
הדרום.בחזית1973באוקטוברה-8יוםעלנכתבהרבה
האםהיאהשאלהאולםפורסמו,העובדותרוב

שאלהלפחותכימבורנינכון.היהשנעשההניתוא
תפקדהכולההמערכתהאםוהיאנבחנה;טרםאחת

לאו.אםכראוי,



ה9ם91בהדרוםבחויתצה"למהלכואתהמנתחים

לשהיין.מוצלחםי9ה9חלאבאוקטוברה-8כ9ם9מיכטמ

שדיוןאוגדותשלושלראשונהלצח"לו9הזהבצם

מנדלר,האלוףבשקודהסדירהסיגיאוגדת(בטיני

הראשונה,הלחימהביממתניכרותאבדותסבלהאשר
ואוגדתאדןאוגדתטריות,מילואיםאוגדותושתי

הגשריאשילהשמדתהראשוןהסיכויזההוהשרון).

50אבדןבז,עליחףהושג.לאזהדבראוקםהמצריים,
אחת,אוגדהמתוררובםחלליםממאהולמעלהטנקים

הדבייםמןשחלקאפואמובןמבוטלת.לאאבדהא9ה

אום9צרסמ019אותואירועיעלשהתפרסמו
מאשימים.אףוחקקםמצטדקים,

ה-8יוםאתמסכמתשלה,הדו"חשלהגלויבחלקאגרנט,הדת

כך:באוקטובר
המשימהאתהשיגושלאבכךנכשלוהנ"לשהקרבותלמרות1(

רבהמשמעותלהםשהייתהספקאיןהריהדרום,פיקודעלשהוטלה

ראשיאתוהכילושתחמובכךכלוראשיתהמלחמה,מהלכילהמשך

הראשוןהשלבאתבשלמותמלהשיגבעדוומנעוהאויבשלהגשר
במשימתו.

שלהמשימהבביצועהצליחהלאאמנםאחתמילואיםאוגדת2(

האוגדהשלהקשההלחימהאולםהמצריים,הגשרראשיהשמדת

ובכךותיחומוהאויבהתקדמותלבלימתרבותתרמהיוםבאותו
צלחשבסופהצה"ל,שלהגדולההנגדלהתקפתהקרקעאתהכשירה

מערבה.התעלהאת
הנ"ל...ןהיוםבמרביתנלחמהלאהאחרתהמילואיםאוגדתכיאם3(

הקרבבשדההאירועיםעיקרי

כוחותהמילואים.גיוסהחלבאוקטוברה-6שלהצהריםלפניבשעות
ה-7במהלךהתעלהלחזיתלהגיעהחלוהראשוניםהמילואים

אחרובשעותאדן,מאוגדתראשוןכוחהבוקר,בשעות(באוקטובר
בוצעהיוםבאותוהלחימהעיקראולםשרון)מאוגדתכוחהצהרים

ב-7ז"ל.מנדלרהאלוףשלבפיקודוהסדירהסיניאוגדתידיעלעדיין

החזיתחלוקתאתגונןהאלוףהשליםלערך1300בשעהבאוקטובר

לגזרהשרוןאוגדתהצפונית,לגזרהאחראיתברןכשאוגדתלגזרות,
אחרבשעותיום,באותוהדרומית.לגזרהאלברטואוגדתהמרכזית,
צה"לידיעלנגדהתקפתשלהנושאהממשלהבישיבתנדוןהצהרים

זוהתקפהלבצעהאםוההכרעהבאוקטובר,ה-8ביוםהתעלהבחזית
וליפותהדרום,לחזיתהרמטכ"לאתלשגראפוא,הוחלט,נפלה.טרם

לאו.אםהנגדהתקפתאתלבצעאםלהחליטכוחואת
חזרבאוקטובר8-7ובלילבדיון,הרמטכ"להשתתףהדרום,בחזית

אישרהביטחוןושרלתקוף,החלטהנחושהיההרמטכ"ללמטכ"ל.

פקודותיונתןהצפוניתבגזרההתוקפתהאוגדהמפקדאדן,האלוףזאת.
נתק'החטיבותעלפושקין":"באיזורב-חפ"ק0300,בשעהלמח"טים

לכיווןדרומהומשםהחת"מ,ציראלמערבהשחרעםלנועוגבי

החת"מוצירהתעלהצירביןהשטחאתולטהרחיזיון"),"(פירדאן

למתקפהאוגדתית.כעתודהבמקומהתישאראריהחטיבתכאשר
בינוניתארטילריהסוללתרקאךטנקים,כ-180עםהאוגדהנכנסה

כבדהארטילריהלסוללתבנוסףוזאתבטווח-סיוע.ניצבהאחת
ב"כישוף".פרוסהשהייתה

בשעההחת"מ.צירעלוגבינתק'החטיבותניצבולערך0450משעה
שניבתגביחטיבתפקודה:לפילנועהאוגדהמפקדלהןהורה0750

חיזיון""לגזרתהתעלה)ציר(לכסיקון""לצירממזרחגדודים
עלקנטרה,בגזרתבמגעעתבאותהשהייתהנתק'הוחטיבתו"פורקן",

הטיבתהחלה0800בשעהמצמד"."לעברלו,ומזרחההחת"מציר

תעחלעברהחת"מצירעלמאדים""מאיזורדרומהלנועגבי
מרור"."

מןק"מ30במרחק(הרוחבבצירמגדודיהשניםעםנעהאריהחטיבת

מרפידיםהמובילטליסמן","-המרכזיהצירגזרתאלהתעלה)

לגזרתהרוחבמצירנעהחטיבהשלהשלישיהגדודלאיסמעיליה.
לאוגדתהיהבאוקטוברה-8שלהצהריםלפנישבשעותמכאןפירדאן.

הפירדאןקנטרה,באזורינפרדות:גזרותבשלושהמצריםעםמגעאדן

ואיסמעיליה.
ב"ורוצלב"החטיבותלהתקדמותבמקבילהתמקםהאוגדהחפ"ק

נתקיהחטיבתדרומה.אחר-כךנעממנול"חיזיון",מצפון-מזרח

קנטרה.באיזוראויבטנקיעםאשבקרבזמןבאותונתונההייתה

מספרעםאויבבכוחגבימחטיבתעמירגדודנתקלבערך0930בשעה
הפירדאןבגזרתההסתערותל"חיזיון".מצפוןערוב""בצירטנקים

במהלךנפצעהמג"דבלבד.גבימחטיבתחייםגדודידיעללכןבוצעה

לידהאשבמגעזהמכריעבשלבהמשיךעמירגדודנסוג.והגדודהקרב
צריךשהיהאריהמחטיבתהגדודלהתחמש.יצאובעקבותיוערוב""

אדןשאוגדתשרוןמאוגדתגדודבקרב.שולבלאהוא,גםלתקוף
שרון.שלכוחותיועםדרומהבתנועההיהכבראותו,לקבלביקשה

לנועשרוןלאוגדתהפיקודאלוףהורהלערך,1100או1030בשעה

עדהגיעהאוגדהשלחלקההמצרית.3ארמיהגזרתלעברדרומה,
פקודההאוגדהקיבלהאחר-הצהרים)שתיםבערך(ואזהגידי,לציר

כמעטשהאוגדהמכאןמיסורי"."ולאיזורטליסמן""צירלגזרתלחזור

יום.באותונלחמהולא

תחושההפיקודבמפקדתשררהיותר,מאוחרוגםהבוקר,בשעות
שפיר.אדןאוגדתשלמצבהלפיהתמונהעלשהתבססהאופטימית

אתניתן,אםולתפוש,חזיתואתלהרחיבנצטווההאוגדהמפקד

אללאימצפוןבגזרתו:התעלהעלהמצריםשהטילוהגשריםשלושת

אופציה""אדןלאלוףניתנהכןהיליעמסיאבו.2בפירדאןבאלח,

אדדדוברהאלוףלפי(לתעלהמעבראלמצרי,גשרעלחטיבהלהעביר

מצמד")."באיזורגשרעל

אדןהאלוףפקודתלפיונתקיה,גביהמח"טיםשנינפגשו1430בשעה

גדודיםשנישלקרבגםהתנהלעתבאותהמחודשת.התקפהלתאום

שגדודולאחרטליסמן"."צירשעלחמוטל""באיזוראריהמחטיבת

מפקדו,מותכוללכבדותאבדותתוךמ"חמוטל"נהדףספירדןשל

הגדודשכןגבי,מחטיבתעמירגדודאתהאוגדהמפקדלשםשלח
מדרוםב"זנגביל",אשבמגעכברהיהאריהמחטיבתהשלישי
לפירדאן.

איזורעלעמירגדודעםספירדןשלגדודויתרתשלהנגדהתקפת
הגבעה,עלמחדשלהשתלטותהביאהלאחמוטל"-"מכשיר""

אבדה.ו"חמוטל"
-איסמעיליההציריםצומתעלששלטמפתחשטחהייתהחמוטל""
צה"ל.כוחותערוכיםעתבאותההיושלאורכוהחת"מ,וציררפידים,

כךאחרשנעשרון,מאוגדתכוחעל-ידיחמוטל""הוחזקההיוםבבוקר
כוחותלהעבירהיהניתןצה"ל,בשליטתחמוטל""נשארהלודרומה.

עלשליטהובליהחת"מ,צירעללהפךאולדרוםמצפוןהחזית,לרוחב
מרפידיםטליסמן""צירעלמערבהלהתקדםהיהאפשראיחמוטל""

עליהלהשתלטצה"לניסהחמוטל""שלחשיבותהבשללאיסמעיליה.

באוקטוברה-22לתעלה,ממזרחהלחימהשלהאחרוןהיוםעדמחדש

1973.
חטיבתמוצלחות.היולאהפירדאן,על1400בשעהההתקפהתוצאות
עםנעההחלהקנטרה,בגזרתגדודיהמשלושתאחדשהשאירהנתק'ה
מקומיבקרבמהםאחדהסתבךהתנועהבמהלךדרומה.גדודיםשני

הסמג"דנהרגבמהלכוהפירדאן,איזורלפניק"מכ-349ב"אבנית"

עלהסתערשוב1400,בשעהשבהתקפהמכאןטנקים.שניונפגעו
שלבפיקודונתק'ה,מחטיבתגדודזההיהאחד.גדודרקהפירדאן
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ומיריהטיליםממטחישנפגעושלו,הטנקים18ביןיגורי.אסףסא"ל
שנפליגוריסא"להגדוד,מפקדטנקגםנמצאהמצריהחי"רשלנ"ט

כהשמדתהיכל,שלספרולפיהמצרים,ידיעלמתוארזהקרבבשבי.
אל"ממפקדה,שלבשביונפילתו190שמספרהשלמהטנקיםחטיבת

יגורי.אסף

גםכילהביןניתןהחטיבות"שתיחברו"דיין:שלבספרוהביטויפיעל
הפירדאן.עלשתיםשעהשלבהסתערותבמלואההשתתפהגביחטיבת

אחריבתחמושת)להתמלאנשלחאשרהגדוד(עמירגדודנשלחבפועל
מחטיבתהשלישי(אחרגדודב"חמוטל".אריהחטיבתלעזרתהצהרים
עםאשמגעוניהללפירדאןמדרוםק"מכ-6ל4בגנז"ב"עמדאריה)
נוסףגדודהסתער.לאאולםלו,וממערבמערבמדרוםמצריכוח

הצהרים,לפניהתקפתאחריכזכורנסוגחיים,גדודגבי,מחטיבת

~:rsfזן.(,."
להשתתףביכולתוספקלהטילליויורשהניכרות,אבדותשספגלאחר

הפירדאן.עלנוספתבהתקפה

המצריםניסונבלמה1430(או(1400שעהשלההתקפהשגםאחרי

גבימחטיבתיחסיתמעטיםטנקיםמזרחה.להתקדםלערך1600בשעה
בטנקים,רבותאבדותלמצריםוגרמואותם,בלמונתק'הומחטיבת
האויבשלהגשרראשיאתוהכילותחמו"ובכךואנשיםנגמ"שים

3במשימתו".הראשוןהשלבאתבשלמותמלהשיגבעדוומנעו

ציר-חמוטל""לאיזורחזרהשרוןאוגדתהגיעהערבלפנות
בכךיום.אותושלהצהריםלפניבשעותעזבהאותואיזורטליסמן","

החזיתותבשתיעוברשצה"לבכך:החל"דייןדברישלפיהיוםתם

הפיקתל"4...מהגנה

1979אפריל266,מערכות"



היסטוריה"עושהגיבור"גישת

האירועאתלהסבירנטיהכאןהייתהאחרים,.רביםבמקריםכמו
ש"הקיסרשההסברכשםהיסטוריה".עושהגיבור"שלבמונחים
פשטני,הואהראשונה"העולםבמלחמתלפתוחהחליטוילהלם

שגהמיהאישייםההסבריםגםכןחלקי,באופןהאירועאתומסביר

העולםבמלחמתכשמדוברבאוקטובר.ה-8לאירועיבקשרובמה

הנתוניםמהבכללותה:המערכתפעולתאתלבחוןעדיףהראשונה,

הבין-החוזיםהיוומהסקקפות,הגיוסתכניותהיומהשהוגשו,

אחר.אוזהאישהחליטכביכולמהלבחוןמאשרהמחייבים,לאומיים

אחראוזהאישפעלמההבדיקהיכולהבאוקטובר,ה-8באירועיגם

המערכתתפקדהכיצדלבחלחשובההסבר.מןקטןחלקרקלתת

בכללותה.
שלשורההיאבאוקטוברה-8אירועישלהלוואימתופעותאחת

בגישהלא.אונכונותהןאםכאןלפסוקבאשאינניהדדיות,האשמות

בנוסףלמעשהיום.אותולאירועיחלקיהסברהיותר,לכללנו,ישזו
המערכתיוםבאותוחרקהלדון,בכוונתיאיןבהןאישיותלשגיאות

ניתניםאינםהגדולשבחלקםמאוד,רביםאנערםלכךתרמובכללותה.

אותםכלבמזיד.ולאבשוגגזאתעשוככולםורובםלאיתור.כלל
תחריםאחדבאישהמשימהביצועלאיהקולראתשתוליםאנשים

בווטרלו.הובסהאישנפוליאוןהיסטוריה":עושהגיבור"שללגישה
אךכרגיל.לפעוללהמשיךואפשרלעזאזל,שעירישנוחה,גישהזוהי
כולו.ההסברזהאין

ההחלטהשלבהמערכת:גישת
אחריבאוקטובר,8-7בלילבמטכ"לשהתקיימההדיוןבקבוצת

הנתונים.הוצגוההתקפה,אתואישרהדרוםמןחזרשהרמטכ"ל

הריהרמטכ"ל,עלגידיאושרהכברשההתקפהלמרותלמעשה,

אתולבטלההחלטהאתלשנותעדייןהייתהיכילהזודיוןשקבוצת
טנקים500-400בןאויבכוהעלדוברדיוןקבוצתבאותהההתקפה.
נשלחויוםלאותועדכימסרהרמטכ"לוסגןהמזרחית,בגדהמצריים
טנקים.ל-1000קרובהדרוםלפיקוד

והנתוניםהמחליטים,אתהטעתהבכללותהשהמערכתמסתבר

היולמצריםכייודעיםאנומעשה,לאחרמדויקים.היולאלהחלטה
באיזורהבא:הפירוטלפיסואץתעלתשלהמזרחיתבגדהטנקים

הדרומיתובגזרהטנקיםכ-300המרכזיתבגזרה)(טנקים,200קנטרה

700עדל-650מגיעיםהללוהמספריםבצירוףטנקים.200עד150
שנשלחוצה"לשלהטנקיםכ-1000מתוךל-500-400.ולאאויב,טנקי

וטנקיםאבדות,קבוצות:משתיטנקיםלהחסירישהדרוםלפיקוד
אתשההלההסדירה,סיניאוגדתכיידועכיוםבדרכים.היושעדיין

טנקים290עםאחרתגירסהלפיאו276טנקים,277עםהמלחמה
ובשעותבאוקטוברה-6שלוהלילההצהריםאחרבגועותאיבדה
טנקיםכ-100עםונשארהטנקיםכ-190באוקטוברה-7שלהבוקר

אתבמטכ"לידעובערבבאוקטוברב-7שכברהדברפירושאיןבלבד.
לאכך,עלידעמישהוואםסיני,אוגדתשלהמדויקהאבדותשיעור
העובדה.שלהמשמעויותמלואאתעיכלואםברור
שלטכנייםקלקוליםוהיובהסעים,תקלותהיוכייודעיםאנוכיום

אםספקכזה,ומידעכראוי,פעלהלאהמערכתאחרים.וכליםטנקים
טנקים1000עםשהתקפהיתכןההחלטה.מתקבלתבהלצמרת,הגיע

היובמציאותאךסיכוי,בעלתהייתהמצרייםטנקים500מולשלנו

טרםהישראליתהארטילריהלכךובנוסףצדבכלטנקיםכ-650בשטח
היהלאהמידע-משובשתבצורהפעלהשהמערכתמכאןהגיעה.

לשקלים,רבים:אלאאשםאחדאישלאהנכון.ברגעהקריטיבמקום
המקריםמןבחלקלאלופים.ועדובכירים,זוטריםמטהוקציניסגנים

בדקלאואישרבזמןבתוקףשהיומתאימים,בלתיבנהליםהדברכרוך
לצרכים.מתאימיםהםכמהעד

אתלרמטכ"למייחסברטוב,חנוךדדו,המנוחהרמטכ"לשלהביוגרף

5כך:הקרבאחריטועןדדוטובה.הייתההתכניתכיהדעה

מצפתשילךאריקהבוקר:אמרתיהפועל.אליצאהלאשליהתכנית"
-מדיאופטימיתבאינפורמציהאותיהזינוכיהתפתחי,לסואץ.ויירד

אלשליהתכניתיצאהאילולסואץ...ויבואככהשייסעהסכמתי,

ץאוסב!"6אריקעםהיוםיושבהייתי-הפועל

הקרב.אחרי2130,שעהבאוקטוברב-8דדויריעלנאמרזה

בפיקודסיכםשדדוהתכניתכילכךסימוכיןשניעודמביאברטוב

טובה:תכניתהייתההקרבלפניהדרום
החתה'התכניתכיהיום,עדסבורבדיון,נוכחשהיהרבין,יצחק"

-לברטוב(זהלספרבראיוןבן-אריאוריהאפשרית'.ביותרהטובה
של.בדיקהאחרינכון,התקבלהזושהחלטהחושב,אני"אומר:דדו")"

תכניתזוהייתה-כזוובתורמפורטת,תכניתאישוראחריהמצב,

ולושצריך.כמובוצעהאילובהצלחהלהיגמרהייתהיכולהאשרנכונה
להיסטוריהנכנסהיהדדושלששמוספק,אין-בהצלחהנסתיימה

לודג".7כמצביא

התכנית.התגבשהכיצדלהציגהמקוםכאן
ריכוזבלימה,יכללוהמלחמהשלביכידעההייתהבאשהפתיחהלפני

ה-6בבוקרהרמטכ"לתפיסתלפיוכיוארגונםהמתגייסים,הכוחות

ההתארגנותבאש)הפתיחהלפנישעותכשבע0715בשעה(באוקטובר
נגדהתקפתמכןולאחרו-ד',ג'ב',בימיםלהימשךצריכיםהיווהריכוז

ל"הצ.8של

שהתקייםבדיוןאמ"נראשכךהציגאחר-כך,שגובשהלתכניתכבסיס
המצרית:התכניתלגביהערכתואת1100,בשעהבאוקטוברב-6

ק"מעשרהשלבעומקשטחלתפיסתמאמץייעשהראשוןבשלב"

להחזיקינסהבתכנית,הקבועזה,לעומקהמצריהצבאמשיגיעלערך.

ססבתהלו..."9מעמד

לפניזעיראאלוףשהציגהתמונהכייודעיםאנומעשה,לאחרכחכמים

כידעותגםהיוהזוהתמונהעםשיחדאלאנכונה.כמעטהייתהמעשה,

חסרכןכמוקדימה.המצריהשריוןיפרוץהחי"רהתבססותאחרימייד
בפועלכיהלחימה,כדיתוךהרמותבכלמדויקתתמונהגיבושהיה

שישאלאלעומק,ק"מ10בדיוקאיננההמצריהצבאהתבססות

התעלהבקרבתעדייןהיאבהםמקומותוישיותר,היאבהםמקומות
לאהמקורית",ה"תפיסהתיקוןתוךהמערכת,שלהחוזרההיזוןעצמה.
כשורה.פעל
דיברלחימה,שעותארבעאחרי1835,בשעההכיפוריםביום

הלחימה:לפניעליהמשדיברשונהבצורההתכניתעלבדיוןהרמטכ"ל
יוםנגד...למתקפתלעבוריהיהניתןהמילואיםכוחותשיגיעולאחר"

יחייבזהמחר,הישגיםלאויביהיואםא'...יוםבתוצאותתלויב'
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ולבצעטנקים700ב'ביוםלקחתאופרטיבי:תיקעליהשאיןתכנית
ן0"...ביואהמאחזיעלהתקפה

טנקים700דרוםבפיקודהיולאב'ביוםכייודעיםאנחנוהיום
כשירים.

טנקישלהנמוךהמספרהמוצגים.הנתוניםביןדרסטיהבדליש
שישמעריךרבין460.הואדרוםבפיקודלרמטכ"לשהוצגכוחותינו

שררהכיהדברודאיי.009!היוכיהרמטכ"לוסגן640,שישדדו600,
באוקטוברה-7מיוםבחלקהאויב,לגביוגםכוחותינו,לגביבהירותאי

טנקים,כ-600עםצלחוהמצריותהשריוןדיביזיותשתיכיסברו

כייודעיםאנוהיוםן2.וחלצלאכיסברוהמחרתובוקרהיוםמןובחלק

צלחו.לאהן
הביטחון):לשרהרמטכ"למדבריציטוט(זוהיאהסופיתהתכנית
ברןאוגדתעתודה.מהווהוהיאבטסה,מרוכזתתהיהשרוןאוגדת"
שרוןאוגדתכאשרלדרום,מצפוןהשניה,הארמיהאתתתקוף

נזקקתברןאוגדתאיןעודכלהתקיפה.לזמןעתודהלהמשמשת
שרוןאוגדתאתמפעיליםלאמופעלת.זואיןשרון,אוגדתלעזרת

אתמשלימהוהיא.-טובהולךברןלאוגדתאםאלאאחרת,למשימה
הארמיהאתתוקפתשרוןאוגדתלסיועזקוקהברןאוגדתמשימתה.

אתשרוןאוגדתתתקוף-סיימהברןאוגדתלצפון.מדרוםהשניה
אותומסכמיםשאנחנותכניתזאתלדרום.מצפוןהשלישיתהארמיה

ן3".החלצהכניצולרקאך-לחצותגםתכניתישלילה.

הייתהצריכהוההתקפהטנקים,השמדתאכןהעיקריתהבעיההייתהלו
כינכוןהיהולואוויר,ובסיועבמרוכז,טנקים200על-ידילהיערך

בוודאיאזי-לתעלהממזרחק"מ10נמצאהעיקריהמצריהמערך
לאהתכניתכיכךעלהתלונןכמובןהרמטכ"לטובה.התכניתהייתה
לאכיהואנכוןבעיקראבלנכון.זהן4.התואשאישרכפיבוצעה
-שהשתנההמצבעללמעלה,מלמטהחוזר,היזוןשלמערכתפעלה

כיהתעלה,מןק"מ10כוחםעיקרעםנמצאיםאינםהמצריםכי
וגם(טיליםעםחי"ראלאטנקיםריכוזיאיננההעיקריתהבעיה

גדודיםשניכוללתנתק'החטיבתכיארטילריה,בכללאיןוכיטנקים),

ירדהולאקנטרהבסביבותלחמהחטיבהאותהכל1000השעהועד(

נעהאריהחטיבתוכיגדודים,שניכוללתגביחטיבתוכידרומה)כלל
לאהחוזרההיזוןכלהחת"מ.צירעלולאלדרוםמצפוןהרוחבצירעל

בשטח.המציאותאתתואמתאיננהכברהתכניתכיהובחןולאפעל,
שעהבאוקטוברב-8למעשה(בחצותלביצוע,התכנוןשביןבשלב
זעירא,האלוףאמ"נ,ראשועםסגנועםיחדהרמטכ"להתכונן0001(

מפניחששזעיראמעלה"ושםהנגד,התקפתלקראתדיוןלקבוצת

ה"סאגר",וטיליה"אר.פי.ג'י."טנקים,נגדהנשקשלהעצומההכמות

לעברהטנקיםבנועשמחר,יתקע,לידנומיהאחרונים.אלהובעיקר

תופעתתישנהלאלתעלה,שממערבהסוללהולקרבתהמחופרהחי"ר
ט"נ".15בטיליםכךכלרביםטנקיםנפגעוכאשרראשון,יוםבוקר

הצפויההבעיהעיקראתשראתההקודמתלתפיסהגמורבניגוד
חזה.שהואהמצבהצגתאתזעיראהאלוףשינהטנקים,נגדבהיתקלות

כימאודיתכןבתכנית.מאומהשינהלאשהמידעאלאצדק.הפעם
עייפים.היוהתפקידיםממלאיכלנקלט,לאהמידע

המערכתליקויי-המאמץריכוז
ריכוז"המלחמהלעקרוןשפתייםמסמשלמיםבעולםצבאנבל

1967,בשנתכימספרדייןמזו,יתרהבצה"ל.גםכךהמאמץ".
הראשונה,המכהאתלהכותחייבשהואהחליטצה"לבהבמלחמה

בחזיתלהתקפהמעבר-מאמץריכוזעללמעשהההחלטההייתה

דייןתורכי".אחרתורכילהכות"לכךקוראיםבסלנגבלבד.אחת

הימים):ששתמלחמתלפניעודשכתביומנומתוךבציטוט(אומר
נגדהמצרי;בצבאבמלחמהצה"לכוחותמלואאתלרכזישלדעתי..."

להכרעתעדבבלימהלהמשיךישלמלחמה,תצטרףאםגםירדן,
הפגזת(המיוחדותהסיבותשעקבמסבירהואמאוחריותרמצרים".'!
נאלצהדוד)רמתהתעופהשדהוהפגזתהנציבארמוןכיבושירושלים,
אףירדן,בחזית"כיאומרהואזהובהקשרירדן,נגדלפעולכןישראל

בחזיתההכרעהלאחרעדהפעילותאתשםלדחותשרצינופיעל
לאכמעטמשמעותיותהראשוןהמלחמהיוםתוצאותהיומצרים,

תוחפ".7!

המכהמיתרוןנהנווהסוריםשהמצריםאחריבאוקטובר8-7בליל
צה"ליעבורבאוקטוברה-8שבבוקרהרמטכ"להחליטהראשונה,

פיצולאתגםשחייבההחלטהבמצרית,וגםהסוריתבחזיתגםלתקיפה,

מןסטיההרמטכ"ל,שלאישימשגהכאןאיןהאויר.חילשלכוחו
שלמה:מערכתכאןישתורכי".אחרתורכיהכה"שלההיגיון

אתשמסרהוהמערכתהאויב,לגביהתמונהאתשמסרהמודיעין
נכונה.לאלהחלטההביאושיחדצה"ל,כוחותאיכותלגביהמידע

כאןישנכשלה.הללוה"תקיפות"משתישאחתהייתההתוצאה
לתקוףצה"לנאלץבו1967,שלהמיוחדהמקרהמןשהסיקהמערכת

דברכינכונות,הלאהמסקנותאתירדן,בחזיתוגםמצריםבחזיתגם
דופן.יוצאתתופעהולאהרגילבגדרהואכזה

פיקודיקרבניהול-המערכתליקויי

בשדההנעשהעלמקרובעמדלא"גונןהאלוףכיקבעהאגרנטועדת
כולהלא-להוסיףעתהיכוליםואנו(אדןאוגדתן8.'וכוהקרב..."

המובילותהחטיבותשתי"כך:הרצוגלפיהתקדמהממנה)חלקיםאלא

התגברנתק'המרוכזת...ארטילריתאשתחתלדרוםמצפוןנעו
טנקיםומספרחי"ריחידותהשמידהמצרי,הקדמיהמערךעלבהצלחה
לכל,ברורכיוםן9."םדקתהלוהמשיךלעצמומועטותאבדותבמחיר

שלהעיקריהמערךהיהלאבוקרבאותועברווגבי)(שנתקיהמהכי
פנינראוכךכיעדותשוםאיןאולםקדמי,מערךאלאהמצרים
התקדמוהרצוגלפיבבוקר.באוקטוברב-8הפיקודבמפקדתהדברים
ב-'פירדאן,לאיזורשהגיעועדבאויבלהיתקלמבליגבישלכוחותיו

האויבבמחנהבהלהסימנינתגלומעודדים.היוהדיווחיםבבוקר.0930
חזיתואתלהרחיבנצטווהאדןאופטימיות.גלהשתררובפיקוד

עלהמצריםשהטילוהגשריםשלושתאתניתן,אםולתפוס,
הרושםתחתעודווגונן,11בשעהבערך..."-ובהמשךהלעתה...20
שרוןאוגדתאתלשלוחהחליטלמישרין...מתנהלתברןשהתקפת

י".המורד2
אפשרלאהחזיתהקףכימסתברלאוקטוברב-8המלחמהמנתוני
אירועיםהתרחשובומקוםבכלאישיתלהימצאהפיקודלאלוף

סמליםהמערכת.לושמספקתמידעעלהישענותומכאןחשובים.
המערךמיקוםעלהתמונהאתמעביריםבמודיעיןהעוסקיםוקצינים
נעשה,לאזהדברשלו.הקדמיהמערךמיקוםועלהאויבשלהעיקרי

19795אפריל266,מערכות""



שלהעיקריהמערךלפיהמצבתמונתעלנעולים""היוכימאודויתכן
שמערךחשבואםנמצא.אכןהואבומהמקוםקדימהנמצאהאויב
גביחטיבתכגונודעהחת"מ,צירעלמצויכברהעיקריהאויב

העיקריהמערךכישהסיקויתכןזה,צירעלהמהירותבמלואמתקדמת

המערכתהמבצעים.מערכתגםכךמעמד.מחזיקאינוהאויבשל
עםכלשהומגעישכייודעתהכוחות,מיקוםלגביבתמונה"נמצאת"
מגעזהוכימדווחים)איןאו(מבחיניםאיןניסיון,מחוסראך,האויב,

ידעולא-אזהעובדות.ידועותהיוםבלבד.קדמי"מערך"עם
להם.חסרהאינפורמציהאיזוהבכיריםהמפקדים

הייתהנכונה,הייתהלובפיקוד,שנתקבלההאופטימיתהמצבתמונת
אתוגםהתעלה,שלהשנילצדלצלוחהשאיפהאתגםמצדיקה
ידיעלשאושרההתכניתלפידרומה,שרוןאוגדתאתלהורידהשאיפה

הנעשהלכלפורמליתבאחריותנושאהאלוףכיברורהרמטכ"ל.
אלאאחר,אוזהאלוףשלאישיכישלוןלאכאןשישאלאבגייסותיו,

בכללותה.המערכתשלקשיים

והחטיבההאוגדהברמתמידעהעברתקשש
האוגדהברמתגםהתרחשוהפיקודברמתשהתרחשוהתופעות
קיבלוהאוגדהבמפקדתכאשרשנוצרהבלבולעודנוסףכאןוהחטיבה.

סברוכאןוכו'.התעלהאתלצלוחמדי:אופטימיותפקודותמגבוה
לגביוהחטיבההאוגדהבידימצוישאינונוסףמידענמצאש"למעלה"

האוגדתיתברמהבמערכתנוסףליקויוניתוחוכ.22ומצבהאויבמצב

גדודיםעלידועכיוםכישלון.עלדיווחחוסרהואהחטיבתיתוברמה

ועדתמסקנותשלבחלקאושהתפרסמה,בספרותאולםקשה.שנפגעו
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עדהסתלףמעלהכלפישהסתנןבשדההנעשהעלהמידעאויב.כוחות
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