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 עמיתי אנשי החינוך,
 

"אזרחי ישראל, היום, בסמוך לשעה שתיים אחר הצהריים, פתחו צבאות מצרים 

מן האוויר, בשריונים  -וסוריה בהתקפה נגד ישראל. הם ערכו סדרה של תקיפות 

לאויב נגרמו  .בסיני וברמת הגולן. צה"ל נלחם והודף את ההתקפה -ובארטילריה 

 ".ק בניצחונו של צה"לאין לנו ספ …אבדות רציניות

 

 6 -מילים אלו פתחו את הנאום הדרמטי שנשאה לאומה ראש הממשלה דאז, גולדה מאיר, ב

 , בערב בו פרצה מלחמת יום הכיפורים.3791באוקטובר 

 

ושל צבאות  מלחמת יום הכיפורים נפתחה בהתקפה רחבת היקף של כוחות סוריים ומצריים

מתקפה וחוסר ההיערכות של צה"ל לקראתה גררו את פתאומיות האמנם, על ישראל.  נוספים

אך בימים מועטים שינתה המלחמה את פניה וידו של צה"ל ישראל למלחמה קשה ומתישה, 

הייתה על העליונה. במלחמה זו, באו לידי ביטוי מסירות הנפש של חיילי צה"ל, גבורתם ועוז 

צרי והסורי נחלו תבוסה רוחם, והיא הסתיימה בניצחון צבאי מובהק של צה"ל: הצבא המ

 מוחצת, וחיילי צה"ל הגיעו לפאתי קהיר ולפאתי דמשק.

 

, אך העיסוק בה הולך וגובר. לוחמים ממשיכים מלחמת יום הכיפוריםארבעים שנה חלפו מ

זיכרונות הרודפים אותם  –לספר ולהעלות על הכתב את הזיכרונות שנטבעו בהם במלחמה 

ובחו"ל, שהיו סגורים בפני הציבור, נפתחים, חושפים מידע וארכיונים שונים בארץ  –עד היום 

ומגלים פרטים שהיו חסויים במשך שנים. אלו מציגים היבטים שונים של המלחמה באור 

 חדש. 

 

 

 .5001, 52*פעילות זו מבוססת על גיליון "על סדר היום" שיצא לציון שלושים שנה למלחמה, מס' 
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. תולדות מדינת ישראל ולהרחיב את ידיעותיהם בוחשוב לקרב את התלמידים לפרק זה ב

קטעי זיכרונות אישיים ועדויות, ו עות ציון אירועים מרכזיים במלחמהבפעילות שלהלן, באמצ

שהתעוררו בעקבות המלחמה ושיש בהן כדי ייערך דיון בכיתה בשאלות ערכיות ועקרוניות 

 .להבהיר את השפעתה המכרעת של מלחמה זו על החברה הישראלית

 

בפעילות משולבים קישורים לסרטונים, קטעי שמע, יומנים ותמונות מהמלחמה. אנו מציעים 

להשתמש בהם במהלך העבודה בקבוצות, שכן יש בהם כדי להעשיר את הדיון הקבוצתי ואת 

 הדיון במליאה. 

 

 

 

אנו מקווים שפעילות זו והמידע המובא בה יהיו לכם ולתלמידיכם לתועלת ויסייעו לכם 

 אכם לעסוק במאורע חשוב זה.בבו

 

 

 בברכה,

 ארז אשל

 מנהל מינהל חברה ונוער
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  מטרותמטרות

 להכיר היבטים שונים של מלחמת יום הכיפורים. .3

 להיחשף לחוויות אישיות מהמלחמה ולרישומה על החברה הישראלית עד היום. .5

 על החברה הישראלית.של המלחמה השפעה לדון ב .1

  

 י"ב.-כיתות ט' אוכלוסיית יעד:אוכלוסיית יעד:

  

דקות )הפעילות מורכבת משני חלקים. אפשר לבצע חלק אחד בלבד   70 משך הפעילות:משך הפעילות:

 כדי לקבל תמונה מלאה יותר(. של המערך, אך מומלץ לקיים את הפעילות בשלמותה

  

 (.4-3כרטיסי מידע ) עזרים:עזרים:

 

  מהלך הפעילותמהלך הפעילות

ש כדי לקרב את התלמידים לנושא באמצעות חוויה אישית, המנחה יבק הכנה לפעילות:הכנה לפעילות:

מהתלמידים לשוחח עם אדם קרוב )הורים, סבים, קרובי משפחה, שכנים  וכד'( על חוויותיו 

 מתקופת המלחמה. 

 הציעו לבני הנוער נקודות לשיח עם אותו אדם קרוב:

  ?היכן היית בזמן המלחמה 

 ?איזה אירוע, או איזו חוויה, זכור לך במיוחד מתקופה זו 

 ?איזו אווירה שררה בתקופה זו בארץ 

 אם המלחמה השפיעה עליך אישית?ה 

 ?כיצד, לדעתך, השפיעה המלחמה על החברה הישראלית באותם ימים 

 .לדעתך, האם השפעה זו ניכרת בחברה גם היום? פרט 

  ?מה לדעתך חשוב לזכור ממלחמה זו ולהעביר לדורות הבאים 
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  חלק ראשוןחלק ראשון

 

  במליאהבמליאה  ––שלב א' שלב א' 

 על מלחמת יום הכיפוריםדקות מספר  הצעה: אפשר לפתוח את הפעילות בהקרנת קטע של

  המלחמה(. פרוץרצוי הקטע של "תקומה" )מהסדרה 

 

  פתיחה במליאהפתיחה במליאה

 :מלחמהלרקע תיאור קצר של הביפתח את הפעילות  המנחה

בשנים שאחרי  ורים.עד פרוץ מלחמת יום הכיפ שנים בלבד עברו ממלחמת ששת הימיםשש 

מלחמת ששת הימים, הייתה בישראל תחושה של איפוריה ושל ביטחון מופרז בכוחו של 

צה"ל. תחושה זו, ששררה הן בציבור הן בקרב ההנהגה הצבאית והמדינית, הביאה 

 לשאננות, ומתוך כך לפירוש מוטעה של כוונות מדינות ערב השכנות ושל מעשיהן.

עברו בטרם יעזו צבאות ערב לתקוף שוב את ישראל, ולכן, ההנחה הייתה ששנים רבות י

למרות ריכוזי הכוחות הגדולים של צבאות ערב סמוך לגבולות ישראל ולמרות התרעות שונות 

מצרים אותה עת, רך למלחמה. בעל כוונות מדינות אלו לתקוף את ישראל, צה"ל לא נע

לידיהן את השטחים  ו להשיבלמתקפה על ישראל. הן שאפ וסוריה התחמשו והתכוננו היטב

 ולשקם את כבודן שנרמס. במלחמת ששת הימים, מהן שכבשה ישראל 

בראשות ממשלת ישראל עמדה באותו זמן גולדה מאיר, משה דיין היה שר הביטחון, ודוד 

 אלעזר )"דדו"( היה הרמטכ"ל. 

שעומדת רק בבוקר יום כיפור, שעות ספורות לפני הפלישה, התקבלה ידיעה ברורה על כך 

, 3791באוקטובר  6 -לפרוץ מלחמה. פלישת מצרים וסוריה לישראל החלה ביום כיפור, ב

הכוחות ופתעו נוכח בדרום ובצפון הבשתיים בצהריים. כוחות צה"ל הדלים שאיישו את הגבול 

במהירות. המלחמה הייתה קשה וארכה  הגדולים שתקפו אותם, ואלו כבשו שטחים רחבים

ולמרות התבוסה שנחלה , למלחמהנערך כראוי ף העובדה שצה"ל לא על א שלושה שבועות.

ישראל בימים הראשונים למלחמה, הצליח צה"ל להדוף את צבאות סוריה ומצרים משטחי 

מרשים בכל סוף המלחמה הושג ניצחון ישראלי ב ישראל, ואף להתקדם לעומק שטחיהן.

 ק"מ מקהיר. 303 -ק"מ מדמשק ו 40של מרחק החזיתות, כאשר צה"ל נעצר ב

http://www.youtube.com/watch?v=fZBjfYyvuYg
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התחושות בציבור הישראלי לאחר המלחמה היו מעורבות: מצד אחד, תחושות השתאות 

והקלה על נצחונו של צה"ל למרות נתוני הפתיחה הקשים במלחמה. האיום הקיומי על מדינת 

 5,200-מעל לבמהלך המלחמה נהרגו ישראל הוסר. מצד אחר, תחושות של אבל וכעס. 

האמון , מאות נעדרו או נלקחו בשבי ורבים סבלו מהלם קרב. נפצעו חיילים ישראלים, אלפים

המוחלט של אזרחי ישראל במנהיגות המדינית והצבאית נסדק, וקולות רבים קראו להנהגה 

 לפני המלחמה ובמהלכה.ה להתנהלותלחקור את מחדלי המלחמה ולקבל על עצמה אחריות 

ל החותם שהשאירה על מלחמה, ועבפעילות זו ננסה לעמוד על היבטים שונים אלו של ה

 החברה בישראל, חותם הניכר עד היום.

  דיון במליאהדיון במליאה  --שלב ב' שלב ב' 

יבקש מכמה תלמידים לשתף את הכיתה בשיחות שערכו בבית )חשוב למקד את  המנחה

 השאלות כדי לשמוע מגוון תלמידים(. 

 ?איך הרגשתם במהלך השיחה 

 ה בשיחה.ספרו בקצרה על חוויה משמעותית של המרואיין שעלת 

 ?איך תיאר המרואיין את האווירה בארץ באותם ימים 

 ?האם המלחמה השפיעה על המרואיין בצורה משמעותית 

 ?במה ניכרת השפעת המלחמה עליו גם היום 
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  חלק שניחלק שני

  קבוצתי קבוצתי   --שלב א' שלב א' 

 המליאה תתחלק לארבע קבוצות.

, לדון ידעכל קבוצה תקבל כרטיס מידע שונה על המלחמה. יש לקרוא את המ

 .ולהכין את עיקרי הדיון להצגה במליאה שאלות המצורפותב

 

  במליאהבמליאה  --שלב ב' שלב ב' 

כל קבוצה תציג את המידע שקיבלה ותשתף את המליאה דיווח נציגי הקבוצות: 

 .בנקודות העיקריות שעלו בדיון הקבוצתי

 

  שאלות לדיוןשאלות לדיון

 אילו, אליהם נחשפתםשמקורות המידע המגוונים לאור לאור דיווח הקבוצות ו .3

 רישומים שונים הותירה המלחמה?

פי -בחברה הישראלית. על גרמה לטלטלהמלחמת יום הכיפורים יש האומרים כי  .5

 במה מורגשת השפעתה עד היום? ,הקטעים שקראתם על המלחמה

הממשלה ועדויות מישיבות פרוטוקולים סודיים  ציבורבפורסמו  ,בשנים האחרונות .1

 לחמה.ועדת אגרנט שחקרה את מחדלי המומ

לא : ", לוחם במלחמת יום הכיפוריםכתב יאיר פרג'ון מסמכים אלו, בעקבות פרסום

היה צורך להמתין בנשימה עצורה לפרוטוקולים של ישיבות הממשלה ערב פרוץ 

מלחמת יום הכיפורים כדי לדעת שהיה נתק בין הדרג המדיני והצבאי הבכיר לבין 

. אולי רק עד כמה היה הנתק עמוק, הכוחות בשטח. אנו, שלחמנו שם, ידענו את זה

למדנו עכשיו. לולא היוזמה שנלקחה על ידי המפקדים והחיילים בשטח, התוצאות היו 

 ( Ynet, 9.30.5030 " )"האם רעד קולו של דיין?" יאיר פרג'ון,.קשות ואיומות

 מהו המסר העיקרי שעולה מדבריו של יאיר פרג'ון? -

 לים עשרות שנים אחרי המלחמה?בפרסום הפרוטוקושמה לדעתכם החשיבות  -

 זו?כחשיפה ב ותהכרוכ ן הבעיות והחששותמה -

"עכשיו, אחרי שנה לאחר המלחמה כותב אורי אלי אליצור בעיתון מעריב:  40 .4

הניצחון הגדול  ארבעים שנה, מותר כבר לגלות את האמת. מלחמת יום כיפור הייתה

הניצחונות המזהירים ביותר של צה"ל ושל מדינת ישראל בכל תולדותיהם, ואחד 

בתולדות המלחמות בעולם בכלל. ישראל הותקפה בשתי חזיתות בבת אחת 
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ובהפתעה גמורה על ידי שני צבאות גדולים, מודרניים, מאומנים ומצוידים היטב, תוך 

קריסה טוטלית של התפיסה המודיעינית והאסטרטגית שלה, וכעבור קצת יותר 

וחלט, ולהנחיל לתוקפיה תבוסה מוחצת משבועיים היא הצליחה להתאושש מהלם מ

בשתי החזיתות בו זמנית. מעט מאוד מדינות בעולם עמדו במבחן כזה בלי 

 להתמוטט...

ברור שלא צריך ..אלף תקלות היו במהלך הגיוס, אבל במבחן התוצאה אין ספק.

אבל התמונה הכוללת של מלחמת יום כיפור .. לזלזל בכשלים ואסור לטייח מחדלים.

ניצחון גדול, של תושייה מופלאה, ובעיקר של אירוע שבו ישראל ניצלה בנס היא של 

 *".מאפשרות די קרובה של חורבן

 מה המסר העיקרי העולה מדבריו? -

 ?לתרם הזמן שחלף מסיום המלחמה  כם,לדעת ,במה -

על הציבור הישראלי ועל החברה הישראלית.  עמוקות מלחמת יום הכיפורים השפיעה .2

 עדיין מורגשת? פרטו? ,שנה אחרי המלחמהארבעים האם השפעתה היום, 

טרם הפעילות, מה לדעתכם  לאור הריאיון שערכתםהדיון שנערך בכיתה ו לאור .6

 ולהעביר לדורות הבאים?ממלחמה זו חשוב לזכור 

 

 

  במליאהבמליאה  --שלב ג' שלב ג' 

ראש , ד"ר אברהם ליפשיץאפשר לקרוא את הדברים שכתב  לסיכום הפעילות,לסיכום הפעילות,

 :שנה לאחר המלחמה 40 ,מנהל החמ"ד הארצי

 

מדי שנה בשנה, כשאני מתכונן לקראת יום הכיפורים, מחשבותיי נודדות ליום 

, יום הכיפורים שבו התחילה המלחמה. התחושה 3791הכיפורים ההוא, בשנת 

 הראשונה שמעלים בי הזיכרונות היא של כאב. 

עציון", עולות אז בזיכרוני דמויות חבריי שנפלו במלחמה: חברים מישיבת "הר 

 מתנועת הנוער, משכונת המגורים, מהישיבה התיכונית וממעגלי חיים נוספים.

היום אני יודע שהמלחמה ההיא ביגרה אותנו באחת. ההשתתפות בקרבות שנה 

אחת בלבד לאחר שגויסנו לצה"ל, הלחימה הקשה, חיזוק החברים הפצועים, הביקור 

 ת עולמנו.כל אלו שינו אותנו, שינו א –אצל משפחות השכול 

 אך בד בבד עם הזיכרונות הכואבים, עולים בי גם זיכרונות אחרים. 

                                                 
*
 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/503/641.html 

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/503/641.html
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במרכז הגולן, וביום השני למלחמה, ראינו מאות טנקים סורים  309הייתי במוצב 

מתקדמים לכיוון המוצב. היינו כעשרה חיילים בבונקר והרגשנו לכודים. התחמושת 

ועה על נפילת מוצב החרמון שברשותנו הייתה מעטה ולא היו לנו מים. כשהשמ

 הגיעה אלינו, מצאנו את עצמנו תוהים אם יגיע רגע שבו נצטרך להיכנע. 

מאותם רגעים זכורים לי שני משפטים. משפט אחד שאמר אחד החיילים במוצב, 

 ומשפט אחר שאמר לנו הסמג"ד בקשר הגדודי.

ד החיילים, "אבא שלי לא עלה ארצה כדי שאני אכנע במלחמה ואלך בשבי," אמר אח

וכנשאל הסמג"ד בקשר: "איפה חיל האוויר? איפה הארטילריה? תראה כמה הם 

וכמה אנחנו...", הוא ענה: "חייל, מאז ומעולם עם ישראל נלחם במלחמת מעטים נגד 

 רבים, וניצח. תחזיק מעמד ותהיה חזק".

 שני המשפטים האלו הבהירו לי שלושה עניינים: 

המשך של  –האנשים. עובדת היותנו חלק מעם נצחי  הרוח, היא המניעה את -האחד 

היא המפיחה בנו  –דורות הקשורים למסורת בית אבא, לארץ ישראל, לעם ישראל 

 את הנכונות לעמוד איתן גם במצבים הקשים ביותר.

לא רק נכונות מפיחה בנו הרוח, אלא גם יכולת. היא המביאה לניצחונות  -השני 

ם הכיפורים הסתיימה בניצחון כי הלוחמים ידעו מעשיים בשדה הקרב. מלחמת יו

שהעתיד נמצא על כף המאזניים, הם הבינו שעליהם לשנות את התמונה הקשה 

 שנוצרה בימי המלחמה הראשונים.

עלינו לחיות בתודעת שליחות, להבין שעם ישראל היום ממשיך את  -השלישי 

אלא אנו מחויבים  מלחמתו על הקוממיות. עלינו להבין שאל לנו להיות שאננים,

כדי לחזק את חוסנה של החברה  –בפן הפיזי ובפן החינוכי  -לעשות הכול 

 הישראלית. 

מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמה קשה מאוד, והאבדות בה היו רבות, אך אנו 

יצאנו ממנה מחוזקים. יצאנו ממנה בתחושות של שליחות ושל יכולת, ובכוח תחושות 

 חוסנה של החברה הישראלית גם היום. אלו, עלינו לפעול למען

 
 שיץ עד היום, ארבעים שנה לאחריה?איזה רושם הותירה מלחמת יום הכיפורים על ד"ר ליפ -

 מה הרשים אתכם בדבריו? נמקו. -
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  סבירות נמוכהסבירות נמוכה  --  11כרטיס מספר כרטיס מספר 

  ..שלאחריושלאחריוקראו את הקטע וענו על השאלות קראו את הקטע וענו על השאלות 

 

הישראלי שקיימת סבירות נמוכה להתקפה העריך המודיעין  ,ערב פרוץ מלחמת יום הכיפורים
חודש מצרית וסורית על מדינת ישראל. הערכת המודיעין התעלמה מן העובדה שבמהלך 

פרוץ המלחמה, תגברו המצרים והסורים את כוחותיהם ורכזו אותם בגבול ל סמוךספטמבר, 
המדיני  והדרג ,בלבדצבאיים עם ישראל. אנשי המודיעין הישראלי סברו שמדובר בתמרונים 

. גם מידע אמין ובדוק, שהגיע מהמלך חוסיין, לגבי מועד המלחמה, לא סברתם זואימץ את 
 . לקיומההשפיע על הדרג המדיני לשנות את הערכתו בדבר הסבירות 

 
הרמטכ"ל, דוד אלעזר, פנה לממשלה וביקש לגייס אנשי מילואים. הממשלה דחתה את 

מצרים וסוריה שטענה שה ידיעה ממקור מהימן הגיע ,בקשתו. יומיים לפני יום הכיפורים
ידי ראש המוסד, אך אנשי המודיעין לא שינו -עומדות לתקוף את ישראל. הידיעה אושרה על

 6-, ברק בבוקר יום הכיפוריםנמוכה. היא  הסבירות למלחמהונותרו בדעתם שאת הערכתם 
פרצה  ,פה. בפועלפתח ההתקיהגיעה ידיעת מודיעין אמינה כי בשעות הערב ת ,אוקטוברב

 ., בשעה שתייםיום הכיפוריםבצהרי המלחמה 

 

מלחמה כונו בציבור לאחר המלחמה לאפשרות של מוכנותו של צה"ל -כישלון המודיעין ואי
, הוקמה ועדת חקירה 3791בנובמבר  53-לאחר סיום המלחמה, ב". המחדלבשם "

ת האירועים שקדמו לבחינבראשות נשיא בית המשפט העליון שמעון אגרנט,  ,ממלכתית
 למלחמת יום הכיפורים והימים הראשונים למלחמה.

 
היו חסויות שנים רבות, ונחשפו בפני הציבור רק  ועדת אגרנטשנמסרו בפני עדויות חלק מה

תיאר המקורבים ביותר לראש הממשלה דאז גולדה מאיר, מישראל גלילי,  בשנים האחרונות.
מתקפה על דבר ההדרג המדיני של ט של הצבא ואת חוסר הידיעה המוחל בפני ועדת אגרנט

"בכל העת הייתה הערכה שאנחנו לא עומדים בפני : 9137באוקטובר  6-בהעתידה להתרחש 
בוודאי  ,"אם לא ההערכה הזאת ," הדגיש גלילי את התפיסה המוטעית של השלטון,מלחמה

זמנית הסתמכה  ההערכה בדבר פריצת מלחמה בשתי חזיתות בו שהיינו מגייסים מילואים...
לבלום את  ,באמצעות הצבא הסדיר וחיל האוויר ,שהיה מסוגל ,על כושר הבלימה של צה"ל

הרמטכ"ל ושר הביטחון  ולא להיות קורבן להפתעה... ,האויב עד שיגיעו כוחות המילואים
 ...אמרו לנו כמה פעמים כי תהיה לנו התרעה מוקדמת על ניסיון מצרי לחצות את התעלה

ה פטאלית בהערכת נתוני המודיעין, שגיאה שהשתתפו בה גורמי הביטחון וכן הייתה שגיא
עד שנכנס  היו מקדימים לגייס את המילואים... ,הדרג המדיני, שכן אם לא הייתה שגיאה

איש לא הציע לגייס מיד את המילואים,  ,ואמר שפרצה המלחמה 34:00-המזכיר הצבאי ב
 ."ה מצרית..אפילו אז היו שרים שאמרו שמדובר בהטעי

 

 html-ww.ynet.co.il/articles/0,7340,Lhttp://w.4296811,00: מקור

  

  שאלות לדיוןשאלות לדיון

 קיבלתם?בכרטיס שמה חידש לכם המידע ש

  ? הקטעקריאת בעת בכם  עלורגשות ו אילו מחשבות

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4296811,00.html
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  מים הראשוניםמים הראשוניםהיהי  --  22מספר מספר   כרטיסכרטיס

  ..שלאחריושלאחריוקראו את הקטע וענו על השאלות קראו את הקטע וענו על השאלות 

 

, בצהרי יום כיפור, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה על 3791באוקטובר  6-ב
חיילי צה"ל מדינת ישראל. רק עם תחילת הקרבות, הורה הרמטכ"ל על גיוס מילואים מלא. 

 ,והמכה הייתה קשה: בחזית הדרום תקפו המצרים באוויר וביבשה ,לא היו מוכנים למלחמה
כמאה אלף צלחו את תעלת סואץ והעבירו  לצד הישראלי  ,הפציצו בסיסי צבא ושדות תעופה

כחמש מאות חיילים וכמה  . לעומתם, מנו כוחות צה"ל במוצבים רקחיילים ועשרות טנקים
ריים על ביצורי צה"ל שעל גדות השתלטו הכוחות המצ ,שעות ספורותב. עשרות טנקים

  התעלה.
 

הפגיזו תקפו מטוסים סורים את יחידות צה"ל ברמת הגולן. תותחים סוריים  ,בחזית הסורית
רמת הגולן והשתלטו עליה. חיילי קומנדו  נכנסו אלומאות טנקים סוריים  ,שוביםייאת ה

השריון הסורי המשיך ל חיעל בסיס צה"ל בפסגת החרמון וכבשו אותו. במסוקים סוריים נחתו 
 ספורים מהכנרת. קילומטריםלנוע מערבה והגיע למרחק 

 
באוקטובר, נערך דיון חירום אצל ראש הממשלה  9-יממה לאחר פרוץ המלחמה, בצהרי ה

על . השלטוןבו השתתפו שר הביטחון משה דיין, הרמטכ"ל דדו אלעזר וצמרת וגולדה מאיר, 
שלושים בפרוטוקולים שנחשפו  .קשהבדיון ווירה אהייתה ה, המלחמה רקע המצב בחזיתות

אני רוצה לספר לכם " דיין את המצב: ועד תיאורו הפסימי שלמת ,אחר המלחמהלשנה  ושבע
איך אני רואה את המצב. הדברים שאומר מקובלים על הרמטכ"ל. הייתי בחזית הצפון ועכשיו 

וה כי נוכל להתייצב. יש עמדות כרגע יש מצב לא טוב, אבל אני מקו אני חוזר מחזית הדרום...
 ...מוקפות; יש הרבה שבויים. ייהרגו עוד וייפלו בשבי, ואיננו יודעים מה יהיה גורל השבויים

זה לא הזמן לחשבון הנפש. לא הערכתי די את כוח האויב, את המשקל הלוחמתי שלו, "
טוב מאשר והגזמתי בהערכת הכוחות שלנו וביכולתם לעמוד. הערבים לוחמים הרבה יותר 

מטרייה קשה  – קודם. יש בידיהם נשק רב; הם פוגעים בטנקים שלנו בנשק אישי. הטילים
מה  ..יש לנו בעיה של יחסי כוחות קשים מאוד. שחיל האוויר שלנו לא יכול לנפץ אותה...

 (//:il/online/1/ART2/163/226.htmlg.cowww.nrhttp. )מתוך: "יהיה?
 

  קראו את הקטע וענו על השאלות:קראו את הקטע וענו על השאלות:

התפתח דיון  ,מסיבת עיתונאים מתוכננתלקראת באוקטובר  7-בשנערכה בישיבת ממשלה 
. קשהכה המצב בחזיתות כשלציבור הלחימה כיצד יש להציג את תמונת בשאלה נוקב 

אסור להגיד את כל האמת. אני רוצה  : "בתקריות אומרים אמת. במלחמההרמטכ"ל דדו טען
שר הביטחון משה תכנן להודיע לעומת זאת,  **".שיאמינו בדרום שהולך טוב בגולן, ולהיפך

 .יכול להוביל לחורבן בית שלישיוככקטסטרופלי שהוא הגדיר  – המצבחומרת בשידור חי על 
בר בשידור. משר הביטחון לדלמנוע לקבל את דעתו של הרמטכ"ל וגולדה מאיר החליטה 

  את המצב בחזיתות בצורה מאופקת ומאוזנת.לציבור הציג והאלוף אהרון יריב  דיבר ,במקומו
 

 לדווח על חומרת המצב? ברצונו מה, לדעתכם, היו השיקולים של שר הביטחון דיין  .3
למנוע דיווח בהחלטתה מה, לדעתכם, היו  שיקוליה של ראש הממשלה גולדה מאיר  .5

 זה?
עד כמה לחשוף מידע רגיש לציבור בשאלה לבטות ההנהגה האם, לדעתכם, הת .1

 .הדגימוקיימת גם היום? 
 

**http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=749714 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/163/226.html
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=749714
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  והמחאה הציבוריתוהמחאה הציבורית  סיום המלחמהסיום המלחמה  --  33כרטיס מספר כרטיס מספר 

  ..שלאחריושלאחריוהשאלות השאלות   קראו את הקטע וענו עלקראו את הקטע וענו על

 , יום כניסת הפסקת האש לתוקף.3791באוקטובר  54-מלחמת יום הכיפורים נמשכה עד ל
יצאה מדינת  ,כן-פי-על-אף .מלחמת יום הכיפוריםבהמנצח נה צבאית, נחשב צה"ל לצד בחימ

לאחר  במיוחדישראל מהמלחמה מוכה ופגועה. רבים מן המיתוסים שאזרחיה האמינו בהם, 
מאוד גם ימים ספורים. האמון בהנהגה המדינית, ובמידה רבה ב, נופצו מלחמת ששת הימים

בנקל.  הביטחון ביכולתה של ישראל לגבור על אויביה בפיקוד צה"ל, נסדק קשות, והתערער
  .השאירו משקע כבד בקרב העם האבדות הרבות בנפש

 

, החל שחרור חיילי המילואים שלחמו במלחמת יום הכיפורים. עם 3794בסוף חורף 
אותם חוו ש – תנועת מחאה עממית על כשלי המלחמה מאליהשחרורם, החלה להתארגן 
שפיקד במלחמה על מעוז , מוטי אשכנזי הראשון שהפגין היה סרןאנשי המילואים על בשרם. 

ולא נפל בידי המצרים היחיד מבין מוצבי התעלה שהחזיק מעמד , המוצב "בודפשט"
והוא יצא מהמלחמה  ,שלושים מחייליו של אשכנזי נהרגו בקרבות הקשיםבמלחמה. 

בתחילת חודש  מהמילואים עם שחרורו את הדין. על כך יך לתתבתחושה שמישהו למעלה צר
בקריאה  מול משרד ראש הממשלה שביתת רעבב ופתח ירושליםעלה אשכנזי לפברואר, 

הצטרפו אליו רבבות אזרחים  ,ימים אחדיםבביטחון משה דיין להתפטר מתפקידו. לשר ה
, ואחר כך סוערת םהמונית היחיד נהייתה למחאת ומחא ,וחיילי מילואים שהגיעו ישר מהחזית

הפעילה לחץ רב על ההנהגה. גם משפחות שה היטב בתקשורת, שסוקר ,תנועה המוניתל
 לקבל על עצמה אתוהגבירו את הלחץ על הממשלה  הצטרפו למחאהשכולות כואבות 

אליה תמיכה אדירה בקרב הציבור, והיא סחפה ל זכתהמחאה המחדלי המלחמה. לאחריות ה
ראש הממשלה  :י, השפיעה תנועת המחאה עמוקות על הדרג הפוליטבסופו של דבררבים. 

יצחק ממשלה חדשה בראשותו של דיין התפטרו, והוקמה  ושר הביטחון משה גולדה מאיר
 .רבין

 

אני אומר שאני  ,בכל הצניעותסיפר: "הוא  ,5005יולי ב מוטי אשכנזישנערך עם איון יבר
זה היה  עת המחאה של מלחמת יום כיפור...ת גולדה מאיר עם תנוהבאתי להפלת ממשל

בעצם אגד של קבוצות פוליטיות שהקו המתווה שלהן היה לקיחת אחריות. קיימנו הפגנות עד 
 ה.הממשל להתפטרות

  

מאחר  ,"השארתי חיילים מהפלוגה שלי והרגשתי שאני חייב למשפחות וליתומים את זה
י אחריות רים מאחריות. מאז נכנס לז'רגון הביטוחררה את הבכיועדת אגרנט ששו

 ,Ynet מוטי אשכנזי רץ לכנסת"," ,שמואלי סמדר :מתוך( .מיניסטריאלית )אחריות המנהיג("

32.9.5005) 

  

  שאלות לדיוןשאלות לדיון

תנועה של התרחבה לשאדם בודד  תנועה של – מוטי אשכנזי ייסד תנועת מחאה .1
 עול? אילו ערכים הנחו אותו?הניע את מוטי אשכנזי לפ , לדעתכם,אלפים. מה

סיום המלחמה הייתה השפעה משמעותית על השלטון שפרצה עם למחאה הציבורית  .2
 בישראל. מה, לדעתכם, היה מקור כוחה?

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-23844,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-23844,00.html
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%A8%D7%A2%D7%91
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-20752,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-20752,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-20752,00.html
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  תוצאות המלחמהתוצאות המלחמה  --  44כרטיס מספר כרטיס מספר 

  ..שלאחריושלאחריוקראו את הקטע וענו על השאלות קראו את הקטע וענו על השאלות 

 השלטוןעל ל החברה והשפיעו עמוקות ע ולאחריה מלחמת יום הכיפוריםהאירועים שאירעו ב

 בישראל:

תנאי הפתיחה למרות ההפתעה וגורם צה"ל הצליח, למרות . ניצחון צבאי של צה"ל: 1

הקשים של המלחמה, לשנות את מהלכה, לעבור להתקפה ולנצח צבאית. לקראת סוף 

בשתי החזיתות: בחזית הדרומית מול צבא  צבאי מובהקג ניצחון ישראלי הוש ,המלחמה

הדף את הכוחות ונכנס עמוק לתוך מצרים וסוריה צה"ל  .הצפונית מול סוריה מצריים ובחזית

  (.ק"מ מקהיר 303 למרחקק"מ מדמשק ו 40הגיע למרחק )

שבויים, עשרות נעדרים.  103פצועים  9,523הרוגים,  5,626 . מספר הנפגעים היה רב:2

 אחרבים להתחקות נעשו מאמצים רבמשך שנים הוקם מרכז מיוחד לאיתור שבויים ונעדרים ו

 גורלם של הנעדרים.

: אחת התוצאות הקשות של המלא ביכולתנו הצבאית ןן והאמו. נפגעה תחושת הביטחו3

איבוד אמון הציבור בישראל במערכת ירידה קשה בתחושת הביטחון והמלחמה הייתה 

 ביקורת .התערער הצבאית והפוליטית. הביטחון ביכולתה של ישראל לגבור בנקל על אויביה

 ועלתה דרישה לחקור את ה"מחדל". ,ציבורית נוקבת הוטחה במנהיגים בצבא ובדרג הפוליטי

קצינים וחיילים  שאותן הובילותנועות מחאה בציבור התעוררו : . הופעת תנועות מחאה4

משפחות שכולות. הידוע בין יוזמי תנועות המחאה היה סרן מוטי ושחזרו מן המלחמה 

עוז "בודפשט" בצפון התעלה בסיני, המעוז היחיד שלא נפל מפקד מאשכנזי היה  .אשכנזי

 ,בידי המצרים. תנועות המחאה קיימו הפגנות, קראו להתפטרות הממשלה ואישי מפתח בה

 .וכאבאת ו וכעסאת הציבור מהמלחמה,  והביעו את תסכול

"ועדת  – שמעון אגרנטבראשות השופט העליון  ועדת חקירה ממלכתית . הקמת5

כדי לחקור את המהלכים שלפני המלחמה ואת פעולות ההנהגה  : הוועדה הקומה""אגרנט

ועדה מתחה ביקורת על מערך המודיעין והמליצה על וההראשונים.  המלחמה הצבאית בימי

הרמטכ"ל דוד אלעזר לסיים את נאלצו ראש אמ"ן אלי זעירא ו ,שינויים. בעקבות המלצותיה

 כלפימסקנותיה הופנו  ,המלצות לגבי הדרג המדיניכל ועדה לא המליצה ושירותם בצה"ל. ה

 הדרג הצבאי בלבד.

: ועדת אגרנט אמנם פטרה את הדרג המדיני מאחריות למחדלי . שינויים במפה הפוליטית6

 ,חון משה דייןהמלחמה, אך תנועת המחאה נגד הממשלה הביאה להתפטרות שר הביט

. גולדה לא עמדה בלחץ הציבורי ובכאב כולה התפטרות ממשלת גולדה מאירלולאחריה 

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-7251,00.html
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ואלו הכריעו אותה להתפטר. את גולדה מאיר החליף יצחק רבין.  ,המשפחות השכולות

לראשונה, לאחר  :3799-בהביקורת הציבורית על הממשלה סללה את הדרך למהפך הפוליטי 

)שהייתה מפלגת המשך למפלגות הפועלים(, נבחרה בבחירות של  "המערך"שנים של שלטון 

 מפלגת הליכוד בראשותו של מנחם בגין. 3799

ולחתימת  (1777. המלחמה סללה את הדרך לביקורו של הנשיא סאדאת בישראל )7

הושגו הסדרי הפרדת כוחות בין ישראל  ,לאחר המלחמה :1777דיוויד בשנת -הסכם קמפ

לפיו נסוגה ישראל מחלק גדול מסיני. שני הצדדים גילו נכונות להיכנס שם ומצרים והסכם ביניי

ונכונות זו הביאה לביקורו ההיסטורי של הנשיא סאדאת בישראל בנובמבר  ,למו"מ על שלום

 ,למצרים ,בהנהגת מנחם בגין ,חתימת הסכם השלום בין ישראלל, לשיחות שלום ו3799

 .3797 דיוויד בשנת-קמפב ,בהנהגת אנואר סאדאת

 

  שאלות לדיוןשאלות לדיון

 

דת אדמה" שגרמה להתפכחות יש המתארים את מלחמת יום הכיפורים כ"רעי .3

פקחה את עיני החברה בישראל. אילו מתוצאות המלחמה, לדעתכם, מדגימות שו

 תפיסה זו? 

 

אמנון רשף, שהיה במלחמה מח"ט  'פר האלוף במילישנה אחרי המלחמה, ס ארבעים .5

ם שלי אומרים שחזרנו משם שרוטים, ואני אומר להם, : "אנשישלושים וחמשצעיר בן 

לא שרוטים, אבל אחרים. כאלו שמבינים טוב יותר מאלו שלא היו שם מה פירוש 

המילה אחריות, מה משמעות המילה מחויבות, כמה קריטית, תחת אש, יכולה להיות 

יים חזרנו ביקורתהחברות, הגישה האנושית... זה נכון שאיבדנו שם את התמימות, ש

... אני באופן אישי הפכתי להיות רגיש לזולת הרבה יותר, רגשן ואולי גם מרירים

 ***הרבה יותר, ואני לא שוכח לרגע את האנשים שהיו איתי שם".

הפתיעו דבריו  חוויות אישיות עמוקות מהמלחמה. האם בקטע זה אמנון רשף מתאר

 ? הסבירו.אתכם

 

 

 

 

 , כ"ד באלול תשע"ג,ידיעות אחרונותא לא נגמרה וגם לא תיגמר", אריאלה רינגל הופמן, "המלחמה ההי***
10.2.5031 
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 מה ברשת

 
 

  מלחמת יום הכיפורים: מידע ופעילויותמלחמת יום הכיפורים: מידע ופעילויות
 

 netY – שנה למלחמת יום הכיפורים 44

יעוד ימי הקרב, ו תשנה למלחמת יום הכיפורים, הכולל ציר זמן וב 40מדור מיוחד לציון 

צילומים מבעד  ;ילומים מהחזיתצ ;הקלטות של קולות מהמלחמה ;המנהיגים והקרבות

 מכתבים ועוד. ;לעדשת האויב

 

 הארץ –ליום הכיפורים  44בגלל המלחמה ההיא: 

ובו אוסף כתבות על היבטים שונים של  ,וריםשנה למלחמת יום הכיפ 40מדור מיוחד לציון 

 תרבותה.על השפעתה על החברה הישראלית ועל המלחמה ו

 

 Mako – ום הכיפוריםישנה למלחמת  44

 ובו מקבץ כתבות. ,שנה למלחמת יום הכיפורים 40מדור מיוחד לציון 

 

 יד לשריון –שנה למלחמת יום הכיפורים  44

 זיכרונות מהמלחמה.קטעי מקבץ כתבות ו

 

 סודות יום כיפור

 .Y-netהפרוטוקולים של קבינט הממשלה במהלך המלחמה באתר 

 

 העדויות נחשפות

 – יפוריםועדת החקירה הממלכתית לבדיקת מלחמת יום הכ –ועדת אגרנט של הפרוטוקולים 

 .Y-netבאתר 

 

 שנה אחרי: יומני מלחמת יום הכיפורים נחשפים 44

 .Nrgבאתר  יום הכיפוריםשנה למלחמת  40כרונות לציון יזקטעי אוסף עדויות ו

 

 תוצאותיה.על מהלכיה ועל מידע על פרוץ המלחמה,  -  הכנסת

http://kipur.ynet.co.il/
http://www.haaretz.co.il/gallery/40kippur
http://www.mako.co.il/Tagit/40+%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA+%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?levelId=64983
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8881,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8881,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6846,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6846,00.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/482/009.html
http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/yom_kipur.aspx
http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/yom_kipur.aspx


 http://noar.education.gov.ilמדינת ישראל, משרד החינוך, מינהל חברה ונוער: 

 

 

 

15 

15 

 

המלחמה בחזית הפנימית  שנה למלחמת יום הכיפורים, אתר קיבוץ בית השיטה: 44

 . סואץבבסיני ו המלחמה בחזית הגולן,; בבית

עדויות מן החזית ומהעורף,  ,בנים במלחמה. באתר עשר-אחדקיבוץ בית השיטה שכל 

 באתר. בנוסף, על הנופליםהספדים את הו תחושות חברי הקיבוץהמתארים את קטעים 

 שנה אחרי המלחמה.  40אלמנות הלוחמים מדברות שבהם סרטונים 

 

 יום הכיפוריםגלויות שהגיעו לגל"צ בתקופת מלחמת 

, ובו גלויות מצוירות "צה"ל גלי", שהיה בתקופת המלחמה טכנאי באתר שהקים ישראל פרקר

 לשקף במעט אתש והודעות שונות שהגיעו מחיילי צה"ל בחזית. הגלויות מצליחות "עם ד

 האווירה ששררה אז בקרב החיילים בחזית. 

 

 ירטואלית של מט"חוה הויהספרי

 של אמ"ןבתפיסה הפתעה, גורם הב :רים העוסקים במלחמת יום הכיפוריםמקבץ מאמ

ובעוד היבטים  במהלכים הצבאיים, בהפקת לקחים של חיל האוויר ,המוטעות ותבהערכו

 מעניינים.

 

  מלחמת יום הכיפורים "כתבינו משדרים מהשטח"

 מבחר סרטונים מארכיון המדינה.

 אתרי המידע שהוזכרו לעיל יכולים לשמש בסיס להרחבת הידע על מלחמת יום הכיפורים,

זיכרון הבנושא  דיון ,לפעילויות הקשורות בנושא. למשלספים ולספק רעיונות לכיוונים נו

 הנצחה. הו

, שמציעה דגם "הזיכרון חצוב באנדרטאות"אנו מציעים לכם לעיין בפעילות החינוכית 

 הנצחה. של לעיצוב תרבות של שימור הזיכרון ו

 כרון יכולה להיות דרך יצירתית לתעד את מלחמת יום הכיפוריםיקיר זגם הקמה של 

פינת  ,שבה הנחיות להקמת קיר ,…""כך נזכור אותועזר בהפעלה י. אפשר לההולהזכיר

 הנצחה.או פינת  זיכרון

 

 
 

 

 

 צפרית גרינברג ,, עדי שפיראגלי צחור: כתיבה

 אילנה רבינוביץ': עריכה

 אפרת חבהעריכה לשונית: 

http://www.beithashita.org.il/apage/115980.php
http://www.beithashita.org.il/apage/115980.php
http://www.beithashita.org.il/apage/115980.php
http://beithashita.org.il/apage/115981.php
http://www.preker.co.il/glz/galaz.htm
http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?kwd=905
http://www.youtube.com/watch?v=ZwQ9RbQQn5w
http://www.youtube.com/watch?v=ZwQ9RbQQn5w
http://www.snunit.k12.il/minhal/word/13096.doc
http://noar.education.gov.il/main/upload/alsederyom/begin1.doc

