
יעיילן..י,ןויילי,ייייז.י
יייייייייי,שייטיי

אלונימלנדגויל)(אל-ס

ובשלההפתעהשיאניתבשללעצהזכי~הכווצ]יננ~נונןשלהכוות
של505תשד]י]תבעקבתשנאההאנוי]קלןהא]]וינתהרכבת
תהנונשתNbbפתישצה"לבושיאלהנואלהדיג

מבוח

היתר:ניןדיין,

יוםמלחמתמהלכיעלורשמימוסמךמחקרפורסםלאעדיין
מעטלאפורסםכם-עצמםהקרבותשעלבעודאולםהכיפורים,

זיכרונותוספרימאמריםמחקרים,בצורת-רשמיבלתיחומר
נכתבשלאכמעטמלחמהבאותההלוגיסטיקהנושאעלהרי-

שקציניםהעובדהרקעעלבמיוחד-מתמיההמציאותזוהידם-.
מבצעשלהלוגיסטיותהבעיותעללכתובהרבובצה"לבכירים
ב-1991.מדם-"סופת"

לקראתצה"לשלהלוגיסטיתההיערכותתוצגזובסקירה
הקבעבמחנות(העוצבותפריסתהכוחות,היקףיתוארוהמלחמה.

הכללי,המטהשלהעיקריהלוגיסטיהמערךפריסתובימ"חים),
הכוחותלריכוזהתוכניתכוללהמטכ"ליות,הלוגיסטיותהתוכניות
המתוכננותלגזרותולהובלתם

מלחמה.פרוץשללמקרה
עלמתבססתהסקירה
אנשישלעדויותועלזיכרונות

שהשתתפולוגיסטיקה
ועלזיכרונותעלבמלחמה,
המלחמהמימישלירישומים

ועדתדו"חמתוךהפרקועל
הימ"חים"בנושאהדןאגרנט,

יוםמלחמתלפניומצבם
הכיפורים".

לאנשימוקדשהמאמר

תוךובאלתור,בתכנוןבתושייה,אשרצה"ל,שלהתחזוקהמערך
אתלבצעהלוחםלמערךסייעומשתנים,למצביםהסתגלות
משימותיו.

בקיץבישףחלההוויףה
1973

ושלרבעצמיביטחוןשלאווירהבמדינהשררה1973בקיץ
שרנתןזולאווירהביטויממושכת.רגיעהלתקופתציפייה

בטקס1973באוגוסטב-9שנשאבנאוםדיין,משההביטחון,
אמרבנאומוולמטה.לפיקודבמכללהלימודיםמחזורשלהסיום

ושלהערביםחולשתשלהכפולפרייםהינוהצבאייתרוננו"
יחלפוכיסבורשאיננימגורמיםנובעתחולשתםהתעצמותנו.

בטכנולוגיהבהשכלה,חייליהםשלנמוכהרמהבמהרה:
שטחיבאופןאךפעם,מדיהמתאחדבינערבי,פירודובאינטגריטי,

לדעתי,נוכל,היחסית)(בעוצמתנוזאתלעומתקצרות...ולתקופות
ויכולתמהחוץרכשהסדריצפוייםהבאות...בשניםגםלהתמיד

הצבאייםקווינולכול,ומעלמודרני,נשקשלעצמיייצור
אלקטרונית...ולשליטהפיסיתלהגנהוערוכיםמתאימים
פוחתתהישראליהמשקעלהביטחוןמעמסתהכלכליתמהבחינה
כ-ב-1970שהיהמהתל"ג,הביטחוןתקציבשלחלקווהולכת...

כךהירידה,להמשךצופיםאנול-16.3%.ב-1973ירד24.1%,
בשנהיקוצרהחובהשירותמשך14.6%...רקיהווה1977שבשנת
החלפחתהמילואיםשירותואילוחודשים,בשלושההבאה

ב-1972שלהשנייהמהמחצית

ן1970".לעומת30%

בצה"לבממשלה,כאמור,

תחושהשררהבישראליוברחוב
כוחועלשנשענהעצמי,ביטחוןשל
שלביכולתוזלזולועלהצבאשל

בקיץכילי,זכורלמשלהאויב.נ

בבית-הספרחניךכשהייתי1973,

סיורלנונערךולמטה,לפיקוד

הסיורבמהלךסואץ.תעלתלאורך
תוכניותאתשלנוהמלוויםהציגו

התעלהשלהמזרחיתבגדההעפר

ואי-אמוןספקותמביעיםשהםך

זהאמצעיהמצריםהפעילוכידוע,.
1973.באוקטום-הצליחהבעתרבהביעילות

הוגיסטיטהעל

שניתןהגיבוי"כך:הלוגיסטיקהאתהגדירמהןאלפרדאדמיול
שלוהתעשייתיהכלכליהגיוסבאמצעותהמזויניםלכוחות

מהכלאתוכוללתהלאומיתלרמהנכונהזוהגדרההאומה".

הלוגיסטי_ר~ערךחש

החשיף.סגןבעבר

פורסהניוםבמרחמת

הדרשלמקודמרח
אג.ח.D~Unסישוףכבצין
הנטרףימיםמספרתחרי
בחוגדתר"פס(חוחרחגף

תרפודשף".רפרוף

בחוגשריש.לתואר
באוניברסיטתסטריהרה

תך-חביב.

%

י4
שממ-

עך)

שלנוהמלוויםהציגוהסיורבמהלך
אתלפוררהמצריםתוכניותאת

שלהמזרחיתבגדההעפרסוללת
תוךמים,סילוניבאמצעותהתעלה
ואי-אמוןספקותמביעיםשהם

זאתטכניקהשלביעילותה

סוללתאתלפוררהמצרים
תומים,סילוניבאמצעות
זאת.טכניקהשלביעילותה



כשידהממנהולצאתלמלחמהלצאתכדילעשותאומהשנדרשת
העליונה.על

השלישיהעיקריהתחוםאתבלוגיסטיקההרואהג'ומיני,
הגבוהה),והטקטיקההאסטרטגיהאחרי(המלחמהאמנותשל

שלהאומנותבתורוהטקטיתהאסטרטגיתם-מהאותההגדיר
להנעתהנחוצההפעילותכלאתכוללתזואומנותהגייסות.הנעת

שלבהספקהוכלההתנועהאמצעימהספקתהחל-הגייסות
הגייסות.צורכי

ארוכות,שניםלאורךהנבניתמדינה,שלהלוגיסטיתהתשתית
העתידיתהמלחמהשללאופיהבאשרתחזיותעלמתבססת
ל-1967ביןקיימות.מבצעיותלתוכניותפתרוןלתתואמורה

מלחמהלנהללנוייתןלאהעולם"כיההערכה,בצה"לשררה1973
בתוךאותהלסייסצורךיהיהתפרוץ,זואםולכןארוכה",
שתארךמלחמהעלצה"לשלהתחזיותדים-ולכןימים.כחמישה

התקניםאתשהכתיבוהןאלהתחזיותימיס.12-10היותרלכל
עת.באותההמלאיםהיקףואת

:sjJyn(-2וו

ההוצאהוקטנההלכההכיפוריםיוםמלחמתשלפניבשנים
נמוכהסבירותעלשדים-והמודיעין,הערכותבשלהן-לביטחון
אתלצמצםהממשלההחלטותבשלוהן1975,לפנילמלחמה
למשלשונות,הצטיידותתוכניותצה"לדחהכךבשלתקציבה.
בנגמ"שיםטנקים,במובילימשומשים,צנטוריון""בטנקי

נוספים.'לחימהובאמצעי

שצה"לכפי-הצרכיםביןהפערוגדלהלך1973-1971בשנים
לציודהתקציבלרשותו.שהועמדהתקציבלבין-אותםהגדיר
עלענהלתחמושתהתקציבואילומהצרכים,ZIO/Q-26%עלענה
המחסורב-1973.מהצרכים36%עלורק197ב-1מהצרכים66%

ממשכיגםאלאתקציביותממגבלותרקלאנבעבתחמושת
לזכורישמקומית.תוצרתשלרכשלהעדיףומהמדיניותההספקה

התחמושתפריטשללקבלתוועדההזמנהשלהוצאתהמרגעכי
חודשים.ל-1824ביןחולפיםשהוזמן

בשניםאג"אשלהתקציבפעריאתמציגהשלהלןהטבלה
מתייחסיםאינסהנתונים(ולתחמושת.לציוד1973-1971

סיה(.4זרועושלהאווירזרועשלהייעודייםלפריטים

רגש"החן"ולוהמעף,'שלפף'טח~
החדשים

מתקניצה"לשכבשבשטחיםהוקמוהימיםששתמלחמתאחרי
הספקהמתקניכללואשרופיקודיים,מטכ"לייםתחזוקה רפואיים.ומתקניםקשרמתקנימרחביות,סדנאותקדמיים,
בהתאםהדרושהמלאיהוחזקאלהקדמייםתחזוקהבמתקני המלאייתרתאתהחזיקמטכ"ל/אג"אהאופרטיביות.לתוכניות הארץ.במרכזבבסיסיםהמטכ"לי

הבאים:באזוריםהוקמוקדמייםלוגיסטייםמתקנים

ובנפח.בצנוברם-מת-הגולן:*
יוסףבמעלהאדומים,במעלהירושלים:באיזור*

ובג'יפטליק.
ושלוחותס-פידים,הוקםהמרכזיהלוגיסטיהמתקןבסיני:*

קוהונחרומני.ובאיזורבביר-חסנהבביר-תמדה,הוקמו התעלהלאורךהמוצביםלאחרוןועדאל-ערישמאיזורמים
בעלישליחידההוקמהבסיני.הפרוסיםלמחנותוכן

מ-פידיםהלוגיסטיבמרכזהמיס.קושללאחזקתומקצוע
תחמושת,שלשמניס,ושלדלקשלאספקהמצבוריהוקמו
רפואהתובלה,יחידותפעלובמחנהחלפים.ושלמזוןשל
פעלכןכמווהרכב.הטנקיםלאחזקתסדנאותוכןוקשר
לקרח.בית-חרושתבמחנה

רודם.ובאבוא-שייח'שארםבסביבותמרשייל:באיזור*
מצבוריםגםהוקמוהשונותהאופרטיביותלתוכניותבהתאם
הפיקודברמתוסדנאותרפואהמתקנילרבותאחרים,ומתקנים
הן-לוגיסטיותיחידותועלהציריםעלשליטהלשםהמרחבי. גדודיהוקמו-הכללימהמטההמתקבלותכאלהוהןפיקודיות
תחזוקהחבורות(פיקודיותשליטהויחידותפיקודייםהובלה 1972-1971.במהלךפיקודיות)

והפינתי"החטל"ל'ה1נוזחתהחעףו-
תוכנית(1975-1971לשניםצה"לשלהרב-שנתיתהתוכנית
התוכניתמלחמה.צפויהשלאהיסודהנחתעלהתבססהגושן")"

התקציבייםהפעריםטבלת
ל"יבמיליוני

ציוד

השנה

צרכים

תקציב

פער

717273

561605591
119160136

445555א2

תחמושת

717273

216311345
143180125

73131220

סה"כ

717273

777916936
262340361

515576675

צש18'
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אחרים,יעדיםלטובתהביטחוןתקציבצמצוםשלבסימןעמדה

חינוך,זהובכללעדיפות,להםלתתישכיקבעהשהממשלה

תוכניתאתשהחליפהאופק","תוכניתעלייה.וקליטתשיכון

צה"ל,שלההתעצמותתוכניתאתלמעשהפרסהגושן","

שניםשלושפניעלגושן","במסגרתלהתבצענועדהשבמקורה

1978.עד-נוספות

ששתממלחמתלקחיםהפיקהמטכ"ליהלוגיסטיהמערך
שהסתיימהלאחרשהיוומהכוננויותההתשהממלחמתהימים,

כחול-"כוננות(1973אביבשלהכוננותאחריההתשה.מלחמת

חדשות,דרכיםנפרצוובסיני,בגזלןקשרמערכותנוספולבן")

עטרימ"חיםוהורחבוהוקמוהביצורים,שלהבינויקצבהוחש

בסיני(הצפויותהלחימהלחזיתותיותרקרובשריוןחטיבת

הקדמייםבבסיסיםהתחמושתמלאיהוגדלהמזרחי),ובגליל
טון.כ-9,000עלוהועמדכב-20%

החוגדתיהתחזותהמעףך

האוגדהבימתהתחזוקהמערךבארגוןוהעקרוניהעיקריהשינוי
ביטולהיההכיפוריםיוםלמלחמתהימיםששתמלחמתבין

האוגדתיהתחזוקהמערךומיסודהחטיבהם-מתהתחזוקהמערך

התחזוקה.אגדבמסגרתקבועבמבנה

פלוגתהחטיבתיהתחזוקהמערךכללהימיםששתבמלחמת

שמנים,דלק,מזון,(אספקהמלאיעמדשלרשותההספקה,

סדנאופלוגתחטיבתיתרפואהפלוגתכללי),וציודתחמושת
המערךעלנוסףחטיבתית.
מערךלאוגדותגםהוקםהחטיבתי

גדודהספקה,גדודשכלל,תחזוקה
ואלמנטרפואהגדודחימוש,שירותי

מפקדיסיור,צוותישכלללשליטה

צבאית.ומשטרהשליטהחוליות

שלבמסגרתאוחדהאוגדתיהארגון

מפקדהועמדום-אשותחזוקה,אגד

מצב,איפואנוצראל"מ.בדרגת

החל-מהרמותאחתכלשלרשות

אוגדה,חטיבה,גדוד,(הגדודמרמת
יחידתעמדה-ומטכ"ל)פיקוד

תחזוקה.
הימיםששתמלחמתבין

הוכנסוהכיפוריםיוםלמלחמת
שהופקולקחיםשליישוםבמסגרתהתחזוקהבארגוןשינויים

המסם-ות,מוסדולקבועותהאוגדותשלהפיכתןעםמהמלחמה.

בוטל,החטיבהברמתהתחזוקהגוףהנדרשים.השינוייםונעשו

שהוטלשהתפקידתחזוקה,מטההושארהחטיבהבמפקדתאולם
שיתקבלותחזוקתייםאלמנטייםולהפעיללתאםלתכנן,היהעליו

השינויהמבצעיים.לצרכיםבהתאםיותרהגבוהותמהרמות

בעקבותהנעהלוגיסטיהזנבלצמצוםלחיסכון,היתר,ביןהביא,

באוגדההתחזוקהארגוןהאמצעים.שליותריעילולניצולהכוחות

האוגדתיים.בתרגיליםותורגלההדרכהבמערךנלמדזובמתכונת

כהסדעיהףי

הימיםששתמלחמתביןהוכפלכמעטבצה"להמשורייןהסד"כ

הרכבסד"כאתמציגהשלהלןהטבלההכיפורים.יוסלמלחמת
1973:באוקטום-צה"לשלהמשוריין

1913באוקטוברצה"לשלהרק"םעוצמת

הפריט

טנקים

תומ"תים

נגמ"שים

וזחל"מים

כליםכליםאחוזתוכניתמצאי

אבודיםכשיריםמהתוכניתא'אופקכשיר

בסוףאוק'6

המלחמה

2,0291,31091%

1,020400

321

39481%

29625

4,6765,19190%!!

הימיםששתמלחמתבין
הוכנסויומהכיפוריםלמלחמת
התחזוקהבארגוןשינויים
לקחיםשליישוםבמסגרת
עםמהמלחמה.שהופקו
האוגדותשלהפיכתן
המסגרות,מוסדולקבועות
הנדרשיםהשינוייםונעשו

שריון,אוגדותששכלל1973שלהשנייהבמחציתצה"לסד"כ

לאמהןשאחתמילואים,אוגדותוחמשבסיניסדירהאחתמהן
לאעדייןשכןמלאה,הייתה

האוגדהעוצבותיה.כלהושלמו
הייתה-אלם-טאוגדת-הסדירה

זואוגדהעלנוסףבסיני.פרוסה

אוגדתגסדרוםפיקודלרשותעמדה

מבוססתהייתהם-ןאוגדתשרון.

מערךועלהשריוןגיסותמפקדתעל

הייתהולכןהשריון,שלההדרכה

מוסאאוגדתהארץ.במרכזמצויה

המרכז,לפיקודשייכתהייתהפלד
פיקודשלהייתהרפולאוגדתואילו

1973,שלהשנייהבמחציתצפון.
הוחלכחול-לבן,כוננותאחרי

השישית,האוגדהאתלהקים

הצפון.פיקודלרשותהועמדהוזולנר,דןאוגדת

ההובלהתכנון
-הייתההמטכ"ליותהלוגיסטיותהתוכניותשלהיסודהנחת

במטהוהמודיעיןהמבצעיםגורמישלהיסודלהנחותבדומה
שלאפשרותלקראתימיםשבועשלהתרעהתינתןכי-הכללי



הכוחותלהעם-תהתוכניתהוכנהזויסודהנחתעל-פימלחמה.
הצפויות.הפעילותזירותאלהמתגייסים

אופןאתקבעה-סלע""-ימיםאותםשלהמגננהתוכנית
לריכוזהתוכניתמלחמה.סכנתשלבמקרהצה"לשלהיערכותו

שלהטנקיםמוביליסד"כעלהתבססההשונותבחזיתותהכוחות
מגויסיםמוביליםשלסד"כעלחירום),ובאחסנתבתנועה(צה"ל

שבועשלזמניםלוחקבעההתוכניתרכבות.באמצעותהובלהועל
הדרוםבפיקודהוכנהכחול-לבן""כוננותאחריהכוחות.לריכוזימים

עלמהטנקיםגדולחלקנסיעתעלשהתבססהחדשה,הובלהתוכנית
בלבד,שעות72כדיעדהכוחותריכוזאתקיצרהזותוכניתזחליהם.

המטכ"ל.'אישוראתקיבלהלאאך

381.בצה"ל:הטנקיםמובילילמספרתקןקבעאג"ם

אוגדהלהובילבקושיהיהניתןזהמוביליםסד"כבאמצעות
שעות.24במשךאחתמשוריינת
היערכות(סלע""במסגרתהכוחותלריכוזהתוכניתלפי

והתומ"תיםהטנקיםהובלתהייתהאמורההחזיתות)בכללמגננה

ק)+72(הפקודהמתןמרגעשעות72עדלהתבצעהשונותלזירות

ןלהלכ:4ורכבותמוביליםבאמצעות

ותומ"תיםטנקיםלהובלתהללולנית
התעלהלחזית

ק+rz+p72הובלהאמצעי
בפועלביצועסלע""תוכנית

359309מובילים
---90רכבת
6381,432זחלים

488322מהחזיתק"מ50עד
150391מהחזיתק"מ150עד
719--מהחזיתק"מ300עד

1,0871,741סה"כ

בפועלוביצועההכוחותלריכוזהתוכנית

359מוביליםבאמצעותהובלה

90ישראלרכבתבאמצעותהובלה

638זחליםעלטנקיםתנועת

1,087סה"כ

168אירעואגרנטלוועדתאג"אראששמסרהנתוניםלפי

ו-טכניותתקלות155מהן-זחליהםעלשנעובטנקיםתקלות

התקלותחלוקתאתמציגהשלהלןהטבלהאחרות.תקלות13

טנקים.לפיהאלה

הזחליםעלטנקיםבתנועתונקלות

להימצאיכלההמטכ"ליתהתוכניתעל-פיכיאיפואיוצא

צה"ל.שלהטנקיםמסד"ככמחציתרקהצפויותהלחימהבזירות

ספורותשעותשלהתרעהלצבאהמודיעיןסיפקדברשלבסופו

לפיכךערך.כלחסרתהייתההלוגיסטיהמערךשמבחינתבלבד,

כוננותלאחרשגיבשהתוכניתעל-פילפעולדרוםפיקודנאלץ
הכללי:המטהשלאישורואתקיבלהלאואשרכחול-לבן","

הזחלים.עלהסעתםבאמצעותלחזיתהטנקיםהעם-ת

נוצלהלאבבוקר)ב-197310באוקטום-9עד(Iz+pעד

עלהוסעובלבדטנקים309טנקים.'להעם-תישראלרכבתכלל
מסע-זחליהםעללחזיתנסעוטנקיםמ-1,400ויותרמובילים,

השחיקהמבחינתחמורהמשמעותלושישקילומטרים,מאותבן

ממחנהיצאצביחטיבתשלהראשוןהטנקיםגדודהכלים.של
בשעהבאוקטוברה-7-6לילכיפור,יוםבמוצאים-פיחהימ"ח

בוקר.,לפנות2.10

לריכוזסלע""תוכניתביןהשוואהנעשיתשלהלןבטבלה

שלהראשונותהשעותב-72בפועלביצועהלביןבחזיתהכוחות

הכיפורים.יוםמלחמת

168תקלותסה"כ

26קלשוט

12בנזין)(מטאורשוט
20פטון)(מגח

97שרמן

13שונותתקלות

הערות:
שונות.תקלותעקבמהימ"חיםהוצאולאטנקים11עוד1.

אגרנטלוועדתהשריוןגיסותמפקדשהציגנתוניםלפי2.
בימ"חים.'נשארו19ועודטנקים120בדרךנתקעו""

ו"ל"7(7/
ן/,7ןלע77/

במערךהשריוןעוצבותמוצבותהיושבהםהמחנותרשימתלהלן
והמילואים:הסדיר

ראש-פינה.קורדני,בצפון:*

ההר.גבצריפין,רמלה,במרכז:*

שדה-תימן,פלוגות,קסטינה,בית-דרס,ובסיני:בדרום*

ימ"חהיהכןכמומעירה.ג'בלתמדה,ביררפיח,צאלים,

מרש"ל.באיזור
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ש/7כ/77/7/המרחקיםאתהממחישהטבלהלהלן
יחידותמוצמתהיושבהםצה"ל,מחנותמן

שיספיקתחמושתמלאילהחזיקצריךצה"לכיקבעוהתקניםבחזיתותשונותנקודותלביןהשריון,

והצפון.הדרום
הצריכההערכתמהיקבעוגםתקניםאותםלחימה.ימיל-10

ושלרפואיציודשלמזון,שלDID>n,שלדלק,שלתחמושת,של

שההערכהבלבדזולאממיצע.לחימהבייםאחריםציידפייטימחנותביןמרחקיםקיבלת
כאופטימיתהתגלתהימים10היותרלכלתימשךמלחמהכי

אלאימים),19הכיפוריםיוםמלחמתנמשכהנפועל(מדילחזיתותצה"לשלהשריון
מהתקןקטןהיהאףהעיקרייםהתחמושתפריטישלשהמלאי

משמעותי.באופןק"מ220בלוזהאשקלון
75%עלעמדמ"מ105בקוטרהטנקיםפגזימלאילמשל,ק"מ180בלוזהרפית

עלעמדהתותחניםלחילמ"מ155פגזימלאיואילומהתקן,ק"מ350טסהבאר-שבע

ק"מ400טסהפלנגות
ערבשהוזמנהתחמושתכולליםלאאלהנתוניםמהתקן.80%

הקרבות.פרוץעםליעדההגיעהלאאךהמלחמהק"מ230בלוזהצאלים
ק"מ130צמחירושלים

התחמושתןמצב

פגזים)באלפי(לטנקים105D"Dפגזירג~ש
1974437:במארסל-31הצרכיםכלסד

40באוקטובר:ה-6עדהגיעולאאדהוזמנוהימיםששתמלחמתשביןבתקופה
כמותיגידולחלהכיפוריםיוםלמלחמת
נרכשנצרךסה"כמלאימלאיתאריךהשדהביחידותהןההובלהבמערךואיכותי

במלחמהבמלחמהיחידותמטכ"לשביןהזאתבתקופההמטכ"לית.ם-מהוהן
106131173304הבאים:ההובלהאמצעינרכשומלחמותשתי

רב-מינועריו""מסוגמשאיות3,400
27!ן18.1030

515014516555_1024רמתאתהגבירהרכשהשריון.לעוצבות
הצמודיםהתחזוקהגורמישלהניידות

פגזים)באלפי(155D"Dתומ,,תוהחי"ר.השריוןבעוצבותהלוחםלמערך
170נ479:במארסל-31הצרכיםכלסךלמערךליילנד""משאיותכ-1,000

11%(שלפער(19באוקטום-:ה-6עדהגיעולאאךהוזמנו,האוגדתיואףהפיקודיהמטכ"לי,ההובלה
בגיוסהתלותאתלהקטיןשאיפשרמה-

נתקבלנצרדסה"כמלאימלאיתאריךישנים.רכבכלילהחליףוכןאזרחירכב

במלחמהבמלחמהיחידותמטכ"למסוגמובילראשי140נרכשו
1068260142גרוריםו-140חוץ)תוצרת(קונטרקטור""

15,!101825אתמערךשיפרסירני.רכשזהמתוצרתנצר

1024-30512112039לניידהיכולתאתוהגדילהמטכ"ליההובלה

אמיניםרכבכליבאמצעותשריוןעוצבות

פגזים)באלפי(מ"מ175תומ"תיותר.ומהירים

197429:במארסל-31הצרכיסכלסך

1הוזמן:לא
19735:אוקטום-עדסופקוולאהוזמנונרכשו:הצליחהציודבתחום

יא-1"םא"-60גישורטנקי812

נתקבלנצרךסה"כמלאימלאיתאריךחלקות,12גשריםדוסיות,תמסחים,60*
במלחמהבמלחמהיחידותמטכ"לחמרן,וסירותגומיסירות

10616723גשרובייצורבפיתוחנמצאכןכמו*
2זי1_18ן210יוצרו1973ספטמברעדגלילים.
דוברות.)!מובילי

24.10-64-2256



וי,.מלחמהן,;7;ן;/

עלהרמטכ"להכריז11בשעה1973,באוקטובר5שישי,ביום
למילואים.ייהגיוסמרכזיאתבכוננותלהעמידוהוחלטגי,כוננות

הלוגיסטיתהפעילותאתלהניעהחלוואלהלגיוס,התרעותניתנו

הוציא10בשעהבבוקרבשבתהשדה.בדרגיוהןהמטכ"לבדרגהן

גיוס.פקודתהכלליהמטה

ואתהתכנוןאתב-15%האוטובוסיםריכוזעם-הגיוסבזמן

מ-יותרבהתנדבותהתייצבוכךעלנוסףהמקוריים.ההקצאה

הגיוס.צוויבהפצתלסייעכדיפרטיותמכוניות700

המטכ"ליהלוגיסטיהמערךעסקהמלחמהפתיחתבשלב

המטכ"ללמתקניהוראותובמתןלגיוסהאמצעיםמ-יכוזבעיקר

ממרכזיולהוציאחירוםלשעתההקצבותאתלנפקלהתחיל
אובתיקוניםשםשעמדוהכליםאתומהסדנאותהשיקום
אנשיאתלגייסהלוגיסטיהמערךהתחילבמקבילבשיקום.

מימיןלטבלההערות

רחבעם(הרמטכיילעוזרדרשבאוקטום-ב-110.
מ"מו-155מ"מ105תחמושתלאסוףזאבי)

בשטח.שנשארה

הגבלותלהטילהוחלטבאוקטום-18-17בליל2.

מ"מ.155בתחמושתשימושעל

לידמטכ"ל/אג"אאסףבאוקטום-ב-321.
תחמושת.שלגדולותכמויותעכביש""ציר

משאיות).)300-250

הארטילריתהתחמושתשלהמלאיגודל4.

כדיתוךבחו"ל,)(מרכשבעיקרהושפע

טעהשצה"לבעודכילציין,ראויהלחימה.
בתחוםצרכיובהערכתניכרבשיעור

מלחמה,שלבמקרההארטילריתהתחמושת

בתחוםצרכיובהערכתיותרהרבהדייקהוא

לטנקים.התחמושת

ביןמידעפעריעללמעשהמצביע)-(הסימן5.
מטכ"ל/אג"אעל-ידישנוהלוהמחשב,רישומי

שלשמצבלכולמ-ורבשטח.המצאילבין
יותרגדולהכמותניפוקדהיינו(שליליתיתרה

למעשהמשמעוהאספקה)במתקןמהמלאי
נכון.לארישום

הלוגיסטיים).המרכזיםושלמטכ"ל/אג"אשל(שלוהמילואים

אג"אראשהיהיכולאג"אשלהמוקדמתהיערכותובעקשת
להודיע,בבוקרבשבתהרמטכ"לעםמכין)דיוןקבוצת(בקד"ם

יוםבמוצאיואכןטנקים.'ימובילי200יופעלולערבעדכי
חטיבתשלהראשוניםהטנקיםיצאובלילה,10בשעההכיפורים,

השריוןעוצבותשלהחפוזלגיוסבית-דרס."ממחנהנירנתקיה

השפעההייתהזחליםעל-טיפיןטיפין-לחזיתהבהולולשיגורן

לזכורישבדרך.תדלוקןועללחזיתשיגורןעלהיחידות,ארגוןעל
בןהואסואץלתעלתועדלמשל,תימן,שדהממחנההמרחקכי

רבההשפעהישהזחליםעלארוכהכהלנסיעהקילומטרים.מאות

הטנקים.כשירותעל

טנקיםכ-500זחליםעללנועהיואמוריםאג"אנתונילפי

היואמוריםק"מ150שללמרחקואילוק"מ,50שללמרחק

עלטנקים1,432נסעובפועלטנקים.כ-150הזחליםעללנוע
אירעוהכוחותריכוזבשלבק"מ.300עדשללמרחקזחליהס

עלשנעוהטנקיםמכללכ-11%שהםטנקים,ב-168תקלות
בפניהעידהשריון,גיסותמפקדאדן,אם-הםאלוףזחלים.

י5.תונושמתקלותסבלוטנקים120כיאגרנטועדת

ברע.,ט.החכ,וחותוצוש
בבהילותלצאתהשריוןכוחותאתשאילצהההפתעה,בשל

הפתרונותבדרך.הטנקיםתדלוקשלבעיהנוצרהמהימ"חים,
שרוןאוגדתכוחותלמשל,שגרתיים.בלתילעיתיםהיושנמצאו
ממרכזשהוצאודלקמכליותבאמצעותתודלקולסינישירדו

אוגדת(סיניאוגדתשלהתחזוקהאגדועל-ידים-פידיםההספקה
באר-שבעבאיזורדלקבליכמעטשנתקעוכוחותז"ל).אלברט

חילקגיורא,הטנקים,מג"דבבאר-שבע."דלקבתחנתתידלקו

אוגדתשלכוחותהדלק.לקבלתכאישורפתקיםלמתדלקים
לרמת-הגולן."בדרכםשהיובעתבצמחהדלקבתחנתתידלקופלד

נ)הינ']"חור,הון'אה

התארגנותואתשסייםכוחכללחזיתמיידלשגרהדרישה
נותרהטנקיסשלומהחימושמהציודשחלקלכךגרמהבימ"חיס
פריטישלרשימהלהלןמובאתהמחשהלשםהחירום.במחסני

הרשימה(החירום.במחסנישרוןהאלוףאוגדתשהשאירהציוד

בימ"חיםשביקרודרוםפיקודנציגישהגישודו"חעל-פיהוכנה

16.30(.בשעה1973באוקטום-7ראשון,ביום

שונים.בגדליםהסוואהרשתות
עבודה.בגדי
שינה.שקי

אש.חסיניסרבלים
חובשים.ערכות
ולחשמלאים.למכונאיםכליםערכות
למפקד.עזרזרקור
גרירה.כבלי

נב
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לזחל"מים.(לנגמ"שיםלג'יפים,זיוודערכות
קסנון.זרקורי
מ"מ.52מרגמה
מ"מ.82מרנ"ט

מ"מ.81מרגמה
ליטר.20מיםמכלי
שריונאים.כובעי

ארטילרי.לוח

מ"מ.155לתותחכיפןטלסקופ(כיווןהתקן
120,000.-בדבסרט7.62כדורי
250,000.-)4~73(למקלע7.62כדורי
53,800.-בחוליות0.5כדורי
300.-2מס'עשןנרות
572.-לטנקיםהסוגים)מכל(מ"מ105פגזי

האוגדהעל-ידינאסףבימ"חיםשהושארמהציודגדולחלק
האוגדה.וילכוחותונשלחוהפיקוד

יחידותשלממחסלםעונבותהצטיידות
תוףחח

טנקיםנמצאוצה"לאתהפתיעההמלחמהשפריצתהעובדהבשל

לשםביחד.לרכזםצורךוהיהשלהם,הקבעבמחנותשלארבים

חייםחטיבתשלהטנקיםפריסתשלהלןבטבלהתובאהמחשה

שרון.'האלוףשבאוגדתארז

אתלנצלמנתעלכנראה-הגיוסביוםהצפון.פיקודשל
לציידההוחלט-החטיבהשלהגיוסבשיטתהטמוןהיתרון

התגייסה,החטיבהבר-עם.אברהםחטיבתשלבטנקים

בגלילבמחנהבר-עםאברהםחטיבתשללמחנההוסעה
*

שם.והצטיידההתחתון

והועם-השלההימ"חבמחנההתגייסהט--עםאם-הםחטיבת*

הצטיידהשם-בהטסהובחלקהבהסעהחלקה-לסיני

הטנקיםשלה.הקבעבמחנותהשאירה7שחטיבהבטנקים

כן,לפנישבועייםשנעזבומשוםמלאה,בכשירותהיולא
שלארוכהבשורהלהתמודדנאלצהבר-עםאם-הםוחטיבת
התרוצצותמסודר,ובלבימתוכנןבלתיגיוסקשיים:ושלבעיות

זרהשהייתהלחימהבחזיתוהתייצבותהמדינהמרחביפויעל

צפונית.חטיבההייתהשהיאמשוםהתאמנה,לאושבהלה

1973.באוקטום-ב-8בסיניהתייצבההחטיבה

המלחמה,פרוץעםהחזיתותבשתיהטנקיםסד"כשלפירוטלהלן

שעות.48ולאחריממהלאחר

ההובלהאמצעימיקוםהטנקיםכמות

מובילים8גיסיתסדנא8

מובילים!תל-השומר8
זחליםג'וליס22
זחליםעל20שבטה22
זחליםעל22שדה-תימן22

מובילים!צריפין10

טנקים92

העונבותהצטבףוה
14.00שעהבאוקטובר7עד-הצפוןפיקוד
שריג).רן(טנקיםחטיבת

אור).ואוריטנקיםחטיבת
בן-פורת).ומוטלהממוכנתחטיבה

באיזורס-מ08.3.צפוןלפיקודבתנועה-פלדאלוףאוגדת

18.00.משעהצמח
17.00שעהבאוקטוברועד-הדרוםפיקוד
פדלה.ממוכנתחטיבה
רם.רמיממוכנתחטיבה
קרן.אריהטנקיםחטיבת
ניר.נתק'הטנקיםחטיבת

ארז.חייםטנקיםחטיבת
רביב.טוביהטנקיםחטיבת

בירו.אריהממוכנתחטיבה

אברהסשלהטנקיםחטיבתנוספהנערבבאוקטום-8עד
בסיני).הצטיידהאךבצפון,שהתגייסה(מי-עם

14.00באוקטובר6

צפון
טנקים177

דרום
טנקים290

17.00באוקטובר7

סד"ככלכמעט
הפיקוד

טנקים480

באוקטובר8

הפיקודסד"ככל

למעט
פלזמוסהאוגדת

טנקיםכ-600

צורךשישהיאגדולכהבפיזורטנקיםקבלתשלהמשמעות

ואתהזיוודאתלארגןהטנקים,לבחינתמכונאיםצוותילשגר
אתולהובילהשריונאים)(הצוותיםלביןבינםלחברהחימוש,
חירום.גיוסשלבמצבזאתכללחזית.הטנקים

שלבימ"חיםעוצבותלעיתיםהצטיידוזמןלחסוךמנתעל

לכך:דוגמאותשלושלהלןאחרות.עוצבות

גםלרמת-הגולן7חטיבהאתלהעלותההחלטהעםבבדבד*

חטיבתשלבטנקיםלציידה-כלכלייםמשיקולים-הוחלט

הוטסוהחטיבהשלהטנקיםצוותינעשה.אכןוכךשריג.רן

והשאירושריגרןחטיבתשלבימ"חהטנקיםאתקיבלולצפון,

בדרום.שלהםהטנקיםאת

מהיר)לגיוסחטיבה(המהירההחטיבההייתהשריגרןחטיבת*



במלחהחהנ])'ו,יטטיני)
הרמותבכלהתחזוקהמערךפעלהראשוניםהימיםלאחר

בשלהיחידות.צורכילסיפוקההפעלהולתורתלתרגולותבהתאם
הראשוניםההצטיידותבשלביהמתגייסותהיחידותלחץ

התחמושת:"מרכזשל.התחמושתלניפוקהתוכניתהשתבשה

כ-הראשונותהשעותב-30לנפקהמרכזעלהיההתוכניתלפי

ואיפשרהמשמעותיתבצורההטווחיםאתקיצרהובעלןבסיני

שלהעיקריתהמשימהיחסית.קצריםהספקהסבבילבצע
מלאידישיהיהלדאוגהייתההמרחבייםהפיקודיםושלאג"א

הקדמיים.במתקנים

האספקהמרכזמילאהחפוזהגיוסבעתצוין,שכם-כפי
הנוסעיםלכוחותותחמושתדלקבניפוקחשובתפקידם-פידים

להצטיידהספיקולאאלהכוחותשלהתחזוקהגורמישכןלחזית,

,;1%,.ל י..,,,,,..,.,.

שנרכשהצליחהיוד
גישורטנקי12

י'1-יאםא"-60

תמסחים,60
גשריםדוברות,

סירותחלקות,
חסוסירותגומי
נמצאכןכמו

ובייצורבפיתוח

עדגלילים.גשר
1973ספטמבר

מובילי21יוצרו

דוברות

נגרריםגשרים

סיניבחולות

התעלהלכוון

בשלושתנופקוזאתבמקוםיחידות.ל-83תחמושתטונות5007,
כולל(יחידותל-240טונות6,300למלחמההראשוניםהימים

חוזרים).ניפוקים

יחידותמטכ"ל,אג"אאירגןהקרבותפרוץלאחרקצרזמן

הלחימהשלהראשוניםבשלביםכס-פינוואלהשלל,לפינוי

להורותלרמטכ"לאיפשרהדם-אחרים.רכבוכליטנקיםמאות
שלל.טנקייחידותשלהקמתןעלבאוקטום-ב-9כם-

[וו[ף[,ר.%.,13
ע1(מל(נ(,!!

מבטיחים,בשדההתחזוקהמערךנבנהשעל-פיהםהעקרונות

שעות.מ-48יותרלמשךהלוחםלדרגלוגיסטיתעצמאותלמעשה,

יכוליםהראשוניתההצטיידותשאחריהיאהדברמשמעות

להזרמתשיזדקקובלאלמדיארוךזמןפרקלהילחםהכוחות

אספקה.

סיניאוגדתשלהתחזוקהלאגדהמרכזסייעכןאחריהם.ולנוע

ז"ל).ו)אלברטאוגדת(

קריסתהייתההמערכתכלסבלהשמהןה"מכות"אחת

לחצוהמלחמהלפרוץהראשוניםהרגעיםלמןהדיווח.מערכת
ההצטיידותהגיוס,מצבעלעדכוניםלקבלהדרגיםבכלמפקדים

הבלבולהלחץ,השונות.החזיתותלעברהכוחותשלוהתנועה

שבה(הכלליהמטהתמ-0הדיווחושיטתמהיחידותבחלקששרר

שיירתשליציאתהעםהמלאירישומיאתהלוגיסטיהמרכזמזכה

שנמסרמהביןפערלמעשהשנוצרלכךגרמומהשער)האספקה
בדרך-בשטחבפועלקייםשהיההמלאילביןלאג"א/תחזוקה

כילהעידיכולאניאישימניסיוןובעוצבות.המטכ"לימהמתקן

אךוהפיקוד,המטכ"לתומ-0שררהבתחמושתהמחסורתחושת

נשימהקוצר"שלהתחושהכידוע,ומטה.האוגדהם-מתלא
להשפיעהייתהעתידה-התחמושתבתחוםבעיקר-לוגיסטי"

המלחמה,הסתיימהשכאשרהן,העובדותמדיניים.תהליכיםעל
התקנים.לפי-ומטהמהאוגדה-השדהבדרגיהמלאיםהיו

תחמושת.י)מלאינותרלאהמטכ"לייסבבסיסיםזאתלעומתהלחימהזירותבקרבתקדמייםתחזוקהמתקניפריסת

ISa~1B
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באוקטוברב-9

הרמטכיילהורה

שליחידותלהקים
ובכללשלל,טנקי

שליחידותזה
62"סי"טנקי

ת26טנק

אמליחנתערוכת

לטרוןבאתר

הדיווחמערכתשלקריסתהעללהתגרדהחליטמטכייל/אגייא
המרחבייםלפיקודיםאפסנאייםקישורקצינישלשיגורםעל-ידי

מטכ"ל/ביןאמצעיבלתיקשרהתאפשרכךהקדמיים.ולמתקנים

הישירהקשראיפשרלעיתיםהקדמיים.המתקניםלביןאג"א

בשטח.הנציגשהציגהמצבמתמונתשנבעוהנחיותלתתלאג"א

מרכזשלמשלוחהתחמושתלשחררלמשל,איפשר,זהישירקשר

לטובתשמיפידים)המטכ"ליהבסיסשלשלוחה(מ-ומניהאספקה

בלוזה.י!בגזרתהתעלה,שלהצפוניתבגזרהשפעלוהכוחות

מלחמהבעתהלוגיסטיהמערךשלה"שגרתיות"למשימות

ליחידותותחמושתציודחלפים,דלק,מזון,והספקתמהירגיוס-

ויחידותכוחותתספוקשלהמשימהגםנוספה-הלוחמות

מטכ"ל/אג"אהתארגןכןכמוהמלחמה.כדיתוךשהוקמו

עםבתיאום-המדינהשלהאזרחייםלצרכיםדלקלהספקת
לאפשרכדיחירום).לשעתומשקמלחועדתועםהצבאצורכי

הביטחוןמערכתשלצרכיהאתולספקחיוניותמשקיותפעילויות

חיוניים.מפעליםכל-2,700עובדיםאלף60רותקו

המרחמהבם'וםשול
שלל,טנקישליחידותלהקיםהרמטכיילהורהנאוקטומינ-9

כ-שללנלקחובמלחמה62".טי"טנקישליחידותזהובכלל

200הכשיריםהטנקיםמתוךכשירים.550מהםטנקים,1,500
שלבסופושולבוrrns<שלהלוחםבמערך62".טי"מדגםהיו
לקחכןכמו62".טי"מדגםטנקים72מהםשלל,טנקי400דם-

תותחים.242שוקמומהסתותחים,500שללצה"ל

צירעל<r>WUכבישים.עלרקהלוגיסטייםהדרגיםשלתנועה
צירעלשלם.פיקודשלתנועההתנהלהרפידים-טסה-דוורסואר

כמעטשלכוחותיהןנעו-עכבישצירהוא-טסה-דוורסואר

הפינוילרבותאוגדות,שלוששלהתחזוקהדרגיאוגדות,שלוש

אדירים,תנועהפקקיהצירעלנוצרוהצליחהאחרימיידלאחור.

התנועהאתלהסדירהיהשתפקידהמאולתרת,מפקדהונקבעה
בציר.

טיכוס

כשםהמלחמה,מפרוץהופתעהלוגיסטיהמערך

ההפתעהלמרותאךכולה.והמדינהצה"לשהופתעו
הלוגיסטיהמערךעמךהקשיםהפתיחהותנאי

עצמואתלהתאיםוהצליחבהצלחהבמשימותיו
מהמכלהשינויתכליתשונותשהיוהחדשות,לנסיבות

שלפניבשניםשהוכנוהאופרטיביותבתוכניותשנחזה

המלחמה.פרוץ
במאיכחול-לבן""כוננותמאזשחלפוהחודשים

-אספקהלהחשתלהתארגנותבמידת-מהנוצלו1973

ותחמושתדלקלקידום-אפשריהיהשהדם-אימתכל
אוגדתשלהקמתהולהחשתהקדמייםמטכ"ללמתקני

הלוגיסטיתהעצמאותהשישית.האוגדההיאלנר,דן

-והפיקודהאוגדהדרגעד-השדהלמערךשהוקנתה

הכללילמטהנתנוהקדמייםבמתקניםהמלאיםופריסת

פעלהאחזקהמערךולגיוס.להתארגנותהדרושההשהותאת

כליםהלוחםלמערךיוםמדילהחזירואיפשריעילהבצורה

כלבמשךכשיריםטנקיםמצבתלהחזיקהתאפשרכךשנפגעו.

המלחמה.זמן
בתוךצה"לשלהטנקיםמסד"כמ-85%יותרשלההתייצבות

לחזיתנעוטנקיםמ-1,400שיותרלאחרהגיוס,מפקודתשעות72

סבירההייתההכליםשלהכשירותרמתכימוכיחהזחליהם,על

מכך.יותרואף

אגףאתחייבההאפסנאיהדיווחמערכתשלהתמוטטותה

בפיקודיםקישורקצינישלמערךלפרוסבמטכ"להאפסנאות

העדרעלהתגברהואזוובדרךהמטכ"ל,שלההספקהובמתקני
הדיווחהעדרהנדרשות.ההחלטותאתלקבלהיהויכולמידע

תחמושתבפריטיבעיקר-המטכ"לשבשליטתהמלאיםוירידת
דחופותלדרישותוהביאומצוקהתחושתיצרו-קריטיים

האמיתיהמצבעלהנתוניםהעדרכיספקאיןתחמושת.להספקת

עלאףהשפיע-במטכ"לשהצטיירמכפיבהרבהטובשהיה-
המדיני.בדרגההחלטותקבלתתהליך

לחימהימי10שלתחזיתסמךעלהמלאירמותקביעת

ביחסלאאךטנקים,לתחמושתביחסנכונהכנראה,הייתה,

לדעתי,היא,לחימהליוםהצריכהתחזיתארטילרית.לתחמושת

עצמו.בפניומחקרנוספתהעמקההמחייבנושא

לחימה,תומךמערךשלזהובכלל-צבאשלהאמיתימבחנו

עמדזהבמבחןהמלחמה.מבחןהוא-הלוגיסטיהמערךדוגמת

1973.באוקטום-בהצלחהצה"לשלהלוגיסטיהמערך

התחזוקהנרי
אתלתחזקהאפשרותעלהמשפיעיםהחשובים,הגורמיםאחד

רמת-הגולןהצירים.עלהשליטההואהלוחמים,הכוחות

רב,בההציריםמספרשכןמסיני,יותרנוחההזאתמהבחינה
מאפשרסיניהאיחצישלהמדם-יאופיוזאתלעומתיחסית.



וו),העף

.1

לפיקודהמכללהסיוםבטקסדיין,משההביטחון,שרנאום

1973.אוגוסטולמטה,

1987,עידנים,ירושלים,מלחמה,תפרוץהיוםהסי,איתן2.
ליאור,ישראלתא"לשלזיכרונותיועלמבוססהספר15.עמ'

מאיר.גולדהראש-הממשלה,שלהצבאיהמזכירשהיה

195.204-203,עמ'א',חלק1978,מעריב,ת"א,דדו,ט-טוב,חנוך3.

332,מערכותבלוגיסטיקה",היבטים"לבקוביץ,זוהר4.
39-34.עמ'1993,ספטמבר-אוקטום-

70.עמ'הימ"חים,פרקאגרנט,ועדתדו"ח5.

שם.לבקוביץ,6.

עמ'1975,עידנים,ירושלים,הדין,יוםמלחמתהרצוג,חיים7.

72עמ'הימ"חים,פרקאגרנט,ועדתדו"ח241.

70.עמ'הימ"חים,פרקאגרנט,ועדתדו"ח8.

74.עמ'אגרנט,לוועדההשריוןגיסותמפקדשמסרנתונים9.

ששתבמלחמתבצה"להלוגיסטיהמערךלבקוביץ,זוהר10.
שללאורההוצאהמטכ"ל/אג"א,ההתשה,ובמלחמתהימים

239-238.עמ'1995,הביטחון,משרד

הכריזשעליההכוננותעקבאג"אראשעל-ידישוחררהלא
לרשותהמוביליםפלוגתעמדהזולהחלטההודותהרמטכ"ל.
הטנקים.צוותיגויסובטרםעודנירנתקיהשלחטיבתו

אג"א,ראשהמלחמהלאחרשאמרדם-יםעלמבוססהמידע

קין.נחמיהאלוף

146.152,עמ'אגרנט,ועדת14.

ועדתדו"חאגרנט.ועדתבפניאדןאם-הםאלוףשלעדותו15.

74.עמ'הימ"חיס,פרקאגרנט,

שם.רבינוביץ,אוריאל"מ16.

פלד.אוגדתשלהתחזוקהקציןסגןשמואל,רס"ןעםראיון17.

בידי.מצויההרשימה18.

בידי.מצוייםהכוחותריכוזוטבלתהנתונים19.

שם.בלוגיסטיקה,היבטיםלבקוביץ,זוהר20.

182.196,עמיאגרנט,ועדתדו"ח21.

שם.בלוגיסטיקה,היבטיםלבקוביץ,זוהר22.

נור,יוחנןתא"להמלחמה,בזמןאג"אראשסגןשלהנחייתו13.
קלהותחמושתטנקיםתחמושתלשחרררומניבגזרתלנציגו

1973.באוקטום-ב-12ז"ל)מגןקלמןכוח(נמר""כוחעבור

לביטחוןבמכללהרבינוביץאוריאל"משכתבעבודהעל-פי11.
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