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הכיפוריםמלחמתיוםלקראת
המתקפהותכמתהמלחמהמטרות

,שיאביסא"ל

הקדמה

יום-הכיפוריםמלחמתפרצהמאזחלפוכברוחצישנתיים

המלחמהעלנוספיםפרטיםלהתפרסםממשיכיםועדיין
המצרי-סורי.במחנהלקראתהשנעשוההכנותעלובמיוחד

המלחמהמטרותניתוחעלמיוחדדגשמושםאלהבפרסומים
והתכנוןהמחשבבתקופתהכותבים,לדברישהוגדרו,כפי

המת-ותכניתסאדאתשלהמלחמהמטרותלמלחמה.שקדמה'

המרכזיותהסוגיותהןאלו,מטרותלהגשיםנועדהאשרקפה,

שלפנינו.במאמרנעסוקבהן

הפנימיבמצבמפורטדיוןמחייבהמלחמהבמטרותדיוןכל

למלחמה,שקדמהבשנהבמצריםששררוהכלכלה,ובמצב

-ובמרכזהעת,אותהמצריםשניהלההחוץיחסיבמערכת

הער-המדינותועםגימאמחדברה"מעםהסבוכיםהיחסים

ככלל,גיסא.מאידךלמלחמה,שותפתהסוריהובראשןביות

נרמוזרקאלאואחרות,אלובסוגיותזהבמאמרנעסוקלא
שכןזאת,מחייבהדבריםשהקשרמקומותבאותםעליהן
-למלחמההכוללהרקעלהבנתמרכזיותשהן-אלוסוגיות

שקבענוהמצומצמתמהמסגרתהחורגמפורט,דיוןמחייבות

לעצמנו.

דיוק,שלגבוההבמידהלשחזראנויבוליםהמתקפהתכניתאת

במהלךצה"לכוחותעל-ידי_שנאספוהרביםלמסמכיםהודות

להתעורריכוללאאשראוטנטי,חומרזהוואחריה.המלחמה

לנושאשבוהרלוונטיותלמידתובאשרלאמינותובאשרספק
מטרותעללעמודניסיוןלגביהמצבהואכךלאשלפנינו.

שלהמזויניםבכוהותבכיריםומפקדיםסאדאתהמלחמה.
כיצדהמלחמהמאזרבותבהזדמנויותאמנם,הבהירו,יצרים

מטרותיה,ואתהמלחמהאתוההכנותהתכנוןבשלביראו

וטבועבדיעבד,ראיהאלאאינןאלוהבהרותכיאפשראולם

הצבאית.מהבחינהתוצאותיהושלהמלהמהשלהחותםבהן

אוזובמידההושפעה,המלחמהאחריהדבריםהצגת:היינו

הפיקודעל-ידישהופקומלקחיםהמלחמה,ממהלךאחרת,

האשמותבפנילהתגונןמהצורךגםמעטהלאובמידההבכיר
כן,אםאפשר,המלחמה.יניהולדרךעלשוניםגורמיםשהטיחו

כפילמלחמההמטרותאתלהתאיםמכווןניסיוןלפנינוכי

אתמשקפיםמשהדבריםיותרכזהובמקרהבפועל,שהתרחשה

אין,בדיעבד.ראיההםמשקפיםהמלחמה,לפניהמחשבההלך

חלקלפחותכיגםדומהאולםזאת,אפשרותלשלולכמובן,
המטרות,אתתואמותכיוםשמוצגותכפיהמלחמהממטרות

אתלהציגלדעתנו,מקום,ישלכןשפרצה.לפנישהוגדרוכפי

מצרייםשל.דובריםבדבריהםשמשתקפותכפיהמלחמהמטרות

לעיל.שצוינומההסתייגויותלהתעלםבלאריתמיים,
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המלחמהמטרות
הקיפ-אתלשבורניסיוןהיתההמלחמהשלהמרכזיתהמטרה

מקורוזהקיפאוןהמזרח-תיכוני.המשברביישובשנוצראון
שהת-מלחמה,'ולאשלוםהלא"מצבשלקיומוהמשךבעצם

ג079באוגוסטה-8בלילאש"הפסקתמאזבאיזורפתח
לקיומוההתשה"."במלחמתהמצריםשלכשלונםבעקבות
השלכותהיומלחמה"ולאשלוםה,,לאמצבשלהמתמשך
הלאומייםהחייםשלהמרכיביםכלעללכתמרחיקותשליליות

סאדאת,שללשלטונורקלאממששלסיכוןונוצרמצריםשל
המהפכהבעקבותבמצריםשקםהמשטרקיוםלהמשךגםאלא
מצבשלההשלכותאתהגדירסאדאת1952.ביוליה-23של
ואילובנואמונואתאיבדכברכולוהעולם":הבאבמשפטזה
ונמצעב".3האמוןאתלאבדהתחלנואנו
ברגשותחמירהפגיעההיווהסינישלהכיבושכיספקאין

המלאההמשמעותכיגםדומהאולםהמצרים.שלהלאומיים
הפךסינישלהכיבוששכן;לכךמעברחרגהזהמצבשל
בוחוסר-המוצאולמצבמצריםשללחולשתהמוחשיסמל
סינישלהכיבושלהמשךפיתרוןלמצואהצורךנתונה.היתה
פחות-גוברתאקטואליתמשמעותלבעלהזמן,עםהפך,
סימלאשרכלבגללובעיקר,אלא,כשלעצמו,סיניבגלל
היהסאדאתכאשרוכמה,כמהאחתעלזאתהכיבוש.המשך
פתרונןאתמשמעותיבאופןלקדםביכולתואיןכילכךמודע
מבחינהמצרים.שלנחלתהשהןהמסורתיותהיסודבעיותשל

קבעאותההיסודבקביעתרבצדקישכיספקאיןזאת,
הלאומיתהמטרה"לפיההמלחמה,לפנירבותפעמיםסאדאת

בשטחיםהישראליהכיבושחיסולהיאמצריםשלהראשונה
מאףמצריםאתישחררלאהכיבוששחיסולהגםהמצריים".

שדברהרינתונה,היאבהןהמסורתיותהיסודמבעיותאחתלא
יחסית,ממושך,זמןלפרקלפחותסאדאת,אתלשחררעתידזה

אשרכלעלהכיבושהמשךעל-ידישנוצרהמועקהממצב
לה.ומחוץמצריםבתוךיוקרתואתויעלהסימל,
קיום"להמשךשנודעההמלאההמשמעותזוהיתהאמנםאם

הטריטוריאליותלתוצאותהמצריתהטרמינולוגיה(התוקפנות"
בדבריםהמובלעהחששהואברורהימים),ששתמלחמתשל

התארךמלחמהולאשלוםהלאמצב"סאדאת:שלהבאים
בשנתשהתפתח)(לזהדומהמצבנוכחניצביםעצמנוומצאנו
לייצובגרמהידייםבחיבוקשלנו)(הישיבהכאשר1948,

והעולםישראלהעת.באותהישראלהשיגהאותםהגבולות
לסגתישראלעלאיןולכןיילחמולאשהערביםהשתכנעו,

יחדהצטרפותםנוכחהחדשים".'מכיבושיהאחדשעלאפילו

האמוןמשבר-המלחמהערבבמצריםהמצבמאפייניכלשל
הפוליטימעמדהירידתםירבגה,4הפיננסייםהקשייםהפנימי,

קיום"והמשךהבינלאומיתבזירהממששלכגורםמצריםשל
סאדאתהגיע-חולשתהאתהממחישכסמלהתוקפנות"

הלאמצבהיינו(זהשקיפאוןההכרחמן":הבאהלמסקנה

במל-נצליחלאואםיישבר,סבלנוממנומלחמה)ולאשלום

יהיואשריהיובמערכה.ימשיךוהעםאחרשלביבוא-חמה

מקרהבכליהיוההישגיםהמלחמה),שלהצבאיות(התוצאות
לטובתנו"."

גרועלהיותיכוללאבמלחמהכישלוןאפילו:אחרלשון

זאת,לעומתממנו.השתמעאשרכלעלהקיפאוןמהמשך

ואתהרצוןכוחאתלהפגיןעשויהבמלחמההפתיחהעצם

הקיפאוןמצבאתלשבורהמצרית,האומהשלהחיותהמשך

סאדאתלהערכתבאיזור.חדשפוליטי-צבאימצביווצרוכך

לטפלהמעצמותאתיחייבוהחדש,המצבגםכמוהמלחמה,

ישירעימותשלהסףעלעצמןשתמצאנהלפנישנוצרבמשבר

מןהמלחמה,רקעעלכשייעשהבמשבר,כזהטיפולביניהן.
שיהאהמזרח-תיכוני,למשברפוליטיפיתרוןיקדםכיהדין

שלהשאיפותאתהאפשרככלגדולהבמידהקיווה,כךתואם,
מלא,באופןבהכרחלאגםאםהערבים,

המלחמהבאמצעותלהשיגסאדאתרצהאותההיסודמטרת
במזרה-התיכון,ששררהקיפאוןאתלשבורכן,אםהיתה,

לא"שלהמצבמקיוםישירפועללהערכתו,שהיהקיפאון

העוצמהשלמושכלתהפעלהכאשרזאת,מלחמה".ולאשלום
פוליטיהסדרלקידוםמאיץ)(כקטליזטורנתפסההצבאית

המעצ-בחסותמדינייםהליכיםלהנעתהודותשיושגביסודו,

ןתועצמאבו.6מות

וקבוצהסאדאתאצלהתקבלהבמלחמהלפתוחההחלטה

לבטיםשלממושכתתקופהלאחריועציםשלמאודמצומצמת

בפניהםעמדההיתרביןהיבטיו.כלעלהמצבבחינתושל

הצטמצמה,הבחירהכאשרלנקוט,פעולהדרךבאיזוהשאלה

מהדורה:הבאותהאפשרויותמשתילאחתדבר,שלבסופו

אקטהיינוכוללת",מלחמה"אוהתשה",מלחמה~,שלחדשה
אםאפילובמלואה,הצבאיתהעוצמהתופעלבוהתקפי
מוגבלים,קרקעיים)(יעדיםביסודהקבעההמלחמהתכנית"

והמגבלותהבינלאומיותמהנסיבותהושפעההגדרתםאשר
המזוינים".זהכוחותשלבחימוששהיו

ש,,ישראלמשוםנפסלהההתשהמלחמתשלחדשהמהדורה

ייתקלזאת,לעשותמצדנוניסיוןוכלאליהלחזורתסכיםלא

האפשרותנפסלה:היינוישראל".מצדיותרחזקהבתגובה

הכוחותהיקףמבחינתמוגבלות:קרי(קטנותפעולותלבצע"
גדולה,תגובהעליהןיגיבהאויבאשרהיעדים),ומבחינת

כמהאחתעלזאת,יאבצהו".8המדינימערכןבהרבהגדולה

שמצריםבלא"ב-1970הסתיימהההתשהמלחמתכאשרוכמה,
המסקנהםייקה".9במצבכלשהולשינויבאמצעותהתגיע

המטרה,להשגתריאליתפעולהכדרךההתשהמלחמתמפסילת
רחבהפעולהעליותר,גדולמאמץעללחשוב"שישהיתה

התגובהלפעולתלפחותבהיקפה)(שוהשתהיהיותר,ומקיפה
אותההמהלומהתהאהבה:כלומרהאויב...שלהצפוייה)(

להנחיתבאפשרותנושישביותרהחזקההאויב,עלננחית
וילע".10

הריהמלחמה,שלהיסודכמטרתנקבעההקיפאוןשבירתאם

הגדירישראללביןמצריםביןהישירהההתמודדותאת

ושבירת.ישראלשלהביטחוןדוקטרינתעםכ,,התמודדותסאדאת
סאדאתשמיםאותוהרבהדגשנוכחירמגל".11זודוקטרינה

המלחמה,ירחאבהתבטאויותיהםהבכירים,הצבאומפקדי
הישראלית"הביטחוןדוקטרינת"על-ידםשמכונהבמה

חוזריםשהםכפיהשונים,מרכיביהאתלבחוןהואהדיןמן
מטרתאתסאדאתהגדירהפעמיםבאחתאותם.ומציגים

במיליםהישראלית"הביטחוןדוקטרינת"יסודותואתהמלחמה

הוגדרההמזויניםהכוחותעלשהטלתיהמשימה"הבאות:
שלהמזויניםמהכוחותשאפשרכמהלהשמידוהיאבבהירות,
בכושרכיבצדק,שלאאובצדקהאמינה,ישראלשכןישראל.

האמצעיהואהמזויןהכוחוכיבטחונה,טמוןשלהההרתעה
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כדיזהאמצעיעםלהתמודדישלכן,המטרה.אלשיוליכנה)(
המזו-הכוחותעלהיההמטרה.ואתהעיקראתתאבדשישראל

:היינוצבאית.פעולהעל-ידיחשובפוליטיהישגלהשיגינים
מבחינההישראלית"הביטחוןדוקטרינת"אתלמוטטעליהםהיה

צבאיתפעולהעל-ידי-המזויניםהכוחותעלהיהכןצבאית.

טמוןאינובטחונהעיקרכילישראללהוכיח-מוחצת
אלאביטחון,גבולותשלבמסווהאדמות,ובשדידתבהתפשטות

קדוצ".12לשלוםכןברצוןטמוןהוא

שלהביטחוןדוקטרינתכוללתיותרקונקרטייםבמונחים
החשוביםאשרומרכיבים,יסודותשלגדולמספר13ישראל

14:הבאיםהםדסאדאת,אליבאבהם,

ברשותשקיומהמכרעת,וטכנולוגיתצבאיתעליונות44
הערבית.האומהבקרבותסכוליאושליצורנועדישראל

ביכולתםשאיןלמסקנהיגיעושהערביםבמגמהזאת,

עלשליטתהעםישלימווכךישראלמולדברלעשות
ריבונית.יהודיתכישותקיומהעצםועםערבייםשטחים

מהירההעתקהעל-ידיהערבים,שלהצבאיהמאמץפיצול,4

הנחתמתוךזאת,לשניה.אחתמחזיתהצה"ליהמאמץשל
לפעולמסוגלואינוומפורדמפוצלהערבישהעולםיסוד

מתואם.במאמץ

ישראל,לגבולותמחוץאלהמערכהשלמהירההעתקה44

מקרהבשוםתימשךשלאבזקמלחמתלהיותהמלחמהעל44
ימים.משבועיותר

האוכ-שלהקטןהמספרבגללשכןבנפש,אבידותמניעת44

שהוא.נשקמכליותרהאדםבהנחשבבישראללוסיה
המצריתהתשובהאתלתתכך,אםנועדה,המתקפהתכנית

לדבריהישראלית".הביטחוןדוקטרינת"שלאלהליסודות

בשלבהמלחמהלשרהעביראותןההנחיות,כללוסאדאת
ארבעאתהמלחמה,לקראתוהתכנוןהמחשבשלמוקדם

להוותהיוחייבותאשרהבאות,האסטרטגיות"המטרות"
15:המבצעיתלתכניתהבסיסאת

חזיתות.בשתיזמנית,בולהילחם,ישראלאתלאלץא.

אשרתקדים,חסרבהיקףאבידותצה"ללכוחותלגרוםב.
ןהב."1לעמודתוכללאישראל

ומלחמהכלליגיוסשלבמצבלהימצאישראלאתלאלץג.
להתמידתוכלשלאמצבהאפשר,ככלארוכהתקופהממושכת

ז.התושרלש1כוח-האדםמשאביומבחינתהכלכליתמהבחינהבו

המל-אקטלעצםהודותהערבית,הסולידריותאתלעוררד.

העוצמהמלואאתיפעילושהערבים"תהיהשמשמעותהחמה
בתולדותהראשונהבפעם-שלרשותם"והכלכליתהצבאית

נ8.שידחההמזרח-התיכון

המתקפהתכנית

התכניתעלשהשפיעוועקרונותשיקולים

במסגרתכיעלי,אסמאעילאחמדהזכירהמלחמהאחריבדברו
המתכנןהצוותהעריךהתכנית,עלהשפיעואשרהשיקולים

המשמ-כבעליצה"ל,שלהבאיםהמגבלותואתהיתרונותאת

רתויב.19הגדולהעות

קרבותבניהולהיתרון;באוירהעליונות:היסודיתרונות
שלגדולהעוצמהבו-זמניתתופעלבהםפתוח,בשטחניידים

הקפ-האימון;הגבוהההטכנולוגיתהיכולת;משורייניםכוחות

מבטיחהאשרמארה"ב,מהירסיועקבלתעלהישענות;דני
ובתחמושת.באמל"חרצופהאספקהלצה"ל
משאבים;ארוכיםאספקהציריתורפה:ונקודותמגבלות
;לאבידותרבהרגישותיוצריםאשרכוח-אדם,שלמוגבלים

עצמיכיסחון);ממושכתמלחמהשלהכלכליבנטללשאתקושי

בשורותיו.שהתפתחהבשחצנותשמקורומופרז

גדולה,סדירהעוצמהבקיוםראתההמצריתהמצבהערכת
אויריתהגנהמערכתעלנשענתואשרהמגעבקוהערוכה

המזויניםהכוחותשלביותרהבולטיםהיתרונותאתמוצקה,
נתפסההאויריתההגנהמערכתכיאפשר,והסוריים).(המצריים

בקרבהנפגעיםמספרלצמצוםהעיקרייםהאמצעיםכאחדגם
השי-כאחדהמלחמהלאחרשהוצגשיקולהמצריים,הכוחות

תינכתה,2עלהשפיעואשרהמרכזיים,קולים

המתכ-אתחייבההכוללבמובנםהכוחותיחסישלזובחינה

לנטרוליגרמואשרפעולה,ושיטותפתרונותלמצואננים
האוירהיל(צה"לשלהעיקרייםההתקפיתהעוצמהמרכיבי

עלזאת,עםהמלחמה.שלהראשוניםבשלביםכברוהשריון)
יכולתמצריםשלהמזויניםלכוחותלהקנותאלהפתרונות

שהתחייבווהמגבלותהיתרונותבמסגרתזאת,מירבית.פעולה
מרכיביהם.כלעלהכוחותיחסישלמהבחינה

מרכ-מגמותלכמהביטוילתתכן,אםשאפה,המתקפהתכנית

המלחמהמטרותאתהכוללתבתפיסהמקורןאשרזיות,
:הכוחותיחסישלהמפורטתובבחינה

המלחמהאקטעצםעל-ידישתושגאסטרטגיתהפתעה,4
זנחלפיהכללית,כמעטהסכמהשלרקעעלשתפרוץ
פרי-על-ידיוכןהמלחמה,דרךאתברירה,בליתסאדאת,

חזיתות.בשתיבו-זמניתהמלחמהצת

האופרטי-וברמההאסטרטגיתברמהצה"לעוצמתפיצול*

.:המלחמהשלהראשוניםמהשלביםהחלכאחד,בית

חזי-בשתיבו-זמניתמתקפההאסטרטגית:ברמה*

כוחותאתלפצלבמטרההפתעה,עלהמתבססתתות
ההתחלהשלבעםמיידליצורבמגמהזאת,צה"ל.

הכוחמולהחזיתותבשתיבולטתמקומיתעליונות
הצלחותניצולתוךולהיערךצה"ל,שלהסדיר

עםלהתמודדותביותרהטוביםבתנאיםראשונות
התגייסותואתישליםזהכיהוערך(המילואיםסד"כ

להנחיתנכון-קדמייםכינוסבשטחיריכוזוואת

מהתחלתשעות48תוך-עיקריותנגדהתקפות
.המתקפה)

ובעוצמהרחבהבחזיתמתקפה:האופרטיביתברמה*
הגדולהלעוצמהמכסימליביטויתיתןאשרגדולה,

והסוריים)(המצרייםהסדיריםהמזויניםהכוחותשל

הסדי-הכוחותולפיצוללנטרולותגרוםגיסא,מחד

זהובאופןגיסא,מאידךצה"לשלהקטנים)(רים
המל-שלהמוקדמיםבשלביםכברלשחיקתםתביא

המח.21

שלהיתרונותאתיבליטואשראופרטיביים,מצביםיצירת44
:צה"לשלהיתרונותאתוינטרלוהערבייםהכוחות

הפעלתעל-ידירחבהבחזיתקרקעימאחזרכישת8
ביחסיגדוליתרוןלהשגתהודותזאת,גדולה.עוצמה

הפתיחה.במצבכברהכוחות
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הפנייתופיצולו,על-ידיונטרולוחיל-האוירשחיקת*
הטי-מערךעל-ידיושבירתוקרקעסיועלמשימות

הלרטס-7-.א.ס)(הניידיםוהטיליםקרקע-אוירלים

החי"ר.כוחותשברשות

ושמירההחי"רמערכיעלצה"לשלהשריוןשחיקת*
שלבלביצועהמצריותהטנקיםעוצבותשלמותעל

עמידהיכולתהקנייתבאמצעותזאת,ג'.מערכתי
שב"ש,מקרבותוהימנעותהחיוורלכוחותנ"ט

המלחמה.שלהמוקדמיםבשלבים
לשבורכאמצעיהגשרבראשיזוםמוגןמערךבניית*

אתלשחוקבמגמהצה"ל,שלהנגדהתקפותאת
ולגרוםהשריון)(צה"לשלהעיקריההתקפיהכוח

אבידות.שלהאפשרככלגדולמספרלצה"ל

הטקטיתברמהשיקולים
-העפרסוללתעלולהשתלטהתעלהאתלצלוחההכרח
בגדההחי"רחיילייימצאוהראשוניםהלחימהבשלביכאשר

המתכנניםבפניהציג-טנקיםשלצמודסיועבלאהמזרחית
היתהאמורההתכניתאשרטקטיים,ושיקוליםבעיותשלשורה
החשו-הטקטייםהשיקוליםהמתאימה.התשובהאתלהםלתת
המצ-שלבהעמדההקדימותסדר(כדלקמןהיוביותרבים
22:רים)

העפרסוללתשלמהירהפריצהשתאפשרשיטהמציאת
אמצעישלתקינהלהפעלהיסודכתנאיהמזרחיתבגדה
התעלה.וגישורצליחה
סואץ.תעלתפנישלההצתהמתקנינטרול
סוללתעלוהשתלטותההי"רכוחותעל-ידיהתעלהצליחת
העפר.
לחבירתעדהחי"רלכוחותנ"טעמידהיכולתהקניית
הטנקים.
הראשו-בשלביםלמהנדסיםחופשיתפעולהיכולתהבטחת

הלחימה.שלנים
המזרחית.בגדההירימקורותשיתוק
המשךולקראתהצליחהלאחרהכוחותשלמחדשארגון

התקדמותם.

הפתיחהבמצבהכוחותיחסי

ישראל

ספטמברלראשיתצה"לשלהיבשהכוחותשלהכוללתהעוצמה
מצרים,שלהצבאיהמודיעיןמנהלתעל-ידיהוערכה1973

1.מס'בטבלהשיפורטוהמסגרותאתככוללת
יעמודלפיהיסודמהנחתהנראה,ככליצא,המתכנןהצוות
השלימובמסגרתוצה"ל,שלהסד"כהמתקפהבראשיתמולם
בשלבנמצאיםמקרהובכלהתגייסותםאתהמילואיםכוחות
הפריסהאתהמצריהמודיעיןהערכתהגיוס.שלמתקדם
המלחמה,תיפתחבובמצבבסיני,צה"לכוחותשלהמלאה
לקבלנוכלחלקיתתמונהאלה.שורותלכותבמוכרתאינה

3,'2ארמיהמולהצפויההאויבעוצמתלגביהשלל,ממסמכי
2.מס'בטבלהכמצוין

הכוחותהיערכות
חטיבת-המגע)קוהיינו(הראשוןהטקטיהדרגכוחות*

במעו-חי"רגדודעד:הבאבאופןערוכההמגע,שבקוהחי"ר
מקוק"מ5-2שלבעומקגדודעדמוגברתפלוגה;זים

ק"מ15-8שלבעומקמוגברגדודעד;קרובה)עתודה(המים
מרוכזת).עתודה(המיםמקו
עלמגינהממוכנתחטיבההשני:הטקטיהדרגכוחות*

איזור-ממוכנתחטיבה;המעבריםשלהמערביותהכניסות
אלמית'אןלג'בלמערבית-ממוכנתחטיבה;אלחיטאןצדר

תמעדה;ביראיזור-משוריינתחטיבה;532339(נ.צ.מ.(
אלג'נדי.איזור-משוריינתחטיבה

מערבית-ממוכנתחטיבה:האופרטיביתהעתודהכוחות*
נחיל.איזור-משוריינתחטיבה;ליבנילג'בל

ההיערכות.שלפירוטאין:סיכוללפעולותבכוננותכוחות*
לעיל,שפורטוכפיהכוחותלסה"כ:אסטרטגיתעתודה*

ארמיהשלהאפשרי""האויבואתבעין"האויב"אתהמהווים
ממוכנות,חטיבותשתישלבהרכבאסטרטגיתעתודהנוספת3,

אלהכוחותמשוריינת.וחטיבהנח"לגדודצנחנים,חטיבת
ההיערכות).שלפירוטאין(ישראלשלשטחהבעומקמרוכזים

נגדלהתקפותזמניםולוחאפשריותפעולהדרכי
:הבאיםהיסודמצבישניביןהבחנהקיימת

ב%ה"מלמתקפה,ההכנותיכוללסותפעול*
כוהותאיתרו/אולמתקפההכוחותריכתיאתצה"לגילהבו

הפעולהדרכיהוערכוכזהבמצבהמצרים.שללמתקפה
:כלהלןהאפשריות
במעוזיםהכוחותתגבור:תיתנגהתוליעפ*

הטנקים,עמדותתפיסת;הטקטיותמהעתודותבחלק
;לתעלההמקבילההעפרבסוללתמראששהוכשרו
שלהמערביותלכניסותבסמוךההגנהקויתפיסת

להם,בסמוךהעתודהכוחותופריסתההררייםהמעברים
חשאיגיוס;נגדהתקפותהנחתתהמאפשריםבריכוזים

המילואים.של
ובאר-מהאוירמרוכזותתקיפות:התקפיתפעילות*

שדותהאוירית,ההגנהמערכתעלטוותארוכתטילריה
ריכוזואזוריהכוחותשלוהיערכותריכוזשטחיתעופה,

ויעדיםכוחותריכוזיתקיפת;והצליחההגישורציודשל
מוצנחים/ושריוןחי"רכוחותעםהמערביתבגדה

םיהמ,24ו/אומהאוירמונחתים

בת-זמניםולוחאפשריותפעולהדרכי44
שהחלה:אחרימצריתלמתקפהגובה

אתלשבורניסיון:הראשוןהטקטיהדרגכוחות*
תוךהמגע,בקוהערוכיםהכוחותעל-ידיבאשהצליחה
התקפות;אוירכוחותובסיוע25ההצתהמתקניהפעלת

שלומחלקותפלוגות(המקומיותהעתודותשלנגד
נגדהתקפות;דקות30ועודמ"ש"החלוטנקים)חי"ר
החטיבותשלכוחותהיינו(המרוכזותהעתודותשל

התעו-בקומרוכזיםאשרהמגע,קולהחזקתהאחראיות
2עדועודמוקטןממוכןגדודעדשלבהרכבזים),

החלדיביזיוני,צליחהמאמץכלמולטנקיםפלוגות
שעות.2-1ועודמ"ש"

ש""מהחלמוכניםיהיוהשניהטקטיהדרגכוחות*
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צה"לשלהיבשהכוחותעוצמת-1מס'טבלה

זו".,ו.".',,נין',"mawnnlatDnמינהישמתואי
גהי

ר,4" ותותחים)ומרגמות)מג"בעצמאיים

5422321209רדיס

1176"524112םיואמיל

1066315223715כ"הס

3ארמיהמולהכוחותעוצמת-2מס'טבלה

ילקקן"ייערמ""יייייתשמנמדימ

12101ראשוןטקטי
322שניטקטי

11נח"ל)גדודי)12אופרטיבית

פלוגות))312סיכוללפעולות

104ג~עי24(4לוצור"ן53סה"כ

ואילך,1ועודה"ע"יוםבמהלךלאויבמשיתבהרו*הכוחותנגדהתקפותלהנחיתתועשש--6ד1עו
תוחוכעלוליםהמצריים,הכוחותשלהכוונותחטיבהעדשלבעוצמההגשר,בראשיוהתרכזושצלחו

ר-טסאההדותעהותיביטרפואההדותעהצליחהמאמץכלמולממוכנתחטיבהועודמשוריינת
חטיבהלפחותשלבעוצמהנגדהתקפותלהנחיתתיגטשהתרכזוהכוחותאתלהשמידבמגמהזאת,דיביזיונק
השיגובהןהגזרותמולממוכנתוחטיבהמשוריינתכיאפשר,המים.קועלמחדשולהתייצבהגשרבראשי

זאת,ביותר.הגדולההצלחתםאתהצולחיםהכוחותךרואלכלהנתחנותל"נכדגנתופקתה
נועודה,,"יוםמבוקרלההנעוש12ועודמ"ש"החלחזיתה
לאצה"ל)קרי(והאטבהנגדהתקפותמשיכשלו*

וקיל-האוייעלמחדשולהתייצבהגשרראשיאתלהשמידיצליח

עוצמתאתהמצריהמודיעיןהעריך1973ספטמברחודשבסוףניהולתוךיסוגו,צה"לכוחותכיהוערךהמים,קו
מטוסיםכ-310מהםקרב,מטוסיב-490הישראליחיל-האויריגיעואליוהקומולהגנהבקווייערכוהשהיה,קרב

ישניםמטוסיםויתרםמיראז')סקייהוק,פנסום,(חדישיםלכתרבנסיונותיהםממשיכיםכשהםהתוקפים,הכוחות

שברשותהוערךכןפיגה).אורגן,ווטיר,מיסטר,סופר-מיסטר,(המע-להגנתכוחותיפרסובמקביל,הגשר.ראשיאת
מסוקיםכ-80מל"ט),(טייסללאמטוסים42חיל-האוירהאופר-העתודהכוחותיקודמובזמןבוההרריים.ברים
נחלקוהקרבמטוסישונים.הובלהמטוסיכו-50שוניםמסוגיםאתוישלימושלהם,הריכוזמאזוריוהאסטרטגיתסיבית
:הבאבאופןהצפויותולמשימותליעודיהםבהתאםבעדלמנועבמטרהזאת,נגד.מתקפתלהנחתתההכנות
מיראז').מטוסים47מהם(ליירוטמטוסים72*אוהגשר,ראשימתוךהחוצה,לפרוץשצלחוהכוחות

פנטום).מטוסים94מהם(לתקיפהמטוסים154*המעברים.לעברלהתקדם
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156מהם(קרקעלכוחותסיועלמשימותמטוסים252*
סקייהוק).מטוסים

ווטור).מיראז',פנסום,(וצילוםסיורלמשימותמטוסים13*
260--270חיל-האויריקצהאלהקרבמטוסימתוךכיהוערך,
ש--1,20001,1לבצעמסוגליםאלה;המצריתלחזיתמטוסים
חיל-האוירשלההנחתהכושרלקרבות.הראשוןביוםגיחות

כבדותמרגמותבגדודמתוגברחי"רבגדודהוערךאחדבמטס
גדודיםבשניהוערךאחדבמטסההצנחהכושר;מ"מ120

האורגני.נשקםעל

אפשריותפעולהדרכי

חיל-כיהוערךלמתקפה,ההכנותלסיכולהפעולותבמסגרת

ההגנהמערכתנגדהתקיפהגיחותעיקראתיפעילהאו~ר
כינוסבשטחיכוחותתעופה,שדותהתעלה,שבמרחבהאוירית
והגישור.הצליחהאמצעישלריכוזיםונגדריכוזובשטחי

באופןתתנהלחיל-האוירפעילותכיהוערך,זאתבמסגרת
ההת-אתולעכבלשבשבמגמהובלילההאורבשעותרצוף

הכוחות.שלמחדשארגנות

כיהוערךובמהלכה,שהחלהאחרימצריתלמתקפהבתגובה

הכוחותאתהלילהבשעותחיל-האויריתקוףהפתעהתושגאם
שלקטנותקבוצותכךלשםמפעילכשהואהצליחה,באזורי

הרא-האורמשעותהחלצפויהעיקריהתקיפהמאמץמטוסים.

שדות-התעופה,נגדויופעל1ועודה"ע"יוםשלשונות

שכברהכוחותהגשרים,החזית,שבקוהאויריתההגנהמערכת
הוערךהשני.האופרטיביהדרגעלהנמניםהכוחותונגדצלחו,

גיחות400--450הראשוןהלחימהביוםיקצהחיל-האוירכי
במרחבגיחותכו-2250ארמיהבמרחבכנ"ליעדיםלתקיפת
המאמץכיהוערךהקרקע,לכוחותלסיועאשר3.ארמיה
הדרגכוחותנגד1ועודה"ע"יוםמבוקרהחליופנההעיקרי

הגשרבראשיולהיאחזלצלוחשהצליחוהראשוןהאופרטיבי
עליהם.המגיניםהאוירית,ההגנהכוחותונגד

חיל-הים
שלההנחתהסד"כשעיקרהעריךהמצריהמודיעיןכידומה

כיהוערךמקום,מכלהאדום.היםבזירתמרוכזחיל-הים

הוערךבידע-ריב.6:ובאיזורסואץבאיזורצפויההנחתהמאמץ
2מהן(טרפדות3כוללהאדוםביםהשיטכליסד"ככי

נושאתאניהברטרם","סירות15סיור,סירות6מקולקלות),
בינוניותנחיתהאסדות8בינוניות,נחיתהאניות3גייסות,

2.דגםזודיאק""גומיסירותו-100וקטנות
באופןהוערךזו)בזירה(חיל-היםיחידותשלהנחתהכושר
מחלקהפחותטנקיםפלוגתועודחי"רגדודעדהבא:
גדודישני-ואבטחתוחוףראשכיבושלאחר;ראשוןבמשט
מחלקהפחותטנקיםפלוגתועודהאורגנינשקםעלחי"ר
מתנייע.שדהגדודועוד

מצרים

בלבד):יבשהכוחות(כוללתעוצמה

העוצבותאתהיבשהכוחותשלהסד"ככללהמלחמהבפרוץ
הגנהכוחותכולללא(הבאותהעל-עוצבתיותהמפקדותואת

:וכהכמר)אזורית
ארמיות.שתישלמפקדות*

משוריינות.דיביזיותשתי*

ממוכנות.דיביזיות3*
חי"ר.דיביזיות5*

זיתויאמצע2טנקיםחטיבות3--5*

תויאמצע.28ממוכנותחטיבות2.

עצמאיות.חי"רחטיבות4*

םינחנצ.29חטיבות3*

ודנמוק.29גדודי24.

העי-הלחימהאמצעינכללוהיבשהכוהותשלהפעילבסד"כ

:הבאיםקריים

בינוניים.טנקיםכ-2,200*

נגמ"שים.כ-2,900*

ארטילריים.קניםכ-2,400*

נ"ט.טיליםשיגורמערכותכ-800*

גורפ"-7".קרקע-קרקערקטותמשגרי12*

סקאד"."קרקע-קרקעטיליםמשגרי9*

שכלללמתקפההסד"כנבנההנזכרת,הכוללתהעוצמהמתוך

דיביזיותחמשפיקודןותחתהארמיותשלהמפקדותשתיאת
דיביזיותשתימשוריינות,דיביזיותשתימוגברות,חי"ר

המפורטהכוחותסדר(הקומנדוגדודיוכמחציתממוכנות
אלהביןנחלקוהנותריםהכוחותבהמשך).יובא-כבתקפה
המפקדהשלהעתודהלביןסוףיםפיקודבמרחבנערכו:.
הכללית.

המתקפהשלהכוללתהתכנית
הכוחותשלהכלליתבמפקדההוכנולמתקפהתכניות-אב
ששתמלחמתשללסיומהבסמוךלודאי,קרובהמזוינים,

המזוינים.הכוחותשלשיקומם1968בקיץמשנסתייםהימים,
תכניתשלהראשונההמהדורההוכנהאחתגרסהלפי

במלחמתהמצריםפעלוהאחרונהגרסתהשלפי-המתקפה
עםמקום,מכל30.1970שלהראשונהבמחצית-אוקטובר

והמפקדהמלחמהשרלתפקידאסמאעילאחמדשלמינויו
נערכה1972(באוקטובר)26המזויניםהכוחותשלהכללי
שלהחדשהלתפיסהבכפוףזאת,בתכנית.כוללתרביזיה

לאותובסמוךסאדאתאצלשהתגבשהכפיומטרותיה,המלחמה
במחציתהתכניתעיבודהושלםהחדשהבמהדורתההמועד.

כילצייןמקוםישזהבהקשר31.1973ינוארשלהראשונה
למל-שקדםהשבועבמהלךנערכובתכניתאחרוניםתיקונים

שעתמהקדמתהתחייבואשרתיקוניםאלההיוהיתרביןחמה.
שסוכםכפיבאוקטובר,6ביום1405לשעהוקביעתההיש"
ב-3בדמשקאסמאעילאחמדשקייםהחטוףהביקורבעת

בהמשך).נדוןהיש"שעתבהאדמת(1973באוקטובר
המעבריםכיבושאתהאופרטיביכיעדקבעההמתקפהתכנית

שלהמזרחיהחוףכיבושאתלפחות,וכן,בסיני,המערביים
הנמניםבכוחותמוגברותארמיותשתיע"יזאת,סואץ.מפרץ

עצמאי.משימהכוחועודהכללית,המפקדהשלהעתודהעל

להתבססהארמיותשתיהיואמורותהכיבוש,השלמתלאחר
1.מס'במפההמתוארכפילמעבריםמזרחיתלהגנה

32(סגולהרשת516434,נ.צ.נחל-ים(מצפק:2ארמיה*
--504384(נ.צ.מ.(ג'בל-קדירהקו;הצפונישבציר
המרכזית.שבגזרהרפידים)(גפגפהאיזור

מזרחית--רפידים)(אלמליזהתעופהשדה:3ארמיה*
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אלחיטאןצרר--516337(נ.צ.מ.(אלגידילג'בל

--512303(נ.צ.(אלג'נדיראם--523324(נ.צ.מ.(

469275(.נ.צ.(סדרראס

שלביםבשלושהלהתבצעהיתהאמורההאופרטיביהיעדהשגת
:מערכתיים

דיביז-חמשעםרחבהבחזיתהתעלהצליחת:'אבלש44

גשרראשוכיבושהראשון)האופרטיביהדרג(מוגברותיות
1.ועודה"ע"יוםסוףעדזאת,ק"מ.12-10בעומקרצוף

ה"ע"יוםשלהמאוחרותבשעותכינקבעזהשלבבמסגרת

בחוףקומנדוכוחותבמסוקיםויונחתומהיםיוחפוואילך,
נ.צ.(מלעבראםהקטעעלישתלטוסואץ,מפרץשלהמזרחי
הציראתויאבטחו519172(נ.צ.(שרתיבראם--492231(

לעבורהיתהאמורהזודרומה.ממוכנתחטיבהשללתנועתה
שלהגשרראש(הדרומיהגשרראשדרך1ועודה"ע"ביום

462229(,נ.צ.(מסלהראסאתלכבוש19(,חי"רדיביזיית
במרחקלהגנהולהערךדרומהלהמשיךסדר,ראסעללהשתלט

רוט-אל.33דרומיתק"מ10של

כ,,עצירהבתכניתהוגדראשרביניים,שלב:'בבלש,4
הדרגשללכוחותלתתהיהאמורזהבינייםשלבאופרטיבית".
הגשרבראשילהתארגןהדרושהזמןאתהראשוןהאופרטיבי

שלהעתודהכוחותשלנגדהתקפותחפוריםממערכיםולבלום
האופר-הדרגשלהכוחותהיואמוריםזהשלבבמהלךצה"ל.

שלהבאהשלבפיתוחלקראתהתעלהאתלחצותהשניטיבי
קרקע-אוירטיליםסוללותהיואמורותזאתבמסגרתהמתקפה.

לתעלה.ממזרחהנמצאיםלכוחותלהצטרףוניידותנייחות
ידועאינוהאופרטיביתלעצירהבתכניתשנקבעהזמןמשך

פועללהיותהיהשאמורנראה;במדויקאלהשורותלכותב

שלהנגדהתקפותבשבירתשתושגההצלחהמידתשליוצא
עםהמזרחית.בגדההכוחותשלההתארגנותקצבושלצה"ל
34.א'מערכתישלבמתוםימים7לונקבעוכיגםאפשרזאת,

מזרחיתהגנהקומיצובהמעבריםקוכיבוש.'גבלט,.*

שתילפחות,ועוד,משוריינותדיביזיותשתיעל-ידילהם,
שלהכוחותובסיועהשני)האופרטיביהדרג(ממוכנותדיביזיות

המת-שלהעיקריהמאמץכיווןהראשון.האופרטיביהדרג

המתקפהמהתחלתימים5-4תוךזאת,רפידים.פתחת-קפה
85.זהשלבבמסגרת

למתקפהסד"כ
העוצבותאתלכלוללמתקפההסד"כהיהאמורהתכנוןלפי

3.מס'בטבלהשמובאותכפיהעיקריות

א'מערכתישלבשלהחננית
.המבצעייםומשמעויותיהםהתעלהשלהקרקענתוני

דרךעלהמשפיעיםמיםמכשוללכלהמשותפיםלנתוניםנוסף
זרימתם,ומהירותהמיםעומקהמכשול,רוחבכמו-צליחתו

סואץלתעלת-ועודהמיםפניגובהעלושפלגאותהשפעת
אותההפכויחדבהצטרפםאשרנוספים,מאפייניםכמה

נתוניהיוהמתכננים,שללהערכתםבמינו.יחידמיםלמכשול

נודעהלהםגדותיה,שתיושלהתעלהשלהמיוחדיםהקרקע
הצליחה,פעולתעלביותרהחשובההמבצעיתהמשמעות

:כדלקמן
-אבןעשויהושפתןמדרגות-התעלהשלהגדותמבנה*

בלאאמפיבירכב/רק"משלירידהאועליהמאפשראינו
מוקדמות.הנדסיותהכשרות

לגובההמתרוממתהמזרחית,הגדהלאורךשנבנתההסוללה*

סד"כ-3מס'טבלה

ראשוןאופרטיבידרגעל-עוצבתית/מאמץמפקדה

עצמאיתחי"רחטיבתלכיבוש)?(עצמאימאמץ
קומנדוגדודיועוד--אורקל"),,(10ק"מ:המשולש --כתובה"),,(אלחרשג'סר

2ארמיה

3ארמיה

סדר--ראסלכיבושמאמץ
ים-סוף.מפקדתבפיקודאלטור

ת"פועוד18חי"רדיביזיית1.
15.עצמאיתטנקיםחטיבת

ת"פועוד2חי"רדיביזיית2.
מדיביזיה(24טנקיםחטיבת
23(.ממוכנת

ת"פועוד16חי"רדיביזיית3.
מדיביזיה(14טנקיםחטיבת

21(.86משוריינת

ת"פועוד7חי"רדיביזיית1.
25.עצמאיתטנקיםחטיבת

ת"פועוד19חי"רדיביזיית2.
מדיביזיה(22טנקיםחטיבת

ף(36ממוכנת

130.עצמאיתממוכנתחטיבה3.

מדיביזיה(1ממוכנתחטיבה1.
ar(6ממוכנת

קומנדו.גדודיועודחי"רחטיבת2.

88.15עצמאיתטנקיםחטיבת1.

21.משוריינתדיביזיה2.
23.ממוכנתדיביזיה3.

4.משוריינתדיביזיה1.

פחות(6ממוכנתדיביזיה2.
1(.ממוכנתחטיבה

למתקפה

שניאופרטיבידרג

135

טרקלין""
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רכב/צליחתמוגעתהתעלה,לשפתמעלמטר20-10של
פרצות.בהשנפרצולפניאמפיבירק"ם

יריורמוזותחזקיםמעוזיםהכוללהגנהקושלקיומו*
הקרוב.ובעורפההמזרחיתהגדהלאורךלטנקים

הגדהלאורךאחריםדליקיםוחומריםלנאפלםמכליםהצבת*
במגמההתעלהמיאתלהבעירלאויבמאפשרתהמזרחית,

םירעתסמה.89הכוהותצליחתאתלעצור
אשרהבאות,המבצעיותהמשמעויותעלהצביעוהמתכננים

ביותרהחשובותההשלכותכבעלותהנ"ל,מהנתוניםנובעות
:התעלהצליחתעל
הסת-בסירותהתעלהאתלצלוחמסוגלותחשריחידות*

וציודתחמושתאישי,נשקאתןנושאותכשהן-ערות
עלולטפס-הסירותשלהמעמסלכושרבהתאםאחר

העפר.סוללת
אלאהתעלה,אתלחצותמסוגלאינואמפיבירכב/רק"מ*

המזרחית,שבגדההעפרבסוללתפרצותפתיחתלאחר
בשתימזחיםוהכשרתמהמים,ועליותלמיםירידותהכשרת
7--9לפנילאתסתייםכיהוערךאשרפעולההגדות,
ההתקפה.מהתחלתשעות

פתיחתאחרילפעולתוכלנהחי"רכוחותלהעברתמעבורות*
זאתהקרובה,בגדהמזחיםוהכנתהעפרבסוללתפרצות

שעות.2ועודש""לפנילא
כבדהוארטילריהרק"םרכב,נושאותודוברותמעבורות*

מהמיםעליותוהכשרתמזחיםהכנתאחרילפעולתוכלנה
שעות.7-5ועודש""לפנילאזאתהרחוקה,בגדה

השלמתלאחרגשריםעלאחרכבדורכברק"ממעבר*
שעות.וע-יועודש""לפנילאבנייתם,

המבצעייםומשמעויותיהםהקרקעמנתוניהמצטברתהמסקנה
הראשונים,בגליםלצלוחאמוריםאשרהחי"ר,שכוחותהיתה

לעבו-הדרושיםהתנאיםאתוליצורהעפרסוללתעללהשתלט

בלאהגשרבראשיעצמםלמצואעלוליםהמהנדסים,שלדתם
הראשונותהשעות7לפחותבמשךנ"טארטילריהובלאטנקים

יחידותמולחשופיםלהימצאזהובאופןהלחימה,מהתחלת
נתפסהאלהבשעותהכוחותשלנ"טהגנהצה"ל.שלהשריון

כולה.הצליחהגורלאתלחרוץעלולהעדרהשכןכקריטית,
זו.בעיהלפתורבעיקרה,נועדה,הצליחהסדרתכנית

לצליחההכוחבניין

מהנתוניםכתוצאהשנוצרוהבעיותמכלולעללהתגברבמגמה
להכ-יחסית,ארוך,זמןמשךשחייבו-התעלהשלהקרקעיים

בתנאיהעפרמוללתולפריצתהגדותשתישלההנדסיותשרות
הכוחלארגוןמפורטתתוכניתעובדה-התעלהלגישורמוקדם

עקרונות:כמהעלהתבססהזותכניתעוקבים.בגליםלצליחה
דרגיםבשניהרמותבכלהכוחארגוןשלהעיקרוןנשמרא.

לשתיהצליחהלשלבחולקה40המוגברתהחי"רדיביזייתב.
:עיקריותקבוצות

ניש-נ"טוטיליםיחידתימסייענשקואתםהחי"רכוחות*
ובמעבורות.הסתערותבסירותהצולחיםאים

ובגשרים.במעבורותהצולחיםודרגיםארטילריהטנקים,*
לצליחההראשונההקבוצהעלהנמניםהכוחותארגוןג.

4.מס'בטבלהכמצויןעוקבים,בגלים

הקבוצהעלהנמניםהכוחות,צליחתארגוןד.
גדודי/אתכנזכר,כללה,השניההכוחותקבוצת:הינשה

נוספיםסיועגורמיארטילריה,ואגדייחידותהטנקים,חטיבת
קבוצותלששאלהכוחותחולקוהתעלה,מעברלצורךודרגים.
הצליחהאמצעיאתלהםמהוויםהגשריםכאשרמשנה,

5.מס'בטבלהכמצויןהעיקרי,

נקודותוהכשרתצליחהאמצעיהקצאת
וגישורצליחה

שוטף,באופןלצלוחהמוגברתהחי"רלדיביזייתלאפשרבמגמה
אחתכלהיתהאמורהלעיל,שפורטהצליחהלסדרבהתאם

48:הבאיםהצליחהאמצעיאתלקבלמהדיביזיות

אתהמהווהחטיבהלכל(D.L'-10הסתערותסירות144.
לכלסירות18-סירות72הוקצוהראשוןהטקטיהדרג
בדרגגדודלכלסירות36ראשון,בדרגהצולחתפלוגה

הראשון).
שלהתי"רגדודיבהעברתסיוע-חי"רלמעברגשרים2*

השגההטקטיהדרגעלהנמניתהממוכנת,החטיבה
משאיות8ועוד.P.T.Sמשאיות)4אמפיביותמשאיות12*

.)1)-61

טנקלהעבירמסוגלתדוברהכל(.T.P.Pטון50דוברות6*
אחד).בינוני

רק"מ.למעברגשרים2*

להטעיה,דמהגשרלהוותבעיקרומיועד-טון4גשר*
רכבכליגםהצורך,במקרהעליו,להעבירניתןאולם

טון.3.5עדשלבמעמס
בכללהכשירהיהצריךאלה,אמצעיםשלתקינהלהפעלה

נקודותלמעט(וגישורצליחהנקודותדיביזיוניתצליחהגזרת
בהכשרהחייבותהיולאאשרההסתערות,לסירותצליחה
6.מס'בטבלההניתנותמוקדמת)הנדסית
אמצעייוקצואכןמוגברתחי"רדיביזייתלכלכיבהנחה,
וה-הצליחהנקודותוהכשרתלעילשפורטובכמויותהצליחה
כוחותכיהוערךצפויות,בלתיתקלותבלאתיעשהגישור
תומזע3תוךהתעלהאתלצלוחיוכלוהדיביזיהשלהחי"ר
תוך-האחרוהרכבהדרגיםהארטילריה,הטנקים,;מ"ש"
וה-הצליחהנקודותשלהכשרתןהשלמתממועדשעות4--5

מ,,ש").שעות9-7לפנילאהכשרתןתושלםכאמור,(גישור.

א'מעוצתישלבשלהמבצעיתהתכניתירוט*

"היש"שעתהוגדרהדחא,45למעטשברשותנו,המקורותבכל
האורלפני"אולמבצעים",הראשוןהיוםשלאחרוןאור"כ

אוירי).אחרוןאורהיינו,-אחרוןאור(וכו'."'האחרון"
הפעולות"כיהמצריםשאפוהמקורילתכנוןבהתאםמזו,יתרה

אחריבהסבירםבהשיכה".תבוצענההצליחהשלהעיקריות
המפקדיםהצביעוה,,ש",שעתלגביעמדתםאתהמלחמה
אחרוןלאורבסמוךש""כיהעובדה,עלבעיקרהמצריים

הראשונותהסירותעוזבותבוהמועדהואהצליחהגמבצעש""
הגדהשלפסיגו,במצב(הקרובההגדהאתהמסתעריםהכוחותשל

המערבית).הגדההיאהקרובה
ואילוע"כ"1,המצריםעל-ידימכונההמבצעיםשלהראשוןהיום"9

השוגה/הכינוילמרותה,,ע".יוםהואבצה"להמקובלהמינוח
לאמץבחרנוובמונחיםבהגדרותאחידותליצורבמגמההרי

בצה"ל.המקובלהמינוחאתזהבמאמר

25028מערכות"



עוקביםבגליםלצליחההראשונההקבוצהעלהנמניםהכוחותארגון-4מס'טבלה

זמניםלוח

תחמושתלחימה,אמצעיהצולחהכוחהרכבהשלמתמועדהגעהעזיבתהגל
ההתארגנותלגדההגדה

הרחוקהבגדההרחוקההקרובה

גדודישלהמסתעריםהכוחות1.ש""ש""ראשון
חטיבותשלהראשוןהדרג6ועור
הראשון.הטקטיהדרגדקות

טיליםשיגורמערכות.קומנדו.שלחוליות2
סאגר"."נ"טשלוהתצפיתהאיכוןחוליות3.

מ"מ))82המרגמותפלוגת
הגדודית.

שלוהתצפיתהאיכוןחוליות4.
מ"מ))120המרגמותפלוגת

אגדגדודיושלהחטיבתית
החטיבתי.הארטילרי

והחפ"קיםהשניהדרגפלוגות1.ועודש""ש""ש""שני
הדרגחטיבותשלהגדודיים40עד33ועודועוד
הראשון.הטקטידקות1218

שיגורמערכות24סאגר",,נ"טטיליםפלוגות22.דקותדקות
סאגר""נ"טטיליםהטילים,גדודמתוךנישאים
מערכתכלעם;נישאיםדיביזיה.לכלשצורף

טילים.4או3
איכוןוחוליותחפ"קים3.

ארטילריה.גדודישלותצפית

חי"ר:גדודבכלגדודישלהמסייעהנשקפלוגותועודש""ש""ש""שלישי
ב-10תול"רים14.הראשון.הדרגשלהחי"רדקותכ-45ועודועוד
לכלפצצות9עם2430

תול"ר.דקותדקות
ב-11תול"רים26.

לכלפצצות5עם
תול"ר.

מ"מ82מרגמות36.
לכלפצצות12עם

מרגמה.
נ"ממק"כים44.

150עםמ"מ12.7
מק"כ.לכלכדורים

:נשקכליכלעבורלנשקהתחמושתמנתהשלמתועודש""ש""ש""רביעי
לכלטילים14.עתודתמתוךהיחידתי,המסייעדקותכ-60ועודועוד

ו'414

טיליםשיגורמערכתברמתהנמצאתהתחמושת
נישאים.סאגר""נ"טהגדודים.דקותדקות

לכלפצצות220.
ב-10.תול"ר

תול"רלכלפצצות38.
ב-11.

לכלפצצות430.
מ"מ.82מרגמה

לכלכדורים5520.
נ"מ.מק"כ
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זמניםלות

תחמושתלהימה,אמצעיהצולתהכוחהרכבהשלמתמועדהגעהעזיבתהגל
ההתארגנותלגדההגדה

הרחוקהבגדההרחוקההקרובה

חטיבותשלהשניהדרגגדודי1.ש""ש""5--8גלים
הראשון.הטקטיהדרגועודועיד
הדרגחטיבותשלחפ"קים110.2דקות55

6(.5,בגלים(הראשוןהטקטידקות41משוער)(
טיליםשלשיגורמערכות12טיליםשלהשלישיתהפלוגה3.משוער)(

נישאים.סאגר""נ"טמגדודנישאים,סאגר""נ"ט
דיביזיה.לכלשצורףהטילים

הדרגדיביזיותשלהפ"קים4.
בגלים(הראשוןהאופרטיבי

,7.)8

שלהארטילריהמפקדות5. הדיביזיוניים.האגדים4;

שלותצפיתאיכוןחוליות6.
שלהארטילרייםהאגדים
הארמיה.

גדודימסייענשקשלהראשוןהדרגגדודי1.ש""9--12גלים
שלהגדודיםכמוהשניהטקטיהדרגחטיבתועוד
הטקטיהדרגחטיבות10(.9,בגלים(110

הראשון.החטיבהשלהחפ"ק2.דקות

הדרגעלהנמניתהממוכנת
10(.9,בגלים(השניהטקטי

שלהשניהדרגגדודי3.ש""
עלהנמניתהממוכנתההטיבהועוד
הורניהטקטיהדרג145

12(.11,בגלים(דקות
משוער)(

נ8,ש8ןןןש8,ש18.'.:ש
,ןן

נ2:"בבכ~
א-

ראשוןד'ב'זיונ'דרגם

-
ן

דמהכלשלשנודיגח

דרגיםבשנימוגברתחי"רדיביזייתארגון
עפ9 250מצרכות"



השניההקבוצהעלהנמניםהכוחותצליחתארגון-5מס'טבלה

הצולחהכוחהרכב'הצליחהשלהזמניםלוחמשנהקבוצת

ש""עדשעות7ועודש""ראשונה
שעות.10ועוד

ועודש""עדשעות10ועודש""שניה
שעות.11

החי"ר.דיביזייתשלהאורגנייםהטנקיםגדודי1.

שלמ"מ85תותחים(נגרריםנ"טאמצעים2.
הדיביזיוני)הגדודושלהחטיבתיותנ"טהפלוגות

תול"ריםו,,שמל",סאגר""נ"טטילים(ומתנייעים
ג'יפים),אושריוניותעלמותקניםב-11

החי"ר.חטיבותשלמ"מ120המרגמותפלוגות3.

קווי.קשרלפריסתורכברק"שים4.

ושלנ"מהמק"כיםשלהתחמושתמנתהשלמת5.
הלהביורים.פלוגות

אשיחידתעםובינונית,שדאארטילרייתגדודי1.
גדוד.לכלאחת

אחתאשיחידתלהשלמתתחמושתעמוסותמכוניות2.
הראשונה.הקבוצהבמסגרתצלחואשרהיחידות,לכל

אחתלכלשצורפההבינוניים,הטנקיםחטיבת
ר'"חה.42מדיביזיות

גדודיים.מנהלתייםדרגים

חטיבתיים.מנהלתייםדרגים

דיביזיוניים.מנהלתייםדרגים

שלישית

רביעית

חמישית

שישית

ועוד"11"עדשעות11ועוד"11"
שעות.12.5

ש""עדשעות12.5ועודש""
שעות.13ועוד

ועודש""עדשעות13ועודש""
שעות.13.5

ש""עדשעות13.5ועודש""
שעות.15ועוד

עיניהםומולמאחוריהםכשהשמשלתקוףלהםמאפשרהיה
במידהפשטניהואזהנימוקאולם,צה"ל.חייליהמגינים,של
השיקוליםשלהמלאהמכלולאתלהערכתנו,ממצה,ואינורבה

יחסיאתבניתוחם-הםאלהשלמקורםהמתכננים.בפנישעמדו
הקרקעייםהנתוניםנוספועליהםמרכיביהם,כלעלהכוחות

לשעותהיש"שעתאתבקבעםכידומה,התעלה,שלהמיוחדים
היתרונותאתלהשיגהמתכנניםחשבוהמאוחרות,אחה"צ
:הבאים

אויריאחרוןבאורלתקוףיוכלוהמצרייםהאוירכוחות
יאפ-לאזאתלעומת;סינישלהאופרטיביבעומקמטרות

מלאביטוילתתהישראלילחיל-האוירהמאוחרהיש"שר
מכך,כתוצאה1.ועודה"ע"יוםבבוקראלאלעוצמתו,

ושלהצליחהשלהעיקריהשלביוכלהמתכננים,קיווכך
מצדבלבדמוגבלתהפרעהתוךלהתנהלהתעלהגישור

חיל-האויר.

העפרסוללתכיבושהמסתערים,הכוחותשלהצליחה
האח-האורבשעותההנדסיתההכשרהעבודותוהתחלת

רונות.

וחטיבותהחי"רחטיבותשלהטנקיםוהעברתהתעלהגישור*
תתאפשרזהבאופןהחשיכה.בחסותהשניהטקטיהדרג

עםהראשוןהאופרטיביהדרגכוהותכלשלההתייצבות
אתלבלוםנכוניםהדיביזיוניים,הגשרבראשיראשוןאור

צה"ל.שלהשניהטקטיהדרגכוהותשלהנגדהתקפות

פרצהבוכמועדל"ש"סימוכיןמצאנומהמקורותאחדלאבאף
משוםבכךשישלוודאיקרוב1405.שעה-בפועלהמלחמה
לפיהםהמלחמה,אחריעלי,אסמאעילאחמדשללדבריואישור
ב-3בסוריהשערךהביקורבעתרקסופיתהיש"שעתסוכמה

שדגלוהסוריםשלעמדתםביןכפשרהזאת,1973.באוקטובר
שלעמרתםלביןהראשונות,האורבשעותהמלחמהבפתיחת
אתמוצאאכןשהדברכפימאוחר,ב"ש"שצידדוהמצרים
שינוייםעלבבירורלהצביעניתןלאםיברה.46במקורותביטויו

כפיבמתקפההיש"שעתהקדמתבעקבותשחלומשמעותיים
לתכנית.בהשואההתעלהבחזיתבפועלשבוצעה
שלבילשלושההתכניתלפינחלקא'מערכתישלבביצוע
:2(מס'מפהראה(משנה

ועודש""עדק"מכ-3שלבעומקגשרראשיכיבוש*
הדיביזיות).שלהישירההמשימה(שעות4-3
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דיביזיוניתצליחהבגזרתוגישורצליחהנקודות-6מס'טבלה

י"י""י"יייקי"י',"בשע":מובעת""ע'::':1גם:,י:

4יותלמש
ק.די.P.T.S.:.5משאית1

עמוסותזאג-63משאיות3

עמוסים.ג'יפים616-(613:1-(1משאיות2אמפיביות

צליחהנקודת
:מהבאיםאחדאובינונייםטנקים4

50322לדוברות
עמוסותמשאיותי-18

גרוריםעםתותחים4טון
עמוסים,ג'יפים16

:מהבאיםאחדאובינונייםטנקים8צליחהנקודת

22)1(96לדוברות
עמוסותמשאיות16--18

טון
גרוריםעםתותחים8

עמוסים.ג'יפים32

400-300אוטנקים240:ק.ן4.ע.גשר

גישורנקודת
21

רכב.כלי
200אוטנקים120ע.ע.]ר:.גשרכבדגשרשל

כלי-רכב.

גישורנקודת

קליםרכבכלי1160טון4לגשר

דמה)(

גישורנקודת
חי"רלגשר

צליחהנקודת
רזרבית

)14(11מספרסה"כ
הצליחה/גישורנקודות

חי"רדיבי"ותלשתיתישורצליחהאמצעיהקצאתתכנף--7מס'טבלה

19חי"רדיביזייתתר,ג/3ארמיה16חי"רדיביוייתתרזג/2ארמיה

מספרסה"כהכליםמספרנקודותמספרמספרסה"כהכליםמספרנקודותמספרהצליחה/נקודותסוג
אמצעיהפועליםהצליחה/הגישוראמצעיהפועליםהצליחה/הגישורגישור

הצליחה/הגישורנקודתבכלהצליחה/הגישורנקודתבכל
צליחה/גישורצליהה/גישור

43125315אמפיביותמשאיות

224236נ.5.ע.(מתנייעותמעבורות

---5210ע.ע.ז).(טון50דוברות

428---ביילי)(טון96דוברות

---111ק.א1.ע.)(טון60גשר

1ילייב)1(11ך[.עועו)1(1טון50גשר

111---טון25גשר

??ז12)2(חי"רגשר

111111טון))4דמהגשר

22רזרביותצליחהנקודות

16)18(16חי"רדיביזייתבגזרתסה"כ

1!2501מערכות"



הדיביזיו-הגשרראשיוהעמקתהשניהטקטיהדרגהעברת*
ה"ע"יוםשלראשוןאורעדק"מ8--10לכדיניים

הדיביזיות).שלהקרבמשימת(1ועוד
ארמיו-גשרראשילשניהדיביזיונייםהגשרראשיאיחור*

1ועודה"ע"יוםתוםעדק"מ12-10שלבעומקניים
ז.(תוימראה4שלהישירההמשימה(

א'משנהשלב

האופרטיביבעומקיעדיםעלהאויריתהפתיחהמכתבחסות
15פחותמ"ש"החלארטילרית,ריכוךואששבסיניוהטקטי
המסתעריםהכוחותאמוריםתוקד,3848ועודש""ועדדקות
לצ-הראשון,הטקטיהדרגמחטיבתהראשוןהגדודיהדרגשל

בגדהלהיאחזהסתערות,בסירותהתעלהאתרחבהבחזיתלוח
לכיבושבלחימהולפתוחהמעוזיםשביןברווחיםהרחוקה
החי"ר,לפלוגותנוסףכללו,המסתעריםהכוחותרפעה.49סוללת
להשתתףנועדולאאלהקומנדו.ויחידותטנקיםציידיחוליות
בעומקנ"טמארביםולהציבהסוללהאתלעבוראלאבלחימה
שלהקרובותהעתודותכיהוערך,אשרהציריםעלהטקטי
להלן).-פירוט(התעלהלעבו.בהםינועוצה"ל
הכוחותיצלחובסוללה,המסתעריםהכוחותשלהאחזותםלאחר

התעלה,אתעוקביםבגליםהראשוןהטקטיהדרגשלהעיקריים
ש""עדויכבשוק"מ,7-6שרוחבהדיביזיוניתצליחהבגזרת
תוךזאת,ק"מ.כ-3שלבעומקגשרראששעות4-3ועוד

כישהוערךהראשוןהדרגעתודותשלנגדהתקפותבלימת
-מהגשותךכבשעות.2-1ועודמ"ש"החלתונחתנה
הדיביזיות.שלהישירהשימה
ההנדסהיחידותיחלוהגשר,ראשילכיבושללחימהבמקביל
בגדהמהמיםהעליותבהכשרתהעפר,בסוללתפרצותבפריצת
בהרכבתיחלוכןהקרובה.בגדההירידותובשיפורהרחוקה
ועודמ"ש"החלס.הבורקה5לגדהבסמוךוהגשריםהדוברות

החטיבותתצלחנהשעות,4-3ועודש""ועדשעותכ-2
החטי-(שלהןהנגמ"שיםבלאהחי"רדיביזיותשלהממוכנות

שלבשללסיומועדהשני).הטקטיהדרגעלנמנותבות
בגדההדיביזיותשלהשניהדרגאתתהוונהזה,משנה

המזרחית.
ייפסקהתעלה,צליחתאתהחי"רכוחותהשלימובוזה,במצב
במקומותיהםלהגנהייערכוהכוחותהתקדמותם.המשךזמנית,

חטי-שלהאורגנייםהארטילריהוגדודיהטנקיםלהצטרפותעד

כנזכר,ב'.בינייםלשלבתוכננהצליחתםאשרהחי"ר,בות
בראשייימצאוהחי"רשכוחותלכךמודעיםהמתכנניםהיו

מהת-לפחות,הראשונות,השעות7במשךטנקיםבלאהגשר

השריוןליחידותחשופיםלהיותעלוליםולכןהלחימה,חלת
כקרי-נתפסהאלהבשעותהכוחותשלנ"טהגנהצה"ל.של

המתכ-כולה.הצליחהגורלאתלחרוזצלולהעדרהשכןטית,
:הבאותהדרכיםשלשילובעל-ידיזובעיהלפתורקיווננים

דיביזיותמתוךנ"טבאמצעיםמתוגבריםחי"רכוחות*
כבישמאחוריבמסוקיםמונחתיםלהיותהיואמוריםהחי"ר,
ציריעלטנקיםוכציידינ"טעצירהכקוולפעולהתעלה,

הקרובותהטקטיותהעתודותשלהמשועריםההתקדמות
םיזועתב.51המרוכזות

קומנדוגדודפיקודתחתקיבלההחי"רמדיביזיותאחתלל.
גדודיכיתוכנןהימראה.52שלהקומנדומג'מועתמתוך

הגליםעםיחדהתעלהאתבסירותיצלחואלהקומנדו
כ-15עדשלבמרחקהטקטיבעומקויפעלוהראשונים,

הבאה:בלעוזהוגדרהמשימתםלתעלה.ממזרחק"מ
הלוחמיםהראשוןהדרגכוחותשלהפעילותאתלאבטח"

המקומיותמהעתודותהמעוזיםאתולנתקהמעוזים,נגד
זאת,מהטנקים".במיוחדהקרובות,הטקטיותוהעתודות

ארטילריהעמדותמפקדות,נגדבחוליותפעולהעל-ידי
ומערכתהתעלהפנישלההצתהמתקניהטווח,ארוכות
ציריעלמוקשיםויניחומארביםיציבוכןהקוי.הקשר

העתודה.כוחותשלהמשועריםההתקדמות
שלהמזרחיובחוףהארמיותמשתיאחתכלשלבמרחב*

הנמנותקומנדומג,מועותלפעולהיואמורותסואץמפרץ
המזוינים.הכוחותשלהכלליתהמפקדהשלהעתודהעל

במסוקיםיונחתוהמג'מועותשלהקומנדוגדודיכיתוננן
שלהמערבייםבפתחים1ועודה"ע"ה,,ע"/יוםיוםבליל

הכבישצירעלשולטיםבשטחיםההרריים,המעברים
שלהמזרחיהחוףלאורךוהצירהמרכזיהכבישהצפוני,
אחריםכוחותעםיחדהקומנדו,כוחותסואץ.מפרץ

ש""עדבמקומםישארואליהם,לחבורהיושאמורים
רקמקומםאתלעזוביוכלומקרהובכלשעות,18ועוד

כהמימתםםיניוזמה.55הכוחותשלהכלליתהמפקדהבאישור
הכמגיםכוחותשלההתקדמותאתלשבשץמאמ4,כהוגדרה

שלמירבימספרהסבתתוךהשגי,הטקטיהררוצל
לסייעבמטרהזאת,השריון".לכוחותבמיוחדאבידות
הגשרראשיעלבמהירותלהשתלטהארמיותשתילכוחות
השני,הטקטיהדרגכוחותשלמוקדמתהתערבותולמנוע
בעמדותיהםלהתבצרהצולחיםהכוחותיספיקובטרם
רשגה.54בראשי

כוחותשלנ"טהיחידותלהעברתגבוההקדימהנקבעה.
הראשונותהשעותשלושבמהלךהמזרחיתהגדהאלהחי"ר

גזרהבכלנ"טהנשקהצברסדרלהלןהמלחמה.של
:בתכנוןשנקבעכפיהמזרחיתבגדהדיביזיונית

מרנ"ט
ר.פי.ג'י.-דהזמן

140דקות60ועודש""
120וצורש""

דקות

292
314דקות180וצודשי'"

שנבנומהרמפותנ"טוטיליםנ"טתותחיםטנקים,שלירי.
תיברעמה.55שבגדההעפרבסוללתזאת,למטרהבמיוחד

ב'משנהשלב

העברת-שעות10ועודש""ועדשעות7ועודמ"ש"ההל
החי"רחטיבותשלמ"מ120המרגמותופלוגותהטנקיםגדודי
ההקמה.מהיריהגשריםועלבמעבורותהראשון)הטקטיהדרג(
17ועודש""ועדשעות,11עד10.5ועודמ"ש"החל

הדיביזיונייםהגשרמראשיאחדכללהרחבתלחימה-שעות
הממוכנתהחטיבהעל-ידיק"מכל-8והעמקתוק"מ16לכדי

החי"רחטיבותשלהטנקיםוגדודיהשני)הטקטיהדרג(
ךכבהראשון.הטקטיהדרגשלהחי"רחטיבותובסיוע
הדיביזיות.שלהבאההמשימהתושג

תול"רתול"ר
ב-11ב-10

3424
4236
5454

נ"טטילים
נישאים

24
48
48
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החליועברווהעמקתם,הגשרראשילהרחבתללחימהבמקביל
56השני)הטקטיהדרג(הטנקיםחטיבתשעות11ועודמ"ש"

הכוחותשכלהיתההמגמההדיביזיות.שלהארטילריהוגדודי
והסיוע,הטנקיםכוללהראשון,האופרטיביהדרגעלהנמנים
במשךהגשרבראשיהיערכותםואתהתעלהמעבראתישלימו

1.ועודה"ע"ה,,ע"/יוםיוםליל

הכוחותיימצאו1,ועודה"ע"יוםשלראשוןמאורהחל
כוחותשלהנגדהתקפותאתלבלוםבכוננותהגשרבראשי
הנגד,התקפותוייהדפומשייבלמוצה"ל.שלהשניהטקטיהדרג

והחטיבההטנקיםחטיבת(השניהטקטיהדרגעוצבותירחיבו

1ועודה"ע"יוםבמהלךמהדיביזיות)אחתכלשלהממוכנת
אותםויעמיקוק"מ16--20לכדיעדהגשרראשיבסיסיאת

שלהקרבמשימתתושגבכךD"p.8-)1למי
כלגםכבשו"זה,בע"מכלב'במסגרתהדיביזיות.

הקוטע."הבעיטחלבהותקפולאאעםהמעתים,

ג'משנהשלב

שהושגהההצלחהוניצולישירהמשךהואזה,משנהשלב
עדיאוחדוג'משנהשלבבמהלךכיתוכנןב'.משנהבשלב
ראשילשניהדיביזיונייםהגשרראשי1,ועודה"ע"יוםלסוף

תושגבכךק"מ.12-10שלבעומקרצופיםארמיונייםגשר
שלהישירההמשימהשהיאהדיביזיות,שלהסופיתהמשימה
א'.מערכתישלבבמסגרתהארמיות

כשהםהארמיוניים,הגשרבראשילהגנהיתארגנוהכוחות
לבלוםבכוננותיהיוהכוחותהדותעו.58אחדבדרגערוכים

בשילובאפשר(האופרטיביתהעתודהשלהנגדהתקפותאת

שלהתעלה)לחזיתתופנהזואםהאסטרטגית,העתודהעם
יוםשלראשוןמאורהחלצפויותהןכיהוערךאשרצה"ל,
-צלחולאשעדייןהכוחותישמרובזמןבו2.ועודה"ע"
הטיבותדוגמתנוספים,וכוחותהשניהאופרטיביהדרגהיינו

כןלתעלה".ממערבההגנהיציבותעל"-מרחביתהגנה
הגשרראשישניביןשנוצרהתפר""לסגירתכוחותהוקצו

םיינוימראה.59

תמונתבשטחלהיווצרהיתהאמורהא'מערכתישלבבסיום
:הבאההמצב

חי"רחטיבתועודמוגברת18חי"רדיביזייתשלגשרראש*

--פואדפורט--קנטרהאיזור:135עצמאית
טשפדוב"".60

דרומהועדאלבלחהאימאיזור:2ארמיהשלגשרראש.
לדוורסואר.

ועדהגדולהמרהאגםמדרום:3ארמיהשלגשרראש*
סדר.לראס

שלהמזרחיהחוף:סוףיםמפקדתבפיקודמשימהכוח*
לאלטור.דרומיתק"מ10ועדסדרמראםסואץמפרץ

ראה-א'מערכתישלבשלהתכניתלפיהמרוכז,הזמניםלוח
8.מס'בטבלה

א'מערכתיבשלבהסד"כ

חמשכנזכר,הוקצו,הגשרראשיוכיבושהתעלהלצליחת
למהלךמשימה.כוחותשניועודמוגברותחי"רדיביזיות
החי"רדיביזיותמחמשאחתכלתוגברהזה,שלבשלהביצוע

:הבאיםבכוחות
בינוניים.טנקיםחטיבת*

אחד.קומנדוגדודלפחות*
שונים.מסוגיםארטילריהגדודי10לפחות*

נישאיםנ"טטיליםשיגורמערכותשלגדודיםכשני*
רכב.עלומותקנים

גדודכחציועודשונה,גישורציודבעליגישורגדודיכ-3*
אמפיבי.רכבשל
טנקיםכ-2,200המלחמהערבכאמור,כלל,הפעילהסד"כ

טנקים,כ-1,700למתקפההכוללבסד"כנכללומתוכםבינוניים,
האופרטיביהדרגעוצבותכללוא'מערכתישלבלביצוע

בטבלההפירוטלפיבינונייםטנקיםל-1,200קרובהראשון
61.9מס'

ארטילריה

אגדיםשלבמסגרותהארטילריהיחידותפעלוארגוניתמבחינה
וב-הראשוןהאופרטיביהדרגבעוצבותשהוקמוארטילריים

החי"רעוצבותשלהאורגניתהארטילריהעלנוסףארמיה.

עתודתעלשנמנוארטילריהיחידותאלהאגדיםבמסגרתנכללו
שלהארטילריהיחידותוכןהכלליתהמפקדהשלהארטילריה

היואמורותהאחרונותאלה(השני,האופרטיביהדרגעוצבות

הראשון.המערכתיהשלבתוםעדשלהןלעוצבות-האםלחזור
המערכתייםהשלביםבעתלעוצבות-האםלסייעכדיזאת,

הבאים).

הארטילריה,יחידותשלמוקדםציוותשלזולשיטההודות
המער-השלבבמהלךהחי"רדיביזיותמחמשאחתלכלסייעו

הראשו-הלחימהובשלביהצליחהבשלבלפחות(הראשוןכתי

"6:כדלהלןהקניםמספרנים)

בינוניים,תותחים(שדהארטילרייתשלקנים250--300.
מטל"רים).כבדות,מרגמותהוביצרים,

לפיצוח-ומט"ניםנ"טארטילריהשלקנים100--120*
נ"ט.ולמשימותישירבכינוןביריביצורים

מערכותכולל(נ"טטיליםשלשיגורמערכות120-100*
כ-100ועודיפ.מ.ב-1(נגמ"שיםעלמותקנותשיגור

תול"רים.
:כדלהלןהקניםמספרהראשוןהמערכתיבשלבהופעלובסה"כ

מרגמות(שדהארטילרייתשלקנים800---2-900ארמיה*
;ומעלה)מ"מ122הוביצריםמ"מ,120

תותחיםכ-250
כ-360ועודנ"ט,ולמשימותביצוריםלפיצוחומט"נים

נ"ט.טיליםשלשיגורמערכות

;שדהארטילרייתשלקנים500--3-600ארמיה*
כ-190

ועודנ"ט,ולמשימותביצוריםלפיצוחומט"ניםתותחים
נ"ט.טיליםשלשיגורמערכותכ-250

אוירסיוע

הפותחתהמכהאתלבצעהוטלמצריםשלהאוירכוחותעל
בעומקמטרותלתקוףהיתההכוחותכשמשימתהמלחמה,של

קדמיים,תעופהשדותדוגמתשבסיני,והאופרטיביהטקטי
במסגרתתודקפמו.64נ"מטיליםסוללותושליטה,בקרהמרכזי
כוחותעלהוטלהגשר,ראשוכיבושהצליחהלפעולתהסיוע
ולשבשצה"לשלהטווחארוכתהארטילריהאתלשתקהאויר

לעברצה"לשלהטקטיתהעתודהכוחותשלההתקדמותאת
באזורילכוחותאויריתמטריההענקתעלנוסףזאת,התעלה.
לכיבושוהלחימההצליחהובשלבההיערכותובשטחיהריכוז

הגשר.ראש
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הראשוןהאופרטיביהדרגבעוצבותבינונייםטנקים-9מס'טבלה

הטנקיםמספרעוצבהאופרטיבית/מאמץעוצבה
הביגוניים

לכיבושעצמאימאמץ
הצפונית.הגיזרה

2ארמיה

2ארמיהסה"כ

3ארמיה

3ארמיהסה"כ

החוףלכיבושמאמץ
סואץמפרץשלהמזרחי

אלטורעד

מוגברת18חי"רדיביזיית
מוגברת2חי"רדיביזיית
מוגברת16חי"רדיביזיית

מוגברת7חי"רדיביזיית
מוגברת19חי"רדיביזיית

כ-13550עצמאיתחי"רחטיבת

218
218
218

654

218
218

436

סה"כ

כ-50

654

43662

13131ממוכנתחטיבה

1,171אופרטיביבדרגסה"כ ראשון

תקיפהמטוסיבתכנוןהוקצוהארמיותמשתיאחתלכל
אמנםהמלאהההקצאההקרקע.לכוחותסיועבמשימות

המטוסים,כידומהאולםאלו,שורותלכותבמוכרהאינה
עשוייםא'מערכתישלבבמהלךכסיוע3לארמיההוקצואשר
:שתוכנןהסיועלהיקףמושגלפחותלתת

1.ועודה"ע"ליוםתקיפהמטוסיטייסתשלגיתות2*
2.ועודה"ע"ליוםדרישה,לפיכנ"ל,גיחות2*

לאורהמתקפהתכניתבחינת-וזיכום
המלחמהמטרות
וקבוצהסאדאתאצלהתגבשהבמלחמהלפתוחהההלטה
לבטיםשלממושכתתקופהלאחריועצים,שלמאודמצומצמת

נמצאהההחלטהשלביסודההיבטיו.כלעלהמצבבחינתושל
מלחמה"ולאשלוםה,,לאומצבהקיפאוןהמשךכיהמסקנה,
שרשרתויוצריםכולו),הערביוהעניין(מצריםלרעתפועלים

הלאומיתהמערכתעלבמהותן,שליליותגומלין,השפעותשל
ובמועד-מלחמהעדיפהשכך,מאחרמצרים.שלהכוללת
ברורותאינןהצבאיותתוצאותיהאפילוהאפשר,ככלמוקדם
התחייבהזויסודממסקנתהקיים.המצבהמשךעל-מראש
הלחימהאמצעיעםלמלחמהללכתישלפיהנוספת,מסקנה

וכמהכמהאחתעלזאת,בפועל.מצריםברשותהמצויים
סבירסיכוישוםאיןכיהמצרית,ההנהגהמשהשתכנעה

לעיןהנראהבזמןישתנההחימושויחסיהכוחותיחסישמאזן
מעצ-שתינוקטותבההחימושמדיניותבגללהערבים,לטובת

םיימוקמה.65לקוחותיה""כלפיאחתכלהעל,מות

אתלשנותניסיוןכך,אםהיתה,המלחמהשלהמרכזיתהמטרה
עצםואתהמזרח-תיכוני,המשברביישובשנוצרהקיפאוןמצב
מהקיפ-ישיריוצאפועלשהיהמלחמה",ולאשלוםהלא"מצב

לשםבמלואההצבאיתהעוצמההפעלתעל-ידיזאת,און.
אתיחייבוהתהליךשלבסופואשרחדשות,נסיבותיצירת
כאקטשהמלחמהמכאן,הכבושים.מהשטחיםלסגתישראל
מקפאונוהמזרח-תיכוניהמשברלהוצאתכאמצעינתפסהצבאי

אתהאפשרככלקרובהתואםבאופןמדיניות,בדרכיםופתרונו
אתזותפיסהבמסגרתםירצמ.68שלההנהגהשלשאיפותיה

בהישגיםלהסתפקנכונותאפילוקיימתהיתההמלחמה,מטרת
העריךכךשכן,הקרקעי.היקפםמבחינתמוגבליםצבאיים,
הרקעעלבאכשהוא-במלחמההפתיחהאקטעצםסאדאת,
מלחמתתוםמאזמצריםשלהכוללמצבהשלהמצטבר
בשט-ההישגמאשריותראפילו--התשך',

מח,פתשהיתיההקיפאונןמצבאתלשבורדיו
אתיחייבהעוצמתושעצםבאיחר,חדשמצבתטמרבמלחמה
מערכתאתפעלנה'בכךהערבים,לטובתלהתערבהעלמעצמות

עשויזהבאופןישראל,כלפיבעיקרהשתכווןלחצים,של
בכיווןהעריך,כךשיסתיימו,מדינייםלהליכיםפתחלהיפתח
למצרים.הרצוי
ממצהסיכוםמשוםישסאדאתשלהבאיםבדבריםכידומה,
קבע,אשראתהמלהמהתוםמאזמציג.הואבהלדרך

:כמטרותיההמלחמה,לפניעודלדבריו
הגענו(יעדיהאתוקבענוהמלחמהאתשתיכננובעת"

הקילומטריםמספראינוביותרהחשובכילמסקנה),

% 250מעונות""



המלחמה).במהלך(ישוחררואשרהכבושה,מהאדמה
יותרחשובהיהישראלשלהביטחוןתיאורייתניפוץ

שלהאמוןחוסרעלההתגברות;בר-לבקומכיבוש
היתהשלנו,העשיהוביכולתבדיבורנובנו,העולם

תבלתיישראלכילהוכיח;התעלהמחצייתיותרחשובה

מכיבושחשובהיה-דמיוןשלענייןרקהיאמנוצחת
המזויניםלכוהותיהםשנגרוםעל-ידיוזאתנוסףק"מ

רשפאה".67ככלגדולותאבידות

המזוינים,לכוחותנקבעוהמלחמה,מטרותאתזוראיהבסיסעל

הדוטתלטות:היקפםמבהינתמוגדריםקרקעייםיעדיםמראש,
זאת,עםלהם,מורחהלהגנההכוהותוהיערכותדגנעבריםקועל

סאדאתבדבריונשנהההוזרהדגשאתכפשוטולקבלקשה
משניתחשיבותהמלחמהלפניכברנקבעהלפיהםועוזריו,
המזויניםהכוחותהיואמוריםאותםהטריטוריאלייםלהישגים
בשליטתםשיימצאהקרקעיהמאחזשלהיקפושכןגישהל,68

ובמידהלקבוע,עשויהקרבותסיוםעםהמזויניםהכוחותשל

עמדהמתוךהמו"מאתלנהלמצריםשליכולתהאתמעטה,לא
יותר.טוביםובתנאיםכוחשל

אתעצמםהמצריםהערכתכמובן,השפיעה,היעדיםקביעתעל
הכולליםהכוחותיחסיבמסגרתמגבלותיהם,ואתיתרונותיהם

נמצאההכוחותיחסיהערכתשלבמרכזהישראל.לביןבינם
לנהלהמוגבלתיכולתםואתבאוירנחיתותםאתהכרתם-הם

לעומת(גדוליםכוחותהפעלתתוךפתוח,בשטחניידשריוןקרב
בקוהערוכהגדולהסדירהעוצמהבקיוםהמצריםראוזאת,
יתרונםאתמוצקה,אויריתהגנהמערכתעלוהנשענתהמגע

גםאפשרהכוחות,יחסיאתזומהערכהצה"ל).מולהבולט
כגורםהכוחותשלמותעלהשמירהשלהשיקולשהתהייב
קרקעייעדנקבעשלכוחותכךעלחוזרתהשפעהשהשפיע

האופרטיבי.כיעדמוגדר

נקבעהשהוזכרו,השיקוליםשליחדהצטרפותםבסיסעל
ועלההררייםהמעבריםקועלההשתלטותהמזויניםלכוהות
הפקתמה.69שלהאופרטיביכיעדסואץבמפרץהנפטשדות

וה-תכניתנו":שלפנינוהסוגיהעםבהקשרסאדאתאמרוכך

הישראליםאתלגרשהיוהכלליהמפקדעלהטלתיאותהמטרה

קבעתיאותהוהמטרההתכניתהיתה,1למעברים...מעבראל

שלפניג'ביוםחתמתיעליהקרב,בפקודתהכללילמפקד

אלוףדבריםז0."ןא'דמרלה-ןאוה-6יוםהיהזההמערכה.
עמנו,באוזניהראשונהבפעם"השמיעםסאדאתלפיאשר

ואתאישורםאתמוצאיםכולו",העולםובאוזניהערביםבאוזני
בעמודיםשתארנוהכפיהמתקפהבתכניתהמלאביטויים

הקודמים.
לשלושאופרטיביביטוילתתהיתהאמורההמתקפהתכנית
המלחמהמטרותאתהכוללתבהגדרהשמקורןמרכזיות,מגמות

:הכוהותיחסישלהמפורטתובבחינה

המלחמה,עצםעל-ידישתושגתיגטרטסאהעתפה41
חזיתות.בשתיבו-זמניתפריצתהעל-ידיגםכמו

שלחמהמראיתהחלצה"לעוצמתפיצול*
ש-בעתחמתותבשתיבמלחמהפתיחה(יתהאסטרטברמה

רחבה,בחזיתבו-זמניתפעולה(האופרטיביתוברמהאחת)עונה
המצרית-הסוריתלעוצמהמכסימליביטוימתןתאפשראשר

מאידךצה"לכוחותאתותפצלותנטרלגימא,מחדהגדולה

המוגבלהסדירהכוחשלמהירהלשחיקהתגרוםוכךגיסא,
צה"ל).של

אתיביטואשרבייגעיטאופרמצביםיצירת*
היתרונותאתוינטרלוהערביהכוחשלהיחסייםהיתרוחות
:צה"לשלהיחסיים
במגמהרחבה,פעולהבחזיתקרקעימאחזרכישת*

הפ-במצבכברהכוחותביחסיגדוליתרוןלהשיג

תיחה.

למשי-והפנייתופיצולועל-ידיחיל-האוירשחיקת*

על-שבירתואתלגרוםזהובאופןקרקעסיועמות

קרקע-אויר.הטיליממערךידי

ושמירההחי"רמערכיעלצה"לשלהשריוןשחיקת*

שלבלביצועהמצריותהטנקיםעוצבותשלמותעל
עמידהיכולתהקנייתבאמצעותזאת,ג'.מערכתי

שב"שמקרבותוהימנעותהחי"רלעוצבותנ"ט
הראשונים.המלהמהבשלבי

העצירה"שלב(הגשרבראשיזוםמוגןמערךבניית*
הנגדהתקפותאתלשבורכאמצעיהאופרטיבית"),

ההתקפיהכוחאתלשחוקבמגמהזאת,צה"ל.של
גדולמספרלוולגרוםהשריון)(צה"לשלהעיקרי

נת-היזוםהמוגןהמערךאבידות.שלהאפשרככל

לקייםיאפשראשרכאמצעיהנראה,ככלגם,פס

אםאפילוהושג,שכברהקרקעיהמאחזאתעתבכל
בהיקפו.~זמוגבליהיה

להערכתנמצאת,-שלביהשלושהעל-המבצעיתהתכנית
על-ידישהוגדרמהשלקיומוהמשךבצלאלו,שורותכותב

ובראשונהבראשזהשלמקורוהפחד".כ,,מחסוםעצמםהמצרים
הלקםמנתשהיוהצבאייםהכשלונותשליחסית,הטרי,בזיכרון

ממודעותםוכןואילך,הימיםששתמלחמתמאזהמצריםשל
העדיפהוליכולתוצה"לשלבאוירלעליונותהמתכנניםשל

גםכמובתכנית,המצריםשלצמידותם(ניידשריוןקרבלנהל
לדעתנו,מהווה,קרקע-אויר,הטיליםלמטרייתהמלהמה,בעת
הישראליחיל-האוירמעליונותהמצריםשללחששםברורביטוי

בנוסף,הפחד").מחסום"שלקיומולהמשךביטוימהווהוכך
ישירבאופןהנובעתשניה,יסודעובדתהתכניתמבטאת

יסודותאתאמנםאימץהמצרישהפיקודוהיאמהראשונה,
דחהאולםהטקטית,ברמההעכשויתהסובייטיתהדוקטרינה

הבולטהביטויאתהאופרטיבית.ברמהיסודותאותםבמודע
ייצובקבעהשהתכניתבכך,למצואניתןזאתלמסקנהביותר
מערכתיבשלבמושגלהיותהיהשאמורביניים,כיעדגשרראש
עצירה"שלבינייםשלבהתכניתקבעהכןהמתקפה.שלא'

-העיקרייםהלחימהשלבישניביןכמפרידאופרטיבית"
והשלבהביניים,יעדמושגלהיותהיהאמורשבמהלכוהשלב

שלהמערכתיהיעדאתלהשיגהשהותהוואמוריםשבמהלכו
אופרטיבית"עצירה"גםולכןגשרראשזאת,לעומתהמלחמה.

העכ-הסובייטיתלדוקטרינהזריםכלשהי)עצירהלמעשה(
ףתיוש7

הכוחותביצעואותםהצבאייםהמהלכיםשלמדוקדקתבחינה
כימלמדתהמלחמה,שלהראשוניםהימיםבמהלךהמצריים
לתכ-בהתאםאלהנהגובפרטים,גםכמוהעקרונית,מהבחינה
ועודכנה1973בראשיתשעובדהכפיהמתקפה,שלנית-האב
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עליהה,,ש",שעתהקדמתהמלחמה.לפרוץעדשוטףבאופן

שינוייםבעקבותיהגררהלאבאוקטובר,ב-3הנראהככלסוכם
הראשון.המערכתיהשלבשלהמבצעיתבתכניתמשמעותיים

המרכזיות,המגמותלשלושמעשיביטוילתתהצליחוהמצרים

המג-ההפתעה,:המבצעיתהתכניתבקביעתאותםהינהואשר

האופרטיבייםהמצביםויצירתצה"לכוחותאתלפצלמה

מבחינתםטובותתוצאותיצרהאכןזוהצלחהלעיל.שפורטו

אתואיפשרההמלחמה,פתיחתעםהכוחותביחסיהקשורבכל
הרא-הימיםבשלושההמזויניםהכוחותשלהיחסית,הצלחתם,

בשלבשהושגוההישגיםגרמולאזאת,עםלמלחמה.שונים
ליתרבמלחמה,הפתיחהשלהאקטעצםגםכמוהפתיחה,

במצבשמשמעותםסיכונים,ליטולולנכונותבהמשךהעזה
שלהיסודיהצבאילכללאחרלשוןאלאאינהבשטחשנוצר
אתשהטביעהפחד"מחסום":אחרותבמיליםההצלחה.ניצול
משנפ-גםמלאבאופןנשברלאהמבצעית,התכניתעלחותמו

ההישגאתעתבכללקייםהשאיפהנוספולכךהמלחמה.תחה

עללשמורוהרצוןשיהיה,ככלמוגבליהיההושג,שכבר

השפיעההאחרונותהמגמותבשתיהדבקותהכוחות.שלמות

האיטיות,ועלהזהירותעלחוזרת,השפעהבבחינתמצידה,

ז5.הובגההמצריהצבאיהפיקודמהלכיאתאיפיינואשר

היתרונותשלהבסיסיתההערכההמבצעית,התכניתעקרונות

הפחד",מחסום"שלקיומווהמשךהכוחותביחסיוהמגבלות

סכמטית.מבצעיתתכניתיחדבהצטרפםל,עופביצרו,

בשטח,במצבשחלוהשינוייםלמרותבתכנית,הדבקות
וכשלוןלהפתעההודותשנוצרההראשוניתההצלחהדוגמת

בעדמנעהבאוקטובר,ב-8הדרוםפיקודשלהנגדמתקפת
בשלבשהושגהההצלחהאתלנצלהגבוההמצריהפיקוד

קיפאוןבמישריןגרםההצלחהניצולאימזו,יתרההפתיחה.

באופןלהשיגהמצרייםהכוחותהצליחולאבובמצבבחזית,

אותםהמוגבלים,הקרקעייםהיעדיםמלואאתאפילומלא
זאת,לעומתהראשון.המערכתיהשלבבמסגרתלעצמםקבעו

לכוחותבעקבותיושנוצרוהקיפאוןהתנופהחוסראיפשרו
מחדשלארגןגםאלאההתקפי,המאמץאתלבלוםרקלאצה"ל

אשרמערכתית,נגדלמתקפתולעבורלרכזםהכוחות,את
עובדתלמרותזאת,כלמצרים.לתוךהמערכהאתהעתיקה

אופטימלייםפתיחהבנתוניבמלחמהפתחהשמצריםהיסוד
בשלבהכוחותביחסימכרעתעדיפותזהובכללמבחינתה
הפתיחה.

בהיבטיםבעיקרזהבמאמרעסקנוכילהעיר,מקוםישבסיום
אלוהןבסוףהבענואותןהמסקנותהמלחמה.שלהצבאיים

בחינתשלהצבאייםההיבטיםמניתוחלדעתנו,המתחייבות,
למלחמה.סאדאתיצאשלהשגתןהמטרותלאורהמתקפהתכנית

שלהמזויניםהכוחותהשיגואםספקגרידא,צבאיתמבחינה
נכשלוכיברורמקוםומכלמשמעותיים,הישגיםמצרים
זאת,עםבתכנית.להםשנקבעכפיהמערכתיהיעדבהשגת

כיספקאיןשכןהמטבע,שלאחדצדרקזהוכיגםברור
תוצאו-תואמותהיבטיה,כלעלהמלחמה,שלכוללתבראיה

כילהנחהמקוםאפילוישתאדאס.74שלציפיותיואתתיה

במידההתוצאותטובותהכוללות,המטרותשלהמוצאמנקודת

כש-בכך,המלחמה.לפנישהועלוכפימהציפיותמבוטלתלא

המוגב-הצבאייםלהישגיםגרידאמאיזוןיותרכברישלעצמו,

מלאהבחינהאולם,המלחמה.במהלךשהושגוכפיבלבד,לים

נפרדדיוןמחייבתהיבטיהן,כלעלהמלחמה,תוצאותשל
כמטרהלעצמנוהצבנואותהיחסית,הצרהמהמסגרת,ההורג

זה.במאמר

הערות

יום-הכיפוריםמלחמתשי:אביסא"לראהזהבשיין
משתתהמ2,מעתור"המצרים,בעיזי

סוכנותלפיהלבנונית,בטלביזיהעהטודרבראילסאדאתא.
1974.באוקטובר9מקהיר,סימז"ת)להלן(תיכוניתהמזרחהידיעות

תרגוםלפיערבייםממקורותהמובאותכלשלהעבריהנוסחב.
מזרח".עיתים"של

שלהשלישיתהועידהבפני1975ביוליב-22בנאוםסאדאת,
שלהשלטוןמפלגתאס"ע),להלן(הערביהסוציאליסטיהאיחוד
1975.ביולי22קהיר,רדיו-למהפכההשנהיוםלרגלמצרים,
ל"נקודתקרובההמלחמהערבמצריםנמצאהסאדאתלדברי
אתולממןלהמשיךאפשרותבלאהכלכלית",מהבחינההאפס

ערבמדינותמנהיגיעל-ידילוהובהרהגדולות.ההוצאות
סיכוישוםלמצריםאיןבמלחמההפתיחהבלאכיהנפט,מפיקות
אתזהבהקשרראה(אלה.ממדינותממששלכספיסיועלקבל
ע'סאןאלנהאר,הלבנוניהיומוןעורךעםבראיוןסאדאתדברי
בספטמברב-7מקהירסימז"תעל-ידישהתפרסםכפיתויני,
אלאסבועהלבנוניהשבועוןעורךעםבראיוןסאדאתגםכןי1974

בנאוםסאדאת;1974באוקטובר8מקהיר,סימו"תלפיאלערבי
קהיר,רדיו-באסיוטשנערכהעםבעצרת1975במאיב-1
1975(.במאי1

באוקטוברב-2עימויחדשביקרועיתונאיםעםבשיחהסאדאת
המזויניםהכוחותשלהכלליתהמפקדהשלהמלחמהבחדר1974

זאתתגדיראחרתבהזדמנות1974.באוקטובר3אלאח'באר,-
העומדמכשולכללחצותנחושההחלטהקיבלנו":הבאותבמילים

אנוכיבחשבון,לקחתיקרה.אשרימהבדרכי
בתרלהתחשבמבליפילה*המרויחיםנהיה

מצרים,נשיאוילהמוקלטיםמהזכרונות--הצבאית)".(האצ
1975.באוקטובר3אלאהראם,

מתפיסתםביסודהיטונהמטרותיהואתהמלחמהאת11תפיסה
בניגודהאחרונה.במלחמההמצריםשלשותפיהםהסורים,של

העשויהאפשריתבתועלתאסרסוריהנש-אהאמיןלאלסאדאת,
כחלקנתפסהבכוחהגולןרמתהחזרתמדיניים.מהליכיםלצמוח
כישותקיומהעצםנגדישראל,נגדלנהלשישכוללמזויןממאבק
פעםאסדנתןהמלחמהשלבעיצומהבאיזור.ריבוניתיהודית
ב-16בדמשקשנשאבנאוםזו,לתפיסהמלאביטויגוססת

האויבבכוחותלהלוםימשיכוכוחותינו...":בגומרובאוקטובר,
הגולן)רמתהיינו(הכבישהבאדמהעמדותינואתנחזיראשרעד

-היינו(כולה"האדמהאתנשחרראשרעדמכןלאחרונמשיך
הירדןלנהרעדהגולןרמתכלכיבושנקבעגםלכןפלסטין).

שלכיעדהגבולשלהמערבימצדוהירדןמעברותעלוהשתלטות
בהתאםהסופי.היעדבהכרחולאהסורייםהמזויניםהכוחות
כרוכההיאשכןפסולההמדיניההסדרדרךזו,יסודלתפיסת
סוריהשלבעמדתהמפורטדיון(ובויתוריםבפשרותומתן,במשא
המלחמההסורקהמקטררבינוביץ:א.ד"רראה

1974,מרס3,מס'גיליתחודשית,סקירהסדר,ההתושאל
המאפ-הפומבית,ההתנצחותמנימתלהתעלםבלא31-25(.עמ'

הדבריםכידומהמצרים,עםסוריהיחסיאתבאחרונהיינת
בתפיסתהשוניאתהיטבמבטאיםרשמיסורידוברשלהבאים

מפ 250מערכות""



לשחררשאפנואנו":המדינותמשתיאחתכלעל-ידיהמלחמה

מצריםשלהמדיניתההנהגההכבושות.הערביותהאדמותאת

אפילו(בלאגדותיהעלולהישארהתעלהאתלחצותשאפה

במישורהענייןאתלהניערצו'מתוךזאת,לעומק.לחדורלנסות)
בראיוןסוריה,שלההגנהשרטלאם,מצטפאהלואא(העולמי"

-אוקטוברלמלחמתהשניהשנהיוםלרגלסורייםעיתונאיםעם
1975.(באוקטובר5מדמשק,סימז"ת

1974.בספטמבר23אליוסף,רוזהמצרילשבועוןבראיוןסאדאת7.

ה-26מאזשכיהןמיעלי,אסמאעילאחמדמרשל)(המושיר8.

המזויניםהכוחותשלהכלליוכמפקדההגנהכשר1972באוקטובר

18אלאנואר,-הייכלחסניןמחמדעםבראיוןמצרים,של
הייכל).עםבראיוןאסמאעילאחמדלהלן(1973בנובמבר

ביתבראשהמלחמהלפנישעמדמיאלקדוס,עבדאחסאן9.

המאמר:סאדאתשלהחצר""עיתונאיוהיהאלאח'בארההוצאה
1973.באפריל28אליום,אח'באר-המדיניהמצבעלהשבועי
נכתבהאשרההתשה",מלחמת"אתאלקדוסעבדשלזוהערכה
אתיותרכמשקפתלנונראיתאוקטובר,מלחמתלפנישנהכחצי

אסמאעילאחמדשלהתייחסותומאשרסאדאתשלדאזהערכתו

דעתי":כשאמרהמלחמהאחרישהושמעהכפיהתקופה,לאותה
נוסחה"בהבתקופהמטרותיהאתהשיגהההתשהמלחמתכיהיתה

הייכל).עםבראיוןאסמאעילאחמד(

הייכל.עםבראיוןאסמאעילאחמד10.

והבסתה",ישראלשלהביטחוןדוקטרינת"עםההתמודדות11.

כמעטרבהבהבלטהומופיעהחוזרתהמלחמה,שלהיסודכמטרת
שלהתבטאויותיהםגםובעקבותיו(סאדאתשלההתבטאויותבכל

סאדאת:לדוגמהכךהמלחמה.תוםמאזהבכירים)הצבאמפקדי
במרץשנשאבנאוםסאדאתי4(ולעילתזיניע'סאןעםבראיון
י1975במרץ29קהיר,רדיו-העםמועצתחבריבפני1975
מחבראלטוילהאלסתארעבדעםבראיוןעליאסמאעילאחמד
אוקטוברצבאי",כתבשלביומנוהשעותששמלחמת"הספר
הלבנוניבשבועוןשהתפרסמוכפימהספרפרקיםלפי(1974

1974(.בנובמבר11אלערבי,אלאסבוע
הספרמחברידרויש,והד"רתקלאהד"רעםבראיוןסאדאת12.

פארוקשפירסםמהספרפרקיםלפיהשעותן.ששמלחמת"
1974.במאי8סאעה,אאח'רבשבועוןאלטויל

הביטחוןדוקטרינת"על-ידםשמכונהבמהרואיםהמצרים13.
הישותשלהבסיסייםההיכרמסימניאחדאתהישראלית"
ממא-רביםהשניםבמשךהקדישהייכלחסניןמחמדהישראלית.

לראותניתןכיונדמהזו,דוקטרינה""לניתוחהשבועייםמריו
1967,במאיב-26הנזכרת.לתפיסהביותרהטובהמנסחאתבו

הייכלכתבהימים,ששתלמלחמתשקדמהההמתנה""בתקופת
טירתן,מצריחסימתעלאלנאצרעבדשלהכרזתואחריכי

אלאעקבה,מפרץשאלת"אינה-ישראלבפגיהניצבתהבעיה
הישראליתהביטחוןפילוסופייתשלזו-הימנהגדולהשאלה
לידתה".מאזישראלשלקיומההתבססעליההפילוסופיה,כולה

הביטחון"פילוסופיית"בפניאתגרלדעתוהציבההמצריםחסימת

המזוינתוההתנגשותבנשקהשימושאלאמנוסלישראלאין"ולכן
פעמיםכמההביטחוןדוקטרינתלסוגייתחזרהייכלקע"מ".עם

הו-12במרץהמ-7במאמריולמשלכך(ההתשה""מלחמתבמהלך

פעםניתחהאחרונההמלחמהשלגעיצומה1969(.באפריל
שהתפרסםבמאמרהדוקטרינה.שליסודותיהאתבהרחבהנוספת

מטרתנו":היתרביןכתב1973,באוקטוברב-19באלאהראם
הביטחוןדוקטרינתשבירת)(היאהמזויןהמאבקשלהנוכחיבשלב

הישראלית".

ועידהמשתתפיבפני1975בינוארב-2שנשאבנאוםסאדאת14.
בינואר2קהיר,רדיו-2,000"בשנתמצרים"לנושאשהוקדשה

4(.לעיל(תויגיע'סאןעםבראיוןסאדאת:השוה1975.
המצריהיומוןשלדאזעורכוצברי,מוסאעםבראיוןסאדאת15.

מסמכי"צברישלבספרופרקשמהווההראיון,אלאח'באר.
ב-3אליוםאח,בארהמצריבשבועוןפורסםאוקטובר",מלחמת

1974.באוגוסט
ישראלתוכללאהמצריםלדעתאשרהאבידות,היקףעלמושג16.

מלחמתבמהלךהייכלכתבאותובמאמרלמצואניתןבהן,לעמוד
1969,באפרילב-12באלאהראםשהתפרסםזה,במאמרההתשה"."

בסופותאלץכהלכה,תנוהלאםאשר"המערכה,עלהייכלכתב
מערכהלהיותחייבתזומהשטחים.לסגתישראלאתדברשל

דיביזיות3-2להרוסהערביים...לכוהותתאפשלאשר

אלף20-10לוולהשמידהישראליהצבאשל
דתהיהאולםמתבלת,מערכהעלמדבראניחיילים...

מעורערת.בלתיתבוסההישראלילצבאשתסבאמיתיתמערכה
הפסיכו-השפעתהעשתהאדכזהאמיתיתמערכהתתרחשאם

מאזן"אתלתקן--החומריותתוצאותיהעלנוסף--לוגית
הביטחוןל,,דוקטרינתאחרתלשוןזוהי(והביטחון"האימה

ישראלולרעתהערביםלטובתהערבי-ישראליבמאבקהישראלית")

הראשוןהשבועבתוםשכתבבמאמרמכרעת".ואוליוראיתבצורה
הייכלניתח1973(,באוקטובר12אלאהראם,(אוקטוברלמלחמת

האבידותלבעייתבחזרוהראשונים.המלחמהימישלהתוצאותאת
:הבאותהנקודותאתהייכלהדגישהישראלי,בצד
היתההאויב,לכוחותהאפשרככלכבדותאבידותהסבת*

הכוחותשלהכלליהפיקודהתכווןאליההאסטרטגיהלמעשה
ובהחלטיות.בכישרוןבוצעהואשרהמזויגים

בפניהשעראתתפתחאשרהיאהאויבכוחותהשמדת*
הפוליטיהרצוןהאדמה,שחרור)(דוגמתהגדולותהמסרות

ועוד.הערבים)של(
הגדולהתמריץהיאהאויבשלהמזויניםהכוחותהשמדת*

י,לארשיהדצלרשאכוחותינו...שללמוראלביותר
ישראלאתיזעזעאשרהיחיד,הדברזהו

ק.1מעקומע
הייכלעמדישראללגביהממושנתהמלחמהשלהמשמעותעל17.

במרץ7באלאהראם,שלוהשבועיבסורהיתר,ביןבהרחבה,
.1969

הסולידריותעםהמלחמהמשךאתיחדלקשורנוהגסאדאת18.
אפשראיארוכה,המלחמה)(היתהלאאילו"לדעתוהערבית.

צפתהלאשישראללכךנוסףמאוחדת,ערביתעמדהלגבשהיה
שלועורכובעליואללוזי,סליםעםראיון(ארוכה".מלחמה

1975(.באוגוסטב-15שהתפרסםאלחואד'ת,הלבנוניהשבועון
שבמהלךהוא,זהבהקשרסאראתומזכירחוזראותונוסףאספקט
המלךהעמיד1973,אוגוסטבסוףבמעודיהערךאותוהביקור,
הנפטנשקלהפעלתכתנאיהבאה,הדרישהמילויאתפייצל
תפתחאם":הנפט)מפיקותהאחרותוהמדינות(מעודיהעל-ידי

במערכההמשךיום.אושעהכעבוראותהתפסיקאלבמערכה,
סאדאת(מאוחדת"ערביתעמדהלנקוטלנושתאפשרכדי

מצרייםמשתלמיםעםאפריז1975בינוארכ-28שקייםבפגישה
בראיוןסאדאת:השוה1975.בפברואר3אליוסף,רוז-בצרפת
סימז"ת-אלקבסהכוויתילעיתון1975באוקטוברב-19שהעניק
יוכלפייצלשהמלךכדי:היינו1975(.באוקטובר22מקהיר,
במטרהנפט,המפיקותהמדינותשליטישלמאוחדתחזיתלארגן
הנפט,בייצואאמברגועללהכריזובהמשךראשוןבשלבלאיים
כןגםשהינןמתאימות,נסיבותשלולהיווצרותןלזמןהואזקוק

המלחמה.משךשלפונקציה
הייכל.חסניןמחמדעםבראיוןעליאסמאעילאחמד19.
חומתשלהחיפויתחתישארושהכוחותקבעההמלחמהתכנית"20.

לגרוםבזמןובובקרנם,הנפגעיםמספראתלהפחיתכדיהטילים,
בהרצאהעליאסמאעילאחמד(האפשר"ככלרבותאבידותלאויב
למצ-מחוץהלומדיםסטודנטיםבפני1974באפרילב-16שנשא
שמירהשלזהשיקול1974(.באפריל18מקהיר,סימז"ת-רים
אחמדבדבריקרובותלעתיםומופיעחוזרהכוחות,שלמותעל

למשל,כך,שונים.בניסוחיםאחריםמפקדיםובדבריאסמאעיל
לנגדעמדהאחתמטרה":הייכלעםבראיוןהמלחמהשראמר
שלוםעלהשמירהשל)המטרה(וזוהימצפוניעלורבצהעיני

בשיקוםמצריםהשקיעהאותוהמאמץהיהרבמהידעתיכוחותי.
אשרהזה,המאמץהיקףאתידיעתיביןלפשרעליהיההצבא.

מטרתהגשמתלביןבקלות,עליולחזורתוכללאמצרים)(
שמצריםתהיהצבאנו,איבודשלהמשמעותכיידעתיהמלחמה.
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הבאים".ולדורותהזהלדורתאבדהריתיכנע,מצריםואםתיכנע
השיקולכילודאיוקרובודומיהם,אלהדבריםלשלולכמובן,אין,
התכנון.בעתבחשבוןנלקחאכןהכוחשלמותעלהשמירהשל
כפיזורלשיקולשגיתןהמכריעהמשקלכיגםדומהזאת,עם

במידהמשקףכאן,שהובאומהמובאותרקאפילובבירורשעולה
אתהיתר,ביןלתרץ,ונועדהמלחמהשלאחרמחשבותרבה

בפועל.המלחמהנוהלהבההדרך
אשרהיתרונות,אתהייכלעםבראיוןהגדירעליאסמאעילאחמד21.

המצריים,לכוחותלהעניקהיתהאמורהרחבהבחזיתהמתקפה
חיל-התקפות;צה"לשלהאויריהמאמץפיצול:הבאבאופן

;קטנהבעוצמההלחימהמגזרותאחתבכללכןתהיינההאויר
יגרםיהעיקריהמאמץבאיתורתתקשינההישראליותהמפקדות

אתלאתרהניסיוןבגללהיבשה,כוחותשלהנגדבהתקפותאיחור
העיקרי.המאמץשלהכיוון

בהרחבהעמדשנמצאו,והפתרונותהטקטיתברמההשיקוליםעל22.
מאימאןשכיהןמיאלשאד'לי,אלדיןסעדגנרל)לוט'(הפריק
צברי,מוסאעםבראיוןהמזוינים,הכוחותשלהמטהכראש1971

התפרסםהראיוןאלאח'באר.הקהיריהיומוןשלדאו)(עורכו
1973.בנובמברב-21

החמורההאפשרותאתומבטאתמוגזמתזוהערכהכידומה23.
הריאלית.ההערכהאתבהכרחולאכוחות,לגביביותר

שלהכיווניםואתההיקףאתהמצריתההערכהלגבימסויםמושג24.
מהפקודותלקבלניתןהסיכול,פעולותבמהלךההתקפיהמאמץ

שלהתקפהבחשבוןנלקחהשלל.כמסמכישנלקחו3ארמיהשל
צנחנים)חטיבתשתהיהאפשרמהןאחת(חי"רחטיבותשתי
דרוס:הבאיםהכיווניםמשניבאחדמשוריינתחטיבהועוד

במקביל,בדוברות.יוחפוהטנקיםכאשרסואץ,אוהאגמים
פלו-שתיועודצנחנים)חטיבתאו(חי"רחטיבתהצנחת/הנחתת

הנראהככלהטנקיםפלוגות(ביר-עדיבבאיזורטנקיםגות
בהחפזו).

אםההצתה.מתקנישלהפעלתםהוזכרהלאמאוחריםבמקורות25.
אליהלהערכהביטויבכךישכיאפשראזימקרי,אינוזהדבר
והוש-פעיליםאינםההצתהמתקנילפיההמצרי,המודיעיןהגיע

בעקבותהמצריםהגיעוזולהערכה(הונאתי.כביוםבמקוםארו
1973(.בקיץהמעוזיםבקושבוצעוסיוריםשלאינטנסיביתפעילות
התעלהפנישלהצתהמתקנישוםהופעלולאכידוע,ואכן,

לסוגיההגלוייםבפרסומיםחזרוהמצריםאולם,המלחמה.במהלך
אתקומנדוחוליותסתמולמלחמה,שקדםבלילהכיוטענו,זאת

כןהפעלתם.אתמנעווכךבמלטההצתהמתקנישלהפתחים
כחולייתשהגדירומהשלהמעוזיםבאחדשבייתהעלהצביעו

ההצתהמתקניאחזקתלשםבמקום,לדבריהםשנמצאהמהנדסים
הנראה,ככלהיא,אלהבפרסומיםהמטרההצורך.בעתוהפעלתם
ורקההצתה,מתקניאתלהפעילהתכווןאכןשצה"ללהוכיח

מיניאחתדוגמה(זאתמנעההמצרייםהכוחותשלתושייתם
הלואאשלבראיוןלמצואניתןהדבריםשלזוהצגהלדרךרבות,
המלחמהבעתשהיהמיאלגמסי,אלע'נימחמדאול)פריקכיום(
שרכיום(המזויניםהכוחותשלהכלליתבמפקדהאנ"מראש

1975(.במאיב-29אלאח'בארהמצריביומוןשהתפרסםהמלחמה),
האפשריותהפעולהדרכיאתהמצריםהערכתכיהנמנעמןזהאין26.

ההתשה",מלחמת"מתקופתבלקחיםמקורהזו,בזירהצה"לשל
שלהמערביבחופוצה"לשביצעהמשוריינתהפשיטהבעיקר
1969(.בספטמבר)9סואץמפרץ

במלחמה.מבצעיותהיוכולןלא27.
הצי),שלחי"רחטיבת(130עצמאיתממוכנתחטיבה-מהואחת28.

בחלקההושמדה,-3ארמיהבמרחבהמלחמהבזמןפעלה
מצוידיםגדודיםשניכללההחטיבהבאוקטובר.ב-6כברהגדול,

אמפיבייםטנקים(קליםטנקיםגדודאמפיביים,בנגמ"שים

נ"ט.וגדוד76(פ.ט.

שונים.מדגמיםכליםכב-160הסתכםבסד"כהמסוקיםמספר29.

שלהראשונהבמחצית1"גראניט"תכניתהוכנההייכללדברי30.
והטיליםהאויריתההגנהמערכתהקמתשהושלמהאחרי1970,

הוצבוסובייטיים,בצוותיםשאוישוהסוללותכוללקרקע-אויר,

לתכניותבנוגעהייכלשלגרסתולגביפרטיםבדבר(בעמדותיהם

Ramadan,)0RoadTheHeikal:Mohamedראההשונותהמתקפה
לרמאותן).הדרךהייכל,להלן:-,LondonCollins,1975קק.155

בעתצה"לכוחותלידינפלואשרהרבים,המסמכיםבבדיקת31.
המוקדםמוגדר,כתאריך1973בינוארה-14אתמצאנוהמלחמה,

האחרונהשהגרסהלכך,אישורלמתקפה.תכנית-האבשלביותר
בדבריםלמצואניתן1973,בראשיתהוכנהאכןתכנית-האבשל

תכניתהיתה"לפיהםהמלחמה,אחריסאדאתשאמרהבאים

השבועוןעורךעםראיונו(1973".בינוארכברמוכנהההתקפה
1974.באוקטוברב-8שהתפרסםאלערבי,אלאסבועהלבנוני

ב-13שהתפרסםאלשרקאויאלרחמןעבדעםבראיוןגםכך

אליוסף).רוזהמצריבשבועון1975בינואר

אל-עריש),(449גיליון1:250,000,מפהלפיהציוןנקודותכל32.

1974.אוגוסטהמדידות,אגףהוצאת
כינקבעאשר6,ממוכנתמדיביזיה1ממוכנתבחטיבההמדובר33.

פאונד)25תותחים(שדהבגדודתתוגברהמשימהביצועלשם
זאג-69(.מסוגג'יפיםעלמותקנים(שמל""נ"טטיליםובפלוגת

פיקודהתחתלפעולהחטיבההיתהאמורהמסלהלראםמדרום

המצרי).במינוחהים-האדוםפיקוד(ים-סוףפיקודמפקדתשל

הערב,בשעותבאוקטוברב-9התעלהאתהחטיבהחצתהבפועל,
בחוףשהונחתוהקומנדוכוחותמסלה.ראסבאיזורונבלמה
ה-6שלהמאוחרותאחה"צבשעותסואץמפרץשלהמזרחי

צה"ל.כוחותעל-ידינשבווהנותריםהושמדחלקםבאוקטובר,

המצוייםבמקורותהוגדרהלהלן),פירוט(אחדהכללמןביוצא34.

הבאהמערכתילשלבוהמעברהאופרטיביתהעצירהברשותנו
עצירהאחרי:כדלהלןהעקרונית,מהבחינהזההסתמית,בלשון

הדיביזיה)או(הארמיהכוחותיסיימובמהלכה-אופרטיבית

ככלגדולותאבידותגרימתתוךהנגד,התקפותבלימתאת
כוחותיתכוננו-מאורגניםהגנהבקרבותהאויבלכוחותהאפשר
זאת,עםוכו'...לעומקההתקפהלהמשךהדיביזיה)או(הארמיה

הזמזכמשךימים7צויינובואחר,מקורגםברשותנומצוי
מהתבט-באחתמזו,יתרההאופרטיבית.העצירהלשלבשתוכנן

עלי,אסמאעילאחמדהמלחמהשראמרהמלחמה,אחריאויותיו
היתהאמורהבוכיוםבאוקטוברה-15נקבעהמקוריבתכנוןכי

אחמד(השלישיהאופרטיביהשלבבמסגרתהמתקפהלהיפתח
עבדאליוסף,רוזשלהצבאיהכתבעםבראיוןעליאסמאעיל
נוקבבוהתאריךהיינו:11(.הערהלעילאלטוילה,אלסתאר

לעילהזכרנואותהבגרסהמלאבאופןתומךאסמאעילאחמד

לפיאופרטיביא'שלבסיוםיבאוקטוברב-6החלההמלחמה(

ימים7ועודבאוקטובר,7:היינו1,ועודע""-המקוריהתכנון
15האופרטיבית,העצירהשלבבתוםבאוקטובר.14-עצירה

ולציין,לחזורהדיןמןזאת,עםהמתקפה).חידושבאוקטובר,
אסמאעילאחמדשלההתבטאויותמשפעיחידההתבטאותשזוהי

הנוסףלשלבהתייחסותישנהבהאחריםבכיריםמפקדיםושל
קונקרטי.תאריךבציוןהמתקפהשל

א',אופרטיבישלבביצועשלמפורטתכנוןישנוהמקורותבכל35.
לוחומבחיגתגדוד)שללרמהעד(ומשימותכוחותמבחינת
כלליהואהבאיםהשלביםשלהתכנוןזאת,לעומתהזמנים.
גורסתהסובייטיתהדוקטרינה:הבהרהמחייבתזונקודהביותר.
המפ-עלהמוטלתהישירההמשימהשלמקסימליבפירוטתכנון

יהיההתכנוןהבאה,למשימהאשרהממוגה.האופרטיביתקדה

ציוןתוךהכוחות,התקדמותשלכלליכיווןעלויצביעכולל,
תוךלהתבצעאמורהבאההמשימהשלהמפורטהתכנוןהיעדים.

בשטחהתפתחויותבחשבךויקחהישירההמשימהביצועכדי
המטהבעבודתנהגוהמצרייםהמתכנניםהאויב.כוחותמצבואת

מצאנוהתוצאהואתהדוקטרינרייםלכלליםבהתאםבדיוקשלהם
השונים.במקורות

להצטרףהטנקיםחטיבתאמורהג'מערכתישלבביצועלקראת36.
שלה.האםלעוצבתמחדש

19חי"רדיבחייתשלהגשרראשדרךהחטיבהשלהמעברבעת37.
3ארמיהמפקדתפיקודתחתהחטיבה-מסלהלראסהגעתהועד

33(.הערהלעיל,(

25085מטרכות"



לכבושבמשימהעצמאי,כמאמץג'מערכתיבשלבלפעולאמורה38.

נחל-ים).(מצפק--רופאניאיזוראת

25.הערהלעיל,ראהההצתהמתקניעםבהקשר39.

האופרטיביהדרגאתהמהוות-החי"רדיביזיותמחמשאחתכל40.

בכוחותהגשרראשוכיבושהצליחהלשלבתוגברה-הראשון
האופר-הדרגעוצבותעלנמניםאלה(הבאיםהעיקרייםהלוחמים

טנקיםחטיבת:הכללית)המפקדהשלהעתודהועלהשניטיבי
מרגמותבינוניים,שדה,(ארטילריהשלגדודיםכ-10יבינוניים
נ"טטיליםגדודעדינ"טתומ"תיםגדודיומטל"רים)כבדות
מותק-סאגר""נ"טטיליםשלמוקטןגדודועודנישאיםמאגר""

מותקניםשמל""נ"טטיליםאו(ב.ר.ד.מ.שריוניותעל-גבינים

זאג-69(.מסוגג'יפיםעל

אלו.שורותכותבשלהיאמשוער""ההסתייגות41.

מועדשכןזו,חטיבהלצליחתהקדימהמראשנקבעהלאבמתכוון42.
לקריאתובהתאםהדיביזיהמפקדשללשיקולונתוןיהיהצליחתה

:אפשרויותשלושבמסמכיםהוזכרואת,,עםהקרב.את

כייעריךהדיביזיהשמפקדבמידההראשונה,הקבוצהאחרי*
קצר.זמןתוךהאויבמצדנגדהתקפתצפויה

לאכייעריךהדיביזיהשמפקדבמידההשניה,הקבוצהאחרי*
ביותר.העדיףהואזהמצבקצר.זמןתוךנגדהתקפתצפויה

הגדודיים.הדרגיםגטהטנקיםעםיחדיעברוכזהבמקרה

החמישית.הקבוצהאחרי*

רקאלאוהגישור,הצליחהאמצעישלמדויקתהקצאהאינהזו43.
מבחינתאופטימלית-אחתאפשרותלהציגשנועדהמסגרת
היהצריךהמפורטהמבצעיהתכנוןבמהלךכאשר-הרצוי

לכךאיעת.באותההקייםלמצאיאמצעיםשלזוכמותלהתאים
שהמצאיבמידהאחרים,אואלהלאמצעיםאלטרנטיבותנקבעו

למשל,כך,כאן.שפורטהכפיהכמותמלואשלהקצאהיאפשרלא

טון96שלבמעמסאחתכל-כבדותדוברות30כינקבע
שוותהן-בינונייםטנקיםשניאחדבמסובלהעבירומסוגלת
מסוגלרק"מאחדכבדלגשרהמעמסכושרמבחינתערך""
T.P.P.אמצעיםשלבפועללהקצאהדוגמות(ביילי.או-

מעבו-חסרותכאן,שנמנוהצליחהאמצעיבין7(.מס'בטבלהראה

בושבמועדמשוםאפשר-.G.S.Pמתנייעותאמפיביותרות
מעבורותשלהמלאהמספרברורהיהלאעדייןהתכנון,נעשה
צליחהגזרתבכלפעלובפועל(ה"ע"ליוםבסמוךבמצאישיהיה

כאלו).מעבורות4לפחותדיביזיונית

בוקרלפנות":הבאותבמיליםה"ש"שעתצוינההחריגבמקור45.
למבצעים".הראשוןהיוםשל

הלהחזרזאתגרסהעלהייכל.עםבראיוןעליאסמאעילאחמד46.
שליותרמפורטתיאורזה.ראיוןפורסםמאזפעמיםכמהעוד

הדרך"בספרוהייכלאצלמצויבדמשק,אסמאעילשקייםהשיחות
בדברהמלחמה,מאחריסורית,גרסה31-29.עמ'לרמד'אן",
בראיוןמצויהל-1405ה"ש"שעתלקביעתשנודעהההשפעה
מצטפאמייג'ור-גנרל)(הלואאהסורי,המלחמהשרשהעניק
למלחמההשניהשנהיוםציוןלרגלסורייםלעיתונאיםטלאם
1975(.באוקטובר7אלשעב,ג'יש(

הגשרראשילעומקשנקבעוהמרחקיםאמנםתואמיםבמקורם47.
הםהיינודוקטרינריים,מדדיםהביניים,משלביאחדבכל

ושלהחטיבותשלהארטילריהמוצבתבוהמרחקאתתואמים
במקרהכידומהזאת,עםמבוצר.קוימערךבתוךהדיביזיות
הקרקעיותהמשמעויותאתגםהגשרראשיעומקמבטאשלפנינו

:התעלהבמרחב

עלשליטהלמצריםמעניקהק"מכ-3שלבעומקשליטה*
מראש.צה"לשהכיןלטנקיםהיריעמדותועלהתעלהכביש

באששליטהלמצריםמעניקהק"מכ-8שלבעומקשליטה*
השימושאתצה"לכוחותבערלמנועועלולההחת"מצירעל

ניכרים.בקטעיםלפחותבו,

החת"מצירשכלמשמעותהק"מ,כ-12שלבעומקשליטה*

חלקגםכמוהמצריים,הכוחותשלפיזיתבשליטהנמצא
ממזרח.זהצירעלהשולטותמהגבעות

באופןממחישהמכינה,הארטילריתלאששתוכנןהזמןמשך48.
בתכ-1973שנתבמהלךשהוכנסווהעדכוניםהתיקוניםאתברור

כינקבע1973,מינוארהאב,בתכניתהמתקפה.שלהאבנית

ש""עדותימשךדקות5פחותב"ש"תחלהארטילריתההכנה

האשכינקבעהתכניתמשעודכנהדקות.38סה"כ-דקות33ועוד
28ועורש""עדותימשךרקות10פחותב"ש"תחלהמכינה
כאמור,נקבע,1973בספטמברבתכניתשהוכנסובתיקוניםדקות.
פחותמ"ש"החלדקות,זל5הארטילריתההכנהמשך
דקות.38ועודש""ועדדקות15

הגשרראשיוכיבושהעפרסוללתעלההשתלטותכינקבעככלל,49.
בלשוןאוהמאוישים,המעוזיםביןזהמשנהבשלבתתבצע

מאוישותהכלתיובגזרותהמעוזים"שביןברווחים"המתכננים

באשמועסקיםלהיותהיואמוריםהמעוזיםהעפר.סוללתשל
נמנוהכללמןהיוצאיםעליותר.מאוחרלשלבנדחהוכיבושם
--אורקל""--בורפסס""(הצפוניתשבגזרההמעוזים

אחרימיידהעולתיםהכוחותעל-ידיהותקפואשרמפרקת"),"

המזרחית.בגרההאחזותם

2ועודב"ש"להתחילהיתהאמורהוהמעבורותהדוברותהרכבת50.
שעות.3-2ועודל"ש"נקבעההגשריםהרכבתהתחלתישעות

ובהכשרתהעפרסוללתבפריצתהכרוכותההנדסיותהעבודותכל
לפגילהסתייםהיואמורותמהמים,ולעליהלירידההגדותשתי
בהעברתלהתחילרובאותתוכלנהכזהבאופןשעות.7ועודש""

מהירי-גשריםגביעלכוחותמעברשעות.6ועודב"ש"כוחות

הגשריםעל-גביומעברשעות7ועודמ"ש"החלק.נ4.ק.,הקמה
שעות.9ועודמ"ש"ההלוביילי),ע.ע.ז.(האחריםהכבדים

שביהשלישית,ההפגזהבמהלךכינקבע3ארמיהשלבמרחב51.

ש""עדדקות22ועודמ"ש"(המכינההארטילריתהאשמסגרת

19חי"רדיביזייתמתוךכוהמהאויריונחתדקות),28ועוד
46283220נ.צ.(המיתלהכבישצירשעלהזיכרון,מצבתבאיזור
הרכבלתעלה.מזרחיתק"מכ-4שלבעומקהיינוסגולה),רשת
12שלבפלוגהמתוגברתמחלקה,פחותחי"ר,פלוגת:הכוח

תול"רים6ועודנישאיםסאגרנ"טטיליםשלשיגורמערכות
ההתקליציריעלנ"טעצירהכקולפעול:הכוחמשימתב-11.

המרוכזותהקרובות,הטקטיותהעתודותשלהמשוערים)(מות
נוצה")."בתעוזהטנקיםלכוחהכוונההיתההנראהככל(במיתלה

אפשרהמלחמה,בזמןכאלהכוחותממסוקיםהונחתולאבפועל,
המקורי.לתכנוןבהשואהה"ש"שעתהקדמתמשום

הכוללתמבצעית,ולאמנהלתיתמסגרת-קומנדומג'מועת52.
גדודים.3--5

ככוח130,עצמאיתממוכנתחטיבהנקבעה3ארמיהבמרחב53.
במע-מונחתיםלהיותהיושאמוריםהקומנדוגדודיאלשיחבור

בנגמ"שיםמצוידהחטיבה,שלממוכןגדודכיתוכנןברים.

נ"טטיליםשיגורמערכותשלפלוגותבשתיומתוגבראמפיביים

מי-רבדרומוהקטןהמרהאגםאתעצמיבהישטיחצהסאגר,

דקות).15פחותש""(המכינההארטילריתהאשהתחלתעם
כבראשרהקומנדו,לגדודויחבורהגידיבציריתקדםהגדוד
בנגמ"שיםמצוידממוכןגדוד(החטיבהיתרתלמעבר.מערביתנחת

שלבפלוגהמתוגברתךט.פ76(אמפיבייםטנקיםוגדודאמפיביים
יוםשלהאחרוןבאורתחצהסאגר,נ"טטיליםשיגורמערכות

המזרחי,בחוףותנחתאלעדביהמאיזורסואץמפרץאתה"ע"
תתקדםהחטיבה46313062(.נ.צ.(העזובהההסגרתחנתבאיזור
אלג'נדי.ראםבאיזורהקומנדולגדודותחבורסדרואדיבציר

סואץ.מפרץשלהמזרחיבחוףהכוחהנחתתבוטלהבפועל,
הקטןהמרהאגםבדרוםחצתהבמלואה,הנראהככלהחטיבה,
ה-6שלהמאוחרותאחה"צבשעותכברכבדות,אבידותוסבלה

כבישצירעלשנעהשעהישראליבכוחמשנתקלהבאוקטובר,
הגידי.
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להנחיתמרוכזמאמץהמלהמהשלהראשוןביוםנעשהבפועל,54.

ג.צ.(אלפרמהתל:הבאיםבמקומותממסוקיםקומנדוכוהות
47083707(נ.צ.מ.(א-צבחהכת'יב;הצפונישבציר45524346(

48082805(נ.צ.(אבו-גרדבירילטסהמזרחיתהמרכזישבציר
ואדיבפתחתיסדרואדישבציר51033000(נ.צ.(אלג'נדיוראם

פירןואדיובפתחת516203(נ.צ.-בדרןלראםמזרחית(בעבע
הכביש,צירלאורך519173(נ.צ.-שרתיבלראסמזרחית(

המסוקיםשלהגדולחלקםסואץ.מפרץשלהמזרחישבחופו
באוירבהיותםעורוהופלונפגעוהקומגרוכוחותאתשהובילו

ביטוילכללהקומגרוכוחותבאוזהבאופןלנחיתתם.בסמוךאו
ביותר.חלקיבאופןרקמעשי

עמדוהמערביתבגדהשנבנולטנקיםהרמפותשלתפקידןעל55.
חי"רדיביזייחמפקדהמלחמה.אחרימצרייםמפקדיםבהרחבה

מעל":הבאותבמיליםזאתתיאראבו-סעדה,חסןהלואא2,
שצלחו)(החי"רלכוחותלסייעהמצרייםהטנקיםיכלולרמפות
יוכלושלנושטנקיםלפניהמשוריינותהנגדהתקפותאתלהדוף

:מבאשרעבדה(מזרחה"הגשריםעל-גביהתעלהאתלחצות
במלחמתשניהלקרבותעל2חי"רדיביזייתמפקדשלסיפורו"

היומוןשלהצבאיהכתב1974(.ביוני3אלאהראם,-אוקטובר"
בנוהמצרייםהמומחים":היתרביןכתב,אלג'מהוריההקהירי
עירכמהםר1גהויהשלטנקים,רמוזות86המערביתבגדה

אלעבוחמד"יכף.תכוחושלהחציהתבטחאב
מלחמתלקראתשנעשוההכמתעלחדשיםסודות"קאדר:

1975(.באוקטובר2אלג'מהוריה,-אוקטובר"

דיביזייתמפקדשלדעתולשיקולהושארהוזכר,שכברכפי56.
המזרחית.לגדההטנקיםחטיבתאתיעבירבוהמועדההי"ר

מועדלגבישנקבעהתכנוןעלמתבססכאן,ציינואותוהמועד
חבירהשהיתההחטיבה25,עצמאיתטנקיםחטיבתשלהעברתה

7.חי"רלדיביזיית

שלהקומנדוממג'מועתקומנדו,גדודהיהאמורלדוגמה,כך,57.
שבפורט-המעוזאתהמתקפה"פיתוחבשלב"לכבוש3,ארמיה

המזח")."מוצב(תופיק

בדרגקדימהלהיערךהחי"רדיביזיותהיואמורותהנראה,ככל58.
בעומקיתרשולדיביזיות,החבירותהטנקים,חטיבותיאחד

העתודה.אתויהווהמערך

שלהגשרבראשהצפוניתהדיביזיה(7חי"רדיביזייתכינקבע59.
על-מנתמוגברתחי"רהטיבתלהטיל"בכוננותתהיה3(ארמיה

לבין3ארמיהשבץבפרצהל-)שיחדור(האויבאתלהשמיד
הצפוניהאגףאתלאבטחהדיביזיהמפקדעלהוטלכן2".ארמיה

משלימיםפרטיםברשותנואיןארטילרית.באשהארמיהשל
אתלאבטחכדי2,ארמיהמפקדתעל-ידישתוכננוהצעדיםלגבי

לדרום.מצפוןהתפר""

18חי"רדיביזייתתינתקא'מערכתישלבבסיוםכיתוכנן60.
135.העצמאיתהממופגתהחטיבהאתפיקודתחתותקבל2מארמיה

שאמורעצמאימשימהכוחג'מערכתיבשלבלהוותכדיזאת,
נחל-ים).(למצפקעדהצפוניהכבישצירעללהשתלטהיה

-בחטיבה,כלים31-הטנקיםבגדוד(תקןלפיהנתוניםכל61.

טנקים).94

שלט.פ.-76אמפיבייםקליםטנקים22להוסיףישעליהם62.
130.העצמאיתהחי"רחטיבת

יחידתימסייענשקכולליםאינםוהםהתקןלפיהנתונים63.
מ"מ).82ומרגמותי'ג.יפ.ר.-7מרנ"טים;ב-11ב-10,תול"רים(

אויריתמכהתוכננהכיעולההמלהמה,אחרישהושמעומעדויות64.

הראשונה.המכהאחריכשעתייםלהתבצעהיתהשאמורהחוזרת
הגדולהההצלחהנוכחההוזרתהמכהבוטלההמצריםלדברי

מפקדדברימשלדרךראה(הראשונההאויריתבמכהשהושגה
-מבארסחסניגנרל)לוט.(הפריקהמצרייםהאוירכוחות
המצליבשבועוןשהתפרסםבראיון-מצריםנשיאסגןכיום

כוחותממבצעי":שעבאןחסיןי1974באוגוסטב-23אלמצור
27אלג'מהוריה,-אוקטובר"במלחמתמצריםשלהאויר

זושיכלהברורבתכנון,כךנקבעאמנםאם1974(.בנובמבר
באוקטובר,ה-3אחריהיינוהאחרון,הרגעשלהחלטהרקלהיות
ל-1405.היש"שעתקביעתעלסופיתהנראהככלסוכםבוהיום

ליאורהיש"שעתלמתקפהבתכנית-האבנקבעהכזכורשכן,
אוירי.אחרוןלאורהשווהלמבצעים",הראשוןהיוםשלאחרון

במאזןשינוישיחולהסיכויחוסרבדברזולמסקנהכיאפשר65.
התגבשותעלחוזר,היזוןבבחינתהשפעה,נודעההכוחותיחסי

בדחיפות.למלחמהלצאתההכרחשלהאופרטיביתההחלטה

-סאדאתשהגדירהכפיהמלחמהתפיסתכילהעיר,מקוםיש66.
מוג-קרקעייםיעדיםהשגתלשםהצבאיתהזרועהפעלתהיינו

פיתרוןלקדםכדיהמדינייםההליכיםאתלהניעבמטרהדרים
היא-1967בגבולותמחדשמצריםאתשיציבביסודומדיני

ניסהאותהאלנאצר,עבדשלהבסיסיתהקונספציהבמהותה
למרותתופסתזוקביעהכידומה,ההתשה.במלחמתליישם
אחדבכלהפעולהובשיטתשהופעלוהכוחותבעוצמתההבדל
עבדשלהמאבקמדיניותיונה,סא"ל:השווה(המצביםמשני

31(.עמ'במיוחד1972,יוני223,מערכות""אל(אצר,

יוםליגלבקהיר,974!בספטמברב-28שנשאבנאוםסאדאת67.
28קהיררדיו-אלנאצרעבדשללמותוהרביעיהשנה

1974.בספטמבר

הבאיםבדגריולמצואניתןזוהתייחסותלדרךבולטתדוגמה68.
המצריהצבאבתולדותלראשזנה":עליאסמאעילאחמדשל

פוליטיותהנחיותהמזועים,הכוחוהשלהכלליכמפקדקיבלתי,
להסבהיתהאלהמהנחיותוזחתהצבאיות...להנחיותנוסףבכתב

אבידותמינימוםגרימתחודלאויבהאפשרככלכבדותאבידות

כוחותינו"יכבשואותוהשטחלגודללבלשיםובלאלנו
נכברכפין).!לעיל-אלטוילהאלמתארעבךעםובראיון
בכוח-לאבידותהישראליתברגישותהמצריםאמנםראוראינו,

ישראל.שלביותרהבולטותהתורפהמנקודותאחתאתאדם
האפשרככלכבדותאבידותהסבתכילודאי,קרובזאתמבחינה
להשגתהאמצעיםכאחדהמצריםעל-ידינתפסהאכןלצה"ל,
שלהמשמעותביטולגםכידומהזאת,עםהמלחמה.מטרות
משקףודומיהם,אלהמדבריםשמשתמעכפיהקרקעי,ההישג
במועל,שהתנהלהכפיהמלחמהמהלךאתובראשונהבראש
הכוחותשלכשלונםאתלתרץמכווןניסיוןמשוםבהםזיע

המב-בתכניתלהםשנקבעהאופרטיביהיעדבהשגתהמזוינים
צעים.

שלהראשונה)(המחציתאתרקהגשמנוהמלחמה)במהלך("69.
המע-עדהמערכהאתלהשליםהתכוננוהמערכה...תכנית
סיניאדמתהופכתהיתהכזהבמצבהנפט.ושדותברים

-עת"בכלידינובהישגהנתוןפתוח,למרחבהנותרת
23אלג'מהוריה,אלצאוי,אלמנעסעבדעםבראיוןסאדאת

הכוונותאתמבטאאכןהראשוןשהחלקבעוד(1975באוקטובר
הגשמתןמידתואתהמלחמהטרםהמצריםלעצמםשהציבו
שלהשנימהחלקלהתעלםלדעתנו,ניתן,במהלכה,בפועל
סאדאת).דברי

-3ארמיהשלחייליםבפניבסואץשנשאבנאוםסאדאת70.
המערכה,שלפניג'יום(1976במרץ24מקהיר,סימן"ת

קודמתבהזדמנות1973(.באוקטוברה-2הואברמד'אן,ה-6
האסטרטגית"הפקודה"שכינהמהעלחתםכיסאדאת,אמר
המשימות,אתלכוחותשהגדירההפקודהועלברמד'אן,ב-5
סימ!"תלפיהלבנונית,לטלביזיהראיון(ברמד'אןב-7חתם

לרמד'אן",הדרך":הייכל:השווה1974(באוקטובר9מקהיר,
27-26.עמ'

הושג,שכברהקרקעיהמאחזאתעתבכללקייםהשאיפה71.
שיקוליםשלושהשליחדבהצטרפותםלהערכתנו,מקורה,

ואתהמלחמהאתהמצריםראובהמהדרךהנובעיםעיקריים,
ולהסבצה"ל,שלההתקפיהכוהאתלשבורא.:מטרותיה

מבו-מערכיםלתקוףאילוצועל-ידיהאבידותמירבאתלו
כמצב,שהוערךדברהמלחמה,משךאתלהאריךב.צרים.

ומבחינתמשקית-כלכליתמבחינהבולעמודתתקשהשישראל

ם'2507מערכות""



המל-שלהימשכותהעצםכאשר(בכוח-אדםהמוגבליםמשאביה

לחימה).ובאמצעיבכוח-אדםצה"לאבידותאתלהגדילעשויחמה
הסיכוייםאתיגדילאשרכאמצעיגםנתפסהממושכתמלחמה
נשקשלאפקטיביתולהפעלההערביהעולםשורותלליכוד
למצרים.האופטימלייםבתנאיםהמדיניהמו"מאתלנהלג.הנפט.
הכוחותברשותהקרקעיהמאחזשלקיומולעצםהודותזאת,

תוצאותשלהמצטברתלהשפעתןבעיקר,ואוליוהודות,המצריים,
הראשונים.השיקוליםשני

שהדוקטרינהכךעללהצביעדישלפנינו,הסוגיהעםבהקשר72.
ראש"המונחאתה-60שנותראשיתמאזשוללתהסובייטית

סטטי.כקרבהקרבניהולעלמרמזהגדרתו,בעצםזה,שכןגשר",
קרקעימכשולכאלהמיםמכשולאלמתייחסתהדוקטרינה

לאחרהקרבוניהולהמכשולשלשוטפתצליחהמחייבתגרידא,
ניהולאתזוראיהבמסגרתושוטף.ניידתנועהכקרבהצליחה
הדרגעלהנמניםהכוחותאתלהכניסהדוקטרינהמחייבתהקרב,

הדרגכוחותהשיגובהלחימה,גזרתלכלהשניהאופרטיבי
תכניתהשואתמוגבלת.גםולוהצלחה,הראשוןהאופרטיבי
נהגורבותשמבחינותכן,אםמלמדת,הדוקטרינה,עםהמתקפה

הסובייטית,הדוקטרינהלעקרונותבהתאםהמצרייםהמתכננים
הראשונותובשניםהשניהמלחמת-העולםבמהלךשהתגבשוכפי

העכשוית.הדוקטרינהלעקרונותבהתאםולאאחריה,
השיקוליםאתהייכלעםבראיוןתיארעליאסמאעילאחמד73.

:הבאותבמיליםניהלה,בהבדרךהמלחמה,בניהולאותושהינתו
יודעשאנימהצריך.שהיהמכפיאיטייםהיינואםיודעאיני"
המקוריתשהתכניתהיא,כוונתיבתכנון.דבקתישאניהוא,

צליחתהיינו(החציההשלמתלאחראופרטיביתיצירהחייבה

הערכתלשםעצירה-הגשריםראשיאבטחתולאחרהתעלה),
שאוכלכדיזאת,האויב.שלהתגובותלאורמחדש,המצב

זהיררתבצעדינקיטהתוךהבא)לשלב(הבאלצעדלהתכונן
להת-ואזהמזרחית)לגדהקרקע-אוירהטיליםקידום(מספיקים

המזרחיתלגדהשהעבירלפניהכוחותאתמקדםהיה'לוקדם".
הדברפירושמצרים,שלדאוהמלחמהשרהוסיףהטילים,את

משימהעליוומעמיסחיל-האוירעלהנטלמלואאתמטילשאני"
הקשותהשעותכייודעשאנישעהזאת,ליכולתו.מעלשהיא
זהירותביןברורההבחנהלהבחיןישלדעתנו,לפנינו".עדיין
קריאהלביןובביצוע,בתכנוןמיותריםמסיכוניםלהימנעומגמה
המתאי-התנאיםשנוצרושעההצלחה,וניצולהקרבשלנכונה
פעולותיואתלהסבירניסהאסמאעילשאחמדבעודלכך.מים

לפנישנקבעושיקוליםשלממערכתהנובעתזהירות,כמבטאות
יתרהגרידא.מזהירותמאודאלהחרגושבפועלהריהמלחמה,

חיל-מולהמצרייםהאוירכוחותשלבנחיתותהמודעותמזו,
לעילשהגדרנולמההמרכיביםכאחד-הישראליהאויר

שרשלאלהבדבריםבבירורבולטת-הפחד"כ"מחסום
המצרי.המלחמה

הציפיותהתגשמותאתהיטבמבטאיםהבאיםהדבריםכידומה,74.
שהיינומזהבהרבהטובבמצבנמצאיםאנוהיום":סאדאתשל
הביטחוןאתלעצמנוהחזרנושכן1973,באוקטוברה-6לפניבו

אתניפצנוהמזוינים.בכוחותינובטחתנוואתשלנוהעצמי
חשבשהעולםמעם,כולוהעולםלעיניוהפכנוהפחדמחסום
ואתעצמואתשגילהלעםלמלחמה,מסוגלובלתירדוםאותו
אלאסבועהלבנוניהשבועוןעורךעםבראיוןסאדאת(כוחו"

1974(.באוקטוברב-8שהתפרסםאלערבי,

12(מעמיהמשך(

שתקנינההרסניות,ויותריותרמקובלותנשקמערכותשל
למדינותהרסלגרוםיכולתויותריותרקטנותלמדינות

ההתפתחותתוביללאןבמדויקלחזותקשהאמנםמהן.גדולות
ישהעברנסיוןנוכחאךהנשק,מערכותבתחוםהטכנולוגית

טכנולוגיותשלפיתוחןאחריהגוררתטכנולוגיהכלכילהניח

חדשות.רבות
כמותשלמשמעותהאתבעתידלטשטשעשויההטכנולוגיה
יוכלושבעזרתןנשקמערכותמעטיםבידיולתתבכוח-אדם,

שיהיההטכנולוגיהפערכיאיפוא,נראה,הרבים.עללגבור
לקייםלהשיאפשרהואאויבותיה,לביןמסוימתמדינהבין

עצםואתשלמותהאתבטחונה,אתשיבטיחכוחותמאזן
טכנולוגיותשלהפעלתןתהיהבעתידגםאף-על-פי-כןקיומה.

לכןיופקדו.הןשבידיוכוח-האדםבאיכותתלויהמתקדמות
בעתידהכוחותמאזןלכלהבסיסלהיותהאדםאיכותתמשיך

בכלולטפחלהמשיךישראלחייבתואותהלעין,הנראה
משאביה.

ודיכום

בעתידגםלהיותוימשיךומתמידמאזהיההאיכותיהמרכיב

עללהתגברהיחידההדרךהואצה"ל.בבנייןהעיקריהנדבך
אף-הערבים.שכנינולביןבינינווגדלההולךהכמותיהפער

איןכיהיהיום-הכיפוריםמלחמתשלמלקחיהאחדעל-פי-כן

מאזצה"לשוקדמכךכתוצאההכמות.במרכיבגםלזלזל
נקלטוהמישורים.בכלתקדיםללאהתעצמותעלזומלחמה
מארצות-הבריתהןגדול,בהיקףלחימהואמצעינשקמערכות

סד"כנבנה;חדשותטכנולוגיותפותחו;מקומימייצורוהן

הושם;הקרבייםהמפקדיםאחוזהוגרל;תכליתיורבגדול
בטחוןלצרכיהלאומייםהמשאביםכלניצולעליותררבדגש

הפעריותרעודיגדלבעתידלפיההתחזיתרקעעלהמדינה.
חייבתהערבי,לעולםישראלביןהכוחותביחסיהכמותי
דגשאחרים.במישוריםלטובתהפעריםליצירתלפעולישראל
יעילניצולחדישות,טכנולוגיותפיתוחעללשיםישמיוחד
נשקלמערכותבהתאמהלחימהושיטותכוחותשליותר

שגרתית.בלתיאסטרטגיתוחשיבהחדישות

-לזירהחדישותנשקמערכותכניסתשלהמהירהקצב
בשדהעדיפויותלהשגתפתחפותחן--וביבשהביםבאויר,
ואמ-צבאכוחותשלומפתיעהיעילההפעלהבאמצעותהקרב

לחימהתורתהישראלי,הלוחםשלאיכותוטיפוחלחימה.צעי
חדישות,טכנולוגיותהמנצלותנשקומערכותשגרתיתבלתי

להת-יוכלהואנכונה,בצורהצה"לישלבאלהכלאתאם

מלחמהבכלולנצחכמותיתערביתעדיפותמולבהצלחהמודד
ערב.צבאותלביןבינינועתידה
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