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היאעדייןזאתולמרותהכיפורים,יוםמלחמתמאזחלפושניםשבע

מועלותבמלחמההקשורותעובדותהמדינה.עלהכבדצלהאתמטילה

שלמשמעותהוהערכתואישים,מפלגותביןפוליטייםויכוחיםבעת

שלמצבהנדקשבוסקשיבכלאקטואלילוויכוחנושאהיאהמלחמה
שניצחנומפנינתאפשרוהשלוםהסכמי"האםישראל.מדינת

להחזירהצליחושהמצריםמפני"אורבים,שטועניםכפיבמלחמה"

הישראליתהחברההאם?אחריםשטועניםכפיכבודם"אתלעצמם

ש"העםמפניאוהכיפורים",יוםבמלחמתהכישלון"בגללבמשבר

הטיעוניםמןכיברור,?הניצחון"גודלאתמביןולאמאבדות,עייף

תוצאותשללגמרישונההערכהקולההנושאיםבשניהסותרים

הכיפורים.יוםמלחמת

שקיימתלכך,מביאההמדינהשלוהחברתיהמדיניבמצבהההחמרה

אתהמסמןהמאורעאתשובולבררלחזורבציבורמתמדתמגמה
זובמגמהלראותהיאטעותהכיפורים.יוםמלחמת:המשברראשית

980אוגוסט2758מערכות



הרצוןמיותרת.עצמית"ל"הלקאהאוחולניים"ל"חיטוטיםסימן
ולהסקתנפשלחשבוןנכונותעלמעידבמלחמהקרהמהולבררלהבין

עםולהפסיקקדימה"להביט"המגמהואילולעתיד,מסקנות
מובהקות.שמרניותנטיותדווקאמאפיינתהישנות"הטראומות"

יוםמלחמתשלמשמעותהבהערכתהקשורותהשאלותמכל
:השאלההיאהראשונהבחשיבותן.בולטותשהןשתייםישהכיפורים,

מיהמלחמה,תוצאותמה"והשנייה:,"?הבלימהבקרבנכשלנומדוע"
"?ניצח

אתלהגדירמבקשתהיאמאליה.מובנתהשנייההשאלהשלחשיבותה
אולםעתידנו,עלהשפעתהואתבמלחמהשקרהמהשלהסופיהסיכום
אותוהואהבלימהקרבממנה.פחותלאחשובההראשונההשאלה

הפתעההשיגהאויבלמדי.ברורהיהבושכישלוננובמלחמהחלק
הכוחמןמחציתכמעטזהבקרבאיבדנוכאחד,וטקטיתאסטרטגית

הציפיותלכלבניגודהחזיתותבשתינפרצווקווינובקווים,שהיההמגן
התערערההבלימהבקרבשנוצרהמצבבעקבותכן,עליתרוהתכניות.

אתלהכריעצה"לשלביכולתוהאמונההבכורבפיקודרביםבקרב
אוהתעלהצליחתכמוההתקפיים,ואפילוהבאים,המהלכיםהמלחמה.
נועדואסטרטגית,הכרעהלהשיגמשנועדויותרבגולן,ההבקעה
יותרכללייםבמושגיםנוחים.בתנאיםאשהפסקתהשגתלאפשר

שלהעצמיהביטחוןניכרתבמידהנפגעהבלימהשבקרבלומר,אפשר
מה"שהשאלהברור,מכאןהמלחמה.סוףעדתוקןלאזהונזקצה"ל,
מוגבלתבעיהשלהתחוםמןחורגתהבלימה?"בקרבהכישלוןסיבת

כולה.המלחמהלהערכתמכרעתמשמעותבעלתוהיאבמלחמה,

הבלימהקרב

כללבדרךניתנת"?הבלימהבקרבנכשלנומדוע"המרכזיתלשאלה
היאהעיקרי.הגורםהיאההפתעהמוסכמת:ואפילומקובלתתשובה

כוחותכראוי,ערוכותהיולאהסדירותשהיחידותלכךשהביאה
מאורגנים.היולאוהמחסניםגוייסולאהמילואים

מהלךכלעלהשפיעאשרחשוב,גורםהייתהשההפתעהספקאין
העובדה,לו.שמיחסיםבמידהחשובהיהאםספקאךהמלחמה,
שלאמכך,נובעתחולשותינו,לכלהבלעדיכגורםמוצגתשההפתעה

שלההגנהובתכניותהצבאיתבמחשבהחולשותכמהכראוינותחו
והןנלכדנו,שבהההפתעהאתשאפשרוהןאלהחולשותצה"ל.
ומסוכן.מזיקכהלמצבהפתעהאותהאתשהפכו
ביןלהפרידהניסיוןאתעקרוניתעמדהמתוךביקרתיכבראתרבמקום

כלמקורהיאההפתעהכיהטענהואתהמלחמה,לביןה"הפתעה"
הפתיחהכיכתבתי,מקוםבאותובסדר.היההשארכלואילוהחולשות,

שאילולאולטעוןלבואאפשראיוכיהמלחמה,שלאינטגרליחלקהיא

המסבירשחמטלשחקן-דומההדברלמהמשלמנצחים.היינוכן

אולםבסדר.הייתהלאהפתיחהש"רק"בנימוקבמשחקכישלונואת
עלגםמתבססתחולשותינו,לכלהגורםהייתהההפתעהכיהטענה,
לבררם.השעהשהגיעהטהוריםמקצועייםטיעוניםשורת
ההפתעהלגורםהבלימהבקרבהכישלוןאתהמיחסיםשאלהמדאיג
בקוערוכיםהסדיריםהכוחותהיואילו:אילו""שלבטענהנאחזים

טענתאחרת.נראההיההכלבזמן,המילואיםגויסוואילוהתכנית,לפי
להןאין-כאלוטענותשהרימלכתחילה,חלשהדיהיאה"אילו"

ביטחון,שלמידהובאותהלטעון,יכוליםוהסוריםהמצריםסוף.
שכוחותבשלבבאוקטובר,7ראשוןביוםבהתקדמותםהמשיכושאילו
אף-לחלוטין.מתמוטטתשלנוהחזיתהייתההתארגנו,לאעדייןצה"ל

ההפתעהגורםשינההאםלברראפשרנושאיםבכמהעל-פי-כן,
מצבנו.אתמשמעותיבאופן
הסדיר.הצבאהיערכותשאלתאתנבחןראשית
ביוםעודלבלימה.שתוכננוהסדיריםהכוחותרובהיוהדרוםבחזית
בסיני.הסדירהסד"כהושלםובכךהעתודה,חטיבתהורדהשישי

כדיאולםטנקים,מספרלידםוחסרומדולליםאמנםהיוהמעוזים
כאילוהפשטני,שהתיאורלומר,צריךדיוקןעלהעובדותאתלהעמיד

צנחנים,במקוםוטבחים350,במקוםטנקיםשלושההחזיתבקוהיו
ובשוםפעםאףמכוון.סילוףשלרושםמעוררוהואמדויק,אינו

על-פיהתעלה.שפתעלטנקיםמאותלהיותצריכיםהיולאתכנית

נועדוכוננותבשעתהסדירותהיחידותשלהטנקיםהיערכותתכנית
כלטנקים.שלבודדותעשרותהמיםקוועלהמעוזיםבאזורלעמוד

ובריכוזוגדודייםפלוגתייםבריכוזיםלחנותצריכיםהיוהטנקיםיתר
פקודה.לפיהחזיתקואלנגדהתקפותולהנחיתאחדחטיבתי

בקוטנקיםחסרובמצב.השוניאתלתאראפשרזאתתכניתלאור
לאוהגדודיםהטנקיםבודדים.פלוגותאלאמאות,חסרולאאךהחזית

כמתוכנן.הנגדהתקפותאתביצעואךלהם,המיועדיםבמקומותחנו
בשעהרקשלהםהקרבעמדותאללנועהחלושהטנקיםהדברנכון

אלכמתוכנןשהגיעואלהגםאךזו,בתנועהנפגעווחלקם1400,
הייתההמהותיתהבעיהבאזורם.הקרבמהלךאתשינולאעמדותיהם

נפזרוהקדמיבקוהמצריםשריכזונ"טטילישלהמסהשמולבכך
הצבאיהוויכוחנאותה.טקטיתתשובהוללאבדלילותשלנוהטנקים

1400בשעההיולאשהטנקיםלכךאחראימיהשאלהסביבוהציבורי
לגמרי,שונההאמיתיתהבעיהמשמעות.וחסרשוליהואבעמדות

כולה.ההגנהבתכניתוקשורה

מאוישיםשהיומעוזיםהיומדויק.אינוהמעוזיםמצבעלהתיאורגם
ברובלחמוהמילואיםאנשיהחי"רלוחמיוגםסדירים,בנחלאים
חסריהיובמילאשהמעוזיםהייתה,האמיתיתהבעיהבעוז.המקרים

מעוזשלהגבורהלחמתהועילהמהמסיבית.מצריתצליחהמולערך
מהםאחדיםהיואוליבמעוזים,צנחניםהיואילוהקו?להגנתהמזח

עלמשפיעהדברהיההאםימים.שלושה-ארבעהשלבאיחורנופלים
!?בחזיתהקרב
הסדיריםהכוחותבדרום.מאשריותרטובהמצבהיההצפוניבקו

ערוכיםוהיוהתראהקיבלובקוהכוחותנוספת.טנקיםבחטיבתתוגברו
ובטנקיםבמעוזיםידעולאמדועהשאלהקרב".ל"יוםהמתוכנןכפי

להפתעה.כללקשורהאיננהקרב"ב"יוםולאבמלחמהשהמדובר
לאמדועבמלחמה,שהמדוברבבוקרכברידעההפיקודמפקדת
השאלה.זו?בחזיתלכוחותכךעלהודיעה
לפיההגולן,רמתמחזיתשמביאיםה"הוכחה"היאבמיוחדמגוחכת

האמתהקו.נפרץלאולכןנכון,באופןהסדיריםהכוחותשםהוצבו
לאהאמיתיתהשאלהכימוכיחה,הגולןרמתפרשתהפוכה.היא

לגמרי.אחרתשאלהאלאמילואים.גיוסאובקוהכוחותכמותהייתה

המלחמה,תחילתלפנינפרסוהכוחותתגבורת,הייתההגולןברמת
ולאהרמהבדרוםנפרצהשהיאהעובדההחזית.נפרצהואף-על-פי-כן

העתודה.כוחותשלמושכלתבלתיבהפעלהבעיקרקשורהבצפונה
אתלמנועהיהאפשראיסיניבחזיתכילסכם,אפשרפרדוכסליבאופן

היהאפשרבגולןואילומופתעים,היינולאאילוגםהמצריתהצליחה

ההפתעההייתהלאהמקריםבשניההפתעה.למרותהפריצהאתלמנוע
המערכה.תוצאותעלמכריעבאופןשהשפיעגורם

לבדםלעצורהסדיריםהכוחותנועדוהאמנםהיא,נפרדתשאלה
המילואיםגויסואילוכיטוענים,ההפתעהגרסתבעלי?כלליתמתקפה

הצליחהאתומונעההגנהמערךאתמתגברמהםחלקהיהכמתוכנן,
חללבצה"לקייםהיהזובשאלהכימסתבר,בגולן.הפריצהואתבסיני

איאחריהובתחקיריםהמלחמהמלפניבמסמכיםריק.מחשבתי

בכוחותצורךהיההאםלשאלה,ברורהתשובהלקבלהיהאפשר
ברור,פניםכלעלפתע.התקפתמפניהחזיתעללהגןכדימילואים
נשקלוהענייןביותר,חמורותסכנותנצפובהלדוגמה,הגולן,שברמת

מילואיםכוחותלגייסצורךנמצאלאהביטחון,ושרהרמטכ"לבין

הסדירים.בכוחותוהסתפקוהקו,לתגבור

1973,שלפניבשניםבצה"להמחשבההלךאתלשחזרמנסיםאם
מכניסיםהיולאמראש,המילואיםאתמגייסיםהיואםגםכינראה



למתקפה.המעברלשלבאותםשומריםאלאההגנה,למערךאותם
מתוךלעיתיםחולצולהגנהשיועדוסדיריםכוחותאפילושניםבאותן
קולדוגמה,כך,להתקפה.לשמרםיהיהשאפשרכדיההגנה,מערך
גזרותלשלושלהתחלקמתחילהשתוכנןבסיניהקדמיההגנה

כדיכנראהגזרות,לשתירקהמלחמהערבבפועלחולקחטיבתיות,

בהתקפה.להשתלבהשלישיתלחטיבהלאפשר
שאיננהשאלהכברזו?במלחמהפותחהיהצה"לאילוקורההיהמה

צה"ל,שלההגנהמערךלמבחןעמדהבלימהבקרבלעניין.נוגעת

נכשל?מדוע:היאוהשאלה
שהבעיהלהוכיח:אחתמטרהלשםבקצרההוזכרוהללוהעובדותכל

מההפתעה.שנבעהמוגבלתבעיההייתהלאהבלימהבקרבצה"לשל
לחולשהוגםלהפתעהגםשהביאווהםלמלחמה,שקדמותהליכיםהיו

ומהותיים,עמוקיםהםאלהתהליכיםהמלחמה.שלהפתיחהבשלב

לעתיד.חשיבותישולהבנתם

המטרה

במטרהכרוךהבלימהבקרבלכישלוננושהביאהראשוןהבסיסיהליקוי
שלהמלחמהממטרותנגזרתזומטרההבולמים.הכוחותעלשהוטלה
המדינה.

?אלהמטרותהוגדרוכיצד
שבהמבצע,לפקודתדומהבאופןכתובותאינןהמלחמהמטרות

מעשהלאחרלהגדירןצורךישלעיתיםברור.בסעיףהמטרהמנוסחת

הדברואיןעצמן,המטרותאתפוסלהדבראיןועדויות.מסמכיםמתוך
מעשה,איננהמלחמהמטרותהגדרתשכןבהכנות,ליקוייםעלמעיד

המלחמהלפנישניםפוסקובלחימתמידבאופןשמתגבשתהליךאלא

המלחמה.תוםעדונמשך
בהגדרתהמרכזיהיסודכילהבחין,ניתןומסמכיםזיכרונותמתוך

לאויבלאפשרלא"היה:המלחמהלפניצה"לשלהמלחמהמטרות

מגמות,וכמהכמהשלמשילובכתוצאההתגבשזהיסודהישג".שום
המדיניתההנהגהשלהביטחוניתבחשיבהומורשותתהליכים
והצבאית.

הסטטוס"עלהגנהשגרסהמדיניתתפישההייתההראשונההמגמה

הםואיןהדיונים,לשולחןלבואמוכניםהערביםשאיןכיווןקוו".
להםלהוכיחצורךישהקיים,המצבבסיסעלהוגנתלפשרהמוכנים
אופציהשוםלהםאיןוכיכלום,ישיגולאופשרהומתןמשאשבלי

צבאית.

הישג".שום"שלהמטרהלחיזוקנצטרפוצבאייםשיקוליםגם

ההתקפהלאפשרותביחסרביםספקותנתעוררובזמנושנערכובדיונים

אתיפסיקושהמעצמותהרגשהושררהצה"ל,שלוההתקדמות

המוסכםההכרחישהמינימוםמכאןלהתקדם.שנתחילברגעהמלחמה
ביטחונם.אתשיחזקהישגשוםלהםלתתלא-היה

בורפסט--מעוז

---

היסטורייםגורמיםגםהשפיעוזומטרההגדרתעלכינראה

שלנוהביטחוניתבחשיבהשלטהארוכותשניםבמשךופסיכולוגיים.
להעבירוצריךלשטחנו,חדירהשוםלהרשותאין"לפיההדוקטרינה,

האויב."לשטחפתיחתהעםהמלחמהאת

שנתעדשהתקיימהופוליטיתגיאוגרפיתבמציאותנקבעזהעיקרון

מצביאישלחשיבתםאופןעללהשפיעהמשיךשהואנראהאך1967,
ניכרהדברהתנאים.שינוילמרות1973-1967בשניםגםצה"ל

המטכ"לבדיונישהופגנההנמרצתבהתנגדותנזכריםכאשרבמיוחד,

בתוךולהשמידםלסיני,להיכנסלמצריםלאפשרשישהתפישה,כלפי
הצליחה.לאחרסיני

הישג"שוםלאויבלאפשרלא"המטרההאם:היאהשאלהמקום,מכל

ואפשרית?נכונההייתה
הייתההסטטוס-קוועלהגנהשלהמדיניותהאםלדיוןלהיכנסמבלי

בלתיהיהשעל"אף"ברוחשלההצבאיהיישוםכינראהנכונה,

בקועצמתםבמלואוהסוריהמצריהצבאנערכובהםבנתוניםאפשרי.
עללהגןהאפשרות-יחסיתקטןישראליסדירצבאכשמולםהחזית,
הייתהמשמעותיתפריצהכלמפניקילומטריםמאותבאורךחזית

ביותר.קטנהמראש
בשניפגעהלאויב"הישגאף"שלהדוקטרינהאימוץכן,עליתר

התמרון,יכולתשמירת-האחדלצה"ל:חיונייםמלחמהעקרונות
הוא,התמרוןיכולתשמירתשלפירושהבכוח.חיסכון-והשני

שיחייביישובאוקוכמוקרקעינתוןלשוםלהשתעבדלנושאסור

לו.הנוחהבשעהאולהכות,האויביבחרשבובמקוםלהגיבאותנו
התמרון.יכולתשמירתשללעיקרוןקשורבכוחחיסכוןשלהעיקרון

להשיגכדילנוהנוחיםובזמןבמקוםמאמץלריכוזיכולתמחייבהוא

הכרעה.
להיצמדאותנוחייבהלאויב"הישגאף"שלהמטרהקביעת

שלדומיננטיתפעולהשיטתולקבועהאש,הפסקתלקוויבציפורניים

יקרה,מוצביםמערכתנבנתהבפועלחדירה.כלעלמידיתתגובה

שיתקוףנקודהבכללפעולשיוכלוכדיופוצלו,חולקוהניידיםוהכוחות

האויב.

ההגנהתורת

שתרםצבאית,בחשיבההקשורנוסףגורםהיהוהשיטההמטרהמלבד

החולשההואזהגורםהבלימה.בקרבלכישלוןמכרעתתרומההואגם

ולאחדש,איננוזהתהליךבצה"ל.ההגנהותודעתההגנהתורתשל

1967.בשנתהחל

צה"ל.שלימיובראשיתעודההתקפהמפניהצדהנדחקההגנהנושא

מצבהראשית,פחות.ומהןיותרמוצדקותמהןרבות,סיבותלכךהיו
הגנתימאמץכלשעשה1967,עדישראלמדינתשלהגיאוגרפי

אףשחייבהישראליהלוחםשלאופיושנית,אפשרית.בלתילמשימה

ביטוילידיהבאיםכוחותינו,שלוהתושיההדינמיותניצולהוא

שלהגדוליםשהישגיוהעובדה,נוספהכךעלבהתקפה.יותרמשמעותי
וכבודיוקרהלמפקדיםהביאואלהוהישגיםבהתקפה,הושגוצה"ל

ורגשיתעקרוניתסלידהבצה"להתפתחהאלהמכלכתוצאהמרובים.

בהגנה.יתרעיסוקמפני

צורךנתעוררהראשונהבפעםכאשר1967,בשנתהשתנהזהרקע

במרחבהגנהקרבלנהלאפשרותנוצרהסבירים,גבולותעללהגן

חלהלאאף-על-פי-כןלהתקפה.לצאתהפיתוימהבמידתוקטןפתוח,

על-ידישנעשוניסיונותבצה"ל.החשיבהבדפוסימשמעותיתתמורה

היהזהבנושאמיוחדתפקידדוכאו.זותמורהלחוללאחדיםאלופים
הגנתלשאלתואמיתיתניכרתמשמעותשייחסבר-לבלרא"ל

הישג",אף"שלהתפישהעלנעולהיההואשגםכיווןאולםהגבולות,

בקוההגנהמערכתשלמזורזלפיתוחזהבנושאתרומתוהוגבלה
מןאחרתאוזובמידההסתייגודאזבמטכ"לאחריםאלופיםהקדמי.
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החלותפקידוסיוםעםומידההגנה,מערכתעלבר-לברא"לשלהדגש
הקוכיבר-לב,רא"לשללטענתובניגודשונות.בדרכיםבהלקצץ
מפקדים,רשלנותובגללההפתעהבגללמדולדלהיהשמועלהקרוי
סיוםעםמידשהחלאיטי,בתהליךזהקוהוזנחדברשללאמיתוהרי

כאשרעצמו,בר-לברא"לבכךהודהלאחרונהכרמטכ"ל.כהונתו
ובקובמעוזיםבפגיעהשרוןאלוףאתהאשיםפוליטיויכוחבמסגרת
רא"לשגםציין,לארקהואהמלחמה.לפניארוכיםחודשיםבר-לב

אףדברשלובסופובר-לב,קושלהגדוליםמאוהדיוהיהלאאלעזר
ראובצבאהבכיריםהמפקדיםרובהמלחמה.ערבדילולואתאישר
ככלמוקדםולעבורממנולהיפטרשישהכרחירעההגנהבשלב

שנתנוהראשונותהפקודותשאחתכךכדיעדלהתקפה:האפשר
הייתההצפויההמצריתההתקפהעלהידיעותקבלתעםסיניבאוגדת

הגלילים.גשראתלקדם-

המלחמהשלפנישבשניםהתוצאה,הייתהההגנהמערךתכנוןמבחינת
ברמהולאהטקטית,ברמהרקנאותיםלתכנוניםזהנושאזכה

ולאולעוצבות,לגזרותמוגבליםהגנהקרבותתוכננוהאופרטיבית.
בקוקשוחההגנהשלהתפישהומקיף.כוללמערכתיהגנהקרבתוכנן
שהקוקבעה,הדוקטרינהממנה.חורגיםשלאלדוקטרינההפכההקדמי
והתקפות-מקומייםקרבותלתכנןנדרשווהמפקדיםייפרץ,לאהקדמי

ברמההגנהקרבתוכנןלאהתעלה.קועלהטקטיתברמהנגד
רקמערכתילקרבלהתפתחאמורהיההטקטיההגנהקרבהמערכתית.

להתקפה.צה"לכוחותשלהמעברעם
אלאהטקטית,לרמההוגבלההגנהמערכתשתכנוןבלבדזולאאולם,
למטרהלהתאימהכדיהקלסיתההגנהתורתעוותהרמהבאותהשגם
הישג".אף"של

שהמגןמנתעלעומק,להיותחייבהגנהלמערךכיקובעת,ההגנהתורת
ולאפשרמסוים,זמןפרקבמשךקרבלנהלהתרעה,מרחבלקייםיוכל

נבנתהצה"לשלההגנהמערכתהעצירה.בקוהאויבשלסופיתבלימה
מקוםההתרעה,מרחבלהיותנועדהקדמישהקובאופןעומק,ללא
שלשהתפישהלכךלהביאכדיוהכל;יחדגםהעצירהוקוההגנהקרב
במלואה.תוגשםהישג"אף"

תורתוהזנחתראליתלאמטרהבחירת-האמוריםהנושאיםשני

האויבשלהראשונותבהצלחותהמרכזייםהגורמיםהם-ההגנה

לאאךמשמעותם,אתהחמירהההפתעההכיפורים.יוםבמלחמת
שלסיפורודברשללאמיתוהמהותי.המצבאתיסודיבאופןשינתה
מעוליםחייליםשלהנואשניסיונםסיפורהואצה"לשלהבלימהקרב

מלכתחילה.לקויהתכניתועלמראשאבודהמטרהעללהגןואמיצים

בחשיבהליקויים

אי73-67,בשניםצה"לצמרתעלהביקורתכלעםהדבר?קרהכיצד

עמהשנמנוספקשוםאיןלהפך,שוטים.היושכולםלומראפשר
שהמטרותאפואקרהכיצדלמדינה.פעםאישהיוהמפקדיםמטובי

?לקויותכההיוההגנהותכניות
כההייתהההתקפהשלביתרונההאמונה:הוזכרהכבראחתסיבה

לבעיותלתתתמידחתרומפקדיםכיעדבצה"ל,ומוטבעתמושרשת
הייתהזהבתחוםהמובילההדוגמההתקפי.אופיבעלפתרוןהצבאיות

מרצובכוחכיצדהימים.ששתבמלחמתשרוןאלוףאוגדתשלזו
הבקעתשלהתקפיתלתכניתהגנתיתמשימהשרוןהפךותנופתו
למפקדיםחינוכיכערךהןבצבאנתפשהזודוגמהאום-כתף.מתחמי
כהוכחהוהןעצלים",שוורים"ולאדוהרים",סוסים"להיות

הגנתיות.לבעיותגםהטובההתשובההיאשההתקפה
עלבדיוניםקרובותלעיתיםומוזכרתידועההיאגם-שנייהסיבה

מפקדישרכשוהמופרזהעצמיהביטחון-הכיפוריםיוםמלחמת
רבהאמתשישספקאין1967.בשנתהמוחץהניצחוןבעקבותצה"ל

לאהמצבאתלתקןרוציםאםמספיק.אינוזהשהסבראלאזה,בעניין
לא-במקומנושהועמדנווכיווןלקח,למדנומעתההנה":שנאמרדי

העבר."שגיאותעלנחזור

לברר,צריךלצמיביטחוןמעודףשנובעותהשגיאותאתלתקן,כדי
ביטחוןשעודףברורשהריהחשיבה,דרךעלזהמצבמשפיעכיצד
התהליךמתפתחזאתבכלכיצד:כןואםלשוטה,אדםהופךאינועצמי

מוטעות?להחלטותמשחצנותהמוביל
כימלמדת,הכיפוריםיוםמלחמתלפניבצה"להחשיבהתהליכיבדיקת

והמכריעות,המרכזיותבשאלותלדיוניםרבזמןהוקדשהמקריםברוב

קבלתשאפשרולוגיות"תורפהנקודות"מספראלהבדיוניםהיואולם
מוטעות.מסקנות
ערעור-והואכאחדומקצועיערכיממדישהראשונהלנקודה

הצבאיתבספרותאפשרי.לבלתיאפשריביןהמבחיניםהקריטריונים
הקושיכלעםכאלהמדדיםלהגדירמתמידמאמץנעשההמקצועית

ניסיונותוישולהגנה,להתקפהמקובליםכוחותיחסייששבדבר.
מסוגיםנשקוכליכוחותשלמלחמהמשחקילפתחיותרמתקדמים

ביןהיטבלהבחיןלמפקדיםלסייע:היאאלהכלשלהמטרהשונים.
ל"אפשרי".רצוי""

זכורני,זו.הבחנהנחלשההכיפוריםיוםמלחמתשלפניבצה"לוהנה
הגנהקרבאחתישראליתאוגדהניהלהשבותרגילבפו"ם,כמדריך
קוליצבוחזרהאותן,השמידהדיביזיות,חמשנגדהמזרחיתבהזית
מלאשהיהבכירמדריךוניהלהכיןהתרגילאתהקדמי.בקוהגנה

שבועשנלחמהאוגדהבמסגרתזהמדריךפעלבמלחמהעצמי.ביטחון
סופית...להכרעהלהגיעמבלימצריותדיביזיותשתיכנגדאכזריבקרב

הצבאיתבחשיבהמסויםפרדוכסשהיהלציין,צריךהאמתלמען
היוהעתידהלמלחמההקשורבכלאחד,מצדנושא.באותובצה"ל

שהיומשימותהוטלווהאוגדותהחטיבותועלאופטימיות,הערכות

זאת,לעומתהבין-לאומי.הצבאיהניסיוןלאורהמקובלמעלהרבה
ביותרגדולהרגישותהייתהההתשהובמלחמתהתגמולבפעולות

להבטיחמאמץכלונעשהמיוחדת,בזהירותנשקלוהפעולות;לאבדות
אבדות.ומינימוםכוחותינושלמוחלטתעליונות

שניותהייתהכיהוא,ליהנראהההסברזה.פרדוכסלישבקשה
באורראוהעתידההמלהמהאתהבכיר,הפיקודשלבחשיבהמסוימת
התגמוללפעולותביחסההחלטותזאתלעומתהימים,ששתמלחמת
התגובותומןבשטחהמצבמןמידיבאופןהושפעוההתשהומלחמת
המישוריםשניביןעמוקכהניתוקלקייםהיהאפשרכיצדבציבור.

בה.לעסוקמוסמךשאיננישאלהזו-אנשיםאותםשלבמוחם

מורחההמצריתהצליחה
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ההתעלמותהוא,החשיבהבאופןבסיסיפגםניכרשבוהשניהנושא
והמשמעותיתהטובההדוגמהרבות.בשאלותהזמןמגורםהיחסית

מיכלבהגנה.כוחותשלהעמידהכושרהערכתבתחוםמצויהלעניינו

הגדרותהרמות,בכלימצא,מים?מאותםמבצעבפקודותשמעיין

סד"כאויב."התקפתמפניהמרחבעליגן%כוח"בנוסח:מטרה

הוגדרלאהמקריםברובאולםכוחותינו,עצמתוגםמפורטהיההאויב

לתוקףישכאשרכיברורמשימתו.אתלמלאהמגןחייבזמןכמה
אתימלאשהמגןלצפותאיןויותר,חמישהאוארבעהפיעליונות
כוחותלהגעתעדמוגדרזמןבהגנהלעמודעליוסוף.בלימשימתו
מכרעתחשיבותבעלתהיאזושאלהחדש.לקונסיגהעדאונוספים,
חייביםזמןכמההשאלה,היאבהגנתנויסודבעייתשהרילצה"ל,

זהשזמןכיווןהמילואים.כוחותהגעתעדבקולעמודהסדיריםהכוחות

צבאיותהתפתחויותשלהמשמעותמןלהתעלםהיהאפשרהוגדר,לא

שגיאההמילואים.שיגיעועדיגןהסדירשהצבאולסמוךהאויב,אצל

שלהעמידהכיחהיהבדרוםוגםבצפוןגםיקר.במחירלצה"לעלתהזו
לזרזצורךוהיהשעשוהעליוןהמאמץלמרותמוגבל,הסדיריםהכוחות

לאדברשלבסופומספקת.הכנהללאלחזיתלצאתהמילואיםאת
המילואים,הגעתלביןהסדיריםשלהעמידהכושרביןהזמןפערנסגר

בצפון.הפריצהאתאפשרזהופער

הואהזמןמממדהתעלמותבשלמשמעותיכישלוןהיהשבונוסףתחום

אתיבלמוהאווירוחילהסדירשהצבאגרסה,אשרהקונצפציהבתחום

אךנעשה,לאשעדייןיסודילבירורראויזהענייןהצפויה.המתקפה

הייתהזוקונצפציהשלהחולשותאחתלהזכיר:אפשראחתנקודה

שונההיההאווירחילשלהזמניםשלוחלעובדה,לבהושםשלאבכך
לתקיפתכניסתולפנימוקדמיםשלביםוחייבהיבשה,כוחותמשל

הקרקע.כוחות

ההבחנההואהצבאיתבחשיבההגיוניצדנפגםשבוהשלישיהנושא
שלקיומושנותכלבמשךהסיכון".ו"סבירותהסיכון"מהות"בין

מהות"לפילהקבעצריכיםועוצמתוהיערכותוכיברור,היהצה"ל

הדבראיןיורדת,הסיכוןסבירותאםגםישראל.למדינתהסיכון"
לקבלמוכןלאאיששהריריאלי,בסיכוןמדוברעודכלמשמעותי,

מפנירקחמור,איוםמפניישראלמדינתבהגנתנכשלשצה"להסבר

נמוכה.היתהשסבירותו

המושגלגדולהעלההכיפוריםיוםלמלחמתשקדמובשניםוהנה,
היערכותועלבעיקרמשפיע,לגורםויותריותרהפךאשרסבירות","

איתנה",ו"עמידהרוח"קור"עללשמוראפשרזהתהליךצה"ל.של

בעיהזוהייתהלאוגברה.הלכההצבאייםהסיכוניםמהותכאשרגם

בצבא,הבכיריםהפיקודייםהדרגיםכלשלאלאהמודיעין,של
סבירות"כיהמלחמה,ערבהודיעשאמ"נהעובדהזוומבחינה

מערבההישראליתהצליחה

למחמאותפרטכלשהי,אחריותעליומטילהאיננהנמוכה"המלחמה
הדרגיםעלנופלתהממשיתהאחריותמתבונתו.לשלולשצריך

הסיכון,למהותתשובהלתתשבמקוםהבכירים,והצבאייםהמדיניים
המלחמה,עלמודיעיניתאתראהשוםבליגםוידועהברורהשהייתה
המכריעהלקחאתה"סבירות".עלהכוננותרמתאתלבססהעדיפו

הקשה,בדרךצה"ללמדו"סבירות"מהות""שלזובשאלהוהמר
יוםמלחמת-נמוכה"שסבירותההמלחמה"שפרצהבשעה

הכיפורים.

נלמד.אכןחשיבותוכלעםזהשלקחנראהלאכילהדגיש,צריךכאן
כימלמדת,שפורסמוהשלוםהסכמישלהצבאייםהצדדיםבדיקת
קיימתלאעדייןישראלמדינתשלביותרהבכירותברמותאפילו

מובהקביטויהםהשלוםהסכמיומשמעותם.המושגיםביןהבחנה
רבותתקוותוהמטפחתהמלחמה,סבירותאתלהקטיןהשואפתלעמדה
בשליורדתאכןהסיכוןסבירותשאםלזכורצריךאךזו,הקטנהסביב
אובייקטיביבאופןמחמירההסיכוןמהותהרימצרים,שלהטוברצונה

אתהקובעתהיאזווהחמרהבסיני,חשוביםשטחיםעלויתורבגלל
הגנתי.תכנוןלצורךהביטחונימצבנו

הזמןממדהגדרתריאליות,משימותקביעת-אלהנושאיםשלושת
אזעקה"פעמוני"בגדרהם-הסיכוניםוסבירותמהותביןוההבחנה

אופטימיותלקייםרצינייםלמפקדיםאפשרחסרונםהצבאית.בחשיבה
האובייקטיביים,התנאיםוהורעוהלכוכאשרגםעצמי,וביטחון

הגדלתלמרותמשתנה.איננושהמצבלהאמין,אפשרהוהרדמתם
מידימעברשמאפשרתלהיערכותכניסתולמרותהאויב,סד"כ

אפשר-זאתלעשותמתכווןהואשאכןהידיעותולמרותלמלחמה,
כרגיל.ולחיותלהמשיךהיה
ואיןהסכנה,אתשהבינובכיריםמפקדיםהיושלאהדברפירושאין

במצב,התמורותמןומתמדתמוחלטתהתעלמותשהייתהאומרתזאת
שאפשרואפיעייםותהליניםבלליותמגמותעלמצביעהתיאוראולם
הכיפורים.ביוםנתפשנושבוהבישמצבאתדברשלבסופו

הייתהלפיוהמקובל,להסבראתגרלהציבהיאזה,ניתוחשלמטרתו

יוםבמלחמתהראשוןהשלבתוצאותבקביעתמכריעגורםההפתעה
במלחמההקרבותבדיקתובמיוחדהדבריםפניבחינתהכיפורים.
חייליםבגללטובהתכניתנכשלהשבומקרההיהלאכימלמדות,
כילהוכיח,אפשרזאתלעומתשוטים.זוטריםקציניםאופחדנים
בגללהחיילים,שללבםאומץלמרותתכניות,נכשלורביםבמקרים
הבכיר.הפיקודשלבתכנוןשגיאות

המלחמהוגומאות

מפנירקלאהמלחמה?",תוצאותמה"השאלהעללהשיבקשה

מעריכיםכיצדקשה.שהשאלהמשוםגםאלאסבוכה,שהתשובה

יקלהשאלה,אתנכוןנגדירתחילהשאםייתכן?מלחמהשלתוצאות
עליה.לענותעלינו
רץהספורט:מתחוםמשללהביאניתןהשאלהאתלהביןכרי

לעצמווקובעמטר100בריצתלתחרותמתכונןקצריםלמרחקים
אתנשפוטכיצדשניות.בעשרהמרחקאתלרוץמסוגללהיותשעליו
הראשוןאפשריים:מבחניםשלושהקיימיםהתחרות?לאחרהישגו

-השנישהשיג,הזמןעםלעצמושקבעהמטרהאתלהשוות-

אתלהשוות-והשלישיבתחרות,הרץהשיגמקוםאיזהלבדוק
קודמות.בתחרויותלמקומובתחרותשהשיגהמקום
נניחהתוצאה.שלשונותלהערכותלהביאעשוייםהמבחניםשלושת

מטרהשלראותמנקודתשניות.ב-10המטר100אתעבראכןשהרץ
מתוךשביעיהגיעהואאםנאמרמהאבלהושגה,מטרתו-והישג

נמצאואוליהמטרה,בהגדרתטעהשהואנחשובאולי?רציםעשרה
יותר,רחברקעעלתיבחןהתוצאהשכאשרברוראבלאחרת,סיבה
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למרותכישלוןתהיהשההערכהייתכןהרצים)יתרזהבמקרה(
הושגה.שהמטרה

שזהולסכםכברנוכלהאםבמירוץ?שניהגיעשהרץבמקרהומה
הקודמיםהמירוציםשבשלושתנגלהאםנחשובמהאבלייתכן,?הישג
כלשלמרוחלקבוע,אלאברירהלנותהיהלא?ראשוןהרץהגיע

האחרים.לעומתירידהשלבתהליךהרץנמצאהנאיםהישגיו

בכללהתחשבחייבתהמירוץתוצאותשלומושלמתמקיפההערכה
לשלבישהמלחמה,תוצאותבהערכתהדיןהואהמבחנים,שלושת

התוצאותהשוואתהיאוהפשוטההראשונההדרךבחינה.דרכיכמה
אתוהצבאייםהמדינייםהמנהיגיםהגדירואיךבודקיםהמטרות;אל

ההישגאלהרצויותהמטרותאתמשוויםכן,לפניהמלחמהמטרות

המנצח.הואממטרותיויותרגדולחלקשהשיגוזהבפועל,
יותר,רחבהבראייההמלחמהתוצאותאתלהעריךאפשרותקיימת

אוהמדינהשלמעמדהעלהמלחמהתוצאותהשפיעוכיצד:לדוגמה
מה"בשאלהקשורהלהיותעשויהזוהערכההחברתי.מצבהעל

עליה.נוספתאוהמלחמה?"מטרות
בפרספקטיבההמלחמההערכת:והיאשלישית,אפשרותגםקיימת

לקבועניתןזאתלאורבעתיד.אובעבדלאירועיםבהשוואהזמןשל
אוהמדינהנתונהבהםהתהליכיםעלהמלחמהתוצאותמלמדותמה

שלושתלאורהמלחמהתוצאותשלמשולבניתוחרקהחברה,
משמעותן.שלומשולבתנכונהלהערכהלהביאעשויהמבחנים

ידןושגיםמלפריר!

בהשוואתנפתחהמלחמה,תוצאותבניתוחעליהשהצבענוהדרךלאור
קרבותלנתחצורךכשישמאודמועילהזודרךההישגים.אלהמטרות

עלמאודמקובלתהיאלכןוטקטית.אופרטיביתברמהמבצעיםאו
:לדוגמהשירותם.שנותברובזהבכיווןלחשובשמתחנכיםצבאאנשי
צה"לכיויצמןעזראלוףהעריךההתשה,מלחמתבתום1970,בשנת

באותהדרוםפיקודקציניבכנסכיזכורני,מלחמה.באותהנכשל
זו,עמדהעםבחריפותבר-לב,רא"לדאז,הרמטכ"להתווכחתקופה
שלנוהמטרותאתמשוויםשאםטעןבמלחמה,שניצחנולהזכיהוכדי
ניצחון.הדברופירושהושגוהמטרותכיברורהתוצאות,אל

בניגודהאסטרטגית,ברמהכילשכוח,לעיתיםנוטיםצבאאנשיאולם

אתלהשיגהצלחנוהאם"רק:איננההשאלההאופרטיבית,לרמה
במטרות:הקשורהממנה,חשובהקודמת,שאלהקיימתמטרותינו?"

להשיגן?"היהניתןוהאםנכונות,שבחרנוהמטרותהיוהאם"

יוםבמלחמתוההישגיםהמטרותשאלתאתלבחוןגםצריךכך
האםולראותלכשעצמן,המטרותאתלבחוןצריךתחילההכיפורים.

והאםשלנו,הלאומייםהאינטרסיםאתשירתוהאםכלומר,נכונות.היו
הקיימים.ובנתוניםבאמצעיםלהישגניתנותהיו

הדעת,אתמניחהאינהבוודאילתוצאותיההמלחמהמטרותהשוואת
ולאעמוק,באופןצה"לשלהמלחמההגדרתאתשמביניםבתנאי

שוםלאויבלתתשאסורקבעוכאשרטכניים.בניסוחיםמסתפקים
אזהכיפורים.יוםמלחמתסיוםבנוסחמצבעלאישחשבלאהישג,
מוגבל,לזמןשטחהסוריםאוהמצריםיכבשואםשאפילוכולם,הבינו
הישג"כללמנוע"ההגדרהכללהולכןחשוב,להישגהדברלהםייחשב

מדיגדולותאבדותבגרימתוגםבזמן,הישגגםקרקעי,הישגגם
לכוחותינו.

איננהולדמשק,לקהיראותנוקירבההכיפוריםיוםשמלחמתהעובדה
הישגיםלערביםשהיויותר,המכרעתהעובדהאתלמחוקיכולה

הישגיהםעלהסוריםשלגאוותםכזמן.וגםבקרקעגםמשמעותיים

תוצאותהוכרעוזהבמובןהיטב.זאתמלמדתהכיפוריםיוםבמלחמת
התעלה,אתהמצריםצלחוכאשרשלה.הראשוןביוםהמלחמה
להםדרוששהיההמכריעההישגאתהשיגוהםברמה,פרצווהסורים
ב-8הנגדהתקפתאתהמצריםבלמוכאשרומדינית.צבאיתמבחינה

לאחרצה"לשעשהמהכלהישגם.אתהשלימוהם-באוקטובר
ההצלחהשלהחמורותהמשמעויותאתלצמצםניסיוןהיהמכן,

זהסזרית.המצרית

כדיסטטוס-קוושלהמדיניותלאורעוצבוצה"לשלהמלחמהמטרות

מנוגדתהייתההערביתהמדיניתהמטרההקיים.המדיניהמצבעללהגן
והחללחלוטין,נשברהסטטוס-קווואכן,הסטטוס-קוו.אתלשבור-

מצריםשלבמעלההראשונההמדיניתהמטרהשהיהתהליךאותו
1967.לגבולותישראלנסיגת-וסוריה

והישגים.מטרותמבחינתהמלחמהתוצאותבהערכתעסקנוכאןעד

יותר,הרחבהקשרמבחינתהמלחמהתוצאותאתלהעריךצריךעתה

ואויבותיהישראלשלוהחברתיהכלכליהמדיני,המצבמבחינתכלומר

המלחמה.אחר

כינזכיר,רקכיום.המדינימצבנושללהערכהימפורטתהמקוםכאןלא
מבודדיםואנוהמלחמה,קודםהיהשלאמצריםעםשלוםהסכםלנויש

:היאהשאלהבעבר.מבודדיםהיינושלאכפימדינית,מבחינהבעולם
יוםמלחמתפרצהאילולאשוניםהיואלהמרכזייםנתוניםשניהאם

?מכריעניצחוןבהניצחנואילואוכיפורים,
הסכםלקבליכלהישראלכיברור,כברהיוםהשלום.להסכםאשר
לדרךפנהסאדאתכיהטענה,1971.בשנתגםקמפ-דיוידבתנאישלום

צבאית,בדרךישראלאתלהכריעאפשרשאישנוכחאחריהשלום,
ישראלשלההנהגהכילומר,הגיונייותרהרבהבמבחן.עומדתאיננה
אתלקייםביכולתההאמוןאתשאיבדהאחריעמדותיה,אתשינתה

עלב-1971חותמתהייתהשישראלהסיכויפנים,כלעלקוו.הסטטוס
היהשסאדאתמהסיכויקטןיותרהרבהקמפ-דיויד,בנוסחשלוםהסכם

1971.בשנתישראלשלתביעותיהלפיהסכםעלב-1978חותם

---------------,----..---.
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עלהכיפוריםיוםמלחמתתוצאותהשפיעודברשלבסופוכלומר,
מצרים.שלאלהעלמאשריותרהרבהישראלשלהמדיניותעמדותיה
אילוגםהמצבהיהשכךלהאמיןקשההבין-לאומי,בידודנומבחינת
הערביםשלהעיקריההישגב-1967.שאירעכפי1973,בשנתניצחנו

הפעלתהעולםבפנילהציגיכולתם-היההכיפוריםיוםבמלחמת
שברשותם,העצמהכלאתיעילבאופןהמשלבתכוללתאסטרטגיה

שלהצבאיתהחולשה-רופפתאחתצלעעלעמדהזומערכתאולם
לערביםדרושהיההכוללתהאסטרטגיההפעלתלצורךערב.מדינות
הושג.זהותנאימוחצת,מפלהלנחוללא-אחדבסיסיתנאי
בתנאיםאפילומשתנההיהשזהסבוראינניהכלכלי,למצבנואשר

מקרה.בכלמתפתחיםהיווהשפעתוהנפטנשקשלעצמתואחרים.
תוצאותיה,יהיואשריהיומלחמה,שכלמלמד,הניסיוןמזו,יתרה

מירוץנקבעדברשלבסופובאזור.החימושמירוץאתמסלימה
ערב,מדינותשלהצבאיתההצטיידותקצבעל-פיבעיקרהחימוש
אחריוגםמוחץניצחוןאחריגםגוברשהקצבמסתבר,זהובעניין

שלום.הסכם
החברתיותבהשלכותקשורהעבורנוביותרהקשההמשמעותאולם,

הישראלית,בחברהוהתקווההאמוןאבדןוממשברמלחמהאותהשל

מלחמה,תוצאותניתוחבדרךהשלישיהחלקאללחזורעלינוזהלצורך
לקייםתוכלהאם:היאישראלמדינתלפניהעומדתהבסיסיתהשאלה
שלההיסטוריה?אויביהלעומתוחברתיתטכנולוגיתצבאית,עליונות
כךעלהשיבההכיפוריםיוםמלחמתעדישראלומדינתהיהודיהיישוב
התחזקנו,למלחמהוממלחמהלעלייהמעלייהמעודדת.תשובה

מקורהייתהזועובדהאויבינו.לביןבינינוהפעראתוהגדלנוהתעצמנו
והנה,בהנהגתו.העםאמוןאתוחיזקהקשות,בשעותותקווהעידוד
עצמומצאופתאוםראשוןהגיעשתמידרץלאותושאירעלמהבדומה
הכיפוריםיוםמלחמתתוצאותאתהעםהשווהכאשרשלישי,

העולםלביןבינינוהפערכיהיהנראההקודמות,מלחמותינולתוצאות
רחוקהלאשבעתידאפשרותנסתמנהכן,עליתרוקטן.הולךהערבי
ישראל.מדינתאתלהשמידיהיהואפשרלחלוטין,זהפערייסגראולי

החברתי.למשברבמעלההראשוןהגורםהיאהמלחמהשלוותוצאה

אותו.שמובילהבהנהגההאמוןואתבעתידהביטחוןאתאיבדהעם
באמתהאם?זומסקנהנכונהאמנםהאםכמובן,היאהמכרעתהשאלה
צה"לשלעצמתובדיקתישראל?מדינתשלהנסיגהתהליךהתחיל

אדירהמלחמהמכונתזוהייתהכימלמדת,הכיפוריםיוםמלחמתערב
בשריריםהיולאזומכונהשלחולאיהוהארגון.האימוןרמתמבחינת

ביחסיהפערהמדינית.ובהנהגההצבאשלהבכירבפיקודבמוח,אלא

המלחמהפתיחתאךנשתנה,לאהערביםלביןבינינוהצבאייםהכוחות
הפערקטןהמנהיגיםשלהמוחות"במירוץ"כימלמדים,ומהלכה
לרעתנו.
אחריותמוטלתוהצבאיתהמדיניתההנהגהעלכיברור,זומבחינה

אותםשפקדההחולשההכיפורים.יוםמלחמתתוצאותבשלכבדה
למשברזאתובעקבותהכללית,הלאומיתעצמתנולהקטנתהביאה
בכלל.בעתידנוהאמון
חסריםאלהבשעותקשה.ונעשההולךמצבנוכינראהלעתידבמבט

אבדנםבעבר.אותנושליוובהנהגהוהאמוןהאופטימיותהביטחון,לנו
הכיפורים.יוםמלחמתשלביותרוהמסוכנתהקשההתוצאההוא

יוםמלחמתתוצאותאתלהגדיראפשראיכיעולה,זהמניתוח
אלהתוצאותכילהודות,צריךובכאבובצערכ"ניצחון",הכיפורים
ל"כישלון".יותרקרובות

חברתיתבעיה

יוםמלחמתתוצאותמה"המרכזיות:השאלותלשתיהתשובותמתוך
שאלותגםעולות"?הבלימהבקרבלכישלוןהגורםו"מה"?הכיפורים
לפנישקרהבמהלאעוסקותשהןאלאפחות,לאחשובותנוספות,

אחריה.שקרהבמהאלאהמלחמה,

אתההאם"לביקורת:חשוףמהמקובלשונותעמדותשמציגמיכל
מתיימרשאתהמהיודעיםלאאחריםו"האםמכולם?",חכם

מזהשלנווהביטחוניתהפוליטיתהצמרתעלהמקובלהטיעון"?לגלות
יוםמלחמת"כיהואפוליטית,שייכותשלהכדלבלישנים,שבע.

שנחשפוצה"לחולשותכיבתולדותינו",הגדולהניצחוןהיאהכיפורים
בסדר."הכלמזהוש"חוץבהפתעהקשורותבמלחמה

הםאיןוהאם?האמתאתיודעיםאינםאלהומפקדיםמנהיגיםהאם
מצבלהביןכדי?מסקנותוהוצאתהאמתבבירורהחשיבותאתמבינים

החברתי.התחוםאלהצבאיהתחוםמןלעבורעלינוזה

מדינתשלהפוליטילממסדזעזועהייתההכיפוריםיוםמלחמת
רחבהמגמהונולדההמחאה,תנועותקמוהמלחמהמתוךישראל.
הפוליטייםבדפוסיםיסודישינוישתובעתהישראלית,בחברה

שלוהשפעתועמדותיועלמאיימתזומגמהחיינו.שלוהחברתיים
ישראל.מדינתשלהממסד

הדרכיםואחתאגפיו,כלעלהפוליטיהממסדמתגייסזומגמהכנגד

קרה".לאנוראדברששום"הציבוראתלשכנעהיאבהןנוקטשהוא

הלקחיםנענשו,האשמיםאבלההפתעה,בגללתקלותכמההיואמנם,

מןמרוציםלהיותואפילוכרגיל,בעסקיםלהמשיךואפשרנלמדו,
ובמאמריםבהרצאותנמצאזולמגמהמתמידביטויהגדול".הניצחון"

עקביבאופןזהרעיוןעלחוזרהמלחמהמאזאשרבר-לב,רא"לשל

ספרא"78,אוקטובר266מס'מערכות""1.8.75,מעריב""(ורצוף.
מסודרביטויאלאיחיד,דעתזושאיןברורועוד.)2מס'וסייפא"
זהמיתוסלטיפוחהביטחונית.הצמרתשלהכוללתלעמדהומקצועי
סיבתאתלהביןהרצוןעצםמתוךאשראחרים,גםמשיםבלינרתמו

הציבוריתהלבתשומתאתהפנוחשובה,הייתהספקשבליההפתעה,'

המלחמה.תוצאותבקביעתראשיכגורםזולשאלה
לשעברבכיריםמפקדיםעושיםמדועלהסביר,אפשרזוראותמנקודת
שותפתומדועה"הפתעה",שלהמיתוסאתלהפיץרבכהמאמץ

לתתבניסיוןבשלטון,מיהבדלבלישנים,שבעמזההמדיניתההנהגה
הכיפורים.יוםלמלחמתכזהפירוש

שלעיתיםלהסכים,כדימטריאליסטאומרכסיסטלהיותצורךאין

אינטרסיםרעיוניותעמדותמשרתותאכןבהיסטוריהקרובות
אתההפתעהשלהמיתוסמשרתשלפנינובמקרהמעמדיים.

המרירותגלכנגדבכללותו,בישראלהפוליטיהממסדשלהאינטרסים

הכיפורים.יוםמלחמתמתוךשצמחוהמחאה

ניתוחלצורךגםחשובהאלהעמדותשלהחברתיתהמשמעותהבנת

עמדותשבוחוזרתהשפעהשלתהליךקייםשכןהצבאי,מצבנו
עלולהזוהשפעההצבא.מצבעלמשפיעותופוליטיותחברתיות
כאשרהמלחמה.לקחיהפקתבתחוםראשית,תחומים.בשנילהתבטא
למאמץהשותפיםכוחותישהצבאיתובצמרתהפוליטיתבמערכת

שוםישארשלאברורהסכנהקיימתכ"ניצחון",המלחמהאתלהציג
אשליותשמטפחשמיסכנהקיימתשנית,הצבא.לתיקוןשידאגגורם

בעתידהאסטרטגיהאתויתכנןבעצמו,בהןלהאמיןלבסוףיתחיל

פעםנוכחהייתיבעבר.לונוחותשהיוהמוטעותלמסקנותבהתאם
הלקחכי'דעתה,אתבטחונית-פוליטיתאישיותהשמיעהשבובדיון

וכיראשונים,לתקוףתמידחייביםשאנוהוא,המלחמהשלהעיקרי

זועמדהלבחורהיהאפשרהמלחמה.אתתכריעהראשונההמכה
מדינתשלהאסטרטגיותהבעיותעללדיוןטובהפתיחהכנקודת
בקביעה,נסתפקלעתיד,ולאלעברמוגבלשדיוננוכיווןאולםישראל,

מגמתילסילוףרקלאלהביאעלולותופוליטיותחברתיותמגמותכי

העתיד.שלומסוכןמוטעהלשיפוטגםאלאהעבר,של

שש
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