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בן-צדףואביתררווהשפעוןושלשתא"ל

הנםמזויניםכוחות
מקצועיותמערכות
תקופותלהןשישפעילות,

אימונים,שלמבצעית,פעילותשל
הפקתשלובעיקרמלחמותשל

זהכלפעילותן.בעקבותלקחים
מערכתיתתורהלאורנעשה
כהלארגוניםהמאפשרתכוללת,

ייעודם,אתלמלאמורכבים
עלמושתתתזותורהולהשתפר.
ניסיוןועלאוניברסליים,עקרונות
אויביהמולאומהכלשלייחודי

מתפיסהלחימתה.ובזירות
הכוחותמבנהנגזריםזומערכתית

תורתהיאתפעולם,ותורת
כך,האימונים.וכמובןהלחימה,

אתהמזיןסגור,כמעטחוגנוצר
המיתרגמיםבלקחים,עצמו
ולתורתכוחלבנייןלחימה,לתורת

אימונים.
פריצת-דרךכלהדברים,מטבע

עללהשפיעיכולהטכנולוגית
כשמדוברובעיקרמזוינים,כוחות

המשנה"משמעותית,בהבקעה
הדיןהואבראשית".סדרי

השפעתןכיסביר,אךבמלחמות,
זאת,לעין.מהנראהקטנהתהיה
אתמכיניםמזויניםשכוחותכיוון
ונכנסיםכשיגרה,למלחמהעצמם

כושלתכאשרפעםמדיאליה
אתלהשיגיכולהואינההמדיניות,
בכוחלהשתמשמבלימטרותיה

המדיניותאיןכאשראוצבאי,
מלחמה.למנועיכולה

בוחניםמקצועיות,כמערכות
אתבהתמדההמזויניםהכוחות
תיקוניםבהומתקניםדרכם,
למציאותלהתאימהכדיקלים,

קלים,תיקוניםכמו-המשתנה
במסלולמפעםמדיהמוכנסים

מרוחק.ליעדהנשלחתחללית,
ושלהארגוןשלהעברניתוח

לימודכמו-לודומיםארגונים
אתלשפרנועדאינו-היסטוריה

הארגוןאתלהתאיםאלאהעבר,
המתעלםהעתיד.אתגרילקראת
בבזבוזחוטאלקחיםמהפקת
רביםשאמצעיםיקר,משאב
להשיגו-הוצאו
אימונים,-אירועיםתחקירילכן,

-וכיריבתרגיליםשוטף,ביטחון
בידיביותרהחשובהכליהנם

משוםלעתידלהתכונןהצבאות
ההווהוהבנתהעברשהבנת

ומנחילותהידע,אתמעשירות
הארגון.לכלאחידהבצורהאותו
מכללקחיםשלמתמדתהפקה

הנההמזויניםהכוחותשלפעילות

הפעילותשלבלתי-נפרדחלק
משמשתהלקחיםהפקתהצבאית.

המציאות,בהבנתחשובכלי
אליההמזויניםהכוחותבהתאמת

ובהתפתחותם.
מקצועיתתודעתיתמסגרתבהעדר
המלחמותניתוחנעשהקבועה,

נכונים,לאובכליםשיטהללא
המסגרתביןמתבדר.והוא

לקחיםהפקתוביןהתורתית
-אינטראקציהישמהאירוע
תודעתייםכליםמספקתהתורה
מדעיתובצורהבשיטתיותלנתח
מהאירועשמופקומההאירוע;את

המקצועי.לידעכנדבךנוסף
נתפסתהכיפוריםיוםמלחמת
בתולדותביותרחשובכאירוע

ששינתהככזוגםולכן,המלחמות;
הלחימה.בתורותהרבה
עלהשפעתהשלמעמיקהבדיקה
צבאצה"ל,-צבאותשלושה

שלהאדוםוהצבאארצות-הברית
כימלמדת,-ברית-המועצות

אירועהיתהלאהתורתיבתחום
שלמדוצבאות,אדרבא,חשוב.כה

הלחימהזירתאתביסודיות
נצרכוולאהופתעו,לאביבשה,
כוחםמבנהאתדראסטיתלשנות
לחימתם.תורתואת
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צה"ל
תורתימערכותשידודהיהלארשמית,
תפיסתהכיפורים.יוםמלחמתאחרבצי'ל

קרסה,ישראלשלהאופרטיוויתהמגננה

-הגבולותלאורךהחדשההפריסהאך

מלחמתאחרישפרצהההתשה,במלחמת
ההסכמיםיישוםואחריהכיפורים,יום

לעסוקצפעאתחייבה-הכוחותלהפרדת

כילציין,ישזאת,עםטקטית.בהגנההרבה

הפיקלאוצה"לנבדקו,לאהמלחמהאירועי

ובסיני,הגולןברמתהמגננהמכישלוןלקחים

בתחוםתורתייםשינוייםכלעשהולא

רקשונהחשובנושא-לדוגמההזה.
ולאהמלחמה,אחדישנהחמש-עשרה
בעקבותיה.

איכותרקולאכמות*
עקבבצה'עביותרהבולטהמערכתיהשינוי

בכוחותהכוחותסדרהגדלתהיההמלחמה
מערכתראשיהבינובמלחמהשלו.היבשה

כאשרהכמותערךאתבראשונההביטחון
עוצמהמולמדימעטיםבכוחותניצבצי'ל

כוחותושלהסוריםשלהמצרים,שלאדירה
צוטטהמלחמהאחריהערביים.המשלוח

המשגהכיכאומר,הביטחון,שרדיין,משה
הכוח.ימיעוטהיה

אדירמאמץהושקעמכךכתוצאה

מלחמתבפרוץהיבשה.כוחותבהגדלת
שלמפקדותששבצי'להיוהכיפוריםיום

אוגדהשלאחתומפקדהקבועותאוגדות
המכוןדיווחהמלחמהאחרימשימתית.'
בלונדוןאסטרטגייםלמחקריםהבין-לאומי

גדלצה"לשלהכוחותסדרכי)1155(,

המלחמה.בפרוץכוחותיוסדרלעומתמאוד

אפשרהכיפוריםיוםאחריהכוחבנייןאת
שסיפקוהאמריקנים,שלמאודנדיבסיוע

אלוףואוגדתאיתןרפאלתת-אלוףאוגדת*
משהאלוףאוגדתהצפון;בפיקודלנרדן

ברמתלחמוכולן(המרכזבפיקודפלד
אלברטאלוףשלסיניאוגדתהגולן);
אברהםאלוףשלהפלדהאוגדתמנדלר,

בפיקודשרוןאריאלאלוףואוגדתאדן
אוגדתבצירוףבסינילחמוכולן(הדרום
וירדהמטפילית,עתודהשהיתהפלד,

בגולן)מתקפת-הנגדתחילתעםדרומה
מרון,מנחםאלוףשלהאוגדהומפקדת

הדרום.בחזיתהיתההיאשגם

כבראדירותבכמויותלחימהציודלצה"ל
אמצעי-הלחימההלחימה.שלמעיצומה

מעורבותםתוםשעםכיווןזמיניםהיוהללו
עםהאמריקניםנותרואסיהבדרום-מזרח

וגםאמצעי-לחימה,שלעצומיםעודפים
החלההאמריקניתהביטחוןשתעשייתכיוון

ציודלמכורוהעדיפהלמשברים,להיקלע
כדינמוך,במחירומערכות-נשקלחימה
ממצוקתה.להיחלץ
בושנעשתההכמותית,המהפכהאחרי

מבנההשתנהלאגור,מרדכיהרמטלעבימי
ועד1975מאזצה"לשלהיבשתיהכוח
חילותמפקדתכשהוקמהלאגםהיום,

במונחיהשמונים.שנותבאמצעהשדה

שצדעלבעיות,נכונהתשובההיתהזוהזמן,
מערכתיתוגישהואחריה,במלחמהגילה

האינטראקציהאתהיטבשראתהמפוקחת,
יכולתלקייםכדיתמרון:לביןהתשהבין

ברציפות,וללחוםאופרטיוויתלתמרן
עוצבותשלבמבנהמשורייןכוחצריכים
לבנייהנוצלהלאשההזדמנותאלאכבדות.

כדיהיבשתי,הכוחשליותרמאוזנת

יוםבמלחמתשהתגלותקלות,עללהתגבר
אחריה.ובמלחמותהכיפורים

הכוחומבנההחסר*
צה"לשלהיבשהכוחותשלהבעיותאחת

אפשרולאוארגונוהכוחשמבנהמכך,נבעה
המתבטאותטקטיות,איכויותשלשילוב

התירהיההזהבהקשרהחיליים.במרכיבים

בולטת.תורפה
יוםמלחמתעדצה"לשלהכוחבניין

שהכללמרותפרופורציות,חסרהכיפורים
ללחימה.משולבכוחשלמבנהעלדיברו

עוצבותשלהזההמבנהדבר,שלבסיכומו
1973באוקטוברללחימההתאיםלאצה"ל
בשיטהשפעלומצרים,ומולסוריהמול

יכולתצרעיצרלאלעומתםכמרסובייטית.

שלאי-הבנהבגללמשולבלקרבאמיתית
כך,החוור.אי-מיכוןובגללנ"טהלוחמה

מערכתית.לחולשההחל'רהיה
היתהצה"לשלראשיכיווןהוזנחהח"ר
טנקו-צנטריים,דגשיםבעלתעולםתפיסת

כוחעליווהעדיפההחגיר,אתשביטלה
לאהחסרלכן,םיקנט.2שלבלתי-מאוזן

ללחימה.מתאיםציודלוהיהולאמוסן,
נגדמודרנייםאמצעיםחסרהואבעיקר,
ללאמיגון,ללאנותרשהחי"רכיווןטנקים.
התאיםלאהואנ"ט,אמצעיםוללאמיכון

פרוץעםהמצריתבחזיתהכוחותיחסי
הכיפוריםיוםמלחמת

הכיפורים",יוםבמלחמתוכמותאיכות"אדן,אברהםלפי(

271(ע'1985,מערכות,וכמות,באיכות

צ"למצריםצבא

התוקףבדרגדיוויזיות5

לוחמים80,000

טנקים1,200

ארטילריהקני1,150

משותותחיםטנקיםמשמידי40

מאגדט"1משגרים660

תול"רים400

סק"מרמ'טים2,200

התעסוקהכוחות

חסרלוחמי460

טנקים85

ארטילריהקני28

332מערנות



וחלקוהמודרני,הקרבבשדהלשרוד

הורגששחסרונואלאשולי.היהבמלחמה

הפעילשהאויבכיווןהקרבבשדהמאוד
ייחודיות,במשימותחי"רשלשוניםסוגים

צה"לשלהמשוריינותלעוצבותשהפריעו

םימד.3מחירמהןוגבובחופשיות,לפעול

בצרוענוצרהכיפוריםיוםמלחמתאחרי

ביבשה.בלחימההחי"ראתלשלבבולמוס

ובמילואיםבסדירהחגיר,כלאתמיכנולכן,
להיותבמהותןשנועדויחידות,כולל-

שצוידו-הצנחניםיחידותכמוקל,חסר
נכנסהזההנגמ"שנ311-4.בנגנוישים
השבעים,בשנותבצה"למבצעילשירות

אחרירקהכיפורים.יוםמלחמתלפני

הנגמישכיצי'ל,הביןהגלילשלוםמערכת

הלחימה.בסביבתחסרלניידמתאיםאינו

היתההחגירשלהלא-בררניבמיכון

חסר:שלסוגיםכמהישחמורה.תקלה

פועלחרמ"ש),בשםהידוע(כבדחי"ר*

כזהחמרשריון.עםטקטיבהקשר
בהקשררקתפוקותלתתיכול

משוריינת.לפעילות

ונייד.קלרש,באמצעיםעתירקלחי"ר*

ומושטיםמוטסים-ניידיםכוחות*
היכוליםאופרטיווית,ניידותבעלי-

באמצעותהמערכהשדהאתלהעמיק
תובלה,מטוסי-לתובלתםהכלים,
להחפה.ואמצעיםמסוקים

נטרלהחל'רשלהלא-בררנישהמיכוןאלא

מהןאחתשכלהללו,האיכויותשלושאת
המערכתי.בהקשרחיונית

ל'טלוחמה*
היתהזונכה.כוחהואמ'טכליםללאתיר

יוםבמלחמתצי'לשלהבעיותאחת

שלעצומותכמויותקנואחריההכיפורים.
אתשניקהבבולמוס,כמעטנ"ט,אמצעים
הלוחמהואכן,הנשק.יצרנישלהמדפים

הלחימהאזורהרווייתעלמבוססתנ"ט

לתפעול.וקליםהמונייםזולים,בטילים

אתלאשורההביןלאשצה"לכיווןאולם,
הצרכים.אתלמדלאהואהנושא,חשיבות

המאסיוויתהקנייהאתהשלימולאבישראל

ובתפיסהארגוניתבתפיסהעמ1אמצעיםשל
נבנהעמ1ללוחמההמערךנכונות.תפעולית
זהאתגםלמשימתו.התאיםולאאקראית,

הגליל.שלוםבמערכתרקצבעלמד

הבקעה*
ההכנותבצה"למאודהודגשו1974משנת

צבאותשלהחדשהההיערכותלהבקעה.

להתמודדצה"לאתאילצהבגבולותערב

מבוצרים.מערכיםשלטקטיתהבקעהעם

רביםואמצעיםזמןלההקדישהצבא

באימוניםלחימה,תורתבפיתוחבוויכוחים,

כדיההנדסה,מערךשלניכרתובהרחבה

הסוגיה.עםלהתמודדשיוכל

שלתוצרזההאםלשאול,עלינואולם,

תגובהאלאאינהזושמאאוהמלחמה,

?אחריהשנוצרלמה

ההבקעהתורתבפיתוחמקום,מכל
זובמתכונתחידוש:שוםהיהלאהטקטית
כברואמצעיםלחימהתורתקיימים

במלחמתהמערביבמדברמהמערכות

השנייה.העולם

האשסיועהפעלת*
יסודשהנוהאוויר,חילשלההתקפיהסיוע
כיווןבעיההיווהמודרנית,בלוחמהחשוב

למדוולאאותו,למדולאהיבשהשכוחות
כחלקהאוויריהכוחאתלשלבכיצד

המשולבת.המערבתיתמהלוחמהאינטגרלי
נדחקההאוויריהכוחהפעלתלמעשה,
מפלטהואכישגויה,ראייהמתוךלשוליים,

הכוחכאשרהאחרונהההזדמנותשל
לפתוריכולשאינובבעיות,נתקלהיבשתי
האוויריבכוחנשתמש-הגישהגםבעצמו.
לא-נאותותהכנותעלמעידה-הזמןבבוא

שעתכשהגיעהואנן,הבאות.לקראת
נתקלוצה"לשלהשריוןועוצבותהמבחן,
עליהןלהתגבריכלושלאקשות,בבעיות

היתהצוו'לשלשהארטילריהכיווןגם(
היבשה,לכוחותהתבררכמותית)נחותה

לכוחותלסייעבקשייםנתקלהאווירחילכי
מעלהפעולהחופשממנושנשללכיוון
הלחימה.לזירת
ובעיקרהכיפורים,יוםמלחמתעד

נהליםלקביעתהיוזמהנבעהאחריה,
האוויר,מחילאוויר-קרקעפעולהלשיתוף
ככפויי-שד.אחריונגררוהיבשהוכוחות

גישהצה"לפיתחהמלחמהבעקבות
עקבהארטילרית.האשלנושאלא-מאוזנת

גדלהעוצבותיו,בכמותהמשמעותיהגידול
לכךמעברהארטילריה.יחידותכמותמאוד
להביןמבליהאשממדאתצה"להגביר

יכולתבנהולאבתכנון,זאתלכרוךכיצד
אחדהעציםרקאלאלתמרון,שלמה

מממדיה.

ארצ~תשהברית

הכיפוריםיוםמלחמתהשפיעהלאבפועל,
-האמריקניתהמערכתעלמשמעותית

מאמצעמשלמיםשהאמריקניםלמרות
להפקתמס-שפתייםהשבעיםשנות

המחלמהמ.4הלקחים-כביכול

כאשרפרצההכיפוריםיוםמלחמת
בתהליךהיוהאמריקנייםהמזויניםהכוחות
דרום-מזרחומזירתמוויטנאםיציאתם
האמריקניםהחלוזמןבאותואסיה.

האירופי,המערכהבשדהשובלהתמקד
הצבאמולובהתמודדותםנאוציובברית
ורשה.בריתכוחותומולהסובייטיהאדום

גנרלרצההכיפוריםיוםמלחמתאחרימיד
פיקודראש(Dupuy),דיוויויליאם
ארצות-הבריתצבאשלוהתורהההדרכה

,(TRADOC)לחימה,תפיסתלספק
המערכתיתהסביבהלצורכישתתאם

תיפוריאה.6
האמריקניתהדרךשלהמובהקהביטוי
תקנוןהואהכיפוריםיוםמלחמתללימוד
שכתבמבצעים,-ץת4-~5-00השדה
הזההתקנון1976.בשנתדפווישלהצוות
להשתחרררצוןמתוךבחופזהנכתב

פרצהכתיבתוובמהלךויטנאם,ממורשת
שקדוהאמריקניםהכיפורים.יוםמלחמת
ואחריההכיפוריםיוםבמלחמתללמוד
שנאספוטכניים,היבטיםשלעצוםמצבור
מערכות-הנשקעלהקרבותבמהלך

נפלואףוחלקןבהן,לחםשצה"להרוסיות,
מערכות-הנשקועלבידיו,שלל

איסוףצה"ל.שהפעילהאמריקניות,
שלשונותבאמירותלווההמידע

המלחמהלקחיחשיבותלגביהאמריקנים
הללוהתופעותשתיהמזוינים.לכוחותיהם

ומסהכיפוריםיוםלמלחמתהקרבה-
ללקחיהאמריקניםששילמוהשפתיים,
תורתכאילומיתוס,יצרו-המלחמה
זו,ממלחמהנבעההאמריקניתהלחימה

היא.ולא
מלחמתתרמהבעקיפין,זאת,למרות

במחשבהאדירלשינויהכיפוריםיום
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שנותבתחילתהאמריקנית:הצבאית
תפיסהלאמריקניםהיתהכברהשמונים

למדולאהםשאותהחדשה,אופרטיווית

יוםממלחמתולאויטנאםממלחמת

המערכתיהקרבוהיא-הכיפורים

שלהתקנוןפרסום.Land(Airטה881
יוםממלחמתכביכולשהושפעולווי,

שנותבאמצערבהמהומהיצרהכיפורים,
התקנון.עלהדיויבשהבטרםעודהשבעים

ארכאיהזההתקנוןכיהבינו,האמריקנים

אךחלקי,דברשהדגישכיווןבטעותויסודו

שלהצוותבמלואה.הבעיהאתראהלא
המערכתיתהחשיבהמולכיהבין,וקווי

הלחימהרציפותאתהמדגישההסובייטית,

שיטותלהציגישהמערכה,עומקואת

הסוגיה,כלאתהביןלאאךחדשות,

בעשרותשלווקלושים,בניתוחיםוהסתפק

םינוש.7מסוגיםטכנימידעשלטבלאות

ליקוייםבושהיוכזה,שפרסוםאלא

להתקבליכולאינויסודיים,תפיסתיים

בביקורתהגיבסוהיאמקצועית,במערכת

התורהועלהשיטהעלביותרחריפה

שהוצעה.
שלהתקנוןעלהאמריקניתהביקורת

וארגוניתמחשבתיתדינמיקההניעהיוו19
תורתלפיתוחשהביאהבארצות-הברית,

בידי1981-1980בשניםהמערכתיהקרב

אתשירש(סטארידוןגנרלשלהצוות
TRADOC).פיקודראשבתפקידיוופ1

שנוסההמערכתי,הקרבלפיתוחאך

איןהשנייה,המפרץבמלחמתבהצלחה

במזרחשאירעמהעםישירקשרשום
1973.באוקטוברהתיכון

האדוםהצבא
אחרי1973באוקטוברנמצאוהסובייטים

במחשבתםרנסנס.'"שלשניםכשבע-שמונה
אימצוכרושצ'ובבתקופתהאופרטיווית.
הגרעיניתהאופציהאתהסובייטים

בין-גושי.לעימותבלעדיתכאפשרות

המחשבהאתדיכאהכזומדיניות
הסובייטיתשההנהגהעודמההאופרטיווית.

מכלהמזויניםהכוחותשורותאתטיהרה
הדחתאחרידרכה.עםהסכיםשלאמי

שללאסטרטגיההסובייטיםחזרוכרושצ'וב
המחשבהאתלפתחושבוהשימג,8תגובה

הניב1967-1966בשניםהאופרטיווית.

בענייניםכתיבהשלאדירגלהזההרנסנס

וביניהםרבים,גנרליםאופרטיוויים.
לוסיק,בבדג'ניאן,בגרמיאן,קרופצ'נקו,
זכארוברימסקי-קורסאקוב,מרינסקי,
ועוררוהזה,בתחוםעבודותפרסמוואחרים,
נמצאבמקבילתורתיים.ויכוחיםמחדש
פיתוחתהליךשלבעיצומוהאדוםהצבא

שפותחו.התפיסותאתשהשליםטכנולוגי,
ופותחוהמוטסים,הכוחותנבנוהללובשנים
מתקדמים,טנקיםBMP,הקלהטנק

ב,ריכו.9מתנייעתארטילריה

הכיפוריםיוםמלחמתשינתהלאלפיכך,

האדוםהצבאשלהלחימהבתורתדבר
החשובההעובדהכן,עליתרובתפיסותיו.

הסובייטיםעורבוכמהעדאינהביותר

יוםלמלחמתהערבייםהצבאותבהכנת
בפיתוחשעורבוהעובדהאלאהכיפורים,
אתהערבים.שלהמערכתיותהתפיסות
הסובייטיםלמדוהכיפוריםיוםמלחמת

לימודעל-ידיהמלחמהפרוץלפנירבזמן
ולאורצה"ל;ושלערבצבאותשלמעמיק

ללחימהערבצבאותאתהכינולקחיהם

הערביםהמקובלת,לאמירהבניגודבישראל.

בלחימתם,סובייטיתתפיסההפעילולא

בכישרוןשהותאמהבגרסה,השתמשואלא

ולזירה.ליכולתםרב

אוויריתונערכה*

הא-סימטריהאתהבינוהסובייטים

מדינותושלישראלשלהאוויריותבעוצמות

הימים.ששתבמלחמתהיהששיאהערב,

חילאתמפעילהשישראלגם,הבינוהםאך

אופרטיוויתלמערכתכחיפוישלההאוויר

כיווןכיאות.מתפקדתשאינהואסטרטגית,

אורינטציהישהישראליהאווירשלחיל

לתקוףלגרותוהציעוהם-התקפית
ערביים,תורפהכאזורישנתפסובאזורים,

שגררומתוכננים,מארביםלוהכינוושם
בעיקר,נעשה,זהלהתשה.התמרוןאת

נשלחהאווירחיל-ההתקפיהסיועסביב
שנקלעוצה"ל,שלהיבשהלעוצבותלסייע
חילהערביים.הכוחותמולנחיתותלמצבי
ערביות,עוצבותמהאווירתקףהאוויר

העוצבותאךצה"ל,מערכיאתשתקפו
אמצעיםשלכבדבמסךהוגנוהערביות

הישראלי.האווירחילאתשכתשונ"מ,

שלהיבשתיהכוחו"בסדרהגידול
-

הכיפוריםיוםמלחמתאחריצה"ל
אסטרטגייםלמחקריםהבין-לאומיהמכוןשלהצבאי"המאזן"לפי(

1155(בלונדון,

עוצבות
משוריינותחטיבות
ממוכנותחטיבות
חי"רחטיבות
צנחניםחטיבות
ארטילרייםאגדים

כוח-אדם

קבעצבא
חובהגיוס

מילואים

העוות
סדירותעוצבות-בסוגריים*
כוללנשים.**

197219741980

14*)4(1024
14*)5(99
599

55ו)6(*
339

1500115,0001510001
381000981000**1201%0

21515002501000240,000

מל
צב.*
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נ"טלוחמה*
ערבלצבאותשהותאמההסובייטית,התורה
הדגישה7973,באוקטוברהמתקפהלצורך

הבנייהאתלסובייטיםאופייניתבצורה

צלחוהחזיריחידותההתקפה.שלהמדורגת
אזרקראשי-גשר.וייצבוהראשון,בשלב

-הבאבשלבשלהן.השריוןאתהעבירו

-1973באוקטובראירעלאשכנראה,
הכבדות,העוצבותלהגיעהיוצריכות
היהגםכךמזרחה.התעלהאתולחצות
נעשתהמערבההפריצה-הגולןבזירת
אחרורקהסוריות,החוררדיוויזיותבידי
דיוויזיותשליחידותלמערכההוכנסוכך

הסוריות.השריון

מעמדלהחזיקיוכלהערבישהח"'רכדי
אמצעיםשלבשפעצוידהואהקרב,בשדה
היכולתאתלבטלנועדהזוהצטיידותנ"ט.

נבעהוגםהישראלי;השריוןשלהגבוהה
הישראלית,התפיסהעםסובייטיתמהכרה

שוב,מ'ט.ביותרהטובהנשקהנוהטנקכי
הישראליהשריוןעדיפותעםבהתמודדותם

מערכתית,תפיסהבאותהערבצבאותפעלו
השריוןהישראלי:האווירחילאתשהתישה
החל'ר,יחידותעםלהתכתשפותההישראלי

היטבהוגנואךלגביו,חלשותהיושלכאורה
ונכתש.מ'ט,אמצעיםשלאדירותבכמויות

יצרנ"טופשוטיםזוליםכליםשלשפע
התשה,שלחמורהבעיההישראלילשריון
לתמרן.יכולתואתממנוששללה

לקחיםהפקת*
התנהלהלאהכיפוריםיוםשמלחמתניוון

לאסובייטית,דוקטרינהלפיהערביבצד
בתחוםממנהלהפיקמהלסובייטיםהיה

שימשההמלחמהזאת,לעומתהמערכתי.

שפיתחהרבים,לאמצעי-לחימהניסוישדה
השישיםשנותבסוףברית-המועצות

נ"טטילכמו-השבעיםשנותובתחילת

טנקיםכמוקרקע-אוויר,טיליםכמוסאגר,

הסובייטיםלמדובנוסף,ועוד.ז-26

וטכנו-טקטייםענייניםהרבהמהמלחמה

העצומההכתיבהשמעידהנפי-טקטיים
אחרימידהסובייטיתהמקצועיתבעיתונות

ולאהללו,בנושאיםדןשרובההמלחמה,
המערכתית.בתפיסה

המחשבהעברההשמוניםשנותבתחילת
מערכות.שידודהסובייטיתהמערכתית

שללהשפעהזאתגםלשייךניתןבטעות,
המדוברהיא.ולאהכיפורים,יוםמלחמת
האופרטיוויהתמרוןקבוצתשלבמהפכה

,(OMG)אוגארקוב.ניקולאישפיתח
מענההנההאופרטיוויהתמרוןקבוצת

קרבברית-המועצותבפנישהציבלבעיות,
המקצועיתבספרותעיוןאוויר-יבשה.

הרביםהוויכוחיםכימלמד,הסובייטית
האמריקנייםוהתקנוןהתורהפרסוםסביב
לפתע.להתעשתהסובייטיםאתהביאו

תשובהפיתחוהאמריקניםכיהבינו,הם
שלהעמוקההמערכתיתלתפיסההולמת

מסוכניםמעניםלהומצאוברית-המועצות,
שלבהנואוגארקובשלהפיתוחביותר.

המערכתיתהתורהשלבהתפתחות

העשרים,בשנותעודשהחלההסובייטית,

שנהכשירויםאתריבראשונהונתקלה
לגבורשיכולהעוינת,אופרטיוויתבחשיבה

התפתחותאתלשייךשקשהכפילכן,עליה.
שביטויה(האמריקניתהמערכתיתהחשיבה

יוםלמלחמתאוויר-יבשה)קרבהנו
קבוצתאתלייחסקשהכךהכיפורים,
התגובהשהיא(האופרטיוויהתמרון

למלחמתאוויר-יבשה)לקרבהסובייטית
הכיפורים.יום

סיכום
יוםמלחמתנחשבתשבישראללמרות

אבן-דרךביותר,חשובלאירועהכיפורים

קשהצה"ל,ובתולדותהמדינהבתולדות
תורתעלהגדולההשפעתהאתלראות

צבאותלגביובעולס.בארץביבשההלחימה
ושלארצות-הבריתשלובעיקראחרים,

אירועהיתההמלחמהברית-המועצות,
ניסויכשדהחשיבותושעיקרשולי,

בצה"לגםואילוחדשים.לאמצעי-לחימה

ששינוחדשות,תורותבעקבותיהפותחולא

אוחידשוה,אוהלחימה,תורתאת
הכוח.בנייןעלשהשפיעו

העוות

שיתוףעלזריםצבאותלמאגרתודתנו
המידע.ועלהפעולה

דרך,אבני1976,דיין,משה1.
עמ'עידנים,:ירושליםאוטוביוגרפיה,

יוםמלחמת1993,זעירא,אלי686-685;
עמ'אחרונות,ידיעותתל-אביב:כיפור,
,59-57.63

נבר,ויהושע]ועדת"דרתראו2.
רמתעלההגנהאי'ם/מה"ד/היסטוריה,

31728(,מנ(ותפישותתורותהגולן
הדבר7,9,13.14,עמ'1990,בינואר
ראו-הגלילשלוםבמלחמתנשנה

מלחמתומפקדות,מטלע/אגי'ב/תריל
יוליתחל,בנושאיעדויותמקבץשחג:
62-50.עמ'1991,

הישראליהחמרשילובעלדיוןראו3.
Jonathanה.House,5אצלבלחימה
,Sawey4וiWarhre/IAmE~IComhired/708ע1ז
:andDoctrine~Tactics,!ICentury2018Of,
1)5:Leavenworth,.(קOrganization,

ISurveyResearhS;Institute,I:StudiesICombatS
לחל'רהא11שה1א2,0קק.176-9
-הכיפוריםיוםבמלחמתהמצרי
אצלו.177בעמוד

אתתיארTRADOC,ראשדפווי,גנרל4.
התקנוןכתיבתעלהמלחמההשפעת
רמטלעי,..Weyand8לגנרלבמכתבו

1976.בפברואר18ארצות-הברית,צבא
מיד-1973ביוניהוקדםהזההפיקוד5.

בוויטנאם.המלחמהסיוםלאחר
מכמהמסקנותאיסוףשלהשיטהעל6.

בחינהללאיחדוצירופןמקורות
ראו-המרק"סיר"-מדוקדקת
גדולהלתפוצהדפוויגנרלשלבמכתב

23ארצות-הברית,בצבאגנרליםשל
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אמריקני,הנוגמישה"תגובה"המונח8.
וצוותו.טיילורמקסולבהשראתועוצב
בשנותשפותחהסובייטי,התואםהמונח

השבעים,ובשנותהמאוחרותהשישים
יכולתלנטרולאופרטיוויתמרון"היה

iadernyi~(protivoזע"חבח)(גרעיניוו'
המערכתיתהתורההתפתחותעל9.
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