


סכיךשנתפרסםחי"ר,סיפור"סאואההנשיאשלבספרו
ליוםזכראין1977,בנובמברבירושליםההיסטורילביקורו

אתהמצריםביצעוזהשביוםלמרות1973,באוקטוברה-14

הכי-יום"במלחמתשלהםביותרהגדולההמשוריינתההתקפה

אש,הפסקתהצעתסאדאתדחהביצועהלצורךאשרפורים",

12--13בלילבקהירבריטניהשגרירבאמצעותלושהוגשה

באוקטובר.

לנשיאשהוגשהאשלהפסקתראשונההציעהזוהייתהלא

וינו-בקהיר,ברה"משגרירלוהציעבמדאתלדברימצרים.

הלחימהיוםעלשירדבערבכברהאשאתלהפסיקגרדוב,

אולם;אסאדסוריהנשיאבקשתלפיכביכולוזאתהראשון,

הנשיאמבקשאכןאםספקותלו'שישלשגרירהשיבהוא

אםגםוכיהמלחמה,עולהתחלתיכהבשלבאשהפסקתאסאד

יעדיהישגובטרםאש,להעמקתסחכןהחסזמןהדבר,אמת

התייצבנאשרכן,עליתרבמערכותמצריםשלהעיקריהם

ועימובאוקטובר,ב-7נוספתפעםהסובייטיהשגרירבפניו

שלונצידהאהדלהפסקתנוספתבקשהבדברמממשלתושדר
אינניגמוד.הזההנושא":ואמרמצריםנשיאבונזףסוריה,

שיושגועדאהב,להפסקתאסכיםלאשוב.אותושתעלהרוצה
שלהביטחוניתהדוקטרינהניפכןbnwהמערכה,יעדי

ישראל'ן.

למ-סאדאתpll~nwבראיוןלמצואאנויכוליםלכךאימות

הסבירהואזהבראיוןמשעות".ששמלהמת"הספרחבר

אתלחצותפקודהנחתי":ואמרזאתלעשותהתכווןכיצד

עללהמתיןכךואחרלכובשו,בר-לב,קואתלפרוץהתעלה,

האראל.מפקדישלמחשבתםהלךאתהרעתיהמזרחי.החוף

להציבמעונייניםוהיוסיני,לתוךבמהירותשנדהרציפוהם

להםנתנולאאךולהשמידנו.לתוכהשניפולכדימלכודתלנו

כיידענוכן,עליתרסיני.לעומקדהרנוולאההזדככות,את

בראשי-להמתנהזושיטהכיבטוחיםוהיינותפקע,סבלנותם

ואנואלינובאוהםואמנםאותנו.להתקיףאותםתאלץהגשר)

אותם".השמדנו

ל-וראשונהבראשמתייחסיםסאדאתשלהאחרונוםדבריו

חטיבת-ישראלשלביותרהחשובותמיחידותיהאחתהשטדת"

מפקדבפיקודטנקים,115בןזהy~D"ראוה"-190"השריון
נו-חדירהלשם"לתעלהלהגיעשנועדיגורי,אסףהחטיבה

בפיקודמצריכוחעל-ירידקות20תוךהושמדספת",
אסףשל1חטיבתו""השמדתסעידה.אבוהצעיר"ה"מצביא

כ-8הדרוםפיקודשליבגדהתקפתביצועבעתאירעהיגורי

עלרבההשפעהשמסתברכפילהוהייתה1973,באוקטובר
המצרי.הפיקודשיקולי

מהת-שכתוצאההיכלחסנלןמספרלרמאדן"הדרך"בספרו

צה"ל,חזרשבה(למלחמההשלהביביוםהישראליתהנגדקפת

הפיקודהסיקו-ב"19(,מצריםצבאשגיאותעללדבריו,

ממזרחדאשצריתההגנה"חומת"אתלחזק'לושמוטבהמצרי

ככלשכןהמעברים),לעבר(במתקפהלפתוחמאשרלתעלה,
אבטחת?.ירבוכןה"חומה"עלצה"להתקפיתשירפו
משוםדווקאשכןקשה,טעותהמצריהפיקודטעהזהבעניין
בטחההיהשלאבמנוםודווקא'ישראל,שלאבידותיהריבוי

מילאלאאחת,ובעונהבעתחזיתותבשתיהתקפיתלפעול

10-בלילאדרבה,נגד.תקף'ולאציפיותיואתהדרוםפיקוד

ונטלבר-לבהב-אלוףומהתייצבלאחרמיידבאוקטובר,11
אשרגונן,האלוףשלמידו(החזיתעלהפיקודאתלידיו
בעודלהתקפה,מאוגדותיואחתאתהריץבאוקטוברב-8

פיקודעסקהמתוכננת)שמימתהאתביצעהלאשהשניה

בשד:מעניין""מצבאפוא,נוצר,ר,מגננה.בבעייתהדרום

העוב-אתינצלושהמצריםהייתהההוואליהפיקורהערכת

בעומ-נוספתמתקפהצה"ליבצעבאוקטוברמ-11שהחלדה,

שלו,חיל-הניוקרעצמתכלתושקעבהאשרסוריה,שלקה

שבכךגםמה(התעלהבחזיתרבתיבמתקפהלפתוחמנתעל
להת-דגגצריהפיקודחיכה-לסורים)בעקיפיןלסייעיוכלו

הישראלית...קפה

כולו.הושמדלאהואשאףטנקיםבגדודהמדובר1.

יש1976נובמבר266,מערכות""



המצריתההחלטהאתהיכלתוקףלרמאדן"הדרך"בספרו
כוחו-שאיחדולאחר'כיהלה,קובעהיתרביןולח.פות".'לשבת"

שלהםהויביזיונייםראשי-הגשראתמצריםעולהמזמניםתיה
לתעלה,מזרחהק"מכ-10שלבעומקארמיונייםגשרלראשי
העצירה"לשלבשנבגסוומשעההראשונית,תנופתםאבדה

המעבריםעללהשתלטההורמגותאתהחמיצוהאופרטיבית"
ההנהגהביןנסתיים,שטרםחריף,לויכוחגרםוהמהלךבמיני.

ש"הע-טענו,הסורים:וסוריהמצריםשלוהצבאיתהמדגנית
הכהסי-השלמתלאחררקלהתבצענועדההאופרטיבית"צירה

ולמע-הסורית,בזירהולים-כנרתלירדןהגעה(המתוכננותמות
מראששהוסכםטענו,המצריםראילוהמצרית),בזירהברים

כדיבר-לב",קו"שלכיבושועםה"עצירה"תיעשהשבזירתם
לקראתצה"ל,שלהנגדהתקפותהדיפתתוךמחדש,להתארגן

למעברים.ההתקדמות
המושגכימסבירהמורי,הטיעוןאתמקום,מכלהמקבל,היכל

הצבאית,בתיאוריהכללמצוישאינואופרטיבית",עצירה"
לאנשי.גרמואשרבצבר,מצרםשלמפלותיהבהעופעתנולד

ולהעדיףסיכון,עימושישמהלךמכללהימנעהמצריהפיקוד
הצבא.ביטחוןאת
נוטהאסדכיסאדאתחורשכאשרכיזאת,לעומתלציין,יש

חסניןלדברי(שלחהואלהפסקת-אש,להסכיםאבידותיובשל
כהצגהזהיהלהכיהתריעבוסוריהלנשיאשדרבספרו)היכל

שטחלעצמההחזירהשהאראלכהמוםדווקאהאשאתלהפסיק
כילאסד,זהבעודרהסבירסאדאתכן,עליתרהגולן.ברמת
שלדמהאתלהקיזאלאWUf1",לזכותאינההמלחמהמטרת
מדיביזיותאחתאתלשלוףלוהציעאףזהובהקשר;ישראל
זאתולעומתדמשק,להגנתולערכהההזיתמקושלוהתי"ר
להסבכדישבעתודההשריוןדיביזיותאתלפעולהלהכניס
האבידות.מירבאתלצה"ל
ומולאהומאחרלצבאו,סאדאתשנתןמזוהפוכההייתהזועצה

וגרס"סוריהשלגורלהאתרבהבמידהחרצהאסד,על-ידי
:תופעותלמספר

לעזרתהבאוקטוברב-10החירוסיתאוויריתרכבתהפעלתא.
מצרים.שללעזרתהגםובהמשךסוריהשל

לעז-אוויריתרכבתלתיפעולהצורךבפניארה"בהעמדתב.

האראל.שלרתה
להפסקת-להביאמעצמות-העללשתימשותףאינטרסג.

אש.
סאדאתמספרהפסקת-אשלהשיגקיסינג'רקילנסיונותיועל

אתלראותהתעוררלאקיסינג'ר:הבאיםהדבריםאתבספרו
הןאליוהגיעוכאשרללחימה,הרביעיבלוםאלםהמציאות
דחופהישראליתבקשהכולל(וכישראלהצילו""קריאות
דיווחהןבחזית),יואבדואלותמורתטנקיםמאותלארבע

לטובתמתנהלתוכשצריתבחזיתהמלחנוהאיןלפעהפנטגון,
במע-ובכה"התמוטט"דייןלפיוחוץכתבידיווחוהןישראל,
אפילוהמצרים,אתלהדוףתקווהארןלישראל"כיואמרמדם,
ת42זלנותהעהחותפ.2לתל-אביבוהדרךאחד,שעלכדי
תבעהואwsלהפסקתלהביאבוזד/מ,עםביחדקיסינג'ר,חתר

שירדבערבשקויימההעתוניםעורכיעםדייןבפגישתהמדובר2.
וסרק,כחלללאהמצבעללהםדיווחבהבאוקטובר,ה-9יוםעל
לבקשתישראלשלדחופהלפניההרקעאתהיתר,ביןלהכשיר,כדי
מארה"ב.צבאיסיוע

עצמות"אתתוצברוזאתבכלזצה"צראליםתקווהמתוךתחילה,
אולם;באוקטוברה-6לקווייחזרוהלוחמיםשתצרריםמצרים,
הפסקהתנאיאיעצבההואישיאן",אתלאצילכדן"כן,לאחר
לכךבהקשרבאוקטובר.ה-13בקווילהפסקהוהתכיםהנהם,
לחורההתתעיבוםהחשהפסקתתבדיאתכיבספרו,סאדאתטוען
בהצלחההוזכהמסווםלקבל,מירבבאוקטובר)ה-6לקווי

המעברים);כיבוש(תכניתומלואאתהגשיםוטרםראהצונית,
הקיי-בקוויםא"צהפסקת(התחייםהאשהפטלהתנאיאתואילו
הקוויםמןנהדפוהסורייםומהכוחותמשוםלקבל,סירבמים)
שתנוצלכמהיפוגה"חעחצוונתעוררבאוקטובר,ב-6החזיקובהם

ב-1948.כמוישראלעל-ירי
החמיץ1973באוקטובר12--13בלולתהיה,אשרהסיבהתהיה

אותוויוקרתו.צבאוועלמותעללשמורפזהזדמנותסאדאת
אוטוביוגרפיה")"בספחואבןלדברי(שנתקב'להלאחרלילה,

קיסינג'רפנהםימייקה,8בקהויםלהפסקת-אשישראלהסכמת
אתגםלהשיגסיועואתוביקשהיה,בריטניהממשלתראשאל

פיליפבקהירשגרירואתהפעילהיתלכך.סאדאתשלהסכמתו
משנתו.סאדאתאתלהעיר,שדאגאדמס
השגריראתקיבלכאשרכיזהבענייןסאדאתאומרבספרו
לבחוןבאהארה"בפנייתכילונסתברטאהרהבארמוןהבריטי

לקבלמוכןהואלפיהברה"משלהאינפורמציהנכונההאם
להפ-תסכיםלאמצריםכילשגריר,השיבלדבריואש.הפסקת

אתשתגערםלאחרW~wכרהיטם,על-ירישהוצעההחהצסקת
שלאלקהירלהתקשרארהטםעלהם;המתוכננותמערמותיה
ששאלהבריטי,לשגרירסאדאתאמרכןמוסקבה.באמצעות

בפניבאב-אל-מנדב)מצרי(סוףיםלפתיחתתנאיומהםאותו
הששחיתמןישראליתבפיגההואהתנאיכיהישראלית,הספנות

העיביהו.
טפחיים.ומכסהטפחרקלמעשהבעלהסאראתשלוהתיאור
ברה"מ,שלולאובריטניהארה"בשלהייתהההצעהשכן

השגרירשיצאלאחררקכיבספרואומרעצמוסאדאתאדרבא,
שלי-תוצאותעלולקיסינג'רלהית'לדווחכדימארמונו,הבריטי

רוצהלפיההודעה,ובהמברה"מאיגרתלשםהגיעהחותו,
האש.הפסקתבתנאילדוןכדילמצריםלבואקוסיגין
סאדאתעלברה"משללחצהלנוכחשאםלציין,ראויזהבעניין

היהיכולהראשון,הלחימהיוםעלשירובערבאשלהפסקת
וסורנה)מצריםצבאותיוםאותוזכובהההצלחהלאור(זה

להשיבנתקנוה-לחלוטיןהיגיוןחסרהינוזהלחץכילהשיב
במצבאזנמצאהסוריהשכןבאוקטובר,ב-13אלהבמילים
אתשהדפהבלבדזולאצה"לשלהנגדהתקפת:ביותרקשה

אףאלאהימים",עוזרת"במלחמתשנכבשהשטחמןהסורים
כמטחווי-תותחתיונוכםשטחיםעלהשליטהאתמידםשמטה

נראהאךזו,בסוגיהדברסאדאתאומרלאבספרומרמשק.
קוסיגין,שלהקרובביקורוולאורמזה,דמשקשלמצבהשלאור

העלמעצמותעל-ידיאשהפסקתכפייתאפשרות'שבהטמעותו
מאוקטוברה-13בשחרלהורותאלאברירה,לונותרהלאמזה,
כדיהןבו;ב-14בסיניהמעבריםלעברההתקפהביצועעל

שלבואולפניהמתוכננת,הטצריתהמשימהאתלהשלים
סוריה.מעלהלחץאתכביכול,להקל,כדיוהןקוסיגין,
ההודיהגנרלשלדבריואתלהביאהראוימןזהבהקשר

ישראלהסכמתכיטועןההכרעות"עשור"בספרוקוונדטפרופ'3.
האמריקנית.הרכבת-האוויריתלקבלתתגאיהייתהאשלהפסקת
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גמ

,,:ע
עליאיסמעילהמלחמהשרמימיןהעליון,כמפקדשאדאת
שאזליהרמטכ"לומשמאל

בספרובקהיר.ארצושלצבאינספחששימשמיפאליט,
:אומרהוא1974,באפרילבבזו-דלהיונפורסםלסנני",החזרה"

לסייעבאוקטוברב-14ההתקפהמטיתהייתהאמנםאם"

קודםימיםשניים-שלושהשתבוצעהיההדיןמןלסוריה,
באוקטובר.כ-12איב-11היינולכן",
משבוששורקאשרהישראלית,ההערכהאףכזכור,זו,הייתה

שאלההערכה,לכללהשתנתהמתקפתם,אתלבצעהמצרים
הפסקתעל-ידישתונצחעובדהויקבעובהישגרכם,יסתפקו

יותרהדרוםבפיקודדוברזוהערכהשנתחזקהככלהאש.

אישהתעלה.צליחתשלנועזמבצעבביצועהצורךעלויותר

בקשרסוערויכוחהתנהלאולםזה,צורךעצםעלחלקלא

באוקטובר,11--_12בלילכךאוכךועתויכןהצליחהלמקום
כברתבוצעשהצליחההמלצההחזיתלמפקדגונןהאלוףהגיש

אךהרעיון,עצםאתקיבלבר-לברא"למכן.שלאחרבלילה

כךעלהודיעהואבאוקטובר.13--14ללילהביצועאתדחה
שלמחרתובבוקרבאוקטובר,12-11לילבחצותלרמטכ"ל

הבנמשלהראשובפניהביטחוןשרבפנילהציגלתל-אביבטס

בלשכתהדיוןכדיתוךהצליחה.שלהמפורטתהתוכניתאת

לצלוחאםסוכםובטרם1430,בעבעהומהחלהממשלהראש

עוצבותקיבלולפימהנעלמשתתפיונמסרומתי,התעלהאת
מז-אותהלצלוחפקודהלתעלהשממערבהמצריותהשריון

לבוא.קרובהכברנראתההמצריתההתקפה-דהיינורחה,

מיו-כוחותהפוזלתאיזרחההשרורןלהתקפתשתקדםנמסרכן

בעק-חיוניים.שטחיםולתפיסתשליטהבמרכזילפגיעההדים

הצליחהעלהדאןאתלהפסיקבר-לבהצעתנתקבלהזאתבות

אתלערוךוהתלהדרום,לפיקודחזרהואהתלטף.קבלתללא

במתקפהיפתחואמנםאלהאםאויב,כוחותלהשמדתהכוחות

הפיקודאתלתגברהמטכ"לדאגבמקבילהמעברים.לעבר

גביש,האלוףאתהמטכ"להורהכןנ"ט.ובנשקחי"רבמוהרות

לראס-סודר,מאילתטנקיםפלוגתלקדםמרחב-שלמה,מפקד

למלחמה.וסעודלהירדןמהצטרפותהחרחרלמרות

באוק-13-12בלילהגהנו,מתרחשיםהאלההדבריםכלעוד

המצ-המיוחדיםהכוחותפעילותכאילושרזידיעותטובר,

העברתעלהידיעהלכאורהנתאמתהזאתלעומתהחלה.ריים
לגזרת4משורחנתמדיביזיה3(חטיבה(אתתטנקיםהטיבת
די-העברתתחילתעלגםודוברלתעלה,מזרחה3ארמיה

באוק-ב-13שתושלם2,ארמיהלגזרת21משוריינתביזיה

במתקפה'יפעילושהמצריםהוערךכךעלבהסתמךטובר.
פיקודבידיהמצוייםהטנקים750לעומתטנקיםכ-900

הדרום.

המצריהמבצעיםאגףראששנתןשבראנוןייאמר,זהבהקשר

אמר,הוא1974(באוגוסט(צברימוסאלעיתונאיגבסי,דאז,
ביוםהועברובסיניהמעבריםלעברהמתקפהביצועלצורךכי

21,מו~ור=נתדיביזיההתעלה:למזרחבאוקטובר4ה-13
קרקע-טיליםסוללותוכן4משוריינתמדיביזיה3הטיבה

אוויר.

דודהרמטכ"להביעבצהריםבאוקטובר))13יוםבאותו

השריוןקרבהצלחתאתלוודאכדיהדרום,לפיקודאלעזר

היתרביןביקרדדוכיבספרומספרהרצוגחייםהצפוי.הגדול

לקרבתוכניותיואתהןלבחוןכדישרון,שלבמפקדתו

כילו,הסתברכךאגבלצליחה.תוכניותיואתוהןהשריון

ומציעהמצרית,להתקפהלהמתיןההחלטהעלחולקשרון

הרמטכ"ללשפת-התעלה.להגיעכדימיידהמצריםאתלתקוף

לאזואםאולםהמצרית,להתקפהלהמתיןישכילוהבהיר

ב-15-14בלילמקרהבכלהצליחהתבוצעאזיתתבצע

אוקטובר.

נהרגשרוןלאלוףהרמטכ"לביןהדיוןשהתנהלבשעהכעשש

הדרו-הגזרהעלשהגנההאוגדהמפקדמנדלראלברטהאלוף

תת-אתבמקוםבוהרמטכ"למינהאלברטשלבמקומומית.

שלמקומוואתאלוף,בדרגתאוגדהלמפקדמגןקלמןאלוף

תא"לתפסהצפוניתהגזרהעלשהגנההאוגדהכמפקדקלמן

ששון.
בערבנערךמנדלרהאלוףשלמותועלהכבדהאבלשלבצילו
העליון.הפיקודבמוצבמבצעידיוןבאוקטוברה-13עלשירד

אתהמצריםישלימולפיהמודיעיןהערכתהוצגהזהבדיון

בהותירםבאוקטובר14-13בלילהשרלוןעוצבותהעברת

המצ-הטנקיםיתרתהתקפתטנקים.כ-300רקלתעלהממערב

בשלושהבאוקטוברה-14לשחרנחזתהלתעלהשממזרחריים
הבקעהקרבינהלוהמצריםכיהוערךכןדיביזיוניים.מאמצים

יונחתואויוצנחועליושירדבלילהכאשריום,אותוכלמשך

ה)-15ולמחרתווהג'ידי.המיתלהמעברילתפיסתמיוחדיםכוחות

הדיבטיונייםהשריוןכוחותינסובובמועדהיערךבאוקטובר)

ההתקפתאתלהשליםובכךהמיוחדיםהכוחותעםלחבור

שלהשרטןבקרבגדולההצלחהצפובמטכ"לוהןבפיקודהן
להיגררשאיןבתדריכוקבעהרמטכ"לאולםבאוקטובר,ה-14

כבדות;אבהיתלאויבייגרמואםגםההצלחה,ניצולאחר

בלילשתתבצעהצליחהלקראתהכוחותעללשמוריששכן
באוקטובר.ה-15--16

המצריםנתבדו.האויבשלהפעולהשיטתלגביההערכות

וכפיהתוכנית","פיעללאאךבאוקטוברב-14אמנםתקפו

דינצריהמלתמהעהערבעוד:קשהויכוחלאחראףשנסתבר

בי-(ממקוריבתיכנוןודבקהזהיר,הקוחסידהיהאסמעיל

ה-הנראהכבלתבעבאוקטובר)ב-15החלהמתקפהצוע

המצריהשריוןמתקפתשלבאתלהקדיםשאזלירמטכ"ל

בתוםסאדאת,על-ידיהנראה,ככלניתנה,לכךשהפקודהמכאן4.
קוסי-שלהקרובבואודברהיוודעועםהבריטי,השגרירעםהפגישה

למצרים.גין

1976.11רבמבו2667,מערכות""



ראמה-הגשרלכיברשהצליחהששלבמאחרהמעברים,לעבר
המתוכנזףמןקללהערכתוהיה
עבד-אל-שלמדבריוללמודניתןשאזלישלטיעוניועל

באוק-שפורסםrrnlywn,ששמלחמת"בספרוסתאר-טוילה

שלבהשראתולודאיקרוב(בספרומעלההלה1974.טובר
:הבאיםהעיקרייםהטיעוניםאתותאזלי)

הכוחותיהעברתבר-לבקועלההשתלטותהתעלה,צליחת"
בקרבמבוכהויצרומהמתוכנן,מהרבוצעוהגשרלראש
צריךכןעלמילואיו.גיוסאתזהלמועדהשליםשלאהאויב,

קדימהולזנקהתוכנית,אתלשנותשנוצר,המצבאתלנצלהיה
בהתרחקותזהצעדכרוךהיהאפילוהמעברים,כיבושלשם
נ"מ.הטיליםממטרייתזמנית

לכוחותלדוגרםהיהובעתידהאבידות,שיעורביהוערך*
היש-לתיל-האווירחשופיםכשהםאףלמעברים,המתקדמים

לכי-הצליחהשלבלגבישהוערךהשיעורעליעלהלאראלי,

רשגה.8ראשיבוש

אוויריתמטריהלספקיכולים'היודגנצרייםהאווירפוחות.*
נ"מהטיליםסוללותשללקידומןעדהמתקדמים,לכוחות

המזרחית.לגדה
על-התעלהצליחתאתלמנועהיהעתידדגנעבריםכיבוש*
ורצועתסינייתרתלכיבושהדרךאתולהכשירצה"ל,ידי
בצויחותחוקמיקוחקלףלשכנםהיהעשויאשרגורם-7עזה

המדיניות.
מקלההייתהבמועדה,אמעבריםלעברההתקפהנערכהלו*
העיראקייםהכוחותעםביחדלוומאפשרתהסורי,הצבאעל

עשויהושהעתהנגד,התקפתלבצענוספיםערבייםוכוחות
ה-מרמתלסגתולאלצהסתום,למבויישראלאתלדחוף
ןלוג".8
להקדמתשאזלי,הרמטכ"להצעיר",הפר"שלדלעילטיעוניו
הפר"על-ידינדחוהמעברים,לעברהשריוןמתקפתשלב

בהר-הןמנהאותםמנימוקיםאיסמעיל,המלחמהשרהזקן",

לעיתוןשהעניקבראיונותוהן1974,באפרילשנעוףצאה
שנה.באנתהרוז-אל-יוסף""

המטיליםטיעוניםבחיבםאוצריםהםכימלמדבהםעיון
לונתןשסאדאתטועןהואמקוםמכלסאדאת.עלאשמה

באפרילשפורסמואלחואדת","הלבנוניהשגועוןעורךלדברי5.
ועד1971ממאימצריםצבאכרמטכ"לששימש(שאזליהציע74,

באוקטוברב-11עוד1973(באוקטוברב-19סאדאתעל-ידילהדחתו
אךשלמה",תבוסה"צה"ללכוהותולגרוםמייד,ההצלחהאתלנצל
הצעתו.אתדחהאיסמעילהמלחמהשר

נפש,אלףכל-20יגיעושאבידותיהםהייתההמצריםהערכת6.
זה.ממספרעשיריתרקנהרגוולמעשה

ההגיון.מגבולותטוילהכמוכןחורגזהבעניין7.

מחברשלהביקורתלדבריהצטרפושהסוריםהדברטבעיאך8.
שלהעתבכתבכמשתקףלטענתם,השעות".ששמלחמת"הספר
הצבאיהמאמץהיה1974(,אוגוסט--ספטמברבגליון(הסוריהצבא
שהמצבבעודאיטי,המצריתבזירהואילומהיר,הסוריתבזירה
הסוריתהפעילותהוקפאהכךבשלהחזיתות.בשתיתוריהמתבע

במעבריםמצריםנוכחות"שכןלמצרים,גםנזקונגרםהגולן,ברמת
המזרחיהחוףאלישראלשלדרכהאתלחסוםהייתהעשויהבסיני
זהבמקרהדוורסואר".מבצעאתלבצעבעדהולמנועסוף,יםשל

אופיבינלאומית,התערבותבעקבותאש,הפסקתנושאתהייתה
אחר".

אבידותמכסימוםלגרום"משמעית:חדפוליטית"הנחיה"

לגודללבלשיםמבלימצרים,לצבאאבידותמינימוםעםלאויב,
הב-התכניתאתאיסמעילתיכנןלכךבהתאםהנכבש".השטח

:ממנהלסטותשלאבמגמהאה
המצרייםהכוחותיצלהובאוקטובר))6--7הראיתוןיצטלב*
שלמוצק"בסיס"ויצרובר-'לב,קואתיבקיעוהתעלה,את

המזרחית,בגדהמוגברות)חי"רדיביזיותהמש(והיריוןחי"ר
המער-בגדההמוצבתנ"מהטיליםמערכתעל-יעיימוגןשיהיה
צה"לשלהבולטיםהיתרונותאתלבטלמסוגלושיהיהבית,

ועדיפות.באווירלצליונות
שלאחרכדיואתנייד),שויוןבקרב

מאבידותמנוסיהיהלאבו(בר-לבקווכיבושהצליחהשלב
הישרא-הנגדהתקפותהדיפתבשלביגרמוהמצריים)לכוחות
ל"הצל.9האבידותעיקראליות

האופר-העצירה"שלב-באוקטובר))8--14היטניבשלב.
וה-המשוריינותהדיביזיותהמזרחיתלגדהיועברו-טיבית"

הפרי-לשלב'ההכנותותיעשנהנ"מ,טיליםשלהניידותסוללות

האויב".ותגובותחדשהמצבהערכת"לאורהגשר,מראיניצה
העוצ-על-זזייתבוצעבאוקטובר))15--19השלטטיבשלב*

לעברהגשרמראשיפריצהנ"מטיליםבחסותהמשוריינותבות
והגדדי).המיתלה(המעברים
המת-אתלבצעשתבעשאזלי,לתוכניתאפוא,התנגד,איסמעיל

דבקותו-ראשית:סיבותמשתיבאוקטובר,ב-11כברקפה
לאהחלטתו-ושנית;סאדאתעל-ידילושהוכתבהלתוכנית

שהיעברולפניהמעבריםלעברהמשוריינותהעוצבותאתלקדם
נהגאילולאשכן;לתעלהמזרחההניידותהנ"ממוללותכל
המצריחיל-האווירעלהנטלמלואהטלתהדברהיהגוררכך
מיכולתו.שלמעלהמשימה-

ששמלחמת"הספרמחברלדברי'איסמעילדבריהשוואת
ביציהםשהויכוחלכאורה,באגודת,לשאזלי,המיוחסיםהשעות",

לכוחשהאךעיתויה,עלאלאהמתקפהביצולעצםעלנסבלא
שבביצתוהטעםעצםעלנוקבויכוחהמצריבפיקודהתנהל

העצירה"שלבכיבספרו,מספרמקוםמכלהיכלהמתקפה.
בו,ה-19עדונמשך10באוקטוברב-10החלהאופרטיבית"

לשלבבנוגעויכוחהמצריהכלליבמטההתנהלזהזמןבפרק
לביצועהא"דיאל"'שהרגע"למרותכישסברו,היוהמתקפה.
בהתקדמות,להמשיךהזדמנותעדייןקיימתהוחמץ,המתקפה

לעו-הואבד.זמןלהרוולחיהיהשניתןיתכןזו,תבוצעאםוכי

במג-להתרכזומוטבלתקוף,מדישמאוחרשהעריכוהיומתם

הישר-שהכוחותשאחרל,תעלה,שממזרחהגשרראשיעלננה
באוקטובר,בו-7ב-6מסוקלםמשיוויהוצאואשראליים,

בינתיים.הבריאו""
הכהטל""מןאך;בויכוחמה"אמרמי"בספרוכעלהאינוהיכל
מיהרשלאהזהיר","מונטגומריגנרלעלבספרומביאשהוא

שנחללזודומהמתבוסהלהימנעכדי(שלוהשריוןאתלהפעיל
איסמעיל,אלאשאינוה"נכהטל"ומןריצ'י),גנרלקודמו
שכוונתוספקאין-1967במלחמתעמארשלמגורלושחשש

ביצועמעצםהתלהבלאשאיסמעיללומרהייתההיכלשל

בשלבכי1973(,נובמבראהרם",אל"(להיכלאמראיסמעילאחמד9.
זהשאין"והדגישישראליים,טנקים500הושמדואחריוובגאזה

פעוט".דבר

המוצק"הבסיס"ויצירתברילבקוכיבושהצליחה,ששלבמשמע10.

מהמתוכנן.יותריומייםארכו
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המצריבמטכ"לאג"מר'גמסיהגנרל

לידי-הביאשכאשרהיכל,סיפרכזכור-ועודזאתהמתקפה,

הצורךבדברהרוסים,דעתאתבאוקטוברב-10איסמעילעת
במצבנמצאושהסוריםגםמה(המעבריםלעברהמתקפהבביצוע
משוםדווקא":באמרוכךעלהמצריהמלחמהשרהגיבקשה)

הסורים),הכרעתאחרי(אלינומאמציולהפנותעלולשהאויב

שלנו..."הפריסההרחבתאתמחירבכללמנועחייביםאנו

שרלביןהמצריהרמטכ"לביןהמהותייםהדעותחילוקילנוכח
המבצ-אגףראששלעמדתואתלבחוןמענייןהמצריהמלחמה

הנוגעבכלשאזליעלחלקשהואמסתברבפכוח.גמסי,עים,
הצורךליצםביחסאיסמעילעלגםהלקאךהמתקפהלעיתוי

ניתןלאכיהסביר,1974בדצמברשנשאבהרצאהבמתקפה.
הסיבותבשלבאוקטובר,ה-14לפניהמתקפהאתלבצעהיה

:הבאות

יתרההצליתה.לאחרהתבטלו""לאהמצרייםהכוחות*

המאחזאתלקייםכדילחמוהםבאוקטובר6-1%בימיםמזאת,
להעבירממשיכיםכשהםלהעמיקו,מאמץתוךהמזרח'ית,בגדה

ונש-חוזרתבלימהכדיתוךזאתכללתעלה.מעבראלכוחות

ל"הצ.11שלהנגדהתקפותשלנית

וכךובציוד,בנפשאבידותלצה"ללהסב"הייתההמטרה.
אחדק"מעודלכבויםנלא-מוראליתמבחינהעליולהשפיע

שנחם".או

באו-צברימוסאהעיתונאיעםבראיון(גמסיטעןזאתלעומת

ב-14הנגדמתקפותאתלבצעהכרחשהיה1974(,גוסט

:הבאותמהסיבותבאוקטובר
מוראליות),מסיבות(התככניתאתלבצעמחויביםהיינו"

ויעברובעמדותיהם,ישארוש'כוחותינוהיהיתכןלאשכן

הגנה..."שללמצבהתקפהשלממצב
לדרום,עוהצפוןמןהמשתהעתברצועההחזיקהאויב"

הת-לבצעהיהיכולממנהכוחותינו,מעמדותק"מ15במרחק

להגיעכדילהתקדם,היההכרחילפיכךכיוונים.מכמהקפותיו

הגשרבראשיהכוחותלארגוןשנועדוהימיםכיהדגישגמסי11.
הראוימןזהבהקשרבמיוחד".קשים"היומזרחה"לזינוקכהכנה"

עםבסימפוזיון(טעןהשגיה,הארמיהמפקדמאמון,מעדבילציין
בתקופהכיאוקטובר),למלחמתהשנהיוםלרגלשנערךעיתונאים,
פחותלאשלוהארמיהיחידותעלנערכובאוקטובר)י-4)1האמורה

נגד.התקפותמ-36

בה,ולהתמקםההויראלי)הרהובכבהבעקרבה(וורצועהאל
כהנותינוואילולמעברים,ממזרחאללסגתייאלץשהאוהבכך

vn?האינטנסיביות".התקפותיובפנימאובטחים

איסמעילה"פזיז",שאזלי-ב"ויכוח"'צדקמילשפוטמבלי
משוםשדווקאספקכלאין-ה"שקול"גמסיאוה"זהיר"
במחלוקתהשנויהנהמאאתהביאוהםביניהם,הדבריםחילוקי

לבצעההחלטהלעצם'האחראיזהוהואסאדאת,שללהכרעתו
זכרשאיןהעובדהכן,עליתרבאוקטובר.ב-14ההתקפהאת
יםאתכאמור,שמחק,(עצמוסאדאתשלבספרולאלכך

החצרכתביבמפריגםאלאההיסטוריה),מןבאוקטוברה-14
היכל,חסניןשאפילולהביןניתןזו.דעהמחזקתרקלמיניהם,

לאיחסית,אובייקטיביספרוכתבtrwtnסופר"להיותשחדל
המצ-לשגיאהישירהאחריותסאדאתעללהטיללעצמוהרשה

והמביןבלבד,ב"רמז"והסתפקבמלחמה,ביותרהגדולהרית
ברי-ממשלתראששלפנייתםאתלדבריודחה,סאדאתיבין.

בלילקיסינג'ר)שלפנייתואתהלמעווההבריטיוהשגרירטניה
הקיימיםבקוויםאשלהפסקתלהסכיםבאוקטובר13-12

קונצנזוסייתהידהכהרוםלהם),להסכיםנאלצהשישראל(
בהחלביהיאכאוטראהה,להפסקתלהסכיםיכולהלאשמצהים

גדולההתקפהלהנחיתעומדתהיאכאשרובמיוחדהתקדמות,
המחרת.ביום

לד-היכלשמביאהעיקריהנימוקהואשה"קונצנזוס"העובדה

לושהיהמלמדתסאדאת,על-ידיאהבלהפסקתהפניהחיית
ושאישרההסכמה","להלהשיגשדאגהמתקפה,בביצועעניין

ייתכןזאתעםהבריטההשגרירעםפגישתולשיעודעקרונית

בתשובתזאתוהתנההמדויק,מועדהאתאוליקבעלאשסאדאת
באוק-ב-10לושהועברוכפילהפסקת-אש,לתנאיוקיסינג'ר

איסמעיל.חפאזלאומילביטחוןיועצועל-ידיטובר

שגרירבאמצעות(קיסינג'רשלתשובתושהגינהעדבינתיים,
אתהמצריהפיקודהשליםבאוקטובר,12--13בלילבריטניה)
דירבנהלביצועה.מעשיותבהכנותופתההמתקפה,תוכנית

שלהמרצתוגםאלאסאדאת,שלחנחייתורקלאלכךאותו
פתחמאזהמתקפהביצועאתכזכור,שתבע,ברה"מ,שגריר
הסורית.בנירהנגדבהתקפתצה"ל

האוויריתהרכבתהשהייתאםכילהדגיש,ישזהבעניין
אש,להפסקתלהסכיםישראלאתלאלץנועדההאמריקנית

נועדהולמצריםלסוריהרוסיתאוויריתרכבתהפעלתהרי
ולהמריץמזה,צה"לשלהנגדהתקפתמולסוריהאתלחזק

ברמתהמוראליהלחץאתשתקלמתקפהלבצעמצריםאת
מזה.הגולן

האוויריתהרכבתמערךסאדאתהפחיתמובנותמסיבות

למרות(באוקטובר10-9בליללפעולשהחלההסובייטית
הלב-אלג'ומהוריה""כמוניטרליים,ערבייםמקורותשאפילו

קיבלוהמלחמהבמשךכיקבעו1974,באוקטוברהמ-10נוני

-מתוכווציוד,נשקטוןאלףכ-65מברו;"מומצריםסוריה
הפעלתהעצםכללהניחניתןאולםבאוויר),טוןאלףכ-15

שלצרכיהלמילויעדיפותמתןתוךהאווירית,הרכבתשל
לסטותאיסמעיל,הצבאלשרובמיוהדלס'אדאת,גרמהסוריה,

צה"לעלולועל-כןמעמדסוריהתחזיקלאלפיהמההערכה,

טעםלמצריםהיהלאואילךמכאןבמצרים.ולהכותלהתפנות
ונתחזקה,למגננהההיערכותחיזוקעלולהתעקשלהמשיך
ל"מתקפה".לעבורהמגמהאיפוא,

197518נובמבר266,מערכות""
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לדבריהמצרית,הכלליתובמפקדהסגלתיכנןאחר'תאוכך
התכ-אתבאוקטוברב-11הרמאדן",מלחמת"הספרמחברי

:כדלקמןהיושיקוליוכאשרעלי"האחהצלת"המכינהנית
התתקפהלעצירתהעיקרייםמאמציואתמרכזהאויבנ,

רבהבקירבההקרבותמתנהליםששםמשוםהסורית,בגזרה
האו-העתודהכוחותמרביתנשלחולכןהנ2""ה)"(.לישראל
שבזירהבעודהמורית,לזירהצה"לשלוהאסטרטגיתפרטיבית
על-ידיהיתרגיןהחזית,ביצובהאויבמסתפקהמצרית

בעומק.חרשיםהגנהקוויהקמת
בסיני,שניהגנהקולהקמתכוחותוהפנייתעתודות,היעדר*

האויב,שלהנגדהתקפותאפשרויותאתבהכרחמצמצמים
הנגדהתקפותלסיכולהמתוכננתההמתנהטעםבטלומכאן
מזרחה.המתקפהלפיתוחכתנאישלו,
להעתיקהאויבאתלאלץישסוריה,עלהלחץאתלהקלכחי*
מןמוקדםמזרחהבמתקפהולפתוחסיני,אלמאמציואת

המתוכנן.
הח-:כגוןהמתקפה,ביצועבעצםסיכוניםמספרקיימים*

התוקפיםהכוחותויציאתהמערבית,בגדההכוחותלשת
חיל-האווירלהתקפתחשיפתםתוךאנ"מ,מטרייתמתחום

אמרי-אספקהלהזרמתהודותמחדשמתעצםשהחלהישראלי,
רבוטקואב.12המ-10החלקנית

איסמעילהמצריהמלחמהשרסיכםאלהשיקוליםלאור
השניהבמחציתאליוסף"רוז"לעיתוןמראיונותיוכמשתמע(

:כלהלןההתקפהמטרותאת1974(שנתשל
המת-ביצועידיעלסוריהעלהמופעלהלחץאתלהקלג,

ובטרםבאוקטובר,ה-15לפניהיינו(מהמתוכנןמרקדםקפה
צה"ל).שלהנגדהתקפותכלשלסיכולן

במיוחדצה"ל;לכוחותהאפשרככלכבדותאבידותהסבתנ,
שלו.ולחיל-האווירהשריוןלכוחות

נוס-שטחיםכיבושעל-ידיהמצריהגשרראשהרחבת,4
פים.

אולםאלה,מטרותלמימרשה"שיטה"אתפירטלאאיסמעיל
אתקבעהלהכילספייודעיםהרמאדן"מלחמת"הספרמחברי
הבא:הפירוטעל-פיהפעולהדרך
ה-2הארמיהמכוחותחלקעל-ידילקתבוצעההתקפה*

חמשבאמצעותהגשרבראשילהחישיוסיפושבמקבילהו-3,
מהכוחותחלקיבצעוההתקפהאת:דהיינו(החי"רדיביזיות

וגדודים).חטיבותשלברמהוהממוכניםהמשוריינים
יהיהבהיקפם,מוגבליםיהיוהתוקפיםשהכוחותמאחר*

היינוהמעברים,שלהמערביםהמבראותאלרקלהגיעעליהם
ק"מכ-30עליעלהשלאבעומקשטחרצרעתעללהשתלט
הרוחבבכביששימושמצה"ל'למנוע-במטרהמהתעלה,
לחסום-הגשר)ראשינגדופעולהתנועהחופשלוהמאפשר(

-מזרחההמעבריםמןהישראליותהתגבורותזרימתאת
המע-כיבוש(הסופיתהכהרימהלביצועהקרקעאתולהכשיר

מכן,וכלאחרבימיםברים)
:חלקיטלובהתקפה*
עצמ-טנקיםחטיבת(הצפוניבצירשתפעלטנקיםחטיבת1.

15(.אית

ומטוסבאוקטובר,14-13בלילרקהחלההאוויריתהרכבת12. כלומר1830,בשעהבאוקטוברב-14לודבשדהגחתהראשוןה-5~2(
המצרית.המשוריינתההתקפהבתום

תטיבת(המרכזיבצירשתפעלנהטנקיםהטיבותשתי2.
כדיביזיהטנקיםוחטיבת23,ממוכנתמדיביזיה24טנקים

האחרונה).מווטנקיםחטיבותובתיאו21,משוריינת
6(,ממוכנתחטיבה(הג'יריבצירשתפעלממוכנתחטיבה3.
המיתלה.מעברבכיווןשיפעלוממוכןוגדודטנקיםחטיבת4.

נוסףוגדוד4,משוריינתמדיביזיה3טנקיםחטיבת(
113(.ממוכנתמחטיבה

שיגנוא.-6(ס.(ניידותכמחציתןנ"מ,טיליםסוללות514.
שמזרחית.בגדהעמדותמתוךהפועליםהכוחותעל

שיסיי-מוגבלת)בצורה(ותיל-האווירהארטילריהכוחות6.

המתקדמים.לכוחותעו

4,n~Aaהטי-פחות4משוריינתדיביזיה:ישארוהמערבית

וחטיבהטנקים,חטיבתפחות23ממוכנתדיביזיהןטנקיםבת
6.ממוכנתמדיביזיהממוכנת
להפ-נועדה2ארמיהכילכאורה,משתמע,לעילהאמורמתוך
דיביזיות(והמרכזיטנקים)הטיבת(הצפתני:מאמציםשניעיל

מאמ-שנילהפעיל3ארמיהנועדהכמו-כןמוקטנת);טנקים
מוגברת).טנקיםחטיבת(ומלתלהממוכנת)חטיבה(גדדי:צים
באוק-ה-14בהתקפתהמצריםהפעילולנוהידועככלאולם

:מאמציםששהטובר
חטיבת'(18חי"רמדיביזייתכוחותשלעצמאימאמץ*

קנטרה--כלזזה.בציר15(עצמאיתטנקים

-האחדטסה:לעבר2ארמיהבגזרתמאמציםשני*
ממוכנתמדיביזיה24טנקיםחטיבת(2חשרדיביזייתמגזרת
דיביזיה(להשדרומה16חי"רדיביזייתמגזרת-חישני23(,

מוקטנת).21משוריינת
כוחותשל-האחד3:ארמיהבגזרתמאמציםשלושה*

צירלעבר25עצמאיתטנקיםוחטיבת7חי"רמדיביויית
טנקיםותטיבה19חי"רמדיביזייתכוהותשל-השני;הג'ידי

דרך113(ממוכנתמחטיבהבגדודמתוגברת(4מדיביזיה3
דיביזיהשל-והשליטיהמיתלה,צירלעברמבעוקואדי

1(ממוכנתוהטיבה22טנקיםחטיבת(המוקטנת6ממובנת
במקבילמזרחהמכןולאחרדרומהסואץמפרץחוףלאורך
השני.למאמץ

מלחמת"הספרמחבריעל-ידיהמובאיםהנתוניםהשוואת
במתכווןצימצמושאלהמלמדתל'נו,הידועים,לאלההרמאדן"

טנקים,חטיבותבכשלושהתוקפתהמצריתהעוצמההיקףאת
ושמר-החי"רכוחותאתכללהזכירושלאכךעללדברשלא
במתקפד"חלקנטלוואףשיכלוהחי"רדיביזיותשליון

כישלוןמערךלהמעיטכדיזאתעשושהמחבריםשברורמאחר
כטוותהצימצמו,שהםחרודהטבעיבדרךמתעוררהמתקפה,

המצ-הכוחותעלשהוטלההמשימההיקףאתעצמה,סיבה
רוצח;בלבדההאטוןשלבהאתרקהציגושהםאו;ריים
להתקדםהמצרייםהשריוןכזחותצריכיםהיוא'בשלב:לומר
הכוחותצריכיםהיוב'בשלבק"מ);כ)-30המעבריםלקרבתעד

במעבריםלהיאחזקומנדו)ואנשיצנחנים(שלהםהמיוחדים
לחבורוכבצרייםהשריוןכוחותצריכיםהיוג'ובשלב;עצמם
בהתקדמות.ולהמשיךעימם
למצואשניתןהרי-7-לשלביםניחסזו,הערכהנכונהאכןאם

אתהמצריםהפעילוולאכמעטמדועלעובדה,הסבראולי
שקייםבעודבאוקטובר,ה-14בהתקפתהמיוחדיםכוחותיהם
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המלחמהשלהראשוןהשלבבמהלךמתחפרצרי~חייל

אףתיתכןזאתעםזאת.לעשותמתכווניםשהם13מהרעהיה
המיו-הכוחותשסבלוביותרהקצוותהאבירותשלאוראפשרות

חיל-האווירמטוסימידיהןהראשונה,המלחמהביממתחדים

המיוח-הכוחותמידיוהןלוחמיהם,עלהליקופטריםשהפילו

בטנ-מתוגבריםסיוריחיו-ותואנשיצנחנים(צה"לשלדים

חלקםמקוםמכלבקרב.מלשתפם14שאזליאפילונרתעקים),
באוקטוברה-14בהתקפתהמצרייםהמיוחדיםהכוחותשל
באוקטובר14-13בלילהונחתומהםכמא'היקאפסי:היה

צוות-על-ידישלמחרתבבוקרחוסלוהםואףטסה,באיזור

שלמאוגדתוהפיקודית)הסיוריחידתואנשיטנקים(קרב
ממש.שלהתנגדותשגילומבלישרון,האלוף
הקצינים(ההמאדן"מלחמת"הספרמחבריכילצ-ןמעניין

אלדיןודיאאלמגדובטהאלנדרי,חסןהבכיריםהמצריים
שלההכנה""פעולתאתאחתבמילהרלומזכיריםלאזהרי)

התקפתכימצייניםהםזאתתחתהמצריים.המיוחדיםהכוחות
הס'ו-החזיתעלצה"למלחצילהקל'נועדהבאוקטוברה-14

הישר-השריוןועתודותהאוויריהמאמץמשיכתעל-ידירית,

למעברים.מעברמזרחה"המתקפהלפיתות"ולאלסיני,אליות
המיוחדיםהכוחותשהפעלתאפוא,עולה,המחבריםמדברי

יותר,מאוחרבמועדלהתבצעמלכתחילהנועדההמצריים,

מראש.שנקבעהלתוכניתבהתאם
באוקטוברה-14מתקפתמטרתשלההצגהשדרךספקכלאין

שלכישלונםעללחפותנועדההעט"שולפי"הקציניםעל-ידי
בעניןזאת.לעשותששרםמיעלובעיקרהחרב",שולפי"

הבשודריטבחלטיי2בשפרלאבורבניגודכילהדגיש,ישזה

ב-12שדןהפורוםלידיעתשהובאבמידעהיתרביןהמדובר13.

התעלה.אתלצלוחבר-לבאלוףרבבהצעתבאוקטובר
אתשפיתחזהוהואצנחן,במקורוהיהשאזליהמצריהרמטכ"ל14.

הלכהשהפעילםזההואכן,עליתרבמצרים.המיוחדיםהכוחות
ההתשה".ב"מלחמתלמעשה

באוק-ב-16שכןקרקעי,בהישגדווקאמעוניוסאראתהיה

המצריתהעםבמועצתחשובנאוםלנאוהסאדאתעמדטובר

עובדות""בולקבועורצההיגשיהו,15המלחמהמטרתעל

םירצמל.16קוסיגיןשלהגעתובטרם

התק-לאמצעינותרלאכימובןב"הישגים"הצורךרקעעל

באוק-14ביוםקול-ערב""רדיו:לדוגמה(המצרייםשורת

המצריתהתקפת-הנפלאתלתאראלא)(190(בשעהטובר
בהיס-הגדוליםהשריוןמקרבותכ"אחד1973באוקטרבוב-14

כוח'ו-הצליחו"בוואשר,מלאה",ב"הצלההשנסתייםטוריה"

תרשיםשטחיםעלהשתלטות-מטרתםאתלהגשיםתינו

טנקים100לצומתהאויבשלטנקים150והשמדתסינןבכל

י1לכוחותינו..."שנפגעו

מצרים,ומלהמהולליםכוחותיהזאתעשו""בהה"דרך"על

הדבריםאתהרמדאן"מלחמת"הספרמחברימספרים

0600.בקועהבאוקטוברה-14בלוםהחלההמתקפה:הבאים
חשובותמטרותהמצריחיל-האווירמטוסיתקפוזובשעה
טיליםהופעלובמקבילכאשרובלוזה),רפידיםבתוכם(בסיני

השי-ותחנותהשליטהמוצבינגדפרוג""מסוגקרקע-קרקע

קניםמ-500למעלההופעלוכןצה"ל.שלהאלקטרוניבוש
הכנה""לאחרדקות.כ-15שלמכינהאשבמכתארטילריים

בהתקד-המצריותוהממוכנותהמשוריינותהיחידותפתחוזו

שעיקרההאויב,שלביותרחזקהאשנוכחנעשתהזוןתומ.18

מקהובזהושהגיעוארה"במתוצרתחדישיםנ"טטיליםאש
שלוהאוויריהכוחעיקראתהאויבהפעילכןברקה.19לשעה

ארטילריתאשוריכזהמצריים,הכוחותהתקטמותלסיכול

למרותהאווירית.ההגנהכנחותשלהטיליםעמדותעלכבדה
עדמזרחהלהתקדםהמצרייםהכוחותהצליחוצה"לפעילות

המרחקמןכמחציתהיינו(מהתעלהק"מ18-15שללמרחק

כמהוכיבושלאהבגדולותאבידותגרימתתוךהמתוכנן),
בידיהיאבלחימההאיכותיתהעליונותכיהוכיחוהםמוצבים.

כוחותאתלהעבירהישראליםאתואילצוהמצרי,הלוחם
האס-העתודותשלהעיקריהחלקאתוכמו-כןשלהםהאוויר

היום,פוףלקראתלסיני.מהגולןשריון)שעיקרן(טרטגיות

המצ-לחזיתמאמציועיקראתהעבירשהאויבהסתברכשאכן

באוקטוברה-10יוםעלשירדבערבעודכיבספרומספרהיכל15.
דברשלבסופוהשמיעאותוהנאום,טיוטתאתסאדאתלוהקריא
בולמועדעדהנאוםהשמעתאתהנשיאדחהלדבריובאוקטובר.ב-16

הקראתבזמןוכברוסוריה.מצריםלטובתנזקףשהניצחוןברורהיה.
המכהלאורהמזהיר"נצחוננו"לומריוכלשלאמכךמודאגהיההגאום

צה"ל...ידיעלסוריהשהוכתה

1700.בשעהבאוקטוברב-15למצריםהגיעקוסיגין16.

מ-200יותרשלהשמדתםלעומתטנקיםכ-252נפגעולצה"ל17.

מצריים.טנקים

השתתפוכיטען1973,בדצמברגמסישנשאלמפקדיםבהרצאה18.
מאמצים.כארבעהשפעלומצרייםטנקיםמ-500למעלהבקרב

חוזרבקרבשהשתתףהאמריקניהמהפכני"הנשק"עלהסיפור19.
האוויריתהרכבתיסוד.כלכמובן,לכך,איןמקורות.במספרונשנה

ומטוסיאוקטובר,14-13בליללפעולכאמור,החלה,האמריקנית
אמנםהקרב.שלבסיומובלודנחתוהראשוניםהאמריקנייםהענק
טיליםבכללולכן,קודםעודלהימהציודהגיאואל-על""מטוסי

נועדלואשראחד,שחגיםגדודלמעטאךלאו","מסוגאישייםנ"ט
על-ידיהתוקפיםהמצרייםבכוחותהלחימההתנהלהזה,נשקסוג

צה"לשלהשריוןכוחות

197615ובמבר(266,מערכות""



ומשהעריכה;הסוריתהחזיתמעלהלחץאתהקלובכךרית,
המטרהאתהשיגמזרחההמתקפהשפיתוחהכלליתהמפקדה
לחזורפקודההתוקפיםלכוחותניתנה-להשיועדההכלטית
שלההיערכותאתלשנותפקודהניתנהכןהגשר.לראוני
לבלימתכהכנההכוללתההיערכותאתולחזקמהכוחותחלק

תבוצענהכישהוערךהאויב,שריוןשלחזקותנגדהתקפות
באוקטובר.ב-15

שנוגעבמהבמיוחד(האמתמןמאודעדהרחוקזהתיאור-
כדיתוךלמצריתהסוריתהזירהמןשריוןעתודותלהעתקת
הספרמחבריובמספריםלמהבהשוואהנסבל","המתקפה)
יום.באותוהאוויריתהזירהפעילותעלהרמאדן"מלחמת"

פעמייםיוםבאותותקףהישראלישחלל-האווירמודיםהם
שהואטועניםאךבמצרים,שדות-תעופהבו-1530(ב)-0900

כיאלהטועניםכבן-כןאחד.במסלולולולפגועהצליחלא
הופלוהדלתהשמימעליוםבאותווכהתנהלוהאווירבקרבות

שנילנואבדולמעקיה(פאנטום"."מטוסימ-15פחותלא
שמברה...).איבדוהמצריםבעודמטוסים

דב-העמדתמחייבהמצרייםתקציניםעל-ידיההיסטוריה'זיוף
בוהדיון,אתבר-לברב-אלוףעזבכזכורםקויד.20עלרים
שלאחר-הצהרייםבשעותהתעלה,לצליחתהצעתואתהציג
להנ-המצריםעומדיםלפיהידיעהבעקבותבאוקטובר,ה-12
חשהואהמעברים.לעברהגדולההתקפתםאתסוףסוףחית

שאםבתחושהזו,התקפהלסיכוללערכהכדיהדרוםלחזית
הקרקעותוכשרקשות,המצריםבהיוכוההתקפהתתבצעאכן

עלצה"לידתהיהתנועהשבקרבספקלו'היהלאלצליחה.
הכרללאהשתפרהדרוםפיקודשלשמצבוגםמההעליונה,

הטנקיםומספרבאוקטובר)ב-8הכושלתהנגדהתקפתומאז
ומעלה.כל-750כמ-600עלהשברשותו

העריכה,הדרוםפיקודמפקדתכיבספרומספרהרצוגחיים
וכירפידים,לעבריכווןבהתקפההעיקריהמצרישממאמץ
מתוג-משוריינתדיביזיה:זרועותבוכתיאליהינועוהמצרים

איסמעלליה-בצירמשוריינתודיביזיההג'ידימעברדרךברת
למאמציםבמקביל'יפעילודגגצריםכיהפיקוד;העריךכןטסה.

חוףולאורךהתיכון'היםלאורךמש'נהמאמציגםהעיקריים
כ-500יופעלובהתחלה:שלביםבשניזאתכלסואץ.מפרץ
נוספיםטנקים500-מכןולאחרהחזית,כללאורךטנקים
המיוח-הכוחותעםלחבורכדיקדימהלפריצהדיביזיות)שתי(
לילה.מבעודבמעבריםשיאחזודים

על-ידיהמיוחסתהבאה,התוכניתאתאיפוא,בנה,הפיקוד

חופישלאורךהאויבשרמוןמאמציבלימת:גונןלאלוףהרצוג
בצפון,עוורוןשלאוגדתו(שםהמוצביםהכוחותעל-ידיהימים

ממטרייתהאויביתרחקואםבדהום),קציריעוזישלוצנחניו
העי-המאמץבלימתחיל-האוותי;על-ידיגםשלונ"מהטילים

ברןשלמאוגדתוחלקעל-ינץרפודיםלעברהאויבשלקרי
מגן,וקלמןשרוןשלאוגדותיהםועל-ידידדביק)סגנובפיקוד(

;מקום)בכלכחטיבה(המקומיתעתודותיהןהפעלתאגב

כמותקביעת:אחדבחתוםבעיקרזהבענייןקושיקיים20.
בקרבצה"לשלמכוחות-המשנהאחדכלעל-ידישהושמדוהטנקים שלהשמרהלזכותוזקףכוחשכלהדברטבעיאךבאוקטובר.ה-14
על-ידיהמושמדיםהטנקיםסה"כאולם;טנקיםשלסביר""מספר
בדיקה...מחייבתה"סבירות"שמידתמורההכוחותכלל

האגף,מןברן)שלאוגדתוהיא(הפיקודיתהעתודהוהפעלת
הכל,למרותזה,יצליחאמנםאםביוןה,21שריוןלחיסול
פישעלחיל-האוויר,בסיוע-זאתכלרפידים.לעברלפרוץ
באוקטוברב-14לפעולה'להיכנסתוכנןהרמטכ"להחלמת
הדרום.בפיקודבעיקר

שמולהעתה,בטנקיםכוחותיחסימבחינתזותוכניתמשמעות אחד,כלטנקיםכ-500בניגליםבשנימצרייםטנקיםכ-1000
כדלקמן:ישראלייםטנקיםכ-750יוצבו

שלממוכנותחטיבותשתי:בלימהלצרכיהמגעבקו*
משוריינותחטיבותשתיאוציק,בכוחכבמורישתחטיבהעצבון,
כמחצית-מגןשלמשוריינותחטיבותושתישרוןשל

הכללית.הטנקיםמכמות

הטיבה:מקומיותנגדהתקפותלצרכימקומיתבעתודהו,
שלבגזרתומשוריינתחטיבהדוביק,שלבגזרתומשור-נת

-קלמןשלבגזרתוטנקיםוכגדודממוכנתוחטיבהשרון,
הכללית.הטנקיםמכמותכרבע

אוגדה:פיקודיתנגדהתקפתלצרכיפיקודיתבעתורה*
ברן.שלבפיקודומוקטנת

רובלהשתתףהישראליחיל-האווירעלהרטלכינזכוראם
ביותרטוביםהיוהכוחותשיחסיהריבקרב,פעילובאופןרובו

מלכת-בנההמצרישהפיקודגםמההמגן,שלמבטומנקודת
אתזהירכזשכ"יוזם"במקום;גרועההתקפהתוכניתחילה

ותקף'כנחותיו,אתפרס-מקומיכוחיתרוןוייצורמאמציו,
ניצללאהמצריהפיקודיתר-על-כן,התעלה.גזרתכללאורך
כמתו-(קלמןשלאוגדתובגזרתהיחידההצלחתו""אתאפילו

שלאמשוםהנראהככלעיקרךמאמץלפיתוחלהלן)אר
כ-450חוללואשרעלנוזכ22למקרהעתודהמראשהועיד

נתונייצידוהשיניתבגזרותהנותריםהישראלייםהטנקים
:28כדלקמןהאבידות

טנקים.כ-40הושמדוששוןתא"לשלבגזרתוא.

טנקים.כ-30הושמדודוביקתא"לשלבגזרתוב.
טנקים.כ-90הושמדושרוןהאלוףשלבגזרתוג.
.טנקים.כ-90הושמדומגןהאלוףשלבגזרתוד.

לאחור,חטיבות)שתי(ברןשלאוגדתוהוצאהזהלצורך21.
טנקים(השללטנקיחטיבתתפסהמקומהאתכאשרלטסה,דרומה
חייתהאשריואל,שלהימים")ששת"במלחמתשנתפסורוסיים
בחטיבתגםנושלטדוביק,האמדהמפקדסגןשללפיקודונתונה

יואל.מחטיבתמזרחההוצבהאשראריה,שלהעתודה-המקומית

אומץלושהיהבמצרים,המלחמהתולדותכותבימביןהיחיד22.
היכל.הואגרועיםהיווביצועהזומצריתמתקפהשתוכניתלהודות
הנגדהתקפתכמו:הבאיםהדבריםאתזהבענייןאומרהואבספרו

ב-14המצריתההתקפהאףהונחתהכןבאוקטובר,ב-8הישראלית
חוסרובאותוטיפטוף""שיטתבאותהראשים,בארבעהבאוקטובר

תיאום.

ובהגחההושמדו,ולאנפגעו""המצרייםמהטנקיםשחלקבהנחה23.
בטנ-המצריםאבידותסה"ככינראהבדיווחטבעיתהגזמהשקיימת

25-20שלאבדןלעומתמ-200למעלההגיעבאוקטוברב-14קים
ממש).הושמדומהםכ-15רק(לכוחותינו.טנקים

בחטיבתוהיולכוחותינושנפגעוהטנקיםרובכילהדגישמקוםיש
החזית.בקוהראשוןהלחימהיוםלהזהשהיהיואלשלה"טריה"

מגלימצריתחי"רכחטיבתהחטיבההשמידההשניהלחימהביום
אבידות.כלשסבלה
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חטיבותשתיבקו-המגענמצאוששוןתא"לשלבגזרתו
וחטיבתהמצרית18חי"רדיביזיהמולממוכנות
החלהזובגזרההמצריתההתקפהמ5עצמאיתטנקים
שבקו-כוחותינועלארטילריתבהפגזה0630בשעה

זאתבעקבותמטוסים.על-ידיבלוזהובהפצצתהמגע
שבוצ-15,טנקיםחטיבתשלהעיקריתההתקפהבאה

מחטיבותינו.אחתכלנגדמאמץ-מאמציםבשניעה
שלבטווחיםוסוכלה0845בשעההחלהההתקפה
הושמדואויבטנקי40מעמדותינו.מטריםכ-1000

אבידות.נגרמולאולכוחותינו
יואל.חטיבתבקו-המגענערכהדוחקתא"לשלבגזרתו
לאיזורשיצאוברן,אוגדתכוחותאתהחליפההיא

לח-מזרחהפיקודית.כעתודהשםלשמשכדיטסה,
בפיקודוהמקומיתהעתודהחטיבתנערכהיואלטיבת
גםששוןשלבגזרתוכמוברן.שלמאוגדתואריהשל
אר-ובהפגזהבהפצצההמצריתההתקפהנפתחהכאן

2מדיביזיהוכוחות24טנקיםשחטיבתאלאטילרית,
העיק-במתקפתםפתחונ"ט,טיליםשהפעילוהמצרית,

בבד,היהיואלחטיבתעלהלחץ0800.בשעהכבררית
שבעזרתםטנקיםגדודישנילעזרתהשלחודוביק
אךהצהרים,בשעותהאויבהתקפתאמנםנהדפה

טנקיםכתריסראבדויואלשלהמתוגברתלחטיבה
לאויב.שאבדוכ-30לעומת
חטיבותשתיבקו-המגענערכושרוןהאלוףשלבגזרתו
האחרונהזומאחור.מקומיתכעתודהואחתטנקים
הפי-הסיוריחידתעםביחדאשרכוחב-0630שיגרה
המצריתהקומנדויחידתאתקושיללאחיסל,קודית
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