
 הראשונים( בימים הקרבות תוצאות את להבין כדיתשוב
 הצדדים שני של מטרותיהם לאור המלהמה בתוצאותודיון

 שנכתבה עבודה על מבוסס המאמר היום. של המבטומנקודת
 לאומי. לביטחון במכללה הלימודיםבמסגרת

 המלחמה רמותהיודל
 הוג דיברובעבר

 הישראלית בהברה המלהמהשגרמה
 נרחבים לשינויים הביאה היאבכללה
 של הדרגתית יצירה כוללבקרבה,
 חדשות. מדיניות לתפיסותפתיחות
 שאלות שלוש נבחנות הזהבמאמר
 יום למלחמת הנוגעותמרכזיות
הכיפורים:

 של המלהמה מטרות השפיעו כיצד*4
 הקרבות אופי על הצדדיםשני

 קץ שמה הזאתהמלחמה
 יהירה, ישראליתלתפיסה

 את לראותשנטתה
 מזווית בעיקרהמציאות

צבאית-ביטחונית

 של רמות שתי על הצבאייםהדעות
 הזכיר קלאוזביץ למשל כךהמלחמה.
 הגבוהה, הרמה אתבכתביו

 הנמוכה, הרמה ואתהאסטרטגיה,
 שהמלחמות מאתר אולםהטקטיקה.

 קבעו מורכבות, ויותר יותר להיותהפכו
 די אין כי אחרים והוגים הארטלידל
 צורך ושיש הקיימות, הרמותבשתי
 רמות.בארבע

 בלעדית העוסקת העליונה,הרמה

 פטטוס-קוו בשלמלחמה
 נסבלבלתי

 הכיפורים יום מלחמת על מבטעוד
 הדרוםבחזית

 אסטרטגי. בניצחון המצרים זכו מערכתי, לניצחון הדרום בחזית צה"לזכה TIUIW היא המקובלתהדעה
 מצרים העיקריות: מטרותיהם את השיבו הצדדים שני כי לקבוע ניתן 2005 משנת עדכני במבטאבל
 בייצוב ישראלזכתה ואילו הפלסטינית, הבעיה פתרון לקראת ממש של התקדמות ובהשגת בסיניזכתה
 כלכלי ובפיתוח שלום בהסכםהגבול,

 נשריעזרא

 דברפתח
 ביותר הכואבים הפרקים אהד היא הכיפורים יוםמלחמת
 מהדש לעיצוב הביאו תוצאותיה ישראל. מדינתבתולדות

 הנהגות ושל מדינות של גם וכנראה הישראלית התודעהשל
 שמה היתר בין כולו. בעולם ואף התיכון במזרח נוספותרבות

 לראות שנטתה יהירה, ישראלית לתפיסה קץ הזאתהמלתמה
 ההלם בשל צבאית-ביטחונית. מזווית בעיקר המציאותאת

 תוצאותיהם? ועל הדרום בהזית הראשונים בימיםשהתנהלו
 התכנ תרמו כיצד*4
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 והטקטיים האופרטיבייםוהביצוע
 להצלחת המצריתוההפתעה
 לתוצאות גם ובכךהצליחה
המלהמה?

 בטוות המלתמה תוצאות מהן*
 של מניתוח עולות שהן כפיהארוך
 המלחמה?מטרות
 עובדות כולל אינו הזההמאמר
 הוא שבו התידוש עיקרהדשות.
 ומנותחות מוצגות שבוהאופן
 מתמקד המאמר מוכרות.עובדות
 התהליכים ניתוח נושאים:בשלושה
 המלהמה, רמות של המודלעל-פי
 )שהוא ההפתעה גורם שלמקומו

 נקראת המלהמה, מטרות מוגדרות ובה המדיניים,בנושאים
 האסטרטגיה, רמת השנייה, הרמה רבתי. האסטרטגיהרמת

 הזאת ברמה למשל, הכות. ובבניין הביטחון בתורתעוסקת
 לחימה אמצעי של לפיתוחם בנוגע ההחלטותמתקבלות
 מעל רמה נוספה השנייה העולם מלחמת לאחרמרכזיים.י

 ברמה מדובר האסטרטגית. לרמה ומתחת הטקטיתזו
 או זירות בקטעי העוסקת )מערכתית(האופרטיבית

 הטקטית. הרמה היא ביותר הנמוכה הרמה נרחבים.במבצעים
 הפיזי במגע דהיינו עצמה, הקרבית בהתמודדות עוסקתזו
 הנלחמים. הכוהותבין

 כוונתו הרמות. בין "אי-המעבריות" את מדגישהרכבי
 טקטיקה עם התקפית אסטרטגיה של צירוף שייתכן לכךהיא

 הרמות בין משוב נדרש הזאת מהסיבה ולהיפך.הגנתית
 רבים מקרים בהיסטוריה קיימים והביצוע. התכנוןבשלבי
 חשוב האסטרטגית. ברמה נוצלו שלא טקטיים הישגיםשל



 בנובע דשם תמימי היו והרמטכ"ל הביטחוןשר
 חלוקים היו אך ישראל, של האטטרטג'תלמטרה
 את להשיב יש שבה לדרך הנוגע בכלביניהם

 הזאתהמטרה

 אסטרטגיה על בהכרת מפצה אינה טובה שטקטיקהלזכור
 אסטרטגי. להישג בהכרח מביא אינו טקטי הישג וכיכושלת,
 במה צורך יש אסטרטגית להצלחה טקטי הישג לתרגםכדי

 לחולל יש דהיינו הצלחה", "ניצול הצבאית בלשוןשנקרא
 להישג הנוכחי הטקטי מההישג מעבר של מתמשךתהליך
 הבא.הטקטי

 ישראל של והתוכניותהמטרות
 הסטטוס-קוו העדפתרקע:
 התפיסה המדיני הדרג של ההחלטות ברקע עמדהכזכור
 הם הימים ששת במלחמת שנקבעו הגבולות כיהכללית
 במלחמה יפתחו שערבים הסבירות וכי להגנה, ביותרהנוחים
 נמוכה היא המשופרת הישראלית ההיערכות נוכחכוללת
 בסטטוס שמדובר לכך מודע היה אומנם דיין השרביותר.

 של הרעיון את העלה ואף הערבים מבחינת נסבל בלתיקוו
 התקבלה. לא עמדתו אך המצרים, לקו בסיני חלקיתנסיגה

 הישראלית הביטחון מדיניות שלמטרותיה
 בדצמבר שהוקמה מאיר, גולדה ממשלת של היסוד קווימתוך
 הביטחון מדיניות של מטרותיה היו מה להסיק ניתן1969,

הישראלית:
 במלחמת שהושגו הטריטוריאליים ההישגים על שמירה*

 שלום הסכמי להשגת עד האש הפסקת ועל הימיםששת
 בעתיד. מלחמה סכנת וימנעו המדינה גבולות אתשייצבו
 אף התעלה מקו צה"ל כוחות של חלקית לתזוזה מוכנות*
 שלום. חוזה שיושגלפני
 כושר את לשמר במטרה צה"ל של ההתעצמות המשך*י

 במקרה ההכרעה כושר את בידו להותיר כדי וכן שלוההרתעה
 מלחמה. ותפרוץ תיכשל,שההרתעה

 לתקוף יחליטו ערב שמדינות למקרה וכוננות היערכות*
 ישראל.את

 היא שהמטרה נאמר לצה"ל הביטחון שר שנתןבהנחיות
 צבאית, מפלה לו ולהנחיל צבאי הישג כל מהאויב"למנוע

 הביטחון שר צבאית". ותשתית כוחות השמדת עלהמבוססת
 של האסטרטגית למטרה בנוגע דעים תמימי היווהרמטכ"ל
 יש שבה לדרך הנוגע בכל ביניהם חלוקים היו אךישראל,
 במקרה כי גרס שהשר בעוד הזאת. המטרה אתלהשיג

 שטחים לכיבוש מקום יש ישראל את יתקפו ערבשמדינות
 ארוכות לשנים למנוע כדי ובלבנון בסוריה במצרים,נוספים

 לא הרמטכ"ל הרי נוספת, מלחמה שתפרוץ האפשרותאת
 עצמה.י בפני מטרה הקווים בשיפורראה

 הממשלה אישרה המלחמה, פרצה כאשר כי להזכירחשוב
 הצבאית הביניים שמטרת הביטחון, שר של המלצותיואת
 הפסקת בקווי המצב והחזרת האויב צבאות "הדיפתהיא
 לקדמותו".האש

 הכוח בניין על והשפעתה הצבאיתהדוקטרינה
 היו שעיקריה התקפית הגנה של בדוקטרינה בחרהישראל
 מקדימה במלחמה פתיחה כולל - הצבאי בכוח יזוםשימוש
 דוקטרינה על-פי בשטחו. האויב והכרעת - לצורךבהתאם
 מכה לספיגת מראש בהתרעה נערכים חלופיתהגנתית
 עוברים בלימתה לאחר ורק האויב, של יזומהראשונה

להתקפת-נגד.
 הדעת על להעלות אין קלאוזביץ על-פי כי לצייןראוי
 גולת היא וההתקפה התקפית, מהלומת-נגד בלאהגנה

 התאמה הייתה עקרונית כלומר, ההגנה. מאמץ שלהכותרת
 המקובלת. הצבאית לתיאוריה הישראלית התוכניתבין

 בבניין עדיפות ניתנה התקפית, דוקטרינה שנבחרהמאחר
 חברי כל לא זאת עם ובטנקים. במטוסים להצטיידותהכוח
 שגם שגרסו מי ביניהם היו הזאת. בגישה תמכו הכלליהמטה

 שאינו יותר, מאוזן כוח מבנה דורשת התקפיתדוקטרינה
 המלחמה, פרצה כאשר החרמ"ש.3 ואת הארטילריה אתמגמד
 הראשון ביום בארטילריה. חמור ממחסור צה"לסבל

 ואילו בלבד, קנים 28 התעלה בחזית לרשותו עמדולמלחמה
 10 לכל )דהיינו מעוז לכל קנה בערך - קנים 17 - השניביום
 כן כמו ארטילריה. קני כ-1,300 היו שלמצרים בעודק"מ(,
 למחסור משוריין.4 רגלים בחיל חמור ממחסור צה"לסבל
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 על קריטית השפעה הייתה בחזית ובחרמ"שבארטילריה
 הראשונים. הלחימה בימי הקרבותתוצאות

 והטקטיות האופרטיביות והמטרותהתוכניות
 הצבא את להשמיד הייתה לא צה"ל על שהוטלההמשימה
 שהוא, טריטוריאלי הישג כל מהמצרים למנוע אלאהמצרי,
 של שילוב באמצעות להשיג צה"ל תיכנן הזאת המשימהאת

 קשיחה הגנה של אלמנטים עם ניידים משוריינים הגנהכוחות
 המים. קו על מוצבים-

 נקראה האחת סיני: להגנת תוכניות שתי היולצה"ל
 יונים" "שובך התוכנית "סלע". נקראה והאחרת יונים","שובך
 מלחמה שאינה מצרית התקפה צופים שבו למקרהנועדה
 מוצבים שהיו הסדירים בכוחות הסתפקה היא ולכןכוללת,
 אמורה יונים" "שובך על הכרזה של במקרה בסיני. קבעדרך
 לפריסה לעבור שבסיני הסדירה המשוריינת האוגדההייתה
 הראשון הנדבך להיות נועדה גם הזאת האוגדהקדמית.

 אמורים שאליו נדבך - כוללת מלחמה לקראתבהיערכות
 להגן נועדה "סלע" תוכנית המילואים.6 כוחות להצטרףהיו
 רק לא נועדה התוכנית כוללת. מצרית התקפה מפני סיניעל

 לעבור לצה"ל לאפשר גם אלא כזאת, מצרית התקפהלבלום
 ולהכריע התעלה את לצלוח להתקפת-נגד, האפשר ככלמהר

 תוכנית על-פי התעלה. של המערבית בגדה מצרים צבאאת
 המשוריינת האוגדה מאחורי להתפרס היו אמורות"סלע"
 משוריינות.' מילואים אוגדות שתיהסדירה

 מצרים של והתונניותהמטרות
 מצרים נשיא של הדילמהרקע:

 - בפניו עמדו במצרים, לשלטון סאדאת עלהכאשר
 לספוג למלחמה, לצאת קשות: אופציות שתי רק -להערכתו
 שלו הקריירה את ולסיים קשה תבוסה בוודאותכמעט
 להמשך להסכים או נאצר, כקודמו, וחולה מושפלכשהוא
 של בסופו מהשלטון.8 משפיל לסילוק ולצפות קווהסטטוס

 להחלטה נתן שהוא הנימוק למלחמה. לצאת החליט הואדבר
 ייקברו אם אלף פי בשבילנו מכובד זה שיהיה "סברתיהזאת:

 צליחת תוך בכללם, ואני המזוינים, הכוחות מבני אלף40
 כישלון... אפילו כי העריך "סאדאת אחרות, במיליםהתעלה".

 הקיפאון".9 מהמשך גרוע להיות יוכללא

 מצרים של רבתי האסטרטגיה - המצריות המלחמהמטרות
 להבחין יש מצרים, של המלחמה מטרות את בוחניםכאשר
 ערב הוגדרה המינימליסטית המטרה שונות. תקופותבין

 בשלבים הוגדרו המקסימליסטיות המטרות ואילוהמלחמה,



 ושל האלה התחומים של רשימה להלן הזאת.לעליונות לאחר המצרית. הצליחה הצלחת לאחר שלה,הראשונים
 המצרים:5י שפיתחוהמענים קשה, תבוסה בפני ניצבה ומצרים התעלה, את צלחשצה"ל
 מצרים. של המלחמה מטרות מאוד הצטמצמושוב

 היטב מודעים היו המצרים ישראל. של האוויריתהעליונות השגתה הייתה סאדאת על-פי המינימליסטיתהמטרה
 נתנו שהם הפתרון הישראלי. האוויר חיל שלליכולותיו הוא סואץ. תעלת של המזרחית בגדה כלשהי רגל דריסתשל
 של מסיבי מערך בניית היה צה"ל של האוויריתלעליונות בגדה בלבד קרקע מילימטרים בעשרה יזכה "אפילו כיגרס

 העת.טיליקרקע-אוויר-מהמתקדמיםביותרבעולםבאותה במשא- שלו המיקוח כוח הכר לבלי ישתפרהמזרחית,
ומתן".10

 תמרונים של והביצוע התכנון בתחום ישראל שלעדיפותה בגדה ולהיאחז התעלה את לצלוח שהצליחולאחר
 צה"ל של העדיפה יכולתו עם להתמודד כדיאופרטיביים. את המצרים מאוד הרחיבו אורכה, לכל שלההמזרחית
 המצרית ההתקפית התוכנית מאוד הוגבלה התמרוןבתחום "לאלץ היא מטרתם כי קבעו הם אז שלהם. המלחמהמטרות
 ראשי של ובהרחבתם המהיר בביסוסם והתמקדהבמטרותיה לממדים לחזור ישראל על ללחוץ הגדולות המעצמותאת

 הכוחות עם סטטי באורח להתמודד התכוננות תוךהגשר ייאלץלכרות הערבי 1967,בלישהעולםהטבעייסשלגבולות
 המצריים החי"ר כוחות צוידו כך לשם הניידים.הישראליים הכרה של גושפנקה בהם שתהיה שלום, הסכמיעימה

 "מאגר". טילי כולל נ"ט, ציוד שלבשפע שנודע לפני עוד באוקטובר, ב-16 מצידו".יילגיטימית
 בפרלמנט סאדאת הכריז צה"ל, של הצליחה עללמצרים
 תמרונים של הביצוע בתחום המצרים של הנמוכהיכולתם של בסיס על אש להפסקת להסכים נכונים "אנוהמצרי:
 ממושכת מתנועהאופרטיביים.כדילהימנעעדכמהשאפשר האדמות מכל הישראליים הכוחות של לאלתרנסיגה

 - בו לוקים הם כי ידעו שהמצרים תחום - גדולים כוחותשל נלחמים "אנו וכן: 1967" ביוני 5 שמלפני הקווים אלהכבושות
 ההגנה עמדות מתוך ישירות לצליחה המצריים הכוחותיצאו אדמותינו החזרת מטרות: שתי למען להילחםונמשיך
 סואץ. תעלת של המערבית בגדהשלהם דרך ומציאת 1967 משנתהכבושות
 התעלה את צלחו הרגלים דיוויזיותחמש העם של הלגיטימיות הזכויותלהחזרת

_ של בעליונותו ההכךה]'כחהפלסטיני".12
 לה מזרחית הגשר ראשי לבניית בדרכן

 לכל מראש שנים שהוכנו אזורים מתוך- המצרים בחרוצה"ל עדיין 1969, באפריל השוואה:לשם
 החזית.שחב מלחמה שלבאטטךטנ'ה הישראלית העליונות רושםתחת

ל,! בממדיה מ,בבלת אךכאלת ששת במלחמת שהופגנה כפיהמוחצת
לצומק ל שלא בחרום אך ללית מערכ ליזום"אל-אהראם"

ם שהיו הבעיות את רק לפתור נדרשו הם הישראלי,השטח דיוויזיות שתי "להרוס למשל, יהיו, שיעדיה בהיקפה,מוגבלת
ין עליהם. ובהגנה הגשר ראשי בהקמת התעלה, בחצייתכרוכות יושב שהוא מהעמדות לסגת אותו ולאלץ האויב... צבאשל
ם פתרונות המצרים מצאו התעלה שפת שעל הסוללהלפריצת מועטים". בקילומטרים ולו - מאחוריהן אחרות לעמדותבהן

נ2 מקום בכל הראשון בשלב עקפו הם המעוזים אתטקטיים. האימה מאזן "הטיית יהיו - הייכל כתב - הזה המהלךמטרות
כ( התאפשר.שהדבר הישראלית הביטחון דוקטרינת ושבירת לטובתנווהביטחון

1 "יהיו כי הדגיש הייכל הישראלי". לצבא תבוסה הנחלתעל-ידי
ג המצרים המעוזים. בעורף וחזקה גדולה ישראליתעתודה מקרה בכל יהיו ההישגים המלחמה, תוצאות יהיואשר

1 העתודות את במהירות ולהפעיל לרכז יכולת לצה"לייחסו וטען הזה הרעיון על הייכל חזר המלחמה לאחרלטובתנו".3י
נ בהשגת רק המצרים הסתפקו לא כך על להתגבר כדישלו. - המלחמה" מטרות את השיגה כבר באש הפתיחה "עצםכי
)( ולייצב אופרטיבית עצירה לבצע תיכננו גם אלאההפתעה, בפועל. לתוצאותיה קשר שוםבלי

יו העתודה שכוחות לפני עוד הצליחה, לאחר מייד הקואת מטרת נעובין מצרים של המלחמה שמטרות אפוא רואיםאנו
 התוכנית על-פי התעלה. לחזית להגיע יספיקוהישראליים מטרת לבין המדיני, הקיפאון שבירת שהייתהמינימום

 שלבים לשני הצליחה חולקה המוגבלתהאופרטיבית בלי 1967 לגבולות ישראל החזרת שהייתהמקסימום,
 שעות, 24-18 להימשך שתוכנן הראשון, בשלבמרכזיים: בה. להכיר ייאלץ הערבישהעולם

 שכל חי"ר, דיוויזיות חמש התעלה את לצלוח היואמורות
 הוקצו שלו השני, בשלב טנקים. בחטיבת תוגברה מהן אחת מצרים של הצבאיות-אסטרטגיותהמטרות
 את לסגור הצולחים הכוחות היו אמורים שעות,24 באסטרטגיה המצרים שלצה"לבחרו ההכרהבעליונותונוכח
 ארמיוניים גשר ראשי וליצור הגשר ראשי ביןהמרווחים לכנות ניתן שאותה בממדיה, מוגבלת אך כוללת, מלחמהשל
רצופים. הגנתית".4י התקפה "דוקטרינתבשם

 המצרים: התמודדו שעימן הטקטיותהבעיות מצרים צבא של האופרטיביות והתוכניותהמטרות
 את לצלוח ביותר מפורטת תוכנית הוכנה התעלה.מכשול מודעים היו הם המלחמה, את לתכנן המצרים ניגשוכאשר

 כפי מאמצים ריכזו לא "המצרים אורכה. לכלהתעלה אפוא הגדירו הם תחומים. וכמה הישראליתבכמהלעליונות
~0~  במספר התעלה את צלחו אלא הלימוד, בספרישמומלץ מענה וגיבשו עליונות לישראל הייתה שבו תחום כללעצמם
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 לכוחות שניתנה ההנחיה את לזכור יש כן כמו רב".16נקודות
 האויב מערכי ולרוהב לעומק להתקפה "לעבורהמצרים
 עם אלה אותם ולחבר הגשר ראשי את להגדילבמטרה
אלה".לי
 באמצעות הסוללה על טיפס החי"ר המזרחית.הסוללה
 מול מעברים נפרצו הממוכנים הכלים בעבור חבלים.סולמות
 מים. זרנוקי באמצעות והמעבורותהגשרים
 את לנטרל כדי פעלו המצרים יקרות"(. )"אור ההצתהמתקני

 סביר כי עד ירודה, כה הייתה תחזוקתם אך האלה,המתקנים
 מתעלמים המצרים היו אילו גם פועלים היו לא שהםלהניח
מהם.
 היה המצרי החי"ר הצליחה. של הראשון בשלב שריוןהעדר
 "אר-פי-ג'י" מטולי טילים, - טנקים נגד באמצעיםרווי

 השריון בפני עמידה יכולת לו הקנו ואלה -תול"רים
הישראלי.

ההפרועה
 המבדיל לניר צבי של מאמרו בעקבות - לטעון מקובלכיום
 המלחמה שתוצאות - מצבית"י להפתעה בסיסית הפתעהבין
 באופן שיסודה בסיסית מהפתעה כתוצאה רבה במידהנבעו
 המצרים את וכן עצמה את ישראל והעריכה ראתה שבוהשגוי

 על ובתקשורת במקורות מדברים כאשר הסורים.ואת
 היא הכוונה כי להבין ניתן הישראלית", הקונספציה"כישלון
 הזאת. הבסיסית להפתעהבעצם
 שהביא היחיד הגורם אינה הבסיסית ההפתעהאולם

 המלחמה. של הראשונים בשלבים המצריםלהצלחות
 אך נרחב, מקום לה מקדישים אומנם רבים וספריםמחקרים
 נוספות: מרכזיות סיבותמעלים

 הדרום.19 בחזית הישראלי בפיקודהבלבול

 שהיו כוחות התעלה בחזית החזיקה שישראלהעובדה
 עליה.20 להגן מכדיקטנים

 נ"ט.י2 בנשק המצרי החי"ר השתמש שבו באופןההפתעה

 הישראלי.22 הכוח נבנה שבו הלקויהאופן

 אשר האוויר, חיל את המטכ"ל הפעיל שבו הלקויהאופן
 בהישגיו.23 קשותפגע
 במקורות, מופיע שאומנם ההפתעה, של נוסף היבטקיים
 לו שהייתה אף לו, הראויה להבלטה לדעתי, זוכה, אינואולם

 בשלבים המצרים של הצלחותיהם על לכת מרחיקתהשפעה
 היא הכוונה הצליחה. על ובמיוחד המלחמה, שלהראשונים
 התעלה חזית כל לאורך הצולח המצרי הכוח מפיזורלהפתעה
 צה"ל של המילואים שכוחות לפני עוד המזרחיתבגדה

 מהדרג כוחות באמצעות עובה הזה הכוח להתארגן.הספיקו



 העצירה באמצעות נשמר יחסית, הגבוה, וריכוזוהשני,
 התעלה. משפת בודדים קילומטרים של במרחקהאופרטיבית

 מצה"ל ומנע חשופים אגפים היווצרות מנע הרציףהפיזור
 התקפת-הנגד את לבצע כדי לתעלה לגשת האפשרותאת

 הגבלת מצרית. לצליחה עיקרי כמענה שתוכננההמשוריינת,
 בודדים לקילומטרים לסיני הראשונית החדירה שלעומקה
 התעלה, חזית כל לאורך רציף כמעט תא קצר זמן בתוךיצרה
 טנקים. נגד ובאמצעים בכוחות רווישהיה
 התמקדותו הוא הדרום פיקוד על בביקורת מרכזימרכיב
 ישראלית. נגדית צליחה לביצוע נקודות אחר מיידיבחיפוש
 לא אך - ישיר יישום היו התעלה את מייד לצלוחהניסיונות
 של - בחזית שנוצרה המציאות את תואם ולאמושכל

 לכך הסיבות אחת הישראלית. ההתקפית ההגנהדוקטרינת
 הייתה משלו בצליחה מייד להגיב הצליח לאשצה"ל

 הכוח פיזור את ומהירה טובה בצורה יישמו אכןשהמצרים
 בהקשר חשופים. "תפרים" ללא התעלה אורך לכלשלהם
 הדרום פיקוד מפקד של העצמי שהביטחון לציין ניתןהזה
 כנראה כי עד גבוה, כה היה המלחמה של הראשוןבשלב
 הגנה, לצורך הסדירים הכוחות את כראוי פרס לאאפילו
 מיידית. נגדית לצליחה כוחות לשמור כדיוזאת

 רבה במידה גם נבע והאופרטיבית הטקטית ברמההבלבול
 מפיזור הן הופתע הישראלי שהכוחמכך
 והן התעלה חזית אורך לכל המצריהכוח

 חי"ר של מאוד גדול מאסותמהרכבו:
 נגד אמצעים של רב בשפעשמצויד
 זמן צה"ל ביזבז ההפתעה בגללטנקים.
 הזאת, לבעיה מענה אחר בחיפושיקר
 אותה לזהות עליו שהיה בשעהבה

 לה ולמצוא המלחמה, פרוץ לפנימראש,
 צה"ל ביזבז כן כמו מועד. בעודמענה
 העיקריים המצריים המאמצים אחר עקרים בחיפושים רבזמן
 אחרות, במילים קיימים. היו לא כלל שכאמור מאמצים-

 מוגבל, במהלך להסתפק החליטו שהמצרים ידע לאצה"ל
 האופרטיבית. מהעצירה הופתע הואולכן
 פני לקדם כוונה בצה"ל הייתה לא "מעולם אדן, אלוףלדברי
 תוכנית על-פי הסדירים הכוחות בעוצמת כוללתמלחמה
 גיבוי תוכנית גובשה לא כי מציין עצמו אדן יונים"."שובך
 של במקרה אך ל"סלע", בזמן התרעה תתקבל לא שבולמצב
 להשהות "רק יונים" "שובך כוחות נועדו התרעה כלהעדר
 שבכל אויב כוחות של התבססות ולמנוע הצליחה מהלךאת
 שגיאה שהייתה נובע הזה מהתיאור לצלוח". יצליחוזאת
 נבעה כי שייתכן הישראלית, בתפיסה מסוימתלוגית

 הבלתי הכוחות יחסי מהדחקת שנבעה וייתכןמיהירות
 שלא מצרית תקיפה בעת להיווצר צפויים שהיואפשריים
 למצרים נתנו האלה השגויות ההערכות התרעה. להתקדם
 ללא כמעט כוחותיהם פריסת את להשלים כדי זמןמספיק
 ליחידות ביותר קשים התחלה לתנאי והביאוהפרעה

המילואים.24

 האוויר חיל של מסיבי סיוע על תוכניותיו בכל הסתמךצה"ל
 חיל את רבה במידה לנטרל המצרים הצלחת היבשה.לכוחות
 קשות שיבשה התעלה את שצלחו בזמן הישראליהאוויר
 תורפה נקודת הייתה זו ישראל. של ההגנה תוכניותאת

 למנוע היה שניתן הישראלי, האסטרטגי בתכנוןמרכזית
 לארטילריה משאבים יותר המלחמה לפני הוקצו אילואותה,

ולחרמ"ש.

 1973 באוקטובר ל-8 6 בין הקרבותוהוצאות
 של הראשונים בימים הקרבות של העגומותהתוצאות
 מתוארות - התעלה חזית של הצפוני בחצי בעיקר -המלחמה
 הסואץ". גדות שתי "על אדן אברהם של בספרו רבבפירוט
 הצולחים. הכוחות מול סיני אוגדת התנפצה הראשוןביום

 לאומי לביטחון במכללה גלבר יואב פרופ' שנשאבהרצאה
 בסוף נותרו לקרבות שנכנסו טנקים מכ-300 כי העריךהוא
 באופן לחזית הגיעה ברן אוגדת בלבד, כ-100 היוםאותו
 החל - פלוגות-פלוגות לרוב - בפיזור לקרבות ונכנסהמדורג
 ומרגמות החרמ"ש כוחות באוקטובר. 7 של הערבמשעות
 באיחור. ללחימה הצטרפו בחזית, כך כל שחסרו מ"מ,ה-120
 שתוגבר המצרי, החי"ר מול המשוריינים הכוחותשחיקת

 שתקפה פלוגה מכל נוראה. הייתה טנקים, נגדבאמצעים
 בחטיבת נשארו הערב ולקראת בודדים, טנקים רקנותרו
 הלוחמים, של רוחם עוז רק כשירים! טנקים תשעה רקגבי
 סביר לשיקום הביאו מרשימה לוגיסטית ויכולת נשברו,שלא
 באוקטובר ב-8 הנגד התקפת הלילה. במשך הלוחם הכוחשל

 הוראת דומים. מאפיינים בעלתהייתה
 להתקרב שלא הפיקוד ואלוףהרמטכ"ל
 ראשיתה על אחד מצד מלמדתלתעלה
 גם היא אחר מצד אך התפכחות,של

 ברמה פתרון העדר עלמצביעה
 ברן של כוחותיו כשניסוהטקטית.
 המצרים היו כבר וחזיתית, בריכוזלתקוף
 התעלה, חזית אורך לכל היטבערוכים

 עצמן. על חזרו הנוראותוהתוצאות
 ביותר, משמעותי מצרי טקטי הישג היו האלההתוצאות
 למנוע בכוחנו היה "לא המלחמה. סיום עד בעינושנשאר

 המזרחית. הגדה של רבים בשטחים מלהיאחז המצריםאת
 'שובך כוחות של מאוזן הבלתי במבנה נעוצה לכךהסיבה
 מספקת. בכמות וארטילריה רגלים חיל כוחות העדר -יונים'

 הוא חסרונם עיקר חסרונות. גם אך רבים, יתרונותלטנקים
 מפוזר".ננ רגלים חיל נגדבפעולה

 לחרוג הכושל המצרי הניסיון לאחר רק התחוללההתפנית
 שלו השריון כוחות באמצעות ולתקוף המבוצריםממתחמיו

 כבדות מצריות באבדות שהסתיים מהלך - באוקטוברב-14
 לאחר ספורים ימים התעלה. את לצלוח לצה"לואיפשר
 מצרים. צבא של הכרעתו סף על צה"ל עמד כברהצליחה
 הפסקת ביקשה שמצרים משום רק נמנעה הזאתההכרעה

 לבקשת להיענות ישראל נאלצה המעצמות ובלחץאש,
מצרים.

 וסיכוםדיון
 ומשמעותם הראשונים בימים בתעלה הקרבותתוצאות
 המצרים של הראשוניות ההצלחות הוצגו המאמרבמסגרת
 המלחמה. של הרמות ארבע בכל והביצוע התכנוןבתחום
 חזית אורך לכל המצרי הכוח של המהיר שהפיזורברור

 להצלחה רבות שתרם ביותר, משמעותי מהלך היההתעלה

 הכוח מפיזור בם הופתעצה"ל
 חזית כל לאורך הצולחהמצרי
 TIU המזרחית בבדההתעלה
 המילואים שאוגדותלפני

 להתארגןהספיקו

,111,יי
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 7.10.73מעריב

 ובגולן בסיני כבדים בלימהקרבות
 בלילה שריון להעביר הצליחו לאהמצרים

.-..-.-. - -  ---. 
.  הושמדו מצריים קופנדו כוחות * סוריים טנקים 150הושמדו

 התעיה א" צחצוח הצמחו סעף שריח של קטניםרוחות ..,,י.ף ,, ",י", ,,,יי ארז. יעקבי""
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 הקוב צה"ל. בחות בק" - המים ק; על השליטהוסדביח הלילה נפשר ארטילריים אש וחילופי בשריון שריתקרב;ח

 הסהלוסה את פסי,ים צה"ל וגוחנת החל לא ער"ן בסיניהמנייע ח"ה"אוהו מטוסי וכומת-הוו*. בסיני הלחיפה חווות עתםבכל
 לפ,וט צפנית-פרחית מצוית מלחפה סכנת בלילהטיבש

~pv 
 הפל"סוג כוחות עלהפרעת

 לאוון מבדום שדית קובת בלילה hnmnברמת-הטלן נים מצר' סירוק גובח על פשטו הישואנן חיי-הים של,נזחות
 שבפדנ: ח"ינ"ה ובאני קו;חטדה באוזו בעיקו - המשבים קו מצר"ם פעוטה כוח,ח מלאות שהיו מהי שלהן ועיבע;סוף

 אבי * ;מסבים הסויי השרוק את נוחות'נו צולפים שםהאלף הנזקים לוחצים בסיני בחופנג תקיפה יקראת התאומותבש*'
 "בוח,ח על נואה בתקינה האזהר חיל פטוס' החלו חבוקודונג ראיה- בש' התעלה אח שצלחו המצויים הנ,ח,ח על צה"לשי
 הסויג 91 נה"*ם. טנקים למעבר ;שרים הוקם; שבהם עיקו"ם,חץ
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 ן 1. מוך-ת"ו יגי'
 1 הגדונהקרב
 ן בקרוביתחיל

 בלילה: בישיבתה החליטההממשלה
 454744אשנמ,~שנשי הפולשים אחרון הדיפת עד -מאבק

 ן יגך:,:ע:41גי
 :"גק::י::1:

-"
 ח 4 ק hS; 4 4 צ חפ

 סרבדמשפ:
 חדשאור
 הבנובשמי
:1::,י::גן:.%י י:::": ::בק:,ג
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 הזה הפיזור הראשונים. הקרבות בימי המצרים שלהצבאית
 הגשר ראשי על הלחימה תום עד לשמור למצריםסייע

 תורגמה הזאת הצבאית וההצלחה הצליחה, בעקבותשהושגו
 העובדה את מדגיש המאמר מדיניים. להישגים יותרמאוחר

 לתיאוריה בניגוד היה המצרי שהתכנון אף הושגהשההצלחה
 תאם בהגנה הישראלי שהתכנון בעוד המקובלת,הצבאית

 השיגו דבר של בסיכומו המקובלות. התיאורטיות הגישותאת
 הכיפורים יום מלחמת של ראשונים ימים באותםהמצרים
 הרואית ישראלית לחימה למרות מוחצת צבאיתהצלחה
 הטקטית.ברמה

 מתכנון רק לא נבעה המצריתההצלחה
 - ונכון מפתיע אבל - מוגבלראשוני
 שעשה משמעותיות מטעויות גםאלא
 מבנה של לקוי מתכנון החלצה"ל,
 בתוכניות וכלה הישראליהכוח
 מתן של למקרה רק שהתאימוצבאיות
 פיקוד עשה כך על נוסף מראש.התרעה
 טעויות המלחמה בתחילתהדרום

 המצרים התחננו כבר מכן לאחר שבוע כי עדהצבאי,
 מיידית. אשלהפסקת
 את להעריך יש הראשונים הימים תוצאות רקע עלדווקא

 הכרעה לסף גדולה כה במהירות להגיע צה"ל שלהצלחתו
 עלה לא אומנם המלחמה סיום עם מצרים. צבא שלמוחלטת
 מהימים המצרים של הישגיהם כל את למחוק צה"לבידי

 עוד נמשכת המלחמה הייתה אילו אך למלחמה,הראשונים
 הנוכחות את לעקור רק לא מצליח היה שצה"ל ייתכן מה,זמן

 זו דוגמת מוחלטת הכרעה משיג היה אלא מסיני,המצרית
 לכן הימים. ששת במלחמתשהשיג

 המלחמה מטרות של הרקעעל
 של הראות ומנקודתהעיקריות

 שהן ועומר ניתן כי נראה2005
 ניצחו ישראל והןמצרים

 הכיפורים יוםבמלחמת

 בסופו פגעה לא הכיפורים יוםמלחמת
 אלא צה"ל, של ההרתעה בכוח דברשל
 אותו.76 חיזקהאף

 המלחמה תוצאותניתוח
 למלחמה הסיבות את לנתחבבואנו
 המצרים של המלחמה מטרותואת

,,,,(,,,,,
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 כי נראה שלא העובדה את להדגיש חשוב חמורות.ביהול
 שהתוכנית למקרה ביטחון שולי בידיו הותיר הדרוםפיקוד

 של למקרה או כמתוכנן להתבצע תוכל לא שלוהבסיסית
 באופן לתקן היה ניתן לא האלה הטעויות את מצרית.הפתעה
 ניסיון בעקבות רק כאמור, בחזית. הלחימה כדי תוךמיידי

 לצה"ל שאיפשר - באוקטובר ב-14 הכושל המצריהתקיפה
 המצב התהפך - יותר מאוחר יומיים התעלה אתלצלוח

 הדטרמיניזם ממשגה להיזהר"עלינו
 לאחור להסתכל אסור אחרות, במילים לאחור".27שבצפייה
 בהכרח היה התרחשו שהם כפי המאורעות שמהלךולחשוב
 נתון היה שבה הקשה הדילמה את לזכור יש נמנע.בלתי

 ואת למלחמה, לצאת אם להחליט נדרש כאשרסאדאת
 חשוב במקורות. המופיע המלחמה מטרות של הרחבהמגוון
 גורף באופן סאדאת לנשיא המעניקה קיצונית מגישהלהימנע

 אחד, מצד המלחמה מתוצאות הנובעת החזון עוצמתאת



 יש וכן אחר, מצד מערכתי כלל ישראלי כישלוןוהגורסת
 יש המלחמה תוצאות את הפוכה. ממעיטה מגישהלהימנע
 כך לשם הצדדים. שני לעצמם שהציבו המטרות לאורלנתח
 במשך סאדאת שהציב העיקריות המטרות את לבחוןיש

 באפריל כבר הייכל חסניין שהציב המטרות אתהקרבות,
 לבחון מעניין ישראל. ממשלת של היסוד קווי את וכן1969
 הטווח, ארוכות המטרות מול הטווח ארוכות התוצאותאת
 מאוד רבה במידה נקבעו האלה שהתוצאות ידיעהתוך

 התעלה. בצליחת המצרי הטקטימההישג
 ב-16 העם מועצת בפני סאדאת הצהיר המצרימהצד

 שתי למען להילחם ונמשיך נלחמים "אנו כי 1973באוקטובר
 ומציאת 1967 משנת הכבושות אדמותינו החזרתמטרות:
 הפלסטיני".28 העם של הלגיטימיות הזכויות להחזרתדרך
 קבעה שלפניה הממשלות ככל כי לציין חשוב הישראלימהצד
 "אבן כי שלה היסוד בקווי מאיר גולדה בראשות הממשלהגם

 עם לשלום להגיע שאיפה היא הממשלה מדיניות שלהיסוד
 ולסכסוך ללוחמה קץ שישים קבע שלום - ערבמדינות
 הגנה".29 ובני מוסכמים גבולות עלויושתת

 הביניים: בטווח המלחמה תוצאות את לוטוואק מסכםכך
 שזכו הניצחון אך מזהיר, באופן נלחמו אומנם"הישראלים

 האסטרטגיה ברמת ולא האופרטיבית ברמה רק היהבו

 תגובות שרשרת תתהווה השדרה... בעמוד לסדקתגרום
 1973 באוקטובר ב-19 כיום".ת להעריכה מסוגל אינושאיש
 יביאו השרשרת תגובות כי וצפה בלחימה להמשיך תבעהוא

 הישראלית. החברהלהתמוטטות
 כמעט הכיפורים יום מלחמת לאחר בישראלהתהליכים
 החיים פילוסופיית הייכל. של תחזיותיו אתהגשימו

 ספגה הצבאי, הכוח על מבוססת שהייתההישראלית,
 בחברה התחולל מכן שלאחר ובשנים קשה,מהלומה
 התפכחות. של תהליך שכלל וכואב איטי שינויהישראלית

 לא המלחמה כי נראה הייכל של לתקוותיו בניגודאולם
 אלא הישראלית, החברה להיחלשות דבר של בסופוהביאה

 שבתוכה, והאזרחיים הדמוקרטיים המרכיביםלהתחזקות
 התיכון. במזרח הקיום קשיי המשך למרותוזאת
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