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בעזרת-יותרומאוחרבאבו-עגילה,חנים
קרס.כולוהמצריהצבאהאויר.מןהתקפות

הארטילריהבעדלמנועהצליחוהישראלים

אבדותלגרוםהיתהעלולהאשרהמצרית,
בקרבמהשפיעהתוקפים,בקרבכבדות

היש-הארטילריהשלהתקרבותהכלשהיו

וללאיוםלאורבאבו-עגילהלמתחםראלית

הארטי-תעלומה.בגדרנותרת-הפרעה

עםפעולהלשתףהיטיבהלאהמצריתלריה

דילגהלאהיא;האחריםהמצרייםהכוחות
על-ידישאוכנהבשעהלעמדות-חליפין

תותחיהלהוצאתמעטאךועשתההאויב,

והדלקהתחמושתולהשמדתפעולהמכלל
שהוכנעה.לפני

הירדניתהארטילריה
הירדנייםהתותחניםהחמיצוהמרכזבחזית

האיבהמעשיפרוץעםגדולה.הזדמנות

שלהעיקרייםשדות-התעופהכלהיו
-ורמת-דודלודבעקרון,-הישראלים

155בניהירדנייםהתותחיםטווחבתוך
מטרותמעסיקיםהירדניםהיולואהמ"מ.

המתד-במטוסיםשמותלעשותיכלואלה,

אפש-בכךהחמיצוכימאודיתכןלקים.

ברגעהמלחמה.מהלךאתלשנותרות

חיל-נטללאבחזית,הקרבותשפרצו

כל-משמעותיתפקידהירדניהתותחנים

מיקומועלמידעחסרוהתותחניםשהו.

שעמדותיהםבעודגודלו,ועלאויבםשל

לישראלים.היטבידועותהיושלהם

הסוריתהארטילריה
מצויין,נשקהיההסוריהתותחניםלתיל

תחמושת.שלושפעתותחים320שכלל
להנחיתמסוגליםהסוריםהיודיווחיםלפי

להםהיתהוכןבדקה,פגזיםטונות10
הצפוןחזיתכללאורדמצויינתתצפית

שטחלתוךק"מ8לפחותשלבעומק
המוסתריםכבישיםלמספרפרטישראל,

רובבמשךעסקוהסוריםאךבעצים.

בכךוהיהקיבוצים,בהפגזתהמלחמה

אזרחים2היוהישראליםאבדותבזבוז.

למקלטיםהודותפצועים,ו-16הרוגים

המתקפהכשהחלהבקיבוציהם.הטובים
הנחיתוהסורית,הרמהעלהישראלית

אש-מגןשלגדוליםריכוזיםהסורים

כנראההישראלים.שלההיערכותבשטחי

שכןהמטרות,עלתצפיתלהםהיתהשלא
סוריתאשכן,עליתר;טווחהלאהאש

פיעלאףמשעתיים,למעלהנמשכהזו
סוריה.שטחלתוךנעוכברשהישראלים

להשתמשהסוריםהשכילולאכאןגם
ההתקפהיעילה.בצורהשלהםבארטילריה
התקדמהדחפור,נעשבראשההישראלית,

היתהכןועלאחד,טנקשלחזיתברוחב
הראויקצין-תצפיתלכלביותרפגיעה

מהאוקצין-תצפיתשםהיהאםלשמו.
ההיסטוריהאיןזאת-השתבשבדיוק

הארטילריהשביצועימסופראולם,מספרת.

הרוסיים.יועציהםאתאיכזבוהסוריםשל

ערפיתב"מהגבה

והסוריםהמצריםשלהקלהנ"מלהגנה
בצפי-נפרסהוהיאמאוד,יעילציודהיה

סביבתותחיהםאתפרסוהמצריםפותו

ואף-שדות-תעופה,כגוןפניעות,נקודות

למטוסיםמספראבדותשגרמופיעל
ולאמתואמת,אשםהיתהלאישראליים,

התקפות-האויראתלעצורבכוהההיה

ההת-מערכתפעלהבתחילההישראליות.

כאשראפילויעילההיתהלאהיאאךראה,
בשלכנראה,וזאת,שלמים,המכ"מיםהיו

הישראלים.שהפעילואלקטרונייםאמצעים
ה-מןהמכ"מעמדותהיובשדות-תעופה

ה-התקפות-האוירשלהעיקריותמטרות

ישראליות.

מטוסיםעלירומצריותיחידותמספר

המוראלנשברקצרזמןלאחראךקל,בנשק
למ-הסורים,גםפסקה.זואשואףשלהן,

נ"מנשקבשפעמצויידיםהיותםרות
כוחותיהםבהגנתנכשלוואמצעי-התראה,

שבשדה.
עלמעטאךידועהכבדה,הנ"מההגנהלגבי

ברוראולםכאלההיואםהמצרים,הצלחות
המכ"מיםוהריסתחיל-האוירהשמדתכי

הטיליםאתהפכוהתקשורת,ואמצעי
לחסרי-תועלת.

ובהםשלמים,נתפסושילוחכנימספר
לשילוח.מוכניםטילים

הערביםכשלונות
מכשלונותללמודניתןאותםהלקהיםמהם

לזכור,ישראשית?הערביתהארטילריה
שלבחלקםנפללאהערביהכישלוןכי

ירודמוראללקוי,אימוןבלבד.התותחנים

העליונותולאורהראשונותהנסיגותלאחר
והסרכושלפיקודהישראלית,האוירית
הצבאותלתבוסתגרמואלהכל-גמישות

הארטילריההיתהאילואולם,הערביים.
לפעול,היתהשצריכהכפיפועלתהמצרית

שונה.בצורהמתפתחתהמלחמההיתהאולי
שיות-בהתקפתוהסוריםהירדניםמחדלי

התות-על-ידילישראלהחיונייםהתעופה

מחוסר-האימוןחלקרקהיוהבינונייםחים

המערכה.אורךלכלהערביםשגילוהכללי
היאבמיוחדהארטילריהכילומרהיתכן

כשםשכן.חושבני?הערביםאתשהכשילה
הפגי-בדיוקהישראליים,הטנקיםשתותחני

רבותתרמוארוך,מטווחשלהםעה
הארטי-תרמהכך-הישראליםלהצלחת

רבהבמידהיעילותה,בחוסרהערבית,לריה
והמאומןהקטןצבאהצבאותיה.לתבוסת

לשאתהיהיכוללאישראלשלהיטב
ובפרטקשות,נפגעלואכבדות.אבדות

היהלאהמלחמה,שלהראשוניםבשלבים

היתהלואכך.כל.מהירהתקדמותוקצב
היהיותר,יעילההערביתהארטילריה

שונה.הסיפוריכולו

לקחים
הראויותהעיקריותשבנקורותחושבני

זו,במלחמההארטילריהבתחוםלהרגליה
:הן

וה-ההכנותההדוק,שיתוף-הפעולהא.

הישראלי,בצדהכוהותכלביןאימונים
במהירותאשלהנחיתהתותחניםויכולת

הקדמיים.לצוותי-הקרבסיועלשם

הארטי-בשיתוקהישראליתההצלחהב.

קרב.כלשלהמוקדמיםבשלביםלריה
הסכנהאתבמלואההערינוהישראלים

במודיעיןונעזרוארטילרית,באשהסמונה

אוירית.ובעליונותטוב

הערביתבארטילריההכושלהשימושג.
להלוםהערביםוכשלוןהננה,במצבי

הראשוןביוםישראליםבשדות-תעופה
למלחמה.

הערביתהנ"מההגנהשלהיכולתהוסרד.

שדות-ועלהערביםצבאותעללהגן

שלהם.התעופה

הנקודותזובמלחמההודגשוהסוללהברמת
:הבאות

מוצבי-תצפיתשלמספיקבמספרהצורךא.

לדעתכדיהמתאימים,במקומותשימוקמו
להעסיקיהיהניתןולמעןהמתרחש,על

בקרב-הגנה.בהצלחההאויבאת

קציניעל-ידיהטיווחידיעתחשיבותב.

החילות.כל

הגנההתותחים,ריכוזיבפיזורהצורךג.
האפשריים,סוגי-ההתקפהכלנגדיעילה

שלבמקרההנשקאתלהשמידוכושר
ההגנה.כישלון

לעמ-התותחיםבהעברתהחשיבותד.
בלילה.והןביוםהןדות-חליפין,
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