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מושגיםהבהרת
ביןמזוינתהתנגשותהיאמלחמה-מלחמהמהי

שיזםהצדשלמרצונוכתוצאההמתרחשת.מדינות,
בדר-להשיגבידועלהלאאותםלהישגיםלהגיעאותה
קויםלאורהמתנהלתהתרחשותאינהזואחרות.כים

התוצאהנקבעתבההתרחשותאםכי-ליניאריים
המט-עםהזדהותכגוןחומרייםבלתיגורמיםעל-ידי

על-ידיוכןהאדם,כוחואיכותהמנהיגות,איכותרה,

כמו-במונחיםלהגדירםאפשרשאיאחרים,גורמים
הלו-הכוחותעל-ידינקבעתמשהיאפחותלאתיים,
באיכותבתכנון,לכןמותנותהמלחמהתוצאותחמים.

משהןיותרלמלחמה,ובמניעיםבמוראלהמנהיגות,
מתב-המלחמהאמנותהלוחמים.בכוחותמותנות

שלוביכולתוהמזויניםהכוחותשלביכולתםטאת
ה-שלהיסודמגורמיהמירבאתלמצותמפקדם

מלחמה.
האש,האדם,:המלחמהשלהיסודגורמיהםארבעה
והמרחב.והזמןוהניידותהתמרון

מהמושגיםלבדנכלליםזהבגורם-האדםגורם
מוח-הבלתיהמושגיםכלגםהכוחות,שלהכמותיים

כמותיים,במונחיםלמדידהניתניםשאינםשיים,
אדם.הואבאשרהאדםשלפונקציהשהםמושגים,
להנ-היכולתלחשוב,היכולתלגביאמוריםהדברים

והמוראלהצבאות,מוראלהמטרה,עםההזדהותהיג,
והטכניהפיזיכושרםאתזהגורםכוללכןהלאומי.

ןהלוחמים.של

לי-שתכליתםהמרכיבים,כלאתכולל-האשגורם

אלהגורמיםהאויב.עלאותהולהנחיתאשצור
כמותית.למדידהניתנים
למרכיביםבנוסיךכולל-והניידותהתמרוןגורם

האדםגורםאתלניידשנועדוהאמצעיםשלהכמותיים
חומרייםהבלתיהמושגיםאתגםהאש,גורםואת

הצבא.שלהתמרוןלכושרדברשלבסופוהמביאים

וה-הזירהנתוניכלאתכולל-והמרחבהזמןגורם

המילולי.במובנוהזמןואתקרקע
הצדשלמטרותיוביןלהבדיליש-המלחמהמטרות

הצדהמותקף.הצדשלמטרותיולביןהיוזם-התוקף
אילואשרמטרה,המלחמהלפנילעצמוקובעהיוזם
מלח-יוזםהיהלאאחרותבדרכיםלהשיגההיהיכול

אךאחת,ברמהלהגדיראפשרזומלחמהמטרתמה.
הצדשלבינייםיעדיאורמותשורתלקבועגםאפשר
אולם,במטרות,מתקדמיםמצליחיםאםהיוזם.
מראשצפויהיהמאשריותרלהשיגאפשראיכאשר
מטרתוהמלחמה,לפניהוגדרהאשרהמטרה,תהיה

לע-כימלמדתההיסטוריההיוזם.הצדשלהסופית
והואהמטרהבהשגתשינויחלהמלחמהבמהלךתים
בצמצומה.אףאלאבהרחבתהרקמתבטאאינו

למ-ובראשונהבראשהיאהמותקףהצדשלמטרתו

הקיים.עלולשמורמטרותיואתלהשיגמהאויבנוע
התקדמותחלהכימתברראםהמלחמה,במהלךרק

המות-הצדיכולמראש,שנקבעלמינימוםביחסטובה

הצדכימובן,נוספות.מטרותלעצמולקבועקף
מת-בטרםעודמטרותלעצמולקבועיכולהמותקף

יותקףאםכילהחליטיכולהואהמלחמה.עליורגשת
להשיגלנסותאףאלאהקיים,עללשמוררקלאינסה

לכך.מעברמסוימותמטרות
כאשרכימלמדתההיסטוריה-במלחמהניצחון

ומט-תקוותיההיערכותה,מכוונותמותקפתהמדינה
וממילאמטרותיו,אתלהשיגמהאויבלמנוערותיה

במלחמהניצחוןהקיים.שמירתהיאהדברמשמעות
אםמטרותיו*אתהצדדיםאחדמשיגכאשרמושג

המוגדרותלמטרותהמלחמהתוצאותאתמשווים
לשאלההתשובהאתממילא,מקבליםהצדדים,של
במלחמה.ניצחמי

מוש-שניאלה-מוגבלתמלחמהאוכוללתמלחמה

מוש-שניביןהבחנהלהבהרה.הראוייםנוספיםגים

בלבד,הגדרותשלהבחנהלהערכתי,היא,אלהגים
במוש-אדם.וכלמוסדכלעל-ידילהיעשותהיכולה

ביןשמתנהלתזוהיאכוללתמלחמהקלאסייםגים
מערכותכלכאשרבסכסוך,המעורביםהצדדיםכל

הצדשלמטרותיומולסייגללאמופעלותהנשק
האוי-כלחלקנטלולאבהאחרת,מלחמהכלהשני.
כלמולהנשקמערכותבכלשימושהיהולאבים
מלחמההקלאסיתההגדרהלפיתהייההמטרותסוגי

היחי-היאהעצמאותמלחמתזוהגדרהפיעלמוגבלת.

לראותהשאפשרצה"ל,שניהלהמלחמותמכלדה
החזיתותבכלישראללחמהבהשכןכוללת,כמלחמה

הקונ-הנשקמערכותכלבהוהופעלוהאויבים,כלנגד

ץ



עריםלרבותהמטרותסוגיכלוהותקפובטנציונאלי,

מוגב-היוצה"לשלהאחרותהמלחמותכלראשיות.

שנינמנעוהללוהמלחמותבכלאחר.אוזהבאופןלות

שעמ-המבצעיות,הנשקמערכותבכלמשימושהצדדים

מטרות,שלמסויםסוגנגדמפעולהונמנעולרשותם,דו
טכניתשמבחינהלמרותהאוכלוסיה,ריכוזינגדבעיקר

להגדירעלינומקובלרביםבמקריםלכך.מסוגליםהיו

ממדינהיותרנגדאחתובעונהבעתהמתנהלתמלחמה

כמלחמה-מזהביותראוחזיתותבשתיאחת,ערבית

כמלחמהאחתבחזיתהמתנהלתומלחמהכוללת,

מוגבלת.

ומטרותיזמה-ערבישראלמלחמות
מל-היוצה"ללחםבהןהמלחמותחמשמתוךשלוש

העצמאות,מלחמתערב.מדינותעל-ידייזומותחמות
מלחמותהיוהכיפוריםיוםומלחמתההתשהמלחמת

היהשלאאתלהשיגבמטרהערב,מדינותיזמואותן
קדש""מלחמתאתאחרות.בדרכיםלהשיגבאפשרותן

שהייתהלמרותהימים,ששתובמלחמתישראל,יזמה
הרא-הכדוראתישראלירתההמצרים,על-ידייזומה

כילטעוןאפשרטכניבאופןלענייןניתפסאםשון.
למלחמה,ביוזמתהישראליצאההימיםששתבמלחמת

מוקד-צעדיםהמצריםנקטואילולאכייודעיםאנואך
פורצת.זומלחמההייתהלאמסוימיםמים

הבאים:המקריםמשניבאחדלמלחמהיצאהישראל
שלהחיונילאומיאינטרסכאשראוהותקפהכאשר
ישראלהותקפהבהןהמלחמותבשלושבסכנה.הועמד
מהאויבולמנועקיומה,אתלהבטיחמטרתההייתה
בהת-ערבמדינותפתחוואילולאמטרותיו,אתלהשיג

רקקיים.היהבאשרמסתפקתאכןהייתהקפותיהן
טובהההתפתחותכיהתברר,כאשרהמלחמהבמהלך

שאילולאמכאןנוספות.מטרותנוצרותחילה,מששוער
מדינתהייתהב-1948בהתקפהערבצבאותפתחו

ואילולאהחלוקה,בגבולותעדייןמתקיימתישראל
נמצאצה"להיההכיפוריםביוםערבצבאותהתקיפו
זו.מלחמהפרוץלפניקיימיםשהיוהקווים,לאורך
ומל-קדש""מבצעישראל,פתחהבהןהמלחמותשתי

שלבסכנההעמדתובעקבותפרצוהימים,ששתחמת
השיטחופשסיכון-ישראלשלחיונילאומיאינטרס
שלקיומהעלערביכללאיוםלוומעבראילתבמפרץ
היינוזה,סיכוןלסלקהייתההמלחמהמטרתישראל.
ישר-השיט.לחופשלהתנכלהמצריםכוונתאתלסכל

אתלשפרבמטרההימיםששתלמלחמתיצאהלאאל
וצבאיים,כלכלייםיתרונותולהשיגהאסטרטגימצבה

הגדהאתכובשהיהלאצה"להיסטוריים.גבולותאו

למל-ירדןצבאהצטרףאילולאהירדן,שלהמערבית

הצטרפותםאילולאהגולןלרמתעולההיהולאחמה
הרא-ביוםישראלשלמטרתהלמלחמה.הסוריםשל

מהמקריםלמנועהייתההימיםששתלמלחמתשון
הייתההמצריםסגירתמניעתטיראן.מצריאתלסגור

לפגועהייתהיכולההשגתושאיחיונילאומיאינטרס
נקיטתהצדיקאכןזהדברישראל.מדינתשלבקיומה
השונותההתפתחויותהובילולמזלנו,צבאית.פעולה

בסיכולרקנסתיימהלאהימיםששתשמלחמתלכך
אםכיטיראן,מצריאתלחסוםהמצריםשלכוונתם
הכיפורים.יוםמלחמתערבעדהיכרנואותםבקווים

לק-ישראלמדינתאתכמובן,חייבו,אלההתפתחויות

מעברנוספותמטרותהמלחמהכדיתוךלעצמהבוע
אשרהנוספות,המטרותוהבסיסית.הראשוניתלמטרה
מר-יותרגבוההברמההיוהמלחמה,במהלךנקבעו

היהבמטרותכזההבדלהראשונית.המטרהשלמתה
נקבעובהןהימים,ששתובמלחמתהעצמאותבמלחמת
המטרהעלבהרבהשעלומטרות,המלחמהבמהלך

המט-השתנוהכיפוריםיוםבמלחמתגםהראשונית.

הפתי-מטרותהיוזאתלעומתהמלחמה.במהלךרות

הסופיות.למטרותזהיתההתשהובמלחמתבקדשחה

?האמנם-מכריעניצחון
אשרלמלחמה,יוצאתישראלאיןמדוע:השואלישאל

?ולתמידאחתבעיותיהאתתפתור
הגיאו-פוליטימצבהשכן,אפשריתאינהכזאתמלחמה

לפ-מאפשראינוישראלשלהמיוחדוהגיאו-סטרטגי

הקרב.בשדההישראלי-ערביהסכסוךאתתור
יהודיםמיליוןכ-3מונהישראלמדינתכיהיאעובדה
הכולל30,פיממנההגדולערביעולםעומדומולה
לה.בשכנותנמצאותמהןארבעאשרמדינות,כ-20
ישר-מדינתשלביכולתהאיןכזהגיאו-סטרטגיבמצב

תנאי.ללאכניעהלקבלהערביהעולםאתלהכריחאל
הימים,ששתמלחמתאחריהומחשזהמיוחדמצב

והמצריםמשמעיות,חדהיוהדעותלכלשתוצאותיה
פתחוזהמשמעיחדהישגלמרותירך.עלשוקבההוכו

לאורךהרציניותהאשבתקריותלאחריהמיידהמצרים
מה"הלשוניהמטבעאתטבעונאצרסואץתעלת

קהיראתתקחוו"אםבכוח"יוחזרבכוחשנלקח
המתעלםכלאךקשהמצבזהובאלכסנדריה".נילחם
המיו-הגיאו-סטרטגיתהמציאותאתריאהאינוממנו

אתיביאלאבמלחמהמוחלטניצחוןגםבהחדת,
שלום.חוזהעללחתוםערבמדינות

ישראלמדינתשלהמיוחדיםהגיאו-פוליטייםהנתונים
בזירהמעורבותהעלמעצמותכיהעובדהמןגםנובעים
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מאזהניחושלאכשם(יניחולאהןמשמעותית.בצורה

סופיתלהכריעמהצדדיםאחדלאףהעצמאות)מלחמת

מעצמהתמידתהיהמסויםבשלבהשני.הצדאת

העצמאותבמלחמתכבראש.להפסקתותביאשתתערב
כיאבו-עגילה,כיבושאחרילישראל,בריטניההודיעה

כאשרבקדש,גםהיהכךהבינלאומי.לגבוללחזורעליה

התחיי-שקיבלהלאחרמספרחודשיםנאלצה,ישראל

גםהקודמים.לגבולותיהלחזורהמעצמות,מןבויות

צה"לכוחותהגיעוכאשרהכיפורים,יוםבמלחמת

השלי-הארמיהקהיר,לפניק"מ100שללמרחקעד

הישראליהאווירוחילמכותרתהייתההמצריתשית

לאאמנםדברן,אתהמעצמותאמרואותה,הפציץ
יוצאכפועלמשקל.כבדיבשכנועיםאךבאולטימטום,

שנירקבמלחמהלהשיגישראליכולהזהממצבה

מסוימתבעיהולפתורהאויבמןהישגלמנוע:דברים

משמ-זמןלפרקאךסופיבאופןלאאולילה,החיונית

השיטבעייתאתפתרהאכןקדש""מלחמתעותי.
שובב-1967אךשנים,אחת-עשרהבתלתקופהלאילת

יש-שלהשיטלחופשלהתנכלוחזרוהמצריםהתפתו

למלחמה:נוסףמניעישראללמדינתהיהב-1956ראל.
הגיעהאשרעזה,ברצועתהפדאיוןמחבליפעילות

יוצאתהייתהישראלכינראהלאמדאיגים.לממדים

מטרההייתהזואולםזופעילותבגללרקלמלחמה
ובמשךקדש","במלחמתהושגהאכןאשרמשנית,

הארץ.דרוםשקטשניםאחת-עשרה
הסכ-פתרוןכיהיאאלהמעובדות.העולההמסקנה

על-ידאלאבמלחמהמונחאינוהישראלי-ערביסוך

מאזזובעובדההכירהישראלומתן.המשאשולחן
אלאייפתרלאהסכסוךכיברורלהוהיהומתמיד
אתלהבטיחישראלשליכולתהפוליטי.ומתןבמשא
יעבורבלתנאיהיאשלההאינטרסיםואתקיומה
היאזועובדההדיונים.לשולחןפעםאילהגיעלסיכוי

במלחמותיהישראלשלהתנהגותהאתהכתיבהאשר

הגדרותלהשליךננסהאלה.במלחמותמטרותיהואת
צה"ל.שלהאחרונותמלחמותיועלאלה

ההתשהמלחמת
1970-1969בשניםשהתחוללהההתשה,מלחמת

הכובדונקודתמוגבלת,מטרהבעלתמלחמההייתה
כתוצאהפרצההיאהתעלה.קובחזיתהייתהשלה

מדיניתמסקנהמצרים:הגיעהאליהןמסקנותמשתי

צבאית.ומסקנה

הישראליהניצחוןחרףכיהייתההמדיניתהמסקנה

שלקיומהעםלהשליםאיןהימיםששתבמלחמת
שישכעובדותהמלחמהתוצאותאתולקבלישראל

כיווןישראל,אתהפתיעהזומסקנהאיתן.לחיית

שנחלההמוחצתהמפלהלאחרכילהניחהיהשהגיוני
באו-הומחשהישראלהצבאישהיתרוןולאחרמצרים,

הפתרוןאתהמצריםיחפשוכך,כלמשמעיחדפן
המלחמהתוםלאחרשבועייםאולםהפוליטית.בזירה

הסתייעותתוךרציניותאשבתקריותהמצריםפתחו

שנלקחמה":הייתהוסיסמתםובטנקים,בארטילריה

אחיזהלהקבעהאשרסיסמהבכוח",יוחזרבכוח

הערבי.בעולםאיתנה

ששתמלחמתבעקבותמצריםשלהצבאיתהמסקנה
התימרוןיסודדומיננטיבהבמלחמהכי,הייתההימים

נגדלעמודסיכויה-60שנותסוףשללמצריםאין
צה"ל.

ההתשה,מלחמתתפיסתאתהולידואלהמסקנות

המצרי.והצבאהרוסייםהיועציםביןהתגבשהאשר

הקטנה,ישראלכיגרסהזומלחמהשלהפילוסופיה
לאבנפש,לאבידותמאודוהרגישהבמשאבים,העניה

צבאיתובפעולהממושכתבהתשהמעמדלהחזיקתוכל

אתותכלהשלההמוראללהורדתשתביארצופה,
הסיועבעזרתמצריםלעומתהשלה.הפיזייםהאמצעים

שלכמעטמוגבליםבלתימשאביםבעלתהיאהרוסי,
ורגי-עצומיםשלההאדםכוחמשאבילחימה,אמצעי

שלמזוקטנהממושכתמלחמהשללהשלכותיהשותה
להחזיקתוכלהיאכיכן,אםהייתהמסקנתהישראל.

בעצהלעצמה,קבעההיאולכןזו,מעיןבמלחמהמעמד

והבאתהישראלהכנעתאתכמטרההרוסים,עםאחת
חלקיםאוהימיםששתבמלחמתשנכבשהשטח,לפינוי

השיטההתעלה.מקותזוזה-כלומרממנו,מסוימים

לאחרכיהנחהמתוךורצופה,רבהאשהייתהשנבחרה
מעמדלהחזיקישראלעודתוכללאאחדיםחודשים
לאאשראתכזאתמלחמהבאמצעותתשיגומצרים

אחרות.בדרכיםלהשיגיכלה
מוכנההיאהשלוםלמעןכיהודיעהשישראללמרות
וכיהימיםששתבמלחמתשנכבשושטחים,עללוותר

מצריםשלהמדיניתמסקנתההייתהפתוח",הטלפון"

אתלהכריחולנסותהפתוחבטלפוןלהשתמשלא
להזכירישכאןהאש.הפסקתמקולסגתבכוחישראל

עלשהקלהקרקעיתעובדההייתהסואץתעלתכי
מכשולוהיוותההצבאותביןברורקוהיוותהמצרים,

מחסורבשלעדייןיכלהלאב-1969שישראלמשמעותי
עליו.להתגברבאמצעים

מצויםשלמטרותיה

של-שלושההמצריםלעצמםקבעוההתשהבמלחמת

הפעילהההרתעהשלבהאיתנה,העמידהשלבבים:



בחו-החלההמלחמההכבושות.האדמותשחרורושלב

אתמצריםכשהשלימה1968,ספטמבר-אוקטוברדשים

תעלתלאורךרוכזשוקם,צבאההאיתנה.העמידהשלב

סגף.יםועדהתיכוןהיםמןרצוףהגנהקוויצרסואץ
קוהסובייטיתהדוקטרינהלפיהוקםזהקומאחורי

ללמודאיןארטילריה.כלימאותשכללנוסף,הגנה

לאורךחייםסימנימצריםהראתהלאאזעדכימכאן,

אחתתקריתהייתה1967יוניחודשבסוףכברהקו.
ביב-שונותתקריותהתרחשו1968לסתיועדואחריה

אילת.המשחתתהטבעתהייתהמהןשאחתובים,שה

תפיסתהאתלהמחישכדיבאוהללוהפעולותכל

המצבעםמשלימהאינההיאכיולהדגישמצריםשל
להאבדאשראתבכוחלעצמהלהחזיררוצהוהיא

האי-העמידהשלבהשלמתעםהימים.ששתבמלחמת

בהפגזותהתבטאהאשרההתשה,מלחמתהחלהתנה

ואר-טנקיםבאשפתחהמצריהצבאהחזית.כללרוחב

כתו-ולרוחבו.לאורכוהתעלהקואתוהפגיזטילריה

כראויערוךאינוכילצה"להתברראלהמתקריותצאה

מלח-אחרימיידצבאית.פעילותשלזהסוגלקדםכדי

החלהראשונות,התקריותמשאירעוהימים,ששתמת

המחסותאךובהתחפרות,בהתארגנותצה"לאמנם

משקיבעיקרנבנוהםשכןבהפגזות,עמדולאשהוקמו

מרגמותפגזישלמסוימיםלסוגיםחדיריםוהיוחול,
15נפלומהםאחדשבכלתקריות,ימישניותותחים.
ישירה,פגיעהשנפגעוהבונקרים,בתוךרובםלוחמים,

יימשכושהדבריםאסורכימשמעיתחדלצה"להבהירו

זה.באופן
המחישהאלו,לתקריותכתשובהצה"לשלפעילותו

הסתיים.לאשלהםהאיתנההעמידהשלבכילמצרים

ביצעצה"להעורף.לגביאמוריםהדבריםהיובמיוחד

חיונ-במטרותופגעהנילוסעמקלעומקפשיטותמספר

כתוצאההשקיה.ומערכתהחשמלמערכתכגוןיות

עלללחוץהםיכוליםאםגםכיהמצריםהבינומכך
הביאהדברחשוף.שלהםהעורףהריבחזית,ישראל

מחודשהמצריתבפעילותחודשיםארבעהבתלהפסקה

זובתקופה1969.מארסלחודשועד1968נובמבר

המש-אתהקימוהםבעורף.שיכלוככלהמצריםנערכו

ותחנותגשריםכגוןאובייקטיםעלוהציבוהעורפימר
ארבעהמאבטחים.וכוחותנ"מכוחותטרנספורמציה

האיתנההעמידהשלבלהשלמתהוקדשואלהחודשים

מנצלתשישראלבעודבעורף,גםאםכיבחזית,רקלא

כדיסואץתעלתבקוצבאיתלהיערכותזותקופה

שלהמאסיביותההפגזותמוללעמודמסוגלתלהיות
ניסוייםשורתנערכהזוהיערכותבמסגרתהמצרים.

נעשתההשכפ"צים.פטנטונמצאלבונקריםכיסוילגבי

בחודשצה"לאתהביאהאשרהנדסה,אדירה,פעולת

לוואיפשרההחזית,כללאורךלהיערכות1969מארס

או-לחודשעדשנמשכוהמאסיביות,בהפגזותלעמוד

1978.גוסט

סואץתעלתלאורךצה"להיערכות

לגביצה"לבפניעמדותיאורטיותאפשרויותשלוש

הפגזותעללהגיבהייתההראשונההיערכותו:צורת
הייתהזואפשרותמצרים.עלכוללתמתקפהעל-ידי

צליחהאמצעיהיולאלצה"לשכןבלבד,תיאורטית

כאלההיולאהמדינייםהנתוניםוגםמתאימים,
אתולתקוףסואץתעלתאתלעבורלצה"לשאיפשרו

מבחי-לאמעשיתהייתהלאזואפשרותהמצרי.הצבא

השניההאפשרותמדינית.מבחינהולאטכניתנה

להיערךהמעברים,לאיזורסואץמתעלתלסגתהייתה

צבאוביןצה"לביןיימצאלאבומצבוליצורבאיזור
אפש-צה"ל.עלומקשהמצריםעלהמגןמכשולמצרים

ועלמדיניותמסיבותישראלעל-ידינפסלהזורות
המז-לצידההמעבראתמהמצריםלמנועהוטלצה"ל

האפ-הייתההשלישיתהאפשרותסואץ.תעלתשלרחי

עלהיהזואפשרותפיעלהיחידה.המעשיתשרות
תעלתאתלעבוריוכלולאשהמצריםכךלהיערךצה"ל

שלהמזרחיבצדכלשהוקרקעיהישגולהשיגסואץ

התעלה.

ההיערכות.אופןלגביקיימותהיואפשרויותמספר

אוכולהההיערכותצריכההייתהאחתגירסהפיעל

משורייניםניידיםכוחותבאמצעותלהיותרובה

הכללישלמטהכיווןנתקבלה,לאזוגירסהורגליים.

רקכינראהאישית,ליואףעתבאותהעמדתיבראשו

לילהומארביג'יפיםטנקים,ניידים,כוחותבעזרת

כדיק"מ160שארכואיזורלאבטחיהיהניתןלא

יוםמלחמתכיסבורואניבו,יעברולאשהמצרים

תפי-איפוא,נתקבלהזו.תפיסהחיזקהרקהכיפורים

להתבצרישהניידיםלכוחותבנוסףכיהאומרתסה
ואכן,לסיני.כניסהציריהמהויםבאזוריםכראוי

סואץממפרץשוניםמקומותב-20מעוזים30נבנו

ממוקמיםהיואלהסעיד.לפורטדרומיתהאיזורועד

עדשמונהשלבמרחקיםהעיקרייםהכניסהציריעל

אורכהלכלהתעלהנשלטהכךמזה.זהק"מעשרה
ממו-פטרוליםתצפיות,באמצעותהמוצביםעל-ידי

לוח-היומעוזבכלמשוריינים.וכוחותורגליים,כנים

ומ-הסדירמהמערךמובהקותשדהמיחידותמים

בצמודעצמו,התעלהקולאורךהמילואים.מערך
עדשמונהבמרחקטנקים.מחלקותנמצאולמעוזים,

התעו-באיזורפלוגותנמצאוהחזית,מןק"מעשרה

19765נובמבר266,ת1כרעמ""



טנקיםשליותרגדוליםריכוזיםנמצאובעורףזים.

שוניםבזמניםהיווואלההמתיחות,למצבבהתאם

אתכיסתההארטילריהפריסתביותר.משמעותיכוח

הכוחותיחסימבחינתכימובןאךסואץתעלתקוכל
שהיהמזהקטןצה"לשברשותהקניםמספרהיה

מ-1000יותרמתקדמיםבשלביםהיולאלה:למצרים

הייתהזומ"מ.120מרגמותכוללארטילרייםקנים

בחזי-מההיערכותשונההייתהלאוהיאההיערכות

הירדן.לאורךולאהגולןברמתלאאחרות,תות

הייתההמצריםמטרתעת.באותההתפיסההייתהזו

מטרתהואילוהתעלהמןצה"לכוחותאתלדחוק

קרקעיהישגל3מהמצריםלמנועהייתהישראלשל

ל3כנמוךנפגעיםבמחיואשהפסקתלידיולהביא

לע-מסוגלצה"לכילהוכיחביקשהישראלהאפשר.

צבאה,ועלמצריםעללחץיצירתתוךבמלחמהמוד

השי-אש.להפסקתדברשלבסופואותהשיביאלחץ

ויצירתהשטחכלעלהשליטההייתהשנבחרהטה

על-גםמסויםובשלבבפשיטותבאש,מצריםעללחץ

האוויר.חילהפעלתידי

וסייגיםבעיות

צה"להתאמת:תחומיםבשלושההתעוררוהבעיות

המוראלובעייתהרוסית,הבעיהזה,מסוגלמלחמה

ישראל.מדינתתושבישל

התעו-זהמסוגללחימהצה"לשלהתאמתובעיית

קיבלהאךהימים,ששתמלחמתאחרילמעשהררה

1969,מאביבוהחל1968,שנתבחורףתוקףמשנה
רצופים.חודשים17שנמשכהמלחמהנפתחהכאשר

אךכזה.במצבמעולםצה"לעמדלאזותקופהלפני

מהבחינהוגםהטכנית-מבצעיתמהבחינהההסתגלות
הסתגלוהלוחמיםוטובה.מהירההייתההמוראלית

חייבאשרהמיוחד,החדשבמצבהיטבותיפקדומהר

מבצעיתולהסתגלותמחשבתיתלהיערכותצה"לאת
טכנית.
מעורההייתהשברה"ממהעובדהנבעההרוסיםבעיית

ברמתאףאלאוהתכנון,היעוץמבחינתרקלאבמצרים
משימותהרוסיםביצעושונותבתקופותהלחימה.

לאאשרמשופרים,נ"מתותחיםהפעילוואףטיס
סעידפורטבנמלהמצרי.הצבאלתפעולעדייןנמסרו

הרו-המעורבותרוסיות.אוניותבקביעותכמעטעגנו

להיכנסהמתאיםהזמןמהוהדילמה,אתעוררהסית

לגעתכדיבהשישפעולהולעשותהרוסיםעםלקרב
להי-המתאיםהזמןומהואחרת,אוזובצורהבהם

ביחי-יילחםאםכיידעצה"לזו.מעיןמפעולהמנע

הדבריכולהכרחייםשאינםבמקריםהרוסיותדות

למעורבותלהביאועלולכהתגרותידםעללהתפרש

עניין.כללצה"להיהלאזהובדברשלהם,נוספת

שישהרוסיםיעריכואםכיברורהיהזאתעםאולם

המעורבותאתיגבירוהםמוחלטת,חסינותלהם

עינילנגדעמדהזוומדיניתצבאיתדילמהשלהם.

נגדללחוםאיפואהייתההמדיניותהכללי.המטה
תביאבהםלחימהשאיהמקרים,באותםהרוסים

מטו-עלהרוסיהאווירחיליותר.חמורלמצבאותנו

מצריםעומקהבטחתאתעצמועלקיבלוטייסיוסיו

האווירחילשלבאחריותונשארההתעלהקוחזיתאך

הישר-האווירחילמטוסיתקפוכאשראולםהמצרי.

רוסיטייסניסהסואץבאיזורהתעלהלאורךאלי
צה"לבתקיפה.שעסקישראלי,סקייהוק""ליירט

להביאהיהעלולתגובההיעדרשכןלהגיב,היהצריך
אוויריתהתערבותהתעלה.קואלרוסייםטייסים

מטו-חמישההופעלובולקרבהתפתחהנוספתרוסית

הרוסיםעודהוסיפולאזותקריתלאחררוסיים.סים

כימאמיןאנימדרום.בעורףלפעילותםמעברלחרוג

ה-הפסקתעלחשובההשפעההייתהזהלקרב

מלחמה.
שלעגינתןבעצםהיההרוסיתלמעורבותאחרביטוי

אתחייבהזונוכחותסעיד.בפורטרוסיותאוניות
דרוםבאיזורמטרותבתקיפתסלקטיבילהיותצה"ל
תקיפתתוךלפגוע,לאכדיפואדופורטסעידפורט

היתהזורוסיתסוגיההרוסיות.באוניותהמטרות
בברה"ממדוברהיהשלאכיווןבמלחמה,יחודית

מעיןלהוהמשמשתמצריםשלבקיומההמעוניינת

מצריםעםאחדשכםהלוחמתבברה"מאלאסוכך,

ישראל.נגדקרביותמשימותעצמהעלקיבלהואשר

יש-נוספת.בעיהכאמורעוררהמדינהאזרחימוראל

הנפג-מספרזו.מעיןלמלחמהרגילההייתהלאראל

נמשכההיאאךגדול,לאאמנםהיהבמלחמהעים
יוםמדיהופיעוהחלליםותמונותחודשיםעשרשבעה

ייג-ו"כיצדהמדינהאזרחישאלו"?מתיעד"בעיתון.

אךהחדש,למצבמהרהסתגלצה"ל."?הדברמר
לאכבדה.מוראליתמועקההייתההאזרחיםבקרב

להס-שהציעמיהיהולאממשיותהשלכותלדברהיו
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