
מלחמת
הימיםששת
מאמימם
רהישמם

רביןיצחקמיל')(רא"ל

מנתחהימיםששתלמלחמתעשורבמלאת
המאורעותאתדאזהרמטכ"לשהיהמי

העיקרייםמהלכיהאתלמלחמה,שקדמו
הישגיה.ואתמאפייניהאתהשונות,בזירות

מדינתבחיירחוקעברבבחינתהןשניםעשר

ערכיםלעולםלחזורמאודקשהלעיתיםישראל.

הרחוק.בעברובמיוחדבעברקייםשהיהומושגים

צברנושלנו,המושגיםשונוהימיםששתמלחמתשאז

שתישביןהתקופהבעקבותהמלחמה,בעקבותניסיון

על-כן,יום-הכיפורים.מלחמתובעקבותהמלחמות

כיאז,שלהמושגיםלעולםעצמנולהחזיראנוחייבים

המושגיםמעולםהחלטותושלשיקוליםשלניתוקכל

לאתיאורבבחינתהואתקופה,באותהקייםשהיה

חייביםבעבר,עוסקיםכאשרהדברים.שלמדויק

בהבתקופהקייםשהיההמושגיםעולםעל-פילשפוט

ההחלטות.נתקבלובההתקופההדברים,נתרחשו

להתרחשצפויההיתהלאהימיםששתמלחמת

לאבמטכ"להמצבהערכתהתרחשה.שבובתאריך

כוחו-אתהמצריםירכזו1967מאישבמחציתצפתה

זאת,עםהמלחמה.תפרוץיוניושבתחילתתיהם

בשבוע,שבועמדיכמעטתקריותהיומתיחות,היתה

שבמציאותבחשבוןוהבאנוהצפוניבגבולבעיקר

היתהשלאהעובדהלקרות.יכולהכלהמזרח-תיכונית

השפיעהלאמלחמה,תהיהיונישבתחילתהערכה

ומתמיד,מאזכדרכוצה"ל,צה"ל.שלהכנותיועל

ההי--ההתכוננותמישוי:מישוריםבשניהתכונן

ההיערכות--הכוננותומישוררחוקלטווחערכות

מחר.מלחמהתקרהבולמצב

למלחמתשהביאהמדיניהתהליך

הימיםששת

ביןהשוררהמלחמהומצבהמצריהצבאגיוס

שניאינםהמדינה,קוםמאזוישראלערבארצות

הימים.ששתלמלחמתשהביאוהבלבן-ייםהתהליכים

1964.בינוארשתחילתהאירועים,שרשרתזוהיתה
בעק-קהיר,שלהפסגהועידתהתכנסהזהבתאריך

שישראלערבמדינותמנהיגישלהודאיתהידיעהבות

נגדהמאבקהארצי.המובילאתלהפעילעומדת

החמישים.שנותבתחילתעודהחלהארציהמוביל

הערביתבתודעההסתמנההארציהמובילהפעלת

שהעולםישראל,שלכלכלי-פסיכולוגי-פוליטיכהישג

ועידתהעת.באותהלעכלומסוגלהיהלאהערבי

מאזהראשונותהפסגהמועידותאחתהיתהזופסגה

התקבלואופרטיביות.החלטותבהשהיוקדשמבצע

ששתמלחמתלגבימשמעותיותהחלטותשלושבה

:הזההיוםעצםעדאפילוולדעתיהימים,

ערביתמפקדהלהקיםהיתההראשונהההחלטה*

כלל-ערבית,צבאיתהתעצמותתכניתולתאםמשותפת



למהלךאחרים.ובתחומיםבכספיםבין-ערביסיועתוך

בהי-ופוליטיתפסיכולוגיתמעשית,משמעותישכזה

כדאיישראל.כנגדלמלחמההערביהעולםערכות

מצריםכאשרקדש,מבצעאחראירעשהדברלזכור

פעולה.איתהשיתפולאערבומדינותהותקפה

רצתהשלאמצריםעלרבההשלכההיתהזולעובדה
נוספת.פעםבודדהלהיות

נגדמוגבלתפעולהעלדיברההשניהההחלטה*
נועדהההטיההירדן.מקורותהטייתעל-ידיישראל

והבניאסהחצבני-הירדןממקורותמשנייםלמנוע

לשלולכךועל-ידילישראלמימיהםעםלהגיע

הארצי.המובילשבהפעלתהטעםאתמישראל

פלסטינית.ישותלהקיםהיתההשלישיתההחלטה*

התקבלההערבי-ישראליהמאבקבתולדותלראשונה

פלס-ישותשלהאידיאולוגיהאתשביססההחלטה

הקמתהיהזולהחלטההמעשיהביטוינפרדת.טינית
פלסטיני.צבאוהקמתאש"פ

מדי-עלתגרקראהאלההחלטותמשלושאחתכל

המ-העימותלחידודבעקבותיהוהובילהישראלנת

יותרמאוחרבשלבישראל.נגדערבמדינותשלשותף

:אלההחלטות-אמנםערבייםבמושגים-בוצעו

הצב-ההתעצמותקצבהואץערבית,מפקדההוקמה.

שהובילהההטיהתכניתבביצועהוחלהערבית,אית

בגבולוהמדיניהצבאיהמצבוהחרפתתקריותלסדרת

ונקבעהפתח'שלהחבלניתהפעילותהחלההצפוני,

במלחמתגםביטוילידישבאבין-ערביפעולהשיתוף

העצמאותבמלחמתכמו-זובמלחמההימים.ששת

-יום-הכיפוריםובמלחמתקדשבמבצעכמוולא

הח-וביצועןאלההחלטותערב.מדינותכלהשתתפו

לתקופהבהשוואההמזרח-תיכוניתהמציאותאתריפו

מחליטותכאשר1964שנתוביןקדשמבצעגמרשבין

נכו-עםמיליטנטי-מדינייותרקולנקוטערבמדינות

בעלת-הבריתטבעישבאופןהריצבאית,לפעולהנות

באותהברה"מ.היאהגדולותהמעצמותבתחוםלכך

ישראל-בגבוללמתרחשסובייטיתדאגההיתהעת

והחלהקיצוניתעמדהנקטההאחרונהזוסוריה.

חילופי-היומכךכתוצאהההטיה.תכניתאתלבצע

שהגזרהבמידהמוגבלותלתקריותשהתפתחואש

רצואףהסובייטיםאז.עדכמותהידעהלאהסורית

מלאבעל-בריתשהיהנאצרשלמעמדואתלחזק

הימיםששתלמלחמתשקדמוהאירועיםמקורשלהם.

המתיחותאתלנצלהסובייטי-מצריברצוןטמון

מצריםשלהמעמדלחיזוקהישראלי-סוריבגבול

כייצויןישראלית.פעילותמפניסוריהולאבטחת

לאאלהשאירועיםמפורשתכוונההיתהמלכתחילה

המצריםוגםהסובייטיםגםכיאםלמלחמה,יביאו

כזאת.סכנהשקיימתמודעיםהיו

המצרייםהכוחותאתלרכזנאצרהחליטכאשר

דומהמתכונתעלחשבשהואהנמנעמןלאבסיני,

מתיחותהיתהאזגם1960."פברואר-מרסשללזו

חלקבחשאיריכזהומצריםהישראלי-סוריבגבול
כ-500=אלההיוסיני.בקדמתהצבאימכוחהניכר

-ההיאבתקופהמבוטללאמספר-טנקים600

אותםגילההישראליהמודיעיןואשרבסיני,שרוכזו

עללאייםהיתההמצריתהמטרהמאוחר.דיבשלב

בממ-חריפה,פעולהמלנקוטאותהולהרתיעישראל

אתתבעהלאמצריםסוריה..נגדיותרגדוליםדים

הכו-ריכוזהתגלהכאשרמסיני.האו"מכוחותפינוי

תקפועת,באותההבין-ערביתהמתיחותולאורחות

חוסייןוהמלךנאצר,אתבמיוחד,וירדןערב,מדינות

שלהסינורמאחוריכוחות.מרכזשנאצרהתבטא
בעקבותכוחותיואתריכזשנאצרנראההאו"מ...

להניעובמגמהברה"מ,על-ידילושסופקמסולףמידע

עשההואעתהאולם1960.בשנתשעשהמהלעשות

הערבי,בעולםאמינותועללשמורוברצותובגלוי,זאת

שהיוסיניבגבולהאו"מכוחותאתלפנותביקשהוא

ברצועתולרכזםאל-נאקב,לראםרפיתביןפרוסים

שבשלבלהניחניתןמכאןא-שייח'.ובשארםעזה

משתיהאו"ממפינוילהימנענאצררצההראשון

עםמיידילעימותהדברמביאהיהבהןהנקודות

אותומחייבהיהא-שייח'משארםפינוי:ישראל

מקשההיהעזהמרצועתופינויהמצריםאתלסגור

שמצ-הניחהאו"מחבלנית.פעולההמשךלמנועעליו

במלחמהלהסתכןיכולהאינהאורוצהאינהרים

שכברלאחרחלקי.לפינויהסכיםלאולכןישראלנגד

להשליםנאצרהיהיכוללאהכוחות,אתלרכזהחל

שביקש,מהקטעהכוחלפינויהאו"מהתננדותעם

אותןבפניועמדואזאוכולל.פינויעלהחליטולכן
הזזתשלהשניהשלבבאמכןלאחרבעיות.שתי

:המצריםסגירתאתגםבעקבותיושהביאהכוחות

אניותשלמעברלעצמולהרשותהיהיכוללאנאצר

גדלההמלחמהשסבירותנאצרידעזהבשלבלישראל.

לקראתלהיערךכדייותררביםכוחותהזיזואז

ישראלית.התקפיתפעולהשלאפשרות

כיצדדרכיםלחפשהחלהמצרים,אתשסגרלאחר

מלחמהלקראתהערביהעולםעוצמתאתלגייס

המלחמהאתלמנוענאצררצההראשוןבשלבכזאת.

כוחותפינויעל-ידימרשיםמדיניבהישגולהסתפק

ר'.עמה-רותם"."שכונתהלכוננותהכוונה4

1977יוני256,מערכות""



ההסכםהיההשניבשלבהמצרים.וסגירתאו"מ

כוחותלהזיזוהתביעהעירקועםירדןעםהצבאי

כלעלהמשותףהערביהפיקודאתולהפעילעירקיים

הואהכוחות,הזזתעלנאצרהחליטכאשרהגזרות.

למל-להביאעלולהזומעיןשהחלטהבחשבוןהביא

מאיסוףלקראתאותה.למנועשאףהואאךחמה,

הנמנעמןולאשלו,מההישגיםשיכורהיההוא

הענייניםשהתפתחותהריתקופה,עודהמתנושאילו

זאת,ישראל.עלהתקפהלידיאותומביאההיתה

ביהו-אובירדןמתרכזיםהיועירקייםשכוחותלאחר

הימיםששתמלחמתפרצהכאשרשהריושומרון,דה

מעברשלבשלבעירקיתממוכנתחטיבהכברהיתה

סבראךבמלחמה,רצהלאכן,אםנאצה,הירדן.

:כזהיהיהשהתסריטהריתפרוץ,היאזאתבכלשאם

שעות24כעבור;כלשהולמקוםותגיעתתקוףישראל

אתוהאמריקאיםהסובייטיםיעצרושעות72או

הישראליםאתיסיגוקדשבמבצעוכמוכמלחמה,

המצריםובנוסף,כמנצחלצאתהואיוכלואזלאחור

מציאותותיווצרפונו,או"מכוחותסגורים,ישארו

גםשותפיםהיוזולהערכהחדשה.תיכוניתמזרח

שהתבוסהשיערולאנאצר,כמווהם,הסובייטים

ומוחצת.גדולהכהתהיההערבית

ההמתנהמקופת
ישראלהיתהלאכוחותיה,אתמצריםריכזהאלמלא

אתביטלו1967מאיסוףאירועיברםמלחמה.יוזמת

פתיחת:קדשבמבצעישראלשליחידהכמעטההישג

מונחתהיתהישראלשלצוארהסביבטיראי.יר?9

דבריםשבמצבברורוהיהמאיימתחנקטבעתכעת

לפיכךישראל.עלערביתהתקפהגםלבואעלולהזה

טבעתאתלשבורהיההראשוןוהצבאיהמדיניהיעד

המצרי.הצבאעלאנושהמכההנחתתעל-ידיהחנק,

ישראלהחלההמצריים,הכוחותלתזוזתבמקבילוכך,

ההמתנה"תקופת"והחלהמילואיםאנשילגייס

לישר-שאירעוביותרהגדוליםהדבריםאחדשהיתה

רגילבלתינכסוהצבאהעםעבורהיתההיאאל.

משלושהזאת,הישגיה.ושמירתהמלחמהלצורך

:טעמים

מןמנותקתאינההיאאי-בודד,אינהישראל*

המתרחשכלעםגומליןקשרקשורהאלאהעולם,

ממדרגהמשמעותבעלתהיתהארה"בשלעמדתהבו.

רצתההיאולכןישראל,ממשלתבשבילראשונה

לקדמותו.המצבאתולהחזירלנסותלהלאפשר

היכולתאתלישראלהבטיחהאשרהיאזועובדה

במהלךעל-ידהשנכבשסנטימטרכלבידהלקיים

ולאמדיני,פיתרוןאיןעודכללסגתולאהמלחמה

ישראלית.נסיגההיתהשאזבו-1956,ב-1949כמו

מדיני.לפיתרוןקשרכלללאמוחלטת,

גיבשהשבועותמספרמגויסהיהשהצבאהעובדה*

לצבאצה"לכלאתוהפכההמילואיםיחידותאת

סדיר.צבאשלברמה

בישראלאדםלכלהמחישהההמתנהתקופת*

הנ-היאמלחמה.למנועכדיהדרכיםכלמוצושכבר

הנשקלדעתי,וזהו,ברירה"ש,,איןההרגשהאתחילה

שלנו.ביותרהחזקוהפסיכולוגיהמוסריהאנושי,

אתצה"לבנההימיםששתמלחמתשעדבשנים

במלחמהעצמהאתשהוכיחהתפיסהעל-פיעצמו

:מרכיביםמספרזולתפיסהספק.לכלמעבר

צריךהיההימיםששתמלחמתלפנישלבישראל

שהםאקסיומהזאתשהיוםקוים,עללהגןצה"ל

לאצה"לשלהפעולהתפיסתלהגנה.ניתניםאינם

מהירגיוסעל,אלאביצורים,עללכן,בנויה,היתה

:אזלומרנהוגשהיהכפיאולמתקפה,מהירומעבר

האויב".לשטחהמלחמהאתלהעביר"

כניסתשכלגרסההישראליתההתראהתפיסת

השתנושממדיוגיוסמחייבתלסיניצבאייםכוחות

זותפיסהלסיני.שנכנסהמצריהכוחלגודלבהתאם

כוחותהיערכותאלאהגנה,קויעלהישענותגרסהלא

שמשקלו-המצריהצבאעודשכלמגמהמתוך

גדולהיהישראלנגדהצבאייםהכוחותבכללהיחסי
לאאםאפילוהריבסיני,מרוכז-היוםשהואמכפי

מגויס.יהיהלפחותלפעול,הרשותלצה"לתינתן
אויריתעדיפותלהשיגעצמואתהכיןחיל-האויר

האויריתהעוצמהבמלואלעבורכדיאלאלשמה,לא

במטרההיבשה,כוחותעםמשמעותיפעולהלשיתוף

האויב.שלהיבשהכוחותאתלהכריע

הצורךשלהיסודמהנחתשנבעהנוספתנקודה

ולהביאהאויבשטחלתוךהמלחמהאתלהעתיק

שריוןכוחותעלהתבססותהיתהמהירהלהכרעה

דוגמאהיתההימיםששתמלחמתניידים.וכוחות

כאלה.בממדיםניידתארטילריהלהפעלתראשונה

שלמפליאהלרמההישראליהשריוןהגיעזובמלחמה

גבוההרמהבעולם.ביותרמהטובותטנקים,תותחנות

במהלךאשמתקריותלקחיםהפקתלאחרהושגהזו

הלחימהשיטת1964.בשנתהמים"עלהמערכה"

יריהיתהעתבאותהההטיהתכניתלסיכולשלנו

תותחנותרמתהתגלתהואזרחוק,לטווחטנקים

התות-רמתהעלאתהיהשהופקהלקחביותר.נמוכה

במלחמתהוצגהשאכןזוכמוגבוההלרמהחנות

ההת-הריחיל-הרגלים,הפעלתבתחוםהימים.ששת



שלהאוגדהפעולתבמסגרתאום-כתףמוצביעלקפה

לטכניקותמאלפתדוגמאהיאלמשל,שרון,אריק

בקרבותלחימהולשיטותחיל-רגליםשללחימה

לילה.

והחלטותמפנהנקודות-המלחמה
אסטרטגיות

למלחמה,לצאתישראלממשלתהחליטהכאשר

מצ-נגדורקאךביוזמתולפעוללצה"לאישרההיא

שלאקטשביצעההיחידההמדינההיותהבגללרים,

המטכ"להציגכאשרטיראן.מצריסגירת-מלחמה
ז:

המדינית,ההחלטהשלהאויריותהמשמעויותאת

עלאויריתשהתקפההמדיני,לדרגגםברורהיה

חילות-האויר.בפניישראלאתחושפתבלבדמצרים

והצבאהכריעהמדיניהדרגועירק.ירדןסוריה,של

להתפתחותשהמפתחספקאיןזאת.לקבלצריךהיה

שלובהתקפההאויריתבמכהמונחהיההמלחמה

האגףחסימתבסיועאל-עריש,כיבושלשםטלאוגדת

הישראליתההפתעהיפה.אוגדתעל-ידיאל-עריששל

היהשלאדברלתקוף,ההחלטהבעצםהיתהלא

האירו-שרשרתלאחרערבצבאותעל-ידיצפויבלתי

מצבהכרזתובמיוחדביוני,ה-5עדבמאיהמ-15עים

שיטת(טקטיתהיתהההפתעההמצרי.בצבאכוננות

יוםבמלחמת(אסטרטגית.משהיתהיותרהפעולה)

אסטרטגית).ההפתעההיתהזאת,לעומתהכיפורים,

הוכרעהמלחמהשלהראשונותהשעותשלושבמשך
איןשלנו.לציפיותומעברמעלהנוצריחיל-האויר

ללאקלאסי,כמעטמזהיר,מבצעהיהשזהספק

היבשתיתהמתקפההצבאית.בהיסטוריהתקדים

למעטבחיל-האויר,הסתייעהשלאכמעטעתבאותה

סיועשנתנופוגה""מדגםמטוסיםשלמוגבלמספר

החשי-משוםהראשון.בקוממשמאשרבעומקיותר

אתלהבטיחוכדיאל-עריש,לכיבוששייחסנובות

טל,אוגדתבהתקפתקשייםשיווצרובמידהכיבושה

להיותמוטהשלהצנחניםחטיבתמתוכננתהיתה

מאחוריבו,ה-6וביןביוניה-5שביןבלילהמוצנחת

ניתנהביוני,ה-3בשבת,כברזאת,עםיחדאל-עריש.

ולהתכונןבירושליםלסיירזוחטיבהלמפקדיהוראה

מספי-כוחותהיולאלצה"להעיר.שחרורעללקרב

זאתעםויחדהמצריתבגזרהניצחוןלהבטיחקים

לכךאיאחרות.בגזרותלהתפתחויותמוכניםלהיות

כלבהדרגה,לירושליםהחטיבהאתלהעבירהוחלט

שלישי,יוםלבוקראורהחלהוההתקפהבנפרדגדוד

להי-החטיבההספיקהשעותמספרתוךביוני.ה-6

זהוהיהייעודה,שינוילקראתציודהכעעםערך

וחייליה.החטיבהלמפקדרגילבלתיהישג

בלבד.מצריםנגדבמלחמהרצתהישראלממשלת

ביקשהגבול,אורךלכללהפגיזהחלוהירדניםכאשר

וממנגנוןנ(ארה"בהמנוחאשכוללויהממשלהראש
הצבאיותהפעולותיופסקושאםלירדןלהודיעהאו"מ

ותכבדצבאיתיוזמהכלתנקוטלאהיאישראל,נגד

בעת(החצויה.ירושליםכוללהנשק,שביתתקויאת

השגרירליסיפרבארה"בישראלכשגרירשירותי

הפניהאתהעבירשהואבירדןדאזהאמריקני

לקבלה,האמריקניתההמלצהואתלחוסייןהישראלית

יוםעדבמלחמה).והםהוטלשהפורלואמרוהמלך

ממשלת(ישראלממשלתנכונההיתהבצהרייםשני

מצריםנגדורקאךלמלחמהלצאתהלאומי)הליכוד

ירדןשהוא.כפיירדןוביןבינינוהמצבאתולהשאיר

הגדה.וכיבושירושליםלשחרורהגענווכךסירבה,

מאשריותרפעילהירדןהיתהלמלחמההראשוןביום

ועירקסוריהירדן,שלשחילות-האוירולאחרסוריה,

חיל-האוירתקףאזרקישראלי,שדה-תעופהתקפו

הותרגםאזאלה.מדינותשלחילות-האויראת

ירושליםאתלכבושראשוןובשלבירדן,אתלתקוף

הגזרהבצפוןולתקוףהעתיקהירושליםבליהמזרחית

לתקוףאישורניתןלאעדייןג'נין.אתלכבושבלי

הסורית.בגזרה

כבשהטלשאוגדתלאחר-למלחמההשניביום

לאיזורלהגיעהצליחהיפהאוגדתאל-עריש,את

בקרבהצליחהשרוןואוגדתוביר-חסנהאל-עריששבין

בסיועואבו-עגילו;אום-כתףמוצביאתלכבושלילה

-המערךבעורףשםשהונחתהמטדניחטיבת

התערער,המצריהקדמיהקוהראשון.הקונפרץ

לתפקד,חדלוהמצריותהדיביזיותשלושכלכאשר

עלוהגנהרפיחבפתחתשהיתה7דיביזיה:כדלקמן
ודיביזיהשרוןאוגדתמולשהיתה2דיביזיהאל-עריש,

לכלשלוחותושלחהבביר-חסנההעתודהשהיתה3

מנותקתנשארההפלסטינית20דיביזיההכיוונים.

כך:השניביוםלפעולהוחלטואזעזה,רצועתבאיזור

נח'לבכיווןשרוןאוגדתביר-חסנה,בצירטלאוגדת

המיתלה.לעברביר-חסנהבכיווןיפהואוגדת

הביט-שראישרביוני,ה-7ללחימה,השלישיביום

שעומקבתנאיהסורית,בגזרהלתקוףלרמטכ"לחון

הביצועכאשרק"מ,חמישהעליעלהלאהחדירה

שמבחינתאמרהואהרמטכ"ל.שלדעתולשיקולנתון

-נרצההזה.הקועדלהגיעיכוליםאנוהמדיניהדרג

בהתייעצותחייבים.איננו-נרצהלאכך,עלגלך

שאיןהוחלטז"לאלעזרדודהצפוןפיקודאלוףעם

7;19יני256,מהרכנת"



לעומתמשמעותייהיהלאשההישגכיווןבכך,טעם
רקיותר.עלללכתלנסותוצריךהאבידותמספר
כללית.לתקיפההאישורניתןשישיביום

ה-8חמישי,ביוםהיתההמצריתבגזרהההכרעה

המצריהצבאכאשרלתעלה,הגענוזהביוםביוני.

הירדניםנגדהקרבמאורגן.כוחלהיותפסקכולו
ובשבתהירדן,לקוהגענוכאשררביעיביוםהסתיים
הגענוכאשרהסורים,נגדהקרבהסתייםאחה"צ

לקוניטרה.

הפוליטיהחולשעוןלאורהמלחמהיעדי
בואר-השניםלכלאופרטיבייםתכנוניםהיולצה"ל

אולםומגוונים,שוניםכוחותבצירוףשונותיאציות
ביתריזומה.פעולהלפעולהותרמצריםכלפירק

יפתחושהםלמקרהולהיערךלהתכונןנאמרהגזרות

המצריתבגזרההעיקרייםהשיקוליםאחדבהתקפה.
היהקשהצה"ל.לרשותיעמודזמןכמההשאלההיה

עת,אותהעדהמלחמהתוצאתתהיהמהלהעריך
שבוצעהכפיאויריתבתקיפההתנסהלאצה"לכי

חיל-כללהשמדתושגרמההימיםששתבמלחמת

צה"לשלהפעולהתכניתנבנתהלכןהמצרי.האויר

יעד.השלמתלתתצריךשלבכלכאשרבשלבים,
תוצאותיהאתאשרמורחבתלמלחמהללכתטעםאין

לךואיןימיםמספרלאחררקרואהאתההסופיות
מהבחינההזמןמרחבכלשבידךשלב,בכלודאות

המדינית.
היאאךעמוק,איגוףלבצעתכניתהיתהבתחילה

המצריותהדיביזיותשבעשלהיערכותןבגללבוטלה
תופסקבומצבלמנועשנועדוזמןשיקוליובגללבסיני

המר-המחשבהממשי.הישגשיושגמבליהמלחמה

הנחהמתוךהמצריהצבאאתלשבורהיתהכזית
שתוךהואבפועלשקרהמהלכיבוש.המפתחשזהו
היושבחלקם-וההישגיםהמלחמהתנופתכדי

בתחילתשנראהדברלתעלה,הגענו-לציפיותמעל

בכדאיותו.ספקשהטילוכאלהוהיוכחלוםהמלחמה
ירדןעםהמלחמההיתההיעדיםהגדרתמבחינת

מתחילתהוגדרולאהיעדיםמאולתרת"."וסוריה
נודיכמעטמדינייםבסייגיםנקבעואלאהמלחמה,

צבאיתמבחינההמלחמה.להתפתחויותבהתאםיום,

סיניבשחרורמצריםעםהמלחמהסיוםהתבטא

המל-סיוםא-שייח'.ולשארםסואץלתעלתוההגעה

הכוחותבהשמדתהתבטאוסוריהירדןעםחמה
אפשרמדיניתמבחינהאלה.מדינותשלהעיקריים

צורךשיהיהמבליהצבאיההישגאתלקייםהיה
אחד.סנטימטרלסגת

םוכיס
ישראלימכורחכתוצאהאירעההימיםששתמלחמת

לפעול
יזומהמלחמההיתהלאהיאצבאית.פעולה'

היאהמצריים,המהלכיםואלמלאהאסטרטגי,במובן

צה"להכיןהקיימותבנסיבותמתרחשת.היתהלא

אי-מאשרביותרהטובהבצורהלמלחמהעצמואת

התגשםאכןעל-ידו,שהוכןמהשכלהוכחפעם.
שלאומעלהגדודברמתמשימההיתהלא:ומומש
ובדרךלבצעה,היתהשצריכההיחידהעל-ידיהושגה

המבחןדעתי,לפיזהו,שנקבע.המועדלפניאףכלל
עג)שלו.התכנוןויכולתהצבאהכנתלמידתהעיקרי

היתההיאההמתנה,תקופתעלשהיתההביקורת

ממדרגהולאומיתצבאיתמדינית,חשיבותבעלת
הימיםששתמלחמתנתנהשלום,בהעדרראשונה.

ביותרטוביםהכמעטההגנהקויאתישראלבידי
נתנהגםהיאהמזרח-התיכון.מפתעללשרטטשניתן

להשיגניסיוןבכלביותרהטוביםהמיקוחקלפיאת
ל-העניקההימיםששתמלחמתמדיניים.הסדרים

ובעולנ)בכללבעולנ)רגילבלתימעמדישראלמדינת
וסיפוקהישגתחושתנתנהגםוהיאבפרט,היהודי

בישראל.לעם

הקשההתבוסהאוליזוהיתהלערבים,באשר
הבו-הלקחלקחים.הפיקווהםמעולם,שידעוביותר

ישראלשלהאויריתהעוצמההשפעתהיאביותרלט

מערךבחיזוקביטוילידיבאהדברהיבשה.בקרבות
ובחיזוקשדות-תעופההגנתלצורךקרקע-אוירטילי
המצריםבנוכךהיבשה.כוחותלהגנתהטיליםמערך
מערךבמסגרתתמידשיפעלושלהםהיבשהכוחותאת

יום-במלחמתואכן,עליהם.להגןהמסוגלהטילים

אתלמציתהישראלימחיל-האוירמנעוהכיפורים
נגדששת-הימים,במלחמתשפעלכפיולפעוליכולתו
88הראשונים.בשלביםלפחותהיבשה,כוחות


