
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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היכיירויילליהי.יייייייון)~ה
הכיוי,וריייינין"להם[%

גאוןגבין'.0ר

הההלטהעפבבדבדבאההקבועההאיגדההקצותעלההחלטה
הוותההקצאהQA(@A~בכוחותלטגק!משנחלטתעדיפותלהקבצה)יל

שאנן!,לאגוף-טנקי"נתנוללאוגדתהפנההצה"ליתשהאוגדה
שלשועבגול!אנחשףאשרצה"ל,שלהשילחנוהלשיתהנונגד

הנופ!י!מננסבהילהגות

מבום

התעורר-מלחמהכללאחרכמו-הימיםששתמלחמתלאחר
הסכסוךשלהיסודבנתונישחלוהשינוייםמהםלבדוקהצורך ובאויב,בזירהשחלוהשינוייםאתזהובכללהישראלי-ערבי,
צריכהאלהשינוייםהבהרתלמלחמה.עדהכירםשצה"לכפי

שלהלחימהתורתשלתקפותהעללדיוניםרקעלשמשהייתה שמישותו.הלחימהאמצעיועלשלוהסד"כמבנהעלצה"ל,
האמל"חבתחוםואילוהתשענ,1לאהתויילשלבחינה
ביןשהניבה,בלבד,חלקיתבחינהנעשתההארגוני-מבניובתחום
האוגדהאתלהקים1968בדצמם-מ-16ההחלטהאתהיתר, היסודבעוצבתשינויחלכיהייתהזוהחלטהמשמעותהקבועה.ו
קבועה.לאוגדהמחטיבה-צה"לשל

הגדולההלוחמתהארגוניתהמסגרת"הינההיסודעוצבת
ושפועלתקמעשתקנההשדה,בכוחות
הדרגהיאהיסודעוצבתאחת.בשלמות
אורגניתבושכלוליםוהיחיד,הראשון
הסיועומערךהקרביהסיועמערך

כמערךמאורגןבהםגורםוכלהמנהלתי,
אתלעוצבהלאפשרהמסוגלשלם,ייעודי
הנדרשתהמבצעיתהאוטונומיהמידת
המסגרתהיאהיסודעוצבתלה.

המערךמןהמורכבתהמיטבית,הטקטית
וממעטה-התמרוןמערך-העיקרי
העוצבהמערכיהעוצבה,מפקדתכלוליםזהבמעטההעוצבה.

העוצבה.שלהסיורויחידתהמנהלתיהסיועושלהקרביהסיועשל
אודיוויזיה)(האוגדהבדרגעוצבהלהיותעשויההיסודעוצבת
עצמאית)".ימוגשותכחטיבה(החטיבהבדרג

במבנהשחלושהשינוייםהיאזהמאמרשלהמרכזיתהטענה
קבלתבין-הקבועההאוגדהבמבנהדהיינו-היסודעוצבתשל

אחדהם1973לאוקטום-ועד1968בדצמם-המקוריתההחלטה
באוקטובר))7-6המגננהבשלבלכישלוןהעיקרייםהגורמים
הכיפורים.יוםבמלחמתהדרוסבחזית

מנתחשאותםמרכיבים,ארבעהעומדיםאלהשיגוייסביסוד
זה:מאמר
ששתמלחמתלאחרהגיאו-אסטרטגייםהנתוניםאי-בחינת1.

בתחוםחשיבתואתלמקדצה"להמשיךכךבשלהימים.
בהגנה.לעסוקומיעטההתקפה

החי"רשלמשקלםצמצוםתוךהטנקיםסביבהעוצבהבניית2.
האחרים.הסיועגורמיושל

מההשפעהבצה"להכוחלבנייןהאחראיםשלהתעלמותם3.
נ"ט.בנשקהאויבלהצטיידותשהייתההמערכתית

ביומייםביטוילידישבאמה-האוגדהשלהלקויההפעלתה4.
למלחמה.הראשונים

מתמקדאנישבהםהכוחמרכיבי
מתוך-והשריוןהחי"רהםזהבמאמר
מהחיילותשנייםונותרוהיושהםהנחה

ובשלהמודרניהיבשהבקרבהמרכזיים
ששררהאיזוןחוסראתלהבליטהרצון
הואזהאיזוןחוסרשלמקורווניניהם. בצה"לקייםוהואה-70,שנותמ-אשית

היום.עד

ולמטה.לפיקודהמבללהנשף
החונ'ברסיטהבוגר

בירושלים.העברית
חטיבתי.אג-םקבין

,,,ן,",,(,,,,.,."

*

הינההיסודעוצבת
הארגוניתהמסגרת"

בכוחותהגדולההלוחמת
קבועשתקנההשדה,
אחת"בשלמותושפועלת

ההתטפיתהדוקטרינה

הפעלתואופןואתצה"לשלנוחובנייןאתהמוחהלתורה
מאזישראל.'שללביטחונהעצומהחשיבותנודעתבמלחמה
כאחדוהצבאיהמדיניבדרגמנהיגיהאימצוישראלשלהקמתה במיליםהגנתית.אסטרטגיהלשרתשנועדההתקפית,דוקטרינה



הגנתיות"),"(סיכוליותהיוישראלשלהמלחמהמטרותאחרות:

שלשורשיההתקפית.דוקטרינהנקטההיאלהשיגןכדיאך
לשכנותיהישראלביןהבולטתבא-סימטריהנעוציםזודוקטרינה

ובאוכלוסייה.בשטח

המשרתתההתקפיתהדוקטרינהשלהראשוןמנסחה
אפילו-במלחמה"כישכתב,בן-גוריוןהיההגנתיתאסטרטגיה

ועודההתקפה".'היאהיעילההדרך-כמלחמתנומגןמלחמת

ננקוטלאמלחמה,עלינויכפוושובאותנו,יתקיפואם"כיכתב,
ועד-האויבעללהתקפהנעבוראלאדפנסיבית,אסטרטגיה

האויב".'בשטחישאפשרכמה

הישראליתהחם-האתשפקדוהניצחוןושיכרוןהאופוריה

לידיבאהדם-צה"ל.עלפסחולאהימיםששתמלחמתלאחר

המשךההגנה.בקרבהעיסוקבהזנחתהיתר,ביןביטוי,

במפורשהעידמובילהנשקמערכתכעלהטנקעלההתבססות

ההתעלמותועלהצה"ליתבתפיסהההתקפהשלהדומיננטיותעל

ההגנה.מקרבמוחלטתהכמעט

איזוןעלשומרתב-1963,שנכתבהצה"ל,שלהלחימהתורת

ששתמלחמתלאחראולםהשונות,הקרבלצורותבהתייחסותה
תורהתפסהמקומהואתהזאת,'הכתובההתורהנזנחההימים

ובאימוניםבקורסיםבהתקפה.ורקאךכמעטשעסקהבעל-פה,

ההגנה.לנושאזמןהוקדששלאכמעט

פיקודאלוףחופי,יצחקהןהודואגרנטועדתבפניבעדותם

באותההדרוספיקודאלוףגונן,שמואלוהןהמלחמה,בעתהצפון

הזנחתתוךההתקפהבקרבצה"לשלהאינטנסיביהעיסוקכיעת,

לחם-יגונןאלוףאמרהיתרביןהמלחמה.בניהולפגעההגנהקרב

ההתקפה,אתהאויביזםשבהםמלחמה,במשחקיכיהוועדה,
שעות.!9בתוךלהתקפהמהגנהמעם-תירגלו

בדוקטרינתבעקשנותלדבוקהמשיךשנה"להעובדה

שהואמלמדתהימיםששתמלחמתלאחרגםמחירבכלההתקפה

שנוצרוהחדשיםהגיאו-פוליטייםהנתוניםאתלעומקבחןלא

מאליההייתהכזאת,בחינהנעשתהאילוהמלחמה.בעקבות

עלהתכססותמאפשרותהחדשותהנסיבותכיהמסקנה,עולה
והןהמערכתיתהמ-0הן-בסיניבמיוחד-מגננתיתתפיסה
בחינתאישלזהמחדלכיגורס,גלבריואבהאסטרטגית.ם-מה

לאותההצבאיתהדוקטרינההתאמתאיושלהחדשההמציאות
תוצאותיהאתשקבעהמרכזיהמחדלהואשהשתנתהמציאות

הכיפוריס.'יוםמלחמתשל

החוגגהוהנ)ה'תהףנ=~ט.

הייתהלאחריהקצרוזמןהימיסששתבמלחמתהיסודעוצבת

מאוטונומיה.החטיבהנהנתההיסודעוצבתבהיותההחטיבה.

הנדסהחי"ר,שריוןיחידותכללההיאהמבצעיתמהבחינה
אחזקהפלוגותכללההיאהלוגיסטיתומהבחינהוארטילריה,

בעלת-משוריינתסוגים:משניהיוהחטיבותאורגניות.והספקה
-וממוכנתחרמ"ש),(משורייןחי"רוגדודטנקיםגדודישני

תחתפעלוהחטיבותכלטנקים."יוגדודחרמ"שגדודישניבעלת

כללהימיםבאותםשהיומשימתיות,אוגדהמפקדותאובע
צה"ל.שלהסד"כ

מעין(על-חטיבתיותמפקדותהיוהמשימתיותהאוגדות

מספרלאגדהייתהשמטרתןהיום),שלמשימתיותגיסמפקדות
הייתההמשימתיתהאוגדהמוגדרת.למשימהעצמאיותחטיבות

היחידותעלרבהבמידהשנשענוגמישים,תחזוקהשירותיבעלת

שאיחדהארטילרי,סיועמפקדתלההייתהוכןתחתיה,שפעלו

לרשותה.שעמדהמסייעהסד"ככללאתהמבצעיהצורךבעת

בעיקר-הימיםששתממלחמתשהופקוהלקחיםבעקבות

היהנדמה-השריוןגיסותמפקדתשלהמח"טים"בוועידות

הפכהקטעהלאוגדההמשימתיתהאוגדהשלהפיכתהשסוגיית
הבאים:השיקוליםבשלמתמידיותרלרלוונטית

יותרגדוליםתמרוןמרחביעמדוצה"ללרשותהזירה.אופי1.

ושומרון.יהודהועלרמת-הגולןעלסיני,עלהשליטהבשל
מסגרותביטוילידיולהביאלרכזהיהניתןאלהכמרחבים

להסתפקולאבאוגדה)טעיםוכ-~מןאוגדתיותשריון

בחטיבה).טנקיםכ)-100חטיבתיותשריוןבמסגרות

במסגרותלפעולעם-ווסוריהמצריםשצבאותמאחרהאויב.2.
לפעולנכוןזהיהיהלאאסהשאלהנשאלהדיוויזיוניות,

קבועות.אוגדותדהיינוערך,שוותמסגרותבאמצעותמולן

האוגדותאתלאגדלמשל,הציע,טלאלוףהומוגניות.3.
הטנקיםבהרכבוהומוגניותקבועותלאוגדותהמשימתיות

שרמן")."מג"ח,שוט","(שלהן

גםחדשמצבנוצראופרטיביים.ושיקוליםבט"ששיקולי4.
אוגדהמפקדתליצורהרעיוןעלהכןועלהבט"ש,שלבהיבט
בבט"שהכוחותלתחלופתהןמענהשתיתןקבועה,גזרתית

מלחמה.בעתולניהולםמבצעיםלתכנוןוהן

בחטיבותשליטהקשייעלהתלוננוהמח"טיםלוגיסטיקה.5.

לחטיבות.הלוגיסטיותהיחידותשלכפיפותןבשלהעצמאיות

מהחטיבותהלוגיסטיקהגורמיהוצאת-שהוצעהפתרון

שלבעייתםאתפתררקלא-אחת"מפקדהתחתוריכוזן
תקציבי.לחיסכוןכאמצעיהתגלהגםאלאהמחייטים,

האוגדהתהיהסיניאוגדתכיהוחלטאלהשיקוליםלאור

הראשונה.מהניסיוניתהקבועה

הטנקיםתהו(,]

החלטתלאור(1969בתחילתשהוצעכפיהאוגדה,מבנה
כללהמהןאחתשכלמשוריינות,חטיבותשתיכללהרמטכ"ל),

שנישכללהממוכנת,וחטיבהחרמ"ש,וגדודטנקיםגדודישני

שלרבהבמידההתאפייןזהמבנהטנקים.וגדודחרמ"שגדודי
לשריון.החי"רביןאיזוןושלשילוב

עלשהוטלהמשימה-הקבועההאוגדהלבנייתבמקביל
תוכניותבמסגרתטנקיםשלגדולותכמויותצה"לרכש-מה"ד"

ה"רקאסכולתאתשיקפואלהרכישותו"אופק".גושן""החומש
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הימים.ששתמלחמתבעקבותצה"לעלשהשתלטהטנקים"ין,

כמעטינוהלוהעתידמלחמותכיגרסהטנקים"ה"רקאסכולת

והזרועותהיבשהחילותשארואילוטנקים,באמצעותורקאך
למשל-לטנקיםסיועלהגישיהיהתפקידםוכלמאוד,יצומצמו

העבירות.מבחינתבעייתייםשהםבמקומות

כוחתקנילהשליםחייבהטנקיםשלמסיביתכךכלקנייה

החרמ"שגדודיאתלפרקצה"להחליט1970במארסאדם.

גדודנוצרכךטנקים.לגדודיאותםולהסבהמשוריינותבחטיבות
בעקבותשנותרוהחרמ"שפלוגותהחטיבות.ם-ובשלישיטנקים

המורכבחטיבתי,מבנהנוצרכךהגדודים.ביןפוזרוזהמהלך

טנקיםפלוגותשלושגדודבכלכאשרטנקים,גדודימשלושה

אחת.חרמ"שופלוגת

ממה"ד"ניטלה1971במהלך

האוגדות,לבנייןהאחריות
השת"פלתחוםהופנתהופעילותה

שמעללדרגקריהבין-זרועי,

להמשךהאחריותאתהאוגדה.
הבין-חיליולשת"פהאוגדותבניין

נושאהפקדתגי"ש.'ימפקדתקיבלה

מטבעשהיאחילית,מפקדהבידיזה
לתחוםאינטרסנטיתהדברים

הפרתאתהאיצההתמחותה,
המשורייןהגורםלטובתהאיזון

שלבהתפחותהאנושותופגעה
הבין-חילי.השת"פתורת

נתנה1972ובמהלך1971בסוף

עליונהעדיפותגי"שמפקדת

ליחידותאדםכוחגיוסטנקים.לגדודיהחרמ"שגדודילהסבת
השלמתשלהתהליךוגברהלךובמקבילוקטן,הלךהחרמ"ש

הטנקים.תקני
חטיבהלבטלצה"לשלהתכנוןאגףהציע1972בספטמבר

הצנחניםחטיבתאתלאוגדהבמקומהולהוסיףאחתממוכנת

זוהצעההחי"ר.כמרכיבזחל"מיםגביעלגולניחטיבתאתאו
בצה"להרוחהלךאתהיטבממחישההיאאךנדחתה,אומנם

תקופה.באותה
ולארגוןלמבנהשהוקדשמסכם,סימפוזיוןנערך1973ביוני

שלייעודהסימפוזיוןבאותוהוגדרוכךהקבועה.האוגדהשל
צורותבכלצה"לשלהיסודעוצבתאתלהוות"הקבועה:האוגדה
כעוצבהולפעולוטקטייםמערכתייםיעדיםלהשיגהקרב,

מרחבי"."פיקודבמסגרתאועצמאית

במידהלצמצםהציעזה,"לדיוןהמצעאתשהגישמה"ד,
להוסיףהיהצריךהצעתועל-פיהחרמ"ש.גדודימספראתניכרת

להשיבשתבעטל,אלוףלמעטהאוגדה.למפקדתרקאדםכוח

בסימפוזיוןהדום-יםכלהציעולחי"ר,השריוןביןהאיזוןאת

שהםתוךהאוגדה,שלהאורגניהחרמ"שאתלבטלאולצמצם
יופעל.וכאשראם-החרמ"שיופעלכיצדביניהםמתווכחים
שנקבעהמקורילייעודבניגודכיכך,עלהצביעזהדיון
כעוצבתלאהכיפוריםיוםמלחמתלפניזוהתגבשהלאוגדה

צורותבכלעצמאיבאופןהפועלתורב-תכליתית,רב-חיליתיסוד

שהחוסרוארטילריה,חרמ"שמעטעםטנקיםכאוגדתאלאהקרב,
נדחקווהחת"סהחרמ"שיחידותהיטב.";בהניכרסיועבגורמי

המשאביםשרובבעודהעדיפויות,סולםשלנמוכיםלשלבים

גושן"תוכניתבמסגרתלטנקיםאדםכוחתקנילהשלמתהופנו

ב-להסתייםהייתהשאמורה1971,שלהחומשתוכנית-ב"'

הימים,ששתמלחמתמאזגדלשלארקלאהחרמ"שסד"כ1976.

שחבלחשבומידהבאותהשיטתי.באופןקוצץאףהואאלא
אמורהמלאכתהשאתמשוםבארטילריה,מאמציםלהשקיע
האוויר.ו;חילדהיינוהמעופפת",הארטילריה"לעשותהייתה

נקבע"יותר:מאוחרעשוריםשניטלאלוףכתבכךעל

יחידותביןשווהיחסשלבסיסעלתיבנההמשוריינתשהחטיבה
יותרמאוחראולםלטנקים...חי"ר

ללאהזאתהתפיסהשונתה

לאתפיסהשלבעטיההצדקה.

הלחימהאופיינהזומאוזנת

הכיפוריםיוםבמלחמתביבשה

וחילהטנקיםביןאיזוןבחוסר
הרגלים"."

תומלעתחה
החויבמהצטיידות

נ"טברה

אתלהכריעשניתןהתפיסה,

ההצלחהעלמבוססתהייתהטנקים,באמצעותרקהמלחמה

היהלאאולםהימים.ששתבמלחמתהשריוןכוחותשלהגדולה

ששתשמלחמתלמסקנהלהגיעכדיהכיפוריםיוםבמלחמתצורך
להקישאסורוכיובמהלכיה,בנסיבותיהייחודיתהייתההימים

שהמצריםידעצה"לצה"ל.שלהעתידיהכוחבנייןעלממנה
שריוןנגדאמצעיםשלמאודגדולותבכמויותמצטיידיםוהסורים

הטילהמלחמה,מהפתעותאחתעלמלאיםנתוניםלוהיוואף-
לאייםכדיבכךשישהעריךלאהואאך-סאגר""מדגםנ"ט

אחרות,במיליםהשריון.בתחוםעליונותועלכלשהיבצורה
המסקנהאתהמלחמותביןכברלהסיקהכליםכלהיולצה"ל

לחי"רהשריוןזקוקולפיההכיפורים,יוםמלחמתלאחרשהוסקה

האויב.שלנ"טהאמצעיםבפנילהתגונןכדיולארטילריה

הכיפורים,יוםמלחמתלאחרכתבשאותוזיכרונותיו,בספר
שעשההמושכללשימושדיין,משהדאז,הביטחוןשרהתייחס
זהבתחוםצה"לסבלשממנוולמחסורהרגליםבחייליהאויב
אחוזכעשרהרקהיושלנוהרגליםחילכוחות"המלחמה:במהלך
להבדיל-האויבשלזההרגליםחיליותר,חשובהאויב.מכוחות

ונשאויעיל,רבטנקיםנגדבנשקמצוידעתההיה-העם-מן
מ-וסית)".'יחץ(סטרלה''-מטוסיםנגדאישינשקגםאיתו

התעלמותפריכולהכלהיאדייןמבטאשאותהההפתעה
המלחמה.לפניעודהיטבידועותשהיומעובדותישראלית

9721ובמהלך9711בסוף
עדיפותגי"שמפקדתנתנה
החרמ"שגדודילהסבתעליונה
אדםכוחגיוסטנקים.לגדודי

וקטן,הלךהחרמ"שליחידות
התהליךוגברהלךובמקביל

הטנקיםתקניהשלמתשל
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שלמעורערתהבלתיהעליונותבדברהשגויותהתפיסותבל
החי"רשלחשיבותםלחוסרובאשרהיבשתיהקרבבשדההטנקים

האוגדהשלהשגויהבהפעלתהביטוילידיבאוהארטילריהושל

המלחמה.פרוץעם

לשטחיהגיעולאהפתעהתקפתבעקבותשגויסוהאוגדות

ואילוהרמטכייל),בהוראת(הטנקיםהגיעוקודםבמרוכז.הכינוס

נסיעהלאחררבובאיחורבנפרדהגיעווהחרמ"שהארטילריה

זחלים."עלממושכת

להכניסבמקוםלקוי.היהללחימההאוגדותהכנסתאופןגם

מתןותוךקטנות"ב"מנותהכוחותהוכנסואחת,כמסגרתאוגדה
ב-8לראותניתןלכךטובהדוגמאלטנקים.ברורהקדימה

מבצעתשלוהאוגדותשאחתחשבדרוםפיקודבאוקטובר.
15ועודאחתמחטיבהטנקים40רקבפועלאךהתקפת-נגד,

כאשרכילהדגיש,חשובהאויב.עםמגעיצרונוסףמגדודטנקים
המצרים,אתהתוקףהכוחעוצמתאתלתארביקשדרוםפיקוד

לחלוטיןמתעלםשהואתוךהטנקים,אתרקבחשבוןהביאהוא

התקפת-הנגדשלניהולהאופןבצד-זועובדהאחרים.מכוחות

הבין-חילי.השילובחוסראתמיורהבצורהנוספתפעםמבליטים-

ביטוילידיבאלאאףלמלחמההראשוניםבימיםמכך,חמור

הטלתהטנקים:אוגדתשלכוחהסודלהיותהיהשאמורמה

הלם"להשיגמנתעלאחתבבתלקרבשריוןשלגדולהמאסה

קואתביחדאומנםיצרוהמעוזים16כיזה,בהקשרכתבדיין
אחדשכלכךבנפרד,מעוןכלניהלהמלחמהאתאולםבר-לב,

ונואש.'נמרבמאבקומנותקבודדאיהיהמהם

זוהרימרוכז!טנקיםכאגרוףהאוגדההופעלהלאמדוע
בדרךאותההפעילוואילוהקמתה,לעצםההצדקההייתה

דיללאלשמוראויהגנהקרבלנהליכולההייתההאםזו,

וחי"ר!ארטילריה

לאאפילודרוםבפיקודהרו-0:הראשונהלשאלההתשובה
כפי-כשגויההיוםנתפסתשבעינינו-התורהאתיישמו

האופרטיביתהתוכניתהימים.ששתמלחמתלאחרשהתגבשה

הייתהההתייחסותכוללת.למלחמהמענהנתנהלאהפיקודהשל

ריכוזעקרוןעלדגשניתןלאשבההתשה,מלחמתלפתיחתרק

קרבותניהולתוךקטנותבמסגרותעבודהעלאלאהכוח,
הצורך.בעתהפיקודמדרגיותושבירתמחמ"לים

יוםמלחמתשלהראשוניםהימיםאתשחקרהאגרנט,ועדת

בכךוראתההכוחותהופעלושבולאופןהתייחסההכיפורים,

בשלביהטקטייםלכישלונותהעיקרייםהגורמיםאחדאת

בלבד,זוגותלעיתיםקטנים,לכוחותחולקוהטנקיםשריון".

מרכזאתלמצואניסיוןכלנעשהלאלמעוזים.לחבורונדרשו
הלחימהמערכתי.באופןאיתוולהתמודדהאויבשלהכובד

אינוהשני"חוט"אשרמיקרו-טקטיות,פעולותכאוסףהצטיירה

זוצורהכלשהי.מערכתיתמטרהמשרתותאינןוהןדרכן,עובר

שלאוסיניאוגדתשלהתערבותכלללא-הקרבניהולשל
לנירצביההתשה.מלחמתאתרבהבמידהאיפיינה-הפיקוד

המערכה".נ;משהשלהטקטיזציהסינדרום"בשםזותופעהכינה

טל;ףהאט
שהחטיבהקבע("

תיבנההמשוריינת

יחסשלבסיסעל

יחידותביןשווה
לטנקים...חי"ר

יותרמאוחראולם

התפיסהשונתה

הצדקה.א%הזאת
תפיסהשלבעטיה

זומאוזנתלא
הלחימהאופיינה

במלחמתביבשה
הכיפוריםיום

ביןאיזוןבחוסר

וחילהטנקים

הרגלים"
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תלויההתוצאה"הוועדה:כתבהוכךהמלחמה.שלהפתיחה

ומערכותיחידותיומגווןעלהעוצבתיובארגוןהטקטיבאפקט

באיגודןומגבלות.יתרונותתכונות,מהןאחתשלכלשלו,הנשק

היתרונותאתמגדיליםשבושילוב,ליצורהכוונהאחדלכוח
איגודעל-ידימושגזהדברהמגבלות.אתומקטיניםהטקטיים

הבין-חילי".ונהשת"פם-מתהאויבשלהכוחנגדנכון

אםלשאלההתייחסותגםישאגרנטועדתשלאלהבדברים

ועדתבפניבעדותם

יצמקהןהודואגרנט

פיקודאלוףחופי,

המלחמה,בעתהצפון

גוק,ששאלוהן

הדרוםפיקודאלוף

כיעת,באותה

האינטנסיביהעיסוק

בקרבצה"לשל

הזנחתות7ההתקפה

פגעההגנהקרב
המלחמהבניהול

פיקודמפקד

-)73'(הדרוס

גונןשמואלאלוף

במקוםחד-תכליתית,טנקיםלאוגדתהיבשהכוחותשלהבסיסית

חסרלטנקיםהעתיד.לקרברב-תכליתיתבין-חילית,אוגדה
ללאניידבקרבשריוןללחימתטנקיםאוגדתלפנינוהחרמ"ש...

ולהתארגןג"ג)-הגנהקרבלנהלדהיינו(בשטחלהחזיקכושר

בחשיכה"."אבטחהתוך

והמטמורפוזההקבועההאוגדהשלהתפתחותהלסיכום:
המלחמותשתישביןבתקופהעם-השהיאוהמקצועיתהארגונית

ביותרשליליתובצורה-ביטוילידיבאו
שניתןכפיהכיפורים.יוםבמלחמת-

לעיל,שצוינומהעובדותלהביןהיה

גורמישלוהדילולהצמצוםתהליך

הגדלתשלוהמגמהוהחי"רהסיוע
באופןשוניםהיוהטנקיםשלהסד"כ
עלשדים-ההמקורית,מההחלטהמהותי

שלהתעלמותםומשולב.מאוזןמבנה
החי"רמהצטיידותהכוחבנייןמעצבי

טנקיםנגדרביםבאמצעיםהאויבשל

אתשחיזקנוסףנדבךכאמור,הייתה,
לכישלונההרקעזההכישלון.יסודות

טנקים"ה"רקתפיסתשלהמוחלט

ימישלהאכזריהמציאותבמבחן

הראשונים.המלחמה

הלקח?התכמדנוההם

יהיוהאינטגרטיביותשהמסגרותנמקום

שללקחיהלאורהמציאותלכורח
צה"להחליטהכיפורים,יוםמלחמת

ואתהטנקיםאתלפצלהמלחמהלאחר
נפרדותחטיבתיותלמסגרותהחי"ר
עםחיליותפרוסות""למעיןלגמרי,
מזה.זהנפרדיםואימוניםהדרכהמערכי

תפיסתשלמהשורשיםשחלקדומה

החי"רביןההפרדה-כיוםהכוחבניין

ההיא.~בתקופהעודמקורו-השריוןלבין

החיכוךקטןרקלאמכךכתוצאה

במקריםאלאהשדה,חילותביןהדרוש
שתרגיליההרגשהנוצרתאףמסוימים
היכרותלמפגשיהופכיםהשת"פ

טבעילמשהוולאבין-חילייםפורמליים

שלהמקצועיותרמתמאליו.ומובן
מתמרניםשדהחילותבאותםמפקדים

אחתהיאוצמחושירתולאשבהם
-צבאבכל-השריוןקציניהצבאות.כלשלהתורפהמנקודותלמתקפהמענהלתתהיויכולותהטנקיםטהרתעלשהןאוגדות

הארטילריהוקציניהחי"ר,קציניעםלתקשרכללבדרךמתקשיםשוםאיןהחד-חיליותבהדגשתהוועדה,חברילדעתהמצרית.
אולםמהשריון.עמיתיהםעםמשותפתבשפהלדט-מתקשיםהאוגדההפכהכך"הוועדה:עודכתבהכךועללהפך.אלאיתרון,



צה"להחליטזואוניברסליתמכשלהעללהתגם-לנסותבמקום

מתמידרחוקכיוםנראההואכךבשלהשדה.חילותביןלהפריד

שיתאימוכךלמשולבים,השדהכוחותהפיכתשלמהיעד

המודרני.ן'הקרבשדהשללדרישותיו

באופןבצה"להעוצבותמבנהאתמחדשלארגןישלדעתי

כדוגמתולאיותר,ומאוזןאורגניושריון),חי"ר(אינטגרןיבי

סיועגורמיכלנטולותשהןהיום,שלהסדירותהחי"רחטיבות

לעוצבות.ולאהמרחבייםלפיקודיםמעוותבאופןוכפופות

יצטרכוהןפקודהשביוםלעובדהמודעותהעוצבותכן,עליתר

אחרותיחידותולקבלאחרותלעוצבותמיחידותיהןחלקלהקצות

אתמאליהיוצרתהאוגדותשלהחד-חיליותכלומר,תמורתן.

כוחות.שלולחבירהלפיצולומסורבליםרביםבתכנוניםהצורך

מראש!זאתלעשותלאמדועכך,אם

משולבותעוצבותשלהקמתןלקראתונכוןראשוןצעד

עלהפלדה.עוצבתשלבחטיבותיה1995במארסנעשהאורגניות
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