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עףבהמצריתהכבחיתהתפיסה
הכיפוריםיוםמרחמת

הכיפוריםביוםבישראלהמלחמהבדברהכוללתהתפיסה
בדרגשהתגבשהכפיומטרותיה,יעדיה1973(,אוקטום-(תשל"ד

מספרהמלחמהשלפניבשניםעברהבמצרים,הקברניטים

שינויים.

הערבי.בכבודקשהלפגיעההביאההימיםששתמלחמת

שטחישאינסמולדת,שטחיערבמדינותאיבדומערכהבאותה

כבראומנםזהפלסטין.

וב-ב-1948-בעם-קרה

לאחרמיידאך-1956

הוחזרומלחמותאותן
הארמוסכלערבלמרינות

קרהלאזהמהן.שנכבשו
הימים.ששתמלחמתאחרי

והנסיגההתבוסה

בלימסיני,המצרית

פונההכבוששהשטח

הנפלוניסיונותוהוחזר,

מדינייםבמהלכיםלפתוח

המצבאתלשנותכדי
אתמהזמןלאחרהולידו

שלהנאצריתהראייה

כלל-ערבית,מלחמה

בכוחלהחזיר"הםשיעדיה

בכוח".שנלקחמהאת

לפתוחהיכולתחוסר

מדינילפתרוןמוצלחיםהלאוהניסיונותכוללתבמלחמה

המצריתלהחלטההביאוהתבוסהשלאחרהראשונותבשנתיים

במארסהחלהזוההתשה.מלחמת-מוגבלתבמלחמהלפתוח

מלחמתאש.להפסקתבהסכם1970באוגוסטוהסתיימה1969

הישראלי",האויב"אצלחולשהנקודותמעטלאחשפהההתשה

ול)סואץתעלתשלהמזרחיתבגדהלהחזיקהמשיךזהאך

אמצרי,חוסןעלהצביעוהמלחמהשנותפתיחתה.אתאיפשר

לנקו'ישקווהסטטוסאתלשנותמנתעלכילקברניטיםהוכיחו

אחרת.דרך

נאצושלמותולאחר1970,בספטממילשלטוןעלהסאדאת

אולשבורהייתהמטרתושקטה.הייתההתעלהחזיתכאשר

הדרמסיני.צה"לליציאתשיביאבתהליךולהתחילהקיפאון

ר-היוזמותכלאךהמדינית,זוהייתהבעיניוהמועדפת

כדבואו,בתוהועלו-מבחוץמתווכיםשלוהןהמצריות

סאדאת,
בעקבואויבינו".ןידיעלהושעואולגמרינכשלו"

מאדאהחלאלהכישלונות

-צבאיותאופציותגםלבחון

בכשישמחשבהמתוךלא
סיגאתלמצריםלהחזירכדי

להנישיתחילכאמצעיאלא

מדיניים.תהליכים

לשלטוסאדאתכשעלה

בתהלי,מצריצבאמצאהוא

לבצכשירהיהשלאשיקום,
מרןהיקף.רחבותמשיצוות

סאדאחדללאלשלטוןהגיעו
כניסנגדמלהתריע

לללמלחמההרפתקנית

1להתבצעהחייבותההכנות
בחיגמדעי".יבסיס"

72,בסוףהולידההמערכות

הסאדאתיהתפיסהאת

השימושעיקרההמאוחרת,

כמגמוגבלתבמלחמה

4לפנותהייתהסאדאתשקיבלהמכרעתההחלטה
בצווהמזויניםהכוחותאתלהפעיל-הצבאית"האופציה"
הדיפלומטגלגליאתלהניערקשנועדהצבאי,המבצעמסיבית.

להתחעמבלימצריאינטרסולשרתהדטאנטהתגבשותמול

עבודהלווטךיפרק
hD'pDבדבי

הצבאהתכוגגות
למלהגיםהנוצרי

הכיפוריםיום

במכרכהמדריך
ולמטה.רפיקוד
עבודתהג'ש

דוהטוךט
בחונ'בךסיטת
תר-חביב

באווירהישראליתהצבאיתהעליונות
כוחותשלובהפעלהבתמרון

הבעיותעםבשילובמשוריינים
הקרקעייםהמכשוליםשהציבו

המערכתואתהמתכנןאתחייבו
לתתכולההמצריתהצבאית

פתיחהשיאפשרוהולמות,תשובות
כאלה,יעדיםוהשגתבמלחמה
אתלהניעלקברניטיםשיאפשרו

להשגתהמדיניתהמערכת
הלאומיותהמטרות

המדיניהתהליךלהנעת

ל
ר

ט

ד

ן;

ת

ת

ד

ע

ו,
י-

ע.

ע;

ת

ה

א
י,

ת

שת!1

ף;

זמ

ה.

יה

יב



מצומצםלהיותבעצםהיהיכולכלל-ערביות,במטרותמדייותר
לשינויגםבעקבותיוהביאהקונספטואליהשינויביעדיו.ומוגבל

כדיהצבא,למפקדיהועברוואלההמלחמה,במטרותולצמצום

מבצעיות.לתוכניותאותןשיתרגמו

ובהפעלהבתמרוןבאוויר,הישראלית'הצבאיתהעליונות

המכשוליםשהציבוהבעיותעםבשילובמשורייניםכוחותשל

שלהמזרחיבצידההעפרסוללתסואץ,תעלת-הקרקעיים
ואתהמתכנןאתחייבו-בר-לב"קו"ומעוזיסואץתעלת

שיאפשרוהולמות,תשובותלתתכולההמצריתהצבאיתהמערכת
להניעלקם-ניטיםשיאפשרוכאלה,יעדיםוהשגתבמלחמהפתיחה

הלאומיות.המטרותלהשגתהמדיניתהמערכתאת

הצבאשלמפקדיועסקוההחלטה,התקבלהשבומהרגע
בשדהיעדיהםלמילויהגייסותבהכנתהמלחמה,מתכנניהמצרי,

קרקעיותהכשרותביצועייעודי,סדר-כוחותפיתוחבצדהקרב.

הדרךאתלתכנןנדרשוהםהיחידותואימוןהצליחהלקראת
הכוחות.יופעלושבה

ברמהפתרונותאחרבחיפושובעיקרהאסטרטגי,בתכנון

הגייסותלמלחמה.ההתכוננותבשלביהמצריהצבאשלוגיסותיו

זו.משופצתתורהעל-פיוהתאמנועקרונותיהאתלמדוהמצריים

המבצעית,התוכניתגםהוכנהזותורהשלבסיסהעל

שלעיקריההכיפורים.יוםבמלחמתהמצריהצבאאתששירתה
מורכבתצליחהפעולתביצועתוךלהתקפהיציאההיוהתוכנית

יצירתהחזית,בקדמתהישראליהכוחהשמדתמים,מכשולשל

צה"ל.שלהתקפות-הנגדאתלשבורכדילהגנהוהיערכותגשרראשי

;.............:.'..........(.,.(ו(.(;,(.(,(

ותוכניתהמלחמה

לקראתהמצרית
1973אוקטום-"מלחמת"

-אופרטיביתתוכניתכלשלכדרכה-ונשענההתקפיתהייתה

המשימה,ועלהמדיני,הדרגעל-ידישהוגדרהכפיהמטרה,על

המטהעל-ידיופורשההעליוןהפוקדהדרגעל-ידישנוסחהכפי

ש~התא1אס,
בספטמברלשלטון
לשבורביקש1970,
המדיניהקיפאוןאת

בתהליךולהתחיל
ליציאתשיבוא
הדרךמסיני.צה"ל

בעיתוהמועדפת

לרשותעמדההלחימה,בשיטותקריוהטקטית,האופרטיבית
יחדצבאםאימץשאותההסובייטית,הלחימהתורתהמצרים

ה-50.שנותמאמצעכם-המזרחיהגוששלהלחימהאמצעיעם

הצבאיתהמחשבהועלהקרבותניסיוןעלהמתבססתזו,תורה
שעמדוהייחודיותלבעיותחלקימענהרקנתנההסובייטית,'

תורגמההסובייטיתהלחימהתורתהמצרי.הצבאיהמתכנןבפני

בזירתהמצריהצבאלצורכישתותאםכדימחדש,בחלקהונכתבה

מפקדיובקרבוהוטמעהנלמדההמשופצתהתורההתעלה.

שינוייםהדם-ים,מטבעעם-ה,זותוכניתמצרים.צבאשלהכללי

לבין1967שלהמצריתהתבוסהשביןהשניםבמהלךוהתאמות

1973.הכיפוריםיוםבצהרילהתקפההיציאה
נאצרשלבכוונותיונמצאשורשיהשאת-התוכנית

רבים.גלגוליםעברה-פאוזישלההמלחמהשרשלובהצעותיו

סיני,האיחציכללכיבושכוללתכתוכניתבתחילהפותחההיא

קרוביםשיעדיהמוגבלת,לתוכניתדם-שלבסופוצומצמהאך

לקחההיאהמצרי.הצבאשלהזינוקולבסיסיהתעלהלגדת

361נ14~48שצצש



שלהמעשיותהיכולותואתהמבצעייםהצרכיםאתבחשבון

פתרוןהלחימה,תורתבסיסעלמאלה,ובנתההמצריהצבא
מצרים.נשיאהקם-ניט,שלליבולמשאלותהולמתתשובהשנתןצבאי

הפועל,אלהמצריהצבאהוציאשאותההסופית,התוכניתעל
-ובעיקר-גםאךהקרב,בשדהמהמהלכיםלעמודניתן

החטיבההגדוד,מרמתרובם(לידינושנפלוהשללממסמכי

מפקדישלומעדויותיהםהארמייה)!מרמתוחלקםוהדיוויזיה,

וגמסי.'שאזליעלי,איסמאעילסאדאת,הצבא:

מעבודתהנפרדבלתיחלקהינןלהתקפהבסיסיותתוכניות

למתקפהאבתוכניותכינראהצבאית.תכנוןמערכתכלשל

קצרזמןהמצרייםהמזויניםהכוחותשלהכלליתבמפקדההוכנו

הראשונההמהדורההכנתהימים.ששתמלחמתשלסיומהלאחר

ההתשה,מלחמתכדיתוךעודהושלמההמתקפהתוכניתשל
העליוןהמפקדשללהצהרתומענהלתתהייתהשאמורהזווהיא

בכוח".יוחזרבכוחשנלקחמה"כינאצר,הנשיאהמצרי,הצבאשל

שהתמנההמזוינים,הכוחותמפקדפאוזי,מוחמדפריק-אוול
כבראותוהנחהנאצרכיטועןהמלחמה,לשר1968בינוארב-24

עלבהתבסס-ב-1967
ועידתשלהחלטותיה

בתוךלהכין-חרטום

הכוחותאתשניםשלוש
שללמימושההמזוינים

כללכיבושהתקפיתאופציה
שלהנחיותיובעקבותסיני.'

אתפאוזיהגדירנאצר
שלהאסטרטגיהתמצית"

כ"שח-המזוינים"הכוחות

בסיניהכבושההאדמהרור

עדהכוחותוהגעתבכוח

המצרי-פלסטיני".'הגבול

מלאלכיבושתוכניתוכימשוכנעהיהפאוזיהמלחמהשרואכן

הגדירשאותההמטרהלהשגתשתביאהיאסיניהאיחציכלשל

המדיני.'הדרג

הכוחותלשיקוםבמקבילסינילכיבושההכנותעלשקדפאוזי
הופקדהמפורטהתכנוןעלחדשות."עוצבותולהקמתהמזוינים
כך-כונתההתוכניתריאד.אל-מונעיםעבדפריקהרמטכ"ל

הייתהאמורהוהיא200","תוכנית"בשם-פאוזימעיד

הכוחות.שלשיקומםלקצבבהתאםחודשיםשישהמדילהתעדכן
וביסודותביעדיםלדבוקהורהוהואנאצר,בפניהובאההתוכנית

העוצבותאימונילביצועמינימליזמןעלהקפדהתוךשלה
החל"נ869בינוארהלוחמות.

בכללהסתובבהביצועגלגל
המזוינים".יןהכוחותשלהעוצבות

לאכאילופיקד,שעליהההתשה,מלחמתאתמציגפאוזי
מצריםשלהמזויניםהכוחותשעשולהכנותתפאורהאלההייתה

ומתוכנן,חזויהיההכולתיאוריו,לפיבסיומה.מסיניאתלשחרר
הצבא,הוכןנאצר)שלמותובשל(הזמניםבלוחקללשיבושופרט
אתלנהלכשירשיהיהכךמפורטת,תוכניתעל-פיואומןצויד

1967מלחמתאחריכב,-הגדירהואלדבריו,השחרור".מלחמת"

הוגדרהסד"כהאדמה".ל"שחרורהדרושהכוחותסדראת
בדברוהתבזיתהאויביכולתהמצרי,העםלפוטנציאלבהתאם"

הקליטה".ויכולתמברית-המועצותהאספקה

הסד"כשנים.שלושבמשךלהתבצענועדהזהסד"כבניית

חי"רדיוויזיותחמששמנויבשה,כוחותעלהתבסס
שלושועוד

נמנוהדיוויזיותשלבצידןמשוריינות.ושתייםממוכנותדיוויזיות

חטיבותשתיסיור,חטיבתעצמאיות,שריוןחטיבותשלושגם

מבחינתאוויר.יבילותחטיבותושתיקומנדוגדודי44צנחנים,

חטיבתשתיקרב-הפצצה,מטוסי600נדרשוהאוויריהכוח

כבדים,מפציציםחטיבותשתיקלים,מפציציםשלאוויריות

נדרשוהאוויריתלהגנהאימון.מטוסיו-120תובלהחטיבותשתי

ותותחים."טיליםחטיבותחמשעדשלושאחתשבכלדיוויזיות,שמונה
שבולמצב1970ביולי-אוגוסטמצריםהגיעהפאוזילדם-י

אחרוןליטושנעשהביוליישראל.עלצבאיתעדיפותלההייתה

הייתהוהיאסיני,לשחרורהאווירחילשלהמבצעיתהתוכניתשל

להביאניסהשלדם-יופאוזי,נאצר."הנשיאשללאישורומוכנה

עתהשזההמצרי,הצבאשלביכולתוכיהאמיןהתוכנית,לביצוע

להוציאהגםשיקומו,הושלם

קובעהואבספרוהפועל.אל

ב-8האש,הפסקתשעם

הכוחותהגיעו1970,באוגוסט
הפותחלמצבכברהמצריים
צבאיות."אפשרויותבפניהם

מפגשעלמספרגםהוא

בסוףשהתקייםמצב,להערכת

בהשתתפות1970,אוגוסט
אתהביעהואשבונאצר,הנשיא

המזויניםהכוחותנכונות

נאצרהמערכה.אתלהתחיל
תוכניותאתלאשרהבטיח

במרסהלהיערךהיהשאמורנוסף,במפגשהצבאיותהפעולה

נפגשהואלטענתו1970.ספטמם-שלהראשוןבשבועמטרוח

200",תוכנית"הכוללת,התוכניתמפותאתלוהציגנאצר,עם

שלהמפורטותהתוכניותואתגרניט""השלביםתוכניתאת
הארטילריה,האווירית,ההגנההים,האוויר,חילותושלהארמיות

בעל-אישורהנשיאלונתןגרסתועל-פיוהלוגיסטיקה.הקשר

התוכנית.יןביצועואתהתכנוןהמשךאתמנעמותוורקפה,

-כונוההתקפהתוכניותכילהביןניתןמקורותממספר

במהדורתהההתקפהתוכניתגרניט"."בשם-רובןלפחות

הושלמההיאהייכלולדברייו,"1גרניט"כונתההראשונה
הטיליםמערכותשלהצבתןלאחר1970,שלהראשונהבמחציית

שלושהזולתוכניתקדמוסואץ.תעלתבקרבתבעמדותיהןנ"מ
ונבחנותורגלוושבהםו-1,2,3,שמספריהםתחריר","תרגילי
כוללהגשר,ראשיולכיבושהצליחהלביצועאפשרויותמספר
התקפות-נגד."וספיגת

התרגילנדחה-פאוזיטועןכך-נאצרשלמותובשל
1970משלהיההתקפהתוכניתשלולתרגוללבחינההעיקרי
להשיג"הגייסותשלכושרםאתלבחוןנועדהוא1971.למארס

התוכניותאתלבחוןשנועדבתרגיל,
ב-1971מצריםצבאשלהמבצעיות
הגבולאלהעיקריהכוחהגיע

למלחמה,העשיריביוםהבינלאומי
הכוחותביססויומייםובתוך
סיני.בכלשליטתםאתהמצריים

משימותיהםאתהשלימובכך



200'תוכנית'אתולבצעבפרוטרוטגרניט''תוכניתשליעדיהאת

התעלהחצייתשלהראשוןבשלבלהתמקדכלומר,כללי".באופן

גרניט")"(והמיתלההגידילמצריסואץתעלתשביןהשטחוכיבוש

לגבולעדכולו,סיניהאיחצישחרורשלהכוללהיעדבמסגרת
י1.("002תוכנית"(בנגבהבינלאומי

דיוויזיותשלושרגלים,דיוויזיותחמשהשתתפובתרגיל

עצמאיות,טנקיםחטיבותשלושוכןמשוריינותושתייםממוכנות

אלהכלמוטסים.וכוחותנחתיםחטיבתסיור,גדודישלושה

שליעדםהאווירית.ההגנהוכוחותיםאוויר,כוחותבסיועפעלו

השטחואתוהגידיהמיתלהמצריאתלכבושהיהאלהכוחות
המצריםכיבושלאחרימים.חמישהבתוךוזאתלתעלהשבינם

דרךלהתקדםאמוריםהממוכניםוהכוחותהטנקיםכוחותהיו
השריוןמולעיקריתנועהבקרבולהמשיךוהגידיהמיתלהמצרי

המצרייםהכוחותעלהיהזהכוחשלחיסולולאחרהישראלי.

בו."ולהחזיקהבינלאומיהגבוללקועדלהמשיך

בחמישהבלילההתעלהחצייתשלשלבכללוהתרגילמהלכי

חלופייםגשרראשיהוכנוכךעלנוסף(דיוויזיונייםגשרראשי

הצפופההאוויריתההגנהמערכתבחסותארמייה)כלעבור

לחסוםמוסקיםכוחותהיואמוריםהחציהבלילבאיזור.שנפרסה

למנועכדיבסיניההררייםהמעם-יםשלהמזרחייםהממאותאת

אמוריםהצליחהאחריימיםארבעהאסטרטגיות.תגבורותהגעת

ולנהלההררייםלמצריםמעמיאללהגיעהעיקרייםהכוחותהיו

היוהםכךאחרצה"ל.טנקינגדהעיקריהתנועהקרבאתמשם

הכוחאתבכךולכתרהבינלאומיהגבוללעם-להמשיךצריכים
סיני.'!בדרוםהישראלי

ציריובהםמפורטים,תרשימיםלספרומצרףהמלחמהשר

בפירוטמתארהואהתרגיל.במהלךוההתפתחויותההתקדמות

השלמתלאחרהתרגיל,שלהשנילשלבהמעבראת
גרניט""

זהבשלבלמלחמה.החמישיהיוםבבוקרסיני"שחרור"וראשית

השריוןדיוויזיותשתילהטלתהנשיאאישוראתלטענתו,ביקש,

למצרימזרחיתצה"לטנקימוללקרבעצמאיותטנקיםוחטיבות

והשמיניהשביעיבימיםשהתנהלהקרבוהגידי.המיתלה

תנועההמשךאתואיפשרהמצריםלטובתהוכרעלמלחמה,

הבינלאומי,הגבולאלהעיקריהכוחהגיעהעשיריביוםמזרחה.

בכלשליטתםאתהמצרייםהכוחותביססויומייםובתוך

200"תוכנית"על-פימשימותיהםאתהשלימוובכדסיני

יום."12בתוך

לפיתוחתשתיתמכןשלאחרהשניםבמהלךשימשההתוכנית

ולאימוןלהדרכההתורתיים,הפתרונותלחיפושהתכנון,
גםהנראה,כפישימשה,זומקסימליסטיתתוכניתהגייסות.מ

לשרצאדקכשהתמנהשהוכנהומקיפהמעודכנתלתוכניתבסיס

להוקראהתוכניתאתושיפרהרחיבהואהמלחמה.
2".גרניט"

והמשךהמעבריםכיבושהתעלה,צליחתאתכללהתוכניתו

ל"גרניטגםפותחה2"גרניט"הבינלאומי.הגבוללעם-ההתקדמות

עזה.)ירצועתלתוךמצריתכניסהגםשכללהתוכנית-3"

שלתחושותיובבסיסהנראה,כפיעמדו,אלוכוללותתוכניות

לכיבושלמתקפהלצאתמוכןהמצריהצבאאיןשלפיהןצאדק,

כוחותמחייביםאלהתכנוניםכיהייתההערכתויניס.'1כל
המצרים.בידיעתבאותההיושלאואמצעים

לתפקידעליאיסמאעילאחמדשלמינויועםמקום,מכל

ב-26המזויניםהכוחותשלהכלליוהמפקדהמלחמהשר

יחדאיסמאעילבתוכנית.כוללתרוויזיהנערכה1972באוקטום-

עם
חדשה,תוכניתתיכננוגמסיהאג"םוראששאזליהרמטכ"ל

המלחמהשלהחדשהלתפיסהבכפוףוזאתבהיקפה,מוגבלת
מועד.לאותובסמוךסאדאתאצלשהתגבשהכפיומטרותיה,

הראשונהבמחציתהושלםהחדשהבמהדורתההתוכניתעיבוד

ו.13791ינוארשל

שעברההשלביםועלהצבאיתהמחשבההתפתחותעל

ללמודניתןהמלחמהשלפניבשנתייםהמצריתהתוכנית
לראששהתמנהגמסי,מעצביה.שלהמאוחרותמעדויותיהם

אג"ם

האסטרטגיתהמטרהעלבהתבססכימציין1972,בינוארכמי

אתולהכשירבאיזורוהצבאיהמדיניבמאזןלשינוילהביא
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מעמדצופהסאדאת
אלמבוצרתמצרית
סואץלתעלתמעבר

לקבועהכרחהיההכוחגורמיבשארלשימושההולמיםהתנאים

המשימהבקביעתשלה.הטווחואתההתקפיתהפעולהאופיאת

המזויניםהכוחותשלהלחימהבכושרלהתחשבעליוהיה

האסטרטגיבמצבוכןישראלשללאלההשוואהתוךהמצריים

הצדדים.'ייעמדושבפניו

האג"םראשעל-פי-היוהמלחמהשלהאסטרטגייםיעדיה

תפיסתשלניפוצהתוךבאיזורהצבאיהמאזןשינוי-גמסי

בשלביםהשטחוכיבושההתקפהתפיסתהישראלית.הביטחון

ובנשקבנפשרבותאבדותולהסבלפגועהכוונהעלהתבססה
המצרית."באדמהולהחזיקלהמשיךשלאלשכנעהכדילישראל

המלחמה,תכנוןנשעןשעליההמצרית,האסטרטגיה

מלבדמטרתה.אתששירתועקרונות,מספרעלהתבססה

התכנוןהימים,ששתממלחמתשהופקובלקחיםההתחשבות

והמאמץלמלחמההשוניםמגזריהעלהמדינהלהכנתהמפורט

לקעקעמהרצוןהעקרונותנובעיםערב,ארצותמרבאתבהלשלב

לאתרניסההמצריהמתכנןהישראלית.הביטחוןתפיסתאת

אתלבטלאולנטרלםהישראלית,במערכתהכוחמוקדיאת

לנצלן.ושאףתורפהנקודות-ומצא-חיפשכןכמוהשפעתם.
הראשונההמכהאתלהנחיתהכוונההייתההתוכניתבבסיס

במלחמותמהלכיואתשאיפיינההיוזמה,אתמצה"ללשלולובכך
ושמחייביםצה"לשמציבהבעיותאתמונהגמסיהקודמות.

מצריים:ונפתרונות

עלהישראלייםההגנהבקוויוהביצוריםהמכשולמורכבות*

סואץ.תעלתגדת

רקלשתקווהיכולתהישראליהאווירחילשלחוזקו*

מערךבאמצעות
מתקדם.נ"מ

אחתבחזיתוללחימהבזקלמלחמתהישראליתהשאיפה*

לאבדות.ורגישותהבלבד
פעולהבביצועהמצריתהאסטרטגיתהחשיבהדגלהלדם-יו,

מצריכהכזופעולהסיני.יוכלשחרורשמטרתהאחת,התקפית

קיימת.הייתהלאכזאתועליונותישראל,עלצבאיתעליונות

ובציודבנשקהצטיידותשלשניםמספרנדרשולהשיגהכדי
במצבצבאי.פתרוןבם-כהקידמהלאשלדם-יומם-ית-המועצות,

סינישחרוראתלתכנןאלאהם-ירהמצריםבפנינותרהלאזה

שלהלחימהיכולתהתפתחותאתתואמיםשיהיובשלבים,

בלילהמתיןיכולההייתהלאשמצריםכיווןהמזוינים.הכוחות

וזאתשבידה,באמצעיםלתקוףאלאם-ירהלהנותרהלאסוף,
להיותהיהצריךעצמוהתכנוןישראלית.עליונותשלבתנאים

המצרי.'נהצבאשלליכולתוותואםמציאותי

המרכזיתהבעיהעלגמסימצביעהצבאיתהעליונותבצד

יחידמיםמחסום"שהיאהתעלה,בעיית-התוקףלפניהניצבת

והטבעיים".הטכנייםנתוניומבחינתבמינו
התקפהתוכניתבכל

בכוחותשימושתוךהתעלהמכשולאתלפרוץהמצריםעלהיה
הגנהקועלהנשעןאויב,שלחזקההתנגדותמולוזאתגדולים,
ומפורטקפדניתכנוןחייבהזומורכבתפעולהבל--ט.4'קומבוצר,
על--חייבהאסטרטגיתהתקפיתלפעולהתוכניתכלביותר."



סורית,בו-זמניתבתוכניתוהתחשבותפעולהשיתוף-גמסיפי

הירדןקוכשיעדםמ-מת-הגולן,להילחםהיועתידיםשכוחותיה

הכינרת."שלהמזרחיוחופה

לרמטכ"לשהתמנהשאזלי,
מציין1971,במאיהמצריהצבא

מתקפהתוכניתהמצרילצבאהייתהלאבתפקידושכשהחל
גרניט","תוכניתהייתהאומר,הואאומנם,ממשית.

שכללה
מתקפהתוכניתמלהיותרחוקההייתהזואךסיני,לתוךפשיטות
המצריהצבאשערךההתקפהלתרגילימתייחסשאזליאמיתית.

התוכניותביןעתבאותההפערכיקובע,אךמ-1968,"כם-
והניחו,ממשיבלתיאופינשאוהתרגיליםעצום.היהליכולות

משהיוואמצעיםאדםכוחיותרהרבהלמצריםשישבמתכוון,

במציאות."להם

הרמטכ"לקובעעתבאותההמצריהכוחלמוכנותבהתייחסו

וההגנההאווירכוחותכוללשלו,ההגנהיכולתכיהמצרי,
שהורחבוהגםזאת,לעומתסבירה.בהחלטהייתההאווירית,
דילהתקפהלהקצותמסוגליםהיבשהחילותהיולאהמסגרות,

העדיפותאףועלמספיקים,הבלתיהכוחותיחסיבצדגייסות.
המבוצרם--לבקוועלסואץתעלתעלשאזליהצביעבארטילריה,

רואיםהצבאייםהמומחיםשרובמכשולים"כעלעליההשולט

להערכתונוספתמשמעותיתבעיהלפיצוח".ניתןבלתיאגוזבהם
הנובעותוהמשמעויותישראלשלהאוויריתהעליונותהייתה
המדם-ייםבציריםחשוףהמתקדםממונע,מצריכוחלגבימכך

יניס.'1של

הגיעהמבצעייםהשיקוליםואתהנתוניםאתבסכמו
מצריםצבאשלבכוחוהיהשלאלמסקנההמצריהרמטכ"ל
צה"לריכוזיאתלהשמידכדיגדולמידהבקנהמהלומהלהנחית

להערכתו,עזה.ומרצועתמסינינסיגתםאתלכפותאובסיני
רקשמשימתהמוגבלת",ל"מתקפהרקהיהמסוגלהמצריהכוח

יותר,תוקפנינוסף,צעדכלמי-לב.,'קווהריסתהתעלהצליחת
לאיןרבותובהכנותאחריםבאימוניםאחר,בציודכרוךהיה

שיעור.('

אותושהביאוהעיקרייםהגורמיםעלמצביעשאזלי
תלבגומה":1'המתקפה"בזכותלמסקנתו

זהירהלאבצורהשהפעלתוהמצרי,האווירחילשלחולשתו

לאובדנו.תביאומבוקרת
שלתחוםרקהמכסההסטטית,האוויריתההגנהמטריית

הצליחה.לאחרמחדשארגונהמחייבתהתעלה,מגדתק"מ12-9
לאסון.בטוחמתכוןהואניידיםנ"מטיליםללאלהתקדםניסיון

לה,נוחיםשאינםבתנאיםלחימהישראלעללכפותהצורך
שלבעומקהצליחהלאחרמצריהגנהמערךייצובעל-ידיוזאת
לתקוףצה"ליצטרךשאותומערך-לתעלהמזרחיתק"מ12-10
יחייבכזהמהלךוביבשה.באווירובציודבנפשקשותאבדותתוך

למלחמתהישראליתלשאיפהבניגודוזאתארוכה,לחימהגם
בזק.

רחבהתקפהבקרבומפקדיוהמצריהצבאשלהניסיוןחוסר
שלהפגועהגאוותולשיקוםויביאיצליחמוגבלמבצערקהיקף.

המצרי.הצבא

הוכנה,בהיקפה,המוגבלתהראשונה,ההתקפיתהתוכנית
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פחות1971,יולישלהראשוניםבימיםכם-שאזלי,לדברי
הוגשההתוכניתהרמטכ"ל.לתפקידשהתמנהלאחרמחודשיים
הסף."עלאותהדחהוזהצאדק,המלחמהשרשללאישורו

לפניאךהמלחמה,תורתעלטיובםנשענוצאדקשלנימוקיו

חסרכזה.יהיהמבצעשלפיוהרווח,הנימוקאתהקדיםהכול

סיניהאיחציאתישאירמוגבלמבצעכיטעןהואפוליטי.ערך

הנימוקמדיני.הישגלשוםיביאולאישראליתשליטהתחת

הגדהעלהנשעןהמצרי,ההגנהקוכיהיההעיקריהצבאי
שיוקםהגנהקומכלבהרבהטובסואץ,תעלתשלהמערבית

המוגבלהמבצעשלבסופושייבנוההגנהמערכיהמזרחי.מעמיה
הקויחייבכןכמוחזיתי.מגןכמכשולהתעלההגנתאתיחסרו
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חשופיםויהיוהתעלהאתלחצותשיצטרכוהספקה,ציריהחדש

מהאוויר.להתקפותבעיקר-ופגיעים

וכאשראם-המתקפהשעלמשוכנעהיההמלחמהשר

והצביעחזרהואמוגבלת.ובלתימוחצתלהיות-לפועלתצא

תוכנית-פאוזיקודמושללתוכניתבהיקפהזההתוכניתעל

ולעם-סיניכלפניעלהכוחותיתקדמושבמהלכההיקף,רחבת

האויב."כוחותמרבלהשמדתעזהרצועת

אךהרווח,המבצעילרעיוןעקרוניתהסכיםלטענתו,שאזלי,
אתלצאדקהציגהואלממשו.המצריתביכולתרבספקהטיל

אךהמוגבלת,לתוכניתאותושהביאוהנימוקיםואתהניתוח

שתביאתוכניתלבנותוהנחהחזרצאדקבביטול.שובנדחה

שובכה.!4השטחכללשחרור

תכנוןלאפשרצאדקהסכיםנוספיםשכנועניסיונותלאחר

והוגבלוהיעדיםקוצצוהסכיםשלהבתוכניתפשרה.מעיןשל

מזרחיתק"מ60-45שלבמרחקבסיניההריםמעם-ילתפיסתרק
אמורה41",מבצע"כונתהשאולישלדם-יוו,תוכניתלתעלה."

מלאפעולהובשיתוףבסיועומפותחתמתוכננתלהיותהייתה

ובהסתמךידיעתילמיטב-התוכניתבמצרים.הסובייטיםהיועציםעם

בזיכרונותיומתאר1972,בתחילתלתפקידושהתמנהגמסי,

ומציגבדר""תוכניתאתמתארהואאחת.התקפיתתוכניתרק

התוכניתשלביסודהשעמדהרעיוןשלה.הראשיכמתכנןעצמואת

ארמיות,שתיבאמצעותהתעלהאתלפרוץהיההמצרית

לכלהתעלהשלהעימותקולאורךתפעלשלישיתכשארמייה
שלגשרראשיהקמתעלהתוכניתדיברהכןכמואורכו."!

פורט-גזרתשלהכוחואתדיוויזיותחמששתכלולנההארמיות,

ההגנהכוחותעל-ידישיאובטחוק"מ,20-15שלבעומקסעיד
לאחרהאווירית.וי

פסק"
הייתהאמורהבלעדיואוטקטי"ניזמן

לכבושבמטרהההריםמעם-יעם-אלמזרחהלהתפתחההתקפה

אותם.ולאבטחבהםלהיאחזאותם,
להעלאתבאימוניםהגייסותהמשיכובתכנוןלעיסוקבמקביל

מכשוליצליחתשלממשייםתרגוליםעלדגששימתתוךכושרם

היועציםשלהמסיביתפעילותםהפסקתתוסייג.1'עםמים

המצריםאתחייבה1972אוגוסטבסוףמצריםבצבאהסובייטים

על-פילהתאמןהמשיכוהיחידותבעצמם.הפעילותם-ובלעסוק

המבצעיהתכנוןאךהמומחים,על-ידישהומלצוותרגולותתורה

ב-100%.מצרייםלהיותהפכו1973באוקטום-הביצועגםכמו

1972אוקטוברבסוף

אחמדאוולפריקהתמנה
לשרעליאיסמאעיל

שדעתוזה,שרהמלחמה.
מצריםשלמוכנותהאיבדם-

עודמוכרתהייתהלמלחמה
ברוחפועלהחלי4,רבעהמ
עלסאדאתשלהנחייתו

בתנאיםל"מלחמהיציאה

ביומוכבר."הקיימים

סאדאתלוקראהראשון

הכוחותאתלהכיןלווהורה
על-וזאתלמלחמה,המזוינים

מצריתשתהיהתוכניתפי
שאזלילוכשהציגטהורה.יי

המגרהתוכניותשתיאת

התוכניתבפיתוחולהמשיךלדבוקאיסמאעילהורהלהתקפה,
ל"מתקפה

מוגבלת
2גרניט"תוכנית-מאוד"

משופרת"."

שלחלקואתבזיכרונותיולהקטיןהנוטהגמסי,
הרמטכ"ל

המלחמהשרעםהראשונהפגישתואתמתארהמלחמה,בתכנון

ההכנותאתבמהירותלהשליםנחישותוהתגלתהשבההחדש,

שבידיהנשקבאיכותמאמיןהואכיהסבירבהנחיותיולמלחמה.

עליאיסמאעיללכמויות.באשרמסופקהואאךהמצרי,הצבא

ושלהנשקשליעיללתפקודשיתאימותוכניותלעבדלוהורה
שללשאלתוהמשימות.י!ביצועאתשיאפשרותוכניות-הציוד

השיבלמלחמה,מוכניםהמזויניםהכוחותיהיומתיאיסמאעיל,
חשובים:נושאיםשלושהלקדםכדילשנהזקוקהצבאכיגמסי

השטח".פנימעלאלההגנהמחפירותלצאת"הגייסותעל*

עלדגששימתתוךהתקפהלמבצעילהתאמןעליהם
המתוכננות.משימותיהם

מתקופותשללמסמכיעל

נקראה-יותרמאוחרות
י."2'ייגרניט

השיקוליםואתהנתוניםאתבסכמו

כימצייןשאזלי

לתוכניתבמקביל

החלהואהמוכרת
צאדק,בהסכמתלהכין,
יותר"מוגבלת"תוכנית

הצריחים"שכונתה

אל-מאד'ין("הגבוהים

זותוכניתאל-עאליה).ו'
אתלשקףצריכההייתה

שלהאמיתיותהיכולות

משימתההמצרי.הצבא

הצעתועל-פיהמוגבלת,

חדירההייתהשאזלי,של

בספטמברבם-הותווההסודיתכנונהבלבד.ק"מ9-7שללעומק

על-הוכנה-המצריהתכנוןטהרתעלכולה-התוכנית1971.

ואףהסובייטיםביועציםלהיעזרמבלימצומצםתכנוןצוותידי
אינהוהיאדלף,לאהתוכניתשלשמהגםאותם.ליידעבלי

התוכניתשליעדיהמזכיריםזאתעםיחדאחר.מקורמכללימוכרת

גרניט"את
2

מלחמתשלבבסיסהשעמדההתוכנית-משופר"
הכיפורים.יום

אך1971,בספטמם-הואאףהושלם41"מבצע"שלתכנונו
אףעלהסובייטים,רב.רכשהצריךהפועלאללהוציאוהיכולת

הדרישה.אתלספקמיהרולאלתכנון,שותפיםהיושיועציהם
חטיבתוכןנוספים21"מיג"מטוסי100היוהקריטייםהפריטים

לאפשרנועדואלהאמצעיםSA-6.מסוגניידיםקרקע-אווירטילי
עםלכוחותמעלבעיקראךהגשר,לראשימעלאוויריתהגנהמתן

הנייחים."נ"מהטיליםשלמהמטרייהויציאתםמזרחההתקדמותם

המצריהרמטכ"למרעהמבצעיים
צבאשלבכוחוהיהשלאלמסקנה

מידהבקנהמהלומהלהנחיתמצרים
בסיניצה"לריכוזיאתלהשמידדכ1גדול
ומרצועתמסינינסיגתםאתלכפותאו
היהמסוגלהמצריהכוחלהערכתו,עזה.
רקשמשימתהמוגבלת,למתקפהרק

בר-לבקווהריסתהתעלהצליחת
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והציודהנשקסוגיעל-פיהתכנוןאתולהתאיםלהשליםיש

חדשים.ציודלפריטילהמתיןולאהקיימים

הסורים.עםהמשותףהתכנוןאתלהשליםיש*

הואכיהודיעגמסי,שלהזמןלהערכתשהקשיבאיסמאעיל,

מפקדיםעםבהמשךשקייםובפגישותבשיחותלקצרה.,ייפעל
הכוחותעלכיהחדשהמלחמהשרומצייןחוזרהשונותם-מות

בליוזאתואפשרויותיהם,יכולותיהםבגבולותלהילחםהמזוינים

חדש.לנשקלצפות
הבעיהמהיר.להילוךאיפואנכנסוהמפורטהתכנוןמהלכי

המצריהמתכנןהצטרךכאןהצליחה.תוכניתהייתההמרכזית

ההגנהמערכתשהציבההבעיותלמכלולופתרונותתשובותלמצוא

סואץ.תעלתשלהמזרחיתבגדההישראלית

המצרי:הכוחשלההתקדמותסדרעל-פי-הבעיותהיוואלה

התעלה.שלהמערביתבגדההצולחהכוחאתלרכזיכולתבניית*

חצייתולעצםהקשורבכלטכנו-טקטייםפתרונותמציאת*

המזרחית.שבגדההסוללהעלוהטיפוסהמיםמכשולשל

מהמעוזיםהצולחיםבכוחותלפגועהישראליתהיכולתשיתוק*

התעלה.ומגדת

אתהבוניםלכוחותהאפשר,ככלמהרהגנה,כושרהקניית*

צה"ל.'!כוחותשלהתקפות-נגדמפניהגשרראשי

שלהןצה"ליות,התקפות-נגדשלרמותשלושמונהשאזלי

המצרי:הצבאהתכונן

טנקים,גדודעדמחלקותשלהמ-0מקומיותהתקפות-נגד*

הצליחה.תחילתלאחרדקות30-15שיחלו

מוגברת,טנקיםחטיבתשלם-מהאוגדתיותהתקפות-נגד*

שעתיים.לאחרשיבוצעו

טנקיםחטיבותמספרשלהמ-0החזיתפיקודשלהתקפת-נגד*

שעות48-36למערכהשיוטלעל-אוגדתי,כוחקריורגלים,

הצליחה.מתחילת

תשובותלתתהמצריהמתכנןנתבעאלוצפויותלהתקפות

תגובהשללאפשרותלהתייחסהיהאמורגםהואהולמות.

להתקפת-הנגדיציאהלמשל,כמו,יותר,מהירהישראלית

הלחימה.ן'מתחילתשעות8-6כברהחזיתשלהעיקרית

הגשרראשיולבנייתהתעלהלחצייתהמפורטתהמצריתהתוכנית

להוראתקובצההדיוויזיוניים
ן.14'שמספרההמצריהרמטכ"ל

הצולחיםהרגלים,כוחותעלהטילהשהוכנההתוכנית

לשםלסוגיהן.התקפות-הנגדאתלספוגמוכניםלהיותראשונה,

הבאים:הפתרונותבתוכניתנכללוכך

לחייליםשסופקהטנקיםנגדהנשקכמותתוגברה*

ההתקפה.י'בחוד

לבידודהאויבבעומקהמתוכננותהפעולותאתלהגבירהוחלט*

הקרב.!'שדה

הרגליםיחידותשלההתקדמותטווחיאתלצמצםהוחלט*

הגשר."ראשיאתשיבנו
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כלמתוגברותכשהןהרגלים,חילדיוויזיות

נ"ט,ביחידותטנקים,בחטיבתאחת

כלאחרות.!'מיחידותובנ"מבארטילריה
עצמאית,צליחהבגזרתתצלחדיוויזיה

5שרוחבה
הדיוויזיונייםהגשרראשיק"מ.

הקובכוחותלחימהתוךזה,בשלביחדרו

כ-8שללעומקעדנגד,התוקפיםובכוחות

שלבבגמריהיהגשרראשכלשלרוהבוק"מ.

ק"מ.כ-12זה

נוספות,שעות24שיימשךהשני,בשלב*

וייווצרהגשר,ראשיביןהמרווחיםייסגרו

רצוף.ארמיוניגשרראש

תוכננומכןשלאחרהשעותב-24*

מחופרמוגן,מערךויצירתהגשרראשהרחבת

המזרחית,הגדהשלרוחבהלכלומאורגן

התעלה.משפתק"מ12-9שלבעומק

הנחתהשלמיוחדותפעולותגםתוכננוהצולחיםהכוחותלצד*

לשםהקרבשדהולבידודבמפקדותלפגיעהומהאווירמהים

מתגם-ים."מילואיםכוחותשלהגעתםעיכוב

נקראהוא-בספרושאזלימספר-1973לאפרילסמוך

זאתבכלעליוכילוהודיעוזהעלי,איסמאעילהמלחמהלשר

במהלךלצורךהשרשלנימוקיוהמעברים.לתפיסתתוכניתלגבש

המצריםאםלמלחמה,ייצאולאהסוריםכיהיוכזהצבאי

מחסידישהיההרמטכ"ל,ק"מ.מ-15פחותשללעומקיתקדמו

הרחבה,התוכניתאיןמדועוהבהירחזרהמוגבלת,התוכנית
והורהפתרוןאיסמאעילהציעלדבריו,לביצוע.ניתנת,"2גרניט"

שלנוספתמגירהתוכניתהחציה,לתוכניתבמקביללהכין,לו

וצייןהשרחזרשאזליעל-פיהמעם-ים.לעם-המתקפהפיתוח

דופן.יוצאתכושרשעתתיווצראסרקאלאלבצעה,בכוונתושאין
לכיבושתוכניתוהפיץהכיןלפקודה,צייתלדם-יו,שאזלי,

2גרניט"-המעברים
הבהירוהפקודההפצתבצדמעודכנת".'

פיתוחוהמשךהצליחה-השלכיםששנילמפקדיםמתכנניה

לחלוטין.תלוייםבלתיהם-למעבריםהתקדמותתוךהמתקפה

שכמוהמלחמה,שר
אתלבצעביכולתפיקפקהרמטכ"ל

הפעולות"ואמר:ספטמס-סוףלקראתשאזליאתהזמיןהתוכנית,

במסגרתהמזויניםהכוחותעל-ידייבוצעווהמבצעים
יכולתם"."

בספטמברהמפורט.בתכנוןהמטכ"להמשיךאלההנחיותעם

ניתןלמבצעהמלחמה.פתיחתליוםבאוקטום-ה-6נבחר1973

השם
בדר""

מוחמד.צבאשלהראשוןהניצחוןקרבשלשמועל
אחת.נ'ליישותוהיכולותהתוכניותהיו1973באוקטום-

הדעות.חלוקותיעדיהועלהסופיתהמתקפהתוכניתעל
הרשמית"ההיסטוריה"

של
ההררייםהמעבריםשקוקובעתצה"ל

זה,קוהמצרים.לעצמםשקבעוהאופרטיביהיעדהיהבסיני

מוקדמיםמסמכיםבמספרמוזכראומנםיחסית,עמוקשהוא

למיטבאךהארמיות,שלהסופיתכמשימההמתקפהתוכניתשל

אוהיעד,קוצץשאזלי,שלהמפורטיםהסבריוועל-פיהבנתי,

לבצעו.('מפורשתכוונההייתהלאלפחות

ושומרותהבינייםביעדבהרחבהעוסקותהמתקפהתוכניות

jriprקן
עדרקלהתקדםתוכננוהראשוניםבגליםהרגליםכוחות

עדלהמתיןהיואמוריםהםמכןלאחרק"מ.חמישהשללעומק

טנקיםתותחים,כמויותרכבדיםמסייעיםנשקבכלילתגבורם
ונגמ"שיס.

מסכםהלחימהשלזהשלבבתכנוןכולוהמבצעיהרעיוןאת

בנותבו:שאזלי
כולד'ה'קפםוהקטנתלתחורף,גשףףחש'הסעתד''-עג

כפיפותחתלהגברשל",הף,מת'תף"שחתכתףרףנו

שלשללוטףכללחורךשלחהמגחםנ"טהנשקל'(
חתלהדוףהסיכו"םחתוהגיףחוית

דגנה-תופק1וור.

ליהנותוכל,'נםוולהומנומנמיםחדערמנשךיאש'

שלהמעףביתהגדהמןטנרןםהגדחרטילך'ממש

מנח"שלאלגיח'0תלגסטסנו.הכהנאתחתעלח

ש"פרסושלע,הקרקע-חרירט'ל'מטר"תתחתמוגן

קידומםשיתחפשרעדהמערבית,בגדהרקזהבשלב

תתר1ונ,ף."לגדההמסורבל

הצליחה,מערכתתכנוןהתבססשעליויסודי,תורתיעיקרון

איפשרהזופעולהדרךרחבה.בחזיתוההתקפההצליחההיה

רוחבלכללהגנהפרוסותשהיוהמצריות,הרגליםלדיוויזיות

הגשרראשיאתולבנותבגזרתןלצלוחמעמדותיההלצאתהתעלה,

שלהן.הקבועיםההגנהמערכיומולטיציפותכמעט

הקשורבכלהאויבמאמצילפיצולגורמתזונבחרתדרך

מכות-הנגדהמקומיות,התקפות-הנגדמהאוויר,התקיפותלהגנה.

מספרלעסיהרפדים,מטבעיוטלו,אלהכל-יותרהמאוחרות

המצריםהמתכנניםחשבוכך-זובדרךהחזית.רוחבלכלגזרות

אולייצליחאחת,גזרהמולמאמץלרכזצה"ליחליטאםגם-

אתיאפשרוהאחריםאךהגשר,מראשייותראואחדלהשמיד

במשימה."העמידההמשך

שאזלימיאשותהמצריהמטכ"לשגיבשהמוגבלתהתוכנית

כדלהלן:י'הייתה

חמשהתעלהאתיחצושעות,24-18שיימשךהראשון,בשלב*



שהעמיק,ככלהמצרי,המתכנןכאופציה.רקהסופיהיעדאת

ראשיבייצובשתסתפקכזו-ביותרמוגבלתתוכניתכיהבין

ליכולותיותרתתאים-התעלהמגדתק"מ15-10שלבטווחגשר

המלחמה.מטרתאתתשרתוגםהמצריהצבאשל
משימותעלדיברהאכן2"גרניט"שלהבסיסיתהתוכנית

השדהארמיותשתישלהסופייעדןיחסית.עמוקותאפשריות
ביותר,העמוקהקוהמעברים.לקומזרחיתלהגנההיערכותהיה

קוהיההראשונים,התכנוןבשלבילהגיעהגייסותתוכננושאליו

במרכזביר-גפגפהאיזורבצפון,נחל-ים)איזור(ברדווילסבתת

מעם-י-בדרוםההררייםהמעבריםשלהמזרחיותהפתחותוכן

ראם-גונדי."באיזורסודרוואדיהמיתלההגידי,

להתבצעהיעדיםהשגתהייתהאמורההרווחתהגרסהעל-פי

מערכתיים:י'שלביםבשלושה

בתוכניותביותרוהמפורטהעיקרישהוא(זהבשלבא'.שלב

כשהן-הרגליםדיוויזיותחמשהתעלהאתצולחותהשונות)
ובהנדסהבארטילריהנגד-טנקים,בנשקטנקים,בכוחותמוגם-ות

רחבה,בחזית-הצליחההמזרחית.בגדההגשרראשילכיבוש-
נ12-0שללעומקעדהגשרראשישלוייצובהרחבהובעקבותיה

הדרגדיוויזיותשלהיומית"כ"משימהלהתבצעתוכננה-ק"מ"

התעלהלצליחתבמקבילע"-ה"*1."יוםסוףעדקריהראשון,

גדתעלסואץ,מפרץחוףעלהים,דרךכוחותהנחתתתוכננהגם

להשתלטתוכנןהאווירמןהתיכון.היםחוףועלהקטןהמרהאגם

המעם-יםבפתחותהפעולהאיזוראתולבודדמפתחשטחיעל

סואץ.,'מפרץשלהמזרחיולחופו

ראשילייצובההתארגנות,להשלמתתוכנןזהשלבב'.שלב

התקפות-ולבלימתהראשוןהאופרטיביהדרגדיוויזיותשלהגשר

שלהנגד
צה"ל.

הלחימה,בהתפתחותהותנהשאורכוזה,בשלב

טנקים,שלנוספיםבכוחותשצלחוהגייסותאתלתגם-היהצריך
כותביאצלמכונהזהשלבאווירית.הגנהויחידותארטילריהנ"ט,

מושאלמונח-האופרטיבית"העצירה"הרשמיתההיסטוריה

ריכוזלאפשרזהשלבנועדשםהסובייטית,הלחימהמתורת

חדש."מערכתימאמץלפתחכדיהחזיתמעומקגייסות

הדיוויזיותשתישיוטלואפשר-תוכנןכך-במהלכוג'.שלב

שתיגםובעקבותיהןהמצרי)לצבאשישהיחידות(המשוריינות

יתקדמוהגשרראשימתוךהכוחותובסיועממוכנות,דיוויזיות

להם,וממזרחהגנהקווייצבוההררייםהמעם-יםאתיכבשומזרחה,

המשךבחשבון,לקחלפחותאואיפשר,המצרישהתכנוןהגם
התעלה,לצליחתהמתקפהיעדיצומצמומזרחה,המתקפהפיתוח
המזרחיתבגדהמסיבייםגשרראשיולבנייתבר-לבקולכיבוש

היעדיםצמצוםנ"מ.בטיליםהמוגןהאיזורבתחוםהתעלה,של

התורתיותהבעיותאתללמודמקיףובמאמץמפורטבתכנוןלווה

בקרבולהטמיעןוליכולתםהמצריםלצורכיאלהתורותולהתאים
הביצוע.וןלקראתהיחידות

הפעילותלמעברים.לזנקכוונהכלהייתהלאשאזלי,לפי

כללההמלחמהולקראת1972מסוףהמצריבצבאהענפה
פקודות,ושלתורהשלמחודשתכתיבהצבאיים,מחקרים
המוגבליםביעדיםככולם,רובםשהתמקדו,ואימונים,תרגילים

מהתעלה.ק"מ12-10שללטווח

דברשלבסופוהולידלבעיותהולםמענהלמצואהצורך
אוהטקטיבדרגלפתרונותהקשורבכלביותרמפורטתתוכנית
הכינוהאופרטיביתברמההטכנו-טקטית.ברמהרקאפילו

נושאעדייןמשמשיםהשוניםששלביהפשוטה,תוכניתהמצרים
המתכנניםביןגםאלאוהפרשנים,החוקריםביןרקלאלוויכוח

מלחמה.באותההמצריהצבאשלמפקדיועצמם,

הואלהתקפה.המצריהצבאיצאהתוכניתעלבהתבסס
שלוהמשורייניםוהכוחותהקומנדוהרגלים,כוחותאתהפעיל

ובבנייהבכיבושמים,מכשולבצליחתשתחילתומורכב,במבצע

באמצעיםמעובההגנהמערךבבנייתוהמשכוגשרראשישל
בפעילותהצה"ליות.התקפות-הנגדהתנפצושעליונ"ט,

הסיועוכןוהנדסהנ"ט,ארטילריה,כוחותגםשולבוהמלחמתית

לסוגיו.הלוגיסטי

תנופתאתלממשיךאופציהלעצמושמרהמצריהצבא

הגשרראשימתוךוממוכניםמשורייניםכוחותעל-ידיההתקפה
אולםהמעם-ים.ובאזורירפידיםבאיזורמערכתייםיעדיםלעמי

רקוהפכולשולייםנדחקואלהלנושאיםהקשורותהפעילויות

גםאפשרי.לבונוס
המשוריינת"המתקפה"

בכליוןציפינושלה

בתוכניתשהחזיקהישראלי,המודיעיןלבוא.בוששהעינים
למלחמה,השניביוםכס-המצרייםלטנקיםחיכההמצרית,;'

למצריםהיהלאהמוגבלתהמטרהלאורלבוא.מיהרולאאלהאך

המשורייניםהכוחותהפעלתהמעם-ים.לגזרתלהגיעצורךכל

המלחמהשלהשניבשבועהגשרראשימתחוםמזרחההמצריים

מדינייםצרכיםשלובלחץהחלטיתמשימהללאלשיעורין,נעשתה
בלבד."

על-פימשומנת,כמכונההופעלהמצריהצבאיהמכשיר

התורה"איפשרההמבחןברגעסדורה.תורתיתמתכונת

הקרב,בשדההגייסותעל-ידילפועלשהוצאהכפיהמצרית",

הישראליבצדשהתגבשההקונספציהשליסודותיהאתלפצח

מדיניים.להישגיםיותרמאוחרתורגמואלהצבאיים.להישגיםולהביא

ןס1/,ל7/

250.עמי1978,ירושלים,עידנים,חיי,סיפורסאדאת,אנואר1.

מתוךמנהיג",שלדמותו-סאדאתהנשיא"ישראלי,רפי2.
קח"ר,צה"ל,למפקד,הסברדפיושלום,מלחמהסאדאת,

8.עמ'1979,
בישראלוגובשהתורגמה-השוניםמרכיביהעל-זועליונות3.

המצריםייצאולאולפיהל"קונספציה",ה-70שנותראשיתשל
עליונות.לאותהמענהלהםיהיהבטרםלמלחמה

עלבעיקרהשהתבססההסובייטית,הצבאיתהמחשבה4.
עוצבההשנייה,העולםבמלחמתהאדוםהצבאשצם-הניסיון
זהנושאעלהגרעיני.לעידןוהותאמהה-60בשנותמחדש

סובייטיתצבאיתמחשבהבספרהמאמריםקובץאתראו
לדפוס:הביאהגרעין.בעידן

1969.מערכות,מרחב,ל'סא"ל
לדיוויזיותהשלישית,לארמייהמתייחסהשללחומרשלרובו5.

צלחוצה"לכשכוחותנכבשושמפקדותיהןשלה,ולחטיבות
שלה.המערביתבגדהוהתקדמוסואץתעלתאת

361נ11~8(שנצ1ע



יוםלמלחמתהשוניםהערבייםהמקורותשלמקיףסיכום6.
ראיונותזיכרונות,רשמית,היסטוריתספרותכולל-הכיפורים
-וספריםמאמריםנאומים,רבי-שיח,סימפוזיונים,אישיים,

בעיניהכיפוריםיוםונלחמתבר,שמואלשללספרובמבואראו
18-14.עמ'1986,תל-אביב,מערכות,הערבים,

1970-1968,סנוואתא-תעאתיחרבזיכרונותיובספר7.

אל-אל-חרבייהוזירפאוזי,מוחמדאל-פריק-אוולמוזכראת

שלזיכרונותיו1970-1968,השניםשלושמלחמת(אסבק
קהיראל-ערבי,אל-מוסתקבלדארפאוזי),מוחמדפריק-אוול

עםשליבפגישה"כם-כימציין,הוא199-190עמ'1984
הנשיאהיה1967,ביוניב-11שהתקיימהנאצר,הנשיא

-זהלכוחבכוח.יוחזרבכוח,שנלקחמהשכלמשוכנע,

אימוניםוכןומתוחכםחדישנשקנחוצים-אמרהוא
-נאצרהדגיש-כךלשםלחיילים.ואינטנסיבייםמפרכים

למנהיגיהולתתם-ית-המועצותעםהקשריםאתלהדקעלינו

עימנושישאוכדיזאתלתבוסה.שותפיםשהםהתחושהאת
מדעייםיסודותעלהמזויניםהכוחותשלמחדשבנייתםבנטל

שהכוחותמעריךהואכיהוסיףנאצרכבדה.ומשמעתטהורים
ליכולתשיגיעועדשניםשלוששלזמןלפרקיזדקקוהמזוינים

מוסטפאגםראושחרור".למלחמתלהיכנסלהםהמאפשרת
המקורותבראיההתשהמלחמתאל-אנהצנזאף,חרבכבהא,

36.עמ'1995,תל-אביב,אוניברסיטתהמצריים,
200.עמ'שם,8.
COLLINS,1977),הוצאת(50עמ'לרמדאן,הדרךהייכל,לפי9.

שלוהאימוניםההצטיידותהשיקום,תוכניותאתלזקוףיש
שהגיעזחרוב,הסובייטיהמרשלשללזכותוהמצריהצבא

הימיםששתמלחמתתוםעםמיידפודגורניעםלמצרים
מחדש.המצריהצבאאתלבנותוהציע

פאוזיהמלחמהשרשלההתקפהתוכנית155.עמ'שם,10.

למעם-ים.שעדהשטחבכיבושרק-המקורעל-פי-עסקה

התשה,שיפטן,דןגםראו201.עמ'השנים,שלושמלתמת11.
200"אל-חטה"במקור65.עמ'1989,תל-אביב,מערכות,

מוכרת200"עמלייה"הייכל.שמצייןכמו1"גרניט"ולא
ב-1973.גםתקפהשהייתהלהגנההאופרטיביתכתוכניתלנו

190.199,עמ'שם,12.

67.עמ'התשה,13.

231-230.עמ'השנים,שלושמלחמת14.

301.עמ'שם,15.

שלבדבריורבזלזולהביעורביםחוקרים210.עמ'שם,16.
ההיסטוריוןמעשית.הייתהלאתוכניתוכיוטענופאוזי

שלההפיכהלמועצתמחם-יוחמאד,גמאלהמצריהצבאי
שיחררש"פאוזיאומרבדמשק,ונספחגנרלמכןולאחרנאצר
עלסיניאת

המצריהצבאשלביכולתוספקוהטילהנייר"
אל-אסתנזאף,חרבגםראוהשחרור.בשלבלהתחילדאז

137.עם,
211.עמ'שם,17.
הזמן(וורמיהגוביההרוסיבביטאוןשהתפרסםבמאמר18.

הכיפורים"יוםאתתיכננוהרוסים"הכותרתתחתהחדש)

כינטען53(עמ'1989,במאיהמ-3בבמחנהצוטטהמאמר(
שלהראשונההגרסהאתשהכינוהםסובייטיםמומחים
עליהעבדוהםהמצרית.ההתקפהתוכנית-גרניט""
מצרים.קציניםשלביותרמצומצםמספרעםבמשותף
דעותחילוקיהתגלוהשונותגרסאותיועלהדיוניםבמהלך
המבצע.סיכוייבדם-

155.עמ'לרמדאן,הדרך19.

כוחות.עםמשולבתרגילהיה1969בדצמם-3"תחריר"שם.20.

365.עמ'השנים,שלושמלחמת21.

366.עמ'שם,22.

עמ'שם,ראו:שלביוכלעלהתרגילשלהמפורטהמתווהעל23.
.374-369

בסוגיהשיפטןדןהמחברעוסק95-78,עמ'התשה,בספרו24.

להיכנסמענייניזהאיןביצוע.בתהתוכניתהייתהאכןהאם
לתוכניותאיתןבסיסשימשהשהתוכניתם-ורלילוויכוח.

בסיסשימשהגםהתוכניתבעקבותיה.שבאוההתקפה
צה"לחייליתפסוהמלחמהבמהלךנאצר.במכללתלתרגילים

אתהמצרייםהכוחותחוציםשבוהתרגיל,מתווהעםמפה
ישראל.שטחילתוךבדרכםהבינלאומיהגבולקו

נוספים,תחריר""תרגיליהתקיימוצאדקשלתקופתובמהלך25.

1972במארס24"רירחת"19711בדצמבר23"תחריר"ובהם
בספרוריאדמחמודעל-פיגייסות.עםתרגיליםשניהם-

א-דוסתורהירדניהעיתוןועל-פיזיכרונות")(מוזכראת""
1971-1969בשניםהתרגיליםהתנהלו1981בנובמברהמ-1

הסובייטיםכשהיועציםדו-צדדיים,מפקדותכתרגילי
הישראלי.הצדאתמגלמים

135.עמילרמדאן,הדרך26.

הוקרנו-קודמיושלגםואולי-צאדקשלאלהתחושותיו27.
אמורההסרתןשרקהמגבלות,ועלהסייגיםעלוהשפיעו
סייגיםלהתקפה.המצריהצבאשליציאתואתלאפשרהייתה

לקונספציהגיבשםוזההישראלי,המודיעיןאלחילחלואלה
לצה"למספקתהתרעהמתןשמנעהקונספציהאותה-

1973.באוקטובר
המוקדםהמוגדרכתאריךבינוארה-14נמצאהשללבמסמכי28.

שי,אביראו:למתקפה.המחודשתהאבתוכניתשלביותר
המלחמהמטרות-הכיפוריםיוםמלחמתלקראתמצרים"
ההתקפה",ותוכנית

35.עמ'1976,יולי250,מערכות
חרבאל-גמסי,מוזכראתמושיר,אל-גממי,אל-ע'אניעבד29.

200.עמ'1990,פאריז1973,אוקטובר
בינלאומיבסימפוזיוןגמסישאמרדם-יםעל-פי206.עמ'שם,30.

קהירבאונים-סיטתשהתקייםהכיפורים,יוםמלחמתעל
ב-1975.

208-207.עמ'שם,31.

לעיל.שהוזכרהפאוזישלתוכניתואתראו32.

201.עמ'גמסי,33.

8ומעריב,הישראלי",המודיעיןאתהטעינוכך"בכתבה34.
השבועוןמתוךגבאישפיעל-ידיתורגם(1989באוקטום-

שערכוצבאיים,מחקריםכיגמסי,טועןאוקטובר)המצרי
מצריםחייליםאלף85כיהעלוהמלחמה,לפניהמצרים
הצליחה.שלהראשוניםהשלביםבמהלךלהיהרגעלולים

201.עמ'גמסי,35.

202.עמ'שם,36.

באפרילרק2",תחריר"הראשון,התרגילבוצעידיעתילמיטב37.

מטות.תרגולירקאלההיולכןקודם1969.
תל-מערכות,התעלה,חצייתא-שאזלי,א-דיןסעדפריק38.

12-11.עמ'1987,אביב,

16-12.עמ'ש39,0.

יהיהניתןלפיהשרקהמצרית,הקונספציהזושאזלילפי40.
הכיפוריםיוםמלחמתגסראוהצבאית.האופציהאתלבצע
27.עמ'הערבים,בעיני

המלחמה,שלפניבשנהגםנערכותחריר""תרגילי17.עמ'שם,41.
1973.במאי-יוני35"ו"תחריר1972בנובמם-27"תחריר"ובהם

19-17.עמ'שם,42.

19.עמ'שם,43.



מביתותוכניותתרגיליםבהיקפהמזכירהכזותוכנית44.
היועציםשלהשפעתםכילצייןראויהסובייטי.האולפנה

הושלמהכןכמולשיאה.תקופהבאותההגיעההסובייטים
הסובייטיהתורתיהחומרשלתרגומומלאכתעתבאותה
הקרבמשדהומדדיםיעדיםהצבאיות.האקדמיותלצורכי

זהבעיקרהמחשבה,הלךעלמעטלאהשפיעוהאירופי
המקורותאחדעל-פי(בכיריםמצריםקציניםשלהצבאי,

בם-ית-המועצותהשתלמומהםאחדותשקבוצותכ-8,000(

המלחמה.לפני
אתהמתאראחרמקורבידנואיןשאזלישלמספרוחוץ45.

תקופה.באותההמצריבמטכ"להפנימייםהדיונים
למצואניתןהמעבריםלקולהגיעהמצריותלהכנותעדות46.

השתלטויות"בפרסום
בשעתותפיסתםהררייםמעבריםעל

נ81/174(.מצריםשללמסמך3".ארמייהשלהתקפהפעולת
החטיבותמפקדישלכנסלקראת1972בינוארהוכןהפרסום

19.בדיוויזיה
212(עמ'(בזיכרונותיונמסי155.עמ'הייכל,על-פיגםכך47.

בדר"."בשםתוכניתלאותהקורא
יותרמאוחראומץזהשם

המלחמה.שלכשמה
20.עמ'התעלה,חציית48.
21-20.עמ'שם,49.

ארמייהמוכרתלאהמצריהכוחותבסדר212.עמ'גמסי,50.
אובהונאהגמסיממשיךזהבמידעשגםנראהשלישית.

מצרים.שלהשדהביטחוןבצורכיהתחשבותמפגיןשהוא
ולאגשרראשישלהמקובלהתורתיהעומקעלמצביעגמסי51.

המצרים.פעלושלפיוהמצומצםהעומקעל
בחומרגםכךאחרשחוזרבמושגמשתמשגמסיבמקור.כך52.

שהעלומושג-האופרטיבית"העצירה"במושגולאהשלל
ושאומץהמלחמהאחרירקהתורתיהחומרמתוךהמצרים

הרשמית"ההיסטוריה"וכותביהחוקריםעל-ידימהמשום

ישראל.של
216.עמ'גמסי,53.
233.עמ'גמסי,57.
עמ'(התעלהצליחתבספרומצייןשאזלי236-235.עמ'שם,58.

שישהכלומר1973,אביבכילוהודיעעליאיסמעילכי23(,
למלחמה.אפשרימועדהואיותר,מאוחרחודשים

לוחותוקביעתלסוגיםהחלוקה23.עמ'התעלה,צליחת59.
בתורתהמקובלאתמזכירההתקפות-הנגדשלהזמנים
המצרים.על-ידישאומצההסובייטית,הלחימה

התקפת-הנגדשלהקדמהתיתכןכיהעריכוהמצריםשם.60.

פרוץעלמוקדמתהתרעהיקבלצה"לאםהעיקרית,
המלחמה.

המצריהרמטכ"להוראות766/4,מצריםשללמסמךראו61.
41.הוראה-מיםמכשולבצליחתחי"רלדיוויזייתביחס

מאמריאתראוכןכמו1973.במארסהמ-20במקור
-המצריתהלחימהמתורת-41'ליתחריר41'מיהוראה"
למלחמה",

46-עמ'1993,מפטמם--אוקטום-332,מערכות

שאזלי,שלבספרומתפרסמיםהמקורימהמסמךחלקים53.
24.עמ'התעלה,חציית

פירוטהשני.הדרגומכוחותעתודהמכוחותנלקחהתגבור62.
הנ"טבנושאיוהתוכניותההכנות

הנ"ט"במאמרימובא

במלחמתהמצריםעל-ידינ"טהאמצעיםהפעלתתכנון-כמענה
הכיפורים",יום

10-6.עמ'1996,פם-ואר346,מערכות

כוחותשלמשמעותיבהיקףהנחתהבוצעהלאדם-שלבסופו63.
שהיאנראההתעלה.בחזיתשטחנובעומקמצרייםקומנדו

עומקאתלצמצםכשהוחלטמאוחרים,בשלביםבוטלה

תורתייסמדדיםלשינויהדוגמאותאחתהואהצמצום64.
התעלה.בחזיתהמצריםלצורכיוהתאמתם

24.עמ'התעלה,חציית65.

25.עמ'שם,66.

תימוכיןישבספרמופיעהשהיאכפילתוכנית26-25.עמ'שם,67.
4/מצריםשללמסמך41.מס'הרמטכ"לבהוראתמלאים

הצליחה.מהלכיבפירוטהעוסק766,
עצמאיתטנקיםחטיבתהייתההמתגם-תהטנקיםחטיבת68.

ואפילוהממוכנותהשניהדרגדיוויזיותמתוךחטיבהאו

המשוריינתהדיוויזיהרק21.מס'השריוןדיוויזייתמתוך
המערבית.בגדה-חטיבותיהשלושעל-נשארה4מס'

בעומקמשמעותייםכוחותלהנחתתתכנוןכלבתוכניתאין69.
ההרריים.המעבריםאזורידוגמתהחזית,

כ"גרניטהפקודהמוכרתבמסמכיםבספר.כך70.
2

משופרת".

28-27.עמ'התעלה,חציית71.

12.עמ'שם,72.
המצרים.בקרבגםמתנהלהאמיתית"הכוונה"בדם-הוויכוח73.

יכולשעליההאמת"כיכותב387(עמ'(בזיכרונותיוגמסי
הצטמצםלאמעולםלמלחמהשהתכנוןהייתהלהעידאני

להשיגהתכווןהתכנוןסופי.כיעדמי-לבקועללהשתלטות
והשתלטותהמעם-יםלקוהגעה-אסטרטגיתצבאיתמטרה
גמסישלהמאוחרתהתייחסותולדעתי,סופי".כיעדעליהם
לשאזלי.מענהלהיותנועדה

22-21.עמ'הכיפורים,יוםמלחמתלקראתמצרים74.

22.עמ'שם,75.

עומקהלחימה.בתורתהמקובלמהעומקקטןהמשימהעומק76.
שהשתמעוכפימצרים,צבאשלולצרכיםליכולותהותאםזה

בצירהגייסותאתלהציבהיהואמורהמלחמה,ממטרת
הישראלי.החת"ם

יומיים.להימשךתוכנןזהשלבכילהביןניתןשללממסמכי77.
בפתחיקומנדוכוחותשלמסיביתלהנחתההתוכנית78.

כנראה-באוקטוברה-6לפנימהזמןבוטלההמעם-ים
המלחמה.יעדיאתלצמצםההחלטהבמסגרת

העצירהזה.במונחמצרישימושנעשהלאידיעתילמיטב79.
הטקטית"העצירה"היאהמוזכרתהיחידה

שללמסמך(
116/11,מצרים

מפקדת/האלקטרוניתהלוחמההוראות"
מצריםפרשניםהשתמשושבוזה,תורתימונח3"(.ארמייה

בושהשתמשוישראלים,חוקריםעל-ידיאומץמאוחרים,
המצריםשלההמתנהמשמעותאת-בדיעבד-להסבירכדי

בדרכיהצביעושעליההמשוריינת,המתקפהפותחהלאומדוע
ובמהלכה.המלחמהלפנישלהםהפעולה

שלמועטבמספרמופיעיםזהשלבשללתכנונוהסימוכין80.
סוףלפניכולםהוצאואלהמצריות.מפותושלשללמסמכי
השלב,שלפירוטאיןיותרמאוחריםבמסמכים1973.ינואר
לדוקטרינהזהחסרייחסוחוקריםבלבד.אזכוראלא

המשימהשלמקסימליבפירוטתכנוןהגורסתהסובייטית,
תוךמכן,שלאחרהמשימהשלבלבדכלליותכנוןהישירה

ההתקפה.המשךשלוהכיווןהיעדיםציון
49-48.עמ'41,לתחריר41מהוראה81.

מציאות,מולמיתוס-הכיפוריםיוםמלחמתזעירא,אלי82.
69-68.עמ'1993,תל-אביב,אחרונות,ידיעות

49.53,עמ'41,לתחריר41מהוראה83.

ע

8
ההתקדמות.
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