
במח:צ!,""י,::וי:ג,תע,ן"והכיפורריוקמלחמת
לכאו-קלההייתההכיפוריםיוםלמלחמת

מדינתקמההעצמאותמלחמתבעקבותרה.

ין::ן:גנןן:ג:ונ"י;מסקנותהערכות,מושגים,
כךלאנדיר.צבאיהישגהייתההימיםששת

ה-50שניתשלהגמילפעיליתנסתיימיתמרידבתא"ל
1970-1969.בשניםההתשהומלחמת
ישהאםהיאכךאםהנשאלתהשאלה
פיעלהמלחמותתוצאותאתלהעריך
הקרב?בשדהשהושגוהישגים

אומ-ניצחון""למושגהקלאסיתההגדרה

האויבהכרעתפירושוצבאיניצחוןכירת,

מצבויצירתתנאיללאכניעתוהקרב,בשדה

תנאיואתלמנוצחלהכתיבהמנצחיכולבו
אתלשנותוהחברתי,המדיניבתחומים
ניצחוןדוגמת(הכלכלה.אתואפילוהמשטר

עלארה"בוניצחוןגרמניהעלהבריתבעלות
השנייה).העולםבמלחמתיפן

יתבררהקלאסיתההגדרהאתנקבלאם
המלחמותארבעמתוךאחתלאבאףכי

על-פיניצחוןנחלנולאצה"לשלחם

ב-1967לאב-1956,לאב-1948,לא:ההגדרה

פעםאףיבולנושלאמשוםב-1973,לאוגם
כניעהכתבעללחתוםהערביםאתלאלץ

עיקרינושאבאףדרישותינואתולמלא

ישכן,אםכיצדמהותי.תחוםובשום
לפיהאםהמלחמהותוצאותאתלהעריך

המושמדים?הגייסותוהיקףשנכבששטח

משוםדי,לאאלהבאבני-בוחןשגםנראה

ואףובמהירות,מחדשמוקמיםשגייסותלזעזועגרמהאחרת,מלחמהמכליותרהכיפורים,יוםמלחמת

חיונישטחהיהלאשכןשנומהשיחיםאחדואףהמזרח-התיכוןבמרחבישראל,בעםישראל,במדינתממשי

עולם,מלחמתשאיננהמלחמהבהםהמקריםמעטיםכולו.בעולם
ישןלל':~םהעיבשלהלןימלקיום

אםוגםבפרט.אחרתאוזוערביתמרינה'1
ידינועלשכיבושוהריחיוני,שטחה,היהיוםמלחמתגדול.כהלזעזועתגרוםיחסיתמצומצמתמלחמהאלא

אתהכוחות,יחסיאתמשמעותיתשינהלאהנגרריםומיתוסיםסיסמאותמושגים,עלינוהביאהאףהכיפורים

הגיאו-פוליטיהמצבואתהסכסוךמורכבותהיום.עדעמנו

שהמ-בהגדרהדבקיםנשאראםבכללי.מתפזרזהוכאשרקרב,ערפלרצופהשהיאמלחמהשלדרכה

עמדינית'פעילה:שלהמשכהיא:לחמהה"סיכומים",ערפלממנו,סמיךערפלעולההקרבות,שוךעם

נעלםתמידלאזהערפלהמושגים.וערבובה"ביקורת"ה"לקחים",
יששלצ::ן::מלח:ךהרי

:::::
לאבכראולםמהמלחמה.כתוצאהנסוגההרצופהבמציאותחייםאנוהאווירה.לטיהורמביאולאהזמןעם

פיעלגםנבחנותמלחמהתוצאותסגי:עליהם.שליטהלנוואיןמיתוסים

החברהעללהןשישהמאוחרתההשפעהכתבאונהג,אופשוט,חיילהואהמיתוסמחוללבקרב,לפעמים

הלאימי'המירןיעלבשרפהמתפשטזהדבראךמקריותבנסיבותמהדברהאומרזוטר
ו

שלהתודעהמצב

לאמצעיהכללי,למטהלעורף,גבוהות,למפקדותקוצים,בשדה
ה:ן:::שייל"חרבלפהחברה:היחיד

הישגיהערכתבשעתכינראהלכןיהכלכלי.משדהבאמיאילהגיע.הדבריםיבוליםהממשלהועדהתקשורת

בשדהההישגיםביןלהפרידישהמלחמה,במאותמסתעריםשהמצריםשמעאוראהכיומספרהקרב

הישגיםלנוהיוהאחרונהובמלחמה(הקרב,גליםלעלותוממשיכיםכוחותינובאשנקצריםכסינים,ואלפום

ואחרזהדבראבלבמציאותכךקרהלאזהפעםאףאמנםגלים.
תוצאותלביןהקרב,)בשרהמאידמרשימים

הבולטותולסיסמאות.ממיתוסיםלחלקוהפכולעורףעברו
להתמקדישהערכתןשבעתהמלחמה'

י
ותו-ובמצבםהלאומיותהמטרותבהגשמת,,

המלחמה.לאחרוהחברההפרטשלדעתםמוכןהיהלאצה"ל"כמוהיוםעמנועדייןהשגורותשבסיסמאות
בן-גוריון,דבריאתלהזכירראויזהבהקשרשניתלהיתפסאסור"במבחן",עמדולאי'הימ"חיםלמלחמה",

בעין-חרוד:חבריםבעצרתב-1950שנאמרווכהנה,כהנהועודהטנק"שלתקופתועברה"לקונספציה",

תוצאותאתנראהולאבמלחמהניצחנולא"שקולהבחינהלעבורהמלחמה,אחרישניםשבעכיום,ראויות

הוגשמושלאומןכלמושגית'ניצחוננוהבאים.הדבריםשלהעיקריתמטרתםוזוועניינית,
ההתיישבות,מעשימהמלחמה,כתוצאה
הגלויות".ומיזוגהעלייה

19801אוק'-כב'276-74מערכית



הכיפוריםיוםמלחמתביןההבדלים
להשקדמוהמלחמותלבין
הכי-יוםמלחמתביןניכריםהבדליםמספר

ראשיתלה.שקדמוהמלחמותלביןפורים

הערביםגילוהכיפורים,יוםבמלחמת
וברתימתהאסטרטגיבתחוםמהותישיפור
וכןהמדיניות,למטרותהמלחמהמעשי

במער-התכלית,ובהגדרתהארגוןבתחום

והפעלתו.נ"טהנשקובמערכינ"מכים
פניעללגשרהותאםזה,ארגונישיפור

יכולתלביןהערביותהמטרותביןהפער
שינויחלשלאמשוםהערבית,הלחימה
הערבי,הלוחםשלהלחימהבכושרמהפכני

כקבוצה.והןכפרטהן
ב-15המתואמתהערביתההתקפהמאז

והכנותתיאוםראינולא1948,במאי
הוגדרוותכליתהשמטרותיהלמלחמה

ב-1973.והסוריםהמצריםשעשוכפיהיטב,

מפקודתבקטעיםנוספתפעםלעייןמאלף
מה-וסאדאתאלאנוורהנשיאשלהיום

האויבשלהאסטרטגיה":1973באוקטובר
בחרהישראלישהאויבהרואותעינינו
עלאימה,הטלתעלהמבוססתבמדיניות
תקווהאיןשלערביםבעליונותהתפארות

תורתשלהבסיסזהואותה.לבלוםלעולם
הרתעהעלהנשענתהישראלית,הביטחון

המר-הנקודהוצבאית.מדיניתפסיכולוגית,

היאהישראליתהביטחוןבתורתכזית

הערביתהאומהואתמצריםאתלשכנע
כןעלוכיישראלעלתגרלקרואטעםשאין
ישראל,שלתנאיהאתמלקבלמנוסלנואין

בריבונותפגיעותאלובאיכרוכיםהםאפילו
שלנו".הלאומית

את-זהבשלבמצריםשלהאסטרטגיה"
לכוחותבזהמעמיד.שאניהאסטרטגיהיעד

אתמקבלאנילוואשרמצרים,שלהמזוינים
מהכללאורהמדיניתהאחריותמלוא

אפשרשלנו,ההכנותעלולמרתיששמעתי
הביטחוןתורתאתלערערכך:לסכם

צבאיתפעולהביצועעל-יריהישראלית

המזויניםהכוחותשללאפשרויותבהתאם
ביותרכבדותאברותלאויבלהסבבמטרה

אדמתנושלכיבושהשהמשךאותוולשכנע
כןעלוכיכשכילו,מדיגבוהמחירתובע

מבוססתוהיאהואילשלו,תורת-הביטחון
וצב-מדיניתפסיכולוגית,אימההטלתעל

ואשרלהבקיעושאיןפלרהמגןאיננהאית,
לבוא".לעתידאוהיוםעליולגונןיוכל

הביטחוןתורתשלהמוצלחהערעור"
לטווחמוגדרותתוצאותיניבהישראלית

יכולהקצר,לטווחארוך.ולטווחקצר

לה-הישראליתתורת-הביטחוןעלערעור
שלפתרוןשתאפשרודאית,לתוצאהביא

הארוךלטווההתיכון.המזרחלמשברכבוד
הישראליתתורת-הביטחוןשלערעורעשוי

זהבעקבותזהשבבואםשינויים,לחולל
האויב,שלבחשיבתויסורילשינוייביאו

התוקפניות".ובמגמותיושלו,במורל
ששת-ובמלחמתקדש""במבצעשנית,

הקרבבשרהלהכרעהתנאיםנוצרוהימים
במ-הראשונה.הירייהנורתהבטרםעוד

השחרור,ובמלחמתהכיפוריםיוםלחמת
הלחי-כדיתוךוהמפקדים,הלוחמיםיצדו

בשדההניצחוןלהשגתהתנאיםאתמה,
כאשרבמתקפהאנופתחנוב-1956הקרב.
היווהצבאיים,המדינייםמאגפינו,חלק

מצבנוהיהב-1967ומאובטחים.מובטחים
שאנומשוםהמלחמה,ערבנוחהבינלאומי

פתיחתלהיכחד.והעומדיםהמכותריםהיינו
הכרחיצעדכןאםהייתהמצידנוהלחימה
שהי-הטקטיתההפתעהועוד,זאתוטבעי.

הירייהנורתהבטרםעורלנונתנהשגנו

הקרב.בשדהלניצחוןתנאיםהראשונה,
לחמנוהכיפוריםיוםבמלחמתשלישית,

ואחתבצפוןאחתנפרדות:מלחמותשתי
השפיעהולאכמעטהאחתוהחזיתבררום,

עתודותהועברולאהאחרת.החזיתעל
הועברוולאחיל-האוויר)עתודותלמעט(
סמליבאופןאלא(לגזרהמגזרהכוחות

לנוהיושלאמשוםהמלחמה),סוףולקראת
לנוהיושלאמהעובדהכתוצאהכאלה.

לרכזפעםאףהצלחנושלאהריעתודות,
הכוחותאותםנבחרת.לגזרהומאמץכוח

אתכתפיהםעלשנשאוהםלמגננהשהוקצו
הצלחנולאגםמכךכתוצאהההתקפה.

שצה"לוכפישהתכוונוכפיאשעצמתלרכז

במובןהובאלאהאויבעצמו.אתבנה
צה"לשלהמרביתהאשעצמתתחתהכולל,

סוריה)בעומקחיל-האווירבהפצצותלמעט(

רצוןעלהלחימה,יכולתעלהמשפיעדבר
בשדההאויבשלהמורלועלהלחימה
בקנההייתהשהלחימהאףב-1967הקרב.
מאמץגםלרכיהצלחנו-יחסיתקטןמירה
מכןולאחרהדרום,בחזיתאשעצמתוגם

כוחותהעברתעל-ידיהצפוןבחזיתלרכזם
נוסףמאפיוןלגזרה.ומגזרהלחזיתמחזית

כאן,להזכירושישהכיפוריםיוםלמלחמת
כינראהלשטח.הגייסותביןהיחסהוא

כזההיחסהיההכיפוריםיוםבמלחמת
השטח.אתריווהצדדיםמשנישהגייסות

לאגוףמצירנויכולתלחוסרגרםזהמצב
הקרבותמרביתהיומכךוכתוצאהולעקוף,
בשלושרבה.בשחיקהומלוויםישירים

ביןהיחסאפשרהקורמות,המלחמות
ולהימ-ועיקוףאיגוףלנקוטלשטחהגייסות

גזרה,בכלולאמקוםבכללאאמנםנע,
ושוחקים.ממושכיםמקרבות
הציב1973באוקטוברהקרבבשדההמצב
צריךהיהגיסאמחדכפולה:בעיהבפנינו

האויבמערכיאתועמוקותישירותלפרוץ
תמרוןחופשליצורמנתעלהצפופים
גיסאמאידךגייסות.לנוחסרוולכךבערפו,

המנגנה,שלבסיוםלאחרזאת,עשינוכאשר
מכריעה.תוצאהלהשיגכוחותלנוחסרו
אוהאווירבדרךהאויבמערכיכללאיגוף
דרשבחזית,המצבשלכללילשינויהים

זה.מסוגלמשימותייעודייםועוצבותכוחות
אלהעוצבותלהכיןהיינווצריכיםאפשר
הכוחותעלותאבלל-19671973שביןבשנים

כמושגינתאפשרולאלכךוהאמצעים

שלנוהצבאיתהעצמהבנייןיכולתהערכת
וספקהכיפורים,יוםמלחמתלפניששררו

היום.לרשותנועומדיםאלהמשאביםאם
ובמלחמתקדש""במבצע-רביעית

המכהאתאנוהנחתנוהימיםששת
עללהגיבהאויבאתשחייבדברהראשונה,
היזמהחופשאתרכשנואנוואילומהלכינו,

מתחילתההמלחמהמהלכיהכתבתואת
אתמביניםאנואםספקסופה.ועד

הראשונההמכהשלהעצומההחשיבות
במלח-הערביםקצרה.אךכוללתבמלחמה

מהלםלהתאוששהצליחולאהקודמותמות
יוםבמלחמתאנו,ואילוהראשונה,המכה

שלכבדבמחירהתאוששנוהכיפורים,
לידילהביאמאיתנושמנעהסטטיתלחימה
האש.ועצמתהניידותאתביטוי

המלחמהמטרות
שמלחמהתיאורטיתאפשרותקיימת
מערכותוללאקרבותללאלכאורהתתנהל

מהלכיםידיעלכעיקראלאממש,של
אפשרותאפייןקדש""מבצעאסטרטגיים.

גדוליםהיולאקדש""במבצעהקרבותזו.
אסטרטגיהיההמהלךאבלואדירים.

שמלחמהאפשרותראשונה.ממדרגה
אסטרטגייםמהלכיםידיעלכעיקרתתנהל
הפוכהאפשרותאולםתותכן,קרבותבמעט

תכליתיתמלחמהתתוארלאתיתכן.לא
בל-טקטייםובמהלכיםבמערכותבקרבות,

כקרבותלנצחאפשרזוובדרךמאחרבד,
אסטרטגייםהישגיםלהשיגאפשראיאולם

ולמ-אסטרטגיייעורישלצבאבמלחמות.

שהשגתםאסטרטגייםיעדיםישלחמה
אתהמלחמה.מטרותלהשגתמביאה
תוקפיםוכאשרלתקוףישהאלההיעדים
אסטרטגיות.מטרותשלתקיפהזוהיאותם,

והמש-המכוונותהןהאסטרטגיותהמטרות
שלהכלליהמהלךעלישירותפיעות

והצבאיים,המדינייםבתחומיםהמלחמה
מטרותישהאםאיננההשאלהלכן,

האסטרט-המטרותמהןאלאאסטרטגיות,

להשגתן?האמצעיםומהםגיות
אסטרטג-כמטרותהמלחמה,מטרותעל
כאשרהמדיני,הדרגיריעללהיבחןיות,

המנסחהצבאילדרגמורדותהןמכןלאחר
אומלחמהכתכניתצבאיתלשפהאותן

קיפאוןנוצר1973בשנתאופרטיבי.כתכנון
הממשלהע"ינאמרולאהמדינייםבמהלכים
המדיניהמצבכיובהחלטיותבבהירות
אמנםלמלחמה.להביאעלולוהכללי
שמצריםאמרההמדיניתהמצבהערכת
ההתניותאבלהמלחמה,דרךעלעלתה

המצריםשיצאועדראתהזומצבשהערכת
המלחמהאפשרותאתהרחיקהלמלחמה,
הקרובה.התרחשותהאתוביטלה

הייתההכלליהמטהשלשטעותואפשר
שהקיפאוןמשלומדיניבניתוחראהשלא
מבליגםקרובהלמלחמהלהביאעלול

מטההממשלה.על-יריהדבריםשנאמרו
מדיניתובהערכהמריניבניתוחחייבכללי
צבאיים.ובהערכהבניתוחמאשרפחותלא

שלהתפתחותהלגביזושאי-הערכהייתכן
השפיעההמדינימהקיפאוןכתוצאהמלחמה
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המוטעית.המודיעיניתההערכהעלהיאגם

במלח-כמוהאסטרטגיותשהמטרותמכאן

אינןבעתידבמלחמותוכמועורמותמות
אלאהקרבותמהלכיתוךלקביעהעניין
כלרגיעהבעתותמתמידיםוהתלבטותלדיון
תמירמלחמה.שלאפשרותשקיימתזמן

שהתפי-משוםהמטרותבקביעתהתלבטנו

עלבמלחמהצורךראתהלאהיסודיתסה
ולכןכלליות,לאומיותמטרותלהגשיםמנת

לישראל.רצויהלאשהמלחמהתמירגרסנו

הועמדוהימיםששתמלחמתבעקבות
בהשוואהעצוםבהיקףשטחיםלרשותנו

לאאךהירוק,הקושבגבולותלשטח
שטחיםשלגורלםלגביהסכמההתגבשה

לאוגםהכיפוריםיוםמלחמתלפנילאאלה
רעיםאחידותהושגהאחדבדבראחריה.

מלחמהמצבששוררזמןכלכללית:כמעט
שלוםלהליכילהיכנסמוכניםהערביםואין

שלתפקידושטחים.החזרתאיןברורים,
ירצוהערביםאםהישג,כללמנועהואצה"ל
הייתהזואםבמלחמה.שטחיםלהשיג

הרי-לצה"להעיקריתהמטרההגדרת

הכוחהכנתשליותררבהמידהשנדרשה
מצבלקראתיותרטובהוהיערכותהצבאי
ידיעליזומהבמלחמהאפשריפתיחה

זהדברהישג".כללמנוע"מנתעלהערבים,
בבקעתסואץ,תעלתבקובמפורשנעשה
ההתשהמלחמתבזמןהגולןוברמתהירדן,
יוםמלחמתלביןהימיםששתמלחמתשבין

מוגב-מלחמהשלאופישנשאההכיפורים,

לת.
-כוללתמלחמהשלאפשרותלגבי

יותרנועדווהיערכותוהכוחשהכנתנראה

צבאותהשמרתשלהמסורתיותלמטרות
ומתןהמשאלצרכישטחיםותפיסתהאויב

הער-שישלמווהמחירהמלחמהשבסיום

ביןניכרתהתאמהאיהייתהבכךבים.

הקונקרט-וההערכותההכנותלביןהמטרה

מלחמה.שללאפשרותיות

למלחמה?מוכןצה"להיההאם
המשיביםאףוישנםפשוטה,אינהזושאלה
בשלילה.עליה

קשרללא11שאלהלבחוןראויכינראה
ההכנותלאוראלאהמודיעיני,לכשל

מלחמהלקראתהמתמשכותהבסיסיות
קשרללאבוחייבשצה"לדבראפשרית,

כוחוהצבא,בבנייןהמדוברקונקרטי.לאיום
הפנימי.והרכבוהלוחם

כוחותסדרצה"להקים1973-1971בשנים
מספרהוקמואז.שלהמידהבקנהמרשים
מחסניהוקמושנה,מדיטנקיםחטיבות
פיקודיחידותמילואים.ועוצבותחירום,

שלהןהחירוםמחסניעלוהדרוםהצפון
שסייעדברהצפויה,הלחימהלגזרתקודמו

כוחותשלהמהירהלהגעתםניכרבאופן
יוםמלחמתבפרוץהקרבלשדההמילואים
גםזורז1973שנתבמהלךהכיפורים.
וזחל"מיםתותחיםטנקים,שלשיקומם

ונפרשוההצטיידותקצבהוגברבסדנאות.
1973-1971,השניםבמהלךקשר.מערכות

האחזקהרמתאתלהעלותמאמציםגםנעשו
עםאךההתשהבתקופתשיררהוהתחזוקה,

הימ"חיםבאחזקתפגמיםשהיוספקאיןזאת

נשקשארסנלהעובדהמעצםהיום,כמואז
בשניםמתמדת.בכוננותמוחזקעצום

כברשהחל(גדולמאמץנעשה1973-1972,
אמצעילייצרלכן)קודםעודואפילוב-1971,
נשאיהמאמץלשימוש.ולהכשירםצליחה,

שאיןכךהתעלה,צליחתאתואפשרפרי,

עלצה"לקפאההכנותבתחוםכילומר
הפנימיואיזונוהכוחבנייןבתחוםהשמרים.

שלחשיבותואתלהדגישהיוםאנומרבים
המשולבהקרב(ובצדק.המשולב,הקרב
אםכישלנו,חדשההמצאהבבחינתאינו
לידיבאאשרהשנייה,העולםמלחמתפרי

האמריקניםהגרמנים,על-ידימלאביטוי
ששת-מלחמתשביןהזמןבפרקוהרוסים).

הוקמההכיפורים,יוםלמלחמתהימים
הי-כעוצבתהקבועההמשוריינתהאוגדה

ביטוילידילהביאהייתהשמטרתהסוד,

החיליים,הגורמיםכלשלהשילובאתבקרב

ומשוריינת.ניידתחיליתרבעוצבהבמסגרת

המלחמהאחרישניםשבעכילצייןחשוב
כמעטהאוגרהמפליגים.שינוייםעשינולא
לאהפנימי,באיזונהלאהשתנתה,לא

לאביניהם.ביחסולאהחילייםבמרכיביה
אוחרמ"שגדודיהמלחמהאחריהוספנו

הוספנולאהיסוד,בעוצבותרגליםחיל
ולאהארטילרילאגדארטילריהגדודי
והתח-ההנדסיהסיועאתמהותיתשינונו

וטובשעשינו,כלהיסוד.בעוצבתזוקה
רבציודרכשנוחדשות.עוצבותבנינועשינו,
עובדהגבול.איןיותרטובולציודיותרוטוב

-הראשונהדרכים:בשלושלפרשניתןזו
דבר.למדנוולאהיוםטועיםואנואזטעינו

המבנהשזהוחושביםאנחנו-השנייה
והשלישיתהיסוד,עוצבתשלוהמאוזןהנכון

לביןלנוהרצויביןהאפשריהאיזוןזהו-
השלישיתשהאפשרותלינראהיכולתנו.

הקרבתורתעיקריהנכונה.האפשרותהיא
הימיםששתמלחמתביןעל-ידינושגובשו

התחומיםבכללא(הכיפוריםיוםלמלחמת

לאולכןנכוניםהיוהפרטים),בכלולא
היום.גםמהותיתהקרבתורתשונתה

היא,הלחימהבתחוםהחשובההשאלה

הקרבתורתעיקריאתליישםהצלחנוהאם
נראההכיפורים?יוםמלחמתבמהלך
אתמעוררוהדברהצלחנולאניכרשבחלק
והגיוסההפתעהעקבהאםמדוע?השאלה

כפיהאויבשלהקרבתורתבגללאוהחפוז?

שאלותניתוחבמלחמה?ביטוילירישבאה
נוסףדיוןמחייביםבחשיבותןוההכרהאלה
בו.לעסוקהמקוםכאןשלא

ישלמלחמהההתכוננותשאלתלסיכום
במיטבלמלחמהמוכניםהיינוכילציין

המשאבים,ובסרבצה"לשלהמסורת
הצבא.בנייןלרשותהבנתנו,לפיאז,שעמדו
המתבקשתהשאלהמתעוררתמידאולם
מלחמהלקראתהאם-מאליהכמעט

אתמקימיםואנוהקימונובעתידאפשרית
תפיסתנוהמרבי?הצבאיהצוחותסדר

כוחהשהיקףהייתהה-50משנותעודבעבר,
מידיבסיכוןמותנהאיננוישראלשלהצבאי

יחסיובהערכתקונקרטיתמצבבהערכתאו

ביחסינעמודלאשלעולםמשוםכוחות,

לאולעולםהערביםשללאלהזהיםכוחות
וגרסנו,אמרנוכשלהם.משאביםלנויהיו
הצבאיתהעצמהאתלהקיםישראלשעל

גבולהואוהגבולביותר,הגדולההאפשרית
בתחוםישראלשלמשאביההקצאתיכולת
לביןבינינושמלחמהמשוםוהחומר,האדם

הפירושקיומית.משמעותלהישהערבים

אינוהמלחמהשלהקיומיתלמשמעותה

הקיוםהיהשעברנומלחמהשבכלבמחשבה
היושבתוהחברהישראלמדינתשלהפיזי

המתמדתשהשאלהאלאבכף,נתוןבה
שכנינולביןבינינומלחמותפורצותשבגינה

בניגודישראל,שלהקיומיתהשאלההיא

קודמיםובדורותבדורנואחרותלמלחמות

כלכליים,אינטרסיםשלרקעעלשהתחוללו

אחרת.מחלוקתכלאוגבולות,סכסוכיאו
יבולנוכיצדלשאולשלאאפשראיכךאם

סדרלבנותהכיפוריםיוםמלחמתלאחר
גדולהבהובמהירותגדולכהנוסףכוחות
הכלכליומצבנוהאוכלוסייהשגורלמבלי

מהותית?השתנו
הצבאנבנהלפיוכאןשהוסברהעיקרון

במרחב,קונקרטייםלאירועיםבהתאםלא
שמלחמההקובעתהיסודהנחתלאוראלא

לנוישתמידולאאפשרית,לשכנינובינינו
נדעאםספק:מכךויותרעיתויהעלשליטה
בהיקפוגדולצבאבנייתקייבבמועד,עליה

זהלצבאמרבית.הצטיידותוברמתהכללי
:לדיוןראוייםמהםששנייםייעודיםמספר
מפתיחההערביםאתלהרתיע-האחר

אינהזושהרתעההיהברוראבלבמלחמה.

לפעם.מפעםפרצומלחמותולכןמוחלטת
פרצה,ומלחמהמוחלטתאינהההרתעהאם

בכלגופהבמלחמהזוהרתעהפועלתעדיין
כוללתממלחמההמלחמהלהפיכתהקשור

הסיבותאחתזוטוטאלית..למלחמה
ב-1967השתמשולאשהערביםהעיקריות

שהמצריםלמרותבגז,ב-1973לאוגם

קרביותבפעולותחרדלבגזהשתמשו

האזרחיתהאוכלוסייהבתימן.במלחמתם

משוםגםהמלחמהאשתחתהובאהלא
השתמשולאוגםצה"לשלהמרתיעהיכלתו
קונבנציונאלייםבלתילחימהבאמצעינגדה

הנשקבארסנלכיוםשומריםשצבאות
מלחמהשלבמקרה-השניהייעודשלהם.
אפש-והפסקתההצבאיתהכרעתהתהיינה

האויבבשטחילהילחםניערךאםרקריות

משתמשיםבהאשרמלחמה-כוללתמלחמה.
אדםכוחמשאביהם,במרביתהלוחמיםהצררים
כולל.לאומיגיוסהואממאפייניהואחדוציוד,

ניכר.ובמרחבגדולבהיקףמתנהלתהמלחמה
שבמהלכהכוללתמלחמה-טוטאליתמלחמה
הלוחמיםבכוחותרקלאהיריביםהצדדיםפוגעים
ומשתמ-ובתשתיתבכלכלהבאוכלוסייה,גםאלא
בקטריולו-כימית,לוחמהכמובאמצעיםגםשים
וגרעינית.גית
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במרכזיםונפגעגייסותיואתנכהושם
ביןהיאההתמודדותלשלטונו.חיוניים
שלהעמידהליכולתצה"לשלהמחץיכולת

כוחעללגבורצריךהמחץכוחהערבים.
צה"לנבנהזאתלהגשיםמנתעלהעמידה.

מרכיכיוכלעלומשורייןניידכצבא
בפנימטרהאינההמרחביתההגנההעיליים.

פתעלהתקפתמענהלתתנועדהאלאעצמה
והמשורייןהניידהצבאאתלשחררובעיקר

ככלמוקדםהאויבשטחאללמתקפה
נכוןהיהזהשעיקרוןלהביןחשובהאפשר.
בקווים1973,שלבקווים1967,בגבולות
נמצאיםהיינואפילווהיפוטטיתהנוכחיים
שנתשלמאלהיותרהרבהרחוקיםבגבולות

שאלתביןהפרדהלעשותצריך1973.
משיקו-ישראללמדינתהרצוייםהגבולות

כלכ-ביטחוניים,לאומיים-היסטוריים,לים

כנראה,היחידההדרךלביןועוד,ליים
אחריפרצה.שזומרגעמלחמהלהפסיק

לקומעבראלהגולןברמתהפריצההכל
מולאלהמובלעת""שנקראהשטחוכיבוש
אפרי-"כיבושסואץ,תעלתוצליחתדמשק,

באולאהשלישיתהארמייהוכיתורקה"
אלאהרעים,והמצריםהסוריםאתלהעניש
האפשרי.בהקדםהמלחמהאתלהפסיק

פסקה.והמלחמהעשינוזאתאמנם
לאוהנפשי?)(הצבאישהכוחעקאדע

בהישגיםהמלחמהאתלסייםכדיהספיק
ומשורייןכניידהצבאבנייןניכרים.צבאיים

הואאש,ועצמתמרשימהתמרוןיכולתבעל
יוםכמלחמתקשהבמלחמהלנושעמד

קלהבמלחמהלנושעמדכמוהכיפורים
כנראההימים.ששתמלחמת-יותר

הצבאבנייןאתלהנחותימשיךזהשעיקרון
רכשנובמקרהלאלעין.חנראהבעתידגם

יוםמלחמתאחריטנקיםשלגדולמספר
הלחימהכליהואהטנקשכןהכיפורים,

שהטנקלמרותהיבשה.בקרבותהעיקרי
ובעולםאצלנוזריזיםמבקריםעל-יריהוספד

!לא)ואופןפניםבשוםבמזרחי,לא(המערבי
בעלותהמדינותכלכמעט:פלאזהראה

טנקיםיותרמייצרותהחלומודרנייםצבאות

טנקיופיתוחהכיפורים,יוםמלחמתבעקבות

במזרחשיעורלאיןהואץמתקדמיםמערכה
כאחת.ובמערב

והשלכותיוצה"לשלגדלו
הכלכליות

כיבעלילהראתההכיפוריםיוםמלחמת

מסוגהלמלחמההספיקלאצה"לשלגדלו
שאילוהאומרכלהכיפורים.יוםמלחמתשל

פניהיוהמלחמה,פרוץערבהמילואיםגויסו

הנחתאולםבוודאי.צודקאחרים,המלחמה
ערוכותאיןכילהיותצריכההיסוד

בזמן,לגיוסולאקלהלמלחמהמוחלטוו~לא
למלחמהלהתאיםהצבאשלגדלוצריךולכן

כלמוללמלחמההיינו:הקשהבאפשרות
ולאמרביתם,אוהשכניםהערבייםהצבאות

צריךצה"לשלגדלו-חשובפחות
מסיבותשלנו.טעויותינוכנגרגםשיעמוד

הכיפוריםיוםמלחמתלאחרצה"לגדלאלה

לההיהשלאבמידהובציודאדםבכוח
לפוטנציאלמעברגםוכנראהבעברתקדים

שלגידולובעבורהתשלוםלרשותנו.שעמד
התלותבדמותלהופיעאיחרלאהצבא
המ-שמשמעותהבארה"ב,התקדיםחסרת

הצבאית.משמעותהעלבהרבהעולהדינית
המשקעלצה"לשלהשפעתועלהוויכוח

וימיוחדשאינוהישראליתהכלבלהועל
דומהויכוחכילצייןמענייןהמדינה.כימי
הביטחוןתקציבעלהיוםשמתנהללזה

ויכוחהכיפורים.יוםמלחמתערבגםהתנהל

שניםלכמהנדחהדיוקליתראונקטעזה

הנוזהמסוגויכוחהמלחמה.בעקבות
כהבשאלותויכוחיהיהשלאואסורלגיטימי
נגזראינולאומישביטחוןגםמהחשובות,

שלטביצרונהגםאלאהצבאמעצמתרק
מהכלכלה,הלאומית,מהמוטיבציההחברה,
ומהנור-מארגונההחברה,מסדרימהחינוך,

הווינוחבצדאולםעליה.המקובלותמות

המ-בסיסיים:עקרונותכמהלזכורחשוב

ולבןהקיומיהענייןבגללהתנהלהלחמה
האפשרותאתלתאוםהצבאעצמתחייבת
צבאבניין;הרצויהאוהקלהאתולאהקשה

אפשרותואיןוממושךארוךתהליךהנו
מדיניותמודיעיניות,לתחזיותלהתאימו
מהפכנייםניסיונותטווח.קצרותוכלכליות

ובאר-בייעודושינותםוהנהגתצבא,בבניין

ניסיוןורצוי,חיוביכדברנשמעיםגונו,
הסתם.מןמאודרצויהנובאמנותאוונגרדי
מדינהשלבכלכלתהמהפכנייםניסיונות
למרותיפה,עלולאאםלתיקון,ניתנים

אולםמאוד.גבוהלהיותעלולשמחירם
הצבא,ובבנייןבביטחוןמהפכנייםניסיונות
הקיומית,השאלהניצבתהפרקעלכאשר
יפה.עלולאאםאסון,הרילהיותעלולים

אנשינחשביםמדועהעיקריתהסיבהזאת

עלהמוטלתהאחריותלשמרנים.צבא
ולקחשלנו,הפרטיובמקרהעצומהכתפיהם
שמלחמהמלמד,הכיפוריםיוםמלחמת

האחריותאתמסיטהיפהעלתהשלא
כתפיאלככולהרובהוהכוללת,המשותפת

מדיניותלאומיים,יעריםהצבא.אנשי
הינןהצבאיתהעצמהוהפעלתלאומית

לאומית,מדיניותשמנהלמיאחת.מקשה
האפשרית,היחידהשהיאשאפשרהגם

חייב-מלחמותבסיבוכילבואהעלולה
הצבא.שלמרביתעצמהעללשמורלזכור

יחסיעלציבוריים,והןסגוריםהןויכוחים,
לביןוכלכלתוהמשקמצבשביןהגומלין
הםכאשרלמשאבים,ודרישותיוהביטחון
בידינו,הנקוטההמדיניותעלמדיוןמנותקים

שניתןכמהעדרבה.סכנהבהםיש
התקשורת,באמצעימהמתפרסםלהתרשם
עלכוויכוחפעםלאנזנחיםאלהעקרונות
אלהשעקרונותלמרותהביטחון,תקציבי

הכיפוריםיוםבמלחמתגםבעבר,אותנוליוו

הזה.היוםעצםעדלאחריהוגם

הכזיבה?הקונספציההאם
וד-אחדדברעשתההכיפוריםיוםמלחמת

למוקצהקונספציההמלהאתהפכההיאאי,

אתשומעיםאנואחתולאמיאוסמחמת
לקונספציה?"נתפסיםאתםשוב"האמירה

קונספציה.למלהלהתייחסישכךלאאולם

כלשהי,קונספציהבידנונקוטהתהיהלעולם

למדיניותקיוםאיןקונספציהללאשכן
הקונספ-הגדרתלצדאולםהפעולה.ולקווי

שבידנוהקונספציההאםלשאול:ישציה

לדעתנזבלהאםועוד,מוטעית,אוננונה
שהיאלפניוהניתוחהחשיבהבדרךזאת

והאםוהמציאות,המעשהלמבחןתעמוד
כאשרבמוערמהקונספציהלהתנתקנוכל

היאשאיןמצביעיםותהליכיםסימנים

?נכונה
במבחןהעמידההכיפוריםיוםמלחמת
ומהות-עיקריותמהןשתייםרבות.תפיסות

לגיוסבזמןהתרעהמתן-האחתיות:
-והשנייהמלחמה.בהתקרבהמילואים

המילו-גיוסואירבתיהפתעהשלבמקרה

אתויבילהסדירהצבאיבלוםבזמן,אים
המילואיםעוצבותלהגעתעדהפתעמתקפת

הקרב.לשדה
במוערהמילואיםגיוסלאיהסיבותניתוח

ומורכבסבוךהואהמלחמהפרוץערב
ראויואתעםבו.דניםהדבריםאיןובמתכוון

דברים:מספרלציין
הסיבהאתיצרבזמןהמילואיםגיוסאי

בחזיתותששררהקשהלמצבהצבאית

המבצעיםניהולללחימה.הראשוןבשבוע

היזמהממנו.לצאתהיהשקשהלסדהוכנס

לתתונאלצנוימים,למספר(מידנונשמטה
שגרםדברהקרב,בשדהלמשבריםמענה

בשלבימאודעדשחסרובוחותלשחיקת

לצייןישזאתעםהלחימה.ובסיוםהמתקפה
אתמילאהמודיעיניהאיסוףמערךבי

כילהניחיסורשנתנוידיעותוסיפקהציפיות
אךבמלחמה.לפתוחעומדותומצריםסוריה

המילואיםמערךשונה.הייתהההערכה

במהי-פעללהתגייסהוראהשקיבלמרגע

לשטחיונעהצטיידהתגייס,רבה.רות
הגיוסתכניותחזומאשריותרמהרהלחימה
לקרב.וההיסע
לכאו-נלמדהכיפוריםיוםמלחמתאחרי

עלהמידהעליתרלסמוךאיןכירה,
ושאלאהאויב,ביונותכדברהידיעות
אולםשלז.הפעולהאפשרויותאתלהעריך

שהיאזו,בקביעהלמצואשיבקשמיכירומה

-לענייןפתרוןעקרונית,נכונהספקללא
יוםמלחמתלפניצה"לשלניסיונויטעה.

השניםבשבעגםהצערולמרבההכיפורים,
עומדותשאפשרויותמראהשלאחריה,

אלאברירהואיןהזמן,כלהאויבלרשות
ומהםכוונותיוהמ4הרףללאולחפשלנסות

כוונותוכאשרעליהן,המעידיםהסימנים
המצבוזהוהצורך,דיברורותאינןהאויב
נושנההישנהההתלבטותמתחילההרגיל,
מגייסיםפעמיםוכמה.מילואיםלגייסהאם

מסתפקיםפעמיםמוגבל,בהיקףמילואים
הסדירהצבאובפריסתכוננותבצעדי

באימוניםשעהאותההנמצאיםוהמילואים
ולאזאתלאעושיםאיןופעמיםשוטפים,

קונספ-שינויחלשלאהיאהמסקנהזאת.
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המטהוגהחלטותהמודיעיןבהערכתטואלי
גיוסובעייתמכך,המתחייכותהכללי

מבליהדרוש,ובהיקףבמועדהמילואים
הייתהמלחמה,לקראתידחוףהגיוסשעצם
גםכזאתונשארההכיפוריםיוםלפניקשה

שלוברגישותבעירנותהואהשינויאחריה.
1973,מאזשגברוכולוהצבאושלהמודיעין
ואחריותוסמכויותיוביןהברורהובהבחנה

ראששלאלולביןהכלליהמטהראששל
ערבכנראהלקוישהיהדברהמודיעין,אגף

הכיפורים.יוםמלחמת
הכשללאורהכיפורים,יוםמלחמתאחרי

היוממנו,שנבעמהובעקבותהמודיעיני
כשלשאםשסברומעטיםלאבינינו

משאביבולהשקיעטעםאיןהריהמודיעין

מקובלשהיהבפיגבוההבעריפותארםכוח
אסורכילהזהירחיוניזאתגישהלאור

המושגאתואופןפניםבשוםלמחוק
מהלקסיקוןלמלחמה"מודיעיניתהתרעה"
ולהתרעה,למודיעיןזקוקהיהצה"להצבאי.
ערבהכישלוןלמרותלהםזקוקויהיה

מבוססהצבאבנייןכלהאחרונה.המלחמה
לגייסצריךואותםהמילואים,כוחותעל

אתלמודיעיןלהקצותישלכןמלחמה.ערב
אתויחפששימשיךמנתעללושדרושכל

ויישארבעברנכוןהיהזהעיקרוןההתרעה.

בעהיד,גםנכון

התרחשוהמילואיםגיוסשהחלהרגעלמן
יחידותאחת:ובעונהבעתדבריםשני

כלחץאךמפריעבאיןהצטיידוהמילואים
המילואיםעםהסדירותוהיחידותנורא,זמן

אשתחתמהרהעדבאופעיל,בשירותשהיו
רבים,היוביותר.גרועיםכוחותביחסי

כישטענומהשורה,מילואיםחייליוביניהם

אתהניחלאבימ"חיםהלחימהציודמצב
עלינוחובהאךחיוני.ציודחסרוכיהדעת

הצדקתלמעןלאיסוד,עובדותכמהלזכור
הבאהוהמלחמההעתידלמעןאלאהעבר,

האימוניםואמצעיהציודמרבית:תפרוץאם

לאימוןהמיועדיםאלהובעיקרצה"לשל

ונג-מטנקיםולהבשרתו,המילואיםמערך
הלחימהאמצעיהנםמימיות,וערמ"שים

ממחסניהמוצאיםהמילואיםעוצבותשל
חלקגםכן,עליתרשנתי.תכנוןלפיהחירום

השוטףבביטחוןהמצויהלחימהמציודניכר
המילואיםליחידותמיועדהעימותבקווי

המגויסהמילואיםאישמלחמה.בשעת

שלוהלחימהשציודוימצאאפשרלפתע,
זההוחזראואימונים,מבסיסהוחזרטרם
לאחרשעלתההמחשבהכשיר.ואינועתה

מערכותשתילבנותהכיפורים,יוםמלחמת
לאימוניםאחתכללי:וציודלחימהציוד

במידהיקרהנמצאהחירום,לשעתואחת

שהוזרמוההתעצמותמשאבישגםכזו,
בכך.לעמודיכלולא1977-1974בשנים
הוקדשההלחימהציודלמצברקלא

ספקאיןונברק.נדוןהגיוסמשךגםמחשבה,
ההצטיידותוסרריהמילואיםגיוסשסררי
בהשוואהערוךלאיןשופרוהחירוםבמחסני
להתגייסניתןלאאך,1973.שנתשללאלה

זמןהדורשתהליךזהוזמן.באפסולהצטייד

ונרצהנופתעבומקרהבכלאופטימלי.
מהרהקרבלשדהמילואיםכוחותלשלוח
-עלינוהמקובלהאופטימלימהזמןיותר

הסיבהגםזומבוטלת.לאבמהומהנשלם
בימ"חים,ב-1973בהצטיידותהסדריםלאי

בעתיד.נופתעאםלקרות,עלולוכזאת
ביןלבחורתצטרךהבכירהפיקודהחלטת

הגרועהלאפשרותהגרועה,האפשרות
לפימסודרים,והצטיידותגיוספחות:
או-אלתוריםללאמראשמוכנותתכניות
ואיאלתוריםתוךהקרבלשרהחפוזההגעה

ובהצטיירות.כגיוססדרים

יעצורהסדירהצבאהאם

מודיעיניתהתרעהתהיהשלאהאפשרות,

ופ-המילואיםגיוסעלהחלטהשתאפשר

נדונההלחימה,התחלתלפנילקרבריסתם
הסמוכיםבחרשיםגםהשנים.כלונשקלה

באפשרותורןהכלליהמטהשבלמלחמה
התר-שלבמקרהקצרה.תהיהשההתרעה

היחידותעלצה"להסתמךקצרהעה
אוויר"חילשלהאשעצמתעלהסדירות,

שלוהמהיריםהסדיריםהלחימהכליועל
הים.חיל

הצבאשעלגרסהצבאשלבניינועקרון
ומצוירהאפשרככלגדוללהיותהסדיר

פתע.להתקפתמענהלתתמנתעלכהלכה
כוחמשאביבהקצאתעדיפותניתנהלכן
הסטי"ליםלשייטותהאוויר,לחילסדיראדם

הרגלים.וחילהשריוןוליחידותהיםחילשל

כמיטבהסדיריםהכוחותעשוכוללבמבט
שלהתקדמותםאתעצרוואףהאטויכלתם,
המילו-כוחותלהגעתעדוהסוריםהמצרים

אים.
דווקאלאוהייתההעיקריתהטעות

יצטרךפתע,התקפתשלשבמקרהבהנחה

המילואיםלהגעתעדלהילחםהסדירהצבא
הייתההטעותאחרת?),אפשרותהייתהוכי(

לגביהבכירהפיקודהערכתאחר:בעניין
הסדירותהיחידותשלהעמידהיכולתמירת

ללאבוללת,סורית-מצריתהתקפהמולאל
אלה(מספיקיםהגרסיסיועוללאאשסיוע
הייתההמתגייס)המילואיםבמערךהיו

עלשהוטלוהמשימותמוטעית.ולכןמוגזמת
יכלתןאתתאמולאהסדירות,העוצבות
בהיקףלאביותר)גבוההונשארהשהייתה(

אלהמעוצבותשנדרשהזמןבמשךולא
המילואים.להגעתעדהאויבמוללעמוד

גםהשפיעהזו,מוטעיתשהערבהאפשר
המילואים.אתלגייסשלאהשיקולעלהיא
עדייןביותרהגרועבמקרהנפשך:ממהכי
היחידותהישגישיעצרו.הסדיריםלנויש

המלחמהשלהראשוניםבשלביםהסדירות
אתלבלוםהמילואיםלכוחותאמנםאפשרו

ולעבוראותהלעצורהאויב,התקדמות
שחיקהסבלואלהיחידותאבללמתקפה.

סיוםועלהמתקפהעלהשפיעזהודבררבה.
מספקות.לאצבאיותבתוצאותהמלחמה
:אחתהיאאלהמדבריםהנובעתהמסקנה

שהמילואיםלכךמוחלטתערובהאיןעודכל
הצבאייאלץהאויב,התקפתלפנייגויסו

ולעצורכזאתהתקפהמוללעמודהסדיר
גדולסדירצבאלקייםהכרחישלכןאותה.
קייםואםהציודבמיטבהמצוידהאפשרככל

עלאפילוזאתלעשותישבמשאבים,מחסור
המילואים.חשבון

השו-התקשורתבאמצעיהועלולאחרונה

הסדיר.הצבאלהקטנתורעיונותהצעותנים

בסמוךכללבררךעולותכאלההצעות
עיראק-מלחמתכגוןקונקרטייםלאירועים

הכלכליתהתחזיתשלהתברותאואירן

מקורותלמצואהמחייבתהישראלי,במשק
אותםלמצואהמבקשיםנמצאיםואזמימון,

קיצוץעללהחליטאיןהביטחון.בתקציב

קונקרטילאירועבצמודהסדירבצבא

יותררחביםלשיקוליםבהתאםאלאכלשהו

לפריצ-המתמרתבאפשרותהתחשבותתוך

לנקוטשניתןהנחהמתוךאומלחמהשלתה
בעלילשתביאכוללתישראליתמדיניות

בעתירמלחמההתלקחותסכנתלהקטנת

אובייקטי-שקשהמריניותוהרחוק,הקרוב

הזולהביטחוןולקיימה.להבטיחהבית
בעצמתו.מרביסדירצבאהואבירתר

מינום

הנוב-מסקנותמספרעללהצביעהראוימן

גםיפהשכוחןכאןשהובאוהדבריםמןעות
בעתיר.וגםהיום

לישראלשאיןמאחרכיאמרנוהשניםכל

ראשוןלתקוףצה"לחייבאסטרטגיעומק
האויב,בשטחלהתנהלחייבתוהמלחמה

מאודרבזמןלהימשךעלולההיאאחרת
מרכזינועלממשאועל-יד,ולהתנהל
1967ערנהגנולכךבהתאםהחיוניים.
ששתמלחמתאחריהימים.ששתובמלחמת

עםהמגעשקווימאחרכישסברוהיוהימים,
שלחשיבותהעלתההתרחקו,האויב

המלחמה.שלהכלליבניהולהמגננה
לכאורהלימדההכיפוריםיוםמלחמת

המתק-אחת:היאבפנינוהעומדתשהרריו

ו,ררךאולםראשונים.בהפותחיםשאנופה
אומדינייםבאילוציםדיהמתחשבתאינה
שלאפשריותבטעויותמכך,יותראפילו

כושרבעללהיותצה"לחייבולכןההנהגה,
גםבפתיחתהלמלחמהבמהירותלהיכנס
אתמחייבזהעיקרוןבהתקפה.וגםבהגנה
בהיק-גדולובראשונהבראשלהיותהצבא

ובעלעוצבותשלגדולמספרבעלפו,
להתעצםהצבאעלרבים.לחימהאמצעי
והלאוםהמרינהשמשאביהמירהבמלוא

גםמנוח,לנויהיהלאובכךזאת.מאפשרים
בעתיר.

החשו-ההחלטותשאחתלחשובמקובל

ההחל-הייתההכיפוריםיוםבמלחמתבות

הצפוןלפיקורמשוריינתאוגרהלהניעטה
עדהמקובלתלמחשבהבניגודהסורים,כנגר
המצ-ההזיתתהיההעיקריתשהחזיתאז,

עמרנולצפוןנעהזושאוגדהמרגערית.
נפרדות:מלחמותובשתיחזיתותבשתי

המצרים.מולודרומיתהסוריםמולצפונית

המטהלרשותשתעמודלדעתיהכרחילכן
אשרמאור.גדולהניידתעתודההכללי
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לפגועמבליהמלחמהאתלהכריעיכולה
עלההחלטהעצםאחרת.אוזוחזיתבהגנת
ההחלטהכללבררךהיאהעתודההפעלת

הסיבהזובמלחמה.העיקריהמאמץעל
היבשהצבאשלהכוחותשסררהעיקרית

מרשיםכהבאופןגדלחיל-האווירושל

שחלפו.השניםבשבע
מר-בהישגיםלהסתייםחייבתהמלחמה

גםאמנםןוחלקחד-הקרבבשדהשימים
תוצאהלהבטיחכדיבואיןכזהניצחון
בלעדיאבלנוחה,אומוצלחתמדינית
בכללאםמאוד,קשההצבאיהניצחון
שלאמלחמהשלאחרמדיניותלנהלאפשרי,
הכיפוריםיוםמלחמתנחותים.בתנאים

אמנםצבאיים,מהישגיםמכליותרסבלה
מדיניומתןלמשאהספיקושלאאךניכרים,

נוח.
למצבהגיעובתוכןוישראלהאזורמרינות

השפעהומירתומדיניתצבאיתעצמהשל
והןלדומיננטיותנהפכושהן-כזו

התיכוןבמזרחושלוםמלחמההמכתיבות
הןהמעצמותהגדולות.המעצמותולא

שלאמובןהאזור.מרינותאחרישנגררות
הןמהן.גדולותאחריקטנותמדינותכמו

והשפעה.עצמהשלרבהמירהעםנגררות
יוםמלחמתאתחוללואושקבעוהןלאאך

שתקבענההןשלאוכנראההכיפורים,
בעתיר.באזורנושלוםאומלחמה
אתניתןשרקכמהעדלהקטיןעלינו
כריותוךהמלחמהבזמןחוץבגורמיהתלות

אםבכללמכךלהימנערצויהקרבות.
לוושינגטוןשהוגשהברגעשכןאפשר,

ותחמושתלחימהלציודהראשונהבקשתנו
ניכרחלקלנואבדו-המלחמהכדיתוך

להימנענוכלאנוהקרב.בשרהמהישגינו
גדול,מלאילנויהיהאםרקכזאתמפנייה
לחימהאמצעישלנרחבעצמיוייצור

תלותלמנועאולםותחמושת.עיקריים
רקיהיהאפשרנוכל,לאמוחלטבאופן

מדובראםבעיקרחשובוהדברלהקטינה,
שבההמלחמהשלאחרהמיריתבתקופה
להשלמתבדחיפותזקוקיםשנלחמוהצבאות

ומתןהמשאאתלנהלכדילחימה,ציוד
חזקה.מעמרההמריני
זהודברייטבכןתתקצרשהמלחמהככל
מאופיינותארוכותמלחמותחדש.אינו

ישועוד,זאתובציוד.בנפשרבותבאבדות
מתארכת,שהמלחמהככלכיהגורסים
הגדו-המעצמותמעורבותומעמיקההולכת

התערבותלטובה.אינוזהודברלות
להפ-אוטומטיתהתערבותאינההמעצמות

ברה"מגםתנאי.ובכלמצבבכלאשסקת

המיטבאתלהוציאמנסותארה"בוגם

בררך-הבנתן.ולפיצרכיהןלפימהמלחמה

הלחץיגברגוברת,ישראלכאשרכלל,
וגםברה"משלמצדהגםהמלחמהלהפסקת

לצבאותכינראהכאשרארה"ב.שלמצדה
לחץיהיהלא-טוב"הולך"הערביים

ידועזאתכלהמלחמה.להפסקתממשי

הכיפוריםיוםבמלחמתהחידושאבלמכבר,
האר-בענייןהאמריקניתהמעורבותהייתה
שהוויכוחלמרות(המצריתהשלישיתמייה
הזדמ-שהחמצנואולהשמידהיבולנוהאם

בעינועדיין-מדיניתוגםצבאיתגםנות,
מבחינהנצליחבעתידשאםמכאןעומד).
סוריהאוירדןצבאאתלהביאצבאית

ותחזוריתכן-במיצרככולורובולדוגמה,
רחבהבמהדורההשלישיתהארמייהפרשת
חייבתמדוענוספתסיבהוזוהייותר,הרבה

מהירה.הכרעהעםקצרהלהיותהמלחמה
הבלעדית,אחריותווזוהצבא,שלחובתו
אלההכנותאפשרית.למלחמהלהתכונן

כמוומגווניםרחביםתחומיםעלמשתרעות
ואימונו,הכשרתוציודו,הצבאו,הכוחבניין
עור.ועודמעוליםוהתכוננותכוננותסדרי

דישאיןמלמדתהכיפוריםיוםמלחמת
שלתודעתוהוכנהלאאםהימ"חים,בהכנת
שללאפשרותהחברהותודעתהפרט

מלחמה.
לדוןהיוםעדהשכלנושלאנדמה

ואופןמלחמההמושגבמשמעותבפרהסיה
הישראליתשהחברהכתופעההתרחשותה

עםמאבקהכדיתוךלפעםמפעםפוגשת
רעיוניתמשמעותישלמלחמהשכניה.
אפשרהאנושית.בחברהכתופעהעמוקה

שלנחלתםבעברהיתהזוומשמעות
היאהמלחמהכאשרלתקופתנומצביאים.

שותפיםוכולנוכולהלחברהמכריעעניין
במלחמה,לרוןהדרךאתלמצואעלינולה,

הי-בעקרונותופריצתה,התהוותהבדרכי

הנקראובמכלולהביטחוןתורתשלסור
מהיללמודניתןאםספקמלחמה.תוצאות

דרךרקכישלון,מהואוצבאית,הצלחה
כמקובל.וביטחוןצבאעלהעיתונאיהדיווח
להבטיחשניתןלהרגשהשניתפסגםאסור
קדש","מבצעכמודה-לוקס,מלחמהלעם

מבצע-להבדילאוהימים,ששתמלחמת
קשהענייןהינןמלחמותהיסטורית,אנטבה.
מלחמותששתיהואמקרהורקולכללליחיד
יחסית.קלותהיושעברנוארבעמתוך

יוםובמלחמתנפגעים,עמהכורכתמלחמה
6400.ונפגעולוחמים2365נפלוהכיפורים
כיקלאוזביץאמרכבראבלרצינייםהדברים

שפיכותללאהביבשיםמפקדיםנשמעבל"
מחזההואדמיםי11רקטלשדהאםדמים.
למלחמהלהתייחסטיבהרקזואזינורא,

סיבהזושאיןודאיכגוד.יראתביתר
שמאנושאים,אנואותההחרבאתלהקהות

זרוענו".אתויגדעמישהופעםשוביופיע
אתמקבללאעםכיאמרויצמןהנשיא
הואשאיןוודאיכסף,שלמגשעלעצמאותו

טסעלושיגשוגוקיומוהבטחתאתמקבל
והטיליםהכדוריםכיגםשנזכורחשובזהב.
הכיפוריםיוםבמלחמתהערביםבנושירו

אםספקאבלהכאיבווגםמסוכניםהיואמנם
הכדוריםכמוומכאיביםמסוכניםהיוהם

ברעהו,אישהמלחמהאחרישירינווהטילים
סדרבהפרתיהודים,במלחמותבוץ,כזריקת
וביי-אחדותבחוסרכאחת,וחברתיצבאי

אוש.
המלחמהאחרישנאמרוהדבריםבין

אתכיניכר,ובתוקףהאמרהנשמעה
שללזכותםלרשוםישבמלחמהההישגים
אמראףהביטחוןשרמהשורה.הלוחמים

לאזובמלחמהה-~Generalshipכיפעםלא
במבחן.עמר

אתומנחיםשהנחוהעקרונותאחד
כיהואבצה"לולמנהיגותלפיקודהחינוך
לכישלונותכוללתאחריותאחראיהמפקד

אחריותהמטילוכלכאחת,ולהצלחות
להטילחייבהצבאיהפיקודעללכישלון

ואלהההישגיםאתגםאחתבנשימהעליו
הכיפורים.יוםכמלחמתמעטיםלאהיו

פועלהינםובמלחמהבקרבצה"לשלכשרו
הישראלי,הלוחםשלואופיויכלתושליוצא
ארגוןשלהקרב,תורתשלאימוניו,של

הטקטיתהתפיסהשלהלוחמות,המסגרות
אחראיםאלהלכלהכללי.המורלושל

הצלחותהזוקףכלהרמות.בכלהמפקדים
לחובתווכישלונותהזוטרהדרגשללזכותו

ביןמסוכנתהפרדהמפרידהבכירהדרגשל
הצבאאשיותאתומערערלפקורומפקד

ואחדותו.
השאלהאתהשואלישאלתמידלבסוף

בשדהבמלחמה?ניצחנוהאםהקלאסית
כזובמידהשניצחנוספקליאיןהקרב

הייתהוההוכחההקרבותאתלסייםשיכולנו

לאבקרבותהישגינואלמלאהאש.הפסקת
במלחמתאבלהאש.הפסקתמגיעההייתה

לאהקודמותבמלחמותכמוהכיפורים,יום
הערבים,עםבמאבקכוללניצחוןנחלנו
רקהסכסוך.אתלסייםכדיבושישניצחון
קיומנולהבטחתמרםעקובפרקעורעברנו

קשה,מאבקזהואותו.מביניםשאנחנוכפי
אםסיומו.מתיידועואיןוממושךארוך

אלהדרךאתקיצרההכיפוריםיוםמלחמת
הטמוןדברזהו-השלוםואלבטוחקיום
עםהשלוםהסכםלמרותהעתידבחיקעדיין

מצרים.
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