערכו באביב  1973הבהיר ראש אמ"ן
האלוף אלי זעירא ,כי ביכולתו להתריע מבעוד
מועד על כוונת מצרים לצאת למלחמה .ביטחון
זה נבע ,לדבריו ,מהעובדה שצבא מצרים זקוק
לארבעה עד שבעה ימים להכנות למלחמה ,ועל
הכנות אלה ודאי שיהיו בידיו ידיעות.
ראש אמ"ן הבטיח למקבלי ההחלטות ,ובראשם
ראש הממשלה ,כי יוכל להתריע על כוונות האויב
על סמך הכנות ,אולם בפועל גזר את הכוונות,
בראש ובראשונה ,מתפיסה בסיסית שיוחסה
למקבלי ההחלטות במצרים ובסוריה .תפיסה זו
יוחסה להם על בסיס מידע שהתקבל ממקורות
שהוערכו באמ"ן כאמינים וכבעלי נגישות גבוהה
למקבלי ההחלטות.
לפי תפיסה זו ,מצרים לא תצא למלחמה כל
עוד לא יהיו בידיה טילי קרקע-קרקע ארוכי
טווח ומטוסים מרחיקי טוס ,בכמות מבצעית,

אלוף אלי זעירא ראש אמ"ן
במלחמת יום הכיפורים.
הבטיח למקבלי ההחלטות,
ובראשם ראש הממשלה ,כי יוכל
להתריע על כוונות האויב על
סמך הכנות
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שיוכלו לפגוע בעומק ישראל – כדי להרתיעה
סורית כללית לכיבוש רמת הגולן ומחטף מוגבל .העובדה שגם בידיעה עצמה צוין כי ייתכן עדיין
מלפגוע בעומק מצרים .בסתיו  1973העריך
האפשרות הראשונה צוינה בכמה ידיעות,
שתימנע מלחמה ,הביאה לכך שלחלק ממקבלי
מצרים
אמ"ן כי מערכות נשק אלה יהיו בידי
אולם נדחתה מכל וכל ,ולפיכך לא ננקטו כל
ההחלטות לא היה ברור מעבר לכל ספק שאכן
לסוריה,
באשר
בכמויות מבצעיות בשנת .1975
צעדים לקדמה .את האפשרות השנייה העלו
תפרוץ מלחמה.
למלחמה
מלצאת
אמ"ן העריך כי היא נרתעת
מעריכי המצב עצמם ,כניסיון להסביר את פשר
בסיטואציה זו החליט הרמטכ"ל כי מחיר הטעות
חיל
של
המוחלטת
בגלל מודעתה לעליונותו
ההיערכות הסורית .בין היתר נתלו בתקרית 13
גבוה מאוד .לפיכך חדל מלקחת בחשבון את
עד
להגיע
צה"ל
של
וליכולתו
האוויר הישראלי
בספטמבר ,שבה הופלו  12מטוסים סוריים,
מידת הסבירות ,והחליט לפעול כאילו ודאי
למלחמה
יציאתה
מתנה
היא
דמשק .לפיכך
והועלתה אופציה שלפיה בכוונת הסורים להגיב שתפרוץ מלחמה .מסקנתו – יש לנקוט את כל
מצרים.
של
בהשתתפותה
על האירוע.
הצעדים הנובעים מהאפשרות שמלחמה אכן
זאת ועוד ,האלוף זעירא ציפה שגם אם יחליט
תפרוץ במועד שננקב בידיעה עוד באותו יום.
נשיא מצרים לצאת למלחמה בלא שהתמלא
עד  5באוקטובר שכנה הערכת האפשרות לפיכך המליץ לגייס את כל כוחות המילואים
התנאי שהציב ,יתקבלו באמ"ן “ידיעות והוכחות לפרוץ מלחמה בתחום הוודאות :אם
ולהנחית מכה אווירית מקדימה.
בטוחות המכילות אינדיקציה חד משמעית
יחליט האויב לצאת למלחמה ,ודאי
שר הביטחון ,לעומתו ,העניק משקל רב יותר
להחלטתו זו" וזאת בעיקר דרך מקורות בעלי
שתתקבל ידיעה על כך; ב 5-באוקטובר
ממנו לשיקולים מדיניים – ובראשם להשפעות
נגישות ואמינות מעולות שעמדו לרשות אמ"ן .שונתה ההערכה
האפשריות של צעדים אלה על תמיכת ארה"ב
בישראל .הוא העריך בחומרה רבה יותר את
הערכת מקבלי ההחלטות והבסיס בבוקר  5באוקטובר חל מפנה .עתה כבר לא
הנזק העלול להיגרם מצעדים אלה ,ובעיקר את
נשללה מכל וכל האפשרות שתפרוץ מלחמה.
האפשרות שישראל תימצא אחראית לפרוץ
להחלטותיהם
הספקות של אמ"ן נבעו בעיקרם מהפינוי
המלחמה .הוא קיווה ,כי ,כפי שנאמר בידיעה,
באביב  ,1973כאשר הגיעו ידיעות בדבר כוונת
הבהול וחסר הפשר של משפחות היועצים
אם ייוודע למצרים שישראל מכירה בכוונתה
מצרים וסוריה לצאת למלחמה ,העריך אמ"ן –
הסובייטיים .ספקות אלה הביאו את הדרג
לצאת למלחמה ,היא תימנע מכך.
בהתבססו על התפיסה דלעיל – כי הסבירות
המחליט ,לראשונה ,להכרה שהוא פועל בתחום
לכך נמוכה .שר הביטחון משה דיין ,והרמטכ"ל
אי הוודאות .הספק – שמשמעו ערעור הביטחון הרמטכ"ל החליט כי מחיר הטעות גבוה
דוד אלעזר הסכימו להערכה זו ,אולם הוסיפו
מאוד .לפיכך חדל מלקחת בחשבון את
המוחלט שמלחמה אינה עומדת בפתח –
לה נדבכים נוספים .הרמטכ"ל גרס כי סבירות
מידת הסבירות ,והחליט לפעול כאילו
בהצטרפו לידיעה כי היערכות כוחות האויב
היא מושג דינמי ,והחליט ליטול מקדם ביטחון
ודאי שתפרוץ מלחמה .שר הביטחון,
בשתי החזיתות מאפשרת להם לתקוף מיד,
ולנקוט צעדים מעבר לאלה המתחייבים
לעומתו ,העניק משקל רב יותר ממנו
מהערכת הסבירות הנמוכה .שר הביטחון העריך הביאו ,לראשונה ,להחלטה להיערך לאפשרות
לשיקולים מדיניים
של מלחמה .עתה החליט הרמטכ"ל לפעול
שמצרים הגיעה למסקנה כי לא תוכל להגשים
מטרותיה בלא שימוש בכוח ,שכן הדרך המדינית לא על סמך היעדר אינדיקציות חד משמעיות
נוכח זאת ,ונוכח התפרסות הכוח הסדיר
שבכוונת האויב לצאת למלחמה ,אלא על סמך
נראית בעיניה חסומה ,וייתכן שתהיה מוכנה
היעדר אינדיקציות חד משמעיות שאין בכוונתו בחזיתות והעלאת הכוננות גם בחיל האוויר ,גרס
לשלם את מחיר הנזקים הצבאיים תמורת
השר דיין כי עדיף ליטול סיכון מחושב .לדעתו,
לעשות כן.
ההישגים המדיניים שהיא מצפה להשיג מעצם
עדיף להימנע מהנחתת מכה אווירית מקדימה –
עד  5באוקטובר שכנה הערכת האפשרות
היציאה למלחמה .כלומר ,הקונספציה שעליה
שהיא צעד יזום במובהק ,ולגייס רק את החלק
לפרוץ מלחמה בתחום הוודאות :אם יחליט
התבסס אמ"ן לא הייתה מקובלת על שניהם.
של מערך המילואים החיוני למגננה .יתרתו –
בדיעבד מתברר כי ניתוחו של השר דיין היה נכון ,האויב לצאת למלחמה ,ודאי שתתקבל ידיעה
על כך; כל עוד לא התקבלה – ודאי שלא תפרוץ המיועדת למתקפה – תגויס רק כאשר האויב
וכי מצרים אכן החליטה לצאת למלחמה כדי
לשבור את הקיפאון המדיני ,אולם בסתיו  1973מלחמה .ב 5-באוקטובר שונתה ההערכה במובן אכן יפתח במלחמה.
ראש הממשלה נטלה מזה ומזה – מההיגיון
שהועתקה לתחום אי הוודאות .עתה הונח,
שוב לא העלה אפשרות זו.
המדיני של שר הביטחון ומההיגיון הצבאי של
תהליך הערכת המצב האינטנסיבי בסתיו  1973כי היעדר מידע על החלטה של האויב לצאת
הרמטכ"ל :נוכח העובדה שהנחתת מכה אווירית
החל בעקבות שלוש התפתחויות :התראת האלוף למלחמה אינו מעיד בהכרח כי לא נעשתה
מקדימה היא צעד יזום במובהק קבעה שאין
חופי ,ב 24-בספטמבר ,בדבר מגבלות ההתרעה החלטה כזו .עתה דנו במלחמה ,לראשונה,
להנחיתה ,אלא אם ייוודע שארה"ב יודעת על
במונחים של סבירות.
לגבי אפשרות של מחטף מצד סוריה (מחטף –
כוונת מצרים וסוריה לצאת למלחמה .במקרה
ולאו דווקא מתקפה כוללת לכיבוש רמת הגולן); הצעדים שננקטו ב 5-באוקטובר נועדו לאפשר
זה לא תיחשב כבר ישראל בעיניה כיוזמת
את בלימתם של כוחות האויב עד הגעת
קביעת שר הביטחון כי יש לבדוק אם מגבלות
המלחמה .אשר לגיוס מילואים – הוויכוח לא
אלו קיימות ולהיערך לאפשרות כזאת; וההתרעה המילואים למקרה שמלחמה תפרוץ בהפתעה
היה על עצם הגיוס ,אלא על היקפו .בהנחה
והוחל גם בהכנות לגיוס מילואים – למקרה
שהגיעה ביום המחרת בדבר כוונה אפשרית של
שאיש לא יספור את היקף הגיוס – אם ירצה
שיגיעו אינדיקציות שאכן מלחמה בשער.
סוריה לצאת למתקפה כללית כדי לכבוש את
להאשים את ישראל כיוזמת המלחמה ,או
רמת הגולן .התפתחויות אלה ,בהתרחשן על רקע אינדיקציה כזאת הגיעה בשחר  6באוקטובר,
כמדרדרת לקראתה – סכרה ראש הממשלה
תגבור הכוחות הסוריים בחזית ,חוללו שורה של אולם היא לא הצליחה לפזר כליל את ערפל
דיונים.
שעדיף לגייס את מלוא המערך ,דבר שיקנה
אי הוודאות .הידיעה ,שבה ננקב המועד הצפוי
מאז ועד בוקר  5באוקטובר נדונו בהערכות
לצה"ל את כושר הפעולה המיטבי .שר הביטחון
לפרוץ המלחמה – בתוך כמה שעות – העלתה
המצב שתי דרכי פעולה אפשריות :מתקפה
את רמת הסבירות שיוחסה לפרוץ מלחמה.
הסכים בסופו של דבר לגישה זו וכך הוחלט .

ב.

גיליון  | 67כסלו תשע״ד

59

כי

ו ר ים
פ

ו ר ים
פ

ה

0
 4שנה

0

4

נה למלח
מת י
ש

ום

ל

מלחמה

0

4

נה למלח
ש
מת י

ום

ה

כי

אחרי שעברתי לתפקיד ראש מדור מזרח-תיכון
ולוחמה פסיכולוגית בלשכת דובר צה"ל ,בשנים
 ,1974 1971נוצר קשר עם מי שהיה אז סגןראש המוסד דוד קמחי ז"ל.
באחד הימים זימן אותי קמחי לפגישה ובה
העלה את הרעיון לחבר ספרון בדיחות לצורך
הפצתו במצרים; הוא הסביר שהספרון נועד
לשרת את ניסיון המוסד לקעקע את מערכת
היחסים שבין המומחים הצבאיים הסובייטים
לבין אנשי הצבא המצרי; לתקוע טריז ביניהם
ולקומם את דעת-הקהל המצרית נגד הנוכחות
הצבאית הסובייטית.
כך הכעיס המוסד את הצמרת המצרית בעזרת כמה בדיחות ושנינויות
בדברי ההקדמה לספרון כתבנו“ :קורא יקר,
בבואך לדפדף בספרון זה אתה עלול במבט
חיים רביב | עיתונאי ,בעבר שרת כאיש קבע וכאזרח עובד צה"ל בתפקידים שונים :ראש חוליה ראשון לחשוב שזהו ספרון המיועד לבידור או
ביחידה "חצב" ,ראש מדור מזה"ת ול"פ בדו"צ ,כתב ועורך לענייני ערבים בעיתון "במחנה"
כאחד הספרונים שהוצאות הספרים המסחריות
מציפות בהם את השוק; אז זהו ,שלא ...ספרון זה
נועד לשמש זעקת אזהרה אשר חובתנו הלאומית
שנת  ,1973חודשים ספורים לפני מלחמת לי עם המוסד בעת שירותי כאזרח עובד צה"ל
מחייבת אותנו להשמיעה בשעה שאנו נתונים
יום הכיפורים ,מצב הרוח הלאומי במצרים ביחידה  ,550לימים  -חצב; המוסד נזקק אז
בשלב מכריע העשוי לקבוע את גורלנו  ..זהו
התאפיין במידה רבה בבדיחות דעת
לשורותיו
למתרגמים בשפה הערבית; הוא גייס
ניסיון לחשוף היבטים חשובים במערכת יחסינו
וביחס ביקורתי לגלגני כלפי הנשיא אנואר
הדרך,
בהמשך
בתוכם;
ואני
היחידה
מאנשי
כמה
עם ברית-המועצות".
סאדאת; אחרי כשנתיים של מה שנתפס בדעת-
הקהל המקומית ומחוצה לה כהכרזות סרק
לקט מקרי של בדיחות שנכללו בספרון
בומבסטיות מצד ה"ראיס" בדבר “הכרעה ללא
הכרעה" נגד ישראל  -פס הייצור של הבדיחות
 מורה מצרי שואל את אחד מתלמידיו:
הפוליטיות תפס תאוצה ,ומעגל מספרי הבדיחות
אחמד ,מה מפחיד אותך?
הפוליטיות התרחב.
 רוסי!למצב-רוח ז ה תרם המוסד את חלקו הצנוע בצ�ו
ומה עוד מפחיד אותך?
רת ספרון בדיחות שהפיץ במצרים ,פרי עבודה
 שני רוסים.משותפת לכותב שורות אלה ולאדם נוסף ,מוריס
שמאס (אבו פריד) ז"ל ,בכיר ב"קול ישראל"
 שר ההגנה הסובייטי ,המרשל גרצ'קו ,הוזמן לביקור במצרים ונפגש עם הנשיא אנואר
בערבית .למעלה מתשעים אחוז מתוכנו הם פרי
סאדאת שהתלונן באוזני אורחו:
חשיבה משותפת שהתאפיינה בסיעור מוחות.
“המומחים שלכם פוגעים בכבודנו ...הם אונסים את הנערות שלנו וזה מותיר משקעים
הפצת הספרון במצרים יצקה כנראה שמן על
שליליים"...
מדורת הבדיחות הפוליטיות בחברה המצרית
גרצ'קו“ :להיפך ,בעוד  20שנה יהיה לכם צבא יותר טוב".
ועוררה את חמתם של אנשי הצמרת .סגן ראש
 מומחה סובייטי שואל חייל מצרי בבסיס אימונים:
הממשלה ושר ההסברה ,ד"ר עבד אל-קאדר
מהו שטחה של הרפובליקה המצרית?
חאתם ,כינס מסיבת עיתונאים בה ניסה למזער
 מליון קילומטר מרובעאת הנזק המוראלי בדעת-הקהל ובצבא; הוא
מהו אורכו של הנילוס?
סיפר למאזיניו שהספרון הופץ תחילה באירופה
 קילומטרואחר כך מצא את דרכו למצרים“ .רוב החומר
ומהו שטחו של חצי האי סיני?
בספרון" ,קבע השר המצרי“ ,מיושן ומבוסס על
 שלושה ימי הליכה ,השיב החייל.לוחמה פסיכולוגית מתקופת מלחמת העולם
השנייה".
 מומחה סובייטי ערך סיור ביקורת אצל חיילים מצריים שהתאמנו בהפעלת טנק .T-54
“הם
לו
לקרוא
שבחרנו
הספרון,
של
מתוכנו
טפח
בתום הסיור פנה המומחה למדריך הרוסי ושאל אותו :כמה זמן חלף מאז שהחלו להתאמן
מקור
על-ידי
נחשף
בעיניהם",
ואנחנו
–
בעינינו
בתפעולו של הטנק הזה?
בלתי צפוי :תייר בריטי שהגיע ללונדון לאחר
 שלושה חודשים ,אדוני המפקדביקור בקהיר כשהוא נושא אותו בכליו; בעיתור
האם הם התקדמו באימונים שלהם?
נים בריטיים הוגדר הספרון כ"משלוח הסובניר
 כן ,אדוני המפקד ,הם התקדמו התקדמות ניכרת ..עכשיו כולם יודעים שזהו טנק מתוצרתהמעניין ביותר מבירת מצרים".
רוסית.
סיפורו של הספרון התחיל במגע ראשון שהיה

צחוק
עושים
(או :הם בעינינו  -ואנחנו בעיניהם)
ב
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“...כך החל מסע הלחישות הלעגניות המורער
לות להגיע לאוזנינו ובהמשך הפכו הלחישות
לבדיחות שכלפי חוץ הוצגו כשעשוע תמים אך
למעשה נועדו לחבל במערכת העצבים שלנו ולפר
גוע במורל כדי לשתק לחלוטין את רצוננו ולדחוף
אותנו לייאוש ולכניעה"...
“ ...אותן בדיחות הושמעו במסיבות החברתיות
של הסובייטים בקהיר ובאלכסנדריה סביב
כוסות יין לרוב וכך החלו לעבור מפה לאוזן
בקרב המצרים בכול מקום .יותר מכול כואבת
לנו העובדה שהבדיחות הגיעו גם לעמדות שבהן
נמצאים חיילינו על גדות התעלה ,דבר שגורם
בהכרח לפגיעה במורל של כוחותינו המזוינים
המתכוננים למערכה המכרעת נגד כוחות האויב
הישראלי הנפשע ...רק אללה יודע עד כמה
התלבטנו אם לפרסם את הספרון הזה ,כי חששנו
שאנו עצמנו נהפוך בלי משים לאחד מאמצעי
ההפצה של רעל זה בקרב המוני עמנו"...
בסוף דברי המבוא הצבענו על מאפייני הפרק
השני בספרון שבו ניסינו לייצג כביכול את
התשובה המצרית ל"רעל הסובייטי" ,וכך כתבנו:
“פרק זה כולל בדיחות הנובעות מקרב לב העם
המצרי ומסכת רגשותיו .הוא מאופיין בהצלפות
שוט מכאיבות ובסך הכול מהווה מענה טבעי
לזלזול וליוהרה כלפי עמנו".
לסיום ,שלא כמו קודמו נאצר  ,שהיה בעל רג�י
שות מיוחדת לבדיחות פוליטיות ,ראה בהן מעין
בבואה למצב-הרוח הלאומי וחשש במיוחד מפני
השפעתן על צבאו – סאדאת לא היה מוטרד
במיוחד מהביקורת הקנטרנית נגדו; בחודשים
הספורים שקדמו למלחמה הוא התנהל כמי
ששם פס על הניסיונות לעשות ממנו צחוק,
ללעוג להכרזותיו; דומה שהיה לו עניין להופיע
בדמות “שמשון המסכן" ,דבר שמן הסתם עלה
בקנה אחד עם תכנית ההונאה שלו לקראת
ההתקפה על ישראל .
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היסטוריה
מודיעינית
בתמונות

יהיה
שכך
ידע
מי
פרופ' סא"ל (מיל') יגאל שפי היה סמג"ד גנ"ד במלחמת יום הכיפורים .כך נראית המלחמה מבעד לעדשת
המצלמה שלו

ה

אזנה לתקשורת אויב טקטית בצמוד לכוחות הלוחמים התנהלה בצה"ל מאז מלחמת העצמאות ואנשיה נטלו
חלק פעיל בכל מלחמות ישראל .לקחי מלחמת ששת הימים נתנו תנופה לפיתוחה ולמיסודה של האזנה זו,
והוקמה מסגרת ארגונית-מבצעית בדמות גדוד האזנה נייד (גנ"ד) בפיקודו של סא"ל (לימים אל"מ) שמחה
ביברמן .מלחמת יום הכיפורים שימשה לגדוד טבילת אש ראשונה  -תרתי משמע  -ויחידות המשנה שלו חברו
לעוצבות השדה וסיפקו מודיעי טקטי לקמ"ני העוצבות תוך כדי הקרבות ,ואף פעלו בשטח במשימות עצמאיות בכל
גזרות הלחימה :בסיני ,ברמת הגולן ,במערב תעלת סואץ ("אפריקה") ובמובלעת הסורית.
התמונות שלהלן לקוחות מתוך אוסף צילומים מתקופת המלחמה ,המצוי ברשותו של פרופ' סא"ל (מיל') יגאל שפי,
שהיה בין מקימי הגדוד ובתקופת המלחמה שימש כסמג"ד וכמפקד כוח האזנה טקטי עצמאי בסיני ובמערב התעלה.
שדה תעופה פאיד ,לקראת
ההטסה להר עתקה ,ליד הג'יפ,
סמג"ד גנ"ד סרן יגאל שפי

פאיד 22 ,באוקטובר  ,1973התארגנות
כוח גנ"ד לאחר חציית התעלה ולקראת
התמקמות בג'בל שיהאבי

אסמעיליה ,התמקמות כוח גנ"ד בבנין
נטוש
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בתמונה זו ובתמונה שמשמאל :ג'בל שיהאבי
במצרים 23 ,באוקטובר 1973
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מפקדת אוגדה  252בעגרוד ,מצרים .ביקור
מג"ד גנ"ד סא"ל שמחה ביברמן

מפקדת אוגדה  143במצרים .ביקור מפקד
יחידה  ,848יואל בן פורת
ג'בל שיהאבי במצרים 23 ,באוקטובר 1973

מלחמת ההתשה ברמת הגולן .תל שמס,
טקס העלאה בדרגה מסגן לסרן של דני
דורון פברואר 1974
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מי חשב
שניפול בשבי?
ל
מלחמה

הם נשלחו למעוזים שבוע לפני מלחמת יום הכיפורים כדי לבצע
תצפיות מקצועיות יותר .הם העבירו מאות דיווחים על סימני המלחמה
 וכשזו פרצה ,נפלו בשבי המצרי | סיפורם של אבי ליבנה (וייס) -שהסתיר את העובדה שהוא קצין מודיעין ,שרד את החקירות וחזר
בשלום  -ושל מוטי בן יצחק ,ששתק בחקירות ומצא את מותו.
ראיין :רון כתרי | תא"ל (מיל')

ה

פורסם לראשונה בגליון מבט מל"ם  ,58ינואר 2011

תסכול שחוו לוחמי חיל המודיעין שהיו
בשטח לפני מלחמת יום הכיפורים היה
רב .הם דיווחו והתריעו על התכונה
המצרית בקו אינספור פעמים ,אך לשווא,
ולבסוף נאלצו לשלם מחיר אישי כבד במיוחד
כשנשבו על ידי האויב .כזהו סיפורם של קצין
המודיעין הצעיר אבי ליבנה ,ששהה בשבי
המצרי .ושל מש"ק המודיעין מוטי בן יצחק,
שעונה למוות.
ביום רביעי 3 ,באוקטובר  ,1973יצאו לדרכם
מש"קי המודיעין גיורא מרכוס .מוטי בן יצחק
ועובדיה גבריאל וקצין המודיעין סג"מ אבי

ליבנה ,כשפניהם מועדות לגזרה הדרומית של
תעלת סואץ ,אל אוגדה  252שתפסה את קו
המעוזים ושספגה בהמשך את עיקר התופת
המצרית .בשטח נמצאו כבר אמנון קורצוויל,
צלם מפיקוד הדרום ,הצלם אגמון וסמל
עדי שפירא ,מש"ק מודיעין מפיקוד הדרום.
המטרה של אנשי המודיעין הייתה לתגבר
ולמקצע את כוחות התצפית במעוזים לאור
זרם הדיווחים ההולך וגובר.
ליבנה וגבריאל התמקמו במוצב “מפצח" ,ובן
יצחק ומרכוס הצפינו מעט למוצב “ליטוף".
את שלושת הימים הבאים הם יעבירו על

שבויים ישראלים במצרים לאחר מלחמת יום הכיפורים.
“המזל שלי היה שחלק גדול מהחיילים במוצב היו אנשי נח"ל שבכלל לא הכירו אותי"
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מגדלי התצפית ,שמהם יכלו לראות עד למרחק
של יותר מעשרה ק"מ אל תוך השטח המצרי.
וישלחו מאות דיווחים על סימני המלחמה
ההולכים ומתרבים.
“אף פעם לא הייתה לי את ההסתכלות הקרובה
הזו על האויב ממרחק של  200מטר .יכולתי
לראות במשקפת שדה פשוטה את הדרגות של
הקצינים הבכירים שבאו לבדוק את מוכנות
הכוחות המצריים לפני המלחמה" ,מספר אבי
ליבנה היום“ .ככל שעברו הימים התרבו סימני
האזהרה .למשל ,המצרים הכינו במשך שנים
שורה של נקודות ירידה למים ,וכל אזור כזה
גודר והוקף במוקשים .פתאום ,שבוע לפני
המלחמה ,הם הסירו את הגדרות והוציאו את
המוקשים מהאדמה ,ומבחינתנו זה היה צעד
חריג מאוד.
“סימן מקדים ראינו גם בשינוי שעשו עם
חגורות ההצלחה .המצרים השתמשו באותה
תקופה בחגורות הצלה בצבע כתום בוהק,
ופתאום ,בוקר אחד ,ראינו שבלילה הניח מישהו
ערימה ענקית של חגורות כאלה ליד כל משטח
ירידה למים.
“בשבילי ,כקצין מודיעין ,היו אלה הימים
המרגשים ביותר שיכולים להיות .הרי מול עיניי
קורה בדיוק מה שבשבילו למדנו כל כך הרבה
בקורסים ,בדיוק בשביל זה הכינו אותנו .ניצלתי
את הסמכות הפיקודית שלי ,שחררתי את
כל שאר האנשים מהתצפיות ,לקחתי את רוב
המשמרות על עצמי וישבתי  20שעות ביממה
על המגדל מול המצרים .התחלתי לעשות ‘וי' על
כל הסימנים המעידים על מלחמה .והיה בסופו
של דבר הסימן הברור :המצרים איישו בחיילים
את העמדות של טילי קרקע-קרקע לפיצוח
המעוזים .צפיתי עליהם ודיווחתי למפקדה,
ומבחינתי זה היה פשוט נפלא .הרי קודם לכן
הופץ לקט מודיעין סודי שקבע חד-משמעית
כי איוש העמדות האלה משמעותו  24שעות
לתחילת מלחמה .אני רואה לראשונה טילי
 ,SA6אני רואה שמכסים רמפות בבד כדי שלא
יעלו אבק .שיירות מצריות ,ביקורי קצינים
ואם לא די בזה – גם פינוי מוקשים וגדרות .מי
מפנה מוקשים כשמדובר רק בתרגיל? רשמתי
והעברתי דו"חות כמו מטורף".
ועדיין ,בפיקוד ,איש לא התעורר“ .ההתעצמות
המצרית בקו הייתה כל כך מהירה שהיינו
צריכים להעביר מאות דיווחים ביום .לפעמים
הייתי צריך להמתין שעות על הקו עד שאיזה
סמל מבצעים בגדוד בכלל היה מואיל בטובו
לענות לי ,ובסוף הייתי זורק את הטלפון וחוזר
לתצפית .את כל ההערכות המדויקות ביותר,
את כל המידע ,עד למצב של גוש ממש ,ולמרות
זאת לא הצלחנו להפוך את הקערה על פיה",

מספר ליבנה.
“אפילו ביום  6באוקטובר ,בשעה  11בבוקר,
כאשר ב'בור' כבר ידעו במלחמה עומדת לפרוץ,
עוד התקשר אליי קצין בכיר ממודיעין האוגדה
ושאל אותי אם זו באמת תכונה של מלחמה או
סתם הפגנת כוח של המצרים.
“בסביבות השעה אחת אני רואה את המצרים
מסתדרים בשלשות ,מתרוצצים בשטח עם
אפודים ונשק .הרבה תכונה ,הרבה בלגן ,אבל
עדיין לא גייסות נעים קדימה .באחת וחצי
המודיעין מכריז על כוננות ספיגה ,ומפקד מוצב
‘מפצח' ,רפי אלדן ,מתקשר ושואל אותי ‘מה
אתה אומר' ,אמרתי שאין לי מושג .הוא קורא
לי לרדת למטה מהמגדל ,ואני מבקש ממנו עוד
כמה דקות כדי להשלים את התצפית .הייתי
כל כך מרותק למה שהתרחש מולי ,שהמחשבה
שתכף תתחיל מלחמה ואני לבד מול ים
הדיוויזיות המצריות כלל לא עלתה לי בראש ,זה
היה מחזה מרהיב ממש".

“הובילו אותנו אל מחוץ למוצב ,ושם
נתקלנו בחיילים מצרים שעשו בנו
שפטים .מיד תפסתי שאסור לי להציג
את עצמי כקצין מודיעין ,ידעתי שאם
אני אומר את האמת אני לא חוזר חי
ממצרים"

המלחמה מתחילה

“ב ,"13:55-ממשיך ליבנה“ ,אני רואה מטוסים
מצריים חולפים על פניי ממש בגובה העיניים.
גובה מגדל התצפית ,שהיה  16מטר .אני מזהה
שישה או שמונה מיגים חוצים את התעלה
וממשיכים מזרחה .אני תולש את הפומית
וצועק למפקדה שישכחו מהפגנת הכוח ושיש
מיגים בדרך אליהם .אני מתחיל לרדת בסולם,
ובדיוק באותה שנייה נפתחת אש אדירה על
המוצב .מתחילה הפגזה אדירה על המגדל
בנשק קל ,במרגמות ובפגזי טנקים".
מוצב “מפצח" נלחם שלושה ימים על חייו.
בבוקר היום השלישי למלחמה נגמרה
התחמושת ,וכל החיילים 26 ,איש ,התכנסו
בבונקר המרכזי“ .המצרים ,למעלה ,שלטו
למעשה במוצב .תוך כדי זה הם ירו כל הזמן
לתוך שתי הכניסות והתחילו לזרוק רימוני
עשן .באיזשהו שלב ,באופן ספונטני לגמרי ,בלי
שאף אחד נתן את ההוראה ,כולם יצאו החוצה.
לא הייתה כניסה מסודרת ,פשוט יצאנו כי לא
יכולנו לנשום בגלל העשן" ,הוא מספר.
“נעמדנו בעמדה עגולה ,הרמנו ידיים ,ומעלינו
החיילים המצרים .הם עומדים מעל התעלה
בחוץ ,ואנחנו בתוך התעלה .המצרים צועקים
באקסטזה ,ואנחנו מתחילים להתקדם בתוך

אחת התעלות ,לפי ההוראות שלהם .חייל אחד
למעלה פותח באש והורג את ששת הראשונים
בטור ,לא הבנו מה קורה לנו ולא הבנו איפה
אנחנו נמצאים כי לא היה מצב של שפיות.
“הובילו אותנו אל מחוץ למוצב ,ושם נתקלנו
בעוד קבוצה גדולה של חיילים מצרים שעשתה
בנו שפטים .כל אחד מאיתנו קיבל את שלו
– מכות ,כידונים ,קתות בראש .מיד תפסתי
שאסור לי להציג את עצמי כקצין מודיעין,
ידעתי שאם אני אומר את האמת אני לא חוזר
חי ממצרים .ואני מנסה תוך כדי המכות שאנחנו
חוטפים להמציא בזריזות איזה סיפור כיסוי .אף
אחד לא הכין אותנו לסצנה הזאת קודם לכן.
אף אחד ,גם ביחידת המודיעין שלי ,לא חשב
שיש איזשהו סיכוי בעולם שניפול בשבי .אף
אחד לא העלה על דעתו שנצטרך סיפור כיסוי,
ולכן לא הומצא לנו אחד כזה.
“המזל שלי היה שחלק גדול מהחיילים במוצב
היו אנשי נח"ל שבכלל לא הכירו אותי בשם
המלא אלא רק בתור אבי .בתוך המשאית,
על הרצפה ,אני צועק לכולם ‘אני אבי ואני
חייל בנח"ל .אני אבי ואני חייל בנח"ל ,אתם
שומעים? על אחד האוטובוסים לסואץ אני
מזהה את גיורא מרכוס ואת מוטי בן יצחק,
למרכוס אני עוד מצליח ללחוש ‘אתה לא מכיר
אותי' ,ואז נפרדו דרכינו".
ההחלטה האינסטינקטיבית של סג"מ ליבנה
להסתיר את זהותו כקצין מודיעין הצילה ככל
הנראה את חייו.

על הצלחתו להסתיר את עובדת
היותו קצין מודיעין למרות החקירות
הרבות והעינויים שעבר זכה אבי
ליבנה בציון לשבח מידי קצין
מודיעין ראשי .עוד שנים אחר כך
שירת ליבנה בסיירת מטכ"ל כשהוא
מעביר לחיילים הצעירים סדרות שבי

חקירות בשבי

ליבנה“ :בתהליך הקבלה לכלא שואלים אותי מי
אני ,והיה לי ברור שמה שאני אומר הוא סיפור
הכיסוי שבו אני צריך לדבוק מכאן ולהבא,
אמרתי שאני סמל באספקה ושאני פצוע מאוד.
“קצין בדרגת רב-סרן ,דובר עברית היה הראשון
לחקור אותי .קודם לכן ,כשהמתנתי לחקירה
שלי ,שמעתי את אחד החברה מהמוצב שלי
מסרב להגיד דבר מעבר לשמו ,דרגתו והמספר
האישי שלו .בדיוק כמו שהפקודות מורות.
כבר אז היה ברור לי שמדובר בשטות .למשל,
המצרים ביקשו לדעת ממנו מה היו התדרים
של מכשירי הקשר .זו שאלה בנאלית כי הם
הרי ידעו היטב מה היו התדרים ,אבל הוא סירב

לענות להם ,והם מצדם עינו אותו עינויי תופת.
“הגיע תורי .אני נכנס פנימה .חדר חשוך עם
פנס עליי .קצין שואל אותי מה תפקידי ,ואני
חוזר על כך שאני סמל בחיל אספקה .אני יושב
על כיסא ,ומאחוריי עומדים שניים שמדי פעם
הוא מסמן להם והם מכניסים לי מכות .התחילו
לשאול אותי על קווי האספקה למוצבים
בתעלה .הביאו לי מפה ,והוא מתחיל לעבור
איתי מוצב-מוצב ורוצה שאזהה אותו בשמו.
הבנתי שפה יש מבחן של שיתוף פעולה ,אז
אמרתי לו ‘עזוב אותך ,אני אעשה את זה לבד,
תן לי עט בבקשה' .הקצין מושיט לי את העט
שלו ,ואני ממלא בתוך שנייה את שמות כל
המוצבים לאורך הקו .הקצין מתווכח איתי על
מקום אחד ,ואני מתעקש .יכול להיות שהוא
רצה לבחון אותי.
“אחר כך הוא רוצה שאשרטט לו את המבנה
של מפקדת אוגדה  .252אני מציית ומסביר
לו איפה החימוש ואיפה המודיעין .היה לי
ברור לגמרי שאני מוסר לו נתונים שאין להם
שום חשיבות צבאית ,אבל מצד שני אני מרצה
את הקצין ועובר את החקירה הראשונה בלי
שקיבלתי אפילו מכה אחת.
“בחקירות הבאות מתחילים לשאול אותי על
קווי האספקה של צה"ל ,איך מחלקים אוכל
וממה מורכבת מנת הקרב ,היכן מאגרי הדלק
וכמה ליטרים נכנסים במכל של טנק .אני שולף
תשובות מהראש בלי שהות ובלי זמן לחשוב.
הבעיה בחקירות היא שתמיד מתחילים איתך
מהתחלה .שוב השם והדרגה וחזרה על כל
השאלות שנשאלו בעבר .במצב כזה אתה צריך
לזכור כל פרט שאמרת כדי שלא יגלו סתירה.
כדי להתגבר על כך הייתי משנן בלילות כל פרט
ופרט ונותן בהם סימנים :כך קיבלו הקצינים
באוגדה את שמות השכנים שלי במושב לפי
סדר הבתים .הם קיבלו ממני תמונה מפורטת
ושקרית לחלוטין על מערך האספקה הצה"לי.
“הצלב האדום הגיע לביקור ,ואז פסקו
החקירות ,וניכר שינוי לטובה .ידענו שיש משא
ומתן לגבי השבויים .התפתחה שגרה של שבי
עם מכות ועינויים ,אבל דברים שאפשר היה
לסבול .יום אחד אמרו לנו שאנחנו משתחררים
וקשרו לנו את העיניים .הסיעו אותנו למקום
רחוק ,ולפי הרעש זיהינו שאנחנו בשדה תעופה,
העלו אותנו על מטוס והורידו לנו את כיסויי
העיניים .חזרנו הביתה".
על הצלחתו להסתיר את עובדת היותו קצין
מודיעין למרות החקירות הרבות והעינויים
שעבר זכה אבי ליבנה בציון לשבח מידי קצין
מודיעין ראשי .עוד שנים אחר כך שירת ליבנה
בסיירת מטכ"ל כשהוא מעביר לחיילים
הצעירים סדרות שבי .כיום הוא עדיין משרת
במילואים .
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יהושע אשכנזי

אחד שלא חזר

מוטי בן יצחק היה מש"ק מודיעין שנשלח גם הוא
לתגבר את מערך התצפיות הצה"לי בדרום התעלה.
מוטי נפל בשבי יחד עם חבריו למוצב “ליטוף",
והפעם האחרונה שהוא נראה בחיים הייתה בכניסה
לכלא עבאסייה .במשך כשנה הוא נחשב לנעדר עד
שהוחזרה גופתו בידי המצרים בקילומטר ה.101-
מוטי בן יצחק ,בן אסתר ויוסף ,נולד בבאר טוביה
בסוף מרס  .1954אביו יוסק'ה ,ניצול שואה ממחנה
בוכנוולד ,עלה ארצה ב 1945-והגיע עם קבוצת נוער
למושב באר טוביה ולימים הקים בה את ביתו ואת
משקו .אסתר ,אמו של מוטי ,בת חיפה ,קראה לבנה
על שם אחיה מרדכי וין שנפל בתש"ח בקרב על
שחרור חיפה.
מוטי גדל בבאר טוביה ולמד בבית הספר “מבואות"
ובתיכון האזורי .בשנה שלפני גיוסו לצה"ל למד
במכון למדריכי נוער בבית רוטנברג בחיפה .הוא היה
נער שמח ,אהוב ובעל ערכים .מגיל צעיר התעניין בנעשה במשק ועזר
להוריו ברפת ובשדה ,ובכל שנות לימודיו בתיכון הדריך את הילדים
ואת הנוער בכפר .חניכיו אהבו אותו ,אמרו עליו שהוא מנהיג ויוזם ,איש
תכנון וביצוע ,איש שיודע להשליט משמעת ואת הכול הוא עושה ברוח
טובה .תמיד הוא היה הולך בסנדלים ,במכנסיים קצרים ,בחולצה כחולה
ובסרט אדום ,והחיוך על פניו היה משלים את התמונה .על אהבתו לבאר
טוביה ,למשפחתו ולסובב אותו כתב בשירים שנמצאו לאחר מותו
והתפרסמו בחוברת לזכרו .כשהגיע זמן הגיוס התנדב מוטי והתקבל
לשייטת ,אך שישה חודשים מאוחר יותר הוא נאלץ לעזוב את היחידה
בגלל פגיעה ברגלו ושובץ מחדש לחיל המודיעין .את ראש השנה
תשל"ד ,אוקטובר  ,1973הוא חגג בביתו ולמחרת החג ירד דרומה ,אל
המוצבים שעל גדות התעלה .במכתב האחרון שהתקבל ממנו כתב“ :אני
מבקש מאוד שאם לא אתקשר ,אל תדאגו".

המוצב הקטן מותקף

מוטי בן יצחק יורד דרומה על מחלקת המודיעין הנמצאת בביר גפגפה.
לאור הדיווחים הרבים אשר זרמו מהתצפיות במוצבים הוא מצטרף
אל אביו ליבנה ,גיורא מרכוס והנהג עובדיה גבריאל והם עושים
דרכם לתגבור התצפיות .מוטי וגיורא מוצבים במוצב “ליטוף א'",
בדרום האגם המר הקטן ,שמאויש בתקופה זו על ידי לוחמי מילואים
של “החטיבה הירושלמית" .הקמ"ן ליבנה (וייס) ועובדיה גבריאל
מתמקמים במוצב “מפצח" הדרומי יותר.
כדי לשפר את יכולת התצפית היו מוטי וגיורא מאיישים את מוצב
“ליטוף ב'" ,המרוחק מעט מהמוצב המרכזי ,בשעות היום בלבד
ומדווחים משם את תצפיותיהם .בימים שקדמו למלחמה העבירו
השניים לליבנה הקמ"ן מאות דיווחים משמעותיים על תנועות של
כוחות הצבא המצרי ,על פינוי המוקשים ועל הכנסת טילי נ"מ וטילים
לפיצוח מוצבים .כמו ליבנה ,הם ראו והעבירו את כל הסימנים לסכנה
המתקרבת.
ביום שבת 6 ,באוקטובר ,כבימים קודמים ,התמקמו מוטי וגיורא במוצב
“ליטוף ב'" ,ואליהם הצטרפו אהרון יעקב ,ברוך שמש והסמל שחורי
מהחטיבה הירושלמית .הם העבירו דיווחים רבים בכל אותו הבוקר.
בשעה  13:55התקבלה ההוראה על כוננות חירום ,ובאותו הרגע נפתחה
אש אינטנסיבית על המוצב הקטן .כוח חילוץ לא הגיע במשך אותו
הלילה ,ולמחרת כבר כותרו החמישה על ידי כוחות גדולים של הצבא
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המצרי .מוטי וחבריו זיהו את היקף הכוחות סביבם
והגיעו למסקנה שאין להם שום סיכוי לצאת בחיים
מהמצב הזה אלא על ידי כניעה.

נראה בפעם האחרונה

הראשון לצאת מהבונקר היה שמש .מוטי וגיורא
יצאו אחריו ,ואליהם הצטרפו היתר .מפקד הגדוד
המצרי הורה לגיורא ולאהרון ללכת למוצב “ליטוף
א'" עם דגל לבן ולשכנע את מפקד המוצב להיכנע
כמוהם .את שמש ואת מוטי בן יצחק לקחו המצרים
עמם והעבירו אותם בסירת גומי אל התעלה .זו
הייתה הפעם האחרונה שבה ראו אנשי המודיעין
את מוטי ,חברם למחלקה ,כשהוא בחיים .ברוך
שמש סיפר לאחר שחרורו מהשבי שאחרי שחצו את
התעלה הועברו שניהם לג'יפ צבאי שהסיע אותם
לסואץ .במהלך הנסיעה התנפלו עליהם כפריים
רבים באלות ובקלשונים וניסו לבצע בהם לינץ' ,ורק
התערבותם של החיילים המצרים הצילה בשלב הזה את חייהם .בעיר
סואץ הם הועלו על משאית והוסעו לכלא עבאסייה שבקהיר .בכניסה
לכלא הם הופרדו זה מזה ו"זכו" כל אחד לסדרת עינויים משלו .לפנות
ערב ,לאחר העינויים ,שוב הם מצאו עצמם זה לצד זה על ג'יפ אחר.
שמש ,כאשר ידיו ועיניו קשורות ,הבין כי בג'יפ נמצא שבוי נוסף וניסה
למשוך את תשומת לבו בעזרת מכות מרפק ,כשהוא שואל לשלומו.
מוטי זיהה את קולו של שמש“ .מי זה? שמש?" הוא לחש אליו והמשיך,
“זה אני ,מוטי ,הייתי בחקירות .היכן היית?" שמש ענה לו שגם הוא
היה בחקירות ,ומוטי שאלו אם היה לו קשה .השניים הספיקו להחליף
ביניהם עוד כמה משפטים עד שהושתקו על ידי הקצין המצרי שישב
לצדם .הג'יפ נעצר ,ובשלב זה נפרדו דרכיהם של השניים .שמש נלקח
לאולפן טלוויזיה לצורך ריאיון שנעשה עמו ולא שמע יותר דבר על
מוטי .לאחר כחודש ימים בשבי המצרי כונסו השבויים לפגישה עם שר
המלחמה המצרי ,ושמש ניסה לאתר את מוטי בן יצחק בין השבויים –
אך לשווא.

סיבת המוות :שטפי דם

בחלוף הימים הוכרז מוטי כנעדר ,הודעה על כך נמסרה למשפחתו ,וכל
ניסיונותיה לאתר את תמונתו או פרטים נוספים במרכז לזיהוי נעדרים
שהוקם בתל אביב לא העלו דבר .שנה אחר כך הוחזרה גופתו של מוטי
בקילומטר ה ,101-ובתעודת פטירתו כתבו המצרים כי נפטר מ"שטפי
דם פנימיים".
אבי ליבנה ,מפקדו של מוטי ,שומר עד היום על קשר עמוק וחם עם
משפחת בן יצחק“ .כשחזרתי מהשבי באה משפחתו של מוטי לבקר
אותי בבית החולים וציפתה לקבל ממני תשובות לגבי גורלו של מוטי",
מספר ליבנה“ .בפגישה הייתה אווירה מתוחה כי אני הרי הייתי הקצין
שלו ואני אמור לפתור את התעלומה הטראגית ,אמרתי להם שאין לי
מושג ,כי לימים נודע שהוא נראה בפעם האחרונה מוסע לקהיר עם עוד
כמה שבויים בג'יפ מצרי ומאז נעלם.
“משראינו בתעודת הפטירה את סיבת המוות ‘דימומים פנימיים' ,אנחנו
בהחלט יכולים להניח שמוטי אמר שהוא מש"ק מודיעין אבל שבעצם
לא היה ברשותו מידע היות שהיה חדש בתפקיד ובגזרה .מוטי לא ידע
וכנראה לא רצה לספר כלום ,ולכן המצרים הרגו אותו בעינויים" .

כך הצילה החשיכה את מפקד
ארמיה  3וקציני מטהו משבי
מקורות מצריים שהתפרסמו לאחר המלחמה חושפים כיצד פספסנו את
מפקד ארמיה  3ופמלייתו
פסח מלובני | אל"מ (מיל')

ב

על פינויה ,כך שמרביתה תחזור
צד הקרבות הקשים
למפקדה העיקרית שלה שבג׳בל
שהתנהלו במהלך המלחמה
עויבד ,ומפקדה מצומצמת ממנה
בין הצדדים ,ארע גם
(מעין חפ"ק) תעבור לראש
הסיפור הבא ,כפי שהוא מתואר
הגשר שבגדה המזרחית כדי
במקורות המצריים שפורסמו
לפקד מקרוב על הכוחות .מפקד
לאחר המלחמה.
הארמיה הודיע זאת למפקדה
ב 22-באוקטובר הצליחו כוחות
הכללית.
האויב ,שפעלו בצידה המערבי
בשעה  19:15התקרבו שני
של תעלת סואץ ,להגיע אל
טורי טנקים של האויב למיקום
עורף ראשי הגשר של ארמיה
המפקדה הקדמית במרחק של
 ,3והשתלטו על כל צירי האורך
כ 300-מטרים ממנה ,האחד
בגזרת הארמיה ,ובכלל זה על
מפקד ארמיה  :3לואא׳ עבד
מימין לה והשני משמאלה.
דרך סואץ-קהיר .מפקד הארמיה אל-מנעם ואצל
למזלם של המצרים ירד הלילה,
הורה למפקדי דיוויזיות  7ו19-
וכוחות האויב נעצרו כדי להתארגן להמשך
לשלוח לגדה המערבית ציידי טנקים ,וגם הטיל
לחימתם .באותה העת לא היה אף כלי רכב
על דיוויזיה ממוכנת  - 6שהיתה ערוכה ממערב
שמיש במחנה המפקדה ,שכן צמיגי כל
לתעלה  -להשמיד את כוחות האויב שהגיעו
המכוניות היו מחוררים כתוצאה מהפצצות
לגזרה .הדיוויזיה אף הצטוותה לשגר כוחות
להגנה על העיר סואץ ,בשיתוף פעולה עם כוחות האוויר של האויב.
ההגנה העממית בעיר .המפקדה הכללית הורתה באותה עת מפקד המחנה ,קצין בדרגת אל"מ,
הגיע למפקד הארמיה ואמר לו כי הוא לא
למנוע מן האויב לנתק את ציר סואץ-קהיר.
יכול להרשות לעצמו שהמפקד יפול בשבי
מצב הכוחות של ארמיה  3בגדה המערבית של
ויופיע כשבוי בטלוויזיה הישראלית–תמונה
התעלה היה עגום .מעבר לחוליות של ציידי
בעלת השפעה מורלית קשה על הכוחות .לכן
טנקים מדיוויזיות  7ו ,19-הפעילה הארמיה
הציע לו כי להסתלק במשאית תקינה אחת
גם את תותחיהן ,שהפגיזו את כוחות האויב
שהמתינה במוצב העורפי .מפקד הארמיה
מעמדותיהם שבראשי הגשר שבגדה המזרחית.
כן נמצאו במרחב כוחות פזורים ברמה של
מחלקות ופלוגות מדיוויזיה ממוכנת  ,6מצב
שהבהיר כי הדיוויזיה כמעט ואינה קיימת עוד
ככוח לוחם .המפקדה הכללית הבטיחה לשגר
לאזור את כוחות דיוויזיה  4המשוריינת ,שפעלה
באותה עת בגזרת ארמיה .2
למרות החלטת מועצת הביטחון מאותו יום על
הפסקת אש ,המשיך האויב לתקוף את הכוחות
המצריים בסיוע אווירי .כמו כן החל לקרוא
ברמקולים לכוחות שבגדה המזרחית להיכנע.
בשעה  14:20החל האויב להפציץ ברציפות
את המפקדה הקדמית של הארמיה ,ששכנה
מצפון-מערב לעיר סואץ .ההפצצות נמשכו
עד השעה  15:20והביאו את מפקד הארמיה,
לואא׳ (אלוף) עבד אל-מנעם ואצל ,להחליט

התקשר למפקדה העיקרית שלה והורה לקצין
בכיר לקבל זמנית את הפיקוד על הארמיה ,וכן
הנחה לאסוף את כל החיילים שבמפקדה ואת
כל מכשירי הקשר .החיילים והקצינים שנמצאו
במפקדה הקדמית הצטוו להשמיד כל מה שלא
יכלו לקחת עמם.
אנשי המפקדה הצליחו להסתנן בחסות
החשיכה מהמקום במספר קבוצות ,במרווחים
של  10דקות בין האחת לשנייה .כל קבוצה
ברחה בכיוון אחר כדי להימנע מהיתקלות
בטנקי האויב שבאזור .עם הגיעם לכביש
הראשי מסואץ ,נפגשו מפקד הארמיה וקבוצתו
במיכלית מים ,שהביאה אותם למפקדה
העיקרית בשעה  .23:15שאר הקצינים
והחיילים הגיעו למפקדה העיקרית דרך ג׳בל
עתאקה עם המפות ב 26-באוקטובר.
עם הגיעו ,טלפן מפקד הארמיה לשר המלחמה
והודיעו כי הגיע בשלום .השר ברך אותו על כך,
ואף סיפר לו כי חשב שהוא נהרג ,ולפיכך שלח
קצין בכיר שיקבל את הפיקוד על הארמיה
במקומו .בעקבות כך הוחזר הקצין הבכיר
למפקדה הכללית בקהיר .למחרת היום השלים
האויב את כיתור כוחות ארמיה  ,3כאשר הצליח
לנתק את הציר הראשי מסואץ לקהיר ,וגם
השתלט על נמל אדביה שמדרום לסואץ.
טנקי האויב היו במרחק מטרים ספורים
מהמפקדה הקדמית של ארמיה  ,3בה נמצאו
באותה עת בנוסף למפקד הארמיה גם עוזרו,
ראש ענף המבצעים שלה וקציני מטה אחרים,
וכן מפקד דיוויזיה ממוכנת  .6למזלם הם
הצליחו לצאת משם בזכות החשיכה ,שמנעה
מן האויב לגלותם ולשבות אותם .המזל עמד
הפעם לצד הפיקוד המצרי .מבוכה רבה נמנעה
לו קבוצת קצינים זו ,ובתוכה מפקד הארמיה,
היו נתפסים על ידי כוחות האויב ,והדבר היה
נודע ברבים .
מזון ומים מסופקים על ידי ישראל לארמייה
השלישית המצרית המכותרת
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הסיפור שלי

ראס סודר  -חזרנו
אלייך שלישית
פתיחה של אפוס צבאי או הערת שוליים זניחה? ההיסטוריון יוסף ארגמן
עדיין לא החליט מה יעשה בזיכרונות מסיני באוקטובר  1973אותם חווה
כחייל מילואים ביחידת המודיעין ( 848לימים  .)8200בינתיים הוא כתב
טיוטת מבוא
יוסף ארגמן  | היסטוריון ,בעבר עורך "במחנה"

ב

 8באוקטובר  ,1973בשעת בוקרמאוחרת ,ריחף מטוס “ססנה" לרוחב
סיני .הייתי אחד מארבעת הנוסעים.
כולם אנשי מילואים .לא הכרנו זה את זה .היה
שקט מתוח .תחושה הרת עולם .אבל – שום
רמז לאירועים הדרמטיים שיתרחשו בהמשך
היום והלילה שאחריו .עמד בוקר של סתיו
מתעורר .הייתה תכלת מושלמת .הייתי סטודנט
להיסטוריה וחשבתי על האמירה של הפילוסוף
הנורדי סרן קירקגור“ :הטרגדיה של החיים
היא שצריך לחיות אותם מההתחלה לסוף ולא
מהסוף להתחלה" .כל כך רציתי כבר לדעת מה
הולך לקרות.
מלמעלה ,נראו המרחבים הצהובים אדישים,
עוטי פני פוקר .בפועל ,ממש מתחתינו ,התרחשה
מהומת אלוהים .מאות טנקים של צה"ל כבר
הפכו לגרוטאות .המצרים חצו את התעלה,
 18מעוזים נפלו .קו ברלב הפך להיסטוריה.
אריק שרון סרב פקודה לגורודיש .משה דיין
דיבר על חורבן בית שלישי .מאות חיילי צה"ל
נהרגו .מאות נפלו בשבי .אבל אנחנו ריחפנו
למעלה כסומים בארובה .חיפשנו ,אבל לא ראינו
דבר .לא אותות ולא סימנים .זה היה שיעור
ראשון בפרספקטיבה .ללמדך שגם המלחמה
הגדולה מכולן לא הצליחה לשבור את חזותו
הבראשיתית הריקה והשותקת של המדבר הענק
הזה .הוא בלע את המלחמה בשלמותה – על
נוראותיה  -ולא נודע כי באה אל קרבו.
המראנו משדה דב בתל אביב .טנדר אזרחי הביא
אותנו מהיחידה .היעד היה מנחת ראס-סודר,
בקצה המערבי של סיני בו שכן בסיס המודיעין
הקטן של ( 848היום  .)8200לא ידענו דבר
על תמונת המלחמה .לא שאלנו שאלות .לא
ידענו מי זה אלי זעירא ,לא היה לנו מושג על
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הייתי בגולני ,שם עשו את
המלחמה ברגליים ,בידיים ובחזה
חשוף .חשיבות המודיעין שהופק
מהצפצופים והזמזומים ונשלח
ליחידה לא פיצתה ,בעיניי ,על האופן
האנטי-הרואי בו הושג
“הקונספציה" .היינו חיילי מילואים פשוטים.
לא קצינים .לא גאוני הפעלה .לא אסטרטגים.
עם זאת ,כבר התנסינו קצת בבסיסי היחידה -
בחרמון ,בצפת ,בגלבוע ובבסיס דורון בבלוזה.
באותו בוקר נועדנו לתגבר את הצוותים בראס-
סודר .צריך היה גם לחלץ כמה חיילות שנתקעו
שם.
צוותו אותנו יחד במקרה .אני לא זוכר אפילו
שם אחד .לא כולם שירתו ביחידה בסדיר.
אני ,למשל ,באתי מעולם אחר לחלוטין .יואל
בן-פורת גייס אותי אישית כי ידעתי רוסית.
בסוף שנות ה '60-היו מעטים כאלה .הוא רצה
שאצא לקורס קצינים אבל אני רציתי ללמוד
באוניברסיטה .כפשרה ,צורפתי ליחידה וחיכיתי
לקורס “מסרגה" .אחר כך הרוסים עזבו את
מצרים וסוריה .עברתי קורס אחר ונשארתי 15
שנה כאיש מילואים בענף  ,9לימים  ,14או להפך.
המודיעין נעשה באצבעות ,סוג של “תן לאצבעות
ללכת במקומך" .הזזנו מתג ימינה ושמאלה,
לעתים סובבנו כפתור .צדנו צפצופים ורעשים
במכשירים ממלחמת העולם השנייה .הללו
התחברו אחר כך לתמונה הגדולה .אנחנו לא
ראינו אותה .הייתי בגולני ,שם עשו את המלחמה
ברגליים ,בידיים ובחזה חשוף .חשיבות המודיעין
שהופק מהצפצופים והזמזומים ונשלח ליחידה
לא פיצתה ,בעיניי ,על האופן האנטי-הרואי בו
הושג .הייתי חייל צה"ל צעיר ,גאה וזחוח  -מודל
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מלחמת ששת הימים.
המטוס הקל גלש על כנפיו כמעט ללא קול .גם
בתא הנוסעים לא היו דיבורים .היינו מכונסים
במחשבותינו .איש איש על פי עומק דאגתו
וחרדתו האישית מפני הצפוי .ייתכן ,כך חשבתי,
שכבר אין לנו היכן לנחות .הייתי בן  .26היו
לי אישה וילד בלונדיני בן שנה וחצי שנשארו
בירושלים ,שכן ביום הכיפורים היינו אצל הורי
אשתי .לא יכולתי להוציא אותם מהראש.
אומרים שאדם נמדד בעיקר על פי יכולתו
להסתגל לשינויים .נדמה לי שבאותו בוקר
כשלתי .ולא רק אני .הטלטול הפתאומי היה
קשה מדי ,לא ניתן לעיכול.
הזיכרון הוא נסיעה מבצעית נגד הזמן השועט
קדימה .עליו להתגבר על בורות שחורים
ובולענים .לבסוף ,עולים לנגד עיניך בעיקר
האירועים הדרמטיים ,החזקים .רק לעתים עולים
מראות של שגרה ,שהיא חומר המילוי האפור של
בין לבין .בדיוק כמו בחיים עצמם.
עבורי ,האירוע הראשון בשורת האירועים
הדרמטיים הצרובים איתן בזיכרון הוא הבריחה
מראס-סודר והשמדת הבסיס בשריפה .זה קרה
זמן קצר לאחר הנחיתה החלקה במנחת ,אל
מול המפרץ הכחול ,היפהפה .סיפור ראס-סודר
הוא גם האירוע הפותח את השהות בת ארבעת
החודשים שלי ושל חבריי ,החיילים הפשוטים,
שהיו פזורים במספר בסיסים  -בסיני.
ראס-סודר הייתה פנינה ארכיטקטונית של בורא
עולם .ביקרתי בה פעמיים בעבר .היא הזכירה
חופי בראשית קמאיים .כך ,נדמה ,נראה העולם
עם בריאתו .סוג של אואזיס באמצע הטירוף.
אפילו בסיסון המודיעין של  848שכן במספר
וילות ,מזכרת מעיירת קודחי הנפט האיטלקיים.
היה בהן הידור קולוניאלי ,ים בצבע כחול דרמטי,
חול צח ושלוות עולם .אבל לא חלפו שעתיים
והכול התהפך.
הייתי בחמ"ל של חיל הים כאשר הגיעה ההוראה
מפיקוד הדרום לנטוש את הבסיס מיידית .אמרו
כי חטיבת שריון מצרית דוהרת דרומה לעברנו.
ממבט ציפור אסטרטגי היא סיכנה ,כנראה ,את
כל המערך הישראלי בחוף המערבי של חצי האי
סיני .חטיבת הצנחנים  ,35שהוקפצה למקום
זמן קצר קודם לכן ,יצאה לקראת קני הטנקים
המצרים עם “רוגטקות" .חיל הים פנה במהירות
לכליו והחל בנטישה .איש לא ידע אז כי “חטיבת
השריון" איננה אלא פעלול הטעיה מצרי
שהושתל ברשתות הקשר ונקלט ,כנראה ,על ידי
חברינו באום-חשיבה הצפונית.
רצתי כל עוד רוחי בי לווילה הייעודית של
המודיעין .איש לא טרח לעדכן את הקצין הצעיר
שפיקד על הבסיסון שבתוך הבסיס .מסרתי
לו מה ששמעתי בחמ"ל .אמרתי כי חיל הים

נוטש .קמה מהומה .איש לא תורגל למצב שכזה.
החלו טלפונים בהולים לבסיס היחידה .הקצין
הבכיר ,שניהל את המצב מאזור רמת השרון,
התלבט והתחבט ,ולבסוף הורה לנטוש .ההוראה,
להבנתי ,הייתה להעמיס את הציוד הסודי על
קומנדקרים ולהימלט דרומה .את מה שלא ניתן
לקחת – כך הורו – יש לשרוף .הרבה לא ניתן
היה להעמיס תוך זמן קצר כל כך .אז בעיקר
שרפנו .נדמה לי שהייתי הראשון ששפך את
הנפט או הבנזין על שולחנות העבודה ,על עמדות
המכשירים .אחרים הביאו את האש .הייתה
שריפה גדולה לתפארת ,כמו במוסקבה טרם
כניסתו של נפוליון.
בהשאלה היסטורית לא מדויקת נראינו,
מן הסתם ,כמו יהודים שעה לפני הפוגרום
באוקראינה .הנה הקוזקים באים ,הנה אנחנו
מעמיסים על העגלה את הכרים והכסתות ומה

באבו –רודז ,בירת הנפט של סיני .אודה על
האמת :לא חשבתי עוד על הצנחנים .הייתה
תחושה של הקלה .אנחנו כבר לא שם .מתק
של פורקן גדול פשט באברים המכווצים.
נרדמנו רפויים על הכלים .מסביב עוד היו
הכנות למסיבת ערב סוכות .כבר לא חשבתי על
האמירה של קירקגור .הכול נראה שקט .שקט
של תעתוע.מי שיער שהגרוע מכל עדיין לפנינו.
זה קרה לקראת שעות הצהריים המאוחרות,
שעה שהשמש נטתה מערבה .לפתע הגיחו
ממזרח ,מן הכיוון בו אמורים היו להימצא
כוחותינו על ההרים  -שני מפציצי סוחוי מצריים.
ראיתי את הרשע בעיני הטייסים .אפילו שלא
ראיתי את פניהם פיזית .הסיטואציה הייתה
אכזרית .לא אשכח לעולם .לפתע החלו לנשור
מבטנם ,בשתי שורות ,פצצות שחורות גדולות,
כמו ביצים מכרסה של אשת השטן.

מלחמת ההתשה .אבל את מלוא עוצמת הכיליון
הפוטנציאלי חשתי רק אז ,באבו-רודז .זו הייתה
דרזדן שלי 15 .צנחנים טירונים ,שרק חזרו
מהמרדף אחרי הקומנדו המצרי בהרים ,סיימו
שם את חייהם ,בני  18בלבד .חלקים מהבסיס
נמחקו .נדמה לי שהאירוע הזה לא הוזכר מעולם
בכתובים.
עברה חצי שעה .השתרר שקט של בית קברות
בלילה .אור היום לא חזר ורעמי הפיצוצים שכבר
נמוגו עדיין הלמו בעור התוף בעוצמה .חלק
מהגופות שהיו מוטלות סביבי “התעוררו" לחיים.
הסיוט נגמר לכאורה ,אבל ההלם נמשך .הוא
לא הסתיים גם כאשר נערכנו ,עם שאר חיילי
אבו-רודז ,להגנה היקפית על הבסיס .אמרו
כי יש חשש מהתקפת קומנדו מתואמת מהים
ומההרים.
אלא ששום דבר מזה לא קרה .אולי כדי שלא
מטוס סוחוי  7מצרי תוצרת בריה"מ.
שעה שהשמש נטתה מערבה ,הגיחו
לפתע ממזרח ,שני מפציצי סוחוי
מצריים

יהיה לי חומר להאריך את הסיפור .אבל היו
שאפשר  -ונמלטים .זה לא דמה כלל למורשת
לפתע הגיחו ממזרח שני מפציצי סוחוי
צה"ל ,שלמד מ"ההגנה" ,שלמדה מהצבא האדום ,מצריים .ראיתי את הרשע בעיני הטייסים .סיפורי המשך .אתאר אותם בפרק שעוד יבוא.
הוא יכלול ,כנראה ,את סיפור ההימלטות שלנו
שלמד מהגנרל פנפילוב את האמירה המיתולוגית אפילו שלא ראיתי את פניהם פיזית.
לבסיס שארם א-שייח; את השהות בבסיס
ממלחמת העולם השנייה“ :גדולה היא רוסיה,
הסיטואציה הייתה אכזרית .לא אשכח
“קפיטן" שמעל לשארם; את סיכול מתקפת
אך לסגת אין לאן  -מוסקבה בגבנו" .הצנחנים לעולם
מטוסי ה"מיג" על הבסיס הגדול בשארם ,את
שיצאו צפונה לקראת החטיבה ,בלי לדעת כי היא
הטיסה בחזרה ארצה; את ההתארגנות ביחידה
פיקציה ,אבל עם נכונות למגע בנשק נחות – היו ראיתי את התמונה מקרוב ומייד הטלתי עצמי
ואת החיים כחולדות אנושיות במחילות של
היחידים שהעלו בעיניי הצעירות ניצוץ של גאווה .על הקרקע לצד קיר של מבנה .אחדים מעמיתיי,
בסיס בבל על הר אום-חשיבה ,אליו נשלחנו
כך ,למדתי פעם בגולני ,צריך לנהוג חייל .אבל
שאת שמותיהם המשכתי לא לדעת ,נפלו אפיים
לשבועיים.
אנחנו נמלטנו ,אף כי היו לנו רובים .יצאנו אל
ארצה ,כמותי .עוד אנשים סביבנו נחבטו באדמה
באימה .היו רעמים אדירים של פיצוצי תופת .הכול את פרק הסיום אקדיש כנראה לשהות נוספת
תוך הלילה ,אל תוך רצועת אספלט עקלתונית,
רעד ורקד .הייתה מערבולת .חלל העולם הצטמצם בת שלושת החודשים בראס-סודר (“נקודה
כאשר בנקיקים שבשמאל הדרך ,ולעתים גם
והתמלא עשן ,אבק ופיח .היום נהפך באחת ללילה עברית לא עוזבים )"...בקרון ההפעלה שהובא
מימין לה ,שורצים חיילי קומנדו מצרי שיכורי
למקום לאחר שריפת הווילה הייעודית בתחילתו
הצלחה ורעבים לציד .אלוף יוסף אבידר,
שחור .השמש נעלמה כאילו נהרגה .באותו הרגע
של פרק פתיחה זה .אז גם אשאל את השאלה
מראשוני אלופי צה"ל וסגן הרמטכ"ל ,ניסח את לא היה בסיס ,לא היה צה"ל ,לא הייתה מדינת
ששאל מפקד הגדוד הבריטי שחייליו השבויים
הגרסה העברית לפנפילוב .הוא אמר“ :נקודה
ישראל ולא הייתה פצצת אטום .היינו רק אני
בידי היפנים הקימו את הגשר על הנהר קוואי
עברית לא עוזבים .זהו מקום קדוש" .התנחמתי והסיוט .לא ראיתי דבר .לא יכולתי לנשום .הפה
והאף התמלאו בעיסה לא מזוהה .אבל בראש היה בעמל ידיים מפרך“ :כאשר אשאל את עצמי מה
בכך שראס-סודר ,לכל הדעות ,לא הייתה
מיד הבזק קיומי :אני חי ,עדיין חי!
הועילה נוכחותי האישית במלחמה הזאת ,אדע
“נקודה עברית" ,ובוודאי לא קדושה.
מיששתי את עצמי .הייתי במבצע כראמה,
בדיוק מה להשיב" .לי ,לעומת זאת ,לא בטוח
המזל עמד לצידנו .וכבר בחצי הלילה נכנסה
השיירה הקטנה ,ללא פגע ,אל הבסיס המרכזי
הייתי בירושלים בקרב ,הייתי במעוזים ,בהפגזות שתהיה תשובה ...
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בחלוף ארבעים
שנה  -מה שכחנו
ומה למדנו
המחלוקות בעינן והשאלות  -לא כולן נענו .אך טבעי הדבר ,שבקהילת
המודיעין ובמיוחד בקרב יוצאי אמ"ן דאז ,לא נחה הדעת .ההסברים המוצעים
לוקים בחלקם בראייה אישית-מצטדקת מצד אחד ,ובהכפשת המודיעין דאז
 מצד שני | י .צור מביא את הדברים מנקודת מבטו האישיתי .צור | אל"מ (דימ')
מבטי הבטים אחדים .עוד חשוב לבחון האם
פתח דבר
חלפו  40שנה ממלחמת יוה"כ ,אך המחלוקות לקחי המודיעין הופקו ויושמו .לכן אעסוק להלן
בעינן והשאלות – לא כולן נענו .אך טבעי הדבר ,בעבר ובהווה ,תוך העפת מבט זהיר לעתיד.
שבקהילת המודיעין ובמיוחד בקרב יוצאי אמ"ן
דאז ,לא נחה הדעת .ההסברים המוצעים לוקים מה שכחנו
בחלקם בראייה אישית-מצטדקת מצד אחד ,אין חולק על הכישלון שנחל המודיעין .אמ"ן
ובהכפשת המודיעין דאז ותליית קולר הכישלון לא סיפק את ההתרעה למלחמה מבעוד מועד,
בצווארו – מצד שני .בכוונתי להאיר מנקודת עליה התחייב בפני המטכ"ל והדרג המדיני .זאת

למרות ,שהיו בידו אמצעי האיסוף ההכרחיים
והמספיקים כדי לתת התרעה כזו .ואולם ,מכאן
ועד הכפשת המודיעין וראייתו כאשם הבלעדי
בכישלון ובהפתעה (בימי הלחימה הראשונים) –
רחוקה מאוד הדרך.
אציין את העובדות הבאות:
א .המודיעין השיג וסיפק לצה"ל את תכניות
המתקפה המצריות המעודכנות ,לאחר
שסאדאת אישר אותן (“גרניט" ו"צריחים
גבוהים") .זו הגשמת תכליתו העליונה של כל
ארגון מודיעין באשר הוא .אולם ,אין עדות
לכך שצה"ל למד את התכניות והפיק מהן
משמעויות בתחום ההערכות למגננה בסיני
ובתחום תרגולות הלחימה .בראייתי היעדר
תרגולות והערכות בשטח כלפי תכניות הצר
ליחה המצריות הוא כישלון צה"לי ואג"מי
חמור ,לא פחות מאשר הכישלון ההתרעתי.
.ב .מי שפעל “לפי הספר" בתחום ההתרעה ל�מ
לחמה היה חיל הים .לקצין המודיעין החיילי,
תא"ל רמי לונץ ז"ל“ ,נגמרו" כל הסימנים
המעידים  -כלומר כל ההכנות המצריות למר
לחמה בים הושלמו .לכן גרס כי המלחמה
בשער ובהיותו ממודר מחלק מהידיעות –
וגם זו רעה חולה – הפציר במפקדו להיערך
לקרב .אכן הסטי"לים הפליגו לים במועד
הנכון ונחלו ניצחונות מזהירים ,בשורת קרר
בות ימיים מול סוריה ומול מצרים .הצלחות
שזכרן התעמעם כמו גם תרומת המודיעין
להשגתן.

פתיחת המלחמה באמצע יום הכיפורים תפסה את אזרחי ישראל בהפתעה,
בבתי הכנסת וגם על חופי הים (צילום מסך הערוץ הראשון)
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המסקנה ההנובעת מכל האמור לעיל – צה"ל
וישראל לא פעלו “לפי הספר" .אין מדובר בהליך
בירוקראטי -מנהלתי ,אלא במיצוי מלא של
תורת הלחימה ונהלי הקרב אשר גיבש צה"ל
במחיר דמים כבד למן מלחמת העצמאות ואילך.
לפעולה “לפי הספר" יתרונות רבים ,שהחשוב
שבהם  -ה"ספר" (כלומר תורת הלחימה
הקרבית) הוא התריס בפני קיצורי דרך ,טעויות
ואי התחשבות בנתונים (שטח ואויב) .ה"ספר"
מבטיח התמודדות סדורה עם כל נתוני המודיעין
וכל נתוני כוחותינו.
לקח זה צה"ל לא הטמיע ולא יישם .נזקים שנבעו
ממחדל זה שבו ועלו במלחמות ובמבצעים
הבאים .זאת ,גם כאשר היוזמה הייתה שלנו.
הדוגמה הממחישה זאת יותר מכל ,היא חזרה
על אי הגעת מידע מודיעיני חיוני לידי הלוחמים
בשטח  -אף כי המידע נאסף ועובד למודיעין
מבעוד מועד .כך נגרמו כישלונות ואבידות פעם
אחר פעם ,חרף הפקת הלקחים בנושא זרימת
והפצת המודיעין לכל הדרגים ,למן ועדת אגרנט
ואילך.
אחתום את עיסוקי בעבר בתובנה מסכמת – יש
לחזור לתו"ל ,לנוהל הקרב ,לעבודת המטה הסר
דורה וליישומם .גם כאשר לחצי הזמן והאירועים
קשים אין להזניח תכנון ופעולה סדורים ,הגם

ה

לפעולה “לפי הספר" יתרונות רבים,
שהחשוב שבהם  -ה"ספר" (כלומר
תורת הלחימה הקרבית) הוא התריס
בפני קיצורי דרך ,טעויות ואי התחשבות
בנתונים (שטח ואויב)

ו ר ים
פ

ג .הערכת המודיעין שהגיש אמ"ן לקתה בחסר
מהותי .אמ"ן לא הציג לצה"ל ולדרג המדיר
ני את דרך פעולת האויב (דפ"א) המסוכנת
ביותר לכוחותינו .לפחות ,אין בידי עדות
מתועדת כי כך עשה אמ"ן .בהיעדר נדבך
חיוני זה בנוהל הקרב של המודיעין ושל
צה"ל ,לא נדרשו צה"ל והדרג המדיני לגבש
את דרך הפעולה הנבחרת (דפ"נ) לכוחותינו
מול הדפ"א המסוכנת ביותר.
ד .לפי תורת הלחימה דאז (וגם היום) ולפי נוהל
הקרב ,הר י שבעקבות הצגת הערכת המוד�י
עין שומה על המפקד (הרמטכ"ל) וע ל ה�ק
ברניט (ראש הממשלה) להעריך את המצב.
הערכת מצב סדורה כזו מעמתת את הערכת
המודיעין עם מכלול מצבה האסטרטגי והצר
באי של ישראל ומגבשת את הדפ"נ .צה"ל
והדרג המדיני ל א ביצעו הערכת מצב כזו .ח�ו
מרת מחדל זה תרמה להפתעה וגרמ ה לשיב�ו
שים בהפעלת צה"ל ערב שעת ה"ש" ולאחריה
(“ש"  -הצליחה המצרית והמתקפה בגולן).
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על אנשי המודיעין העול והאחריות -
להנחיל למקבלי ההחלטות תובנות,
שיאפשרו לקברניטים להחליט על
הצעדים שיציבו את ישראל על בסיס
איתן קודם שימומשו הסיכונים
שתוך “כיווץ" משך הזמן והתמקדות (לפחות)
בדפ"א המסוכנת ובדפ"נ .דוגמה לעניין זה הוא
החלטת מפקדים לצאת לחפ"ק ,לקרוא את שדה
הקרב ולהחליט – כל זאת באותו פרק זמן עצמו.
אכן ,הוויתור על היציאה לחפ"ק היה בעוכרינו
במלחמת לבנון השנייה.

מה למדנו

צה"ל והמודיעין צברו הישגים מפליגים ב40-
השנים שחלפו ,אולם כשלי הערכה – ובמיוחד
בהערכת המודיעין – היו ,הווים ויהיו .דיינו
באזכור הפתעות כנפילת בריה"מ ,פרוץ “האביב
הערבי" וירידתה הכלכלית-חברתית של אירופה.
בהיעדר ההתרעה לא הייתה היערכות לכל אלו,
אף כי בדיעבד זוהו הסימנים המעידים ,שאבדו
בתוך ה"רעש" הכללי של זרימת המידע .יודגש
כי סכנה זו ,של אבדן סימנים מעידים חריגים,
תחריף ותלך ככל שזרימת המידע תצבור תאוצה
(פייסבוק ,אינטרנט )...ונפח המידע יכפיל וישלש
את עצמו מדי תקופה .יוצא אפוא שהסיכון
שהפתעות יטפחו על פנינו לא יצטמצם אלא יגדל.
כיצד ניתן להקהות את עוקצה של ההפתעה? אין
פתרונות קסם ,אך ניתן להתוות “סימני דרך",
שצה"ל וקהילת המודיעין הלכו בה מאז מלחמת
יום הכיפורים:
א .פיתוח טכנולוגיות קצה איסופיות .הדוגמא
הבולטת  -לוויני הצילו ם המשרתים את י�ש
ראל ומקנים לה מידע ,שלא ניתן היה לקבלו
משום גורם זר .טכנולוגיה כגון זו מצמצמת
את פערי המיד ע ומקטינה את מרווחי ה�ט
עות שבהערכות המודיעין ותמונת המודיעין.
לשון אחר ,ידיעה ודאית ומאומתת מייתרת
את ההערכה ,הנדרשת כדי לגשר על פערי
המידע.
.ב .בניית יכולת מקצועית למיצוי הישגי ה�ט
כנולוגיה האיסופית .כלומר ,הקמת מגוון
מקצועות איסוף והכשרת כוח האדם בהם.
לעול ם תקדים הטכנולוגיה את המקצו�ע
נות האנושית – הכשרת כוח אדם וטיפוחו
הם תהליכים איטיים ,אך אין להניח לפער
הזמן .דוגמה בולטת לאיחור בהעמדת כ"א
מאומן לתפעול אמצעי האיסוף שפותחו,

היא האחור בהפקת לקחי כישלונות האיסוף
במלחמת לבנו ן  .)1982( 1חיל האיסוף ה�ק
רבי הוקם רק בשלהי שנות האלפיים ,למעלה
משני עשורים מאוחר יותר.
ג .קיצור מעגלי הלחימה ויצירת יכולת בו זמנית
של “רואה  -יורה" .בכך השיגו צה"ל וקהילת
המודיעין הישגים ברמה עולמית  – כדו�ג
מת החיסולים הממוקדים .העמדת מודיעין
(מל"מ) מדויק ובזמן למבצעי ם היא שא�פ
שרה לישראל למגר את הטרור הרצחני של
ראשית שנות ה .2000-זהו הישג יחיד במינו,
ששחרר את אוכלוסיית ישראל מנזקיו של
הטרור .דוגמא נוספת היא מכות הפתיחה של
חיל האוויר במלחמת לבנון השנייה ובמבצע
“עמוד ענן"  -הישג מבצעי שאפשר מודיעין
מדויק וזמין.
ד .יישום קפדני וסדור של “מעגל המודיעין" על
כל שלביו ,גם תחת לחץ זמן ואירועים .לאר
מור :גיבוש צי"ח (ציון הידיעות החיוניות);
הכנת תכנית איסוף למתן המענה לצי"ח;
איסוף הידיעות ממגוון סוכנויות ואמצעי
איסוף והפצתן לכ ל הצרכנים; ייצור המוד�י
עין והעברתו למקבלי ההחלטות .כל זאת
על המודיעין לבצע בפיקוד היררכי ומובנה,
בבקרה ובשליטה של קציני המודיעין ע ל ב�י
צוע תהליך המודיעין בכל הדרגים – מהשדה
ועד המטכ"ל.
ה " .כל הערכה (מודיעין או מצב) מחייבת:
 .1בחינה האם הערכת השנה שחלפה עמד
במבחן המציאות.
 .2הפקת לקחים מהכשלונות (אם יש).
 .3גיבוש הערכה לשנה הבאה.
 .4קבלת החלטות של הרמטכ"ל או הדרג
המדיני.
כל החלטת רמטכ"ל או הדרג המדיני היא
החלטה לביצוע ,לכן יש להגדיר האחראים
לביצוע ולתקצב בהתאם.

סיכום

לעניות דעתי תהליך הפקת לקחי מלחמת יום
הכיפורים ,כמו גם יישומם ,לא הסתיים .אתגרי
העתיד יציבו נעלמים והפתעות חדשות לבקרים,
במיוחד בזירת המזרח התיכון.
לכן ,כל דור של אנשי מודיעין באשר הם ,מצווה
לדבוק בעקרונות הבסיסיים ובתורה; להפוך
בלקחי העבר ולנסות למצוא דרכים חדשות
להתמודדות עם נעלמי העתיד .על אנשי המודיעין
העול והאחריות – להנחיל למקבלי ההחלטות
תובנות ,שיאפשרו לקברניטים להחליט על
הצעדים שיציבו את ישראל על בסיס איתן
נימצֵ א
קודם שימומשו הסיכונים .אם כך נעשהָ ,
מיישמים את לקחי מלחמת יום הכיפורים .
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נקודות ציון במודיעין
הצבאי לפני ובמהלך
מלחמת יום הכיפורים
סקירה זו מציגה רק חלק מהאירועים וייתכן שאירועים מרכזיים נוספים
לא קיבלו כאן ביטוי .לצד המידע ההתרעתי שמוזכר כאן היו ידיעות רבות
אחרות ,שבהן דווח כי לא התקבלה החלטה על פתיחה במלחמה; כמו כן,
חלק מהמקורות שהתריעו על מלחמה דיווח גם לפני אוקטובר  1973על
אפשרות למלחמה שלא התממשה אז
גדעון מיטשניק | סא“ל ,לשעבר רע“ן ההיסטוריה והמורשת באמ“ן ורע“ן חקר הקרבות
במחלקה להיסטוריה בצה“ל; gidim2007@gmail.com
מאי-אוגוסט  - 1973כוננות “כחול לבן" -
באפריל  73הגיעו ידיעות על אפשרות ליוזמה
מצרית למלחמה עד סוף הקיץ ,ובעקבותיהן
התגבשה הערכה כי יש להיערך למלחמה.
להערכה זו היו שותפים שר הביטחון ,משה דיין,
הרמטכ"ל ,דוד אלעזר וראש המוסד ,צבי זמיר.
ראש אמ"ן ,אלי זעירא ,התנגד להערכה וטען
כי מצרים לא תצא למלחמה בטרם תצטייד
במטוסים לתקיפות עומק ובמערכות להגנה
אווירית .ב 17-במאי הכריז הרמטכ"ל ,באישור
שהב"ט ,על כוננות “כחול לבן" להגברת המוכנות
בצה"ל והתבצע גם גיוס מילואים .המלחמה
לא פרצה ורק ב 12-באוגוסט בוטלה הכוננות.
ה"ניצחון" המודיעיני של אמ"ן והמחיר היקר
של הכוננות הפכו ל"קללה" באוקטובר ,שאז
הדבקות בקונספציה ובאותה הערכה בדיוק
מחודש מאי מנעו הקשבה לסימנים המעידים
על המוכנות והיכולת לתקיפה למרות הצטברות
הסימנים המעידים.
אוגוסט  -פריסת  25סוללות טילי קרקע
אוויר סוריות ברמת הגולן .מודיעין חיל האוויר
מוציא לקט המדגיש את המשמעויות על הגבלת
פעילות מטוסי חיל האוויר.

ראשית ספטמבר  -בגיחות צילום ניכר תגבור
הכוחות הסוריים ברמת הגולן .בניגוד לדעת
המחקר ,העריך קמ"ן פיקוד צפון כי סוריה
נערכת למהלך צבאי התקפי.
 13בספטמבר  -חיל האוויר הישראלי מפיל
 12מטוסים סורים בקרב אווירי בעקבות גיחת
צילום שלנו .התקרית יצרה חשש מפני תגובה
סורית.
 17בספטמבר  -הערכת ראש אמ"ן בדיון
מטכ"ל“ :הערכה ערבית שכוחות האוויר שלהם
אינם מספיקים למלחמה עם איזה שהוא סיכוי
להצלחה"...
 25בספטמבר  -בפגישתו עם ראה"מ ,גולדה
מאיר ,עדכן המלך חוסיין על כוונת מצרים
וסוריה לפתוח במתקפה אם לא תחול תזוזה
מדינית משמעותית .שני נציגי אמ"ן מחקר נכח
בפגישה (אחד מהם ,רע"ן  2זיזי קיניאזר ,כמאזין
בחדר צמוד) .תוכן השיחה ,כולל ההסתייגות
של חוסיין לגבי כוונת סוריה לצאת למלחמה,
דווח לבכירים באמ"ן והועבר בתפוצה מצומצמת
מאד .רע"ן  2גם דיווח על כך לרע"ן ( 5הסורי).

 26-24בספטמבר (ערב ראש השנה) -
 26-22באוגוסט ( -הדיווח בדיעבד) המועצה
בעקבות דיווחי והערכות קמ"ן פיקוד צפון
העליונה המשותפת של הכוחות המיוחדים של
כי סוריה נערכת ללחימה ,מעלה אלוף פיקוד
תכניות
מצרים וסוריה התכנסה במצרים לתיאום
הצפון ,חופי ,בשני דיונים במטכ"ל חשש
ומועדים לפתיחה במלחמה .המודיעין לא קיבל מתקיפת פתע סורית מצומצמת ומתריע
בנוגע למרחב ההתרעה הצר ,עצמת הצבא
מידע על הכינוס.
72
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הסורי ופריסת הטק"א ומבקש מהרמטכ"ל
תגבור כוחות .הרמטכ"ל השיב כי אינו מקבל
את ההערכה אך אישר העלאת  2פל' מגדוד
( 77מחטיבה  )7לרמת הגולן .נוכחותם ב6-
באוקטובר התגלתה כקריטית.
 30בספטמבר  -דיווח שירות מודיעין זר בכיר
כי בסוף ספטמבר צפויה מתקפה סורית לכיבוש
רמת הגולן .נמסר גם פירוט תכנית התקיפה
וההכנות .הידיעה ,שהתייחסה לסוריה בלבד ,לא
הביאה לשינוי בהערכת אמ"ן .בשל מידור קמ"ן
פצ"ן לא קיבל הידיעה.
 30בספטמבר  -בהתייעצות בלשכת הרמטכ"ל
בנושא המצב בחזית סוריה אמר ראש אמ"ן:
“צבא סוריה ערוך כולו במערך המתאים על פי
הדוקטרינה הסובייטית למגננה ולהתקפה גם
יחד ,ואולם לא יצא למלחמה הן בשל חולשתו
מול צה"ל ,והן נוכח ההתניה במצרים ,שאיננה
מתכוונת להילחם" .לאחר הדיון זימן סגן
הרמטכ"ל את ראש אמ"ן ורמ"ח מחקר וניסה
לשכנעם בדבר סכנה למתקפה סורית בגולן.
השניים לא קיבלו את דעתו.
 30בספטמבר  -ר' מח' מחקר בחיל הים ,אל"מ
רמי לונץ ,הציג בפני מפקד חיל הים ומטה החייל
את הערכתו כי צפויה מלחמה ,וזאת בניגוד
להערכת אמ"ן .מפקד חיל הים הציג הערכה זו
למחרת לאלי זעירא ,וזה שלל אותה .למרות
זאת ,הנחה מפקד חיל הים להיערך לקדם את
פני המלחמה ,ובניגוד לאחרים היה מוכן לה.
 1באוקטובר
 - 02:00דיווח ממקור טוב כי צבאות מצרים
וסוריה ,תחת פיקוד מצרי ,עומדים לפתוח
במלחמה בבוקר .הידיעה דווחה לראש אמ"ן
ולגורמים נוספים במחקר ,ולאור חריגותה נבדק
במהלך הלילה האם נעשו הכנות בצבא מצרים
ללחימה .משנמצא שלא ,סיכם אמ"ן שלא
נראים סימנים לפתיחה במלחמה באותו בוקר.
הידיעה לא דווחה במהלך הלילה לרמטכ"ל ולשר
הביטחון אלא רק למחרת בבוקר .למחרת2 ,
באוקטובר ,הגיע דיווח משלים מהמקור ולפיו:
“בצבא המצרי הוכרז מצב חירום מלא "...וכי
“המבצע יתחיל כתרגיל ויהפוך למתקפה“ ...
וכן ציין“ :אם ישראל תשגר מטוסים לסיור או
תנקוט פעולה אחרת יהווה הדבר אמתלה טוב
להתקפה על ישראל"...
 - 04:00בהמשך להיערכות הסורית החריגה
ובעקבות הדיווח (שהוזכר בסעיף הקודם)
שקיבל “מתחת לשולחן" על “מלחמה הבוקר
( 1אוק')" ,התריע קמ"ן פיקוד צפון בפני מפקדו,
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 חטיבה  47משוריינת וציוד גישור מאותריםברמת הגולן .תחקור שבוי סורי שנערך כמה
חדשים הביא לדיווח כי הימצאותה ברמת הגולן
הינה סימן מעיד למלחמה .דיווח זה לא הגיע
לאזני מודיעין פיקוד צפון.

ה

אלוף יצחק חופי ,כי פני הסורים למלחמה.
חופי הכריז על כוננות וביקש מאג"מ מבצעים,
שחטיבה  ,179שהיתה בתרגיל אותו לילה
בפילון ,תעלה לרמה"ג .התיגבור לא אושר ועל
התרעה זו ננזף קמ"ן פיקוד צפון ע"י רמ"ח
מחקר .המלחמה לא פרצה ב 1-אוק'.

ל
מלחמה

כי

ו ר ים
פ



חיילים מצרים חוצים את תעלת
סואץ במלחמת יום הכיפורים.
ציור :חנן מילנר

ום

במלחמה מצד סוריה ומצרים נמוכה.
 2באוקטובר – שתי הדיביזיות המשורינות
הסוריות יצאו ממחנות הקבע לשטחי כינוס או
הערכות.
 3באוקטובר  -בדיון בקבינט המדיני-בטחוני
בראשות ראש הממשלה ,גולדה מאיר ,מתקבלת
הערכת אמ"ן כי אין סבירות למלחמה בטווח
הקרוב ,אך יש לתגבר את הכוחות בצפון ובדרום
לפי הצורך.

 4באוקטובר  -ביח'  848נקלטים דיווחים
ממצרים וסוריה על פינוי מואץ של משפחות
צבא מצרים פותח בתרגיל “תחריר  . "41אמ"ן
היועצים הרוסיים ובני משפחותיהם מסוריה
העריך כי אכן מדובר בתרגיל ודעות אחרות
ומצרים באניות ובמטוסים .למחרת בבוקר הציע
נהדפו.
ראש אמ"ן שלושה הסברים אפשריים .תרחיש
ב 1-אוק' כתב סגן בנימין סימנטוב ,קצין המערך ההכנות למלחמה נמצא ביניהם אך הוצג כפחות
של פיקוד דרום ,לקט שהצביע על הפעילות
סביר.
החריגה בצבא המצרי“ ,תכונה בצבא המצרי -
ליל ה 4-5-באוקטובר  -מפעילו של מקור
אפשרות חידוש לחימה" ובו נכללה לפי ועדת
אגרנט הההערכה ,שהפעילות בצבא מצרים אינה הצמרת של המוסד במצרים (“בבל""/המלאך")
תרגילית והינה מסווה להכנות למלחמה .מסמך העביר מברק כי הסוכן מבקש להיפגש בדחיפות
עם ראש המוסד .המידע מדווח לבכירים ולראש
דומה כתב סגן סימן טוב גם ב 3-באוקטובר.
אמ"ן ,שמזכיר את הקריאה לפגישה בדיווח
וועדת אגרנט קבעה כי בשני המקרים קמ"ן
בפורום מטכ"ל למחרת בבוקר.
הפיקוד ,השמיט את ההערכה מהלקט.
 הדיון במטכ"ל בנושא התחזית הרב-שנתיתמסתיים בסימן ההערכה כי הסבירות לפתיחה

 5באוקטובר אחה"צ  -התקבלה ידיעה ובה
דיווח של מקור מהימן ממוסקבה שהסביר כי

פינוי משפחות היועצים הסובייטיים נעשה על
רקע הכנות למלחמה .הידיעה דווחה אישית
לראש אמ"ן ,והוחל בכתיבת לקט רל"שים בהול
בנושא אך זו עוכבה במהלך הלילה.
 5באוקטובר  -אלברט סודאי ,ראש המדור
המדיני בענף מצרים באמ"ן מחקר ,שמזה זמן
היה מוטרד מהסימנים המעידים למלחמה
המצטברים במצרים ,טען בפני עמיתיו ומפקדיו,
כולל רמ"ח מחקר ,כי הפטור שניתן באותו יום
מחובת הצום לחיילים בצבא מצרים מצטרף
למכלול הסימנים המעידים וכי יש להיערך
למלחמה .רמ"ח מחקר הבהיר כי זו עדיין לא
סיבה לשינוי ההערכה כי מדובר בתרגיל.
 5באוקטובר  - 12:30 -ראש אמ"ן  ,אלי זעירא,
לפורום מטכ"ל“ :הסבירות למלחמה ביוזמת
מצרים וסוריה עדיין נמוכה" .לקט ברוח זו יוצא
באותו יום מהמחקר ובו פירוט כל הצעדים
החריגים אצל הסורים והמצרים ,ובסופו “סעיף
 "40המפורסם שקבע “הסבירות למלחמה
נמוכה".
ליל  6-5באוקטובר  -ב 02:30-לאחר פגישת
ראש המוסד עם המקור “בבל" בלונדון ,שבה
עדכן המקור על כך שמצרים וסוריה צפויות
לפתוח במלחמה ב 6-באוקטובר ,דיווח ראש
המוסד לראש לשכתו .האחרון עדכן את
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מנהרת הזמן





לקט בהול של ענף מצרים,
שהסתמך על דיווח המוסד
(הכתוב)“ :בכוונת המצרים
לחדש את הלחימה
לקראת אור אחרון היום,
 6באוקטובר "1973
המזכירים הצבאיים של ראה"מ ושהב"ט ואת
ראש אמ"ן וע' ראש אמ"ן למחקר .הדיווח
הטלפוני נפתח במילים“ :לפי התכנית עומדים
המצרים והסורים לתקוף לפנות ערב .יודעים
שהיום חג וחושבים שיוכלו לנחות לפני
החשיכה .“ ..בהמשך הפיץ המוסד ידיעה זו גם
בכתב.
 6באוקטובר
 - 05:00בדיון במטכ"ל משנה זעירא הערכתו כי
“הסבירות למלחמה גבוהה"...
 - 07:30לקט בהול של ענף מצרים ,שהסתמך
על דיווח המוסד (הכתוב)“ :בכוונת המצרים
לחדש את הלחימה לקראת אור אחרון היום,
 6באוקטובר ."1973
 מוצב החרמון ,שכלל גם שתי יחידות מודיעין בסיס האזנה של יחידה  8200ותצפית – נפלבידי הסורים 14 .אנשי אמ"ן נשבו בידי הסורים.
 9באוקטובר  -אמ"ן שינה הערכתו וקבע
כי טיל הקרקע-קרקע הסובייטי שהגיע לידי
המצרים כמה חודשים קודם לכן ,נמצא בכשירות
מבצעית ,וזאת בניגוד להערכה קודמת .שינוי
הערכה זה היה משמעותי בכל הנוגע להימנעות
מתקיפות בעומק מצרים.
 10באוקטובר
 -16:20ראש אמ"ן מעדכן את הרמטכ"ל כי
74

אל"מ מיל' יובל נאמן ,שהופקד מטעם אמ"ן על
הקשרים עם ארה"ב ,מסר שנשיא ארה"ב הביע
נכונות לספק לישראל מטוסים וטנקים.
 – 17:15ראש אמ"ן מעדכן את הרמטכ"ל
(לפי חומר  )848כי שיירת טנקים עיראקית
צפויה לצאת מעיראק בצהריים והמליץ להיערך
לתקיפתה .מפקד חיל האוויר חלק על מהימנות
הדיווח אך המליץ על הנחתת כוח יבשתי
לתקיפת השיירה בנ"ט ,בכפוף לווידוא הידיעה.
 -17:50ראש המוסד זמיר דיווח בפגישה עם
הרמטכ"ל שבריה"מ החליטה לנקוט צעדים כדי
להבטיח את המשך קיומו של המשטר בסוריה.
זמיר המליץ שצה"ל יבקיע תוך יומיים גזרה
כלשהי ברמת הגולן ויערך בקו נוח להגנה.
 11באוקטובר
– בדיון קד"מ סגן הרמטכ"ל עידכן אל"מ גרא,
עוזרו למחקר של רמ"ח מחקר ,כי הסורים
מנסים להחיש בואם של כוחות עיראקיים וכי
חטיבה משוריינת עיראקית כבר החלה לנוע
לכיוון סוריה וחטיבה נוספת צפויה להגיע ב12-
באוקטובר.
 - 09:50עוזר רמ"ח מחקר עדכן טלפונית
את הרמטכ"ל ,שהיה בפיקוד הצפון ,כי רכבת
אווירית סובייטית נוספת עושה דרכה לסוריה;
חטיבת טנקים עיראקית ראשונה הגיעה לסוריה;
וחטיבה שנייה בדרך; המאמץ המצרי להתקדם
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דרומה לכיוון שרם א-שיח' נמשך ,מצרים
חוששת שצה"ל יתקוף את פורט סעיד ומודאגת
ממצבה של סוריה .כן נמשך הלחץ על ירדן לסייע
לסוריה אך המלך חוסיין טרם החליט.
 12באוקטובר – ראש אמ"ן העריך בהערכת
מצב רמטכ"ל כי הסיכוי להפסקת אש בשל
החלטת מועצת הביטחון אינו גדול ,והמליץ
לקדם תהליכים אך להימנע מצעדים חפוזים
אשר עלולים להיכשל מבחינה צבאית.
 21בנובמבר  -ממשלת ישראל מודיעה על
הקמת ועדת אגרנט לחקר הכנות צה"ל למלחמה,
המידע שהתקבל בימים שקדמו לה ומהלכיה
בימים שקדמו לבלימת האויב.
 1באפריל  -1974ועדת אגרנט מפרסמת דו"ח
ביניים ראשון וממליצה להדיח את הרמטכ"ל
ו 4-קצינים בכירים ובהם ראש אמ"ן ורמ"ח
מחקר ,להם ייחסה הוועדה את האחריות
לקונספציה ולכשל בהערכה ואי מתן ההתרעה.
אלוף שלמה גזית מחליף את אלוף אלי זעירא
כראש אמ"ן לאחר הדחתו ומתחיל בשיקום
אמ"ן .
*הנתונים על ישיבות המטכ"ל נלקחו מספרו של
ד"ר שמעון גולן“ ,מלחמה ביום הכיפורים" ,שיצא
לאחרונה בהוצאת “מערכות".



שלא אחד בלבד
אי מתן התרעה לא היה הכישלון היחידי של המודיעין .זרקור על
הכישלונות הפחות מוכרים של המודיעין במלחמת יום הכיפורים
אליהו דקל-דליצקי | סא"ל (דימ') לשעבר ראש ענף מחקר השטח בחטיבת המחקר באמ"ן

הקדמה

הכישלון המפורסם של המודיעין במלחמת
יום הכיפורים הוא אי מתן התרעה לצה"ל על
מועד פתיחת המלחמה .כישלון זה נדון עד
לזרא בכל כלי התקשורת :נכתבו ספרים רבים
והופרחו תיאוריות כאלה ואחרות לגורמים לכך
שלמרות עושר ההתרעות ואיכותן – עיני אמ"ן
טחו מראות כי מלחמה בפתח .אך לאמ"ן היו
כישלונות נוספים במלחמה זו ,ואלה לא נדונו
בשיח הציבורי שלאחר המלחמה ,ובצה"ל לא
עסקו בתיקונם.
במאמר זה אמנה רק שנים מתוך כשלי אמ"ן
במלחמה  -שניהם מהזירה המצרית:
 הבנה שגויה של דרכי הפעולה האפשריות
של צבא מצרים לפני המלחמה ובמהלכה.
בגלל הבנה שגויה ,נקט צה"ל בראשית
המלחמה פעולות שגרמו לשחיקה מיותרת
של כוחו.
 כשלים בעבודת המודיעין בניהול הקרב.
בפרק אצביע על דלותו של בנק המטרות
האסטרטגיות שהכין אמ"ן למקרה שתפרוץ
מלחמה.
את הגישה המגמדת את כישלונו של המודיעין
היטיב לייצג תא"ל אריה שלו ז"ל ,שעמד בראש
מחלקת מחקר: 1
“אין ספק שמחלקת מחקר ואגף המודיעין טעו
בהערכת החלטתו של הנשיא סאדאת לפתוח
במלחמת יום הכיפורים .הם לא מילאו את
ייעודם ולא סיפקו להנהגת המדינה התרעה
ברורה על מלחמה מתקרבת... .עם זאת,
המודיעין לא טעה במרכיב מרכזי כלשהו
(ההדגשה שלי  -א.ד) בהערכתו את צבאה של
מצרים .כלומר ,אמ"ן תאר נכון את המודיעין
הבסיסי (סדר הכוחות של צבא מצרים ,מערכות
הנשק שברשותו וביצועיהן ,הדוקטרינה
הצבאית שלו ,תכניות ההגנה ותכנית ההתקפה
שלו ועוד)" ...במקום אחר בספרו 2מביא שלו
לקחים שהופקו בדיון אצל ראש אמ"ן כחודש
לאחר פרוץ המלחמה .ממסמך זה (שכתב שלו
במהלך הדיון) עולה כי מרבית צמרת מחלקת
מחקר תמכה בעיקרי קביעותיו של שלו.

הבנה שגויה של דרכי הפעולה
האפשריות של צבא מצרים

פסגת עבודתו של קצין המודיעין היא ניתוח
דרכי הפעולה האפשריות (דפ"א) של האויב.
קצין המודיעין ,המנתח את נתוני הקרקע של
זירת הפעולה ומכיר את מאפייני צבא האויב,
אמור בסופו של דבר לדעת לומר למפקדו מה
יעדיו ומטרותיו האפשריות של צבא האויב,
ובאילו כוחות הוא מתכנן לממשם .על בסיס
דברי הקמ"ן אמור המפקד לתכנן את צעדיו.
והנה ראש אמ"ן האלוף אלי זעירא ,נושא דבריו
בישיבת המטה הכללי שהתקיימה ביום שישי
ה־ 5באוקטובר  1973בשעה  - 1220יממה
לפני פתיחת המלחמה ,ומוסר למטה הכללי את

במגמה לכבוש את שני עברי התעלה ,ולנסות
4
להגיע אל המיצרים…"
דבריו אלה של ראש אמ"ן הם למעשה חזרה על
הדפ"אות שאמ"ן השמיע באוזני צה"ל מאז סיום
מלחמת ההתשה 5באוגוסט  ,1970כדלקמן:
דפ"א א׳ :הפעלה מסיבית של אש ארטילרית,
שאיפה לתקוע דגל בשטחנו על־ידי כיבוש מוצב
או מתקן של כוחותינו ,תוך מודעות לאפשרות
שבעקבות הכיבוש המוגבל תיפתח שוב מלחמת
התשה .זו הייתה התזה הנבחרת של ראש אמ"ן.
דפ"א ב׳ :חציית התעלה בחזית רחבה וכיבוש
השטח עד למוצא המזרחי של המעברים;
השתלטות על השטח נחל־ים – רפידים – ביר־
תמדה – ראס־ג׳ונדי.

קביעת הדפ"א של האויב נעשתה
ב"מטבחון מצומצם" ,שכלל רק את
הענפים הצבאיים וראש מחלקת מחקר.
יתר הענפים במחלקת מחקר לא נטלו
חלק בגיבושה

בסופו של דבר המצרים התעלמו מאמ"ן ובחרו
בדפ"א משלהם :כיבוש רצועה של  10ק"מ
ממזרח לתעלה לכל אורכה .היתרון בבחירה זו
הוא שכוחות היבשה המצריים המשיכו לשכון
תחת המטריה של טילי הקרקע־אויר שממערב
לתעלה .החיסרון – השטח מישורי ועביר ,ולפיכך
מחייב השקעת כוחות רבים בהגנתו .הרצועה
הצרה יחסית של השטח שנכבש ממזרח לתעלה
אין בה די עומק לניהול מתקפות נגד .למיטב
ידיעתי ,דפ"א זו מעולם לא נדונה באמ"ן.6
עוד למיטב ידיעתי ,דפ"א א׳ לא נתמכה בידי
אף לא אחד ממקורות המודיעין .7במסמכי
השלל רבים שקראתי ובספרים שכתבו קצינים
בכירים בצבא מצרים ,לא מצאתי כל אזכור
שלה .להיפך :מדברי גנרל שאד׳לי ,רמטכ"ל צבא
מצרים ,8עולה כי המצרים שרדו בקושי רב את
מלחמת ההתשה ולכן ספק רב אם הם יבחרו
את הגישה המגמדת את כישלונו של המודיעין
בדפ"א שמשמעותה היא חידושה.
היטיב לייצג תא"ל אריה שלו ז"ל ,שעמד בראש
כחכם לאחר מעשה אני יכול לומר שלו היינו,
מחלקת מחקר
אנשי מחקר השטח ,עושים מלאכתנו ביתר
יסודיות ,ייתכן שהייתה בידינו הוכחה נוספת9
עיקרי הערכת המצב של אמ"ן ואת דרכי הפעולה
האפשריות של מצרים וסוריה באומרו בין היתר :שהמצרים משקיעים כסף רב בפרויקט
“… בסבירות נמוכה קיימת אפשרות של תקיפה שמשמעותו היחידה היא מלחמה כוללת בגזרה
סורית ומצרית מתואמת ,ואני אומר את זה ,שזה רחבה עם צפי לנפגעים רבים .אני מתכוון לכך
שבסוף  1972הוחל בהקמת תשתית להקמת
בסבירות נמוכה ,ואפילו נמוכה מנמוכה".3
 10בתי חולים שדה בקיבולת כוללת של 1,000
בהמשך דבריו העריך ראש אמ"ן כי “...אחת
מיטות. 10
המטרות הסוריות יכולה להיות ‘איזה שהוא
דפ"א ב׳ נתמכה על ידי אין ספור מקורות,
מחטף׳ ברמת הגולן ,ואם זה ילך ,גם ריצה יותר
שהצביעו בבירור על תכנית זו .מבין החומר
עמוקה .במצרים – פתיחה באש ,איזו שהיא
שהגיע לידינו לפני המלחמה אציין את תכנית
פשיטה בהליקופטרים או חציית התעלה.
בסבירות הכי נמוכה – תרגיל גדול של חצייה
המבצע “גרניט  ,"2המפרטת את כל המהלכים
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לביצועה.11
אם קמ"ן מעריך (ללא ביסוס על ידיעות)
שוב ,כחכם שלאחר מעשה אני סבור כי ניתן היה שהמקסימום שהמצרים יודעים לעשות
ללמוד ממחקר השטח כי המצרים לא התכוונו
הוא לכבוש מוצב – עליו לומר זאת ,אך
למשש את תכניתם להגיע למעברים ,אלא
עליו להדגיש בפני המפקד כי דפ"א זו
להסתפק בכיבוש גזרה צרה לאורך התעלה .זאת ,נולדה בדמיונו הקודח

בגלל העובדה שלפני המלחמה אנו איתרנו כי
המצרים הקימו בקרבת כביש התעלה תשתית
מסועפת של צנרת ומאגרי מים 12שנועדה
לשרת מהלך צליחה בגזרה רחבה ,אך לא הקימו
מערכת דומה של מאגרי דלק . 13מכאן ניתן היה
ללמוד כי המצרים אינם מתכוונים למשש את
תכניתם להגיע למעברים ומסתפקים בדפ"א ג׳,
כיבוש גזרה צרה לאורך התעלה.
כשלי אמ"ן בהערכת דרכי הפעולה האפשריות
של האויב ראויים לבחינה מדוקדקת ,הן
במערכת המודיעינית והן במערכת הכלל צה"לית
המכשירה מפקדים .מחד גיסא ,מחובתו של
הקמ"ן לשקלל את כל המידע שבידיו ,ואם הוא
מעריך (ללא ביסוס על ידיעות) שהמקסימום
שהמצרים יודעים לעשות הוא לכבוש מוצב –
עליו לומר זאת ,אך עליו להדגיש בפני המפקד כי
דפ"א זו נולדה בדמיונו הקודח ואין לה תימוכין
בשטח.
מפקדים ,מאידך גיסא ,חייבים להבין את “אופן
הכנת התבשיל" המכונה עבודת מודיעין .עליהם

בדיון .אנו סבורים שהיינו עשויים לתרום
להערכה"( ...הדגשים שלי א.ד.).

כשלים בעבודת המודיעין בניהול
הקרב

המודיעין במטכ"ל מקדיש את רוב משאביו
“לחקור ולדרוש היטב" את הקמ"ן העומד
לשאלה האם האויב יתקוף ומתי ,או לחילופין
לפניהם .אגף המטה חייב לקבוע דפוסי הצגת
נתוני מודיעין בפני מפקדים ,כך שיהיה ברור להם להצבעה על שינוי כיוון בעמדות השליטים
בארצות ערב המעידה על בשלותם להגיע
מה ידוע לקמ"ן ומה הוא רק מעריך.
להסדרים כאלה ואחרים עם ישראל .עם זאת
באשר לכשלי אמ"ן ,אלה נובעים ממספר
הוא לא נותן דעתו די הצורך להבנת מערכות
גורמים .אחד מהם הוא שקביעת הדפ"א של
התשתית בארצות ערב ולהקדשת משאבים
האויב נעשתה ב"מטבחון מצומצם" ,שכלל רק
את הענפים הצבאיים וראש מחלקת מחקר .יתר (איסופיים ומחקריים) שישביחו את “בנק
המטרות" הצה"לי .גם דעתה של צמרת אמ"ן
הענפים במחלקת מחקר לא נטלו חלק בגיבוש
לא הייתה נתונה לייעול ולהקצאת די משאבים
הדפ"א .כך למשל ,צביקה שילר ז"ל – מי שהיה
לעיבוד ולהפצתו המודיעין שנאגר בארכיוניה
ראש ענף  1במלחמת יום הכיפורים – כותב
לצרכנים (חיל האוויר ,חיל הים ,עוצבות השדה).
בלקחי המלחמה את הפסוק הבא ....“ :ענף
הכשלים רבים מלהימנות ולכן אסתפק בשתי
 1חש והתריע לפני המלחמה ,בעת המלחמה
דוגמאות:
ולאחריה שמחלקת מחקר מבודדת את נושא
השטח מנושא המערך עד כדי קיום דיונים בעת א .טילי הקרקע־קרקע סקאד במצרים
המלחמה ,בנושאים חשובים  -כגון הערכת דרכי בראשית  1973הגיעה מברית המועצות חטיבת
טילי קרקע־קרקע סקאד  Bונערכה באוהלים
פעולה אפשריות של האויב  -ללא שיתופנו
בג׳בל אחמר שבדרום קהיר .היה זה מחנה
אימונים שכלל מספר מוגבל מאוד של משגרים

"מהו המסר בפיך לאיש המודיעין כיום ,בעקבות לקחי המלחמה שלך?"
ארבעים שנה חלפו מאז מלחמת יום הכיפורים.
מידע רב ויותר מכך ברמת מודיעין הפיקוד הוערך המידע ,ההערכה
הייתה זו אחת המלחמות שהשפעותיה חרוטות בנפשם ולעיתים בגופם שעמדה בסתירה מוחלטת להערכת א“מן –מחקר ונדחתה על ידו.
של לוחמים ומשפחותיהם ,מלחמה נוראית .ההשפעות של מלחמה זו
לצערי הרב  ,לא זכור לי שנערכו דיונים והפקת לקחים בשיתוף קמ“נים
פגעו בכל תחומי החיים והן ניכרות עד עצם היום הזה.
פיקודיים בכל הקשור לתהליך עבודת המודיעין ברמות השונות(.גם
הציבוריות הישראלית רואה בחוסר ההתרעה המודיענית את הגורם
בסיום “מלחמת ששת הימים“ לא נערכו דיונים עניינים)
העיקרי למצב העגום בעיקר בימים הראשונים למלחמה .המלחמה ההיא בצד למוד מורשת הקרב ,כולנו מצווים להפיק לקחים ולהטמיעם
הסתיימה באובדן אלפי חיילים ובניצחון מרשים ביותר כאשר צ.ה.ל
לעדכן את תורת המודיעין (לאור השינויים המבניים) על כולנו לזכור,
הגיע למרחק של כ 40-קילומטר מדמשק וכ 100 -קילומטר מקהיר.
החייל בתצפית  ,מפענח צילומי האוויר ,החייל והקצין העוסקים בהערכה,
ביריעה קצרה זו אין בכוונתי לחזור ולנתח את הסיבות והגורמים
בהפיכת הידיעות למודיעין  ,בידיו של כל אחד המפתח להצלחה או
שהביאו ,לעניות דעתי ,להערכה השגויה שניתנה על ידי אמ“ן מחקר - ,חלילה לכישלון.
(“המעריך הלאומי“) חרף שפע המידע שהיה בידינו ערב המלחמה  ,מידע לא בכדי מערכת המודיעין היא גלגל ללא התחלה וללא סוף מערכת
שכלל את “הסימנים המעידים “ שצבא סוריה ולמיטב ידיעתי גם
הפועלת  365ימים בשנה(,גם ביום הכיפורים) האיסוף  .ההערכה וההפצה
צבא מצרים מכינים עצמם לתקיפת מדינת ישראל .חשוב יותר בחלוף
– של כל המידע ובזמן הם המפתח .יזכור כל אחד מחיילי מערכת
ארבעים שנה לאותה מלחמה  ,לומר לחיילים ולקציני המודיעין בכל
המודיעין שהחוכמה אינה בלעדית לאלה הנמצאים בחלקה העליון של
הרמות ,כל אחד במידת הידע והרמה המקצועית חייב להביע את דעתו הפירמידה.
ולוודא שדבריו מגיעים למפקדיו.
בכל רמה ועל בסיס ההערכה ,חייב קצין המודיעין להציג דרכי פעולה
היהירות  ,השחצנות והזלזול ביכולות האויב ,שלפחות בחלקן נולדו
אפשריות לאויב אותן יאשר המפקד ועל בסיסן יבנה המפקד את
בעקבות מלחמת “ששת הימים“ היו בין הגורמים שהביאו את אמ“ן
המענה המבצעי.
מחקר לעיוורון ולאטימות  .חומרה לא פחות מכך יש לייחס לחוסר
נזכור כולנו שחייל הצופה במשקפת ויודע לאבחן את פעילות האויב
ההתייחסות של אמ“ן מחקר לדעתם של גורמים מקצועיים ברמת
ויכולותיו אינו נופל “ממקור צמרת“ המנסה או מתימר להביא את
מודיעין השדה(.על כך הודגש בוועדת אגרנט)
כוונות האויב.
חגי מן אל"ם (דימ')
מערכות מודיעין השדה או מה שהיה מכונה באותה תקופה “המודיעין
קמ"ן פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים
הקרבי“ ברמת הפיקוד המרחבי והיחידות הפרוסות בשטח סיפקו
76
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וטילי תרגול .הטילים עצמם ,שאר המשגרים
(אם היו) והציוד הרב הדרוש לחטיבה  -לא
אותרו .למיטב זכרוני אמ"ן לא ידע כמה טילים
התחייבה ברית המועצות לספק למצרים וכמה
מהם סופקו בפועל.
תא"ל אריה שלו ז"ל 14לא קיים דיון באשר
למשמעות האסטרטגית הנובעת מהימצאות
נשק זה בידי מצרים .הוא מצר על כך מאוד.
למיטב ידיעתי אמ"ן לא רק שלא עסק
במשמעויות האסטרטגיות של נשק הסקאד
אלה גם לא קיים דיון בשאלה על כמות הטילים,
והיכן הם מאוחסנים .גם דיון על מיקום עמדות
השיגור ועל הערכת הנזק הצפוי לעורף הישראלי
מהם לא התקיים ,אף לא שנים לאחר מכן.15
כשנפתחה המלחמה החליט המטה הכללי על
תקיפות מטרות אסטרטגיות בעומק סוריה.
ההצלחה הייתה רבה , 16ובדיון מטכ"ל שהתקיים
לאחר מכן ,הוצע לתקוף גם בעומק מצרים .אנו,
במדור מצרים בענף  ,1הכנו סט יעדים שהוצג
בפני סגן הרמטכ"ל ,האלוף ישראל טל ז"ל .זמן
קצר לאחר מכן הגיע לממשלה איום מסאדאת:
“עומק תחת עומק" ,כלומר :היזהרו מלתקוף את
עורף מצרים ,משום שיש לאל ידי להחזיר לכם
מנה אחת אפיים .ממשלת ישראל לקחה את
האיום ברצינות ולא תקפה ולו גם מטרה אחת
בעומק מצרים .לא ידוע לי על דיון כלשהו באמ"ן
שבחן את האיום של סאדאת ,את משמעותו
עבור העורף הישראלי וכן האם ניתן לפגוע
בשיגור הטילים אם סאדאת יחליט בכל זאת
לתקוף את העורף בישראל.
אני סבור 17כי בעת מלחמת יום הכיפורים,
כמות הטילים שבידי מצרים הייתה זעומה וכי
סאדאת איים על ישראל באקדח ריק .גם אם
אני טועה ולסאדאת היו אכן טילים שהיוו סכנה
לעורף בישראל ,המחדל המתמשך של אמ"ן
בחוסר הניסיון לאתרם ולהעריך את כמותם,
במלחמה ,לפניה ואף שנים לאחריה  -היה לרועץ
למדינת ישראל.
ב .איתור מרכזי הפיקוד והשליטה בצבא
מצרים
ערב פתיחת מלחמת יום הכיפורים הייתה
בידינו תמונה סבירה של מערכת הפיקוד
והשליטה בכוחות היבשה בצבא המצרי ,לעיתים
עד לרמת מוצב פיקוד בחטיבות הערוכות
במרחב תעלת סואץ .מידע זה היה בעל ערך רב
לו תקפנו את צבא מצרים בהיערכות השגרה
שלו .הבעיה התחילה כאשר צבא מצרים נערך
להתקפה ודילג למוצבי פיקוד חלופיים .מוצבים
אלה היו מוכרים רק בחלקם כך שבפתיחת
המלחמה ש"בנק המטרות" היה חוסר במטרות
איכות כגון (רשימה חלקית):
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 ה"בור" המצרי (מרכז  )10ממנו ניהל
המטכ"ל המצרי את המלחמה ובו שהה
לעיתים סאדאת18
19
 משל"ט חיל האוויר .
 מוצב הפיקוד העיקרי של ארמיה .220
 מוצב הפיקוד הקדמי של ארמיה . 221
 מוצב הפיקוד הקדמי של ארמיה .22 3
לכותב שורות אלה אין כל יומרה להכיר את
כל המערך איסופי שעמד לרשות אמ"ן לפני
ובמהלך מלחמת יום הכיפורים .גם מהיכרותי
המוגבלת את מערך זה ,אני משוכנע כי המערך
המוכר לי ,יכול היה ,לו היה נשאל על כך , 23לתת
תשובות למרבית פערי המידע שלעיל .מכיוון
שסביר להניח כי לרשות אמ"ן עמדו מקורות
נוספים שאינני מודע לקיומם ,נראה לי כי הבעיה
העיקרית נעוצה לא בהיעדר מקורות מידע
פוטנציאליים ,אלא בסדר העדיפויות של אמ"ן
בבואו לגבש צי"ח איסופי.
נראה לי כי די במה שמניתי לעיל כדי לערער את
הקביעה הנחרצת שרמת הידע שלנו על צבא
מצרים הייתה מספקת.

סיכום

4
5

6

7

8
9
10
11

12

מרבית הדשים במחדל אי מתן ההתרעה לצה"ל
תולים את הכישלון בשיכרון הכוח של ישראל
לאחר מלחמת ששת הימים .מי שסובר כך ,אומר
למעשה כי כיום ,שנים רבות מאז שצה"ל לא
הכה את אויביו מכה ניצחת ,סכנה זו חלפה מן
העולם .לטעמי שכרון הכוח הוא רק אחד מגורמי
הכישלון ולכן הסכנה לא חלפה מן העולם .אני
סבור כי אי מתן האתרעה מאיים כיום פחות
על מדינת ישראל מכיוון שהדרג המדיני וראשי
הצבא למדו להטיל ספק בקביעותיו הנחרצות
של אמ"ן ,ומכיוון שאמ"ן למד להתנסח בפחות
יהירות ויהסס כיום לקבוע את קביעותיו
בנחרצות גורפת .בעקבות כישלונו נקט אמ"ן
בצעדים שונים שיצמצמו בעתיד את האפשרות
שישגה באי מתן אתרעה במועד .אני חושב
שצעדים אלה הם אמנם בכיוון הנכון ,אך אינם
מספקים וחלקם אף התמוסס במשך השנים.
כשלי המודיעין באי מתן עדיפויות להשבחת
בנק המטרות הצהלי חזרו על עצמם גם במלחמת
של"ג עת כיהנתי כראש ענף  .1אני מקווה שכל
מה שכתבתי לעיל הוא נחלת ההיסטוריה וכיום
המצב טוב יותר .אך מכיוון שרבותי לימדוני
להיות ספקן – כתבתי מאמר זה .
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שלו ,אריה .כישלון והצלחה בהתרעה .תל אביב :מערכות,
.2006
שם ,עמוד .298
נקדימון ,שלמה .סבירות נמוכה .תל אביב :רביבים1982 ,
(עמוד .)93
שם
בתאריך  20/05/71התקיימה פגישה תת מזכיר המדינה
האמריקאי ז׳וזף סיסקו לבין ראש אמ"ן דאז האלוף אהרון
יריב .בפגישה זו הציג יריב בפני האורח דפא"ות דומות מאוד
לאלה שהציג האלוף זעירא .המקור מתוך מאמרו של אל"מ
(מיל׳) של מאיר בוימפלד ,פורסם בביטאון יוצאי קהילת
המודיעין “מבט מל"מ"
פרופסור שלמה בן יוסף אמר כי הסוכן אשרף מרואן
העביר לידי מפעיליו במוסד תוכנית זו לפני מלחמת יום
הכיפורים (הדברים נאמרו ב־ 22/09/2011במסגרת יום עיון
בנושא “מודיעין והפתעות אסטרטגיות" בחסות העמותה
הישראלית להיסטוריה).
בראיון שקיימתי עם האלוף (מיל׳) אלי זעירה הוא נדרש
לשאלה זו ותשובתו הייתה שאכן לא היה כל מקור מודיעיני
שהצביע על דפ"א זו .הדפ"א נולדה כתוצאה מניתוח לוגי של
של המצב הקיים שלפיו אין בידי המצרים ,לעת עתה ,יכולת
לבצע את דפ"א המעברים.
שאזאלי ,סעד אלדין“ .חציית התעלה" .תל אביב :מערכות,
.1987
מאז שנת  1968איתרנו פעילות עניפה מאוד בהקמת
תשתית קרקעית לצליחת התעלה בחזית רחבה.
פרוט הפרשה ראה את הפרק בספרי“ ,מודיעין תלוש
מהקרקע" ,הדן בטעויות בעבודת מודיעין השטח (עמוד
.)154
ראש אמ"ן אלי זעירא כותב בספרו “מלחמת יום כיפור
מיתוס מול מציאות" ידיעות אחרונות  1993עמוד  ,68כי
ב־ 16באפריל  1972העביר אמ"ן לשר הביטחון ,לרמטכ"ל,
לראש מחלקת המבצעים באג"מ ולפיקוד דרום את תכנית
המתקפה המצרית על התעלה ,מפורטת לפרטיה .המסמך
כלל  40מעמודים ובספר מפורטים עיקריו.
המערכת אותרה על ידי קצין מחקר השטח ,סרן אבי
הימלבלאו ,אשר יחד עם ראש מדור מצרים ,רס"ן אברהם
טל ,כתבו סקירת מודיעין מיוחדת לנושא.
פרוט הפרשה ראה בספרי“ ,מודיעין תלוש מהקרקע" (עמוד
.)151
שלו ,אריה .כישלון והצלחה בהתרעה .תל אביב :מערכות,
.2006
בשנים שקדמו למלחמת יום הכיפורים כיהנתי כראש
חוליית מחקר המתקנים האסטרטגיים במצרים ובשנים
שלאחר המלחמה מוניתי לתפקיד ראש מדור מצרים .אני לא
שותפתי באף דיון בשאלות שמניתי לעיל.
קצין בכיר מאוד בצה"ל טען ,בדיון סגור ,כי תקיפות אלה
עצרו למעשה את התקיפה הסורית ברמת הגולן.
הנושא נידון בהרחבה בספרי “מודיעין תלוש מהקרקע".
לפני המלחמה איתרנו את הבונקר ,ועקב גודלו שיערנו כי
ישמש פונקציה חשובה .שיערנו כי קיימת אפשרות שהאתר
ישמש את המטכ"ל המצרי למקרה שמוצב הפיקוד בשגרה
(“מרכז  “ 200בבנין המטכ"ל) – ייפגע.
אותר במהלך המלחמה.
אותר רק זמן ניכר לאחר הפסקת האש.
הייתה רק השערה שלא קיבלה כל תימוכין במהלך
המלחמה.
לפני המלחמה איתרנו את המוצב אך לא שייכו אותו
בבטחה לארמיה  .3במהלך המלחמה איתרנו את מוצב
הפיקוד ,בהמלצתנו האתר נתקף ומפקד הארמיה ומטהו
נפוצו לכל עבר ,וחלק מקציני המטה נפלו בידינו בשבי.
כך למשל ראיינתי את אל"מ (דימ׳) מאיר מאיר ששימש
באמ"ן בתפקידים בכירים ומבניהם הוא קיים מספר פגישות
לתחקור אשרף מרואן ושאלתיו האם הוא שאל או תדרך
את המקור לתת מענה לפערי האיסוף שמניתי לעיל .תשובת
מאיר הייתה חד משמעית  -לא (הראיון המוקלט בארכיון
המחבר).
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הסיפור שלי

מודיעין פיקוד דרום במוצב
הפיקוד דבלה:

האבסורד
הגדול

כשלים רבים “הודבקו“ למודיעין פיקוד הדרום בהקשר של מלחמת יום
הכיפורים .לפניכם תיאור מזווית אישית המאיר את הפעילות המודיעינית
המורכבת בתוך חמ“ל המודיעין הצר במוצב הפיקוד “דבלה“
יוסי ברקן | אל“ם (מיל') ,רמ“ד מצרים במודיעין פיקוד הדרום במלחמה

ב

בוקר שישי ה 5-באוקטובר התבקשתי על
ידי קמ“ן פיקוד דרום לארגן את הציוד
ועזרי המודיעין הנחוצים להפעלת “אגף
המודיעין“ במוצב הפיקוד “דבלה“ שבג'בל אום
חשיבה ולהכינו לקליטת צוותי עבודה במידת
הצורך .נראה היה לי שתוצאות הגיחה מן היום
הקודם ,שהוצגו לפנות בוקר לאלוף ולקמ"ן ,עשו

את שלהן ,וכי קמ"ן הפיקוד ביקש לקדם את
הבאות בהיערכות מוקדמת של המודיעין במוצב
הפיקוד.
ביום שבת בסביבות השעה  ,1400בהיותי באזור
צומת ג'בל ליבני ,ראיתי לפתע מטוסי קרב
ישראליים ומטוסי מיג מצריים מנהלים קרבות
אוויר מעל לראשינו .לאחר שהתאוששתי הבנתי

מוצב הפיקוד “דבלה“ שבאום חשיבה.
חדרון המודיעין היה מאויש במלואו
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שברגעים אלה ממש פרצה המלחמה .בשעות
הערב המוקדמות הגעתי לרפידים .עוד טרם
הכניסה לבסיס ראיתי טילים משייטים באוויר.
המהומה בבסיס הייתה בשיאה .כיוונתי צעדי
למשרדי מודיעין האוגדה.
נכנסתי לחמ“ל ועודכנתי באשר לתחילת
ההתקפה היזומה המצרית .לפני שעזבתי את
החמ“ל האוגדתי הספקתי לראות את הבעת
פניו החמורה של קמ“נ האוגדה סא“ל יוסי תמיר,
ואף לשמוע את צעקות השבר שבקעו מתוך
מכשירי הקשר של חיילי ומפקדי המעוזים כמעט
לאורך כל הקו ,שביקשו סיוע דחוף וחלקם אף
אישורי נסיגה.
נסעתי במהירות למוצב הפיקוד בג'בל אום
חשיבה .הבסיס היה באפלה מוחלטת .בדרכי
לבונקר הפיקוד צפיתי בטילים משייטים מצפון
למוצב מכיוון מערב התעלה לעבר עומק שטחנו.
חדרון המודיעין היה מאויש במלואו ,צפיפות
נוראה ,לחץ והיסטריה לא מועטה .בחדרון
שגודלו  8-6מ“ר הצטופפו כ 22-קציני מערך /
פענוח/שטח ומש“קי מודיעין אשר השתדלו
לעדכן את העזרים השונים.
התברר לי שכבר לקראת הצהריים ביום השבת
הנחה אלוף הפיקוד לאייש את מוצב הפיקוד,
אולם רק בשעות הערב דילג בפועל האלוף עם
המטה במסוקים למוצב הפיקוד .יחד עמם
הוטסו גם קציני ומש“קי מחלקת המודיעין
הפיקודית ,מתוגברים במעט אנשי מילואים
שגויסו בקריאה מהירה והספיקו להגיע לשעת
הטיסה.
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דרך חלון משותף לנו ולחמ“ל המרכזי ראיתי
את הקמ“ן ואת אלוף הפיקוד מנסים להבין מה
קורה בפועל ולגבש תמונת מצב של כוחותינו
ושל האויב .הבעיה שנדונה הייתה גורלם של
המעוזים המכותרים על ידי המצרים.
אותתי לקמ“ן שהתייצבתי ומיד השתלבתי
בעבודה הכוללת שעיקרה גיבוש תמונת מצב
אויב .מה קרה משעה  1400ואילך? מי חצה?
היכן נפרשו גשרים?
תמונת פענוח לא הייתה ברשותנו .הכול התבסס
על דיווחי כוחותינו ומידע שוטף ורב שזרם אלינו
מהבסיס המרחבי שהיה ממוקם בצמוד למוצב
הפיקוד “בבל“.
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המודיעין בעורף ,בבאר שבע.
בשעות היום נכחנו כולנו .לקראת שעות הערב
המאוחרות התבצעה החלפת משמרת עם מספר
מועט של אנשי מודיעין .הדבר התאפשר גם
משום העובדה שעם רדת החשכה פסקו פעולות
הלחימה.
לאחר חצות השתרר שקט בחמ“ל המרכזי
שניהל תא“ל אורי בן ארי .עד אור הבוקר ניתן
היה להוציא את סיכומי המודיעין שנתמכו בכל
המידע שהגיע לחמ“ל ,לרבות סכומי גיחות
הפענוח שהועלו על גבי מפה ואפשרו אימות,
הזיכרונות מהלילה ההוא היו ויהיו סיוט
נוראי לכולנו .היה קושי עצום להגדיר את בעיקר של יחידות השריון שנפרשו ממזרח
וממערב לתעלה .היה זה הזמן לנתח מידע גולמי
עומק החדירה של כוחות החי“ר המצרי
ממזרח לתעלה .גם מדיווחי כוחותינו לא (“נרות ארוכים“) ולשוחח עם הקב“ר המרחבי.
ניתן היה להבין היכן אנו מחזיקים מעמד ביצעתי שיחות תיאום עם אמ“ן מחקר ודנתי
והיכן הקו נפרץ .חשכת הלילה תרמה לא בתיאום תמונת המצב .ברוב המקרים התמונה
מעט לערפל הקרב .כולנו המתנו לבוקר .במטכ“ל ואצלנו הייתה זהה ,למעט הערכת
המגמות של הצבא המצרי .נציג אמ“ן מחקר
נתוני הפענוח שהגיעו במהלך הערב
עימו דיברתי והתייעצתי רבות היה אל“מ גדעון
והלילה לא היו רלוונטיים.
גרא ,ועימו אף סיכמתי את ההערכה לגבי דרכי
הפעולה של הצבא המצרי ליום המחרת .לימים,
בחמ“ל המרכזי האזינו לרשתות הקשר של
עם התייצבותו של האלוף (מיל') אהרון יריב,
המעוזים ובכך התקצר תהליך הבנת התמונה
לאורך קו התעלה .ברור היה שהדרג הראשון של מצאתי בו “קרש הצלה“ וחונך אישי לקריאה
דיוויזיות החי“ר של הצבא המצרי צלח את תעלת וניתוח אותם נרות ארוכים וקשים לפענוח.
סואץ ,כיתר את המעוזים והתבסס קרקעית
ביצעתי שיחות תיאום עם אמ“ן מחקר
ממזרח לקו המעוזים .סוגיית חילוץ חיילי
ודנתי בתיאום תמונת המצב .ברוב
המעוזים המכותרים העסיקה את כולם.
המקרים התמונה במטכ“ל ואצלנו הייתה
הזיכרונות מהלילה ההוא היו ויהיו סיוט נוראי
זהה ,למעט הערכת המגמות של הצבא
לכולנו .היה קושי עצום להגדיר את עומק
החדירה של כוחות החי“ר המצרי ממזרח לתעלה .המצרי
גם מדיווחי כוחותינו לא ניתן היה להבין היכן אנו
ניתוח מהלכי האויב והידיעות שזרמו בקצב לא
מחזיקים מעמד והיכן הקו נפרץ .חשכת הלילה
מבוטל נעשה לרוב בידי קציני ומשקי מערך,
תרמה לא מעט לערפל הקרב .כולנו המתנו
אנשי מילואים ששלטו בחומר ותרמו לגיבוש
לבוקר .נתוני הפענוח שהגיעו במהלך הערב
תמונת המצב .הידיעות שהתקבלו מהבסיס
והלילה לא היו רלוונטיים.
המרחבי “בבל“ לא היו תמיד נקודתיות וברורות.
גוף המודיעין במוצב הפיקוד פעל כאמור בתת
תנאים ,בצפיפות נוראה וברעש .מצב זה כמו גם לא פעם נדרשנו לקרוא מידע גולמי באורך של
מספר האנשים המצומצם הקשו מאוד על ביצוע מס' מטרים שנפלט ממכשירי הטלפרינטר .ניתוח
ועיבוד תוצרים אלה דרש זמן רב ולכן לא היה
עבודת המודיעין המתבקשת  -ניתוח המידע,
יכול לסייע לגיבוש תמונת הקרב ברזולוציה
הערכתו ,גיבושו והפצתו למודיעין היחידות
הנדרשת לכוחות בקו המגע .הידיעות אפשרו
הלוחמות.
קביעת תמונת מצב די מדויקת של כלל היחידות
קצין המערך הבכיר היה סרן (מיל) שלום גרין.
לידו פעלו שניים או שלושה מש“קי מערך ,קצין של הצבא המצרי מרמת חטיבה ומעלה.
הקשר הבלתי אמצעי עם הקב“ר המרחבי ,דידי
ושני מש“קי פענוח קצין ומש“ק שטח ,שתי
ארזי ,סייע לנו רבות בהבנה ובגיבוש המגמות של
סרטטות ,שלוש מש“קיות אשר קיבלו חומר
הצבא המצרי לאורך כל המלחמה.
גולמי באמצעות הטלפרינטר ,כתב סתר ,אנוכי
במקום נוהלו עזרים מודיעין בסיסיים בלבד.
ועוזרי ,וכמובן קמ“נ הפיקוד ,סא“ל דוד גדליה.
ע' קמ“נ הפיקוד רס“נ גבי לבנת ,נשאר במחלקת טיוטת מפת מודיעין שביטאה את המודיעין

המשתנה במהלך המלחמה; מפת מודיעין
ראשית ששימשה כמפה העיקרית בחמ“ל
המרכזי; בנוסף נוהלה מפת פענוח שעליה הועלו
תוצאות הפענוח .אלו תרמו בעיקר לאיתור
כוחות השריון ודיביזיות שטרם חצו את התעלה
מזרחה.
ביומיים הראשונים של המלחמה הושם הדגש
המרכזי  -לפי הוראת אלוף הפיקוד  -על איתור
ותקיפת הגשרים עליהם חצו חיילי הצבא המצרי.
גם בנקודת זמן זו התקשה מודיעין הפיקוד
לקבוע במדויק את מיקום הגשרים עקב חוסר
מגע איסופי .הנתונים מגיחות הפענוח הגיעו
באיחור.

קמ“ני היחידות ציפו שאנו ,היושבים
במודיעין מוצב הפיקוד ,נספק מידע
שוטף על המתרחש במציאות המשתנה
בשדה הקרב .לא פעם נשאלנו על פירוט
הערכות אויב בטווחים של  5ק“מ מחזית
הלחימה  -וכמובן שהתשובה שקיבל
אותו קמ“נ אוגדתי הייתה הרם משקפת
ודע
זירת הלחימה הייתה מאוד מוכרת ,שלטנו בזיהוי
רוב יחידות החי“ר והשריון הלוחמות .לא יכולנו
להגדיר גבולות גזרה בין חטיבות החזית ,אולם
ניתן היה להגדירם ברמת דיביזיות.
הבעיה המרכזית הייתה קבלת תמונת מצב אויב
עדכנית ,הצורך לדעת מה קורה בחזית .קמ“ני
היחידות התקשרו שוב ושוב למודיעין במוצב
הפיקוד בדרישה לקבל נתונים על פעילות האויב
בחזית שלהם .מנגד ביקשנו מהם לקבל דיווח על
המתרחש בשטח.
קמ“ני היחידות ציפו שאנו ,היושבים במודיעין
מוצב הפיקוד ,נספק מידע שוטף על המתרחש
במציאות המשתנה בשדה הקרב .לא פעם
נשאלנו על פירוט הערכות אויב בטווחים של 5
ק“מ מחזית הלחימה  -וכמובן שהתשובה שקיבל
אותו קמ“נ אוגדתי הייתה הרם משקפת ודע.
לדעתי הייתה אי הבנה או בורות מוחלטת באשר
ליכולותינו ליצר תמונת מצב אויב עדכנית ללא
קבלת דווח שוטף מהיחידות הלוחמות .לצערי,
קמ“ני האוגדות לא תמיד השכילו להבין מה
תפקידו של “בסיס בבל“ במלחמה ,מהי תפוקתו
ותרומתו המקסימאלית בשלבי ניהול הקרב
במלחמה .לעתים דרשו ממנו ביצוע משימות
טקטיות אשר בלית ברירה נענו תמיד בשלילה.
האבסורד בא לידי ביטוי בכך שבכל פעם שדרש
אלוף הפיקוד להציג קו מגע כוחותינו ואויב,
הצגנו את הקו שגיבשנו לאור דיווחי תצפיות/
כוחות האויב על מיקום כוחותינו .
בתקווה ובתפילה שלא תהינה עוד מלחמות
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האם מפה אחת שלא נלקחה ברצינות עשויה הייתה לשנות את פני
מלחמת יום הכיפורים?
יקותיאל (קותי) יוסף | רס“ן

ב

מוצאי יום הכיפורים התייצבתי באוגדה איסוף הנתונים הועלה על גבי מפת
הקוד “סיריוס“  .1:50000 -מדי יום
 143בשדה תימן .הייתי אז סגן בקבע,
הצטברו עוד ועוד נתונים עד שהחלה
קצין חי“ר לשעבר וכשנתיים קצין
להתגבש תמונת אויב מפורטת אשר
מודיעין ,ועד לאותו יום מדריך בקורס קציני
הועברה למפקד האוגדה ואפשרה לו
מודיעין .הגעתי למפקדת שרון באותו הלילה
נבעה מהחלטה מחושבת של יהושע שגיא להביא לנתח את המשמעויות המבצעיות.
גזרת הלחימה שבה טיפלתי כללה את
אותי כעוזרו האישי.
כבר בבוקר למחרת החלה להתבהר התמונה הלא האזורים“ :מיסורי““ ,אמיר“ הממוקמות
מרנינה של מצב כוחותינו אל מול הצבא המצרי ,ממזרח לציר לקסיקון וחלקה המערבי
של “טלוויזיה“  -הממוקם מזרחית להם,
שהזרים כוחות אל מעבר לתעלה בכמויות
ועד ציר טרטור שמדרום למתחמים אלה
הולכות וגדלות .בשעות אחה“צ המוקדמות
אך צפוני לציר עכביש
הגענו ,רס“ן חיים שפירא ואנוכי למחנה טסה
– חפ“ק האוגדה .לאחר מספר שעות של לימוד
הגזרה ,מוקמתי בבונקר הפיקוד של האלוף
אריאל שרון ומאז ועד תום הלחימה הייתי חלק
בלתי נפרד מצוות החפ“ק המצומצם ביותר.
בהיותי אז סגן בן  23בלבד ,השהייה במחיצת
לוחמים וותיקים הייתה עבורי חוויה מכוננת.
שפר עלי מזלי והייתי בלב העשייה וצמוד מאוד
למצביא ענק.

לאחר מספר שעות של לימוד הגזרה,
מוקמתי בבונקר הפיקוד של האלוף
אריאל שרון ומאז ועד תום הלחימה
הייתי חלק בלתי נפרד מצוות החפ“ק
המצומצם ביותר.
בהיותי אז סגן בן  23בלבד ,השהייה
במחיצת לוחמים וותיקים הייתה עבורי
חוויה מכוננת .שפר עלי מזלי והייתי בלב
העשייה וצמוד מאוד למצביא ענק
ניסיוני כקמ“ן  /קצין פענוח מחד גיסא
והכשרתי כקצין חי“ר  /צנחנים מאידך גיסא,
היוו בסיס איתן לעבודת איסוף הנתונים והבנת
המשמעויות המבצעיות שלהם .כבר מיום שלישי
 9באוקטובר החילותי לצבור ולרכז כל מידע
מודיעיני שניתן היה .חלקו המועט של מידע
80

זה היה מבוסס על מודיעין מהשטח ,ובחלקו
הגדול יותר  -על תצלומי אוויר שהגיעו ממודיעין
הפיקוד ולפחות משני סיורים אוויריים שערכתי
עם עמיתי ,סא“ל עמוס נאמן ,במסוקו של מפקד
האוגדה.
עיקר העבודה היה פענוח תצלומי האוויר שהגיעו
מהפיקוד .במהלך השבוע הראשון מלאכת
הפענוח והקשר הבלתי אמצעי עם מפענחי הזירה
הלכו והשתכללו ,ולעתים קיימנו מספר שיחות
טלפוניות ביום .בשיחות אלה ביקשתי הבהרות
ממוקדות ופענוח מפורט יותר בנקודות ציון
מתוחמות כדי להשלים תמונת מצב שנראתה לי
חשובה.
איסוף הנתונים הנ“ל הועלה על גבי מפת הקוד
“סיריוס“  . 1:50000 -מדי יום הצטברו עוד
ועוד נתונים עד שהחלה להתגבש תמונת אויב
מפורטת אשר הועברה למפקד האוגדה ואפשרה
לו לנתח את המשמעויות המבצעיות.
גזרת הלחימה שבה טיפלתי כללה את האזורים:
“מיסורי““ ,אמיר“ הממוקמות ממזרח לציר
לקסיקון (צפונית מזרחית לאגם המר הגדול)
וחלקה המערבי של “טלוויזיה“  -הממוקם
מזרחית להם ,ועד ציר טרטור שמדרום
למתחמים אלה אך צפוני לציר עכביש.
הקשר שלי עם מפענחי הזירה ,שישבו כנראה
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בבסיס חצרים ,נמשך כל העת .לקראת סוף
השבוע הראשון החלה להתקבל על המפה תמונה
הרבה יותר ברורה של עוצמת הכוחות המצריים
באזור :כיצד הזרמת הכוחות הלכה ועבתה את
הגזרה במאות רבות של מחפורות חי“ר אישיות
וכלי נ“ט שהצטברו במשך הלילה ולמחרת היום
נגלו לתצלומי האוויר ודרכם אלי וממני אל
המפה .זו החלה להתמלא במתחמים צפופים עם
מרווחים ברורים שניתן היה לחלק למתחמים
גדודיים עם כוחות נ“ט המשולבים בתוכם
וביניהם.
מאחר והייתי מודע לכל מהלכי האוגדה
ובעקבות תמונת המודיעין שיצרתי ,הפכתי בעל
כורחי מעורב באספקת נתונים אלה למפקד
האוגדה בשלבי התכנון השונים.
ב 12-באוקטובר העברתי לקמ“ן האוגדה את
חוות דעתי שבגזרת הלחימה המדוברת הצטבר
סד“כ אויב של לפחות  3חטיבות חי“ר וכן כשתי
חטיבת נ“ט וטנקים .הצגתי זאת גם למפקד
האוגדה בליווי הסבר לדרך הגעתי למסקנה
זו .לאחר שאלות הבהרה קצרות הנחני האלוף
להמשיך ולעדכן אותה בכל עת.
ב 14-13-באוקטובר ברור היה לנו שבגזרת
“מיסורי“ וסביבתה ישנם כוחות מצריים בסד“כ
של דוויזיה  .+פקודות מפקד האוגדה הושפעו
ישירות מנתוני האויב הנ“ל .ניתן לראות זאת
בפקודות שהנחו את החטיבות של טוביה רביב
( )600ממזרח ל“מיסורי“ ושל אמנון רשף ()14
מדרום וממערב ל“מיסורי“ ו“לאמיר“ .פקודות
שהנחו אותם לבלום ,להעסיק ,אך לא להיכנס
אל תוך המתחמים .העיקר היה למנוע מהמצרים
לגלוש דרומה ,אל עבר צירי טרטור ועכביש.
מה שנקרא לימים “החווה הסינית“ הינו שטח
קטן בגזרה הנ“ל ,אשר מוקם באזור שהיה מוכר
במפת הקוד “אמיר“ ומעט דרומה .אני מציין
זאת בעיקר עקב הסערות שקמו בעניין לחימת
הגבורה של גדוד הצנחנים  890בחווה הסינית
והאמוציות הקשורות לכך ,למרות שלא הייתה
זו גזרת לחימה משמעותית ומשפיעה על הקרב
העיקרי ,כפי שמנסים לציירה בשנים שחלפו
מאז .אך היא גבתה חיים רבים .אז וגם היום,
ברור לכל שקרב זה עליו הורה פיקוד דרום
לאלוף (מיל ).אברהם אדן (ברן) היה מיותר
והפקודה לטהר את המקום בכוחות צנחנים
באותה עת הייתה שגויה.
בשעות בוקר ה 15-באוקטובר ניתנה פקודת
“אבירי לב“ של מפקד האוגדה לצליחת התעלה.
הפקודה כללה תדריך מפורט לכל החטיבות
ולכל כוחות האוגדה ,עד כוחות המשנה הקטנים.
נוכחות המפקדים הבכירים של האוגדה והכוחות
הנספחים בקבוצת הפקודות ובתדריך ,לצורך
מבצע הצליחה הייתה מלאה .למותר לציין שאף

הדרג הממונה נוכח בפקודה ,דהיינו מפקד
החזית רא“ל חיים בר לב .את עיקרי הפקודה
נתנו כמובן האלוף אריאל שרון ,הקמ“ן ,קצין
האג“מ ,מפקד האגד הארטילרי וקצין הקשר.
המוזר היה שאף אני הצעיר התבקשתי להציג
את המפה שהכינותי של כוחות האויב שבאזור
“מיסורי“ והסביבה ולהסביר את נתוניה  -וכל
זאת במספר דקות.
איני יודע כיצד השפיעו הנתונים שהצגתי על
הנוכחים .על שרון ,שהכיר ,כאמור ,את המפה
היא בוודאי השפיעה עוד קודם לכן ,ולכן
פקודותיו היו מפורשות :אין להיכנס למתחמים
אלה אלא רק להעסיקם מרחוק ,ולא לאפשר
לאויב לזלוג אל צירי “טרטור“ ו“עכביש“.
זו גם הייתה אחת הסיבות לאיגוף
הדרומי שעשו חלק מהכוחות שנעו
לאזור הצליחה כולל חפ“ק האוגדה שכלל
נגמשי“ם וג'יפי סיור רבים.
אם יהיה עלי לשפוט על בסיס התוצאה
ועל פי העובדה שהדרג הממונה ,דהיינו:
גורודיש ובר לב ,החליטו על פעולת
חדירה של כוחות חי“ר לפאתיה הדרומיים
של החווה הסינית  -אזי נראה שהמפה
שהצגתי לא עשתה עליהם את הרושם
הראוי .אך זו רק התרשמותי הסובייקטיבית
ותו לא.
לכאורה תם סיפורה של המפה הנעלמת ,אך
לא כך הוא.
יום לאחר שחפ“ק האוגדה צלח את התעלה
אל צידה המערבי ,ביקש שרון שאחזור מזרחה
לציר “עכביש  “53ואלווה את מפקד חטיבה
 ,35אל“מ עוזי יאירי ,אל החפ“ק .כך עשיתי
ובהגיעי לנקודה זיהיתי את המח“ט ישוב על
הדיונה ,פניו אטומים וחתומים .לידו היה רס“ן
דוד גיל ,שהכרתי עוד משרותי בחטיבה .35
לאחר שהצגתי עצמי הצעתי לנסוע לפניהם כדי
להנחותם אל החפ“ק ,אך להפתעתי התברר לי
שלמפקד חטיבת הצנחנים הסדירה אין כלל רכב.
כולנו הצטופפנו בג'יפ הסיור כשגיל ואני יושבים
מאחור ,הוא על המושב הצר ואני על מכשירי
הקשר .כך נסענו חזרה אל מערב התעלה ,אגב
ביקור קצר במפקדתו של מח“ט הצנחנים 55
אל“מ דני מט.
לאחר שעה קלה הגענו לחפ“ק האוגדה .איני
רוצה להיכנס לחלק מפרטי השיחה ששמעתי
במקרה בין עוזי יאירי לבין שרון .די אם אציין
שבעקבותיה נשלחתי ,מספר שעות לאחר מכן,
למשימה נוספת על ידי קמ“ן האוגדה ,שברור לי
ששרון יזם אותה.
הפעם נשלחתי למפקדתו של ברן ,במטרה
להיפגש עם סגן קמ“ן האוגדה שלו ,מוטי כץ.
ההיכרות המוקדמת בינינו אפשרה לנו להיות

שרון הגיעה משלחת מאגף המודיעין .קמ“ן
האוגדה קרא לי והציג את הנוכחים ,אך אני זוכר
רק את הבכיר מביניהם ,אל“מ מאיר מאיר.
לאחר מספר שאלות על אודות אותה מפה,
נתבקשתי להסביר אותה וכיצד הכינותי אותה
ולהעבירה לרשותם ,וכך עשיתי  -תוך ציון
העובדה שלמודיעין פיקוד הדרום יש העתק
ממנה עוד מימי הכנתה טרם הצליחה .הבינותי
שלמפה יש ערך רב ולכן יצרתי מספר עותקים
שלה ,שיהיו גם ברשות מפקד האוגדה וגם
ברשות חמ“ל המודיעין.

אוגדתו של שרון נהנתה מפירותיה אך
לא די בכך לאותה מפה נעלמה.
חיי רבים היו ניצלים ולא נפקדים אילו
הממונים מעל (במפקדת חזית הדרום)
על האגו היו מוותרים ובמעט רצינות
וכבוד אליה מתייחסים
כנים זה עם זה ולכן נתבקשתי לקחת עימי
לפגישה את המפה המדוברת .הכוונה הייתה
לנסות להבין מדוע ועל בסיס איזה נתוני אויב
ניתנה הפקודה לתקיפת החווה הסינית ,והאם
היה ברשותם העתק של המפה הנ“ל .על פי

המפה המדוברת לא מילאה
את משימתה עד תום

הבעת פניו המופתעת של כץ ,הבינותי שלא היה
להם כל מושג לגבי מה שאני מציג לפניו .יותר
מכך ,הוא השביעני שהמידע שנתקבל אצלם
מהפיקוד היה שיש באזור הזה (“אמיר“) כוחות
מועטים של ציידי טנקים.
אילו הייתה בידינו המפה הזו ,אמר לי ,ודאי
שהיינו מציגים אותה בפני מפקד האוגדה ,אך
היא לא הייתה ומהפיקוד לא קיבלנו תמונת
אויב מאיימת של האזור.
חלפו כשבועיים או שלושה ,היינו בעיצומה של
הפסקת האש ולמפקדת האוגדה של האלוף

כיצד נתגלגלה המפה במסדרונות הפיקוד
והמטכ“ל איני יודע ,האם היא עדיין קיימת
באיזו מגירת ארכיון או שמא הושמדה בפקודתו
של מאן דהו ,גם זאת איני יודע .בעיני היא נועדה
לשרת את האוגדה וכוחותיה והפיקוד שמעליה,
אך היא לא מילאה את משימתה עד תום ,כי לא
כולם התייחסו אליה במלוא הרצינות הראויה.
אוגדתו של שרון נהנתה מפירותיה אך לא די בכך
לאותה מפה נעלמה.
חיי רבים היו ניצלים ולא נפקדים אילו הממונים
מעל (במפקדת חזית הדרום) על האגו היו מוותרים
ובמעט רצינות וכבוד אליה מתייחסים .
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מודיעין וספר

המלחמה בספרים:
המידע היה פרוש על
השטיח " -הצלחנו"  לטאטא
הכול מתחתיו
נעם טפר
לפני  21שנים נפגשתי בשלהי הקיץ עם תת אלוף
יואל בן פורת ז"ל .השיחה נסבה על התרעה
והטבע האנושי כבסיס לכישלונה .יואל ,שישב
אז בצריף צדדי לוהט בשולי בית הספר למודיעין
(בה"ד  )15היה דעתן ,מר כלענה ומלא ידע
כרימון .לדבריו“ ,היו מונחות לפנינו  400פיסות
מידע שעומדת לפרוץ מלחמה" .הוא ידע להסביר
היטב מדוע כל קצין מחקר יטעה ומדוע כל מודל
התראה שיפותח דינו להיכשל.
‘אתה יודע' ,לחשתי לו‘ ,בכל  19שנה התאריך
הלועזי מתלכד עם העברי' ואז אורו עיניו .פער
הזמן נעלם ,הכול לפתע קיבל מימד אחר ,עכשווי
לחלוטין .קמ"ן הפיקוד שהתקפל ,פגישת
גולדה-חוסיין ,הרכבת האווירית לפינוי היועצים
הסובייטים ,הדומיננטיות של זעירא והנסיעה
הדחופה של צביקה .הכול חזר לאותם ימים
ארורים ,שחרטו עמוק בבשרו של כל מי שהיה עד
לתחושת ההחמצה.

האם ניתן היה למנוע את המלחמה
“המתעמל" ,חבר נעוריו של סאדאת ,מעביר
מכתב בכתב ידו של הנשיא לרפי סיטון “יועץ
של גולדה"“ :ידידי היקר ,אני מעוניין בשלום...
ומוכן לכל צורת מגע עם ישראל לסיום הסכסוך
עם מצרים ,אני מוכן ללכת
רחוק ,עשה כל מאמץ לשכנע
אותה [גולדה] כי אני רציני.
מספיק עם שפיכות הדמים".
האיגרת נכתבה בכתב ידו של
סאדאת( .רפי סיטון ,מוכר
הסחלב ,עמ'  – 186קצין
איסוף של המוסד באירופה)
“המפגשים הבאים עם
המתעמל הניבו תשובות
ברורות מסאדאת ובאחד
מהם נמסר שמצרים
מוכנה לשקול להחכיר
את שארם אל שייך לישראל
82

למס' שנים...גם על הרעיון הזה התבקשתי לענות
במענה מתחמק"( .רפי סיטון ,מוכר הסחלב,
עמ'  – 186-7קצין איסוף של המוסד באירופה)
לאחר הצהרתו של דיין “מעדיף שארם אל שייך
בלי שלום מאשר שלום בלי שארם אל שייך":
“בכל פגישותיו התריע “המתעמל" כי אנו דוחפים
את סאדאת למצב בלתי אפשרי של מלחמה,
ושסאדאת אינו רוצה בה כלל"( .סיטון ,שם עמ'
)187

כיצד ומתי ידע אשרף מרוואן על כך
שתפרוץ מלחמה בטווח המיידי
בערב חמישי ,לאחר שיחה
עם מרוואן ,מעביר קצין
האיסוף דובי מברק ארוך
שבסיומו הוא מוסיף כי
“המקור ביקש לראות את
ראש המוסד בדחיפות בנושא
ה"כימיקלים" (קוד התראה
למלחמה  -נ.ט)( .אורי בר
יוסף ,המלאך ,עמ' )223-224
הידיעה שהתקבלה ,ובמיוחד
בקשתו של המקור נראתה
לפרדי עיני ,ראש הלשכה של
זמיר ,חשובה ביותר .לדבריו,
“בקשתו של מרוואן לפגוש את
ראש המוסד הייתה יוצאת דופן,
כיוון ש[מטעמי ביטחון] המקור
אף פעם לא ידע מתי זמיר יהיה נוכח בפגישה".
(שם ,עמ'  - 224מסתמך על עדות הרל"ש עיני
בוועדת אגרנט).

זמיר מחליט לצאת לחו"ל להיפגש
עם מרוואן
“המשלחת שעימה היה בפריז חזרה למצרים ביום
שישי...הוא [מרוואן] עצמו נסע ללונדון .ידידו
מחמד נוצייר ,שהתאכסן באותו מלון ,פנה אליו
וסיפור מוזר בפיו .הוא פגש את מנהל סניף חברת
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התעופה הלאומית [בלונדון] וזה סיפר לו כי הוא
ועמיתו בפריז קיבלו הוראות ברורות מקהיר,
שלפיהן עליהם להעביר את כל מטוסי חברת
התעופה המצרית מלונדון ומפריז לשדה התעופה
של טריפולי בלוב".
על פי עדותו של נוצייר ,מרוואן קם על רגליו
בתגובה ואמר“ :תהיה מלחמה ,מפני שבתוכנית
המלחמה מצוין שאנו מפחדים שמטוסינו ייפגעו
כשהם על הקרקע .כחלק מהתוכנית אנו אמורים
להעביר את מטוסינו לאזורים מרוחקים" .מרוואן
נכנס לחדר השינה ,עשה כמה טלפונים ותוך זמן
קצר חזר ובפיו הידיעה שהמלחמה תפרוץ מחר.
מסקנתו של נוצייר מכל האירוע הייתה ברורה
לגמרי “ :מרוואן ידע על תוכנית המלחמה לפרטיה
מתוקף הימצאותו בלשכת הנשיא ,אולם את
המועד לא ידע “( .אורי בר יוסף ,המלאך ,עמ'
 – 232-231מתבסס על ציטוטים מראיון שנערך
עם נוצייר לטלוויזיה המצרית).

תוכנית ההגנה של פיקוד דרום
החלק המודיעיני בתוכנית ההגנה של פיקוד דרום
היה די מדויק“ .א .בניתוח הקרקע מתוארים
חמשת אזורי הצליחה האפשריים על ידי הכוחות
המצריים .ב .סדר הכוחות המצרי
ודרכי הפעולה האפשריות
תואמות את תוכניות המלחמה
המצריות"( .אמנון רשף‘ ,לא
נחדל' ,ציטוט מחלק המודיעין
בפקודת “סלע" – של פיקוד
דרום ) 15/3/71
“במצרים היו שתי תוכניות
תקיפה עיקריות :גרניט ,2
שעיקרה כיבוש עד למעברי
המתלה והגידי והשנייה
הצריחים הגבוהים (אלמאד'ן
אל-עאליה) – תוכנית
מצומצמת לכיבוש רצועה של
 7-9ק"מ – שתי התוכניות
הועברו זמן קצר לאחר
אישורן מהמוסד לאמ"ן( ".רשף ,שם עמ' ).61
על בסיס המודיעין הנ"ל נערך בפיקוד דרום
תרגיל “אייל הברזל" – שהחל ב 30-ביולי 1972
וארך שישה ימים .את התרגיל ניהל שמואל
גורודיש ,שהיה ראש מחלקת הדרכה .בפקודת
המבצע שהוציא פיקוד דרום מופיע תאור המצב
הבא“ :כוחות האויב שחצו את התעלה מזרחה
הושמדו בהתקפות הנגד שבוצעו על ידי כוחותינו
החל מבוקר  21ביולי  ."1972המודיעין השמיד
את האויב הצולח במשיכת קולמוס( .רשף ,שם,
עמ' ).68

כתב חידה
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מציאת התפר בין שתי הארמיות
המצריות
“התפר שבין הארמיה השנייה לשלישית ,דרכו
בוצעה הצליחה ,התגלה במקרה .היוזמה להכניס
את גדוד הסיור לעבר מעוז מצמד ( המעוז שישב
על מקום הצליחה – נ.ט ) .הייתה כולה שלי.
שרון ניכס לעצמו את גילוי התפר .מן הראוי
לגלות יושר אינטלקטואלי – ניתן היה לאתר את
התפר ...בתצפית בלבד .זה לא היה ‘תפר' ! היה זה
מרווח של  22ק"מ  ..בהיערכות שתי הארמיות".
(רשף ,שם ,עמ' .)224

היעדר מודיעין קרבי בחווה הסינית
“הידיעות שהיו לנו הצביעו שהאויב ערוך מצפון
לחווה הסינית .אין לתאר את הרשלנות הפושעת
של גורמי המודיעין שהיו מופקדים על הנושא...
האויב התמקם ונערך מדרום לחווה הסינית כבר
שבוע לפני קרבות חטיבה ( “ !14שם ,עמ' .)315
אמ"ן מחקר (סעיפים אחרונים מלקט מודיעין,
יום שישי  5באוקטובר)13:15 ,
“ההתפתחות החריגה ביממה האחרונה
היא ההכנות לפינוין של משפחות המומחים
הסובייטיים מסוריה (ויתכן גם את מצרים)
ועזיבת יחידות הלחימה של הצי הסובייטי
את נמלי מצרים .בהכנות אלה כלולה הגעתם
הפתאומית של  11מטוסי נוסעים סובייטיים
למזה"ת ( 5בעלי קיבולת מרבית של  600איש
 לדמשק 6 .בעלי קיבולת מרבית של  750איש -לקהיר) ממנו כבר יצאו בחלקם חזרה לברה"מ.
הגעת מטוסים אלה הן לסוריה והן למצרים
ועזיבת כלי השיט את נמלי מצרים מעלה את
האפשרות ,כי פינוי המשפחות מסוריה אינו
נובע ממתיחות בין הסורים לסובייטיים ,אלא
מחששות סובייטים שצפויה יוזמה צבאית
מצרית-סורית נגד ישראל .כאמור ,אנו מעריכים
סבירותה של פעולה יזומה כזו כנמוכה" .

להיות בן שבע“ :בין כסה לצלמון"
אביתר מתניה
הוצאת עקד ,ישראל  112 ,2013ע'.

מי היה האיש שהיה?
יואב דייגי
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מי היה האיש שהיה ?

מאת תא"ל (מיל') דורון תמיר
 40שנה חלפו מאז “חוויית" מלחמת יום
הכיפורים שעברנו כולנו.
כולנו :משמע המדינה ,מוסדותיה ,צה"ל ,הדרג
הפוליטי ,החברה הישראלית ,משמע קהילת
המודיעין ובראשה אמ"ן ,משמע לוחמים ,משמע
משפחות שכולות רבות ,משמע פצועים גופנית
ונפשית שטרם החלימו ,משמע כל פרט ופרט
מאיתנו.
אך למרות כל הדלעיל ,הכיסוי הספרותי להוויית
המלחמה הזו התמקד בעיקר בצד הצבאי,
במחדל המודיעיני ,במלחמות הגנרלים ,בדרג
המדיני בוועדת אגרנט וב"בכירים" יותר ופחות
שלאחרונה מנסים למקם את עצמם במקום
יותר טוב בהיסטוריה הקטלנית.
ספרו של ד"ר אביתר מתניה שונה מכל בחינה,
שכן מתניה בחר לתאר את תקופת המלחמה
ואת זו שקדמה לה מנקודת מבט ייחודית ביותר
 של ילד בן שבע .ילד רגיל (אולי בעצם לא),ממשפחה ישראלית טיפוסית המתגוררת על
הכרמל ,אשר בנה ואבי המשפחה יצאו להילחם
למען מדינתם .הסיפור מסופר בכישרון לא מועט
ולמרות השגרה המדומה שבו ,ולמרות שאנו
יודעים מראש מה יקרה בסופו ,בכל זאת אנו
כמהים וסקרנים לדעת מה יקרה בדף הבא .זאת
משום שהסיפור הזה הוא הסיפור שלנו.
לא משנה מה גילך“ ,הילד הזה הוא אני" .וכמו
בתפילות יום הכיפורים הבנויות בקצב גובר
עד ה"קרשצ'נדו" בנעילה ,גם הספר  -כמו גם
המציאות  -מביא אותנו לאט לאט לעבר השיא
הטרגי שבו מאבדים בן השבע ומשפחתו את
האח הלוחם ,אודי ז"ל.
צלמון  -חושך על פני תהום ,אולם מצד שני
גם התחדשות והמשך החיים .זהו האתוס
העצוב של החברה
הישראלית המתחדשת,
אשר חיה באתגרי הביטחון
וההישרדות בציפורניה
ויכולה למציאות זו .הספר
שונה ,מרגש ,מעניין ומומלץ
ביותר .

נולד בפולין .עלה לארץ עם הוריו ב ,1935 -למד בביה"ס
היסודי ברעננה ובגימנסיה אחד העם בפתח תקווה .כנער
היה פעיל בארגון ההגנה ,וב 1944-התגייס למשטרת
היישובים העבריים .כעבור שנתיים מונה למפקד יחידת
הנוטרים באזור הרי אפרים.
במלחמת העצמאות היה מפקד פלוגה בחטיבת גולני
ולחם עמה בקרבות בצפון הארץ .בסוף  1948מונה לקצין
המודיעין של החטיבה ושימש כנציג בוועדת שביתת
הנשק בין ישראל וסוריה.
ב 1953-סיים קורס מגד"ים ולימודי פו"ם ולאחר מכן
התמנה לקצין המודיעין של פיקוד צפון ,וב 1960-יצא
ללימודים בביה"ס למלחמה בפאריס.
ב 1963-התמנה לראש מחלקת ביטחון (שדה) והסברה,
תפקיד בו שרת עד לאחר מלחמת ששת הימים.
לאחר ששרת בשני תפקידים בכירים נוספים ,פרש
מצה"ל ועסק במחקר בסוגיות ביטחון ואסטרטגיה,
ופרסם מספר ספרים בנושא.
נפטר ב ,2011-השאיר אשה ושני בנים.

פתרון החידה מגיליון 65
האיש שהיה הוא :תת-אלוף יעקב חפץ
נולד בירושלים ב ,1923-בן
למשפחה שחיה בירושלים מזה
ששה דורות.
התגייס להגנה ב 1942-והשתתף
בפריצה למחנה עתלית.
כשליש הגדוד השישי של חטיבת
הראל נטל חלק בקרבות באזור
ירושלים והנגב.
היה ממייסדי מערך המודיעין
בצה"ל ,כיהן כראש ענף בטחון
שדה וכן כנספח צבאי בבריטניה
ובסקנדינביה.
לאחר שובו ,שימש בתפקיד בכיר
באגף המודיעין.
ב 1960-מונה למפקד פיקוד
ההדרכה ובשנת  1964מונה ליועץ הכספי של הרמטכ"ל
יצחק רבין ,וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון .שרת
בתפקיד זה  5שנים.
היה חבר המטה הכללי בתקופת מלחמת ששת הימים.
השתחרר מצה"ל בשנת  1969בדרגת תת-אלוף ולאחר
שיחרורו היה סמנכ"ל חברת דלק ולאחר מכן מנהלה.
היה חבר בדירקטוריון של התעשיה האווירית.
נפטר בשנת  , 2007השאיר אשה ,נעמי ,ושני ילדים.

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם:
חובב שפירא | פתרונות יש לשלוח למל"מ,
דוא"ל mlm@intelligence.org.il
פקס03-5497731 :
גיליון  | 67כסלו תשע״ד
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הערות :הגדרה שמופיעה בה המילה ‘מלחמה‘ הכוונה היא למלחמת יום הכיפורים;
		 כל השמות הם שמות משפחה ,אלא אם כן צוין אחרת.
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 .1שם הקוד של המעוז הדרומי בקו בר-לב כפי שהופיע במפת הקודים של צה"ל.
 .5המעוז הדרומי בקו בר-לב.
 .9עלה על גדותיו.
 .10שמו הקודם של בית-אל.
 .12ראש אגף האפסנאות במלחמה.
 .13מצוות העלייה לרגל למכה אצל המוסלמים.
 .14שמו של הקנגורו בסדרת ספרי פו הדוב.
 .15מספר הספורטאים הישראלים שנרצחו באולימפיאדת מינכן.
 .17מחבר הספר ‘חוסין עושה שלום‘.
 .18מפקד יחידת ה‘יומינט‘ ב‘מוסד‘ בזמן המלחמה (שם מלא).
 .23קצין אג"ם במטה פיקוד דרום במלחמה (ש"פ).
 .24קיים ,נמצא.
 .26קיצור לפלוגה.
 .28מעוז בקו בר-לב ,מצפון לקנטרה.
 .31נמצא בתנועה.
 .32ראש ענף  4באמ"ן/מחקר בזמן המלחמה.
 .33מחבר הספר ‘הש"י – שירות הידיעות :שורשיה של קהילת המודיעין הישראלית‘.
 .34מקום מושבם של שרי מצרים על פי ישעיהו יט ,יא.
 .35חלל המלחמה ממושב אחיטוב.
 .36מפקד הדיביזיה המשוריינת הסורית מס‘  1במלחמה.
 .38המטבע הרשמי של יפן.
 .39הזזה של דבר ממקומו.
 .41קיבוץ בערבה הדרומית.
 .43כינויו של הרמס  ,450כלי טיס בלתי מאויש מתוצרת ישראל ,המשמש לסיור ואיסוף מודיעין.
 .44מתוך נבואת ישעיהו על נסיגת אשור מהארץ“ :עוד היום...לעמד" (ישעיהו י ,לב)
 .46דובר צה"ל במלחמה.
 .48תוכנית מבצעית שעל פיה ביצע צה"ל את צליחת תעלת סואץ במלחמה.
 .49מבצע פינוי כל התושבים היהודים מרמת הגולן בבוקר יום הכיפורים 1973
 .51שם הקוד שהעניק המטכ"ל המצרי למלחמה.
 .52שם חיבה לרמטכ"ל צה"ל במלחמה.
 .54גדול בתורה.
 .55שם הקוד של מוצב הפיקוד של ִמפקדת פיקוד צפון בהר כנען במלחמה.
 .56מפקד פלגת הסטי"לים שתקפה את חילות הים של סוריה ושל מצרים במלחמה.

מאונך

 .1כינויו של טנק ‘פטון‘ בצה"ל.
 .2טיל נ"ט שהפעלתו המסיבית בשדה הקרב הייתה מהפתעות המלחמה.
 .3מסולם הצלילים.
 .4תחילית לציון שניים או שתים.
 .6קידומת נפוצה בשמות משפחה סקוטיים.
 .7שם חיבה לראש ענף  2באמ"ן/מחקר בזמן המלחמה.
 .8שם נחש לא ארסי החונק למוות את טרפו.
 .10ראש מטה פיקוד דרום במלחמה.
 .11מפקד טנק פטון שנפגע ב 22-באוק‘  ,1973בקרבות להרחבת המובלעת ממערב לתעלת סואץ,
והוכרז נעדר.
 .14מפקד החטיבה המרחבית עמק הירדן במלחמה.
 .16עוזר ראש אמ"ן למחקר במלחמה (ש"פ).
 .19חודר שריון (ר"ת).
 .20ספרו של אורי בר-יוסף על המודיעין במלחמה.
 .21קפל בחלק העליון של בגד.
 .22מערך בן שלושה מעוזים בקו בר-לב ,בין האגם המר הקטן לפורט תואפיק.
 .25שם מפת הקודים ששמשה את המפקדים והכוחות של פיקוד צפון במלחמה.
 .27שיר של נעמי שמר שהיה להמנון הבלתי רשמי של המלחמה.
 .29לשעבר ראש העיר כפר סבא (מלמטה למעלה).
 .30מושב בנגב ,מצפון לאופקים.
 .31ספרו של יואל בן-פורת על ההפתעה במלחמה.
 .36לא מהר ,במתינות.
 .37כינוי לאלוהים.
 .40טיל קרקע-קרקע סובייטי שסופק למצרים במחצית שנת 1973
 .42כינויו של מתקן השליטה הקדמי של פיקוד דרום שנבנה ברכס אום חשיבה (מלמטה למעלה).
 .43ראש ‘המוסד‘ במלחמה.
 .44המזכיר הצבאי של שר הביטחון במלחמה (מלמטה למעלה).
 .45מפקד חטיבה ממוכנת  875שלחמה בחזית סיני במלחמה.
 .47מפקד גדוד סיור  ,87שאיתר את ה‘תפר‘ בין שתי הארמיות המצריות בסיני ,ונפל בקרב.
 .50מפקד בסיס חיל האוויר רמת דוד ,שנהרג במלחמה במהלך גיחה מבצעית באזור פורט-סעיד,
ומקום קבורתו לא נודע.
 .53מפקד הנח"ל במלחמה.

