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סקר היפגעות טנקים!

בי

מ מ ו ך

־ - 264

_L__JLJ_J_JL.9.J2.ל_ל;_.ח_י ם

פרק אחריו זו! יסכם את הלקחים והמסקנות החשובים שיובלו להשפיע ויהיו רלוונטיים
לנעשה במערכות הפיקוד והאוגדות ביום וזאת על מנת שגם קציני האג״מ וקציני החמוש
ברמות השונות •וכלו להפיק את המירב מהעובדות ומלקחים אלו.
הפרק מתחלק לארבעה חלקים עיקריים(213) :
א.

הוכחת התזה של חיל החימוש במלחמת יום הכיפורים שבו כוחות החימוש
שימשו במכפיל עוצמה וכוח ואיפשרו לכוחות המתמרנים רציפות והמשכיות
בלחימה זו גם מטרת העבודה.

ב.

סכום לקחים ומסקנות מפרק החימוש בפיקוד ובאיגרות !האג״מ כגורם
משפיע.
מה יושם בפועל על ידי חי״ח ,ממלחמת יום הכיפורים ועד •מיס אלו.
נסכים זה אנסה להוכיח את פעילותו הענפה של החיל למול הלקחים שהפיק
וישס וכן נמה מתלבט עדייו חי״ח ומחפש מיתרונות(214) .
סקר היפגעות טנקים ניום הכיפורים סקר שבעקבותיו החל צה״ל לחשוב
ככוון של הרכנת חליפות מיגון לטנקים.

)(213

לדעתי כל קצין מיקצוע׳ או אג״מי ,ח ״ ב לעשות ״בדק בית־׳ בחילו .ולהתריע
מה היפק כפועל ותוקן לאחר המלחמה .האם הוסקו המסקנות וניתנו פתרונות
מתאימים ללקחים מיום הביפוריט.

) (214בתאריך  7/8/09קיימת• פגישת עבודה עט מפקד בה״ד  20אל״מ שוי•דר יעקוב
שבעבר שימש כראש ענף 'תורה בחיל החימוש ,השתתף במלחמת ׳ 01הכיפורים
כקצין חמוש גד•  16והיה שותף להחלטות ולפתרונות בנושאים שהעלתי בפרק
הח יל י.
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לפגי הסיבים
)(215

על•

להגדיר

קייס

מהי לקח כיצד מאתרים איתי וציצד מפיקים ממנו.

״לקח צבא• פרושי מסקנה ,הנלמדת מתיו ניסיון מבצע• מלחמתי.
המסקנה נובעת מארוע מילחמת׳ כל שהוא ויכולה להיות בתחום
תורתי ,מקצועי .מ י בצע י ,טכני יכייצא באלה.
איתור הלקחים הפקתם וישומם ,תכליתם ניוון התורה הצבאית
ולכוון את המערכת בדרך הנכונה ,ואשר תכין אותה כדאי׳ לקראת
מבחנ י העתיד.
הלקח חייב להתבסס על תקרית מבצעית שנלמדה ,נבחנה ונבדקה
יסודית׳־.

)(215

מת י ד מרכבות הברזל אלון׳ משה בר כוכבא ,פרק הפקת לקחים עמי .567-550
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החימוש כמכפל עוצמה ונש,
המאפשר למתות m m
.ומיוון והמשכיות בלחימה
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מעיד החימר* )האחזקה( של כ יחי ת העידה ,יעילותו ותיפקודי י ר,ז א התנאי לק»זם
הרציפות וההמשכיות ולחימה ,ומכפיל עוצמה.
מה אומדת תורת הלחימה בנושאC21 <5> :
...״התנאי הראשון לעמידת כל גוף צבאי כביצוע משימתו היא ־ יכולתו לרכז
ולהפעיל עוצמה מספקת ,באופן רצוף יתיך קיום ההמשכ י ו ת ד 5,ח וצר ,.מתחילת הלחימה
ועד השגת המשימה )במלואה .או עד כמר .שהדבר אפ»רי( ,יכולת זו מצידה ,נסמכת על
סדר הכוחות של הגוף הצבאי המדובר  -הרכבו ,מימדיו ואיוגיגו .
בלחימה רב שלבית אומר הדבר ,יכולת לשמר ,או ליציר ,כוח מספיק בכל שלב מתקדם -
על אף האבידות והשחיקה הנוצרים ,באורח בלתי נמנע ,בכל שלב קודם.
הלחימה בשדות הקרב היבשתיים העקר׳ ים של ימי ג ז מושתתת על ר,רק״מ  -הטנק,
הנגמ״ש והתומ״ת .כוחות השדר .בצר,״ל )ולמעשה ,גס בכל צבא יבשה אחר( אינם יכולים
להחזיק ,במחסנים מאחור ,מאות ואלפים של מערכות רק״מ כעתודה ,ומחוץ לזה,
גט איו ביכולתם על כך שמערכות רק"ה כשירות למעולה יגיעו לחזית ,במספרים
משמעותיים ,תוך כדי הקרב או המערכה.
לפיכן בכל קרב  -ובודאי ככל מערכה ,ובנסיבותינו גם בכל מלחמה  -הנמשכים
ברציפות יותר משלב אחד ,או יום לחימה בודד ,היכולת לשמר את סד״כ היחידות
והעוצבות הלוחמות בהיקף הכמותי ,הקריב לזה המקורי ,תלייה באורח מכריע ,או
בלעדית ,ביכולת מערן החימוש )האחזקה( לתקן ולהשיב לכשירות כלי רק״מ שנפגעו,
ולישמור על כשירותם לפעולה של כלי ר.רק״מ האחרים •• וכל זאת כל יום ,מיום ליום,
בתיד שדה הקרב או בעורפו המיידי.
כך ,כסות הסד״כ הזמין ללחימה לאורך זמן היא למעשה תוצאת המכפלה של כמות
מערכות הרק״מ בתחילת הלחימה )אי המלחמה( ,בכושר• מערן החימוש ,ולפחות בתנאי
צה״ל ,ככל שמתארכת המלחמה ,כן הופכים כושרים אלה לגורם מכריע .אם לא המכריע,
בכך ,שכל בוקר ייערך ללחימה 0דינ בכמות מתקבלת על הדעת.
_ב כ ל _ שי ב  jjrnל_ המל חמי!
הדבר מומחש על יד׳  nj_nס_ ש ב! ן _מס פר _ר_• jpiu ,ס_ש בש
 Vsע ר ן־"החי ~ *LIP
 JQ.א ?י כ • ' 0
)אי המערכה( •*5IL.752 5IL JJ-?-ט״ני i'i'7י׳.ח_ J11.11ל1־
במלחמת יום הכיפורים ,ל״ד״ו ג"מ א" .מסל ר "ר,ה! rfר fו'1ל"i»Sי י־ו ת" יעילה" על"מספי׳ הטנקים -
לפחית.
אחת
פעם
טנק
כל
תוקן
כבממוצע
שמראה
מה
במצב זה של מלחמה מתמשכת ,רק מערד החימוש ויעילותו הם העומדים ביו מערך
הטנקים ובין שחיקתו או התאפס! ת ו למעשה.
כך ,יכולת מערד החימוש ויעילותו תיפקודו בשדה הקרב מהווה לא רק תנאי בסיסי
לקיום רציפות בלחימה והמשכיות המאמצים ,אלא גס ^מכפ_י .ל__ע וצמה״ ראשיו במעלה -
אי ,במלחמה ויי ״>־.ת .אפילו הראשון במעלה .ב "הא ר .י די עה״ ־' ~~ .״"

) (216מתיך שעורי תורת הלחימה של סר"ב ו

7
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כיצד גרמו חיילי החימוש לרציפות !המשכיות בלחימה •
לאחר שהסברתי מבחיגר .תול״ית מהי רציפות והמשכיות ומכפיל עוצמה אוכיח את התזה
ה נ י• ל .
בחיבורי זה הבאתי את תוכן מהלכי הגש״חיס ומערכות החימוש באוגדות כפי שהצטיירה
ל׳ על פ׳ החומר הביבליוגרפי שעמד לרשות• ומחחק׳רים של מפקד• יחידות החימוש
)אוגדות גש״חים( ברמות השונות.
מסקנות׳ מתאור המהלכים ומסכום השקעת העבידה של אנשי החימוש מובאות בקצרה
בפרק זה ).(217
סיכום התיקונים בדרג ב׳ ולא טנקים בדרג אי שגם בחס היו אלפי הכשרות של
טנקים בכל יחידה ויחידה במהלך המלחמה )ואינני נודבר על תיקונים שבוצעו לאחר
המלחמה( ,גרם לכך שהכוחות המתמרניס שהשתתפו בלחימה יכלו לבצע את משימתם
והגורם החימוש׳ לא הוא זח שעיכב בעדם ,ההפך הוא הנכון .היא אף לחץ קדימה.
טנקים המתינו לצוותים שיקחו אותם לאחר תיקון ולא צוותים המתיני לטנקים לגמד
התיקו ן במרבית הפעמים.
כוחם של הגש״חים ,תיפקודס של האנשים ,מפקדי 1בעלי המקצוע בכל הרמות איפשר!
אה הזרמת הטנקים לחזית ביו פעמיים לשלוש וגרמו בכך לרציפות והמשכיות במלחמה.
נתון זה אוכיח בהמשך בצורה מתמטית ע״י ריכוז הנתונים שנאספו על י ד י ימתחקירים
אג״מייס שהובאו בפרקים הפיקוד ושלושת האוגדות.
הבסיס לגת! נ יס אלו הי נס:
א.

כמות הטנקים ערב המלחמה נתון חימושי מדבר על  104.1טנקים.

ב.

כמות טנקים ערב המלחמה נת1ן אג״מי מדבר על  9 32טנקים.

ג.

כמות הטנקים ב 4 -לנוב*  73לאחר המלחמה נחון חימוש׳  !305טנקים.

ד.

סיכום נתון תיקונים של היחש״מ העורפי ! 053//.//יהגש״חים האוגדתיים
הניידים.

) (217כמות התיקונים מתייחסת אך ורק לטנקים תומוז״ים ,אינה מתייחסת לרכב בי
זחלדים נגמשים וכל ציוד חימוש אחר.
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האוגדות יצאו למלחמה ,גחיו אג״מי •־
אוגדה H 3
חט 600 ,
 it 3טנקים
חט ׳ 421
 79טנקים
0140
 6ג י
טנקיסעד  -ב aה
חט י  94 14אוקי
)לערד נ >/10׳(.
 2 7.טנקים
גדס ״ר 87
מ 30טגקיס
סה״כ
או ג ׳ 252
חט ׳ 87 5
חט י 164
חט • 401
סה״כ

 30טנקים
 7 2טנקים
 94טנקים
204ט ג,לן •ם

או ג י 162
חט • 217
חטי 500
חטי 460
סר ,״כ

 71טנקים
 01טנקים
 1 10טנקים
 2 62טנקים

ע

לאוגדה

הגיעי לוז ז י ת ..
)דווח אג״מ 119

טנק׳מ-י-

ח מחי עי י ד /׳.
דווח אגמי ,ד ו  1י
ח ו מי י ,99
דווח אגמי .ד ו י חי מ
דווח אגמי.

יח  13א י ק י . 7.1
אי גדת קלמו עיעיו ו מדי מ
 5 7טנקים
חט ׳  11שדמן
 J 3טנקים
חט׳ 204
 Vעיוט בג זי ו
חט׳  Z7Sמפקדת החטיבה >4יימשה כבסיס למפקדת האוג׳.
חטי  274טירן
 55טנקים
גד׳ 129
 22טנקים
מ  10אוקי .73
סר\־כ
 150טנקים
סר.״כ יצאו למלחמה) :ע״פ נחי ו אג״מי(
 308טנקים מאי ג• .143
 204טנקים מאוני .25?,
 2 62טנקים מאי ג י .16 2
 158טנקים מאיגדת עיעיון יקלמן
 932טנקים
סה״ב

כמית הטנקים

ה ג ש״ח ים ח

_ו__ב מ לח_מי[)). S h

7

יח?ץ״מ  6 7 4/653יח0י״מ עירפיג י יח.
חילוץ
ג טנקים 09תקו נם נדרך לח ז יו!,
תיקיו
 351טנקים במערך הע י ר 0י .
תיקון
 ft7טנקיםגזז נ ו ע ה ללח •מה .
ד
תיקון
 1טנקים  7ב ימו הלחימה.
סה״ב
 7 2 4תיק ו ג ים בדר ג בי.
אינסכיללים תיקינ׳ חילו׳! בבדים »יל ג»!י״ח• האוגדות עיבוצעו ,
) (218דוחות אלו
דיחית דרג אי של הגדודים ויו.נ«ירו מאית רננת *׳?" בלים .דיח זה אינו כולל
את כמות התיקונים העצימה עיל נגמ״עיים זחלדים רכב ב׳ נעייש וצנ״ם בדרג ב־
שהגעיחים ביצעו ,דוח זה אינו כולל את כמות התקדים העצימה 0ירק געי״ח 704
לגדי תיקו מעל ל  2000גלגלים.
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ג^י״ח  86 7אוגדה 162
.תיקן

!

 516טנקים ותומ״תים במהלד המלחמה

גש״ח  7 84או ג•  252בתחילת המלחמה נייח , mיאוק׳ 1
 686טנקים ת ומת ים
תיקו
גש״ח  862אוג׳ 143
תיקו
סה״כ

יח«״מ
גש״ת
גטי״ח
גש״ח

8

 460תיקונים בטנקים ותו מת ים.

674/653
162/867
252/704
143/862
סה״כ

תיקו
תיקו
תיקן
תיקו

תיתני

724
516
686
460

תקלות
תקלות
תקלות
תקלות

דרג ב׳
דרג נ׳
בדרג ב־
בדרג ב־

 2 386יזקיי.״,נייג_נ_:

 0כ ו ם)(219
סדי׳ב האג־׳מ׳ שיצא למבצע על פ׳ נתוניםחימוש י י ם היה  104 1טנקים.
על פ׳ נתונים אגפיים  ?32טנקים.
ב  9לנובמבר ניספרו  805טנקים במרחב סיני.
כמות תיקונים בדרג ב' שביצעו יחידות החימ1ש רק בנושא הטנקים והתומ״ת׳ס שאינם
כוללים כלי רק״מ אחרים כנגמ״שים וזחלדים .היו j 8 6׳  2תיקונים.
בשלושת המקרים באס אתייחס לכמויות הטנקים על פ י הנתון החימוש• !כמות הטנקים
על פ׳ הנתון האגמי ערב המלחמה ולאחריה יוצא עיכל כלי בממוצע חוקו בין פעמיים
לשלוש פעמים בזמן המלחמה ובתנועה אליה .נתון זה אינו ל ו ק ח בחשבון טנקים שפוני
בזמן המלחמה למשא״ות  ?4-1טנקיט מושמדים ופגועים שזי גט עבידת דרג ב  . ,החשבין
ה י נ ו פשו ט:
2.963
805

1

2306

2.56
| 932

 6י!

23

2.3

1 104.1.

2306

נתון זה מחזק ב׳ את התזה שאליה רציתי להגיע בעבודת• זו ובא להוכיח את הציטוט
בפתיחת עבודת• של קחש״ר בסוף יום הכיפורים.
...״במלחמת יום הכיפורים החזרג! למעגל הלחימה מעל  2000כלי רכב משוריינים״...
תוצאת עבודה זו של אנשי החימוש גרמה לרציפות והמשכי1ת בכל מהלו המלחמה וקשה
עד מאוד לחשב בצורה מתמטית את סיכום אלפי שעות עבודה שהשקיעו חיילי החימוש
במלחמת יום הכיפורים רק בחזית "א חתל בפ״״יק״ו״״ד הדר7ם*.

) (219אני חייב להדגיש בנתונ ים~ אליו שא י נס~כ ו לל י ם י מא «7י י איו'ל י -איפי״ס״של תיקו נ ים
שתוקנו ברמת דרג א׳ שגס נהם מרבית הלקויים משביתים מכשירות את פעולת
הטנק דבר שהיה מכפיל ומשלש את כסויות התיקונים.
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״יק

א י

סכיס לקחים ומסקנות מפרקי החימוש בפיקוד ובאוגדות,
ת ו ב ג י ו ח מגגנה ומתקפה בפיקוד הדרום:
קלאוזוביץ אמר:
"...איו תוכנית שתעמוד בפני המגע הראשון של המלחמה״...
אפשר לטעון שעבודת מטה אינה מעלה ואינה מורידה ,מפני שהיא מתבססת על נתוני
העגר ואינה מותאמת לאדוע׳ העתיד .אף אפשר לאמר שמופנית ״סגורה״ ומגובשת בתחילת
המלחמה עלילה לפגוע בגמישות המחשבה של המפקדים ולהפריע להם להסתגל לתנאים
המשתנים,
בתנאי לחץ של א׳ וודאות וערפל קרב קשה לגבש תוכנית שקולה ומתאימה למציאות
ולעניין זה יפה האימרה על מ׳ שטרח בערב שבת .הקדמה ואת מבטאת בקצרה את שקרה
כמלחמת יום הכיפורים בחזית הדרים .בפרק תוכניות המגננה והמתקפה של הפיקוד הוכח
מעל לכל ספק שקלאיזביץ צדק.־ אף מוכנית שתוכננה בפיקוד הדרוס הן על ידי גורמי
האג״מ והן ע״׳ גורמי התחזוקה והחימוש  -בפועל לא בוצעה .האמצעים שהיו אמורים
לעמוד לרשות אותה תוכנית גם הם חסרו ברובם ולא הוכנו והריכוז היה קשה ומסוכך.
אם ניקח לדוגמא את ההכנות לריכוז כזחות על גג׳ מובילים וכוחות אחזקה למיבצעיס
השונים ,הללי לא רוכזו בשום מקרה כפי שתוכנן .נמרגיוז הפעמים יחידות שהיו
אמורות להגיע על מיביליס נסעו על זחליס וכן להיפך .יחידה שהיתה אמורה לקבל
אחזקה על-ידי גוף חימוש שתוכנו עבורה קיבלה זאת מגיף חביר אחד או במקביל
ליחידה אחרת ,שלא תאמה את סוג הטנק שאותה ר׳יתה צריכה לתחזק) .כבר הוסברה
משמעות הו־בר בפרקי האוגדות(.
מבצע ״אבירי לב״ )שהתבסס על פקודות ״חתול מדבר״,שהיתר .התוכנית הראשונית לביצוע
הצליחה שנועדה להתבצע בליל ה 13-12-אוקי( נדחה והדחייה היתר .הו משיקולים
טקטיים והן משוס שציוד הצליחה עדין לא היה מוכן .מבצע העברת הדוברות ופיני׳
הצירים תוך חוסר השליטה בהם נמשך בימיס  13,12ו 14-באיק׳ ,ורק ב 14-אוקי
הוצאה פקודת תחזוקה פיקודית 0ןשה לנספח "אבירי לב" שהיה שונה לגמרי מהפקודה
הראשונית "חתול מדבר״ .גם בתוכנית התחזוקתית וגם בתוכנית האחזקה היו שינויים
רבים ושונים ,משמעותית מהתוכנית הראשונה.
משמעות ולקח מכל האמיר היא כי גופי התחזוקה והאחזקה חייבים לה י ים מוכג יס
וגמישים בהפעלה .כלומר ־ כל גוף חימוש׳ חייב להיות מוכן בכשירות מידית ,הוא
גם נבנה להיות מצוות לאותה מסגרת שאליה תוכנן לחבור .על קציני האג״מ לדעת
שברגע שגוף מבצעי מדולג או ממוכנן למשימה ,יש לראות את הגורם החימושי כגורם
משפיע על התוכנית ,ועל כן עליהם להבי ן את היכולת של גופים אלו .ובמיוחד איזה
מהגרת מתחזקת איזה סוג כלי קיים באותה מסגרת מול חלקי החילוף וכ״א במסגרת
הת ימושי ת.
האוגדה המשוריינת תובעת מאמץ תחזוקת• עצום כשל אמצעי הלחימה אשר ברשותה
המסתכמים במאות טנקים ,באלפי כל• רכב ובמאות מכשירי קשר .אמצעים אלו צריכים
לח י ות תק׳ג י ס כל הזמו .מופעלים בצודה אינטנסיווית יבתנאיס קשים .בזמן לחימה
חייבים להתגבר על התקלות בזמן קצר ביותר ,תוך כדי תגיעה ,אי בחניות קצרות
יחסית.
על קצין האג״מ לדעת שכל תוכנית .כפי שאמד קלאוזוביץ ,לא תעמוד על פ׳ דוב בפני
המגע הראשון של המלחמה ועל כן נובע מכך שגס לתוכנית האחזקה חייבות להיות
דפא״ות שינית מול דפאו״ת שונות בתוכניות האגמיות .אין "להנעל״ על דרך פעולה
נבחרת אחת ויש לדאוג להתאמה למצבים המשתנים ,מכיוון שגמישות כהפעלת הגורט
החימוש׳ גס היא מוגבלת ואינה עומדת בפני עצמה.

*ממור

ממיז-
- 272 -

א ר ג ו ן

ה ח מ ו ש

ב פ י ק  1ד

ה מ ע ר ך

ה נ י י ח

ו ה נ י י ד

בפרקים שדני בפקוד ובאוגדות סוכמו בסופם מרבית הלקחים העיקרים שהופק! מפעולות
מסגרות אלו .מספר נושאים חשובים שניתן להפיק מהם כלקח יש לנכון להביא בנושא
פקוד המערך הנייח והנייד.
ידוע שהמחש״פ )מפקד החימוש הפיקודי( כתוקף תפקידו אחראי * rrjrjJL'Jעל המערכת
הנייחת בפקוד ועל יתרת הנושאים המתחייבים מתפקידו זה.
נראה שהמערכות שעליהן היה מופקד בתחילת המלחמה היי קטנות ולאחר מכן גדלי.
אי יכולתי לשלוט במספר גופים נייחים הכילל־ס כ״א סדיר מילואים כיחש״מ .653
יחש״מ  ,674פלס״ד  866וארגון העורף ללחימה .גרמי לתקלות רבות שתוארו בפרק
הפקוד ,כגון:הפקודה לשליטה באחזקה על ציר• הירידה לסיני .מדוע מג״ד >חש״מ
 653/674צריך היה להיות בערפל בשבוע הראשון של המלחמה יגם בשבועות שלאחר מכן
ולא ידע במדי י יק מר .לעשות ומה תפקידו?!׳ ,מדוע הפקודות להוצאת חוליית לאחזקת
הצירים לא היו סגורות וברורות מראש?! גס בפקוד וגם בגייסות השריון שהיו אמורים
והציר הדרומי באחריות יחש״מ ,653
לתחזק את הציר הצפוני שהיה באחריות אוג־
לקח זמן יחסית ד׳ רב עד שהדבר •צא לפועל במלחמה האס לא צפו לזרם ותנועה כה רבה
של כלים לכו י ן החז יתזן
היכן היו בל הגורמים המכוינים נפק״ים ומשטרה צבאית?! ומדוע לא היתה שליטה
בעורף?! מדוע היה חיוני כל כך להקים גוף אחיקה במקביל למערכת הפיקודית ,גוף
שניסה לעביד עצמאית ולא על פ• היראות הפיקוד?!! כאשר כנר הוקם היה צריך לסייע
למחש״פ או לכוונו ולא לגרוס ל״מלחמות •הודים ביהודים•׳ כפי שארע בפועל בזמן
המלחמה ו מפקד מרכז האחזקה ,שדרגתו אל־־מ ,היה בכ׳ר •יתר ממפקד החימוש הפיקודי
ישב בדבלה ולדעתי רק שיקול׳ יוקרה גרמי למצב בו עבדו שני גופי  vwvjבמקביל
ואף לא רחוק אחד מהשני מכוון שהפיקוד ומחש״נו( ישב בדבלר ,ומרכז האח זקה י ברפ י ד ים
מ 9-לאוק׳.
היקף הכוחות והרמה התפעולית של מערך האחזקה חייב הצבת קצין החמוש הבכיר ביותר
שיש לחי״ח בראש אנשי החמוש בפיקוד שישמש כיועץ למפקד החיית 1גמ כסמכות למפקדי
יחידות החימוש בשטח.
קצין ברמה כזו ,צר י ך שיהיה לו חפ״ק שיאפשר לו להתרשם מהנעשה בשטח !למשפיע על
המערכה תוך כדי הלחימה.
חיל החימוש הסיק את המסקנות והציב בראש כל מערכת חימושית בפקוד .מחש״פ בדרגת
אל״מ והגדיר את הסמכויות .לאחר יום הכיפורים הוקמה מפקדת הגייס המתאמת כמה
אוגדות .מובן הוא שמפקד החימוש הפיקודי וקצין החימוש הגייס• כל אחד ברמתו היא
יודע את סמכותו י אחר י ו ת ו.
מן הראי י שברגע שמחליטים ברמית הבכירות על בחירת מפקד חימוש פיקוד• •בחר
לתפקיד קצין בעל ניסיון רב שלכל אירן שנית שירותו צבר ידע והתחכך עם התפקידים
מרמת הגדוד יעד רמת היחש״ט הנייח שקיימים בפיקוד .היא חייב להיות בעל סמכות
ואוטוריטה לכל קציני החימוש ,ונבחן והוכיח עצמו בחשיבה ,יוזמה והחלטה וביצוע
ובכך ישפיע על תפעול מערבת החזקה בשלים וכמובן במלחמה.
על אלוף הפיקוד לדעת שתפקידו של המחש״פ אימים להיות יועיי בנושא האחזקה אבל הוא
גס מפקד על יחידות ועליו להיות נשטח יותר מאשר שלוש פעמיס כפי שהיה במלחמה.
בכך שיהיה צמוד לאלוף הפקוד העבודה בשטח אימנם תעשה אבל פחות טיב .אייו היה
המחש״פ מפקח יותר בשטח י נ ו ת ן ר.נ ח י ו ח ובודק שאבן מה שנכתב בפקודה מבוצע הלכה
למעשה בשטח  -לא היו התוצאות כאלו.
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ובאשר לאחריות הפיקוד לנעשה לפני המלחמה ומצב האחזקה בימח־ייס של אוג׳ -:143
על דייו שר הביטחון במלחמת יום הכיפורים ,נאמר(220) :
*...־ענייני שיגרה משמעת אימונים ,נושאי משק וסינהל הטילו עליי שיעמום ,לעיתים
היה מגלה ענייו במספר הטנקים שבשרית !!?--^-!^.גיגי?• •• "?^,-?.,-,??^.
נראה לי שנושא הכשירות בצה־׳ל בכלל ובפרט בפד״מ לא היד ,בראש מעיניהם של המפקדים
בשטח .והאחריות המלאה היא של המפקדים ולא של אף גורם אחר.
י תה
מצב הימח־־ינז כפי שהיי ונראו לי מקריאת החימר הרב )יבמיוחד אוגדה 143
כביכול בהקמר (.היה גרוע ביותר .אינני מבין היכן היי המ&קד׳ס :האס התעסקו כל
הזמן כתוכניות אופרטיביות ומבצעיות שגם איתס לבטח׳ )התוכניותז לא ביצעו למרות
שתוכננו בקפדנות?!
לדעתי הכל מתחיל מהמשמעת דבר שכיום מושט עליו מעט ייתר דגש ,מבוצעים יותר
ביקורות וברור שכשיר י ת ה ימח י־ י ס ומצב אחסנת ר.כל~ם בי שונה לחלוטין.
האופן בי הרמטכ״ל הנוכחי מבצע ביקורות פתע לבדיקת כוננות ומיכנות היחידות
מחזקת בי את הדעה שהמשמעת היא הבסיס לקיום צבא עם כוננית גבוהה יהכשירות היא
אחד הנושאים שבמשמעת למובנות הצבא למלחמה.
לגבי אחזקת הכלים נכתב על-ידי האלוף )מיל( הרצוג(22.1) :
...״אותו זמן נחשפו נקודות תורמה רבות :רפיון שהתפשט בצה״ל.
האחוז הגבוהה של תאונות בהס נקפד י חיי אדס,
מצב התחזוקה העליב של המבנים וכלי הרכב כל אלו היו חייבים
לשמש התראה לאשר מתהולל ביחידות״...

)(220

ח .הרצוג בספרו מלחמת יום הדיו ,עמי

)(221

שם; עמי .217
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על הה•©• ע לחזית של• הא ו*  1דית נאמר(222) :
*"...גיאות תיכנון אחת מוליכה לאחרת.
ברור שלא היתה התעלמות מן החשיבות אשר בהסעת טנקים
ותותחים לחזית סיני .אבל היתר .התעלמות מן העובדה
שתיסע כזר .לא יוכל להתנהל נקצב הנינוח.
כמי כאשד יש אתראה מוקדמת מספקת .כתוצאה מכד נאלצו יחידות
שלמות לנוע על פני מדינת ישראל כולה,
על זחליהן .וכולן הותירו מאחריהן חלק נכבד
מן הרכב הזחל• שלהן ,שנתגלו בו ליקויים טכניים״...
אין הסבר אחד לחוסר המשמעת ,האחזקה הלקו י יה בימח״ים ולמראות שנראו על הכבישים
ערב פרוץ המלחמה.
אחקזה לקויה בימח״ים ואי ביצוע ביקורת ע״׳ מפקדי היחידות בימ׳־ח הביאה ליד׳ כך
שיחידות הותירו מאחוריהן חלק נכבד מן הרכב הזחל• שלהן עקב ליקויים טכניים
רבים.
הלקח העיקרי והמסקנה שצה״ל הסיק והפיק היא שכיום בימח״ים עובדים אחרת מהצורה
שבה עבד צה״ל לפני המלחמה .חיל החימוש הכניס לצה״ל את שיטת האחסנה היבשה ,שיטה
שבה הבלי מוכן בכשירות מירבית למלחמה .שונתה שיגרת הטיפולים בימח״ים ,קיימת
הקפדה לשגרת האחזקה ומבוצעים ביקורות מחמירות מרמת הפיקוד והסטכ״ל על צורת
האחזקה .קיימות חוליות מיחדות לביקורת שמגלות ומתריעות על יחידות שמצב
כשירותם ירוד ,שבסופו מגיעות יחידות אלה לבירורים ברמות הגבוהות של הצבא.
על המפקדים לדעת שהאחריות לכשירות היא על כתפיהם יעליהם מוטלת האחריות לביצוע
והשגחה לביקורות בימ״חים.

) {7.2?,הייצוג חייט בספרו ״מלחמית" •"!"ם" הד״ין״ נותב על אופי 'המלחמה.
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לדעתי במסגרת התיכנון הראשוני למלחמה ניתן הפיתרוו לאחזקת עודף הלחימה .במסגרת
זו אמור חיה יחש״מ  653לטפל נפל נושא העורף :באר שבע ודרומה עד גזרת השליטה של
גש״ח 84ל ,וצפונה עד לאזור השליטה של מרחב גייסות שריוו.
במרחב סיני הפתרון לאחזקת עורף הלחימה ניתן באמצעות המתקנים הקבועים של גש״ח
סיני ) (784אשר היו אמורים להיתפס על-י ד׳ י חש"מ .671
בפועל ,וכתוצאה מהתנאים בשטח) ,גורם ההפתעה ,ירידת הפוחזת על שרשראות( נוצר
המצב הבא-:
א.

האלמנט הסדיר של גש־־ח סיני שהיה צריך לפנות הסדנאות בנלוזה ,טסה
רפידים ומיתלה הושאר בסדנאות הקיימות כאשד בהמשך התארגו הגש״ח
במתכונת מצומצמת על בסיס כ־־א מרפידים ,תמרה ומיתלר .לשרות אוג־ .252

ב.

יחש״מ  674שעיקרו מילואים הפך להיות בתוספת הפלסי־ד הפיקודי לכוח
נייד שעיקר תפקידו לוקות את ציר• ההתקדמות מבסיסי הקבע ועד מרחב
הלח ימה.

כלקח מהמצב שנוצר במלחמה חוסר השליטה והתאים .הוחלט ויל פצול בוחיוז החימוש
והקמת  /מיסוד שני •חשמ״ים :יחש״מ עורפי 1יחש״מ ק י יימ י  ,כאשר לכל אחד הוגדרה
הסמכות והאחריות לאחזקה מרחב.
יחש״מ  674המוצב כיוס ״בצוקי עובדה״ אחראי על החזית עד להגעת כוחות המילואים
יכו לאחזקה של כל היחידות הסד ירו ו :שבמרחב.
יחש״מ  653אחראי על מרחב העודף ריפ־קודי וכל היחידות הפרוסות במרחבי .אחראי
לסייע ליחידות המילואים ,אחראי ליציאה מהי מחי" ם ולהשאיר ציר• תנ1י\ד• פנויים
מכלים תקועים ,הפוכים ולאחר תאונות .כתוצאה מהדהירה שתהיה לחזית.

גש״ח 162 / 867
גש״ח 252 / 784
גש״ח 143 / 562
666
פלס״ד
לא יתכן שתתקיים תנועת גייסות על שרשראות לל<_2ה_צמ!מ גופים חימושי י0
(1
שיעסקו בתיקוו ובטפול מונע תוך כד׳ התנועה גם אס "ודדנו־ חי׳ "ב פצול״הגש״ח מראש
בהתאם לתנועת האוגדות .היכן היה האג״מ בכל אוגדה שתפקידו היה לוודא לתאם
ולנדוק שאכן נכל מסגרת יוצאים נפק־יים ,כוונים ושלטים וכן יוצאים כוחות חילוץ
לאחזקה? היכן היה קציו החימוש האוגדתי ,לדוגמא באוגדה  .143ניר־דר .לחזית? כאשר
הוא ״השחקן״ העיקר• •חד עם ק• התחז1קר .והכוחות הסדירים האחראים בהתארגנות
לירידה ו בדרך לחוית,
פיתרון לנ״ל ניתן במסגרת מיסוד העורף לאחזקה על־ י ו־ י הקמת  17כיתות חימוש
ניהש״מ העורפי המתגייסים בגיוס מהיר !ופרסים מידית נבל הצירים בהס אמורים לנוע
הכוחות .היה זה לקח שנילמד מיום הכיפורים ובוצע שחז1ר .כניו; ומיס1ד לאחר
המלחמה באמצעות פלוגת סדנא H66
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בקרב הגנה איו שום צורך בהחזקת הפלוגות הקדמיות במלואו בקו החזית עינו הו
פגיעות לארטילריה ואש של האוייב .במקרים כאלה )הגנה,בלימה( יש צורך ברכוז
מאחור של מחלקות העזר והשרותים של הפלוגות הקדמיות .על־יד׳ זה ניתנת
גמישות מיירבית לכוחות העיקריים שבפלוגה הקדמית ונמנעים נפגעים מיותרים.
יש לחשוב על לקח זה בכל תיבנוו מיבצעי ,והחושבים הם לא רק ק׳ החימוש
והתחזוקה ומג״ד הגש״ח אלא גס המח״ט וקי האג״מ אליהם הפלוגה חוברת .זאת
בכדי שהעודף של הפלוגה יוכל לתת" לפל״ו״גה "ה נ מצאו) בחזית את השר ו ת ים לרציפות
והמשכיות בעבודתה ובאחזקת היחידה לה היא הוצמדה.
בקרב הניעה ,כדוגמת התנועה
מסרבל את הגייסות ומונע מהן
הכפפת מחלקות חמוש מהפלוגה
הזמן מרגע שארעה התקלה ועד

ממערב לתעלה ,קידום הפלוגות הקדמיות במלואו
שרית יעיל ומהיר .פתריו אפשר י אחד היוו,
הק׳דמ׳ת לחטיבות .ועל-׳ד׳ כך אפשר לקצר את משך
לתחילת התקיו.

ההתארגנות לתנועה .כאשר היא מוגבלת לציר אחד או צירים עמוסים
להעשות מחוץ לציר ולא עליו כדי לאפשר זרימה חופשית של התנועה
היפגעות מיותרת .כלקח מכן ,ואחד השינויים שחלו בכבישי המדינה
והורחבו כבישים .מערכת הכבישים בארץ מותאמת כיום להיסע רב של
גדולים ויכולת ארגוו שדרות והעברתם לחזית ללא כל בעיה.

חייבת
בציר ומניעת
הוקמו סיבית
מובילים

הפלוגה הבסיסית ,בשל גודלה וסירבולה גרמה לסתימת צירים ולעיכובים במתו
שרות׳ אחזקה .אומנם 'הפלוגה מוסדה וניבנתה במתכונת פלוגה קידמית )זאת כלקח
מהמלחמה( .אד לדעתי עדיו קיימים בה אלמנטים מיותרים.
רמת החלפים בגש״ח הנייד:
רמת מלאי החלפים שהיתה קיימת בצה״ל עבור חזית הדרום ערב המלחמה
א.
והענות מצל״ח בשל1חיתיי רפידים ובב״ש סייעו רבות להצלחת הספקת
החלפים כפי שהיתר ,.וזאת למר1ת הק נ ׳ ב י ל י ז צ י ר .״וגניבת״ החלפים מטנקים
פגיעים ומעשים לא הגונים נוספים שנעשו על ידי יחידות חימוש.
עם זאת ,היה צורך בבדיקה מחודשת של רמוה מלא• החלפים והאמצעים
לגש׳־ח הנייד והתאמתם לצרכים.
במיכללים ותת מיכללים מסו׳ימים היי בעיות הספקה ,כתוצאה מאי החזקת
רמת מלאי מתאימה לצרכי המלחמה כגון:
(1
(2
(3
(4
&(

יחידות כוח )מנועים(.
מוחות.
תיבות בקרה שוט.
•דיות צידוד.
ועוד.

בנושאים אלה )מכללים ותת מכללים( •ש צורך בהחזקת רמות מלאי חרום
גדולות יותר ,או  /תכנון מראש לניצול הפוטנציאל הקיים לתקוו/שפוץ
מכללים ותת מכללים בזמן הלחימה.
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מתן העדיפויות לתיקוו והנפקת חלפים חייבת להיית נתאים עם ג>רס אגמי,
ב.
רק הוא זה שיכריע להיכן ק׳ החימוש האוגדתי/מג״ד הגש״ח ישלח את
כוחותיו עם החלפים/המכלל •ם הדרושים לטיפול מול המאמין שלו יש לתת
את העדיפות .כמובן שבערפל הקרב ובאין יד מכוונת זה מה שקרה .ביום
הכיפורים בל יחידה שנפלה לידם ״של אנשי החימוש רק הרוויחה מכך".
"אנשי החימוש התנפלו עליה ומיד דאגו שתרו׳ן״ חזרה לחזית .ועל כך כתב
האלוף מיל ה ר צ ו ג )( 2 2.3
 ...״תוך בדי בלימת המצרים היו כוחות הפיקוד מתגברים והולכים ,ניתן
לעמיד על תוצאות ההספקה מחדש ,המשך הגיוס 1על יעילותו ומסירותו של
חיל החימוש בשיקום טנקים פגועים מכד ,שב 1,5-באוקטובר ,מנתה אוגדת
ברן טנקים במספר כפול מאלי שהיו לוז חמישה ימיט לפני' כן״ ...
ו
שיטת הספקת החלפים חייבת לה עש ו ת בדחיפה אל הפלוגות הקדמיות דבר
שמחייב מתן אמצע׳ תובלה למצל״ח ל צויר ד כד והתערבות מפקדת אגד התחזוקה
ודאגתה לאמצעים אלו .דבר שלא נעשה ביום הכיפורים מה שגרם למג״ד
הגש״ח במרבית האוגדות לעבוד עצמאי בשטח.

ג.

)

3

2

2
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יחסי גומלין מג״ד גש״ח מפקדת אגד התחז £!2.1
במרביח האוגדות הקעור ביו מג״ד הגש״ח ומפקד אגד התחזוקה היה רופף ולפעמים
לא היה כלל.
מפקדו של מג״ד הגש״ח היא מפקד אגד התחזוקה ולא ק־ החימוש האוגדתי או
המחש״פ על כן האחריות לעורף הלוגיסטי של הגש״ח היא על אגד התחזוקה ,וזאת
לא ראינו ביציאה של היחידות למלחמה .קרו מאות מסוים שהגשחי־ים לא היו
מאורגנים ומצוידים עם כל הציוד הנדרש :כל• רכב .כל־ם ספציפים אמצא׳
הספקה ,והובלה.
באגד התחזוקה קיים ק׳ אג״מ שאחד מתפקידיו .היה לקבוע למג״ד הגש־׳ח את
המקום והעיתוי וכמובן את היחידה שלה הוא צריך לתת את העדיפות כתיקון.
קי האג״מ שבתוקף תפקידו •ודע ומכיר את כל התוכניות של האוגדה גתוכגיות
מבצעיות עתידיות( יוכל להתריע למגי־ד הגש״ח על הכנות שעליו לבצע לשלבים
אלו של המלחמה ולתכנן בהתאם את כוחותיו.
החיבור של כוחות/כלים שבתיקון בגש״ח לנין יחידותיהם צריכה להיות מוטלת על
מפקדת אגד התחזוקה ומחובתה של מפקדת האגד לדאוג לחכירה זו .כמובן שעליה
לדאוג ולוודא שהכל• שחוזר ליחידתו יחזור עס ז ו ו ו .נשק ,תחמושת ,קשר
וכמובן עם צוות מלא שיוכל למלא את תפקיד! המי בצע י.
ריכוז כוחות חימוש* ים  -מצב חמור במלחמה שבו אנו רואים שלא ה י תה השפעה
אג״מית ה י ה "בר י כ ו ז ~"כ ו״ח  1ת חימוש גדולים מעבר לתעלה לאחר הצליחה ב10-
לאוק־ .למרות שהיה קיים מרכז אחזקה עם מפקד בדרגת אל״מ ומחש״פ שישב
בדבלה ,אף לא אחד מהם נתן את הדעת כזמן המלחמה לרב! ז כמעט שני גשח״ים על
כל פלוגותיהם מעבר לתעלה ביחס לכמות הכלים שהיו שם.
אס גודם אגי־מ• היה שם לב ,בודק ורואה שעודף כוחות החימוש מעבר לתעלה רק
הפריע ואף גרס לנפגעים מיותרים ,ומצב שנהם עמדו כוחות ולא עשי דבר בדוגמא
פליגית בגש״ח אוג־  .162וגש״ח אוג׳ »;ו׳.ו< אולי היה מצוותם אחרת.
לקח שיש להפיק מכך הוא פיזור או צימצום פלוגות החימוש מול כוחות בתא שטח
קטן .לא רק תפקידו של ק• החימוש האוגדתי או מג״ד הגש״ח לראות זאת ,בראש
ובראשונה זהו מתפקידו של ק• אג״מ אגד התחזוקה וקי האג־־מ >\ל האוגדה.
עליהם לחשוב על השלבים הבאים בכדי לדאוג בכל שלב ושלב לרציפות במלחמה
ולהבין שעודף כוחות רק מזיק ואינו מסייע לרציפות וצבירת כוחות רעננים.
למרות שהקשר של המג״ד לבין מפקדת אגד התחזוקה היה רופף ,הסתדרו מג״ד׳
הגש״ח בעצמם ,בזכות כושר אילתור תושיה ומקצועיות אנשי החמוש שעמדו
לרשותם,
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הודות לפעילותם המהירה של אגש׳ החימוש יכלו האוגדות לחזור לכושר מנגע• גם יאחד
קרבות קשים ולאחר שסבלו אבדות כנדות .מסקנה זאת עולה משחזור המהלכים והפעילות
שנותחה לכל אורך המלחמה ,באוגדזת ובפיקוד ,למרות תיפקודם הגרוע של כמה
״מנהלים״ בכירים במערכות אלי.
מרבית הלקחים שהעלתי בעבודתי יושמו כבר על-׳ד׳ חיל החימוש ואותם פרטת׳ הו
בסיכומי האוגדות והגשח״ים והו בחלק ב• של פרק הלקחים והמסקנות.
על קציני האג״מ ברמות השונית להכיר .ללמוד ו להגי ו כיצד עונדות מערכות החימוש,
התיקון המהיר של טנקים ומדוע החזרתם המהירה״ליחידיתיהם חיונית במיוחד כאשר אין
עתודות טנקים הנעות אחרי גופי הטנקים הלוחמים לתגבר את היחידות שנפגעו.
תנאי לתיקון מהיר של הטנקים היא איכון מהיר של הטנקים הפגועים ותיקונם בקירבת
מקום .האחריות לריכוז הטנקים ,או לגדירתם לציד מרכזי ,מוטלת על היחידה או
העוצבה .כאשר התנאים המבצעיים אינם מאפשרים ליחידה לבצע משימה זי יכילה פעילת
הריכוז להיעשות על-יד׳ פלוגת החימוש הקדמית באחריות אוגדתית .פעול7ת כאלה
מרתקות לכאורה את היחידות לעורף .אולם מומחי החימוש מזכירים ,שבסופו של דבר הן
מסייעות ליחידה .על קציני האג״מ לזכור שאלמנט החימוש האוגדתי נע מאחור נמרחק
אשר בתנאים רגילים •עברו שעתיים עד ארבע שעות עד שיגיע אל הכלי הפגוע כתנאי
שדרג א׳ ו-א 1-כבר בדקי את הכלי ולא התגברו על התקלה .פעילות זי תבוצע בתנאי
שלא תפגע בהמשך התנועה של היחידה,
לאיכיו מהיר של כלי משוריין שנעצר נקבע סימון מוסכם ובולט שנראה גם מלמעלה
ומופעל על־־׳ד׳ הכלי המכקש סיוע .על קציני האג״מ לדעת שיש לאפשר בעזרת מטיס׳
קישור או מסוקים איתור כלים אלו ,כפי שעליהם לדעת לתת עדיפות מתאימה להספקת
חלפים בהיטס ליחידה הזקוקה לסיוע .כל זאת כמובן בתאים עם אגד התחזוקה.
גס בעתיד יהיר .חיסר בטנק׳ חילוץ בשדה הקרב כפי שהיה חסר במלחמת יום חכיפור״ם.
על קציני האג״מ והחימוש לדעת שפרט לטנק׳ חילוץ קיימים במסגרת האוגדה טרקטורים
יכלים כבדים אחרים שהקצאתם צריכה לחיות מתואמת על-יד׳ ק׳ האג״מ ולא על תקן של
־־טיבה״ אלא כצורך מיבצע לכל דבר.
דעה רווחת היא ,שתוך כד׳ לחימה ,בזמני חניה יבהפוגות בין לחימה ,בשעת
התארגנות ונוהל• קרב ,חי;ב .אלמנט החימוש להיות נכון לדלג קדימה ולתגבר את
יחידות החימוש היחידתי ית בכל~הע ו צבה "יו ז את כד• להשתלב ולסייע בהכשרת הרק־׳מ
ובעריכת ביקורות .על נושא זה צריך לחשוב לא רק קצין החימוש אלא גס המג״ד,
המח״ט ומפקד האוגדה.
אחד הגורמים שא י פשר! רציפות וניידות בלחימה היי חייל• החימוש .ההקפדה על
הרציפות בלחימה היא תנאי להשגת היעדים המערכתיים והאסטרטגיים בלוחמה המודרנית,
להבסת כוח י ת האוייב ולהשגת ה נצחו ן .יכולתו של הצבא לבטא את כושרי להילחם
ביעילות ,בתנופה ובקצב מה־ד  -בכל שטח ובכל מזג אוויר-במשך  24שעות ביממה
הכרחית למימוש הלחימה הרציפה.
השמירה על הרציפות תלויה ביעילות הפיקוד וביכולתו להטיל לקרב כיחית רץ נ נ ים
במהירות ולפתח אח המערכה לכל ע ו מק המערך ההגנתי של האיייב.
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בחלק זה אפרט את סיכום הלקחים החיילי ומה בוצע לאחר המלחמה ועד היום בנושא
הפקת הלקחים(224 ) .
מעיין ומבדיקה של הלקחים עולה שחיל החימוש ׳׳שם .אית מרבית הלקחים מיום
כיפורים .תוצאות אלי באו לידי ביטוי בכמה נ״ועיאים משמעותיים עי ה  nי לי מיסד לאחר
המלחמה.
(1

אחסנה יבשה  -מצב ארגון הימ״חים ומוכנות כלי הרק״מ ליציאה לחזית נוצר
הצורך שכל• הרקי־מ יהיה מוכן לנסיעה במהירות המרבית ביותר.
לצורך כך בנה ומיסד חייל החימוש מערכת של אחסנה יבשה ,מצב בו הטנק או
התומ״ת או חלקי" חילוף )מכללים( או כל כל• אחר שמאושר לאחסנה יבשה יוכנסו
לתוך מערכת סגורה השומרת את הכלי לתקופות שינות ,מעל לשנתיים ,ללא ביציע
שיגרת טיפולים או עבודות מסו י ימיה תיו כד• שהיית הכל׳ באחסנה היבשה(225).
כל• זה נפתח מן הכיסוי במשך דקות מפירות ומוכן ללחימה מיידית .כלימר הכל
ארוז ,מזווד ,מתוחמש וכשיר בכושר  (226) 0ומיכן למסירה מידית לאנשי
הצוות .דבר זר ,יצר חוסר תלות של אנשי הצוות באנשי החימוש ,מר,ירית בגיוס,
כשירות מירבית של הרק״מ ,מוכנותו למלחמה .הקטנת הלחץ על גורמים מנהלתיים
שונים והקטנת מהירות הגיוס למימדים נמוכים שלא היתה כדוגמתה בצה׳׳ל.
למערכת זאת קיימת שגרת אחזקה ,כלי המוכנס לא״ח• ) (22/עובר מערכת בדיקות
קפדנית ברמות הגבוהות .מערכת מקצועית מורחבת הייתה צריכה לעבור הסבה
והכשרת בעלי מקצוע מיוחדים עם תעודות הוכשרו לכך .תוצאות הא־־חי הוכחו
כיעילות ואמינית ביותר כבר במלחמת שלים הגליל.

(2

)ייו מערך האחזקה  -ביום הכיפורים היתר ,בעיה של נייד כיתות הש״כ) ,שרית
כללי( ,כיתות דרג הבי בגש״חים ובסדנאות יכיתיח מדוגמות עם כלים לעמידה
תחת אש .יכולת העברת הציוד יחד עם בעל׳ המקציע )כלי עגידה יחלק• חילוף(
לכל מקום שבו קיים כל׳ תקוע והזקוק לידם המלטפת של אנשי החימוש.
צה״ל ארגן כשיתוף עם החייל ,נגמי־ש׳ ש״כ מדוגמים ,זחלדים )צמ״ש(
מדוגמים ,כיתות דרג ב־ מדוגמים ,נגמ״ש׳ פיטר עם מנוף להרמה בדרג א־1-
וכן משאיות ובימל״ים )בתי מלאכה יעודיים( לדרג• החימוש.
הנושא עבר מהפך כללי והתוצאות קיימות בשטח ,הו בירידות הסדירות והן
ביחידות המילואים.

2
על ראיון שערכתי עם מפקד בה״ד) u(224כ פ י שפירטתי בפתח הפרק
) (2-2 5כמובן שקיימת שגרת טיפולים לכלי באחסנה מחוץ לכל• כלומר לכיסוי
ילאב׳זרים החיצונ י ים.
 (226).באס בוצעו כל הטיפולים הדרוש־ם וההכנות הקפדניות לפני ההכנסה
).א״חי־אחסנה יבשה

.
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ב.

יש לחלק תמונות )הכוונה לסכמות( לסמלים הטכנים שהם הראשונים )גרסה
החימושית( הפוגשים ורואים את הכל• הפגוע .בתמונות אלו יופיעי
מספרים קטלוגים הרשומים על כל חלק ,כמובן שזה חייב להיות לאותו סוג
טנק או נגמי־ש שנמצא בכמות המירגית באותה יחידה .התמונות קיימות כבר
היום בספרי הקטלוג התיקניים .השינוי הנדרש הוא הוספת מק״ט על /
בצמוד לחלק שזאת השקעה יחסית מועטה ונראית ראלית וברת ביצוע מידי.

ג.

הצעה מסובבת אך אמורה להיות בסופה זולה יותר היא להחזיר את החלפים
הקיימים מרמת המח״ג ,כלומר להשאיר חלפים לרמת החט״פ ועד לרמת הגש״ח
למצל״ח ,ובניית יחידה מוסקת שתבצע הטסת חלפים לחזית מריכוז מרוחק
מהחזית .שיטה זו •עילה הרבה •ותר וזולה ..יותר מהשיטה הבזבזנית הקיימת
היום .סוגיה זו חייבת לעבור דיונים ומחשבה ברמות המתאימות ,מכיוון
שכיום קיימת בכל גש״ח כמות חלפים של מאות טונות הנמצאת על עשרות
משאיות צבאיות ואזרחיות שאף מעם לא ידוע מה באמת חסר ומה יש .בהצעה
זו המעקב יהיה מיל כל• לא כשיר והחלק הדרוש עבורו .כך יהיה קל לקבל
תמונת מצב לכשירות מול מסגרות מרמת הפלוגה ועד הרמה האוגדתית.
הצורך בריכוז החלקים ומתן עדיפויות בגזרות השונות חייב להיות יחס
•שיר ביו המצב למלאי החלפים בצה״ל לבין הצורך בריכוז עדיפות לחלפים
למקומות אלה .יש לזכור שהמצב כיום בצהי־ל בפריטים מסוימים עומד על
קו אדום שמחייב על פי כל הדעות ארגון ומסוד הנושא ודאגה לביזורו
הנכון.

הצעות אלו הינם בגדר רעיונות שבימים אלו מועלים בדיונים ברמה החילית .אני
מקווה שיופקו הלקחים והפתרונות •מוסדו .כמובן א י \ לשב ו ח שכיום מועברים
במקביל המכללים של הגש־־חים .לגש״חים באוגדות .כלומר״מוצאים ממסגרת מצל״ח
ומוכנסים לאחסנה יבשה במסגרת האוגדות וכל זאת על מנת לקצר את תהליך
קבלת המכללים למסגרת הגש״ח .במקביל מבוצעים ע״׳ מצל״ח רענונ׳ ערכות
מודולריות של הרמות השונות שצריכות לקבל חלקי חילוף ,דבר שהינו ממוסד עוד
מלפני מלחמת י ו ה״כ.

לאחר שסקרתי את הלקחים העיקריים אסקור בצורת טבלה את מרבית הלקחים הרלוזנטים
למערך השדה בתחום הארגוני והטכני שבוצעו על •ד׳ החיל לאחר המלחמה ועד
היום(228) .

) (228בספר לקחי יום הכיפורים החיל׳ ,פברואר  ,1975פרק לקחים אירגונים ופרק
ג• לקחים טכניים מפורטים בהם כל הסעיפים מעמי  .48-20הסעיפים בפרק זה
ממוספרים כפי שממוספרים הסעיפים בפרקים לקחים ארגוניים וטכניים בספר
לקחי יוה״כ ,כל יתרת הסעיפים שא ינט מפורטים פשוט אינם רלוונטים כיום,
לאור שינויים טכניים וכלים שעזב ו או נפלטו מהמערך .יאת לד״כ צה״ל.
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מיסוד היחש״מים לאחזקת העורף  -בבלי פיקוד אורגן יחש״מ עורפי ויחש״מ קדמי.
היחש״מ העורפי תפקידו:
א.

לקלוט כלים בעיתייס מהחזית שלא ניתן לטפל בהם.

לטפל בכל הנושא של עורף הפיקוד מחוזות• .מ־־חים ויחידות שנשארות
ב.
ומשא י רו ת ציוד מאח ו ר .
ג.

משימות רבות מאוד קיימות ליחש״מ העורף בחירום )בשיגרר ,אך לא באו
המקום לפרטן.

הנושא מוסד במערכת קשר מסודרת ,באמצעים ,בכיתות מנוידות על גבי זחל״דים
ותגבור באמצעי חילוץ וגרירה.
הקמח פלק״ד לארטילריה וצמ״ה  -בכל פיקוד ובכל גש״ח ויחידה עצמאית הוקמו:
א.

פלק״ד׳ ארטילריה לכל מסגרת ארטילרית .דבר שלא היה קיים במלחמת
יוה״כ אלא בחוליות או במיבנ׳ם שונים.

ג.

הוקם פלק״ד צמ״ה פיקודי שהפקידו לטפל בכל הצמ״ה וזק׳ ים במרחב הפיקוד.
נושא ארגוני כבד שכזה הוקם ע״׳ החייל לאחר המלחמה בתקווה שיתן את
הפתרון המתאים בזמן המתאים.

ג.

רק לאחרונה אוחדה סדנאת צמ׳־ה מרכזית צה־ילית שמרכזת בתוכה את כל
נושא הצמ״ה בגלל יחידייות הכלי והקריטיות נר,שגת נעלי המקצוע.

אמצעי קשר ביו מצל״ח לגש״חים  -הנושא מוסד לאחר המלחמה כהקצאת מכשור
פקסימיליה לכל גש״ח שממוקם באגד התחזוקה לצורך קשר ביו ק  ,הקישור של
הגש׳יח היושב במצלי־ח לנין ק־ החלפים היושב בחזיון.
חלקי חילוף  -נושא זה היו! נושא מסובך שעדיין לא נמצא פתרון סופי !ממוסד
בחיל עבורו .הנושא אומנה ממוסד ננוהלים אך בעיות תקציביות וארגוניות
מקשים על פתרון ממוסד לנושא.
במלחמות ידוע שנופקו חלפים ללא רישום ולא היה שום מעקב לירידת המלאי מול
המחשב המרכזי במטכ״ל,
המלחמות הבאות יהיו רוויות אש ובעלות הגבלות לתנועה לחיית ולאחוריה,
כלומר •היה קושי בהכנסת כלים וריכוזים של ״מאגרי חלקי חילוף לחזית״! על
כן יש צורך במציאת פתרון מוסדי לנושא והפתרונות שהוצא! ע־׳׳ קצינים בחיל
מאמתים את הצורך ואת החובר .של הצבא לראות במציאת פתרונות אל! רר י אל ים
אציג שניים מהם:
א.

יש למחשב את מערך החלפים הקיימים בגש״חים .כלימר בל החלפים הנמצאים'
כיוס בגש״ח ,וברמות הנמוכות יותר יש למחשבם .כל חלק יש להטביע עליו
את המספר הקטלוגי כך שבעיעת הצורן* לא יצטרך איש הצוות אי איש החימוש
לרוץ ולחפש ספר קטלוג למציאת המקי־ט והמספר הקטלוגי( על מנח שיוכל
לדבר בשפה משותפת עם העורף שבו קיימים האמצעים !מחשב וספרית הקטלוג(
בכד• לדעת איזה חלק להזמין וכמובן מהו המספר הקטלוג.

»
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תופעות  /עובדות

ו ה מ ל צ ו ת
מה ביצע לאחר מלחמת יום הכיפורים
בלקח

קריאה לגיוס עקב רשת הגיוס הרב
קציני החימוש באיגרות מנסים להוריד
אנשי ח י״חי ח י דתית בא ו ג ד ו ח,
בעלי תפקידים עיקריים מרשת הגיוס.
מתגייסים אנשי החימוש כתוצאה מכד עובר ציז״ל לאחזקת הרק״מ
באו גדות
במקביל עם כל יתר
באחסנה יבשה דבר שהקל על הדרישה
היחידות האי גדת י ו ת.
שפעילי הגיוס החימוש׳׳ס •דרשו לפעול
כן משמשים אנשי ח׳"ח ברשת הקריאה הסחירה במקביל לבל יתד
רב ים כפעי ל י גיוס.
היחידות האוגדתיות ,נישא הא־יחי
הפח •ת ימחש י ב ו ת ו של נישא הגיוס כבעיה
דומיננטית,
העדר ציוד ר.צט י י ד ו ת מערך
שוחזרו ערכות החלפים של הגש־׳חיס.
כלל י וציוד
הגש״חים הסתיימה בתוך הערכות מאוחסנות במחסני הגש״חים אי
_ בעי!6 2
עד
עודי
 J.1ל שעית ו י את על רכב יעוד׳ .ערכות אלה מר ו עננות
גייס הגש״ח י נע יקר עקב העדר ציוד אחת לחמש שני ס,כאשר קייס ככר תהליך
תאו רה,משטחיס לעבודה מזה מס׳ ש1יט המכניס גס את המכללים
ההכנסה של מכללים
והצורך בהשלמת מכללים לאחסנה ׳כשה.
חלפ ים ו אמצע ים יעודים מחייבת פתרונות טכניים לאחסון והכנה
מיוחדת לא״חי .המצב כיום הוא
שהאיגדווז הסדירות ,ערכות והמכללים
נמצאות בא׳׳חי וגמירות .ואילו
באוגדות המילואים השאיפה היא להגיע
למצב דומה עד סיף שנת .92
10ש י ת י ף אנשי
במקרים רבים לא הכירו אנשי החימוש ,מפקדים ,מ"מיס וחייליב
המגיעים לימ״חיס מכירים את הציוד
ח י״ח באר ג ו ן אנשי החימוש את
מחס ג י החירום מחסני החירום שלהט ומיקומו.כיוס ק י י מ •ס מווס נ ים נפרדים
ליחידות החימוש ,לכל מחייג פלק״ד
ולא שותפו בא ירגו נם
דבר שהאריך את משך יגש״ח י משטח י א׳חס ו ן ג יפרדים לרכב.
בכל מחסן קייס ר י ש ו םמכ י ן ושיבוץ
הצטיידות.
קרב י המח י ׳ ב בפק ידית.
 11ביציע מסע  -בכסה •ס״חיס לא בוצעו הנושא מוסד בכל ה׳מ״ח׳ ס כילל הכשרה
דרב י ם  0 1י«> נ ן דבר שחי •ב פקודית
מבח ן נ ג י ס ו י מסע י מבחן )ניסו־ דרו
בגללי ק י ח ת ע ב ו ר ת י  .כולל אורך המסלול
ד רftב י מ ״ ח י מ בהתאם להוראות י פ
החוסר במסלולים ובשל לביצוע ניסוי הדו־ד .
תנאי אקלים ושטח
)בוץ ו כ ו • . C
מחי ארגון של החייל פועלת במסגרת
 12מק  01לנציגות בימי המלחמה הוקצה
מחלקת תחזוקה באג־־א .מוקצים להם
לנציגי ח׳״ח באג"א/
חי״ח באג״א
מצפ״ע חדר אחד בלבד .מקומות בענף אחזקה וטנק־ם באג״א
ו מצפ"ע
דבר שהקשה על פעילותם תחזוקה.
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תופעות  /עובדות

 14הפצת פרסומיםבעיות טכגי ו ת וקשי י
אחזקה שהתעוררו בימי
עדכנים בעת
המלחמה מח ״ בינו גוף
מלחמה ע״׳
מוגדר לפג י יה לצורך
ג ו ף מרכז י
הפצת פירסומים טכנ •ס
בהקף גדיל.

מר .בוצע לאחר מלחמת יום הכיפורים
כלקח
הוקס מכלול במפקדת קצין חימוש ראשי
שמרכז את כל הגורמים הטכניים .מפקד
המכלול במילואים הוא אלוף משנה-סגן
קחש״ר.

מערך האחזקה הפיקוד• במרחב העורף הפיקי ד י,נפי ק ו ד הדרום
לא חיה מאורגן במלחמה קיים תקן מחש״פ עורף בדרגת אל״מ.
כיאות בתחומים האלה :פריסת היחש״מ העורפי הפיקודי שקיים
בכל פיקוד נותן מענה המשלים את
א .ארג ו ן כולל של
המערך החימוש• הנייד.
עורף האחזקה
הוקמו יחידות חילוץ פיקודיות שתפקידי
הפיקוד•.
לחלץ את הכלים ליחש״מ העורפי
ב .ניוד אלמנט ים
הפיקודי .הוקמו גופי אחזקה פיקודים
לשטחים קדמי ים.
בעל•  17זחל״מים מדוגמים בארגז׳
ג .הפעלת הפוטנציאל
)הרכב וצמ״ה( כולל חלק• חילוף עם כיתות לאחזקה מתוך
היחש״מ העורפי .הוקמה פל־ צמ״ה
דילוג אלמנטים
פיקודית בכל פיקוד לדלוג קדימה.
לשטח ים קדמ י ים.

16

ארגון מערך
האחזקה
הפיקודי

17

הקו משרד
מחש״פ

18

ביציע תיקוני כימי המלחמה לא ניתן גם כיום אין כוונה לבצע על ידי
היה לבצע תיקוני דרג היחש״מים דרג ג־ .קיימת בכל פיקוד
דרג ג׳ ע״׳
ג׳ באמצעות היחש״מים הקצאה של חוליות מש״א בנוהל מסודר.
יחש״מים
יתכן מצב שהעבודה תתבצע ביחש־־מ
מפאת מחסור בחלקים
ובכלי עבודה מתאימים .העורפי אי הקידמי.נקבעו מפקדי חוליות
דרג ג־ לשלושת הפיקודיס והם קולטים
את החוליות ומבצעים עבודה על פ׳
עדיפות פיקודית.

19

קציני קישור חסר ו קציני קישור בכל הלקח נתון במחלוקת והחיל לא קבע
לרמות השונות הדמו ת.
בתורתו את הצורך בקציני קישור.לעומת
זאת נקבעו ומוסדי נוהלי הדיווח בין
הרמות השונות ומוסדו ערות׳ תקשורת
ביחידות השו נ ו ת.

סגל החימוש במפקדת
הפיקוד בעת המלחמה
לא סיפק את הצרכים
בתכנו ן,בשליטה
ונפ יקוח.

הוגשה הצעה חילית לבניית תקן.
אג״ת צריך להכנס לנושא המנהלה.
הפיקודים אויישו על פי תקן חדש ,אך
אג״ת טרם טיפל וסיכם הנושא.
הנושא בעב ו דת אג״ת.

 21העבדת כוחות לא תמי ד הי עבר ו כוחות הבעיה היתר .משמעתית ביים הכיפורים,
וניוס מלמדים בכל קורסי החימוש שיש
חימוש בדרג אי ו־ב•
חימוש עם
במקביל לצו ותי הכוחות צורך באם ניתן כמובן .להצמיד כוחות
הכוחות
חימוש לכוחות .בנושא דרג א׳ כרוב
המבצע י•ם ,ע ו בדה
המבצע י ים
שיצרה קשי ים חמורים המי קר י ם כוחות החימוש צמודים לכוחות
דרג ב  ,במגמה אחת לאחור .הכל לפי
באחזקה.
הזמן ,השטח והעיתוי.
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22

אחזקת צמ״ה
בדרג ב־

התגלו קשי•ם באחזקת
הוקמו בכל הפ׳קוד׳ם פלק׳־ד• צמ־׳ה
שמחולקים לכיתות ו י׳חות וכיתות
צמ״ה בדרג כ י.
ק׳דמיות ניידות .הוקמה סדנא מרכזית
לכלל צה״ל0,דנת ״אזור״ וחוזקו צוותי
״
הצמ״ה בדרג אי :נושא הצמ״ה עדיו
אינו .י־ סגור״ סופית עקב כלים מסוגים
שונים והתארגנות המערך לאחזקתם הו,
בסד ׳ ד והן ינחר  1ס.

25

הפעלת מוסכי הפעלת מוסכי פוטנ־ציאלמוסדו צוותי׳ מוסכי חוץ" ,מ ו ניו סא־־לים
במילואים בפיקודים ,רועננו נוהלים,,
הפוטנציאל נש ׳ ט 11הש י ל  1כ גרמה
הנושא מבוקר פעמים רבות נמשך'השנה;
לתקלות ,ולא יא ־ פשרה
האזרחי
במסגרת חוכנית ביקורות משכי• ליי ו ת
ניצול מקסימלי של
ומת ו רגל במסגרת ת י ר ג ו לים• פיקודי ים.
פוטנציאל זה.

27

עזר׳ מטה -
שיטה אחידה

לא קיימת שיטה אח י דו; מוסדו טופסי החימוש הנקראים ח"מ.
בניהול עזר• מטה בזמן דיווחים אלו משמשים את כל הרמות
ומרכזים נתונים נצורה מסוימת וברורה
מלחמה.
ומתורגלים ונבדקים בכל הרמות.

 31אח זקתי מערב ו ת א .בעת המלחמה נתגלו הוגדר מקצוע הידראוליקא• בחיל
החימוש .נבנתה במסגרת ביתי״הספר
תקלות במערכות
ה ידראול י ו ת
•
לחימוש מעבדה ה י יראולית״ ומכשירים
הר• י דרא  1ל י ו ת של
בה את כל המקצועות הה י יראו ל ים.
מערכו ח ־־איילי־
הנושא כיום ממוסד בסדנאית העורפיות
ב .ארג י  1אחזקה ע״•
המפעל לא פתר ו הק י דמ י ו ת  ,בסז־נ ה •עווית ובו מחלקת
הידרואליקה שמסוגלת לטפל ככל בעיה.
במלחמה את בעיות
מה שלא נפתר יוצא לתיקוו בחוץ.
האחזקה.
 33קטלוג שדה
עדכג י

מצויים כמה קטל ו ג י
ח ׳ ״ח לשדר ,שאין
מפורטים בהם כל
החלקים המיוחדים
לתיקון נדרג השדה.

מוסד מדור קטלוגים במרכז ציוד לחימה
מדור שהוציא ומוציא קטלוגים עדכניים
לכל סוגי הצל״מ .בו קוטלגו בהתאם כל
החלקים ומפורט לידם דרג התיקון
בסימון מיוחד בקטל ו ג.

 34קצי נ י חימוש התקן ר,נ וכחי של קצי נ י התקן שונה לארבעה קצינים ברמת מפקד
כמפקדת אוגדה החימוש במפקדת האוגדה האוגדה .תקן זה אינו כולל את בל
היועצים שפתאום ״צצים״ במלחמה לסיוע
א • נ ו מו)א י ם לצרכ י
1EE
לקצין החימוש.
מערך החימוש.
 35אחזקת אוגדה
סדירה מפקדת
ג ש ״ ח סדיר

המערך הפיקוד־ בכל הפיק ו ד ים בצה״ל
במלחמה לא הופעלה
פוצל לשני ים ,מעיז־ ק י דמי ומערך עורפי
השיטה,שעל פיה הוחזקה
אוגדה סדירה ע־־׳ גש״ח ובאוגדות ישנם גש״חים ניידים שמדלגינt
עם האוגדה ולאחריה .כלומר יש יחש״מ
סדיר ,שמתפקידו היה
לדלג בולו עם האוגדה ק י דמי הקריב לקו החזית ויחש־־מ עורפי
בעוד שאת מקומו אמור הנמצא בעורף .לכל אוגדה בימ״ח -יש •
גש׳־ח נייד במסגרת אגד תחזוקה.
היה לתפוס •חש״מ
מילואים.

מ מ ו ר
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הוקם פלק״ד ארטילרי לכל אגד ארטילר
המבנה הנוכחי של
הגש״ח אינו מאפשר מתן בצה״ל .כולל אגד ארטילרי פיקודי.
שידות׳ אחזקה נאותים
לאגד הארטילרי.
חסר בגש־יח גוף המסוגל מוסדה בגש״ח הפלוגה הבסיסית ובה
מחלקה כללית .כו קיימת בכל פלק״ד
לספק לגדוד שירותים
מחלקה כללית שנותנת פתרונות
בתחום האפסנאות.
לאפסנאות שרותים ורפואה.
הרפואה וכוי.

37

הקמת פלוגת
שירותים
בגש״ח

3a

יע_םנ ׳_ jעד י  r yי ממ ו ס ד ו חסר פתר ו ו -
טיהור טנקיםא י ן בגש״ח•ם אמצע ה
לטיהור טנקים ובתחוםט י הו ר "נ מסג דית אוגדתית באגד התחזוקה,
פגיעים
.עדייו קיימים בעיות טכניות בנושא
ר.טכנ י והרפ1אי , c
שנפגעו בתוכם אנשי
.צוות

 39קצי נ י קישור בגלל מרחק ושליטה
נאלצו הגש״חים להפע י
במצל״ח
קצ י נ י קישור במצלי־ח .

מוסדו קציני קישור .בכל הגש״חים
הנושא מבוטאבתר ג י לים רבים שמו בצע ים
ביחידות.

במהלך המלחמה התרכזו האחריות לחיבור הטנקים התקינים לאחר
42צ י ו ו ת מחדש
בפלוגות הגש״ח צוותים שסיימו תיקוו בגש״ח הוא על אגד
של צ י י ת י
טנקים פגיעים של טגקים פגועים אשר התחזוקה,אך לצערי וממר ,שאני ראיתי
בשטח לקת זה ייא )למד ונזרק על כוחות
לא ניתן היה לצו ותם
שמד ו כ ז י ס
החימוש .על מפקד אגד התחזוקה לדעת
מחדש לטנקים כשירים
נגש״ח
שטנקים תקינים),זווד נותן ק־ הספקה/
מחוסר גורס מבצע.
תחזוקה ציותים נ ותו ק־ שלישות( הוא
צריך לחבר ולהעביר ליחידה.
43

מערך אחזקה
ניוד חטיבות חי״ר על לכל חטיכת ח י״ר קיים פלק״ד חי״ר
בחטיבות ח י״ר זוזל״מים ונג״משים
והוקמו עבורי כ י 51ו ת מסודרות
ביצע מבלי שנקבע מערך הנותנות לו פתרונות לאחזקה כפי
אחזקה מתאים.
שמקבלת חט•בת שר•ו ו.

בעת המלחמה הורגש
 44תקן קציו
אחזקה במפקדת הצורך בקצין אחזקה
ובמערכת בקורת טכנ ית
חט י בר
ברמת החטיבה.
46

חלוקת זחל״מ׳ במלחמה לא הוקצו
טכניים דגם הזחל״מ׳ם הטב נ י ים
בהתאם לשיטה קבועה
ב ו -ג
ואחידה.דבר שהביא
למח״גים
לניצול לא נכון של
האמצע ים.

מ מ ו ר

ברמת החטיבה קיימים שלושה קצינים:
שניים במערך .וק• החימוש החטיבתי.
כן קיימת חוליית בוחגים מתוקננת
חטיבתית שמסוגלים לתת פתרון מתאים
לקבלת נתינים ולטיפול בבעיות אחזקה.
במקום
זחל״מ׳ ז ז חל״ד י ס ניתנו
ס
נגמ״שי פיטר מנוף לכל המחייג ים
בצה״ל .לפלק־ דים ניתנו זחל״די מנוף.

 wמיד
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הפעלת חול׳זוז במקומות שבהם הופעלו רצוי:
א .לדעת שהעדיפות היא לטפל בנפגעים
חוליית החימוש
חימוש על
במלחמה.
הפלו גת׳ו ת על נגמ״שיט
זחל״מיט /
גגמ״עיים ש׳ כ -זחל״מים ש"כ .נפגעה ב .בעקבות הכנסת נגמ״שי פינוי
לגדודים יורד הנטל מנגמ׳״ש• הש׳יב.
קשות עבודת החימוש
אד גם באט תו וצר געית הטגקיס יפנ
בעיקר עקב הקדימה.
פציעים לאחור וכר העומס י תחלק.
שניתנה לפינוי נפגעים

 5'3פעילות בה״ ד געת המלחמה הופסקה
בה״ד  20ממשיך להכשיר כ״א זזיד כדי
מלחמה ובצירה מסינית יומר ,במגמת
הכשרת חניכים עקב
20.
הוצאת המדריכים
הפוטנציאל
הורדת  wו ת־ ז אח דאיתי במק״ל בית -
הספר לחימוש ומעיון בספר מק"ל חרום
והחג•כים לתגג ו ר,
האזרח י
לעב י ד ו ת ג י י ו ס לאבטחה פרק י; ״הדרכה בחרום־׳ ,עמי  75 194בו
וזאת באשר המערך זקיק מפורט כל הנוהל ומעבר להדרכות בשעת
לתגבור כ׳״ א מקצו ע י ,דור ים ,הספר יצא בספטמבר »׳ 8על ידי
שפירוש! המשך ההדרכה .אל" ר ,שניי דר יעקב.
 54הוצאת ח! ל •וי ת בשעת המלחמה הוציא
קיים ניהל של״ מפקדת החיל במשותף עם
בה"!־  20להוצאת חוליות הדרכה
הדרכה מבה״ ד בה״ד  20מוליות
ותחקירים .חול־ות אל! יוצאות גס יחד
ניידות להדרכה ניח׳
Z0
חי״ח חוליות אלה ה׳ ו עם המכלול מהמסגרת הטכנית בחיל.
מאולתרות ולקו בחוסר
כ״א ממאיס ובאמצעים
לב י צ י ע הדרכה נ י י דת.
 56רמת אימון
הניעיאהא בימו ן של חילי
דמת
2
!!י!יLUמפ?_!1ם אך במסגרת
חילי חיל  -ח י י־ ח מבוססת על מערכת בה״ד  20מבוצע לחילים המקבלים הדרכה
ההדרכה הק י ימת .מטויח ג ק •י ל .ש  vו ר י •לזרה ראשונה ,אמו נ י
הח ימוש
)טירונית( אינה הולמת קשר )נדב״ר( ואנ״נ.
תנא• מלחמה שבה מרחב חובת המפקדים בכל הרמות לבצע:
א .הדרכה.
הפריסה של מערך
החימוש מא!י ר הלחימה ב .אימונים ברמת פרט.
ג .למדרך או! כל מ •ל י החימוש הנמצאים
קטן ביותר.
ברש ז תם מרמת כיתת ר.ש״כ יעד
הפלוגות היחש״מים העורפי ים דבר
החייב להמצא ביזיפגית עבודה שנתית
 57הכשרה צבאי  nבמלחמה התגדר כי
ברמת מפקד סמל י ס טב נ י ס/מפקד י
כתות ח י מ י ש,צר י כ ׳ מ
הכתה,לסמל י ס
טכנ י ים/מ0קד י לפעיל עצמית בשטח
כיתת חימוש ו לה י י ת ברמת מפקד
כיתה.

מ

מ ו

הוקם בעקביו! זאת ק!רס מ״כ חימוש
למכשיר את כל אייר ,המיועדים לשמש מ'־כ
ובהמשך קצי ג ים בחיל החימוש .פרק
הזמן שמוקצה לק י ד ס .י חש יין ארוך
ובסופי מוכשר ד,ח•ל כסמל טכני ימ״כ
לכל משימה מיבצעית וחימישית כאחד.
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 60חוסר ידע
במהלך המלחמה
ו נס י ו ן של
נתגלתה רמה מקצועית
מסגרי תותחים.
נמוכה ,חוסר ידע
חמשים,מכשירני
ונסיון מעשי אצל
מג״ח ומכונאי
בעלי המקצועות האלה
רק״מ מוסבים.
מסגרי תותחים .חמשי
צריח מג״ח,
מכשירני מג״ח,מכונא
ת ומי־ ת,מכו גא י ציוד
חילוץ ,מכונאים
מוסבים משרמן לשרמן
קמי נס ,מכו נאי
משאיות "ראי ו י,
ורתכי אלומי ג י ו ם.
 70כלי עבודה למפ״ט התגלה הצורך בכלי
עבו דה מסו ימים
ו לבוחן תחמושת
הדרושים למפ״ט
ולבוחן תחמושת.

מרבית הקורסים בחייל החימוש חודשו
עקב השינוי הגדול שחל בכל הכלים
מאז מלחמת יום הכיפורים.כל הטנקים
והתותחים עברו הסבות ושינויים
טכניים מסיביים .לאור זאת שינה
חי״ח את כל הקורסים ובנה אותם מחד׳
במתכונת תל־*מ )תיכנון לפי מצבים(.
בכל הקורסים המועברים
בבה״ד  20בתחום היכר תקלות
אופיניות שהוא התחום שעל בעל
המקצוע להתמודד בשדה הקרב ,ניתנו
חוברות המכילות סכמות לוגיות
לאיתור מקלות הנלמדות נבהי־ד 20
הן בצד התאירת׳ והן בצד הפרקטי.

למפ״טים ניתן פתרון של קטלוגים
החדשים שבהם גם קטלוג של כלי
עבודה יעודיים בחלקה לדרג א׳ ובי.
בנושא מפייט׳ תחמושת או צורן
בכל ים ספצ יפ י•ס.

 72אופנים מושלמים
צר יכה מוגזמת

במלחמה היתה דרישה
גדולה של אופנים
מושלמים).גלגלים(

 77חלק ים-הספקה
בה י טס

הבאת חלפים ומכללים מוסד לאחר המלחמה עם גורמי מראייה
בהיטס בוצעה במלחמה וכיום הנושא נילמד כפי שמטיסים
בהיקף מצומצם שלא
מים !דלק ניתן להטיל חלק• חילוף.
סיפק את הצרכים
במלחמת שלוט הגליל הדבר הוכח
כיעיל ומעש י.

הדבר גבל בשערוריה במלחמה ולאור
זאת ניבנו לכל הגש״חיס בימ״לים
בתי מלאכה(לתיקון תקרים בפלסד״ים.

85

ניוד חיילי
בעיות הע ב י ר ו ת
כל אנשי החימוש במערך הקידמי
ח״ח בהרכב מוגןי הפג י ע ו ת של חילי
מנוידים על גבי נגמ״שים,פיטרים
בעל הינע קדסי
החימוש במלחמה ז ו
ברמת דרג אי או ברמת דרג בי
הוכיחו מעל לכל ספק מנוידים על גבי זחל״מים מדוגמים
את הצורך בג י ו ד
שכמותם במלחמה היתר .מועטת.
כוחות חימוש ע״ג
רכב מוגן בעל הינע
קידמי.

07

במייל נייד
לתיקיו נשק
ואופטיקה

תיקון נשק קל וציוד כיום אין פתרון לנושא זה .ר.במ״ל
אופטי בתנא• שטח
בפיתוח נחיל החימוש ומפאת בעיות
מח י י ב במייל נייד
תקציב כנראה שיקבל עדיפות מתאימה.
מי וחד כדי לאפשר
תנאים אלמנטרי ס
לביצוע העבודה.

מ מ ו ו-
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סעיף

תופעות  /עובדות

מוז בוצע לאחר מלחמת יום הכיפורים
בלקח

88
מלג ז ו ת לפלו ג י ת המלג ז ו ת התגל1
גש״ח קיבל תקן למלגזות קייס )חצר(
כצי ו ד יעיל בתפעו ל להעמסת ציוד ו חלפ י ס.
גש״ח
הפלוגות בגש״ח׳ם.
89

רכב פוטנציאל
לגש״חים נופק רכב
כל הרכב הפוטנציאלי שאינו מתאים
נפלט מהמערך או הועבר לצרכים אחרים
בלתי מתאיס
)פוטנציאל;! משא
ללא אפשרות קשירה
ליחידות הגש״ח
כלי שאינו מתאים ואכן נמצא בגש״ח
דפנות לא נ י פתח ו ת  ,זוהי עברת משמעת מכוון שהנושא
טופל,ועל כך ה״ג י ע דיווח לרמה
טיוליות יעיד.
המט״כלית שהבעיה נפתרה.

90

במייל נייד לכל
פלוגה קידמית
בגש״ח
-

 93ציוד י ח י דת י
תקן לגש״חים

קיים בכל פלב״ס )פלוגה בסיסית
בגש״חים הורגש
הצורך בבמ״ל נייד
בגש״ח (.במייל )בית מלאכה נייד(
לכל פלוגה קידמיוג .מסגריה ואין צורך לכלי כ ז ה
כיוס מוקצה בתקן לכל בפלוגות הקידמיות האחרות.
גש״ח במייל אחד בלבד
עקב השהייה הארוכה הנושא סגור ומוווקנן .בכל גש״ח
ייחש־־מ ויחידה ופלוגה עצמאית חייבת
בתנאי שדר ,הי ר גש
להעשות בדיקה למול התקן האם הציוד
מחסו ר חמו ר בצ י ו ד
י ח י דת י כגון :מטבח י קיים פיזית !באס חסר כמובן לדאוג
להשלמת ו.
שדה,ב״ש ,וכוי.

 98דיווח ,של י טה הד ו ו ח  1השל יטה על
והספקת חלפיס
מלאי ושיטח הספקת
בין ה ג ש״ח י ם
החלפים לא ספקו את
ויחידות האו גדה ר.צרכ ים.

99

הוצאת הצל״מ
מבה־יד  20בעת
המלחמה

 103מכשירי קשר
לרכב חילוץ

הנושא מורכב .בצה״ל ניסו מספר
שיטות להספקת החלפים ,למרות
שהנושא סגור מבחינת הנוהלים עדין
מתחייבת פעילות רחבה והדבר נעשה
במסגרת פעילות וזילית ובאחריותו
האישית של קחש״ר ושיתוף אג״א.

הצבא עדין מוציא צל״מ למרות
בעת המלחמה מלבד
ההפסקה שחלה בהכשרת התנגדות החיל .נושא שפשוט קשה
להתעלם ממנו יש ניגוד אינטרסים
החניכים ,ה ו צ א 1
בין הצד האג״מ י שרוצה לראות כמה
להשלמת המערך גט
שיותר טנקים בשדה הקרב לעומת
צל״מ וזאת בשעה
שלצורך תגבור המערך דרישתו שיהיו גם בעלי מקצוע
שישלימו מערך חימוש׳ החסר בחזית
בכיה אדס מקצועי
שהוכשר ויוכשר וזוך כדי המלחמה.זה
הכרחי היה להמשיך
לקח לצבא שחייב לדעת שכלים אלו
בהדרכה .
נשארים בהדרכה ואין בהם שימוש אחר
בזמן זה.
היעדר מכשיר קשר
ברכב חילוץ של
היחש״מיס/גשח״ •ם
והפלס״דים מנע
טיפול יעיל ופינוי
מהיר של רכב תקוע
בצירים.

ממור

כל רכב וזי לי ץ בציז״ל תוקנו עבורי
מכשיר קשו־ בעיקר לכלים הכבדים
כטנק׳ יזילוץ גור• חילוץ כבדים
כלים שיכולים לנוע ללא לווי.

מ מ י

ד

- 290 -

0עיף
101

נ ו ש א
מכשיר קשר
ליחידת חימוש
ברמת הפיקוד

תופעות  /עובדות

מה בוצע לאחר
מלחמת יו ם הב י פ ו ר י ם
כלקח

קיימת בפיקוד בחרום רשת נפ״קים.
נתגלה קושי רב
קיימת רשת למפקד החימוש הפיקודי
בשל יטה על חוליות
ניידות אשר נבע ביו שבה שולט ומפעיל את כל רשת האחזקה
הפיקודי.
היתר ממחסור
במכשירי קשר.

1 0 6ג ווי״ ח
הכפפת
פלוגות תחזוקת
ציוד קשר

במלחמה התבררה מעל כיום קיימת פלוגת תחזוקת קשר.
בגש״ח קיימת פלוגת קשר פנים בפלב״ס
לבל ספק •עילית
שעוסקת רק בקשר פנים של הטנק בלבד
ההפעלה של פלוגת
לדעח^ מקומח של פלוגת קשר בגש״ח
תחז יקה ציוד קשר
במסגרת הגש״חים.ה ו א ח י ו ג י ,מת י ד החובה של ריכוז
מקום אחד לתיקונים ולא בכמה
מק י מ ו ת.

108מערכת קשר ב י ו
מצל״ח לגש״חים

העדר קשר טלפרינטר מוסדה פקסמיליה ביו הגש״ח לבין
מצל״ח לשיפור המערכת הקשר בינהם
וקשר אלחוטי ביו
הגש״ח ים למצל״ח גרם לצורך אספקת חלפים.
לשיבושים במערכת
הספקת החלפים.

110

בכל פיקוד תיקנו ו והוקמו חוליות
מערכת חילוץ על בשלב• המלחמה
ח י לי ין פיקודיות ובראשם עומד מפקד
השי נ•ם חתעורר
או גדתית
הצורך במערכת חילוץ חילוץ פיקודי בדרגת סא״ל וברשותו
על אוגדתית למשימות אמצעים רבים ימגוינים ממנופים
גדולים ועד גררים קטנים יצמ״ה
חילוץ פיקודיות
לחילוץ .חיברת חיל החימוש:אר 190
ותגבור הגש״חים.
״יחידת חילוץ ופינו• פיקודית-
מבנה ארגון ותפעול״ .ינואר ,19 80
מפרטת את הנעשה בצורה מפורטת מאין
ונותנת פתר ין לבעיה.

 111תקן טנקי חילוץ שנ י טנקי חילוץ
בגש״ח
א•נם מספיקים בגש
הנייד.
112

הפעלת טרקטורים
למשימות חילו/ו־

הפעלת טרקטורים
למשימות חילוץ
וגרירה במהלך
המלחמה הוכיחה ע;
כיעילה.

מ מ ו ר

•ש עדיין פערים של * 50בכלל צה״ל.
חיל החימוש נאבק בנושא ועדין בגלל
סידר• עדיפויות לא קונים עוד טנק׳
חילוץ.בככל צה״ל תקן  ,50מצבה .26
הנושא מוסד במסגרת •חידת החילוץ
הפיקודית )ראה סעיף  (110קיימים
שני טרקטורים  0 9ומנופי אומגה
גדולים בכל יחידת חילוץ פיקודית.

עי מ ך ו-
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סעיף
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תופעות  /עובדות

מה בוצע לאחר מלחמת יום ר-כימודיס
כלקח

8

זיהוי רק־׳מ שרוף רק״מ שרוף לא איפשר צה״ל החל לאחר יום חכיפודיס לסמן
להבחין בסימני זהו׳ נעורת הטבעת מס• צ או ריתוך המס׳
ועקב כך קשה היה
על גוף הטנק/תובה וצריח על מנת
לאתר את מספרו
שיהיה ניתן לזהותו ברגע שישרף.
הצבא•.

9

שריפת ברק״ס

בעקבות השרפות,
במרבית הטנקים כיום הורכבה מערכת
שפרצו ברק׳׳מ נכוו
כיבוי אש .בצה״ל כולו הנושא ממוסד
 1נפגעו לוחמים רבים ויש לזכור שהנושא ההידראולי בתוך
הטנקים חופך להיות חשמלי,עם ביצוע
הדיגומיס החדשים דבר שיפתור את
התלקחות שמנים בזמן שריפה.

 10טיפולים י ז ומים לקי ים בעת המלחמה
את שגרת הטיפולים
היזומים הנהוגה
בעתותת רגיעה.

נושא שחייב להיות בדמם של מפקדים
וכדוגמא הדבר בוצע במחמה על ידי
אוני  .162הבעיה הינה מימימעמית
ובאחריות מפקדים.

13

פגיעות טנקים
)(229

מדנית הטנקים בצה׳׳ל מקבלים חליפות
א .טנקים רבים
מיגון,דגר המקטין את הפגיעות
נפגעו מנשק
שהופעל ע׳׳י חי״ד בצריחיס והתוגות .בעית המיגון
מעסיק את חיל החימוש רבות
ב .עקב פגיעות
והתוצאות של החליפות שהורכבו נתנו
בצר יחים הו צאו
כבר את תוצאותיהם במלחמת של״ג.
הטנקים ברוב
המקרים מכלל
שימוש.

19

בלאי קנים
ארטילרי ים
וטנקים

עקב הירי המוגבר
הפי תר ו ו ניתן במישור אספקת וקניית
הושבתו קנים רבים .קנים נוספים וכן שיפור שנעשה בסיג
הקטין את הבלאי.

26

אמצעי כיבוי אש ה י ו מקר ים של
התלקחות אש ברכב
מוביל תחמושת ללא
אפשרות כיבו י בגלל
חוסר אמצעים.

) (229

נישא הקשי ר למשמעת וחוסר ארגון.
הנישא מוסד כיום בכל הימ״חיס
ובמקום שאינו ממוסד  -זאת בעית
משמעת ואחריות בדיקת מפקדים בזמן
ביקורתיהס בימ׳־חים.

קיימת חוברת חיל החימוש סקר פגיעות טנקים במלחמת יום הכיפורים של קצי ן
החימוש ראשי ניתן לראותה בארכיון צה״ל משלוח  37/89/303תיק נושא
 3143280050סימוכין ח״מ  7 .(03) 62יוני  ,74על סקר זה יובא פירוט
בהמשך עבודתי לאחר פרק ה ל ק ח י ם והמסקנות שהינו לקח שיושש בצודה רצינית
ע״׳ צה״ל.
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תופעות  /עובדית

מה בוצע לארור מלחמת יום הכיפורים
כלקח
רכב ה׳ר״מ הותאם לצרכי צה״ל,
בהכנת מיתקונים לאלונקות ובקדיחת
חודים סידור חיבור• החשמל למכשירי
הקשר וזאת לצורך האחדה של חיבורי
החשמל.

32

רכב יר״מ

תקלות רבות
נמהקונים של רכב
יר״מ.

33

עבירות רכב

כל הרכב במיועד לדרג הקידמי הוחלף
א .בגלל כושר
עבירותו הירוד של לאחר מלחמת יום הכיפורים במשאיות
רב מינוע מסוג ריאו 814-» H813מ
רכב צהיזל בעל
הגעה קדמית לעומת שעליהם גס הורכבו מיכלים למים
ודלק .כן הוכנסו למערך מיבליות
רק״מ נוצרו
תידלוק ׳עודיות הנקראות משאיות
הקשי ים:
״פריומף״ דבר שמשפר לכל הדעות
את יכולת העבירות של הכלים ושינה
 (1עכוב בהגעת
את פגי המערך המסייע המנהלתי.
הרכב בזמן
הבעיה היחידה הקיימת היא אימון
לתדלוק
ולתחמוש של טנקים הנהגים ואנשי צוות לכלים יקרים
ומתוחכמיםאלו
ו .ת ו מת״י ם.
 (2בסתימת צירים
הג ו דרת
תוצאות חמורות.

35

מובילי טנקים

צה״ל הצטייד במובילים משוכללים
א .תקלות רבות
במובילים השונ ים ביותר ובנה פלוגות תובלה ,דבר
)״דימוגט•״ ו -שנ יתן לראותו :
א .בימ״חים של מרכזי ההובלה.
יירו גדם״(.
ב .חוסר כצנת בחלק ב .על כביש הארץ.
מהמובילים גרם
מובילים משוכללים מסוג ׳־מאק״
לקשי ים בפי נ ו י
שאינם נופלים באמינותם מהמובילים
שנקים פגועים .האזרחים המשוכללים ביותר.

 44ציוד י ע ו ד י חי"ח א .טנקי שרמן מ 32-הפיתרון שניתן היה בקניית טנקי
מיושנים,
 n 88אמריקאים וכן בהקצאת מנופים
וטגקי חילוץ
ביצועיהם
כבדים משוכללים למשימות חילוץ.
כיום עדין קיים פער של  50%במצבות
ואמי נ ותם אינם
מכשירים אותם
טנקי החילוץ והמנופים לעומת
ל י ע ו דיס.
.התקנים וזאת מפאת מיגבלת התקציב
ב .נסקרים רבים היה
צויד.להר ים
פריטים כבדים
כגון :צריחים ובו

ממרד

מ

מ ו ר־
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סקר
.1

.2

טנקים

מ ט ר ת הסקר היתר .לבדוק או! ה ת פ ל ג ו ת טגק׳ צ ה ״ ל בלחימה בגזרות ה ש ו נ ו ת
ו ה ת פ ל ג ו ת ה נ ז ק י ם לפי טגקים ,לפי זירות לחימה ,סוגי ת ח מ ו ש ת מ כ ל ל י ם וכוי.
הוא ה ו ב א בפרק ה ל ק ח י ם ו ה מ ס ק נ ו ת ל ב ד ו ק מ ד ו ע צה״ל מכין חליפות מיגון
ו מ ש פ ר את יכולת ה ה י ש ר ד ו ת של ה ט נ ק י ם וה-נגמ״שים בצה־־ל.
הסקר

הקיף

א.

ק ב ו צ ה מס־  - 1ט נ ק י ם שנפגעו
ק ב ו צ ה נזס־  - 2ט נ ק י ם שנפגעו

ב.

ג.

.3

ה י0ג m y

במלחמת י_ו ם הב י פ ו ר י  0ג ( 2 30

 214ט נ ק י ם של צה״ל שנפגעו

ט נ ק י ם לא

חלוקת 26
כדלקמן:

בחזית
בחזית

ידועה ג• זד״

(1

שוט ק ל 0ה־-ב .114

(2

שוט מ ט א ו רמ ה י־ כ 0 1

(3

מג״ ח ו,
סה׳כ י' י.:
י

(4

מגי־ח  6ס ה ־־כ .17

במהלך

הלחימה נגזרו״

ה ס ו ר י ת  111.1טנקים.
ה מ ׳ צ ר י ת ו׳? טנקים.

היפגעותם.

פרוט לפי

מ ר ב י ת ה ט נ ק י ם נבדקו במש־־א טחו  7ו  (£31לאחר שפונו
ה ל ח י מ ה והובאו ל מ ש ״ א ל ש י ק ו ם ו ה ח ז ר ה לכשירות.
 20-3ט נ ק י ם נבדקו בשטח נ א ז ו ר החיה הסינית.

התפלגות

ה פ ג י ע ו ת לפי

סיג

המשפחה

סוג

חזית

חלול

בז וקח

־ל J 6
\•£
*Z6

•.

טנקים

r.

חלול
ח ״ש
) ח ו ד ר שר י י ן f

אחר

1,0 0

מ״מ

ל ו 1

מי  -מ

מהחזית

בימי

חזית

סוריה

- 75

1 (1*.

4
.י ג -

I

.־ .־;
\6

.׳׳>׳

•י

דג»י

הטנקים

ה ת ח מ ו ש ת ה י תה כדלקמן:

מצרים

סאגר

אפון

ודרום.

>< 7.

: J׳

19%

יתר הפגיעות היו של וו״ש מסוגים אחרים ארטילריה וכיוני.
(230
)
דבר ש ג ר ס ל צ ה ״ ל ל ה ע ר ך בחליפות מיג!ן חדשות י מ ב ה ׳ ד לאנשי השר י י ן מה היי
הבעיות .ס י מ ו כ י ן הסקר חמ 6 (p:1) 62-מ-ץ יוגי  71ניתן ל מ צ ו א בארכיון צה

בתיק  30.3משלוח ;׳ .:17/0תיק נושא . ! u o r t f t

מ

׳ 14 !?..י

מדו-

234

י2לגות הטנקים לפי מ?• מגיעות בטנק
טבלה מס־ I

סוגי
מספר
פגיעות
3ט נ ק

(3

שוט

מגח
מס ־
הטנק•מ

שוט מטאו ר

קל

מס י
מס י
מס ׳
באח וזים הטנק ים באח וזים הטנקים באח וזים הטנק ים באח וזים

.1

20

55

44

40

.7

12

24

43

9ג

ו 1

27

. 3

7

14

i4

ו 1

1n

ו7.

31

.4

1

7.

9

«

3

6

13

>׳<

.5

1

7.

-

_

1

1

. <4

1

2

-

-

2

1

.7

1

7.

1

1

Z

1

111

1U0

2 10

100

51

100

--

ו
-

«4

_
1 n!1

93

44

60

32
15

בשלושת סוגי הטנקים שנבדקו בסקר,נפגעו כ!-ל 7מהטגקים פגיעה אחת או שתיים,
ע״ י  3פגיעות או י ותר.
וב
אין הבדלים משמעותיים ביו סוגי הטנקים לגבי מסי הפגיעות לטנק.
עבור  184טנקים שעבודם ידועה הזירה בה נפגעו )סורית .מצרית( מוצגת
ההתפלגות לפי מספר הפגיעות עבור כל זירה בנפרד:
ראה טבלה מסי  2בעמוד לאחר התמונות.

ממור
ו

ס ה ״ כ

21

ס ה ״ כ
(2

ה

טנקי ם

ממדד•
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חלק אחורי של תובת טנק

מנועשגפגע

מגיח שנפגע

חלק אחורי של תובת 30ק שום

ו
ממרד

ז  8ו ר

י - 296

טגלה מסי 2

מספר
פגיעות

ה ס ו ר י ת

ה ח ז י ת

ה ח ז י ת

 5ו ג
שוט
מס ׳
הטנק
ים

קל

שוט
מטאור

 %מ 0י
הטנק
ים

ה ט נ ק י ם

ס ה ־׳ כ

4

ה מ צ ר ׳ ת

מס׳
הטנק
ים

%

מ ג ח
מס־
הטנק
ים

שוט
* מס י
הטנק
ים

שוט
מטאור

קל

* מס י
הטגק
ים

 0ה ״ כ

1׳

מסי
הגי גנן
ים

%

,1

20

30

18

41

38

35

28

55

11

50

.2

30

46

13

30

43

39

12

24

7

32

-

.3

8

12

9

20

17

15

7

14

3

14

-

_

.4

7

11

3

7

10

9

1

2

1

4

-

-

2

.5

-

-

1

2

-

-

-

-

1

1

.6

-

-

1

1

1

2

-

-

-

-

1

1

.7

1

1

1

1

1

2

-

-

-

-

1

1

100

22

סה״כ

66

100

-

1

-

2
-

44

-

-

110 100

-

51 100

בת ז י ת הסורי
בה ז י ת הסורי
מספד פגיעות
א.

בחז ית

ב.

גחז ית

ג.

ממוצע

ממרי-

100

1

1

-

40

54

-

19

26

10

14
נ

100

74

100

•ש< מ ר ר־

 -ל29

-

טנק עם קנה פגועגוררטנק פגוע ל צ י ו ^ ש י

טיק דזוט •שנפגע בצריח ובתוכה

ממדי-
- 290 -

ד.

הנזקים שנגרמו למבללים נט>?
(1

:

הטבלה כעמוד הגא מכילה פירוט הנזקים שנגרמו למכללים בתא הלחימה
באחוזים מתיך  152טנקי ״שוט• שנסקרו ראה טבלה מסי .3

חמכללים שנפגעו באחוז 'גבוה ביותר מבוטאת בטבלה מס־ :5
בטנקים מסוג שוט:

ג(

ב 20% -מהטנקים שנסקרו נפגע צריחו! המפקד

(2

נ־* 2 6מהטנקים נפגע תותח )הקנה(.

(3

ב 2 2%-נפגע צידוד ידני וב 33*-הגבהה ידנ

(4

כ 24 4-נפגעו מערבות הקשר.

(5

ב 24 i-נפגע מג ן אבק על תותח.

מ

מ ד ו-

עמיו-
- 299 -

טבלה
 /סוג הנזק
המכלל /
מס •

הועף

מ טי

מפגע ד ,ר ו 0

5

4

5

3

5

ג.

12

20

קר  1ע

3,
לא פועל

ס ה ״ כ
14

מדף המפקד
מס ־

>׳

4 i

11

צריחו ן המפקד
M

1. 3

7

י; ר,

1 1

f,

4

21

7

1

3

14

20

Iv

 9ו.

וJ .

13

><•).

8

7נ

25

5

11

6ו

מם ׳

5

21

4ל

J

14

מס ׳

4

14

מו

3

9

12

£

מס •
מדף טען
מס ־
ת ותח )קנה(
מס י

מקלע מקביל
*

מגן אבק תותח

ד3

11

24

7

עריסת תותח
*

>'

16

2

23

•י

3

11

.1

15

מס י

8

16

til

34

5

] 1

7

22

t L

IV

;!0

ני! 5

ד

1:1

13

3 .1

מס ־
ק ו פסת ידיות
תותחן
צידוד ידני
*

מם •
הגבהה ידנית
מס י
צידוד והגבהה
מפקד

5
ו:

מס י

(,

1

ו

24

I1

2

16

I1

24

36

7

6ו

24

מערכת קעיר
\

ממרר

־  300־

חלק ימני של סנק שוט שנפגע

טנק שוט שנפגע מפגיעה ישירה של מ0ו0

פגיעה בסיפון מעל מבוע בטנק שוט

מ מ ו ר

;ך---

/
(2

הטבלה בעמוד הבא מכילה פירוט הנזקים שנגרמו למכללים בתא הלחימה באחוזים
מתוך  35טנקי מג״ח שנסקרו.

מסקגות :מהמכללים שנפגעו באחוז גבוה ביותר.
בטנק ים מסוג מג״ח

:

(2

ב 37!;-מהטנקים נפגע תותח וקנה׳(.

(3

מנגנוני צידוד והגבהה מפקד נפגעו ב• .17*.

(4

ב 23';--נפגעו מערכות קשר.

(

(
מ מ ד ד

 vמו ר

302 -

ט נ ל ר•
המכלל  /סוג נזק
מס י

הועף

מפגע

הר ו ס

מסי
קר ו ע

4
לא פועל

ס ה ״ כ

3

2

5

9

6

15

3

5

4

12

9

14

11

34

2
6

3
9

7

6

13

20

17

37

2

2

4

6

6

12

מדף טעו
מס ׳
צריחו ו המפקד
*
מדף מפקד

מס ׳
מס י

1
3

ת ו תח
%

מס ׳
מקלע מקב י ל
מס ־
מגו אבק על
תותח
מס י

1

2

3

6

3

6

9

7ו

1

»'
A

3

ממסרת צידוד
V

3
מס י
קופסת ידיות
ת ו תחו
עריסת תותח

*

1

7.

ו.

3

6

9

6

2
6

2

4

ו(

«

! 1

17

2

4

6

6

1ן

1

2

ו.

3

6

9

2

6

n

6

17

23

מסי

7.

*

מס ׳
מנגנון צידוד
מפקד
מס ׳
מנגנון הגבהה
מפקד

\

מס י

מערכת צידוד
•דנית
מס י

17

מערכת קוזיר

 orה! ו ר
. -י - 30

פגיעה ישירה בחזיתו של טנק שוס

טנק שוק מניפגע מהחזית והצריח הועף

מ  nו ו־

המסקנות העיקריות מהסקר הי!

:

א.

* 75מהטנקים הנפגעים ספגו פגיעה אחת או שתיים ,שלוש פגיעות ויותר ספגו
4־ 25ר ).יתרים.

ב.

 351מהטנקים הנסקרים בחזית הסורית ספגו פגיעה אחת לעומת * 54מהטנקים
בחזית המיצר ית.

ג.

כ 20*-מהטנקים בחזית המצרית נמצא הרס מוחלט של נזק ,לעומת * 9בחזית
הסורית.

ד.

המיכללים העיקרים שנפגעו בטנק׳ שיט:
צריחיו מפקד .קנה .מגו אבק תותח ,מעי צידוד •דנית,
קשר.

ה.

הגבהה

•דנית ,מערכת

המי כלל ים העיקריים שנפגעו בטנק׳ מג״ח:
צריחין מפקד .תותח .מערכת קשר .מדף טעו .מנגנוני צידוד והגבהה.

ו.

אזורי הפגיעה .סה־־כ הפגיעות:
* 71פגיעות בצר׳ח.
 29%פגיעות בתיבה.

ז.

אחוז החדירות הגבוה ביותר התקבל במשפחת החלול * 06בממוצע כאשר איו הגדל
משמעותי ביו הצריח ו התו בה.

ח.

באזור של  304בחזית הטנק ,אחיז הפגיעות בצריח * 35לעומת  11*.בתובה.
האחוז הגבוהה של הפגיעות באגפי התיבה )ימיו ושמאל( הינו * 36לעומת ״י׳
פגיעות באגפי הצריח) .ימיו ושמאל(.

לסיכום  -צה״ל הסיק מסקנות משמעותיות מהסקר ודואג כיוס ״להלביש״ את כל הטנקים
עם חליפות מיגון מיוחדות שתמנענה במרבית המקרים את התופעה של פגיעה
במקומות עיקרים כפי שהועלו כסקר,במיוחד כצריח ובאזורים שנפגעו במרחמוז
יום  -הכיפורים.
המיגון נעשה לא רק בטנקים מכל הסוגים אלא גס בנגמשים ודבר זה מתפתח
בקצב מהיר עקב הצורך בהגנת הצווח ובכדי לאפשר יכולת הישרדות גבוהה של
הטנק ,דבר שהוכיח את עצמי במלחמת מולום הגליל.

 «7מ י ר

מור
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ו
.

נספחים

/

מ מ י

 n vו י-
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ב י בל י ו גרפ י ה
א.

ספרי0

 . 1איו )ברו( אברהם ,על מיתי
v79
1
אחרו נ ות ,׳רושלי ים,
אטלס מלחמת יום הכיפורים ,מה״ד הסטודיו ,,מאי ) 1973סודי(.
.2
 . 3שאזל'" ',פרוק סעד אלד י ו אל ,חציית התעלה .ת״א ,מערכות ,משהב״ט1987 ,
א י ת ו זאב,
ב!_ י וגיס  -״ז ת5נ) fו בי־צ־ו  vבמב ח ן_ה א עי ,מערכות,גלי ו ן -276
 ,277 . 4עמי )" .4'7-38אוק׳״נ וב "  . (80״
אורו אלה נ ו ,מבלימה לצליחת  -הנגב במלחמת יום הכיפורים ,תעירי תשל״ד
)אוקי  ,(1973ס י נ י  ,מס י דרת~ פ י רס ו מ י ארץ ,אונ״ברסיטת ת״א.
.5
הרצוג חיים ,הימים הנוראים ,פרשנות מלחמת יום הכיפורים ,יד ועילי ים.
וניקולסון.1"973 ,
וויידצפלד
י׳דצפלד ו נ•קולס!ו,
.6
הרצוג חיים) ,אלוף מיל( מלחמת יום הדין .צהלה ,עדנים ,ירושלים.1975 ,
חשביה אריה ,מלחמת יום־ ר.כ יפ ו ר~י־ ם תא  1ר ו נ י! no nilלב י קרב והרקע המד׳ נ
.7
של הגדולות כמערכות"ישראל־־ת״א .הוצאת" זמורה" ,ב׳ תן" ,מידו.1974 .
 "fi son . 8למחקר מד י נ ׳ 7יום הכיפור ים האר_י.ך_ ..,המלחמה :ר?!»  ,מהלכים ותוצאות,
תי־א ,ספרית מדים 1974
משה בר כ ו כבא )אלוף( מרכבות הפלדה .צה ל הוצאתמערכות ,משרד הבטח י ן
.9
סא״ל צבי עופר ,אביתר  ,בן צדף ,חי דקר בעי־ס. 1 9B9.
ל ח מ ת _ י.ו ס _ ה כ י פ ע* ם ,תשר
תשלי־ד ,אוק־ 1973
 . 1 0אלחנן אורן ,מ ו לד_ ומ ת
מקראה ,מרץ )")88סודי ״עי״ת"ק מסי" f 000065חיסר צבאי(.
מלחמת ההתשה  -מלחמת יום הכיפור
האנציקלופדיה העבר י n
כרך מילואים
. 11
בי ,לכרכים י
א׳ •• לב־ חברת להוצאת אנציקלופדיות בע*'מ ,׳רושליים ,תשמ״ג,
ת״א עמי . 000•-783
.12
 .13מלחמת יום הב י פו ר
הכיפורים ,לקחי חיל ח^מוש ,אדר תשלי־ה פברואר  1975הוצאת
דפוס החיל ,בחתימת אלעזר" בריק ״ -ת״א״ל״קחש״ר.
.14מרכז צל״ס וחלפים  .6000מלחמת יום הכיפורים לקח י ב י נ י ים מ 24-נוב׳ .73
 .15עמי שמר תולדות חיל _ההנדסה .בהוצאת קצין חיניוך ראשי  /ענף הסברה,
בשיתוף מפקדת "קצי׳ ן' הנדסה ראשי״ל משרד הבטחון  /ההוצאה לאור יולי .1978
מערכות חימוש_. v_n ,החימי^ במלחמת יום הכ»פ_ור׳ס ,חוכרת מספר ,51-52
 .16סיון תשל״ד ,ייני  1974בהוצאת מערכות" באמצעות משרד תבטחו ן ,דפוס פלאי
בע״מ.
ענף תורה .מערד החימוש באוגדה ,מבנה .ארגון ותפעיל ,תשרי תשמ״ח ,אוקי
.17
 .1987אד ".1189
גדות

הסואץ,

הוצאת

עדנים ,מהדורת ידיעות

מסמכי ם
לע י נ א ים ,י .בן פורח יא .הבר .על
 .1מפח״ש תו״פ ,עדות אלוף אדן אברהם ,ת
פעילות אוגדה  162במלחמת יום הכיפורים) ,ניתן בניב י  1973במפקדת האוגדה
בציר פדו י() .צילום(.
 .2מפג״ש תח־יש  -ענף היסטוריה ובט״ש ,פ ׳ענוח לקח• אוגדה  162מלחמת יום
הכיפורים נערד בניב׳  .73יצא ,בטבת תשל״די נואר .1 974
 .3מפג״ש תח״ש  -ענף היסטוריה ,בנס מג״דים באוגדה  ,162נערך בחמ־׳ל האוגדה
 .16.11.73הוצא כסלו תשל״ד ,דצמבר .73
 .4מפג״ש תח״ש  -ענף לקחי מלחמה .כנס מח יטיס חש״ן הראשון מאז מלחמת יום
הכיפורים שנעיד בסדנא גייסית  - 650כ ינ אייר תשגל״ד  -ו׳ 1מאי  .74יצא
לאו ר ס י ו ן וזשלי־ד מא י ,74
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במלחמת יום הכיפורים תשל״ד חזית הדרוס אוגדה

 .5מפג״ש תח״ש ,עוצבות
 162אוקטובר .74
 .6מפג״ש תח״ש עוצבות חש״ו במלחמת יום הכיפורים תשל־יד חזית הדרום אוגדה 252
אוקטובר .74
 .7מפג״ש תח״ש עוצבות חש״ן במלחמת יום הכיפורים תשל״ד חזית הדרום אוגדה 143
אוקטובר .74
שאלון מג״ד גש״ח  067שנערך ב  13.1.74בציר פדוי.
.8
 .9דוח פעילות גש״ח  867במלחמת יום הכיפורים נשלח למקחשי׳ר לשכה ע .לארגון מ
.25.3.74
 .10חטיבה  ,401נספח ירידה לקו נספח חימוש ללא תאריך הוצאה ,אחריות ירידה
לקו ב  9אוקטובר .73
 .11מפקדת אוגדה  252אגד ימ״ח  178פריסת הימ״ח.
 .12הקרב על מתחם אורחה ,סא״ל דויד ,מערכות  253דצמבר .19/6
 .13מלחמת יום הכיפורים גש״ח  704דוח פעילות מארכיון צה״ל משליח 506/88
חבילה  14תיק .9
 .14אוגדה  143גש־־ח  862שאלון ,מפקד גש״ח ו״ד  862שנערך ב  8.1.74בצומת
״ידית״.
 .15מפקדת אוגדה  143גש״ח  062אדר תשל״ד 22 .מרץ  ,1974פעילות גש״ח 862
במלחמת יום הכיפורים והתקופות שלאחר המלחמה .למסמך איש׳ של מפקד הגשי־ח(
סא״ל בר ו ו ר יוסף.
 .16הצליחה פרק היסטורי ,משליח בארכיון צה״ל  506/88חבילה  31תיק מס׳ .2
 .17מבצע "אבירי לב״ עיקר• פקודה ,מפקדת פיקוד דרוס אג״מ ס.ב 8852 .מ 14
אוקי .73
 .18אוגדה  - 143במלחמת יום הכיפורים .דווח על מבצע צליחה והפעילות בראש
הגשר ) 14-24אוקי • (1973צא לאור מ  21מרס  1974כ״ז אדר תשל״ד ,מארכייו
 .19אג״מ מה״ד ,השתלמות מח״טים ,מחזור ח׳  3פברואר ־  14מרץ  06צליחת אוגדה
 143אוקטובר  .73אדר א• תשמ״ו פברואר  06צולם במפח״ש תו״פ.
 .20מרכז תנועות  -פיקוד דרום אוקי  73תשרי תשל״ד פקודת התרעה להיסעים
לריכוז כוחות למבצע ״אשור״ מסי  1עמודים .4.9-1.7 -
 .21תכנית תחזוקה ליום  19אוקי ,י  7מתוך דוח אפסניה ,מארכיון צה־׳ל משלוח
 1041/04תיק .63
 .22מלחמת יום הכיפורים דוח אפסנאות הפיקוד ,דוח של•ש ו ת הפיקוד מ  6אוקי 7 3
)סודי < •
 .23סיכום אפסנאות מלחמת יום הכיפורים .מפקדת פיקוד דרים אפסנאות מ״נ 2115
 10נוב׳  1 97 3מארכיון צה״ל משלוח  506/00חבילה  .3,1חבים בידי עשת יצחק
סא״ל קצין אפסנאות פיקודי.
 .24פיקוד דרים דוח אפסנאות עותק  3מתוך  7.9מארכיון צה״ל חבילה .01
 .25מבצע סלע עדכיו-מפקדת פיקוד ורוט אג״מ ם.נ 640 .מ • 17ולי  .72חתום ביד•
אורן זאב ,ע .ק׳ א ג״מ.
 .26מפקדת פקוד דרום ,אג״מ .ס ב 1203 .מ  17דצמגר  72מבצע ״שובך •וניט"
עיקרי פקידה מארכיון צה״ל אוג׳  252משלווו  1041/84תיק .07
 .27אג״מ מר,״ד תו ״ל מ  ,1.11.7:1מלחמת יום הכיפורים בז יון!  3י  pו  1דרום דוח
ראשוני ,הוכן על •ד• שמואל גל ,טא״ל שקוב משה וסגן שמעון גולן.
 .7.0תכניות המגננה ו המתקפה של פיקוד הדרים מתוך מלחמת יום הכיפורים בזירת
הדרום סקירה כללית טיוטא להערות מאי )־!.197
 .29מפקדת אגי׳מ הפיקוד תשרי תשל״ד ל אוקי  73דיווח יומי נכון לתאריכים 5-4
אוקי  .73בחתימת אמנון לוי סדן ,ע .קמבץ נשם ק־ אג״מ,
 .30מברק דוח כשירות ומיקום •חידות מחמ״ל דבלה תר 1266 .ס.ב  9692מ 190500
משלוח ארכיון צה״ל תיק טד״כ  &06/00חבילה .29
 .31מפקדת קתמ״ר אפסנאות חמ~ 9550 (87)64דצמבר  73סקר תומת״ים מכמת״ים
פגועים  -מלחמת יום .הכיפורים בחתימת רגב דוד רס״ן קצין חימוש.
 .32מלחמת יום הכיפירים לקט נתונים .אג״מ/תואר מרבז נ ת ו נ ם מנ~ 110-33מ 6
דצמבר  .76חתום בידי עמיקם רי׳כמן אל״מ ,ראש מרכז נתונים מתוך ארכיון
צה״ל משלוח  20/89תיק מס־  7חבילה .270
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מעילות בעוז המלחמה יחש״מ  674/653וומ  2719מ  17.מרץ  .74חתום בידי שרירא
33
אברהמ קצ י ן עבודות.
31שאלונים יחש״ט  6 53סד ג ת ג יעי ו ר ו צליחה  6 31.ב פ א י ד .
שאלונים יחש״מ  674פלוגת נלוזה גבלו זה.
שאלונים פלס׳׳ד פיקודית  066ג  24פג־ ו׳ ד סגן אמנון עמית.
 . 35תחקיר י מקחש״ר מלחמת יור,״כ תחקיר .90
 .36דוח מפקדת חימוש פיקוד• מתיו דוח אפסנאות הפיקוד מ  6אי ק׳  .75עמי 58
.64
 .37תכנית תחזוקה ליום  19/10/73של קא׳*פ פד״מ.
 . 38פקודת מנצע "אבירי לב״ מיים  -• 14/10173נטפח מנהלה.
 . 39פרוטוקול כנם קציני חימוש )סטנוגרמה( דרום ...ברפ י דים בייט  .7.1.74פוענח
יה הד>• 70-׳ 7 »5נ יאר .74
ע״י אג"מ מה״ד היסטורי
 .40עדות ק׳ חימוש פיקוד׳ מיום .v/3/7 5
.41
 1 6לינואר  7 4משלוח 72 3/2 5
מחש״פ
שאלונים
דרוםנ ר פ י ד י  uו.
תיק .3 16
 . 4 2כנס סיכום לקחים נמקווש׳ 1. 5/1/74
 .43דוח כש י ר ו ת של ג יסית י
ש• ו ו ג ח ו! ן־ ומי חתום ניד• האייל )מיל( מרדכי
ציפורי.
ברק־ מה״ ד הזי ;1.
 .44סטצוגדמת ״חניון ברק״
 . 4 5מערכות חימ1ש  9.1/92פרק חים סא״ל ח י י ם ר ז ו ו ) מ י ל ( ע מ י .40-34
 . 4 6סקירת מודיעין מיוחדה מי1׳ ,׳/־ in/מ ב נ ו ; א ר ג ו ן  ! ! mע ו ל מערך התחזוקה נצבא
מצרים ,בהוצאת המטה הכלל• אגף המו! י ע י ו ו ווי׳  1,5 1 / u 0נ י ס ו תשל״ח אפר יל ל. 197
 .47דוח פעל ו ת מקווש״ר במלחמת ״יום  j:1י פ  1ר י ם י מג 300 17 -מ  19פני  197 4מתיך
ארכיון צה״ל משלוח  37/09תיק .:10/
 .48ארכיון מה״ד היסטוריה בהיבט נתינים מספר ם תיק 2 0/01/19 19
 .49כן עיינתי ככל המשלוחים בג  1שא י חימוש:
מ י שלו ח ים מס׳ , 09/37 ,l'1/Ji'L • 3 ,.L1L/M . 'jn/,/00 , 00/5 3
מ י של ו ח  7 2 3/75ר .י נ  1משלוח השאילו נ י ט "נ ו נחקרו
ו ה ו חקר ו כל קציני החי מוש
שמשמש> ס העובדות ל נ  111צ י ט
לאחר המלחמה ע״י צוותים ממפקדת קחש״ד נ ס
המספר י ים.
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מ פ ת ה זה ג ועד לסייע לפרקים האג״מ״ם כעבודת׳ בהברת המקומות !יעדים
וצירים( על פי מפת קוד סריוס לפרק• האג״מ המופיעים לפג י כל פרק חימישי
.בפיקוד ובאיגרות
עימות הצירים מסודרים לפי א״נ בציון פרטים )וספים בלהלן:
.1
.2
.3
.4
א

הצד של הגדה )גדמ״ז/גדמ״ע(.
הגזרה )צפונית ,מרכזית ,דרומית(.
משבצת של אותיות )בא .מא ,וכוי( ,קיימת בבל מפת קוד מלבן אותיות גדולות.
הצירים מצ1ינים ממזרח למערב ומצפון לדרוס.

אבנ ית

ז/מרב ז י ת
גומי׳

בל

א ו שה
אח יטו ב
אלח וש
אליפל
אסטלה
ארזל
אשר

ז/מרב ז י ת
ג דמיי
ג דמי• ז/דרומי ת
ג דמי• ז/צפוני ה
ע/צפו נ י ת
ג דמיי
ג דמי־ ז/דרומי ת
ע/מרב ז י ת
ג דמי־
ז/צפו נ י ת
ג דמי׳

כצ
מל
כל
כמ
מל
כק
בו;

מאזור מרור מקביל לציר חזי ז•ת דרומה
עד ציר חביבה.
מציר לכסיקון  240עד לתעלה.
מציר עזבון  70עד ציר פגישה .350
מציר לסטים  61ומיקר (.ועד כתובה.
מציר חלה  50יעד ציר חלה .40
מציר זמורה  49ועד ציר עזבו ו ,74
מאזור איסמעליה לכיוון קהיר.
 2ק״מ דרומית מפורט פואד לאורך
התעלה דרומה ועד אל-קנטרה.

מצ
מצ
מל
מז
מר
מר

מסתיים בציו* בהלה  03אזור ראס סידר.
אז  1ר הבאר ו ת ראס ס ו דר.
!;משך דרך ה -וות״ס ממצייה ועד נוצה.
ממעבר !;מתלה לציר זמירה ) 60עכברוש(
מציר פולחן  65לכיו1ן ביר גינדל׳.
אזור חודשה מציר פולחן  62לכיוון
ביד קינא.

ב
באקו
באר י
בקרו
בר ו ז ן
ברנע
בשורה

גד מ״ ז/דרומי ת
גדמ־יז/דר ומי ת
ג דמי׳ ז/דרומי ת
ז /דר ומי מ
ג דמי־
גדמי׳ ע/דרומי ת
ג דמיי ע/דרומי ת

ד
דמן
דמע
דקוטה
דשו
ה

גוגו״ ש/דרומי ת
ג דמי־ע/מרכז י מ
גרמי״ דר ו מ י ת
ע/
ג דמי־ ע/דרומי ת

מצ
נק
מה
חג

מסת י ים בצ•ר באר י ,42
כביש איסמעיליה ־ קהיר.
מצומת חבית  -פח עד לציר סרג .84
מציר פולחן  72לציר פרדס ,70

הברחה
ר ,ו ר  3ד ו
ו

גרס" ע/דרומי ת
ג דמי׳ ז/דרומי ת

מט
מצ

מציר סרג  52יציר ברנע .61
מציר בהלה  64ועד ציי בהלה .66

ודאות
ו ודביל
ו ו לט
וזיר
ויזה

גרמי־ע/מרכז•ת
גרמי׳ע/מרכז•ת
גרמיד ר  1מ * ת
־ע/
גדמי־ע/מרכז ית
•ע/מרכ ז י ת
\.דמ•

מג
מט
מג
כצ
כל

ויטמין

גומי•ע/דרומית

מב

מצי מת ארז ל  5ן עצוב עד ציר עשו ר
מציר עשיר  45עד ראי . 53
מצ•ר סקר נ ו ת 1ל ע ד צי ר עשור . 41
מציר זעם  6 0עד יר יט ס ו .30
מתחיל מקנטרה על שפת התעלה עד
איסמעיליר..
)מתחיל מאגם המר חג ו-ו ל( ציו -חב י
לקר ,י ר.

) (231מתוך דוח אג״מ פ •יק ו ד ה דר  1מ־ כרך א~ כס י ן•"הכי־ד".
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ו ״מר
ומפיר
ורדית

ע/צפו נ י ת
גדם״
גרמי•ע/מרכז יית
ג דמייע/מרכז י ת

כמ
כק
מנ

מציר חלה  40יעד ציר לסקוב .26
ייצא מצומת ורדית ארזל מערבה.
מצד מסכה  30דרך ארזל  42מערבה.

\

זאבה
זגוגית

גדה״ ז/דרוםי ת
גרמי׳ז/צפו ני ת

מל
כה

זמורה

ג דמי׳ז/דר  1מ  1ת

מכ

ז עם

גרמי׳ ע/מרכזי ת

כל

n
חגי בה
חגית

ג דמי• ז/מרכזי ת
גרמי׳ ע/מרכזי ת

חוקר
חז י ז ית

ג דמי־ז/צפו ני ת
גומי' ז/מרכזי ת

חישול

ג דמי׳ז/מרב זי ת

חירום
חלד
חלה
חמת
חג ינעל
חקק

ז /דר ו מי ת
ג דמי׳
ג דמי־ ע/מרכזי ת
גדמ״ע/צפו ני ת
גדמי׳יע/דרומי ת
גדמי׳ז/דר ו מי ת
י
גדמ״ע/מרכ זי ת

V
טימור
טיסן
טיפון

׳ע/צפו ני ת
ג דמי׳
ג דמי׳יז/דרומי ח
גדמ״יז/דרומ ית

כמ
ממ
מז

טלטול
טליסמן
טסט

גדמי׳ ז /מרכז ית
גדמ״ז/מרכז ית
ג דמייע/מרכז ית

כל
כפ
כצ

טרדה

ג דמי׳ע/מרכז ית

כק

טרטו ר

גדמי׳ ז/מרכזי ת
י

מב

מציר יורה  70עד אגרזפית )ראס מסלה(.
דרך הפלסטיק מציר מימיקה  56מערבה עד
לחצג•ת.
מאזור ראס גיונד׳ ועד לואדי מבעוק
עזבון ) 62עכבי*(.
מקנטרה דרומה עד איסמעיליה צמוד
לתעלה המתוקה.

מתחיל מציר חזיזית  29ועד ח ז י ו ו.
כצ
כק בא י ס מ ע ל י ה  cמ_צ _י_ר _פ ג ר__1ע.י_ס1
ו
ציר סרג .91
צמוד למעלה מקנטרה לאיסמעיליה.
כל
דר ד ר-,חת״מ מתחיל ממרתף דרומי ועד ציו
כל
טליסמן ו.2
מציר לכסיקון  241ועד לתעלה בקצה
כצ
אגם תמסח.
מציר לכסיקון  314ועד מפצח.
מז
מצומת עגום ציר מיכל  35לושינגטון.
כק
מאזור קנטרה ועד ציר לסקוב .29
כמ
מלשון כברית ועד ציר חבית .59
מח
מציר עזבון  65ועד ציר יורה .70
מל
מאזור חזיון ועד ציר טיס! .25
כצ

מציר זעם  77ועד לאזור */ת צלחיה.
באזור המזח .מציר מב*ם  70מערבה.
אזור נוצה מציר עטיפה  54ועד ציר
לכסיקון .322
מציר חז י ז ית  43ועד מפרקת.
מצ!מת טסה מערבה עד לעיסמעליה.
מתחיל מאיסמעיליה צומת פגר ־ זעם
יורד לאורך התעלה דרומה )אזור שלוב
פורט תאופיק.
מציר דמע  29עד ציר פגר ) 38עידה
תעופה אבו צויר(.
אזור החווה הסינית מציר פוטון  37ועד
למצמד ודרך שנסללה עבור געיר הגלילי

>

י ו רה

גדמ״ז/דרומי ת

מל

מציר עזבון  6 3לציר פגישה .337

זי  8ו ר
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כ
בביר

ג דמי־ז  /דרומית

מז

כסף
כספ י

גדמ״ ע/מרכז ית
גדמי׳ז/מרכ ז ית

כל
מב

כעיר

ג דמי•ז/צפו ני ת

כל

ג דמי׳ז/מרכ זי ת

מא

כרט י ס ן
כרכוב

ז /צפי נ ית
ג דמי•
ז/צפ ו ני ת
גדמ״

כב
כר

כתב
כתבה

גדה״ע/דר י מ •ח
גדמי־ ע/דרומיו(

מז
מם

לבםיקון

ג ז
דמי־ /צפו ני ת

כל

למפה

>דמ״ ע/דרומיו!

מח

לסטים

ז/צפ ו נ ית
גדמ״

בד

לסקוב
לעג

ג דמי־ע/צפו ני ת
ע־/צפ ו נ׳ ת
ג דמי

בה
כה

לרוס

גדמ־יע/מרכ זי ת

כצ

כרו נ יקה

מתחיל מליטוף יורד דרומה עד פירט
תאופיק צמוד לתעלה.
מציר ויזה  65ועד ציר זעם .72
המשך דרד ר-,חת״® מציר עכביש  53ועד
לכסיקון .282
מאזור קנטרה ציר כרכוב  76ועד לציר
לכסיקון .211
המשך ורך -;1חת״מ מצומת פוררת ־ בקרן
לציר כספי .59
כניש הרוחב מבלוזה ועד צומת טסה.
מתחיל בציר לכסיקון  201יורד דרום מ
למילנו.
מלשין כברית ועד ציר טסט .67
מאזור פיראוס צומת מרפאה  -פרנסה,
מערכה.

בביש לאורך התעלה מתחיל מציר עלקת 2
דר ימה ועד פורט תאי פיק.
מאזור בילמוס ציר חנית  51ועד ציר
עברה .59
מתחיל דרומית מר נעה נכיויו מערב עד
אשר .40
מאז ו ר דרורה ועד פקוס.
מציר פורט סעיד מקביל לתעלה עד
קנטרה.
מאזור מצבר ועד ציר זעם .57

מ
מאד ים

ג דמייז/מר כ זי ת

ככ

מאפר

ג דמזי־ /דר ו מי ת

מו

מבדיל
מבשם
מדאיר
מיכה
מיכל

ג דמי׳ז/מרכ זי ת
ג דמי׳ז/דר ו מי ת
גדמי׳ע/מרכ זי ת
ג דמי׳ז/מרכ זי ת
גדמי׳ע/צפו ני ת

כפ
ממ
כק
כל
כל

מילרטון
מימיקה
מי רה
מכמן רה

ג דמי־ז/צפו נ ית
י׳/צפ ו ני ת
ג דמז
ג דמי׳ז/מרב זי ת
ג דמי•ע/צפו ני ת

כל
כד
מצ
כמ

גדם״ז/צפ ו ני ת
גדמ״/צפ ו ני ת
ז
גדמ" ע/מרכז׳ ת

כד
כה
כצ

ג דמי׳ ז/דרומ •ת
\.דמ״ /ד ר ו מי ת
ז

מה
מו

מכפלת
מסחר
מסכה
מפר׳ז
מצ וף

מר י אקציה ציר כרטיסן  50ועד ציר
חז י ז ית .43
מאזור צומת המתלה ציר עטיפה  4 1ועד
פורט תאיפיק ומוצב הכפר(.
מצי מוג טסה ועד צומת המתלה.
מציר פגישה  330למיסיסיפי.
אזור נפישה עד ציר ארז ל .28
מציר לכסיקון  214מערבה לתעלה.
המשך ציר לסטים מצפון לקנטרר ,דרומה
ועד ציר דמע .29
מיורם למרתף ,ז המשך דרך ה-חת״ם(.
מציר מכפלת  58דרומה עד כלו זה.
מציר לכסיקון  237ועד אגם תמסח.
מציר חלה  31ועד ציר ט ימו ד >ש״ת
א־־צלח יר.(.
מטרקל ין ועד פורט סע י ד.
מציר זגוגית  46ועד גרורה.
מאיסמעיליה לאורך התעלה המתוקה עד
סואץ.
מציר פוררת  4 4ועד אי 0חשיבה )נחמה(
מציר עטיפה  33עד איר עירית 55
ונוליו ,י אד י אל ג י בב .c
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מצוק
מצפה

גדמ״ ע/דרומי1ת
ג דמי•ע/מרכז יי ת

מח
כצ

מקום

גדם״ע/מרכז יית

כצ

מקלט

ג דמי׳ז/דרומ י 1ת

מכ

מקצה

ג דמי׳ ע/דרומי ת

מט

מרפאה
מרפק

גרמי׳ע/דר ומיית
ג דמי׳ ע/דרומי ח

סט
מג

י
J
נ וה

ג דמי׳ ז/דרומ
י !1

מי

נ ורה
נחלה

ג דמי׳ ע/מרכזי ת
גדמי•ז/מרכ זיו!

מב
כצ

מציר חבית  57לג־בל גיניפה.
מציר ירים ) 45דרום האי נלוו( עד צ
מקים .27
מאזור פורקו ציר ויזה עד ציר זעם
j Qי
ו ח ק״מ צפונית לראס ג׳ ו נדי( מציר
נהלה  39יורד דרומה.
המשך ציר עריש מציר סרג  ,72עד צי
הברחה .57
מציר סרג  40יעד ציר הנדחה . <50
מציר סרג  87עד ציר פילחו ) 83מפע
ה דעי נ •ם.(.

מצומת עטיפה  -נקר ו ועד ציר יורה
) דרך ה• חח"ס(.
^ ק״מ מערבית ממסירי ועד ציר פגר
אזיר מצמד ציר לכסיקון  259עד
מצמד.

ס
סוגפו
ס י נר
סמוק׳נ ג
ספי גטנ י

גדמ ״ז/דר י מ ית
ג דמי•ז/צפו ני ת
גרמי־ז/צפו נ ית
גדס״ז/מרכ ז ית

כז-
כה

ספררה
0קרנ זת
סרג

ג דמי•ז/צפו ני ת
גדמי׳יע/מרבז ית
גדמייע/דרומיו)

כל
מב
מח

מז
-

מציר לכסיקון  293יעד ציר עקור 68
ציר אל ע ר ׳ ש  -רומני.
מניגון ו עד ציר מכפלת.
מציר כרטיסו  9 1.ועד הברגה ציד
ח ז י ז י ת .31
מיירם ועד ציר מסחר .47
מערבי וו ממצמד עד קה י ר .
אזור עודדה צומת חביו;  -עקר יעד
מצנפת ציר ו ולט .44

u
£

גד0׳•ע/דרומי ת
גרמיז/מרב זיו!
י
ג דמי׳יע/דרומי ת

מט
כל
מז

עגון

גדמי•ע/דדומי ת

מח

עג יס
ע ו בדה
ע ו מר
עזבו ן
עטיפה

גדמ״ע/מרכזי ת
דמי /ד ר ו מית
גי ע
י ז/מרכזי ת
גדמ׳
גרמייז /דרוהי ח
גדמי ז /דרומי מ
־

כק
מב
מז
מל
מד

עירית

גדמיז/דר ו מ ית
־

מה

עכביש
עלקת
ענ ו י
עסק
עצה

־ ז/מרכזי ת
גדמי
גרמיז/צפ ו ני ת
׳
גדמיז/צפו ני ת
׳
־ ז/מרכז ית
גרמי
•ע/דר ו מי ת
גדמי

כפ
ככ
כד
כצ
ממ

עבריה
עבוט
עברח

מציר ראי  53יעד ציר סרג .48
ממפרקת ועד ציר מיחר.56 .
צפונה  1ק״מ מלימה עד צומת עקל -
עשור שם נפסק ממעי י ד מציד עגון65
צ י מת סר י ה  -ודאות.
אזור מצילה ציר חבית  60לג׳נל
ג ־ נ יפה.
מציר טיסו  25עד ציר מיכל .35
מאזיר פאיד ציר חבית  45לקהיר.
מעופרה ו .המחנה הפי לני( ועד ליטוף.
מצימת מחלה ועד ראס סודר.
מביר תמדה ועד אזור העיר סואץ )צ
המת לי־( .
מציר עטיפה  21ועד בסיס טילים
)טלפתיה( .
מצומת טסה ו עד לקקן.
ציר רימני קנטרה.
מר ו מ נ י ועד טרקלי ן.
מציר לכסיקון  238יעד לאגם ממסת.
אז י ר לסת עד לעיר סי אץ.

ממרד

ממור•
־  313י•

עצוב

ג דמי•
יע /מרב ז ית

כק

עצמאי

ג דמי•׳ז/מרכז ית

כ0

עקור
עקל

ג דמי־ז /די*ומי ת
ג דמי׳ ע/דרימית

מא
מח

עקש

ג דמיי ע/דרימי ת

צז

ערבסקה
ערוב

ג דמייז/מרב ז •ת
גדמי־ ז/מרכזי ת

כת
כצ

עריש
ערע ור
עשור
פ

ג דמי׳ ע/דרומי ת
ג דמי׳ז/צפי ני ת
ג דמי־ ע/דרימי ח

מה
כד
מח

פגו נ יה
פג ישה

גדמ״ ז/דרומיו!
ג דמי־ ז/דרומי ת

מי
ממ

פגר

ג דמי־ ע/מרכזי ת

כס

פד ו י
פוטון

ג דמי־ ז/מרכזי ת
גומי׳ ז/מרכזי ת

כת
כצ

ג דם ״ע/דר ו סי ת
גדמי׳ז/מרב ז •ת
גדמי־ז/דר י מי ת

ממ
כע
מ.ז

פז וט

ז/דר י מ י ת
גדמי׳

מא

פז ו ן
פח
פרדס
פרנסה
צ

גדה״ ז/דרימ ית
ג דמע
י־ /דר י מי ת
ע
גדמי• /דד ו מי ת
גרמי׳ע/מרב זי ת

ממ
מז
מנ
מס

ציון

ג דמי* ז/מרכז
י יו

כל

פולחן
פו נדק
פורררת

ר
ראי
ראש
ראש יה
רבוט

ע
מ י1
גומי• /דר ו ׳
ג דמי* ז/מרבוי ת
ג דמז
י׳ /דר ו מ • ת
ג דמי*
ז /צפי ני ח

מח
כיל
כת
כ.כ

רב י בה
רטבו ו
ש

ג דמי׳ ז/מרכז יית
ג דמי־ז/דר ו מ •ת

מא
מז

שאיבה
שלומי
שעלול

ג זדמי
•ת
/׳ד ר ו מ י
ג דמ״
ע/דרומי ת
י
ג דמי*
ז/דרומי ת
י

מצ
מש
ממ

מש •׳תאבו סר יאו ציר פגר  38יעד צומת
ארזל ודאות.
מאזור טסה ציר פונדקJ׳ 9ועד
לדרו ר י ו ציר עירית . 54
מציר יפסיקו ו  278עד ליטוף.
אזור אי דדה ציר חב•ת  ?0ועד ציר
סרג .78
גאז ו ר יסת מציר׳ חבית ועד ציר עקל
.73
אזור יאד׳ אום חטיבה ועד לכביש הר ו חב.
מציר אבנית  32ועד ציר לבסיקוו 225
אזור שחף מצבר •
מציר עברה  60ועד ציר סרג .72
מאזור נלוזה  1ק״מ מערבה.
מעודדה ועד אוקספורד.
מ ג סל ועד צומת פיקר צ •ר עטיפה . 2 6
מפורט תאו פ יק ציר לכס ימיו ועד ראס
סודר.
מאיסמעיליוז צמוד לתעלה המתוקה בחיץ
החקלאי מערבה לקהיר.
מרפ י ד ים יעד כביש ד,ר י חב ציר מבדיל 6 2
המעיד דרך ה• חת״מ מהמוטל צירטל י סמן
 29ועד צומת עכביש  -כספי.
מס ו אץ לראט זעפרנה.
מרפי ד ים לצומת טסת.
•גיר וזג׳ ידי מאזור ביר תמדה עד אזור
המחנה הפולני )עפרה( עד לציר
לכסיקון .296
מכביש הרוחב ציר מבדיל  62ועדצ י ר
כר ו נ יקה .60
צ י מת נ יה •ודה ועד לכסיקון .328
מליטוף ע ו־ ציר חבית .76
מציר פולחן  66ועד ציר הברחה .74
מצי מי! מרפאה  -כת בר ,עד ציר בר נ ע 7 3

אזור מרור ציר חזז י יו  <10ו ע ד
לתעלה.
מסילת יכבו) סואץ  -קהיר.
מאגם תמסח חי צפה צמוד למערה עד מצמד.
מציר  57יעד *.׳ר מיררו!5).uומגרדת
מריאקציה ציר כרטיסן  49ועד לכסיקון
5
20.
מצ ׳ ר מבד יל  71ועד כישוף.
.מציר ברקן  6;:עד ציר עומר 68
מציר פגישה  3 53עד ציר בהלה .01
מציר בר נ ע  60עד ציי' בשורה .55
מציד ח»ט1ב  66יעי׳ צוג׳ת ראס מעלה צ
פגישה ..334

ממור

ממור
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מפתח יעדים לפי לן_י_ד_ ס י ר י ו ס
מ פ ת ח
שימות ר"•,עדים מסודרים לפי א״ב כציון פרטים נוספים כלהלן:
הצד של הגדה )גדמי׳ ז/גדמ״ע(.
.1
הגזרה )צפונית ,מרכזית ,דרומית(.
.2
מ׳1יבצת של אותיות )כ״ה ,מ״מ ,וכוי(.
.3

אגרופיה

גדמ" ז/דרומי ת

מה

אדרה

גדמ״ז/מרכז י ת

מא

אוקלהומה
אוקספורד

גרמי׳ע/מרכז • ת
גדמי־ ע/דרומי מ

מב
מט

או קרא י נ ה

גרמי׳ז/דרום י ת

מי

אורחה

גרמי׳ע/מרכז יי ת

מב

אודי
אוריון
אורליאנס

גדמי׳ע/מרכז יי ת
ז/צפוני ת
י
גדס״
ז/דרומי ת
י
גדה״

מב
ככ
מי

אורנגי
אורקל

גרמי־ ז/דרומיית
ז/צפ ו ני 1ת
ג1מ״

מא
כה

אחיהוד
אלתרו
אמיר

ג דמי־ז/מרכז י 1ת
גרמי׳ ז/מרכזי ת
ג דמי׳ז/מרכ זיו!

ככ
מא
מב

אתו נה
ב

גדמי׳ז/צפו ני ת

כד

בבלי
נודפסט
בולו ן

גדמ״ ע/דרומית
גרמי׳ז/צפו ני ת
גדמ״ז/דר ומ •ת

מז
כה
מו

בולרגיה
בו צר

יע/דר ו מי ת
גרמי•
׳  /דר זמי ת
ג דימיז

מט
מא

בלי

דמי ז/דר ומ •ת
ג י

מא

בל י ו ן

גדמ״־ע/דר ומי ת

מח

בלמוס

גדמ״ע/דרומית

מב

בעז

גרמי־ע/דר ומ ית

מז

ברוריה
ברית
ברקת
בשם

גרמייע/דרומית
גדמי־ע/דרומי ת
גדמי'ע/דרומי ת
גדמי /ד ר  1מי ת
־ע

מס
מג
מר
מם

מעוז ראס-מסלה דרומית מעיון מוסה,
על חוף מפרץ סואץ.
כתיב אל חבשר י ממערב לציר ה-חח״ם
וכספי .('57
על שפת האגם המר הגדול על ציר טסט.
על ציר ראי  53-41וער ציר עשור
.39-41
צומת הליידי כביש הרוחב .צומת הצירים
פ וררת-מכד י ל.
כי 3ל(״מ מזרחית לצומת גש ירה על ציר
ורדית.
כ• ;:ק״ מ ל צ י מת צח.
על כביש הרוחב כרטיסן .34
על כביש רוחב ציד מבדיל  ,47צומת עם
הציר עירית.
תצפית או״ם ביו שני האגמים המרים.
מעוז צפוני ביותר על שפת התעלה בקיים
ה־. 10
על כביש הרוחב ציר כרטיסן .52
על ציר רב יכה .64
מזרחית לציר לכסיקון  ,7,54נקרא
ר.חיה הס י נ ית .
על חוף הים התיכון ציר מכפלת .55-82
כ־ 4ק״מ מערבית לק״מ ה־ 14 4של התעלה.
מעיז על שפת הים התיכון.
בין המתלה לגיידי צומת הצירים
עירית-מצוף.
על ציר ודאות .57
מעוז על הלשון המזרחית בין שני האגמים
המר ים.
תצפית או״ם בכניסה הדרומית של תעלת
סואץ ליד מיצב הכפר.
על ציר מקדש כ 6-ק״מ דרומית לשדה
תעופה כברית.
על ציר חבית  52כ 3~2-ק״מ דרומית
משפת האגם המר הגדול.
שדה נחיתה שלופה צפון כ 6-ק־׳מ מערבה
מה״ק״מ ׳11,׳ של התעלה.
על ציר בדג ע .50
פסגה ג׳בל עתקה.
כ•  2ק״מ מערבה מצומת הברחה-ברנע.
על ציר פרנסה . 42

מ מ ו ר

מ

מ ו ר־

־  33 5־•
(

ג י יליט

גדמ״ע/מרכזית

מא

גרי ו
גרפ יט

גדמ״ז/צפינית
גדמ״ז/מרבזית

כה
מג

גשירה
ד

גדמ״ע/מרכזית

מב

דלתא

גדמ״ע/צפו נ ית

בל

ג דמי•ע  /דר ו מ י ת

מב

גדמ״ע/מרכזית

כצ

דר ו ו י ו ג דמי• ז  /דר י מ י ה
דר ו רה ג דמי׳ ז  /צפ ז נ י»

מי
כר.

ג דמי• ע/דר ימית
גדמי־ע/מרכז ית

מט
בצ

תצפית אי״ס על שפת התעלה בין ה-ק״מ
וח6-י .של התעלה.
ה-
על חוף האגם המר הגדול יעל ציר טסט
.51
על תעלת המים המתיקים מול השפר של אגם
תמסח לתעלה.
י .ק״מ מערבית מכביש הרוחב מגדיל .47מעיי במחצית ר.דרך ביו קנטרה יפורט
עעיד נהצטלבית דרכי הפלסטי ס מסחר-
אשר .
צומת הצירים סרג  -הברחה.
בשפך אגנז תמסח למעלה.

גדמ״ז/דרומית
ג דמי־ ז /מרכ ז י ת

מו
כל

הגר

גדמ״ע/דרומית

מח

הוטל

גדמ״ע/מרבז•ת

כצ

במעבר המתלה על ציר עטיפה .36
תעוז על צומת דרך ה• חח"מ במפגש הצירים
חזיז׳ת-סצונטני.
על ציר מרפק דרומית לצומת מרפק -
סרג.
תצפית אי״ט מצפי ו לאגם תמסח על גדית
התעלה.

דקדקו
דרגש

דרורית
דרכו ו
ה
האג
הברגה

תצפית ארים בלשון הצפונית-מזרחית עיל
שדה התעופי! כברית.
תצפית או״ם על שפת התעלה בק״מ ר.11-,
מזרחית לאג 0המר הגדיל ו ,ק״מ מזרחית
מציר לכסיקו ו . 265
צומת צירים חנית  -ורדית.

ו
גדמ־׳ע/דר ומי ת
ו ורמס
 /ד ר ו מי ת
גרמי•
ע
ו׳טנאם
ז/צפ ו ני ת
ג דמי•
ורוצלב
ז/צפ ו ני ת
גונו״
ודמונט
ע /מרב זי ת
ג דמי־
ו רשה
ו ושי נ גטו ן ג דמי־ע/מרכ זי ת
ג דמי׳ע/צפי נ ימ
ותיקו

מט
מט
כל
בל
כצ
כמ
כל

על ציר רא י .58
על ציר נוטר  ,59ג׳בל ע ויבד.
על דרך ה-חיו״ס חז י זית .38
עלדרד ה -חת״מ ח ז י זיוג .52
גדה מערבית של אגם תמסח.
שדר ,תעופה א-צלחיה
על גדות התעלה ב ק״ מ ר 40 .על ציר
מיכל.

זאגרב
זנולו ו
זנגביל

גדמ־יע/צפי נית
גדמ״ז/צפ ו נ י ת
גדמ״ז/מרכז ית

כל
ככ
כצ

זנזיבר
ז רק ו ר
ח
חבק יק

גדמ״ע/דר ו מ•ת
ג דמי־ ז  /מר כ ז י ת

מט
כל

על גדות התעלה ב •קייס ה.30-
על בביש הרוחב כרטיסו .45
ו׳ ק״מ צפי נ ית •מזרת י ת לאיסמעיליה על
ציר חב י בוז . 27
על צי! סרג 60־י.׳. 6
על דרך 1ז חת״מ חזי ז ית .34-35

ג1מ״ז /מרב זית

מצ

חג ית
ח ו צפה

ג דמי־ ז /מרב זית.
ג דמי׳ ז /מרב ז י ת

כצ
כצ

מזרחית לאגם המו־ הקטן מעייבית לציר
לכסיקון .289
י .ס־־מ צפונה מציר טליסמן .34
על א\ 0.תמסח מערבית לציר לכסיקון
.240

ממור

ממרד־
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חורגה
ח ו רשה

גדס״ז/מרכז י ת
ג דמי־ ע/דרומי ת

מא
מר

חושני
וו ו תם
חזות

גדמ״ע/מרכז י ת
ז/צפו ג י ת
ג דמי׳
ע/צפו נ י ת
ג דמי־

מב
בד
ית

חזיון

ג דמי׳ז/מרכז י ח

כצ

חיליה
חלב ו ו
חלוץ

ג דמי׳ז/דר ומי ח
גדמ״ ז/דרומי ת
ג דמי־ז/מרכז י ת

כת
מק
כצ

חליל

גדמי׳ע/מרכז י ת

כצ

המדיה

גדם״
ז/מרכ ז ׳ ת

כצ

,
ג דמיי
ז/דרומי ת
י

מצ

חג ו ן

תעיז על דרך ה״ חת״מ ליד ציר כספי .61
על חיף מפרץ סואץ ,על צומת הצירים
פולחו-ברנע.
 3ק י־ מ דרומית-מערנית לצומת צח.
רומני.
בחוף הים התיכון ,מערבית לפורט
סע יד.
מעיז ליד גשר הפירדן ,ליד צומת
ר .צ ירים לכס יקי ן -חג• בה.
על כביש הרוחב בציר מבדיל .62
ראס סודר לחוף מפרץ סואץ.
נין התעלה לתעלת המי ים המתוקים ב-קימ
ה 67-צפונית לאגם תמסה.
בין התעלה לתעלת המים המתוקים ב-ק״מ
ה 67-צפי נ•ת לאגם תמסח.
ו ק״מ צפונית לצומת דרך ה-חת״מ עם ציר
עכביש .53
 (,ק״מ מזרחית מכביש הרוחב ציר עזבי ן
 ,75על ציר נהלה .69

ט
יע/מרכז יית
ג דמי

מב

טיב
ט׳ ילוד
טילור
טלו י  xיה
טלפו ו

גדמ״ע/דרו מי ת
דמיע/דר ו מ •ת
ג י
ג דמייז/מרכזיי!
יע/דר ו מ •ת
גדמ׳

מס
ממ
כד
מז

טלפטיה

דמיז/דר ו מ• ת
ג ׳

מז

טמיר

גדמ־
•ז/צפו נ ית

כל

טנגו
טנגייר
ט ג ג צ י קד.
טרקיי ן
*

גדמייע/דרומית
גדה׳יע/דרומ ית
גדה־•ע/דרומית
•ז/צפו נ יה
גרמי

מט
מב
מז
כד

י וקי ו

׳ ז/מרכזי ת
גדמי

כפ

י ורם
י ו רק
יח י אל
׳חפן

גדמ״ז/צפוני ת
גדמי•ע/מרכ זי ת
ג־ ז
מ י!
דמי  /דר י י
מ ו!
ג דמי׳ ז/דר ו י

כל
מב
מל
מב

ילו

גדמ'״ז/מרכזי ת

כ ז-

ילטוז

גדמי״ז/מרכז• ת

בפ

גדמי״ז/מרכז־ ת
גדמי׳•ע/מרכז ית
גדמי״ז/מרכ זי ת

כפ
מב
כפ

כ
פ> £ילות
כר
כרכור

גשר בציר ורדית החוצה את תעלת המיים
וזמתוקיט ליד וזח נ ת מרפאים.
על ציר פרנסה . 49-10
פורט א׳ברהים.
תעוז על דרך ה-חת״מ בציר פוטון .35
על ציר עקש מערבית לשדה תעי פה א-
של ו פה .
ליד ציר המתלה צפונית לציר עטיפה
.49
 6ק״מ מזרחית מק נ טרה בקרבת ציר
עלקת .66
על ציר ראי  59וציר עשור .58-57
על השפה הדרומית של האגם המר הגדול.
על שפת אגם המד הקטן ,על ציר טסט.
מעוז על שפת ים תיכין צפונה מרומני
על ציר ע ג ו י .70
על ציר עכביש  10 62ק״מ מערבית
לטסה.
תעיז בהצטלבות לסטיט-מילרטון-סמררה.
על גדות התעלה י האגם המר הגדיל.
מזרחית מכביש הרוחב ליד ציר עזבין 60
ו ק״מ מזרחית מהאגם המר הגדול ומציר
לכסיקון .267
תצפית א ו״ aעל שפת התעלה דרומה מהאי
בלח .ליד ציר לכס•קוו .226
 5ק״מ מערבית מטסה בציד טליסמן
.44-46
עי כביש הרוחב בציר כרטיסן .52
עי הגדה הצפוני!! של האגם המר הגדול.
כביש הריווב  1קי״ מ מערבית לציר כרטיסן
. 62

ממרד
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כרמיה

גדמ״ע/מרכזית

כצ

כ»יוף
כתובה

גדמ״ז/מרכזית
גדמ״ז/צפונית

מב
כי

גדמ״ז/צפ ו נ י ת

ככ

גדמ״ע/דרומית

מד

גז־מ״ע/דרומית
גדמ־־ע/דר ימית

מע
מז

גדמ״ע/צפ ו נ י ת
גדמ״ז/צפונית

כה
כה

לטוף
רימה

גדמ״ז/דרומית
גדמ״ע/דרומית

מז
מי

לנדור
לנקסטר
לסט
לפלנד

גדמ״ז/דרומית
גדמ״ע/דרומית
גדמ״ע/דרומית
גדמ״ע/מרכזית

מו
מט
מז
כק

לקקן

גדמ־־ז/מרכז •ת

מב

לרסון

גדמ״ז/דרומית

מו

כתריאר
י
יגיגן
רוצי
יוקה
יורי י ן
יחצניו!

ביו התערה בק״מ ה 63-ובין תעית המים
המתוקים.
תעוז עי דרך ה-חח־־מ בציר כספי .54
מעוז  10ק״מ צפונה מקנטרה ייד
הצטרבות דרכי הפלסטיק איוזוש-אעיר,
עי כניעי רומני-קנטרה בציר עיקת
. 40-50
עי חוף מפרץ ?יואץ וער ציר פויחן
.55-54
עי ציר פרנסה .45
 4ק״מ דרומית מערבית רעיפך האגם הסר
הקטן רתעיה.
עי גדות התערה בק־ימ ה. 22-
מעיז במחצית הדרד בין פורט סעיד
רקנטרה בהצטלבות דרכי הפיסטיק אעי-
ז ג ו ג ית .
מעוז בקצה הדרומי עיר האגם המר הקטן.
תצפית ארים עי גווח התעיה בק״מ
ן. 14 6 - :

מעבר המתלה בציר עטיפה .39-40
ער ציר טרג .54-58
על גדות התעלה בק״מ ה.1;>2-
על ציר סתימה דרומית לעידה תעופה
א-צלחיה.
מעוז בצפון האגם המר הגדול בהצטלבות
הצירים לכס יקי ן עכביש.
צומת כביעי הרוחב ציד המתלה ,צומת
הצירים מבד יל־עטי פה .43

מ
מאייר
מבדד
מגו׳
מגרדת
מי יק
מילורד
מייטזן
מילנו
מינה
מינכן
מינסק
מיסורי
מיסיסיפי
מיקה

גדמ״ע/דרומית
״

גדמ ז/דר ו מ י ת
גדמ״ע/דרימית
גדמ״ז/דרומית
גדמ״ע/דרומית
גדמ״ז/מרכז •ת
גדמ״ע/צפונית
גומי/ ,צפונית
גדמ״ע/דר ומ י ת
גדמ״ע/מרכזית
גז־מ״ע/מרכז •ת
גדמי־ ז/מרב ז י ת
גדמ״ז/דרומית

ג דמי־ ז/צפ ו נ י ת
מכע״ר

כל

גדמ״ז/מרכזית

י :ק״מ מערבית מהצטלבות כביעי המתלה
מו
עם כביעי הרוחב ,ליד ציר עטיפה .45
תעוז הנברונים )חת״מ(  7ק״מ דרומית-
ממ
מזרחית לפורט תאופיק ליד הצטלבות
הצירים יודה-פגיעיה .336
אל ערביה על חוף מפר^ סיא׳ו.
מג
מעבר הג׳ידי .ציר פוררת .50-52
מו
תצפית או״ם בקצה המזח בפורט תאופיק
ממ
על כבימי הרוחב ציר כרטיסו .51
ככ
על גדווז התעלה ב-ק״מ ה.31-
כל
מעוז בקנטרה.
כל
על גדות התעלה ב-ק״מ ה-ד 13עד 4?.נ.
מז
צפונית לאיסמעיליה.
כצ
על ציר דמע ועל ציר פגר מערבית
כק
לשדה תע ו פה אבו  -צ ו יר.
 (,ק״מ צפי נ ית מהאגם המר הגדול בין
כצ
ציר לכסיקון  247וציר פוטון .35
׳׳< ק־־מ דרומית• מזרחית מפורט תאופיק
ממ
;ויפת מפר^ סוא^.
> . V׳ ק״מ
בהצטלבות ציר לסט ים--אלח ו ) 6 1
צפו נ ה לסנטרה .
כתיב אל-חיל  iק״מ דרומית לצומת ,דרך
כצ
ר-.ח הי,מ ציריט טליסמו-פוטון .29

מ מ ו ר
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גדמ״ע/צפו נ ת
גדמ״ז/דדומ ת

כי
ממ

מכסיקו
מסרק

ג דמי־ ע/דר ו מ ת
גדמ״ז/דדומ ח

מש
מז

מפרקת

גדמ״ז/מרכז ת

בי

מצבר

גדמ״ז/מרכז ת

כי

מצו גוז
מצ ו ה

גדמ״ע/צפונ ח
גדמ״ז/דדומ ת

כה
מז

מצירה

גדממע/דרומ ת

מח

מצימה
מצמד
מצנפת

גדמ״ע/מדכז ת
גדמ״ז/מרבז ת
גדמ״ע/דרומ ת

מג
מג
מג

מקוש
מקיעת

גדמ״ז/מזרח ת
גדמ״ז/צפוג ת

מו
כב

מקצרת

גדמ״ע/מרבז ת

מג

מדג י ת
מדגי ית
מרוכז
מדוב
מדוד

גדמ״ע/מדכז וו
גדמ״ע/דדומ ת
גדמ״ז/דדומ ת
גדמ״ע/דרומ ת
גדמ״ז/מרכז ת

כק
מז
מז
מח
כי

מרזח
מדי
מדימר

גדמ״ע/דרוט ת
גדמ״ע0/דכז ת
גדמייע/מרבז ת

מח
כי
כס

מרי ן

גדמ״ז/דרומ ת

מז

מרסי

גדמ״ע/צפוג ת

בו

מדעה
מדפסת

גדמ״ע/צפונ ת
גדפ״ע/צפונ ת

בה
כו

מרץ

גדמ״ע/מרכז ת

כס

מרצע

גדמ״ז/דרומ ת

־ מז

מרתף

גדמ״ז/צפו נ ת

כי

משבר
מתח

ג דמי׳ ע/דר ו מ ת
גדמ״ע/דרומ .ת

מג
מג

מעגי
מפצח

ב~ 3ק״מ מערבית לקנטרה.
מעוז המזוז בפורט תאופיק בכניסה
הדרומית לתעלת סואץ.
עי ציר בשורה .54-52
מעוז במחצית הדרד ביו האגם המר והעיר
עטיפה-
הצירים
צומת
ליד
סואץ
לכסיקון .317
מעוז  3ק״מ דרומית יקנטרר .בקצה ציר
טלטול ,על גדות התעלה.
מעוז בדרום האי בלח מוי ציר
לכסיקון .222
עי גדות התעלה ב-ק״מ ה.20-
תעוז עי דרך ה-חת״מ ליד צומת הצירים
בקרו-פוררת .70
אזור גיבל-ג׳ניפה ,צומת הצירים
חבית-עג ו ן.
מפגש הצירים ורדית־ומפיר-ארזר.
מעוז בקצה הצפוני שי האגם המר הגדול.
עי ציר עובדה  48וציר ויטמין ,53
מערבית יפאיד.
נין המתלה לג׳יד׳ עי ציר עירית 52
בין ציר ה-חת״מ וכביש הרוחב על ציר
מאדים .47
ל ק״מ מערבית לצומת צח ,צפונית לציד
סקרגו ת.
 5ק׳׳מ מערבית ישדר .תעופה אבו צויר.
שדה תעופה כברית.
עי דרך ה-חת״מ ציד בקרן .60
עי ציר סרג ׳ .84
 6קייס מזרחית מהאי ביח על ציר
ציוו .43
עי ציר סרג ׳ .82
עי גדות התעלה ב-ק״מ ה.52-
כ 10-ק״מ דרומית יצומת הצירים חלד-
סתימה.
 2ק״מ מזרחית מהקצה הדרומי שי האגם
וזמר הקטן ,ייד צומת הצירים רטבון -
עומר .70
בחוף הים התיכון ,ב־ 25ק״מ מפורט
סעיד עי ציר רבוע.
ער גדות התעלה ב-ק״מ ה.24-
בחוף הים התיכון ,כ 13-ק״מ מערבית
מפורט סע י ד עי ציר רבוע.
עי ציר דמע  2ק״מ מערבית לצומת
דמע  -מיכי.
עי כביש המתרה תעית סואץ עי ציר
עטיפה .58
תעוז בקצה צפוני של דרך ה-חת״מ במפגש
הצירים חזי זית עיקת .62
ער חוף מפרץ סואץ ועל ציר פולחן 61
עי ציר מרפק  05מערבית יסואץ.
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I
נ ו אס
על כביש הרוחב כרטיסו  60ליד
כפ
גדמ־יז/מרכז ת
הצטלב ו ת עם ציר ספ וצטנ י.
נוזל
תעוז  10ק׳־מ מזרחית מאיסמעיליה ליד
כצ
גדמי׳ ז /מרכז ת
טסה-א׳סמעי ל י ה ציר טליסמן 22
.כביש
נ י צה
תעוז על כביש המחלה ציר עטיפה ,5.3
מז
גדמ׳יז/דרומ ת
ק״מ מערבית מצומת עם ציר ה-חתי׳ם
2,
נ זם
על שפת אגם תמסח ,חלקה המזרחי של
כצ
גדמ״ע/מרכז ת
העיר א ־ ס מ ע י ל י ה.
 6ק״מ דרומית מזרחית לאגם המר הקטן
מז
נחושתו ג דמי׳ ז  /דר ו מ ת
מזרחית מציר לכס י ק ו ן.
נ חמה גדמ״ ז/דר ו מ י ת
הג׳ידי.
במעבר
חשיבה
אום
גיבל
מו
4.
נ;״מ צפונה לציר פוררת M
נחשו ו
על גדות התערה  5ק״מ דרומית לפורט
כה
גדמ״ז/צפו נ ת
יד
.סע
ניגון
נלוזה ליד הצטלבות הר ומג י-קנטרה עם
כד
גדמ״ז/צפונ ת
הרוחב
.כביש
ניסו
מעוז הכפר מול פורט תא ו פ יק בקצה
ממ
גדמי׳ ז /דר ו מת
הדרומי של תעלת סואץ.
נ נס
 3ק״מ דר ומית-מזרחית לצומת ורדית
מג
גדמ״ע/מרכז -ת
נ צר
נרקו זה

גדמ"ע/דרומ ת
גדמ׳׳ע/דרומ ת

מז
מר

על גדות התעלה בק״מ ה 143-עד .14 6
על חוף מפרץ סיאץ יעל ציר פולחן

מנ
ג דמי׳ ע/דרימ ת
סגליה
על חוף מפרץ ס ו אץ ועל ציר פו לחן
.69-01.1
בין החעלה ב-קי׳מ ה 51-ותעלת המיס
כל
גדמ ״ ע/מרכז ת
סדנה
המתוקים.
על חוף מפרץ יזו אץ ועל צירפ ו לחן
מג
גומי• ע/דרימ ת
סחלב
.75-70
תצפית או״ם בפתחה הצפונית של האגם
מב
גדמ״ ז/מרכז ת
ס י לבר
וזמר הגדול.
על שפת האגם המר הגדול מערבית לשדה
מח
גדמ״ע/דר ו מ ת
סירקו ז
תעופה כגר׳ת.
צומת צירים עברה-דקוטה.
מח
גדמ ״ ע/דרומ ת
סם
בין ציר לכם'קוו  214לאי בלח.
כל
גדמי׳ז/מרב ז ת
סמץ
פורס פ ו אד.
כה
ז/צפ ו נ ת
ג דמי׳
סמרה
ציר סינר
15
כגמ נ י על
מזרחית לד י
ז/צפו נ ת
קיים
גונו״
סמר יה
ז \.AJ
i.
סג דרה
ג דמי׳ ע/מרכז ת
ם סתימה-
כק
חרר .דרימית לצומת הצירי
 6ק״מ
 10ק״מ מזרחית מהאגם המר הקטן ,על
מז
גדמי׳ז/דר ו מ ת
סצטימצט
ציד ה-חת״מ ציר נקרו 67
שדה תעופה פא־ד ליד האגם המר
מב
ג דמי׳ ע/דרומ ת
0נסו ן
הגדול.
על כביש המתלה תעלת סיאץ ,בהצטלבו ת
מז
ג דמי• ז/דרומ ח
ספ ורטאי
ציר ה-חת״מ צומת הצירים עטיפהיבקרן
נ ו ה .51
גדמ׳־ע/צפו נ
ספה
על גדות התעלה״קנטרה המערבית.
כל
גומי• ז /מרכז
 6ק״מ צפו נ ית-מזרח י ת מטסה 5 ,ק״מ
כפ
ספק י ל נ ט
מזרחית מציר כרטיסן
על גדות התעלה בק״מ ה.20-
כה
ג דמי׳ ע/צפ ו נ י ת
ספרד י
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ג דמי׳ ז/דרומי ת

ממ

סקט ים
סרו ב
סרו ק
סריק
סת י ו
_ע

ג דמי׳ ז/מרכז ית
ג דמי׳ ז/מרכזי ת
ג דמי׳ע/צפו ני ת
גדמי׳ ע/דרוסי ת

מח
מב
כה
מט

עבר

ג דמי׳ע/דר ו מית

מז

עד י ר
ע ו דדה
עו ית
עוף
עותומו
עטרה

ג דמי׳ ע/דרומ ית
ג דמי• ע/דרומי ת
ג דמי׳ע/דר ומי ת
ג דמי־ ע/דר1מית
גדמ״ז/דר ו מית
ג דמי׳ ע/דרומית

 מחמח
מח
ממ
מצ
מח

עכברוש

ג דמי׳ ז/דרומי ת

מל

עלי ן

ג דמי׳
ז/צפ ו ני ת

כד

עמו דה
עמירם
ענוגי
ענוש

ג דמי• ז/מרכז ית
ג דמי׳ע/צפו ני ת
ג דמי׳ ז/מרכזי ת
ג דמיי ז/מרכז ית

כפ
כה
כפ
כפ

 15קי־מ דרומית-מזרחית מפורט תאופיק,
 3ק״ 0מזדהית מכביש ואס סודר-סואץ
ציר פגישה .3 4 7
עי ציר סרג ע . 7 8 - 7
מעוז  4ק״מ צפו ג•ת יאגם המר הגדול.
על גדות ה העלה בקי־ מ ה.12-
על ציר הברחה .55
על תעלת המים המתוקים ועל גדות התעלה
בק״מ ה 147-עד .149
מזרחית לצומת הצירים עקש -דק!טה.
צומת הצירים ״בית עקל.
צפונית לציר עשור .60
על גדות הת-עלה מזרחית לעיר סואץ.
על כביש הרוחב ציר ע ז ב ו ן .73
צפ ו נ ית-מערבי ת לעיר סואץ ודרומית
לציר סרג .84
ק״מ דרומה מכב
על כביש הרוחב 10 .ס״מ
מכביש
ליד ציר ע ז ב ו ו .61
המתרה-ס ו.אץ.
 6ק׳־מ מזרחית לרומני על ציר עלקת
.z7
על ציר רפיז־יט-טסה ציר פו ג דק .09
דרומית רפורט סע י ד על גדות התעלה.
 5ק׳׳מ צפ ו נ י ת מערבי ת מטסה.
ו׳ ק״מ דרומין! לטסה על ציר עכביש
.66

עפרה

ג דמי׳ ז/דרומית

עצב
עקד
עקי ל

גדמ״ע/צפונ ית
גדמ״ע/דרומית
גדמ״ז/מרכזית

עק ו מה

גדמ״ע/דרומית

ערכות

גדמ׳׳ע/צפו נ ית

עצירות

ג דמי׳ ז/צפ ו ג י ת

ערג וי
עד ו גה

גדמ״ע/מרכז ית
גדמ״ע/צפו נ ית

ער י סה גדמ׳׳ז  /צפו ג י ת
ערי
עשר ו ן
עת ו נ א י

גדמ׳׳ע/מרכז יון
גדמי׳ ז /דר ומ ית
ג דמי־ ז/דרומית

אזור המחנה הפולני  5ק״מ מזרחית
מז
לאגם המר הקטו .צומת הצירים
לכס יק ו ו-פ ו ררת.
ער גדות התעלה בק״מ ה.48-
כל
מל על כביש הרוחב ציר ע ז ב ו ו .73
דרך ה •חת״מ צומת הצרים כספ •-כו־ י נ י קח
מא
. 59
 8ק״מ מזרחית מצומת כביש הרוחב ציר
מ
ע ז ב ו ו וציר יירה .63
רבוע
ציר
על
התיכון
הים
כ23-
כו
בחוף
ק״מ מפורט-סעיד.
על כביש רומני קנטרה ,ציר עלקתליד
כל
ההצטלבות עם דרד החת״מ ציר חזיזית.
על ציר טימור וציר מיכל .57
כמ
על חוף הים התיכון ,על ציר מכפלת
כה
.41-40
דרומית-
ק"מ
5
התיכון,
הים
חוף
על
כה
מזרחית לפורט פו אד.
 5ק״מ צפו נ י ת לצומת צח.
מב
על כביש סואץ -ראס סודר ,ציר
ממ
פג ישו; . 3M
עיוו מ  1ס א עלציר פ ג ש י ה 10 ,339
ממ
ק״מ דרומית מזרחית מפורט תא1פ
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פ
פגום

גדמ״ע/צפו צ יו1

פג ייה

גרמי• ז/מרכז יח

פדחת
פדיון

גדה״ע/צפו ניח
גדמ״ע/דרומית

פהיק

גדמי־ ז /דר ומ ׳ ת

פודריה

כפ
כה
ממ
ממ
כפ

פוטו גראף

גדמ״ע/צפו נ ית

בג

פוטומטד
פולו

גדמ״ז/דר ו מית
גדה״ז/צפו ני1ז

מל
כה

פוליגון

גדמ ״ז/דרומית

ממ

פ ו ל יטו רה
פונה
פ ו עה
פוקוס
פוקסטר ו ט

גדמ״ע/צפו נ ית
גדמ״ע/צפו נ ית
גדמ״ע/צפו נ ית
גדמ״ע/דר ו מית
גדמ ״ע/מרכזי ת

יו!
כה
כל
ממ
כצ

פ ו רטל

גדמ״ז/דר ו מי ת

ממ

פורקו
פ ו שק י ן

גדמ ״ז/מרכזי ת
״ ז/צפו ני n
גדמ

כצ
נב

גדמ  /ד ר ו מ •ת
״ז

מל

פי נק

גדמ ״ז/דרומיו!

מז

פראוס
צ
צי ד

גדמ ״ע/דרומית

מס

גדמ״ע/צפו ני ת

כל

גדמ ״ע/מרכז ית

כק

צידון

גרמי״ע/דרומי ת

מז

צ י דג י

״ ז/מרב ז ית
גדמ

כצ

צ י דר

גדמיז /דר ו מי ת
י־

ממ

ציונה

גדמ־ ז /מרכזי ת
י

כצ

צייני
צח
צחצ י ח

גדמי ז/צפו נ ית
״
גרמי״ע/מרכזי ת
״ז/דר ו מי ת
גרמי

כל
מב
מא

ונימי

גרמי־ע/צפו נ ית

כה

פזמונאי

צ י דה

S

גדמ״ז/מרכז ית

כו

בחוף הים התיכון ,ער ציר רבוע .כ-
 16ק״מ מערבית לפורט-סעיד.
 6קייס דר ומית-מזרח י ת מטסה .ריר ציר
מבד י ר >׳!•.
על גדות התעלה בק״מ ה1-׳.1
חוף
על
סיאץ,
העיר
של
הזיקוק
בתי
מפר 1/סואץ.
ג ־ בל אל ארן 2 ,ק״מ דרומית מצומת
נ י ה • -ורו־ .י. / .
ליד
מטסה.
מזרחית
ק־־מ
11
ציר
פ  1נ ד ק >• . n
על ציר הרוחב כרטיסן  5 .37-40ק׳ימ
דרומית-מזרחית מבלו זה.
בכביש הרוחב כציר עזבו ו .70
בריכות המלח שר פורט סע יד ,מדרום
לפורט פואד.
מזרחית מהעיר סוא^ על ציר ה-חת״מ
ווה ו>!, 6(.׳ )קרת׳ א-מרה(.
פורט סע י ד העיר.
על גדות התעלה בק״מ ה.26-
על גדות התעלה נק״נו ה~. 34
האי גיזירה גרי! שבמרכז מפריו סוא׳ן.
תצפית או״ם מדרום לאגם תמסח על גדות
התעלה בק״מ ה.«7-
 6ק״מ מזרחית מפורט תאו פ•ק מזרחית
מגיר לכם י קו ן  ?.11ר..
מעו ז מיל א י סמע י ל י ה.
 3ק״מ מערבית מכביש הרוחב מול ציר
כרטיסן .40
ליד כביש הרוחב 3 ,ק״מ מזרחית מציר
עזבו ן ו.י־.6
תצפית או״ם כקצה הדרומי של האגם
המר הקטן.
צומת צירים מרפאה כתבה-הברחה-מקצה.
א קי*מ מערבית מהתעלה ,צומת הצירים
מ י כל י ט י מ ו ר .
על ציר דמע 8 .ק״מ מערבית לצומת
הצירים דמע-מ?כר.
על שפת האגם המר הקטן ו בשפכו
לתעלה.
צפונית מ ז רו( ׳ )1לצומת הצירים טל י סמ ן-
לבם י קו ו  (,נ .2
תעוז  3ק״מ מזרחית מקצה הדרומי של דרך
ו־ו-חת״מ ,מצומת הצירים נ וה־ י ירה .73
 2ק״מ מזרחית לצימת דרך ה-חת״מ צומת
הצירים פוטוו-טליסמן >•./.
 5ק״מ מזרחית לק נטרה.
צ ומת הצירים חבית• סקר נ  1ה .
 3ק״מ צפונית ממפגש האגם המר הקטן
והגדול.
תצפית או״ם על גדות התעלה בק״מ
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מ מ ו ר

322

.ק
קופר

גדמ׳־ז/צפו נ ית

כל

קילו

גומי׳ ע/דרומית

מז

תצפית א ו״ט על שפת התעלה 1 ,ק״מ
צפו נ י ת מק ג טריז.
תצפית אי״ט על גדות התעלה בק״מ
ה.136-

ב
ראו ח

גדמ״ז/מרכזית

מא

ראם

גדמ״ע/דרומית

מח

ראמה
רבגוני
רבי ע ו ו
רבעה

ג דמי׳ ע/מרכזית
גדמ״ע/צפונית
גדמ״ז/מרכזית
גדמ״ע/צפונית

מג
כל
כפ
כי

גדמ״ז/דרומית

מז

ר י אל י סט

גדמ־־ז/דרומית

מו

ר י אקצ • ה

גדמ״ז/צפונית

ככ

שונית

גדמ״ע/דרומית

מב

שחף

גדמ״ז/מרכזית

כצ

שלף

גדמ״ע/מרכזי ת

כצ

שמש י ה
שנ יר

גדמ״ע/דרומיה
גדמ״ע/מרכזי ת

מס
כצ

שר ו ו ל י ת

גדמ״ז/מרכזית

מא

רד

 10ק״מ דרימית-מזרחית מטסה ליד ציד
מבדיל .76
דרומית-מערבית לאגם המר הקטו על ציר
מקדש.
על הציר ים סקרגומ-ארזל.
ליד גדות התעלה בקמ ה.35-
ליד כביש הרוחב ציר כרטיסו .61
 9ק״מ מזרחית מרומני ,הצטלבות
הצירים לסט י ס-ס י נ ר.
תצפית א־ו״ם על גדות התעלה בקצה הציר
עטיפה מול תחנת האיתות שליפה.
בתוך ציר המתלה 2 .ק״מ דרומה מציר
ע ט י פ  1ז  nו..
על כביש רוחב צומת הצירים כרטיסן-
מאדים.
על שפת האגם המר הגדול על ציר
טסט.
מעוז בלתי מאויש על גדות התעלה10 ,
ק״מ צפ ו נ ו; מא י סמעי ל יה.
ביו התעלה לתעלת המיס המתוקים7 ,
ק־־מ צפונית לאגם תמסח.
על ציר הנרהוז .6.1
חלקה המערבי ש> העיר איסמעיליה ושדה
התעופה שלה.
 9ק״מ דרומית-מזרחית מטסה לציר
מגדיל .76
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