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 הכיפורים-ת יוםקשנ"ר בחירום במלחממ
בפיקוד האלוף אברהם  261הכיפורים הפכה מפקדת גייסות השריון למפקדת אוגדה -כשפרצה מלחמת יום

ראשי השריון ה)ברן( אדן. מפקדה זו הייתה אמורה להשאיר אחריה "רגל על הקרקע" בדמות מפקדת קצין 
ובמינוי אחר  ם)הייתי אז מפקד פו"זימן אותי לעזר דוד )דדו( אהרמטכ"ל בחירום, ולא היא. )מקשנ"ר( 

תהיה שאני רוצה  ,דים ולא יודעים מה נשאר ומה יורדגדול, הכוחות יור הבלגן( ואמר לי: מוטקה, בחירום
וטיפלנו בתגבורות של צוותים  ,. גייסתי צוות קטן, בחלקו אנשי מילואים ותיקיםראשיהשריון הקצין 

ה יתהי. מפקדת קשנ"ר בחירום ועל בסיס טנקים ששוקמו במש"א ,ואחרים וטנקים על בסיס חוזרי חו"ל
 .מנקודות האור של דדו במלחמה תאח

 
 מוטקה ציפורי (מיל')בתא"ל 

 

 
 תא"ל מוטקה ציפורי בעת שירותו בצה"ל

 
במלחמה בפיקוד  261להתפצל למפקדת אוגדה  ,חירוםבעת מפקדת גייסות השריון של אז הייתה אמורה, 

, שייעודה לייעץ למטה הכללי בכל הנוגע בפיקוד סגן מפקד גי"ש ,"ש ולמפקדת קשנ"ר בחירוםמפקד גי
. בפועל, עם פרוץ המלחמה הצטרף סגן מפקד גי"ש דאז, תא"ל דוב תמרי, לאוגדה להפעלת השריון וארגונו

 מוגמעין קצין אג"ם, סא"ל אברהם אלרק כסגן מפקד האוגדה, ומאחור נשארה ריקנות. מאחור נשאר 
מייד עם קבלת המשימה מהרמטכ"ל החלטתי  )שבהמשך המלחמה הפך למג"ד וזכה לעיטור העוז על לחימתו(.

. לא יכולתי להתבסס 2791באוקטובר  6ומקשנ"ר החלה לפעול במוצאי יום הכיפורים,  לבנות מפקדה קטנה
בעבר קמב"ץ יב )משה נתאל"ם על קצינים סדירים שכל אחד מהם רץ למלחמה. למפקדה זו גייסתי את 

לפני שחרור  הבחופשת מחללימים אלוף, ראש אכ"א(, שהיה כאשר הייתי קצין האג"ם בחטיבה ו 9חטיבה 
יהודה גביש, תא"ל )מיל'( כמו כן הבאתי את  אדם.-ומיניתי אותו לסגני ולאחראי לנושא כוח, ואחרי ניתוח לב

את יעקב ויינטרוב )כרמי(, החזרתי , ולשריון ומיניתי אותו למפקד בית ספר, שריוןלהסבה בעבר עשה אצלי ש
, 281למג"ד אלמוג סא"ל באוקטובר התמנה  22ביום  ומיניתי אותו לקצין אפסנאות.שהיה בחופשת שחרור, 

, אטשטימחו"ל חבר ותיק, רס"ן גדעון הגיע  ביום השני למלחמה. שנהרג בלחימה שאול שלובמקום סא"ל 
המפקדה בראשותי פעלה  יתה לי מפקדה מאורגנת, מלאה וטובה.יהכך אג"ם. הומיניתי אותו לתפקיד קצין 

 ן.יבנובמבר ולאחר מכן נכנס לתפקיד אל"ם עמי רדי 21עד 
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 תא"ל ציפורי בחברת האלוף אברהם אדן )"ברן"(

 
 

 צעדים ראשונים
זרועה עם  אמר לי: מוטקה, כל הדרךבמילואים אברהם יפה, לדוגמה, התקשר והאלוף . זרום ידיעותהתחילו ל

כל אחד זורק . ישבתי ב"בור" הפיקוד, מתקבלות ידיעות שונות וביניהן סותרות, טנקים תקועים ונגמ"שים
או מה בחטיבה אחרת  ומה יש בצפון, מה יש בדרום, מה בחטיבה ז ואין מי שיודע בדיוק ובוודאותמספרים 

קשר ונהג ואמרתי לו: -מכשירור ש  ק  עם נתתי לו ג'יפ  ,או מה באוגדות. החזרתי מהמילואים את בצלאל אמיר
מצב הרק"ם  ,ין פגיעות ברכביררת שם בענם בערב אתה נותן לי דיווח מה באתה נוסע לפיקוד צפון וכל יו

היה כשכרתי יהשכבר יצא לגמלאות, אותו  לנושא זה בפיקוד הדרום את אהרון )דוקי( סלע,גייסתי רכב. וה
 .אפעם בחיל חימוש מפקד המש"

התחילה  מפקדת קשנ"רואומר לדדו: זה מצב הכוחות.  יד מתחילים לבטים במטה הכללי, הייתי מריםשהיו כ
הלאה.  ןשהיו על גבול הפנסיה וכ או שיצאו לפנסיה איסוף אנשים, בבגיוס אנשיםלטפל בקדימות ראשונה 

ה מצוין עם אלוף עבדנו בשיתוף פעולפצועים ושל תגבורות כוח אדם. למזלנו, גם הבעיה של ההתחילה מייד 
 . )כיום אט"ל( ראש אג"אשהיה נחמיה קין עם אלוף היה ראש אכ"א, ושהרצל שפיר 

ס יאנשים שנגיאת הלקלוט  -שהיו לו שני תפקידים: אחד במחנה "חסה" הקמתי מעין בסיס קליטה וארגון 
ם ורק"ם אחר , והאחר לטפל בטנקיולארגן אותם בהתאם למקצועות שלהםשהחלו לזרום או חוזרים מחו"ל 

כאשר הגיעו הצוותים הראשונים, שהתגייסו במהירות, אנרכיה גמורה. ל קרובהיה בתחילה המצב ובציודם. 
 ולקח -משקפת אחת טובה מצאו ם א ,מקלע אחד רזרבהגם  וקחלמקלע אחד טוב אם מצאו  ,למחסני החירום

את הטנקים. ביום  דזווכדי לבים רפריטי ציוד בהיה מחסור עצום  ,. כשיחידות יותר מאוחרות באויםשתי
, לכל החנויות האופטיות , בסיוע אלוף נחמיה קיין ששימש ראש אג"א )כיום אט"ל(,השני של המלחמה, הלכנו

 ולקחת את המשקפות. ןקשנו לפתוח אותיב
 

 כיצד פעלה מפקדת קשנ"ר
שבין תפקידיו היו:  -עליון( נציגות במצפ"ע )מוצב הפיקוד ה -מפקדת קשנ"ר פוצלה לשני גופים. הגוף הראשון 

השתתפות בקבוצות דיון מטה )קד"ם( של הרמטכ"ל וראש אג"ם, עבודה משולבת עם אגפי המטכ"ל בכל 
הנושאים הקשורים לחש"ן, מעקב אחרי סד"כ השריון בפיקודים השונים, קביעת סדרי עדיפויות בתגבורות 

רית שהוקמה במחנה מפקדת גי"ש ומתפקידה היה טנקים, צוותים, ציוד לחימה וכד'. הגוף השני, מפקדה עיק
ה בחירום וחות, איסוף מידע, הקמת מערכת הדרכלהוציא לפועל את החלטות קשנ"ר בנושא ארגון הכ

 ושליטה על כוח האדם וציוד הלחימה. השילוב בין שני גופים אלה נעשה בדיונים יומיים ובתקשורת הרגילה.
 ת:לרשות מפקדת קשנ"ר עמדו היחידות הבאו

  ,ביה"ס לשריון שייעודו היה לחדש את הדרכת הטנקיסטים, נהגי הזחל"מים והנגמ"שים, מחלקות הקשר
ִרים והחובשים. ש   הק 

  אשר שירתה את היחידות בעורף והתרכזה בעיקר בקליטה והסבה של טנקי טירן  656הסדנה הגייסית
 ומגח.

 ונים חדשים.בסיס הטירונים )בט"ר( אשר המשיך לאמן טירונים וקלט טיר 
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 .מאגר של טנקיסטים בביה"ס לשריון שהיווה מקור תגבורת לפיקודים השונים 
 אדם שאינו טנקיסטי אשר מוקם במחנה "חסה" ושימש מקור תגבורת.-מאגר כוח 

מפקדת קשנ"ר אספה מידע על מצב השריון וצרכיו. המידע הוזרם למטכ"ל ובהתייעצות נקבעו העדיפויות 
 דים. מקורות המידע של מקשנ"ר היו שונים ובהם:בשיגור תגבורות לפיקו

 ידי הפיקודים לאג"ם מבצעים.-דו"חות שהוגשו על 
 .קציני הקישור שצורפו לאוגדות ובפיקוד הצפון 
 .צוותים מיוחדים שהוקמו ונשלחו לאוגדות לאסוף את מרב הנתונים 
  אדם וציוד לחימה.-בכוחהמידע שזרם מהפיקודים והאוגדות )ולעיתים מהחטיבות( כדרישות לתגבורות 

 במסגרת פעולתה של מפקדת קשנ"ר נעשו הפעולות הבאות:
  הוקמו צוותים לאיסוף מידע על צל"ם ואפסניה שהושארו המחנות הקבע. כתוצאה מכך היה אפשר לחמש

 ולזווד טנקים נוספים ללא צורך בהקצבה מטכ"לית.
 ארו אנשי צוות בעורף. אנשי צוות אלה נערכו ביקורות בימ"חים וביחידות חש"ן אחרות לבדוק אם נש

 נאספו ואיישו טנקים שנשלחו כתגבורות לפיקודים.
 אדם -הוקמו כאמור צוותי ביקורת שבדקו את מצב השריון בפיקודים ולפי מידע זה הוזרמו תגבורות בכוח

 ובצל"ם.
 רות טנקים מקשנ"ר בשיתוף אכ"א יזמה החזרת צוותי טנקים מחו"ל. הפעולה הוכתרה בהצלחה רבה ועש

 ידי חוזרי חו"ל נשלחו לחזית.-מאויישים על
  בשיתוף עם אכ"א אותרו אנשי צוות אשר מסיבות שונות ירדו ממצבת חש"ן. חיילים אלה אותרו, גויסו

 ואיישו טנקים.
  ,נעשתה פעילות לגייס עולים חדשים אשר שירתו כשריונאים בצבאות מזרח אירופה, בעיקר ברוסיה

 טנקי טירן חדשות.לצורך הקמת יחידות 
 נערכו מפקדת קשנ"ר טיפלה בנפגעים של כל מערך השריון באמצעות מדור נפגעים שהיה במפקדת גי"ש .

 ביקורים אצל משפחות שכולות, טיפול וביקור הפצועים ועזרה באיתור נעדרים ושבויים.
 פער הנפגעים. אדם לאור תחזית ההתעצמות בטנקים ולפי-הייתה השתתפות בעבודת המטכ"ל בתכנון כוח 
 .אורגן מערך הדרכה בחירום שכלל את ביה"ס לשריון ובסיס הטירונים 
 .השתלבות בעבודת המטכ"ל הקשורה ברכש עם גורמי חו"ל 
 .הוכשרו עשרות צוותי נגמ"ש מרגמה אשר צורפו כתגבורות ליחידות 
  666במהלך הקרבות הותקנו בסיסים למקלע מפקד לטנקי מגח בחטיבה. 

בנובמבר, כשלושה שבועות לאחר הפסקת האש. בתקופה זו, ובעיקר בתקופת  21עלה עד מפקדת קשנ"ר פ
 הלחימה, הזרימה מפקדה זו לפיקודים תגבורת מרשימה שכללה:

 171 .טנקים מסוגים שונים 
 75 .נגמ"שים 
 95 .זחל"מים 
 178 .קציני טנקים 
 181 .צוותי טנקים 
 128 .קצינים אחרים 
 1191 עדים לטנקיסטים(.חוגרים אחרים )כולל המיו 

עם שוך הקרבות החלה מקשנ"ר בארגון יחידות שריון חדשות, הן בהקמה והן בנושאי הדרכה, ובמקביל 
 אדם ורק"ם ביחידות חש"ן כדי להחזירן ככל האפשר לתקן ולכושר.-בבדיקת מצב כוח

 
 חיוניות העורף והגיגים על המלחמה

זית כדי להשלים, לענות ולתגבר. בלי עורף חזק כפי איזה עורף יש לחהוא  אחד הדברים החשובים במלחמה
אני אומר ו ,מפקדת קשנ"ר, אני חושב שעשויות היו להיות תוצאות יותר גרועות מהמלחמה ,שאנחנו בנינו

מילאה תפקיד קריטי  ,שלא נבנתה כראוי לפני המלחמה ,מפקדת קצין שריון ראשי באחריות מלאה. זאת
יום. הימים  27לא נמשכה שישה ימים אלא  ת יום הכיפוריםמלחמ ין.יסיכום של הענהזה  ,במלחמה

תסתיים המלחמה. וכיצד הראשונים היו ימי שחיקה אדירה של כוחות וציוד וכמובן לא היה מי שיידע מתי 
היה הכרח לבנות כוחות תוך כדי הלחימה, לציידם ברק"ם מזווד ותקין ולשלוח את התגבורות לחזית. מפקדת 

באחת לתפקד חדלה  ,אשר בימי שגרה שלטה ברמה בכל נושא התורה, הציוד והאימונים ,גייסות שריון
לנצל ולהנציל את כל כוח האדם שנותר )ביניהם ונדרש מאמץ גדול מאוד  ,עם פרוץ המלחמהכמפקדה חיילית, 

ל זאת חוזרי חו"ל( ואת המשאבים שנשארו בעורף, מסיבות שונות, לצורך בניית התגבורות ושליחתן לחזית. כ
 תוך הפעלת חירום של בסיסי הדרכה ואימונים. 

שלא צריך מרגמות וחרמ"ש.  , לדוגמה,לפני המלחמה טענו. בנו לפני המלחמה פגעההשחצנות של השריון 
שלא כהטנקים שלנו מול הסאגרים  את היכולת המוגבלת שלראית  -יד כשנתקלו ביום השני בצרה הזאת ימ

גדוד טנקים פלוגת  בכלפעם היה  ש."התחילו זעקות למרגמות ולחרמ - היה מי שהתפרס סביבם ויעשה משהו
ואני לא מדבר על הנ"ט שירד לפני.  מ"מ, 216 מרגמות ה מחלקתיתש הי". בגדוד חרמ82ש ומרגמות "חרמ

ותים האלה, ליקטנו אותם פעם הצו ומי הי מייד ישבנו עם ראש אכ"א אלוף הרצל שפיר ומשה נתיב ואיתרנו
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ש והורדנו אותם ", ואותו הדבר גם יחידות חרממ"מ 82-ו מ"מ 216של מרגמות ובנינו מחלקות  מכל הארץ
 מיד לחזית. 

של הקרבות בשיא הלחץ  טנקים בלבד. 2266-היו לנו ימים קשים שבהם מצבת הטנקים ירדה עד קרוב ל
שלוח לשם, אם יהיה צורך בכך, את העתודה המטכ"לית תמורת הבטחה ל ,פיקוד המרכזנלקחו כל הטנקים מ

 טנקים בלבד! 96-שעמדה אז על כ
 

 אנשי השריון
מפקדת קשנ"ר הייתה אחראית כאמור גם על הטיפול בנפגעים. מצד אחד הייתה בעיה של מוכי הלם קרב. 

קצינים, רובם הקמנו שני מחנות, האחד באשקלון והשני בחצר ביה"ס לפו"ם ולשם פונו מוכי ההלם ובהם 
מוכי הלם אמיתיים. היו עשרות רבות. היה משבר רוחני גדול, בייחוד בשלושת הימים הראשונים. כאשר היינו 

גדול על כל מה שהלך ואנחנו זעם ותסכול אנחנו היינו בעיניהם נציגי השלטונות. היה להם אותם, באים לבקר 
 בבים ביניהם ומרגיעים. היינו מסתושה נתיב ואני מהיינו צריכים להרגיע אותם. 

הפצועים קל בעצמם היו דורשים  החייליםלמרות שרוב כי  היינו מבקרים בבתי החולים ורואיםמצד שני, 
 למיין. צריכים. את היתר היינו וחוזרים לחזית לצאת מבית חולים, או שהיו בורחים בעצמם

 

 
 . צילום: ש. נגרריון( על רקע צילום אתר יד לש1002ציפורי בעת הכנת הכתבה )ספטמבר 

 
 פעילות מקשנ"ר בתחום ההדרכה

התקיימו הפעילויות הבאות, לא כולל אימונים שבוצעו  2791בנובמבר  21-לבאוקטובר  16בתקופה שבין 
 באופן עצמאי באוגדות:

  חניכים, כולל למערך החת"ם. 116הוכשרו  -קורס נהגי זחל"מים 
  יה"ס לשריון.קצינים בב 265 -הסבת קצינים מחי"ר לשריון 
  חניכים בביסל"ש. 11 -קמ"ט מגח 
  חניכים בביסל"ש. 256 -מקצועות שוט 
  חניכים בביסל"ש. 161 -מקצועות מגח 
  צוותים. 66 -אימוני צוות, מחלקה 
  "חניכים. 16 –נהיגת נגמ"ש למערך טילי "טאו 
  מחלקות קשר לגדודי הטירן החדשים. 1הקמת 
 רי חש"ן בביסל"ש.קורסי מקצועות קשר, טכנאי קשר וקש 
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 9צוותים מחטיבה  16-אימון מטווח מקצועות וצמ"פ ל. 
  קצינים מחי"ר לטירן במרש"ל. 26הסבת 
  חניכים במרש"ל ובסיני. 216 –מקצועות טירן 

 
 פעילות מקשנ"ר בתחום האפסנאות

א קצינים לל 7מפקדת קשנ"ר/אפסנאות התארגנה תוך קבלת קצינים מחיל החימוש ומחיל ההספקה ועוד 
 :2791בנובמבר  21-באוקטובר ל 16בתקופה שבין  רקע אפסנאי לביצוע הפעילות. בין הפעילויות שנעשו

  פלוגות  5פלוגות טנקים בודדות,  5גדודי טנקים,  6הקמת יחידות ותגבור המערך. בתוך כך: הוקמו
 217כללו:  זחל"מים. התגבורות ששוגרו 15-נגמ"שים ו 17טנקים שונים,  111חרמ"ש בודדות, סה"כ 

 זחל"מים. 56-נגמ"שים ו 16טנקי פינוי,  1טנקי חילוץ,  1טנקי גישור,  22טנקי דחפור,  11טנקים, 
 .פעילות כמפקדה מקצועית חש"ן 
  בסיוע הסדנה הגייסית, לרבות זיווד וחימוש הטנקים. טנקי טירן שלל 96קליטת 
  דלק, זיווד וחימוש וטיפול בהובלה בסיוע הסדנה הגייסית, לרבות מילוי  טנקי מגח מרכש 81קליטת

 ליחידות.
 .אימוני יחידות  טיפול שוטף ביחידות שבאחריות קשנ"ר והקצבת אמצעים לאימוני יחידות חש"ן

 מחנות שונים. 1-חש"ן התרכזו ב
להצטיידות היחידות הראשונות שימשו כלי הרק"ם, הנשק, התחמושת והציוד שהושארו במחסני היחידות 

 156-ידי חוליות מקשנ"ר/אפסנאות שאספו בין השאר כ-אמצעים לביה"ס לשריון נעשה עלהשונות. ריכוז ה
כלי רכב מקולקלים וביניהם זחל"מים אשר תוקנו ושימשו  86-טון תחמושת, מאות כלי נשק וציוד אופטי, כ

 להצטיידות ביחידות.
 

 פעילות מקשנ"ר בתחום הקשר
נעשו בין השאר הפעילויות הבאות: אורגן הקשר במקשנ"ר,  2791בנובמבר  21-באוקטובר ל 16בתקופה שבין 

ארי, כוח אהוד, כוח נתי, בשני גדודי -הוקם מאגר כוח אדם חי"ק בביסל"ש והוקמו מחלקות קשר בכוח בן
ֵרי חש"ן,  216-טנקים ובמספר פלוגות תחזוקה וקשר. בביה"ס לשריון נערכו אימונים לכ ש  השתלמויות של  1ק 

 טנקים וטנקים ייעודיים. 516-ר בככן בדיקה וזיווד קש טכנאי קשר. כמו
 

 פעילות מקשנ"ר בתחום השלישות
הקמת יחידות חדשות  נעשו בין השאר הפעילויות הבאות: 2791בנובמבר  21-באוקטובר ל 16בתקופה שבין 

 על בסיס כוח אדם שגויס וחוזרי חו"ל. בתוך כך:
 קורה.צוותי שוט, פלוגת חרמ"ש ות 19 –ארי -כוח בן 
  פלוגת שוט. –כוח יוסוף 
  צוותי שוט, פלוגת נגמ"שים ותקורה. 16 –כוח נתי 
  )צוותי מגח, פלוגת נגמ"שים ותקורה. 16 –כוח אהוד )ברק 
 1 .גדודי טנקים  על בסיס קליטת חיילי מילואים וקליטת הנח"ל 
 5 פלוגות חרמ"ש. 5-פלוגות טנקים עצמאיות ו 
 .הקמת מערך ההדרכה בביסל"ש 
 ל בנפגעים: איתור והעברת מידע לשלישות הראשית, ביקורי פצועים ונציגות בבתי חולים טיפו

 והחלמה, טיפול במשפחות החללים, סיוע באיתור נעדרים.
חיילים אחרים )ובהם  1571קצינים(,  178טנקיסטים )בהם  2156סה"כ תגבורות כוח אדם בתקופת הלחימה: 

 קצינים(. 128
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 (280מתוך ספר השריון עמוד גולן במלחמת יום הכיפורים )טנקים של צה"ל ברמת ה

 
 פעילות מקשנ"ר במתקנים עורפיים

 פה גם במתקנים הבאים:התקיימה פעילות ענֵ 
 כתגבורות ליחידות שונות. 2566-חיילים מהם הוצבו כ 1666-מחנה המעבר ב"חסה": נקלטו בו כ 
 אנשי מפקדה.  256-טירונים וכ 816 מחנה רפיח: כלל את בסיס הטירונים, שמנה בתחילת המלחמה

באוקטובר חודשו  26אלה הועסקו תחילה ביחידות שכנות בהעמסת תחמושת, דלק וכד' ולקראת 
באוקטובר בלילה  6שכבר ביום  161עוד במחנה רפיח חטיבת מילואים  אימוני הטירונות הסדירה.

הלחימה היא חזרת פצועים  התחילו חייליה לצאת לכיוון התעלה. תופעה מדאיגה שהתגלתה בתקופת
קל מהחזית שסיפוריהם גרמו לעיתים להורדת המורל לחיילים שטרם יצאו לחזית. בהמשך הועברו 

 הפצועים ישירות למתקני החלמה.
  מתקן אימונים חטיבתי שבצאלים, בהמשך נקרא באלי"ש וכיום מל"י(: מקבלת ההתרעה  566מא"ח(

שלבי התארגנות: שלב קליטה והצטיידות שכלל אימוני  1 היו 2791בנובמבר  7על גיוס החירום ועד 
חש"ן מזורזים וארגון מחסני היחידה לניפוק ציוד וקליטת יחידות מתאמנות ויחידות חוזרות. שלב 
התארגנות שבו הועבר המתקן תחת פיקוד המפקדה ברפיח. בשלב זה ארגנו את האפסניה שהייתה 

גדולות מאוד של ציוד ונשק היו מפוזרות במחסנים  במחנה. לפי ספירה שנערכה נמצא כי כמויות
שלישי ההשונים והם רוכזו כדי להקל על קליטת יחידות מתאמנות והזרמת ציוד לחטיבה בקו. בשלב 

חיילים  986-. לאחר יציאת הלוחמים לחזית הגיע שיא כוח האדם לנכנס המתקן לשגרת אימונים
 דבים ואנשי פלוגת הסדנה הגייסית.וביניהם מתנ

 
 סיכום

למצוא פתרונות מיידיים לתגבורות שנדרש של חש"ן מלחמת יום הכיפורים הציבה אתגר ענק לעורף הצבאי 
כוח אדם לוחם ואחרים וכן לרק"ם וציוד. להערכתי עשתה מפקדת קשנ"ר בחירום את עבודתה בהצלחה. אין 

של צה"ל כיום, כדי למצות את  לי ספק כי יש לתת את הדעת למצבים של גיוס כולל, בהתאמה למבנה והארגון
כלל המשאבים שהמדינה יכולה להעמיד בעת חירום, בדיוק כפי שנדרש במצב כזה גם מהגורמים האזרחיים 

 בתחום הייצור וקיום השגרה של החיים בארץ.
 



 

 7 

 
 (298)מתוך ספר השריון עמוד טנקים של צה"ל שועטים במרחבי הגדה המערבית של תעלת סואץ 

 
 אנקדוטה

 היה בתחילת המלחמה ללא יחידה, קיבלשאהוד ברק )לימים רמטכ"ל ובהמשך גם ראש הממשלה( סא"ל 
 .והשתתף בחלק נכבד מהמלחמהטנקים מתגבורות מקשנ"ר, ירד עם גדוד זה לסיני  16גדוד שמנה  בהמשך

 
 מצבת טנקים של צה"ל בתקופת המלחמה

 
בפיקוד  תאריך

 הדרום
בפיקוד 

 הצפון
בפיקוד 
 המרכז

 סה"כ עתודה במרש"ל

 2221   116 557 2688 לפני פתיחת המלחמה
     111 176 בפתיחת המלחמה

ביום סיום המלחמה 
11.26.2791 

568 176 61 52 17 2200 

12.22.2791 2676 177 17 29 256 2621 
 

 11.20.2231במלחמה, נכון ליום של חש"ן מצבת הנפגעים 
 

פצוע  חללים פירוט
 אנוש

פצוע 
 קשה

פצוע 
 וניבינ

פצוע 
 קל

 סה"כ

אנשי צוות: תותחן, טען, נהג בטנקי שוט, מגח, 
 שרמן, טירן

115 25 57 115 951 2128 

ם אחרים: נהגי זחל"ם ונגמ"ש, לוחמי יחייל
 נגמ"ש, מש"קי סיור, חובשים, מנהלה

291 5 11 217 598 228 

קציני טנקים: מג"ד ומעלה, סמג"ד/קצין 
 אג"ם, מ"פ, סמ"פ קמב"ץ חט', מ"מ

211 161 188 

 250 225 15 קצינים אחרים
 1851 1188 569 סה"כ

 
 איוש מפקדת קשנ"ר

אג"ם, סא"ל יוסף  -קשנ"ר, סא"ל אברהם אלמוג/רס"ן גדעון שטיאט  -: תא"ל מוטקה ציפורי במצפ"ע
 שלישות והדרכה(. -אפסנאות, סרן מוני קונפורטי  -איילנד 

חימוש, רס"ן יחזקאל  -אפסנאות, רס"ן אילון  -: אל"ם משה נתיב, סא"ל יעקב כרמי )וינטרוב( הבקסטינ
 שלישות. -מבצעים/הדרכה, סא"ל יהודה מלמן/סא"ל ג'ורג' הלוי  -שדה ורס"ן פלסנר 

 -סדנה גייסית, סא"ל גרשון לוי  -ביסל"ש, רס"ן מיקי  -א"ל יהודה גביש וסא"ל דן נעמן ר: סבמתקני מקשנ"
 מאגר "חסה". -, סא"ל יהודה קרני ברפיח בסיס הטירונים


