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תמרידבתא"ל

היוהכיפורים,יוםמלחמתאחרי
בנסיבותכישגרסובכיריםקצינים
שלבמקרהלצה"ל,לומוטבשנוצרו,
מגננתיתתפיסהלנקוטמלחמה,
השטחיםולאורךהגבולותלאורך
הטיעוניםאז.ישראלבידישהיו

אפשריכיסודהמגננהבזכות
ישראלשלהלחימהבתפיסת
שהסת-מלחמותבעקבותהתעוררו

ברורה.צבאיתהכרעהללאיימו
שראהמערכות""של286בגיליון

מאמרהתפרסם1983,בפברואראור
המוד.1בגישהשצידד

ישראל:הםבמאמרהטיעוניםעיקרי
משאביםובעלתקטנהמדינהמהיותה
בעומסלבדהלעמודיכולהאינהמעטים,

מצדמאסיווילסיועזקוקהוהיאהמלחמה
תלותיוצרזהצורךגדולה.מעצמה

לכווןתשאףאשרארה"ב,כמובמעצמה
לאינטר-בהתאםהמלחמהתוצאותאת

עוליםאינםאלהאינטרסיםשלה.סים

ישראל.שלאלהעםאחדבקנהבהכרח

בהימנ-כן,אםמותניתמוצלחת,מלחמה

ובמער-בקרבותהכוחותמשחיקתעות

מהזדקקותבהימנעותיוצאוכפועלכות,
בשמירתהפוגעתמעצמהשללסיועה
שטחיאלהמתקפההמלחמה.הישגי
ולכי-הצבאיים,כוחותיולהשמדתהאויב

כבדותבאבדותכרוכהשטחים,בוש
לחימה.ובציודבנפש

להיערךישכיהיא,המאמרמסקנת

אלהכוחותאתלהטיחבמקום"למגננה.
אתלערוךניתןחדיר,בלתיכמעטקיר

יתכןזמן...לאורךחסכוניתלמגננההכוח
מרשים,לניצחוןתביאלאכזאתשלחימה

העצמהשמירתאתלהבטיחנוכלאך
למי-כבסםאויותהמאוחריםלשלבים

בבעלותמוחלטתתלותללאקוח

מערבותפירוס",ניצחוןנחוץלמי"ש',אל"מ1.
37-34.עמ'1983,פברואר286,
37.עמ'שם,2.

תוםלאחראורראההמאמרונתירב".2
ב-בלבנוןבמלחמההעיקרייםהשלבים

.1982
לנסותהיאהבאים,הדבריםמטרת
כללאיןולצה"ללישראלכילהסביר
למתקפהמגננהביןלבחוראפשרות
כפויההמתקפהוכימלחמה,שלבמקרה

הישראלית.הביטחוןתפיסתעל

במלחמההשחיקה
היקהבמלחמהשחיקהכילחשובמקובל

היפגעותושלבנפשאבדותשלתוצאה
גםקיימתשחיקההעיקרי.הלחימהציוד

המעמידהממושכת,במלחמהכאשר

נפגעיםהלאומי,הפוטנציאלאתבמבחן
הייצור,יכולתהלאומית,התשתית
שלהקיוםויכולת.אנרגיהמשאבי

ישראלביןבמלחמותוהחברה.הכלכלה
הלוחמיםלצדדיםנגרמהלאלערבים
השחיקהלמעטממש,שלשחיקה

ההתנגשותתוצאתשהייתההישירה,
הלאומיהמוראלושחיקתהקרב,בשדה

האבדותאתאולילהוציאישזהמכלל(
היהודיליישובשנגרמובנפשהעצומות

בהש-אשרהעצמאות,מלחמתבמהלך

הרו-ס00-ל,30שוותגרידאמספריתוואה

מלחמההיוםפורצתהייתהלוגים,
יחסיתהשווהאבדותבשיעורהכרוכה
העצמאות.)במלחמתהאבדותלשיעור

ולאיחסימושגהנושחיקה","המושג
לאוגםלקבוע,אפשרותכלאיןמוחלט.

צבאית,יחידהאוצבא,כימעולם,נקבע

שלומוסכםמוגדראחוזסבלואשר
שאינהשחיקהלכללהגיעואבדות

משימו-אתלמלאלהםעודמאפשרת

במשימתןנכשלואשריחידותהיותיהם.

הגיעולאלהןשערמוהאבדותכאשר
היוממצבתן.אחוזים20או10לכלל

,ב-1967בסיניהמצריהצבאכמוצבאות,
בטרםעודכצבא,להילחםהפסיקאשר
גםהיוומציודו.מחייליואתחים25נפגעו

משימו-אתמילאואשרוצבאותיחידות

כאשרובקרבותבמערכותוניצחותיהם

וציודעצומותהיובנפשאבדותיהם
ממחציתלפחותירדשלהםהלחימה
התקנים.
אפשרותמולהניצבכצבאצה"ל,
בשאלהאחתלאעסקעת,בכללחימה

להמ-ויחידהמפקדהמחייבתהנורמהמה

המוטלתהמשימהאתולמלאללחוםשיך
הגיעההיחידהשחיקתכאשרעליהם,
בהיותודיין,משהחמורים.לממדים
אמת-לקבועניסהה-50,בשנותרמטכ"ל

אתמפקדיפסיקלאפיה,שעלמידה,
לאעודכלוהסתערותההיחידההתקפת

אפילוהלוחמים.ממחציתיותרנפגעו

במקריםכפשוטה.נתקבלהלאזונורמה
כאשרלתקוףצה"ליחידותהמשיכורבים

מתוךנותרואחדיםלוחמיםטנקיםרק
אתכבשוואלהשלמה,עוצבהטנקי

הפוכים.מקריםגםידועיםלצערנו,היעד.

כלקודםהשחיקהחלהכלל,בדרך
והלוחמים.המפקדיםשלבתודעתם

טרםעודומופיעהמקדימהזושחיקה
לחימהובציודבנפשהאבדותהגיעו

אובייקטיוויתאפשרותשאיןכזולדרגה
וללחום.להמשיך

היחידהלגבירקלאנכונהזותופעה
המנהיגותלרמתאףאלאהצבאית,

הינההשחיקה,תודעתבבללה.והחברה
הכלליותמהנסיבותמושפעתוהיאיחסית

הלאומית,מהמוטיוואציההמלחמה,של
המלחמה,ממטרותמאימון,מחינוך,
הציבור,בתודעתחיוניותןממידת

והחברה.הפרטשלהנפשיוממצבם
ביולקבועלנסותטעםכלאיןכך,משום

נתונהבמלחמההרוגיםשלמסוייםמספר
לדוגמה1982בקיץבלבנוןהמלחמה-
וכילתוצאות,בהשוואהכדאיהיה-

המלחמהאתהופךיותרגבוהמספר
המושמעהטיעוןגםכדאית.לבלתי
גובותהדרכיםתאונותכיתכופותלעתים
המלח-ממחירהגבוהדמיםמחירמאיתנו

כלמעשית,משמעותחסרהינו-מות
בתודעתנתפסותהדרכיםתאונותעוד

עימהשישממציאותכחלקהחברה



הכיפוריםיוםלמלחמתעשור

הגולןברמתללחימההראשוןביוםמגעלקראתתתעה-מגננה

האבידותואילורבה,במידההשלמה

הצי-בתודעתמתקבלותאינןבמלחמות

שינויעימן.משליםהואואיןבור,

בידיהנתוןדבראינוכלל,בדרךהתודעה,

-הואנהפוךצבאית.אומדיניתהנהגה

מידתאתולהביןלחושחייבתההנהגה

סוביי-כענייןבתודעההצפויההשחיקה

ויחסי.קטיווי

מניסיוננוביותרהמרשימההדוגמה

השחי-מושגשלמורכבותובדברשלנו

רביםיוה"כ.מלחמתהיאבמלחמהקה

כילמוסכם,הפךהדברכיעדסבורים,

משקלהיההאמריקאיתהאווירלרכבת
בשדהשהושגוהתוצאותלגבימכריע

הטנקיםהנשק,התחמושת,משלוחיהקרב.

בקצבלעמרישאפשרוהםוהמטוסים
בסופוולהשיגהלחימהציודשחיקת

בשדהחשובותתוצאותדברשל

הקרב.
האמריקאיהלחימהציודלמשלוח

כאחת.ומוראליתמדיניתחשיבותנודעה

מאיר,גולדההגב'דאז,הממשלהראש

האמריקניתהאווירלרכבתכיציינה

ספקאיןעליונה.מדיניתחשיבותהייתה
העמידהליכולתנתרגמהזושחשיבות

המדיניהמשא-ומתןבתקופתישראלשל

אוק-מסוףהאש,הפסקתשלאחרהמתוח

1973.טובר
אמריקאילחימוששהדרישהאלא,

שלהראשוניםבימיםנברהתעוררה
שחיקתקצבכיהערכהמתוךהמלחמה

הואוטנקים,מטוסיםעיקרי,לחימהציוד
צה"לשלביכולתוספקשישעדחמורכה

מאסיוויסיועללאהמלחמהאתלהכריע

הייתהולאכמעטבפועל,מארה"ב.

עלהשפעההאמריקאיתהאווירלרכבת
אחוזיםכ-90האש.להפסקתעדהלחימה

אחרישנעשההישראליהצבאימהרכש

האוויררבבתהים.בדרךהובאהמלחמה

והחי-באוקטוברב-14רקלפעולהחלה

הקרבלשוההגיעלאשהביאהמוש
פניאתששינוהמתקפותשתילקראת

סוריהשטחאלההתקפההמלחמה:
תעלתוצליחתבאוקטוברבאחד-עשר

האוויררכבתלחודש.ב-16מערבהסואץ
כ-האשהפסקתעדלישראלהטיסה

התחמושתלחימה.ציודטונותוו,ס0ס
סמוךהקרבלשדההגיעהשהוטסה
אתבהרבהשינתהולאהאשלהפסקת

שהוטסוהטנקיםמספרהצבאי.המצב
חילשלענקבמטוסיהמלחמהבזמן

לפלוגתהגיעלאהאמריקאי,האוויר
ו"סק-פאנטום""מטוסיואלואחתטנקים

האווירלחילשסופקואמריקאיים,ייהוק"
פחותלבצעהספיקוהאש,הפסקתלפני

אפסישהואמספר-קרבגיחותמ-300

שביצעהקרבגיחותלמספרבהשוואה
אמתהמלחמה.במהלךהאווירחיל

טענובראשם,וקיסיעירשהאמריקאים
אבלישראל,אתהצלההאווירשרכבת
מובהקות.מדיניותסיבותהיולטענתם
אמריקאילחימושהישראליתהדשאה
וצבאי.מדיניהיגיוןבההיהמאסיווי

שמועדמכךלהתעלםאי-אפשראולם,
עלמעידיםוצורתה,החימושדרישת
ועלהבשחוןובתחושתבתודעהשחיקה
להסתגלההנהגהשלהיכולתחוסר

קשהמלחמהשלהפתאומיתלתופעה

גרועים.פתיחהבתנאי

בתודעה,השחיקהמתופעתמשהו
אפשרהציוד,שחיקתקצבאתהמקדימה

דיין,.משהשלעטופריממאמרללמוד

שניםכשמונה1981במארסנכתבאשר

לראייהמספיקזמן-המלחמהאחר

מסנגרבמאמרהמלחמה.שלמפוכחת
ב-1973.המלחמהאתתפיסתועלדיין

ההסטוריהאלכתבשלאלהניחמותר

הדעת.בהסח
לונראולדבריו,באוקטובר,9אוב-8

להכיןלצורךנחזוראם":כךהמלחמהפני

ספק,ליאין-התעלהלאורךשניקו
הבי-לדעתי,זאת.לעשותהיינושחייבים

מאחרים,טוביותרהמלחמהאתנותי
להכיןשישגרסתינפרץ,שהקווכשראיתי

לשריון.תמרוןמרחבולתתשני'קו'

לבדוקהצעתיכאשרצדקתימידהבאותה
אמרתיהיהודי.בעולםמתנדביםישאם

בארה"ב,מאומניםטייסיםהרבהשיש

בנילגיוסלעשותוישקטנהמדינהאנחנו
ה-17".

ומעורהבקיהיההמנוחהביטחוןשר
הרא-בימיםאםוהפעלתו.הצבאבענייני

ומרה,אמנםקשהלמלחמה,שונים
יפיםשהיוורעיונותבמושגיםהשתמש
בשחקהזאתלתלותאפשרב-1948,

שבתודעה.

המאמר~1981.במרס6מעריב,דץן,משה
לצבאאנציקלופדיהבחילו,צה"ל"עבורנכתב

וביטחון".)



1983אוקטבר290-289,מערכות

דע18%

סואץתעלתשלהמערביתבגדהצה"לכוחות-מתקעה

-ומתקפהמגננה:הלחימהצורות
יותר?חסכוניתמשתיהןמי

המתקפהייעודבמלחמה:הכרעה
מטרותאתלהשיגהואבמלחמה
שטחיתקיפתבאמצעותהמלחמה
גםולפעמיםהצבאייםכוחותיוהאוייב,

המתקפהתכליתומשאביו.אוכלוסייתו
לחימתואתלהפסיקהאויבאתלאלץ
לעומתה,המגננהתכתיבנו.אתלקבל
ולג-האויבמתקפתאתלסכלהואייעודה

לייאפשרשלאבשעוראבדותלורום
מטרותיו.אתלהשיג

סימטריהאיןהישראלי-ערבי,במקרה
שהנתוניםמשוםהיריביםהצדדיםבין

לטווחהעמידהכוחזהים.אינםהבסיסיים
בהרבהגדולהערביותהמדינותשלארוך
כוחבשלישראל,שלהעמידהמכוח
החומריים,משאביהןשלהן,האדם
הבין-לאומיתועמדתןהארץמרחבי

הבלליהערביהעמידהלכוחהעדיפה.
אינהשישראלמכךהנובענוסףיתרון
מוחלטצבאיניצחוןלהשיגיכולה

אתבכךולסייםקונבנציונאלית,במלחמה
הצבאיההישגולתמיד.אחתהסכסוך
בשעתו,מרביהיהב-1967,הישראלי

ענייניםמצבהסכסוך.אתהחריףרקוהוא
ה-'soשנותראשיתלמןהשתנהשלאזה

שישתנהנראהלאגם(ה-80שנותועד
אתחייבוהואלעין),הנראהבעתיד
בכוהשוויוןעלבהכרחלוותרישראל

בוחעליהבהאתולהשליךהעמידה,
שלמתמדתהפניהשפירושוהמחץ,
ההכרעהליכולתישראלמדינתמשאבי

הפנייתעלויתורתוךקצרבזמןהצבאית

והחברה.המדינהלהתפתחותמשאבים
כוחחשבוןעלאחרות,במליםאו

העמידה.*
עםמלהתמודדלהימנענאלצהישראל
ולכןהעמידהביכולתהערביותשבנותיה

מהירהצבאיתהכרעהלפתחנדרשההיא
ההנרעבבוללת.מלחמהשלבמקרה

אתלאלץגלל,בדרךנועדה,הצבאית
להפסקתלהסכיםהערביותהממשלות
בשדותהוכושצבאותיהןמשוםהלחימה,

בידינכבשולהןהחיונייםושטחיםהקרב
ביןישראל,לגבינכוןזהמצבצה"ל.

וביןנגדה,במלחמהפתחושהערבים
אותה.יזמהישראל,עצמה,שהיא

הישרא-הצבאיתשההכרעהמאחר
היאאיןמהירה,להיותחייבתלית,

צבאותשלמשאביהםאתלשחוקמכוונת
תותחטנק,כלהשמדתשלבדרךערב
לפגועאלאהקרב,בשדהלוחםוחייל

חיילישלהלחימהיכולתאתלשתק
ההנהגהאתומפקדיהם,האויבצבאות

הלאומית.ההנהגהואתהצבאית
כדיבצה"ל,שהתפתחההשיטה

הערבייםהצבאותהתמוטטותאתלהשיג
שנועדההמתקפה,הייתהבמלחמה,

האלוףשלכמאמרובהרחבהמתחזהעגמן.
פברואר286,מערכותלאומי",ביטחתעל"טל,

.1983
ב-כולוכמעטשהושמדהמצריח"אלמעט..

.1967

היסטוריהמחלקתשלבאדיבותההנתונים".
באג"מ/מה-ד.

למערכימעבראלבמהירותלחדור

האויבצבאותאתולאלץהסדיריםההגנה

התכוננושלהמזושונהבדרךללחום
כךכוחותיהם,אתערכוושלקראתה

תהפוךצבאותיהםהשמדתשסכנת
פסקושבשלההסיבהזולמוחשית.
צבאותב-1967,הימים,ששתבמלחמת

וממשלותיהןללחום,וסוריהמצרים

שאבדו-שעהאש,הפסקתלבקשנאלצו

לאלהיחסיתקטנותהיוהממשיותתיהם
כוחותעלשערכובמתקפותספגושהם
ב-1973."הכיפוריםיוםבמלחמתצה"ל

הלחימהבצורותהשחיקה

כיהמראהכללאיןהמלחמהבאמנות

חסכוניתיותרלחימהצורתהנההמגננה

ההשטינהלדחפך.המתולה,מאשדבאחיזת

היוכימראהוהקרבותהמלחמותשל
לעשותניתןולאומשוניםשוניםמקרים

היאלענייננוקרובהדוגמההכללה.

אבדותהיושבההכיפוריםיוםמלחמת
בשלבימשהיורבותהמגננהבשלביצה"ל

המתקפה.
הכיפוריםיוםבמלחמתצה"לאבדות

2,222היובו24ועדבאוקטובר6מאז
שבויים....ו-294פצועים5,596הרוגים,

צה"לבאשרבו,ל-10באוקטובר6בין

מ-950יותרנהרגוחזיתות,בשתילחם

220.בשביונפלוכ-1,800נפצעולוחמים,
כאשרבו,ל-14באוקטובר11בין
ובח-המגננהנמשכהסואץתעלתבחזית

כ-נהרגוהמתקפה,החלההסוריתזית

בשביונפלוכ-1,300נפצעולוחמים,325
כ-45.



הכיפוריםיוםלמלחמתעשור

צה"לכאשרבו,ל-22באוקטובר15בין

ואילוהתעלהבחזיתלמתקפהעבר
תוךלמגננההכוחותעברוהסוריתבחזית
חיי-850נהרגו-המתקפההישגישיפור

כ-25.בשביונפלוכ-2,400נפצעולים,

המגננהבשלבהיומיההרוגיםממוצע
ובשלביכ-190היההחזיתות,בשתי

ו.ו5-בהמתקפה
דמתההמתקפהבשלבטנקיםשחיקת

הייתהקרבבמטוסיהמגננה.שבשלבלזו
החריפהובשמישותבמצבההירידה
כשישית(בול-12באוקטובר6ביןביותר

לטעון,אפשרהקרב).מטולימשמישות
וכוחו-צה"לשהופתעשההפתעהכמובן,

ולשחיקההאבדותלריבויהגורםהיאתיו

היאשההפתעהאלאהמגננה.בשלב

ומתןהמגןשלחלקומנתכללבדרך
כוחו-ולעריכתצה"ללגיוסבזמןהתרעה

ועיקר.כללמובטחנתוןאינותיו

כיהכיפוריםיוםממלחמתללמודאין

ההיפךולאמהמתקפהיקרההמגננה

היאמלחמהכלאחרות.מדוגמאות

הכל-המלחמהעקרונותורקפרטימקרה

במלחמות.תדירמופיעיםליים

ישראלעל-ידיהמגננהגשום

הלחימהצורתאתישראלנקטהאלו
אתלגייסמספיקהוהייתההמגננתית,

ונאלצההספיקהאלמלאאובזמן,צבאה
עללהגןמנתעלנגד,התקפתלתקוף
הכיפו-יוםבמלחמתשנעשהכפישטחה,

באוקטובר;ל-610ביןהגולןברמתרים
וצבאותיפה,עולההמגננההייתהואילו
ישראל,לשטחיחודריםהיולאהאויב

הצבאות:מוצאללאמצבמשתררהיה
לאשיהיו,ככלאבדותיהםיהיוהערביים,

לאלהםחיונייםשטחיםמושמדים,היו
עלחמוראיוםנוצרהיהולאנכבשים,היו

האוכלוסייה.ועלהממשלותעלהצבאות,

הצד-ביןההתמודדותהייתהכזהבמקרה

אומשאבים,ביןלהתמודדותהופכתדים
כזאתובהתמודדותהעמידה,כוחבין

הערבים.בידיהואהיתרון

צה"לאתיאלץזהמעיןדברועוד,זאת

ארוכיםגבולותלאורךכוחותיואתלפרוס

שלאפשרותלכלמענהלתתמנתעל
תהיהלאויבבעודהאויב,מצדתקיפה

לושתאפשרכוחותשלמספקתכמות
לאורךלמקומםצה"לכוחותאתלרתק

לרכזכוחדילוייוותרועודהגבולות,
יבחר.הואשבובאזורלהכרעהמאמץ

תנקוטישראלאםהמגננה,ביכולתאק
ולהביאהמלחמהאתלסייםאותה,

ירצוהערביםכאשראלאאש,להפסקת

תקופהבהלהתמידיוכלוואלהבכך
מילו-אתלשחרריוכללאצה"לארוכה.

במקוםביותר.גבוההתהיהושחיקתואיו
שחיקהמלחמתתתפתחהכרעהמלחמת

בלבד,.חסרונותאלאלישראלאיןשבה

הביטחוןבתפיסתוהמגננההמתקפה

1967עד
החלההישראליתהביטחוןתפיסת

ב-העצמאותבמלחמתעודלהתגבש

שהורתםמאפייניםשנילצייןראוי.9481
:ובתוצאותיהזובמלחמהולידתם

הישגיםלמגננההיוהעצמאותבמלחמת
על-הוכרעההמלחמהאולםמרשימים,

הכותרתוגולתהגדולותהמתקפותידי
הובסשבוחורב","מבצעהיהשלהן
המלחמה.מןלפרושונאלץהמצריהצבא
לגבולותשהפכוהנשק,שביתתקווי
כלחסרתלהיותלהגרמוישראל,מדינת
בן-גוריוןכאחת.וטקטיאסטרטגיעומק,

העברתשלהתפיסהאתב-1948עודטבע
שלמשמעותההאויב.לשטחהמלחמה

התקפיתגישהנקיטתהייתהזותפיסה

ערביות,מדינותעםצבאיעימותבעת
אםהכרחי,כשלבנתפסההמגננהואילו
הסדירהצבאועלהמילואים,גוייסוטרם

לפועל.להוציאההיההמרחביתוההגנה
התרוצצוב-1956,קדש","מבצעעד

הישרא-הביטחוןבתפיסתאחדותמגמות

כאשר-קדש""מבצעתוצאותלית.
שתוצאו-מקדימה,מלחמהיזמהישראל

הביאולאאמנם,המרשימותתיה
הכוחלחיסולולאנאצרשללנפילתו
ישראלעלמתמידכאיוםהמצריהצבאי

הביטחון,תפיסתלגיבושתרמואך-

:הבאיםהיסודותעלשהושתתה
הישראלי-בסכסוךסימטריהאין*

צבאי,בניצחוןיזכואםהערבים,ערבי.
ישראל.שלחיסולהאתלהשיגיכולים
הסכסוךאתלפתוריכולהאינהישראל
איןלישראלצבאי.ניצחוןשלבדרך

השגתןשלשםמוגדרותלאומיותמטרות
המלחמהמטרתלכןלמלחמה.לצאתיש

סיכולהיאישראלשלהיחידההברורה
החיו-האינטרסיםועלקיומהעלהאיום

שלה.ניים
בעתזומטרהלהשיגמנתעל*

כוחותאתלתקוףישראלחייבתמלחמה
ההתקפישכושרועדולהשמידםהאויב

וישלל.ייפגעהאויבשל

העדיפיםהמספרייםהכוחותיחסי*

שלגישהלנקיטתהביאוערבצבאותשל
שלבמקרהמונעת,אומקדימהמלחמה

בדברשם,טל,האלוףשלמאמרוראה*
הכרעה.ומלחמתשחיקהמלחמת

הערביתהצבאיתהיכולתהתפתחות
הסי-אםגםישראל,עלחמוראיוםלכלל

סבנהעלבעלילהצביעהלאטואציה
מלחמה.שלמידית
גםנהגהוכךב-1956ישראלנהגהכך

הגרעיניהכוראתתקפהכאשרב-1981
צבאלבנותצורךראתהישראלהעיראקי.

המדינותאתתרתיעעוצמתואשרחזק,
ההרתעהבמלחמה.מלפתוחהערביות

אתלהפעילנכונותעלמבוססתהייתה
שלהרתעהאלאבמתקפה.הצבאיהכוח
סוב-הערכהכאשרתורפה,נקודתהייתה

אותםהביאההערביםשלייקטיבית
להיענותבאפשרותםשישלמסקנה

המלחמהשללאתגר
בישראל.-

ואכן,
בערבוןכהרתעהנתפסהההרתעה

ששתמלחמתבערבאירעכךמוגבל.
הכיפורים.יוםמלחמתובערבהימים

בתפיסתחיונייסודנשארהההרתעה
מפעםיותרנבשלהכאשרגםהביטחון

אסטרט-שלשהאלטרנטיבהמשוםאחת,

בהישמלחמהשלבמקרההמגננהגיית
לועצמה.אתהמגשימהנבואהמשום
בהגנתרקתסתפקשישראלהערביםידעו

היהמהמלחמה,שלבמקרהגבולותיה

תכופותלעתיםמלצאתבעדםמונע
אתשטחם,אתמסכנתשאינהלמלחמה

משטרם?ואתאוכלוסייתם
נאלצהההרתעה,ננשלהכאשר

להשגתהמחץכוחאתלהפעילישראל
האפ-הדרךהייתההמתקפההכרעה.

במלחמהנקטנואםהיחידה,שרית
המתקפהשעיקרהב-1967,כמומקדימה,

ממגננההאפשרככלמהירמעבראו
שהרתעהמכאן,ב-1973.כמולמתקפה
בזו.זונכרכווהכרעה
אתלהבטיחהיהאפשרשלאמאחר
ראתההמקדימה,המלחמהאפשרות
ייזמושהערביםאפשרותהביטחוןתפיסת

לענותמנתעלהמתקפה.אתראשונים
מבעודהמלואיםאתלגייסהצורךעל

להתריעלמודיעיןקדימהניתנהמועד

קדימותניתנהערבית,מתקפהעלבזמן
מרח-הגנהמערךוהוקםהאוויר,לחיל

עדהאויבהתקפותאתלהאטשנועדבית,
המילואים.עוצבותלהיערכות

ספיגתשללאפשרותההיערכות

היאמלבבת.נראתהלאהראשונההמכה

עלבהתבצרותגדולותהשקעותדרשה
אילוזווהוצאההעומק,חסריהגבולות

חשבוןעלבאההייתהכהלכה,מומשה
נעשהלכן,להכרעה.המחץכוחבניין

קטןמידהבקנההישירהצבאיהביצור
1967.שלפניבממדיםאפילומאוד

הרא-המכהמספיגתלהימנעהרצון

ומפניאבדותמפנימהחששנבעשונה



1983אוקטובר290-289,מערכות

לכןהמגננה.בשלבכברהכוחותשחיקת
ישראלבפניעמדהכאשרב-1967,

מקדימהמלחמהביןלבחורהאפשרות
בחרההראשונה,המכהספיגתלבין

לצאתהצבא,בלחץגםהממשלה,
בסיני.המצריהצבאאתולתקוףלמלחמה

משנבחרהיותרכפוייההייתהזוברירה
הרא-המכהספיגתשלהאפשרותלכן

הביטחוןבתפיסתאפשריכמרכיבשונה

המגננהאפשרותסבירה.הייתהלא
המתקפהוהופעלהאפואנדחתה

הפתעהוללאהמצריהצבאעלבהפתעה
וסוריה.ירדןצבאותעל

להימנעוהרצוןבהרתעההצורך
לממשלותגרמוהראשונההמכהמספיגת
שחצייתםאדומים"קווים"לקבועישראל
למלחמה.לגרוםעלולההערביםעל-ידי
צבאהכנסתהיואלהלקוויםדוגמית
,ל-19561967ביןלסיני,ניכרבהיקףמצרי

ישראליתלספנותטיראןמצריסגירת

בירדןבמצבמהותישינויאושנים,באותן
לתוכה.ערבייםמשלוחצבאותוכניסת
ולאקשיחיםהיולאהאדומים"ה"קווים

הגמי-למלחמה.חצייתםהביאהתמיד

האדו-ב"קוויםבשימושההכרחיתשות

רמתאתוהחלישהכבומרנגפעלהמים"
ההרתעה.
המתמדתלבעיהתשובהנתנהישראל

בהעדפתהנחותיםהכוחותיחסישל
תפסורביםהכמות.פניעלהאיכותעקרון

כעליונותהישראליתהעליונותאת
פניעלהישראליהלוחםשלאישית

איןנכון,היהזהשדבראףהערבי.הלוחם

העל-וראשוני.פשוטיסודאלאבולראות

הושתתההרחבבמובנההישראליתיונות
חברהעלוהמדינה,החברהסדריעל

משאביהאתלתרגםהמסוגלתמודרנית
ליכולתמספיקיםשאינםיחסית,הדלים

אךאיטישינויחלערבמצבאותבחלק
הזה.בתחוםמתמיד
,1967עדישראל,ממשלותשכללהניחמותר..
מדינותעםשלוםהסכמיעללחתוםמוכנותהיו

במצעיהמעיין1949.גבולותבסיסעלערביות
מפלגתשהייתההחירות","מפלגתשלהבחירות

איטישנוישחללדעתיווכחהראשית,האופוזיציה
1949שלהבחירותבמצעיזו.במפלגהמתמידאך

ישראלארץאיחוראתהמפלגהתבעהו-1951
כך.לשםבכוחהשימושגםומוזכרהמערבית

לכלהתביעהמודגשת1959שלהבחירותבמצע
טרםעודשלוםליחסינכונותישאבלישראל,ארץ

שלהבחירותבמצעהאמורה.התביעההושגה
ארץכלעלהיהודיהעםשלזבוחומוזכרת1961

אתבתוכוהכוללשלום,שיכוןעדאבלישראל,
שלוםליחסילשאוףישהשלמה,ישראלארץ

ברורה.ומדיניתמשפטיתאבחנהבעליממשיים
חירותגושהוקםכאשר1965,שלהבחירותבמצע

ישראלארץשלאיזכורכלהיהלאליבראלים,
השלמה.

עצוםצבאבדמותמחץליכולתעמידה,
אנושמשאביוברתימתהיחסיבגודלו

המילו-שיטתמתמיד.צבאילפוטנציאל

הצבאבשירותהכוללתהישראליתאים
לשמרתויותר,50גילעדהאזרחיםאת

הישראלית,שבחברההעידיתאתבצבא

מדינותואפילוערביותשמדינותבעוד

ובארה"בבאירופהומתקדמותמפותחות

אתאלאצבאותיהןלרשותמעמידותאינן
הזיבורית."

אתבצבאהלכלולהצליחהישראל
אתאליוולהביאהחברה,שלהמיטב

כושראתמתפתחת,חברהשלהדינמיקה
המקצו-המיומנותאתוהאלתור,התכנון

בעיותעםלהתמודדהנכונותואתעית

יסודותעלשגרתיות.לאבדרכיםקשות

היש-המתקפהיכולתגםהושתתהאלה

ה-ביןסינתזהנוצרהונךראלית,

היתרוןלביןההתקפיכורח

החברתי.

ב-הימיםששתמלחמתלאחרעד

היש-הביטחוניתהתפיסההוכחה1967,

בעיותעםלהתמודדכמסוגלתראלית
שראתהמדינה,שלהמרכזיותהביטחון

התפיסהקיומית.כשאלהביטחונהאת
לשמורכלומר,הגנתיתהייתההבסיסית

ההוצ-דרךתושביה.ועלהמדינהעל

צורו-כלעלהמתקפההייתהלפועלאה

תינו.
הנחהעמדההביטחוןתפיסתמאחורי

קונסנ-והתגבשהלךבסיסהשעליסודית

אין1967:ועדמ-1949החללאומיזוס
מעברטריטוריאליותשאיפותלישראל
מ-1949,הנשקשביתתהסכמילגבולות

ובדרךבירושליםמסוימיםהסדריםלמעט
משו-הייתההביטחוןתפיסתאליה...

אידיאולוגייםמשיקוליםכללבדרךחררת

הקיומי.השיקולרקעמדובמרכזה
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ל-19671973ביןוהמגננההמתקפה

לישראלהעניקההימיםששתמלחמת

אופרטיוויועומקבסיניאסטרטגיעומק
נראההגולן.וברמתבשומרוןביהודה,

המגננההפכה1948מאזלראשונהכיהיה
המקדימההמלחמהמעשית.לאפשרות

הושגהכרחית,לאאךרצויהנשארה
הושגהוכןהראשונההמכהספיגתכושר

שאפשרהערךרבתמדיניתגמישות
מותקפים.להיותאולתקוףאםלבחור

אדומים";ב"קוויםהצורךגםקטן

הביטחו-לשיקוליםנוספו1967אחרי

אידיאולוגייםשיקול~םגםהישיריםניים

הגבו-עלהוויכוחעצמתובמלואוחודש

מרכ-ישראל.מדינתשלהעתידייםלות

אתפינתההביטחונייםהשיקוליםזיות
השי-למרכזיותמתמשךבתהליךמקומה

האידיאולוגיים.קולים
בניגבולות"המושגנטבע1967,אחרי
שהתעוררהבעיהבחובוטמןאשרהגנה",

הכיפורים.יוםבמלחמתחריפותהבכל

ממשלותעל-ידינתפסוכאלהגבולות
יונישלהאשהפסקתכגבולותישראל

לפחותאושלום,הסכמיאיןעודכל1967,
הערביות.המדינותעםבינייםהסכמי
הגנהגבולותאלההיוצבאיתמבחינה

גבו-היוהםאבללכאורה,לישראלנוחים

מצריםעבורלהגנהאפשרייםבלתילות
לרתוםנאלצואלהמדינותוסוריה..
ונאלצוצבאותלהקמתעצומיםמשאבים
בתחילההמלחמהמצבאתלהחריף

על-כךואחרהתשה,מלחמתבאמצעות

אתלשנותנועדואלהכוללת.מלחמהידי
בני-הגנהגבולותוליצורהקייםהמצב

וסוריה.מצריםעבור
בגבולותאמנםזכתהמצדה,ישראל

האופרטיווית,במשמעותםלהגנהנוחים

הוחרףזאתעםאךהטקטיתובמשמעותם
לממדיםוהובאהישראלי-ערביהסכסוך
הגנתשלהאופרטיוויהיתרוןחדשים.
ברמהיציביםלבלתיאותםהפךהגבולות

האסטרטגית.

לאישראלשלהיסודמנתוניחלק
הצבא:הימיםששתמלחמתעקבהשתנו
אתלהחזיקניתןולאקטןנשארהסדיר
ס-מ4יותרפעילבסדרותהמלואיםחיילי

הצבאיאמערךעצמתבשנה.יום60עד
החדשיםובקוויםבגבולותהישראלי

למצריםישראלביןשהוצעהגבולאפילו.
ראס-מוחמד)-אל-ערישקו(האפשרויותכאחת
להגנה,אפשרילאכגבולמצריםעל-ידינתפס

תעלתאלהימילנתיבא-שייךשארםשלמקרבתה
למצ-עיליתמצריםשביןלמרחבומקרבתהסואץ
מתפשרתהבלתיהתבהנהלמעטזאתתחתית.רים

מהטר"טורעוכחלקלמצריםכולוסינילהשבת
המצרית.

ובי-המודיעיניתבהתראהתלויהנותרה

אתלבלוםוח"אהסדירהצבאכולת
במלחמתהוכחואלההראשונה.המכה

מספקים.כבלתיהכיפוריםיום

אתהראתההכיפוריםיוםמלחמת
ומגננהאפשרהמגננה.שלמוגבלותה

המילואיםכוחותכאשרכהלכה,ערוכה
הייתהבחזיתות,ופרוסיםבמועדמגויסים
הרא-המכהחריפותאתלמנועיכולה

ולמנועוסוריה,מצריםצבאותשלשונה
האבדותואתהפסיכולוגיתהשחיקהאת

מגננהאולםלחימה.ובציודבלוחמים
אתלסייםיכולההייתהלאמוצלחת

שחיקהלמלחמתלהפכהאלאהמלחמה,

לער-להעניקעלולהשהייתהממושכת

בהרבהגדוליםמדינייםהישגיםבים
על-ידיהיטבהובןזהדברשהושגו.מאלה
נאלץוצה"להממשלהועל-ידיצה"ל
שטחיאללמתקפהלעבורכךמשום
אשהפסקתלהשיגכדיוסוריה,מצרים
אחרת.דרךבכלמושגתהייתהשלא

היומדינייםוהישגיםמיקוחקלפי
אשהפסקתלכפותהצורךלעומתמשניים

המילואיםאנשישחרורולאפשר

בעק-שבאוהצבאייםהמבצעיםבהדרגה.

וממערבהגולןברמתהמתקפותבות
גםשטחיםלישראלהעניקוסואץלתעלת
בני-הגנה.כגבולותשנחשבלמהמעבר

אפואהדגישהיום-הכיפוריםמלחמת
והאילוץהמגננה,שלחולשותיהאת

המתקפהעלהמלחמהתפיסתאתלבסס
בעינו.נותר

ל-19731983ביןוהמגננההמתקפה

שחלףבעשורשהתרחשותהליכיםשני
:לציוןראוייםהכיפוריםיוםמלחמתמאז

צה"לבצבאות.המרשיםהגידולא.
הערבייםוהצבאותעצמתואתהכפיל

ושלארגוןשלתהליכיםעברוהגדולים
אתהגבירוואלהחדיש,ציודקליטת
כאחת.וההתקפיתההגנתיתיכולתם

ביןהשלוםהסכםעלהחתימהב.
אתשעהלפיהוציאהלמצרים,ישראל
ישראל,עםועלההישירמהסכסוךמצרים

עםבמלחמהעיראקשלוהסתבכותה
מעשיתהשתתפותממנהמונעתאיראן

תפרוץאםערבית-ישראלית,במלחמה
לעין.הנראהבעתיד

פירושומצרים,עםהשלוםהסכם

אסטרטגיעומקובעלבן-הגנהגבולהמרת

בשעתעליושההגנהמוסכם,בגבול
מההיבטמאודקשהאמנםמלחמה,
וחריפותוהסכסוךרמתאבלהצבאי,
שאפשרותכךנמוכה,לדרגההורדה

ביותרהקלושההיאמצריםעםהמלחמה
הגובלותהערביותהמדינותמבין

מצריםביןבגבולהחדשהמצבבישראל.
וקרבתאסטרטגיעומקהעדרלישראל,

אתהחזירוחיוניים,למרכזיםהגבול
ישאותהיחידהכאפשרותהמתקפה

מצרים.עםמלחמהשלבמקרהלנקוט
עלוליםהופיעו,טרםאםאדומים",קווים"

ביחסיהדרדרותתחולאםלהופיע,
וישראל.מצרים

ממעגלעיראקושלמצריםשליציאתן
אתהקטינהלאבישראלהמלחמה
הכרוךבכלהישראליהצבאיהמאמץ
שמאפשרככלומצוידגדולצבאבבניית

הרווחתההנחההלאומי.הפוטנציאל
לזכותחייבהשלוםכיהיאבישראלכיום

וכימרבית,צבאיתעצמהשללגיבוי

תהליךתגרורלאהצבאיהמאמץהקטנת

להתאיםישלפיכך,הערבים.אצלדומה

ביותר.הגרועלמקרההצבאיהמאמץאת
מתקפהבלבנוןישראלנקטהב-1982,

כדיאומידיתבעיהלפתורכדיאםיזומה,
הישראלי-בסכסוךדראסטילשינוילהביא

נשארמשכבר,המוכרהאילוץפלסטיני.
לכבושהיחידה;האפשרותהסתםמן

זהבאילוץאויב.כוחותולהשמידשטחים
בטחוננו.שלהמרכזיתהבעייהגלומה

איןשטחים,וכיבושאויבכוחותהשמדת

עליתרהסכסוך.אתלפתורכדידיבהם
המלחמהאתלסייםכדיבהםאיןכן,

מזהישראלעבוריותרטובמדיניבמצב
להעריךאפשראיפתיחתה..בעתשהיה

קלףלשמשיוכלושטחיםאלומראש
התייצ-הרצוי.היקפםומהויעילמיקוח

סואץלתעלתממערבצה"לשלבותו
למצריםגרמההכיפורים,יוםבמלחמת
מהירלהסדרולהסכיםהאשאתלהפסיק
צה"לכוחותשהתקרבותבעודיחסית,

הכיפורים,יוםמלחמתבסוףלדמשק
אובייקטי-סכנהסוריהעבוראליהיוותה

אךלמצרים.שנשקפהמזוחמורהבית
זמןלאחרהושגסוריהעםשהושגההסדר
במלחמתולווהקשיםבמאמציםממושך,
.התשה

לאחרלהסכים,מוכנהאינהישראל
יצדיקואשרלהסדריםאלאהאש,הפסקת

גםולולפתרון,ויביאוהמלחמהמחיראת
פרצהשבגללההמידיתהבעיהשלחלקי,

הערביםשלהעמידהנוחהמלחמה.

שיתאיםהסכםלקבלשלאלהםמאפשר
סטאטוס-קווהיאהתוצאהלישראל.

רעוע.ביטחוניבמצבהמלווה
לתקוףנאלצתעצמהמוצאתישראל

אםמלחמה,פורצתכאשרלפעםמפעם
ישראל,ביזמתאםאוערבית,ביזמה

ולכבושערבייםצבאכוחותלהשמיד
השטחיםעםנתקעת""היאשטחים.

החלב-1967מדיני.הסדרמושגלאכאשר
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יהודה,לגביהאידיאולוגיהשיקוללעלות

ה"הי-שלוהאפקטהגולן,ורמתשומרון
עויינתואובלוסייהשטחיםעםתקעות"

כיהיהנראהסינילגביוהתעמעם.הלך

מצדיקבן-הגנהובגבולבביטחוןהצורך
נעשוכאשרגםקבוע,באופןשםלהישאר
כוחותהפרדתלהסדריב-1971גישושים
מלחמההייתהדרושהביניים.להסדרי

שגבולמנתעלהצדדים,שניעבורקשה
מוסכם.בגבוליוחלףבן-הגנה

הייתהמסוימתשמבחינההטועניםיש

היאשכןכדאית,הכיפוריםיוםמלחמת
גםהשלום.תהליךשללהתחלתוהביאה

הריהיסטורית,כטענהזו,טענהנקבלאם
לאמעשי.לקחממנהלהפיקאפשרשאי
תתכנןישראלשממשלתהדעתעליעלה

הכרעהעמהשאיןמוצלחת"לא"מלחמה
שללהתחלתובעקבותיהלהביאכדי

יכולותערבשמדינותייתכןשלום.תהליך

כךראתהאףומצריםכזואפשרותלנקוט
שובמדגישזהמצבאוקטובר.מלחמתאת
למדי-ישראלשביןהסימטריהחוסראת

ביכולתהשוויוןאיבגללערביותנות
העמידה.

מחציתאתישראלכבשהב-1982,

הצב-מהיכולתניכרחלקהשמדתלבנון.

לצבאקשהומכההפלסטינאיםשלאית
רצוי.להסדרלהביאכדיבהםאיןהסורי

והמלהתפסלאהאידיאולוגיהשיקול
במקומה.הינההיתקעות""

בעיהישראלבפניניצבתכאילונראה
במקרההמתקפה,לפתרון.בלתי-ניתנת

הןתוצאותיהאילוץ.הנהמלחמה,של
קלףבהכרחאינםואלהשטחיםהשגת
טומןהסדרחוסרלהסדר.המביאמיקוח
תיאלץובההבאה,המלחמהאתבחובו
להפסיקמנתעללמתקפהלצאתישראל

נוס-שטחיםיכבשושבההמלחמה,את

הלבנוןבבקעתהלחימהתתלקחאםפים.
תרצהלאוישראללסוריםצה"לבין

לש-התשהלמלחמתצה"לאתלחשוף

אכןהמתוארוהמצבאפשרחיקה,
יתרחש.

סיכום
שנראובעיותבפניאחתלאניצבהישראל
שפתרונןבעיותלפתרון.ניתנותכבלתי

חברותעלבמיוחדמעיקותנראהאינו
המוכנותואנרגטיות,דינאמיותמפותחות,

עלמשאביהןואתחיוניותןאתלהטיל
בכךובמהירות.הבעיהאתלפתורמנת
לפת-העזהרצוןכאשרסכנה,פעםלאיש

כך,לשםהרבהלהשקיעוהנכונותרון
הבעיה.אתפותרשאינולכיווןמופנים
החברתיוהתיסכולהמשאביםשחיקת
לייאש.עלולים

בעתידלפתרוןניתנתאינההבעייה
תהליכיםמסתמניםאבללעין,הנראה
פתרון,איןכאשראפשרויות.וקיימות

אינהלפחותאשרמדיניות,לנקוטמוטב
אשריסודותבזקוישהבעיהאתמחריפה
בסיסלשמשהזמןבבואאולי,יבולים,

להסדרים.

רמתאתהאפשרככללהורידחשוב
חרי-אתולמתןהערבי-ישראליהסכסוך

כמע-כזואפשרותנראתהלאבעברפותו.

אינםהערביםכיהיהשנראהמשוםשית,
להשמדתהמאמץעללוותרכללמוכנים
ישראל.

הערביםלביןהיהודיםביןהמאבק

ואליוהסכסוךמקורהיהישראלבארץ

הוסלםהסכסוךערב.מדינותהצטרפו
ישראלביןשהסכסוךכזולדרגהוהגיע
וסוריהמצריםכגוןערביות,מדינותלבין

עצמובפניחריףלסכסוךהפךלדוגמה,
לסכסוךאינהרנטיתעודקשורהיהשלא

הפלסטינאי.

מצריםשביןהמרכזיותהבעיותפתרון
להסדרלהגיעאיפשרווסילוקןלישראל
הפלסטינאישהסכסוךמבלישלום,
זהכאשרואפילופתרון,לקראתיתקדם

ב-1982.והחריףהלך

חד-צדדיתיכולתלישראלאיןאמנם,

מדינותלביןבינהועומדהתלויאתלפתור
ישאבלוסוריה,ירדןכמוערביות,
להפרדהשיביאלתהליךלתרוםביכולתה

הסכסוךמזה:זההסכסוכיםשנישל
ישראלביןוהסכסוךהישראלי-פלסטינאי

ערביות.למדינות

הייתה1982,בקיץבלבנון,המלחמה

הארגוניםעלהמתקפההפוך.כיווןבעלת
עלהמתקפהעםיחדנכרכההפלסטינאים

סורייםאינטרסיםועלהסורייםהכוחות
הסכסוךשלמיתוןאיןבכךחיוניים.

שטחיםהיתוספותהישראלי-סורי.
עד"ממלחמהבתוצאהישראללשליטת

הדעת,אתמניחמדיני"הסדרשיושג
היובסיניחמורות.סכנותבתוכהטומנת

מאוכלוסייה.ריקיםמדברשטחיאלה

אחרים,פוטנציאלייםבאזוריםאובלבנון,
חבר-פוליטיות,בעיותמולישראלניצבת

כלכליותמוסריות,ביטחוניות,תיות,
אינהאויבולהאינהשהיאואתניות
עדלשמורועדיףייתכןלפתור.צריכה
עלשבמינימום,המינימוםאתרקלהסדר

חיו-ישראליםאינטרסיםלהבטיחמנת

בכךבגבול.האוכלוסייהביטחוןכגוןניים,
ישראלשלנוכחותהשגורמתהנזקיוקטן

הנוש-אוכלוסייה,רבינרחבים,בשטחים

ואתהלחימהחידושאתבחובםאים
חדשה.לדרגההסכסוךהחרפת

בשדההצבאיההישגביןהמעבריות

פשוטהאינההמדיניההישגלביןהקרב
כןהצבאיהניצחוןכגודלהרילאוישירה.

המובנתהשאיפההמדינית.התוצאה
להביאעלולהבראשוןהשנייהאתלכרוך

הצב-ההישגיםולשחיקתמדינילהפסד

בהישגיםלהסתפקהנכונותדווקאאיים.
כמו-להסתברעשויהמוגבליםמדיניים

אתוכמשרתתהרחוקלטווחיותרצלחת
תיקלעאםהסכסוך,ממדיהקטנתמגמת
שכנותיה.עםלמלחמהישראל
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