מעטיםמולרבים

השסעותלקחי מלחמת
יוםהכיסורים על צבא ארה"ב
בשנים שלאחר מלחמתיוםהכיפורים עברצבאהיבשההאמריקני מהפכה שלממש .למלחמהזובכלל
וללקחי קרבותהשריון שניהל צה"ל בעיקר הייתה השפעה רבה עלעיצוב הדוקטרינה האמריקנית
להגנתאירופהמפני כוחותברית ורשה
שאולברונפלדי
שביקרבישראלכדיללמוד אתלקחי מלחמתיוםהכיפורים,
את הקשרשנוצרביןצה"ללביןצבאהיבשההאמריקניאחרי

בעשור שהחל בראשית שנות ה 70-עבר צבא היבשה של
ארה"ברפורמה חשובה.מועד ההשקההרשמישלהרפורמה
היה  1ביולי  ,1973עם הקמתו של פיקוד האימונים
המלחמה:
~
והדוקטרינה )n ,(TRADOC -Traininga doctrineCommand
"הביקור הראשוןהdיהתחילתו של קשר
מתמשך ,שכלל
שלושה חודשים לאחר מכן פרצה מלחמתיום הכיפורים.
ביקוריםתכופים,דיוניםארוכיםומחשבותחשובות .מהקשר
מיידעםסיוםהקרבותעטועלצה"למשלחותקצינים מצבא
הזה נולדה התוכנית לרפורמה של צבא היבשה האמריקני.
היבשה של ארה"ב כדי להפיק מהם לקחים וליישמם
צבא ארה"ב חבחובעמוקלמוסה[פלד],לגיסותהשריון של
ברפורמה המתהווה.מהואפוא הקשרשביןהרפורמה בצבא
צה"ל ולדמיון ולגאוניות ההנדסית של טליק [טל] ושל
ארה"בלבין מלחמת יום הכיפורים?
עוזריו.,,
האם תרמה המלתמהלעיצובו מחדש
גםאלוף אברהםאדןהתייחסלנושא
של צבא היבשה? ואם היא תרמה " -צבא ארה"ב חבחובעמוק
בזיכרונותיו" :כאשרהגעתי באוגוסט 74
באיזהאופןובאיזומידה?
למוסה [פלד],לניטותהשריון לוושינגטון כדי לשמש נספח צבאי,
המאמרהזהבוחן את השפעתהשל שלצה"לולגאוניות של טל)ק" מצאתי שהצבאהאמריקנימעסיקעשרות
מלחמתיוםהכיפוריםעלצבאהיבשה
קצינים בלימודלקחי המלחמה .עשרות
של ארה"ב בשנים ,1982-1973שהיו
כרכיםעבי כרס נכתבו ...מצאתי שם
התקופה המעצבת של דוקטרינת הלחימהבעידן שלאחר
הערכה רבה לצה"ל,לעיתים עדכדי קנאה ,הערכה לאורח
וייטנאם ,תוך התייחסות לאינטראקציהבין מלחמתיום
הלחימה ,להקרבהולהישגיםהצבאייםהכבירים".
הכיפוריםלבין הגורמים החשובים הנוספים שהשפיעועל
דבריהם של סטארי ושל אדןוכןההיסטוריוגרפיה של
ראשי הצבא .המאמר מתמקד בהשפעתה של מלחמתיום
התקופהמצביעיםעל ההשפעההרבהשהייתה למלחמתיום
הכיפורים עלשני הגנרלים שעמדו בראש הרפורמה :גנרל
הכיפורים על התפיסה האמריקנית בנוגעלאופי שתלבש
דפני ). DePuyע  ,(Williamהמפקד הראשון של TRADOC
מלחמהעתידית באירופה ובנוגע לדוקטרינה הנדרשת על
ומובילהדוקטרינה שלשנות ה,70-
מנתשהמעטים שלנאט"ויגברועלהרבים שלברית ורשה.
שכונתה "הגנה פעילה" ,הטקטית
הם גםמעידיםכי נושא המאמראינוענייןאתנוצנטרי .לא
באופיה ,וגנרל ספארי ).ע חתמם)
מדובר במקרה של "הפיל והבעיה היהודית" ,שכןריבוי
) ,Starryשבא אחריו ופיתח את
ההתייחסויות למלחמתיום הכיפורים מצד אנשי הצבא
הדוקטרינה שנקראה קרב יבשה-
והחוקרים,מצביעעלקיום קשר הדוקבינהלבין הרפורמה
אוויר )~(AiTLand .Battleהדוקטרינה
שעברצבאהיבשההאמריקני.כפישיוסברלהלן ,הקשרהוא
הזאת שירתה את צבא היבשה
מורכב ,והמאמר הזה מצביע על כמה היבטים ורבדים של
בשנות ה 80-וחידשה רבותבהיבט
הקשר,שעליהם לא עמדומאמריםומחקריםקודמים.
המערכתי.
המאמרהזהיכוללהיותבעלענייןמיוחדלקוראהישראלי,
בכנס של מרכזיפה למחקרים
שכן הוא מבטאניסיון ראשון לחשוף ,לרכז ולבקר את
אסטרטגיים ,שנערך בקיסריה ב-
ההתייחסויות הרבות למלחמת יום הכיפורים בשיח
,1999תיארגנרל(בדימוס)סטארי,
האמריקניוגם לתאר את פועלם שלשניגנרליםאמריקנים
יצה"ל.ראוילציין שהמאמר מתבסס רק
שהיה הקצין האמריקני הראשון חשוביםשהיוידיד

ה"חצר" בדוורסואר ,מקום הצליחה של צה"ל

מלחמת'ום הכשורים באוקטובר  1973באה לצבא היבשה האמריקניבעיתוי מוצלח
על מקורות אמריקניים ,ואין הוא מתיימר לעמת את
הפרשנויות האמריקניות למלחמת יום הכיפורים עם
הפרשנויות שלישראלים .המאמראינועוסק בחקר מלחמת
יוםהכיפורים עצמה ,אלא רקבאופן שבו נתפסה המלחמה
על-ידי צבאהיבשה של ארה"בוהשפיעהעליו.

הרקע לרסורמה בצבא היבשה של ארה"ב
"מלחמתיום הכיפורים באה לאמריקניםבעיתוי מוצלח",
קבעודפויוספארי-קביעההמסבירה אתהענייןהרבשגילה
צבאהיבשההאמריקניבמלחמהואת השפעתהעלהרפורמה
שגיבש .באוקטובר 7973היה צבאהיבשההאמריקנישרוי
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בתחילתושלארגון מחדשמהחשוביםבתולדותיו,שכמותו
לא עשה מעולם בתקופת שלום(גם אם שלום קרמאוד).
ההיסטוריוגרפיה של התקופה הזאת היא רבה ,ולכן
אסתפק באזכור תמציתי מאוד של הגורמים המרכזיים
שהכריחו את צבאהיבשההאמריקני להתארגן מחדש.
בתחילת  1973תמהמעורבותארה"בבווייטנאם,ונפסק
גיוס החובה  -לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה.
הדוקטרינה של ממשלניקסון קבעהכי המשימההעיקרית
של הצבאהיאלהגןעל מערבאירופה -במסגרת נאט"ו -
מפני מתקפה שלכוחותבריתורשה.
הגנת מערבאירופה הוטלהעלצבאשהיה באותה העת
במשבר קשה בגלל תוצאותיה של מלחמת וייטנאם .אלה
יצרו משברמורליומקצועיבכלדרגיהצבאומשבראמוןבין
הצבאלביןדעתהקהל,בתיהנבחריםוהממשל.לאחר"עשור
אבוד"בג'ונגלים של דרום-מזרח אסיה הציבה דוקטרינת
ניקסוןבפני הצבא משימה חדשה וקשה ,תוך שהוא נאלץ

לשקם את עצמו ולהצטמצם הן משום שתקציביו קוצצו
באכזריותוהן בשל המעברמגיוסחובה לצבא מתנדבים.
הלמידהשלהצבאבשנות ה60-כוונהלמלחמתוייטנאם,
ואכן נעשו שםפריצותדרךגדולות בתחום שלניודהחי"ר
ושל הפעלתארטילריהוסיועאווירי .אבל הלקחים האלה
לאהיורלוונטייםלהגנתמערבאירופהמפנישפעתהגייסות
המשוריינים שלברית ורשה.והיהקושינוסףשעימו נאלץ
להתמודדצבאארה"ב:המשאביםוהאנרגיותשהופנולדרום-
מזרחאסיהפגעו במאמץהאמריקני לפתחולרכוש אמל"ח
מתקדם ,הדרוש ללוחמהמשוריינתוממוכנת.
החשיבה בנוגע לרפורמה שיצטרך הצבא לעבור אחרי
מלחמת וייטנאם החלה כבר ב ,1969-כשהחל הפינוי
ההדרגתי של הכוחות האמריקניים משם .החשיבה הזאת
הביאהב 1971-להחלטהלפצל אתהפיקודעליחידות הצבא
ועלבסיסיובארה"בולהקים את -TRADOCפיקודשנועד
להתרכז בפיתוחם של דוקטרינה ,של אמל"ח ושל מבנה
הכוחות וגם לפקד עלבסיסי האימונים ועל בתי-הספר

הצבאיים.
הרעיונות של הרפורמטורים נועדו להתאים את צבא
המתנדבים החדש למשימה המרכזית שהטילעליו הדרג
המדיני -ההגנה עלאירופה -תוךתיקוןנקודות התורפה

של הצבא שבלטו מאז שנות ה40-י ושרבות מהן הוחמרו
במהלך המלחמהבווייטנאם.הרפורמהשיזמוגנרל אברמס
).Abramsיל ,(Creightonשנבחרלהיות ראש המטההכללי
של צבאהיבשהביוני ,1972ופקודיוהבכיריםדפויוסטארי
ביטאה את הכוונות האלה .שלושתםהיוקצינים מנוסים
מאוד,למודיקרבותומעוטרים,ובעתכניסתםלתפקידיהם

כברהייתהלהםמשנהסדורהבנוגעלרפורמות שהםהתכוונו

אתהתפקידהעיקרישלהחי"ר:לסייעלטנקים.הוא אמרכי
הטנקהואמערכתהנשקהמובילהבקרבהמשולב,ועלהחי"ר
לסייעלטנקיםבעזרת נגמ"שלחימה מתקדם.
מהאמורלעילעולהכיעודלפני מלחמתיוםהכיפורים

להנהיג.
הפרקים הראשונים של המאמר הזה מתרכזים בדפוי
שמילאתפקידכפול :שלמתכנןהפיצולהארגוני,שבמסגרתו
הוקם  ,TRADOCושל מבצע הרפורמות בנושאים שנמסרו
חזהדפוי אתהאופיהקטלנישילבש קרב היבשה המודרני
והצביעעלמהשישלעשותכדישהמעטיםשלארה"ביוכלו
ל:TRADOC-דוקטרינה,אימונים ,אמל"ח ומבנה הכוחות.
לגבורעלהרביםשלבריתורשה.שיפורהמקצוענותהצבאית
התפקידהמרכזי שלדפוינבעממעורבותוהאישית העמוקה
באמצעות הכשרהואימוניםרלוונטייםוניהול קרב משולב
ומכך שאברמסנתןלוידחופשית (ואת ה"כוכב"הרביעי),
שבמרכזוהטנקים הם הפתרונותשעליהםהצביעדפויעוד
שכן אברמס הקדיש את עיקר מאמציו לטיפול בנושאים
אסטרטגיים.אברמס מתבספטמבר,1974ולכןגםלאהספיק
לפני מלחמתיוםהכיפורים.
ההשקפות שלדפוייושמו בשטח,וסטאריסיפרכי עם
להשפיערבותעלביצועהרפורמהשנהגתהבתקופתכהונתו.
איןספקשהחוויה המעצבת שלדפויהייתה השתתפותו
כניסתולתפקיד של מפקד מרכזהשריון,ביוני  ,1973החל
במלחמת העולםהשנייה בזירה האירופית .הוא ועמיתיו
הסגל של פורט נוקסלאפיין את הקרב הראשון שצפוי
באירופה.עדסוףהקיץ של ,1973עודלפני שפרצה מלחמת
העידו על כך .בתחילת המלחמה הואהיה מפקד מחלקה
יוםהכיפורים,גובש שםהנוסחהראשונישלתורתהלחימה
ובסופהפיקדעלגדודבדיוויזייתחי"ר.דפויסיפרשהואחווה
על בשרו את שתי נקודות החולשה הגדולות של הצבא:
הטקטית של הכוחות המשוריינים .אנשי השריון היו
משוכנעיםכיבעזרתהדוקטרינה החדשה שהםגיבשויוכלו
אימונים לאריאליסטיים ,שלאהכינו את הלוחמיםלצפוי
להםבשדההקרב,ומינויקצינים(בעיקרמג"דים)לאראויים.
המעטים שלנאט"ולנצח.
בזיכרונותיו הואביכה את הלוחמים הרבים שנפלו לשווא
מלחמתיוםהכיפוריםבאוקטובר  1973אכן באה לצבא
ותיאר אתפעולותיולאורךכלהקריירהשלולשינוישיטות
היבשההאמריקניבעיתוי מוצלח .המלחמה במזרחהתיכון
האימון והקריטריונים לקידום
סיפקה הדגמהמוחשית מאודלאופןשבו
מפקדים
עשויה להתרחש מלחמה באירופהבין
השקפתעולמושלדפויערבהקמתו
בריתורשהלביןנאט"ו .הדגמהמעודכנת
המלחמהבמזרח
ן
ו
כ
י
ת
ה
הרשמית של ,TRADOCלפני מלחמת סיפקה הדגמהמוחשיתמאוד כזאתהייתה חשובה,שכןקרבותהשריון
יוםהכיפורים ,נחשפה באופן מפורט
הגדולים האחרונים התרחשו  30שנים

בהרצאה שנשא ב7-ביוני  1973בפורט לאופן שבו  nilwuלהתרחש
פולק,לואיזיאנה .בהרצאה הזאתהציג מלחמהבאירופהביןברית
דפוי אתרעיונותיובנוגעלרפורמהשיש
ורשהלבין נאט"ו

להנהיגבצבא-רעיונותהמשקפים את
הניסיוןשצברבמלחמתהעולםהשנייה
ובמלחמתוייטנאם.כמוכןניתןלמצואבהרצאה אתהנושאים
המרכזייםשעתידיםהיולהופיעמאוחריותרבפרשנותשנתן
למלחמתיום הכיפורים( .משמעות הדבר תידון במפורט
בהמשךהמאמר).
הטיעוןהמרכזי בהרצאתו שלדפויהיהכי תם זמנה של
הדרךהאמריקניתהמסורתיתלהפעלתהצבא.במלחמתהעולם
השנייהובמלחמותקוריאהווייטנאםהיה הצבאבית חרושת
להפקתלוחמים,והואהפיק אותםבכמויותגדולותו"באיכות
איומה" .הוא סברכי בעידן החדשייאלץ הצבא  -בשל
הקיצוציםבתקציבו-לפעולבנחיתותכמותית("מעטיםמול
רבים"),והמלחמותיהיוקצרותואלימותמאוד.דפוידרשמסגל
הפיקודשלפורטפולקלהעלות אתהרמההמקצועיתשלהצבא

ב,500%-כךשגדודאמריקנייהיה שקול לארבעהעדחמישה
גדודיםשלהיריב.הואסיים אתהרצאתובדרישהלבדוק מחדש
את שיטות האימונים ואת מערכי האימונים ולהתאימם
להכשרתלוחמיםמקצוענים מהסוגהנדרשבעידן החדש.
הבהרותנוספותלהשקפותיו שלדפוילפני מלחמתיום
הכיפוריםניתן למצוא בהרצאה אחרת שלו ,שאותה נשא
ב3-באפריל ,1973ושגם בהעלונושאיםשהופיעו אחרכך
בפרשנות שנתן למלחמתיוםהכיפורים .באותה ההרצאה
הואהסבירלמאזיניוכי אףשטילי הנ"טהגבירו מאוד את
האפקטיביות שלהחי"ר,בעיקרבהגנה,הרי שהם לאשינו

לפניכן ,במערכת קורסק (.)1943

אףכי צבא היבשההאמריקני ונאט"ו
בחנו את המאפיינים השונים של קרב

היבשההמודרניהממוכןעודלפני מלחמת
יום הכיפורים  -באמצעות משחקי
מלחמה,סימולציות,תרגיליםוכו'-הריהקרבותבגולן,בסיני
ובגדההמערביתשלתעלתסואץסיפקולהםנתוניםותובנות
חשובים מאוד.
להלןהמאפיינים של מלחמתיום הכיפורים שעליהם
הצביעו קצינים אמריקנים בפני הרפורמטורים של צבא
היבשה האמריקני.המאפיינים האלה הובאו בחשבון בעת
גיבוש הרפורמה:
 .1צבאות מצרים וסוריה צוידו בנשקסובייטי מודרני
והוכשרועל-פי הדוקטרינה הסובייטית ובעזרת יועצים

ומדריכיםסובייטים.

 .2המלחמה התנהלהביןכוחותמשורייניםגדולים.
 .3בשלביהפתיחההופתעצה"לבגללכשלמודיעיניישראלי
ובגללהונאהערביתמוצלחת.כידועהייתהארה"במופתעת
סדרתית במאה ה,20-ולכןהיהלאמריקניםענייןרבבלימוד
מהלכי הצד המופתע.
 .4ההנחיההמדינית שעיצבה את תפיסת ההגנה של צה"ל
הייתה שקו המגעיהיהגםקוהעצירה ("אףשעל").תפיסה
דומהכפוהגורמיםהמדינייםעלכוחותנאט"ו.
 .5צה"ל התמודד עם הצורך לשנע כוחות גדולים לזירת
המלחמה עם פרוץ הקרבות .כוחות נאט"וצפוייםהיו אף
הם להתמודד עםקושיכזה.
 .6הןלישראלוהןלכוחותהאמריקנייםבאירופה אסורהיה
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לספוג מפלה בקרב הראשון.
 .7מלחמת יום הכיפורים הייתה בשלביה הראשונים
מלחמתם של מעטים (מופתעים) מול רבים (מפתיעים).
הצלחת צה"ל לעמוד ולנצח בקרבות שבהםהיהליריביו-
הסוריםוהמצרים-יתרוןכמותי מובהקהייתה נקודת אור

ועידודלרפורמטוריםהאמריקנים.
אין פלא אפוא שמלחמתיוםהכיפורים הפכה לנקודת
התייחסות לשאלות הרבות שניצבו בפני צבא היבשה
האמריקניבבואולבצערפורמהולהיערךלמלחמהמודרנית
בעצימותגבוההבזירההאירופית.
המאמר הזה אינו מתיימר לעסוק ברפורמה של צבא
היבשה כשלעצמה-נושא שהוא רחבהיקף -אלא להתמקד
בשלושהנושאיםהנוגעיםישירות למלחמתיוםהכיפורים:
.1זיהוי התרומה שללקחי מלחמתיוםהכיפוריםלרפורמה
בדוקטרינה של צבאהיבשההאמריקני.זיהוי התרומהאינו
פשוט ,שכן הרפורמה מבטאת הן את לקחי מלחמתיום
הכיפורים והן את התפיסות שהיולמובילי הרפורמה -
אברמס,דפויוסטארי-לפני אוקטובר .1973
 .2האופן שבו השתמשוהרפורמטוריםבלקחי מלחמתיום
הכיפורים להשגת תקציבים ולקידום מטרות ארגוניות
אחרות.

"ההשלכותטול המלחמה במזרחהתיכוןעלהטקטיקות,על
הדוקטרינה ועל המערכות של צבא ארה"ב" (להלן "דו"ח
ההשלכות") .מקור חשוב נוסף הוא "המכתב לאברמס"
מינואר ,1974שהיהטיוטה של"דו"ח ההשלכות".ביןלבין
גםהושלמוהכנתהדו"חשלצוותגנרלבריידי,שהכילשמונה
כרכים שלמידע-רובוהגדולטכנולוגי,והואעדייןמסווג-

ודו"ח  (WSEG) Weapon Systems Evaluation Groupהכולל
שבעהכרכים,ואףהואעדייןמסווג".דו"חההשלכות"עוסק
הן בפרשנות של מלחמתיוםהכיפורים  -פרשנות שבאה
לידיביטוי בדוקטרינה חדשה -והן בהמלצותטכנולוגיות
וטקטיות.בסךהכולישבדו"ח 164המלצות,אךרקהעיקריות
שבהן הובאו בפירוט .להלן לקחיו העיקריים של "דו"ח
ההשלכות":
הלקחהמרכזי הראשון הוא הקטלניות ) (Lethalityשל
כלי הנשק המודרניים בהשוואה לאלה של מלחמת העולם
השנייה.דפוי קבע שהקטלניות נובעת משילוב של כמות
גדולה שלמערכותנשק (4,000טנקיםערבייםו2,000-טנקים
ישראלייםובןאלפינגמ"שים,קניארטילריהומערכותהגנה
אווירית) עם השיפורים בדיוק ובטווח של הטנקים
המודרניים .הואצייןכי אבדות המצרים והסוריםבטנקים

 .3הבחנהבין השפעתה של מלחמת
הוויכוחעלנתוני
יום הכיפורים על היסודות הטק
השפעותיהטייעםל האפקטיביותשלטילי הנ"ט
שברפורמה לבין
החשיבההמערכתית.הנושאזה נקשר ועלתפקידםבהבנת מערב
לאופן השונה שבו השפיעה מלחמת אירופההיהבמרכזהשיח
יוםהכיפוריםעלדפוי(הטקטיקן)ועל
הצבאיבשנות ה70-
(איש החשיבה המערכתית).

סטארי

לקחי מלחמתיוםהכיסוריםעל-פידמוי-
הרחה הטקטית

עם פרוץ מלחמתיום הכיפורים הטיל ראש מטה הצבא,
אברמס,על TRADOCלנתח את המלחמה מנקודת ראותו
של צבא היבשה.קציניםבכירים רבים מצבא היבשה של
ארה"בוכןמחילהאווירומהמרינסביקרובצה"ללאחרסיום
המלחמה ,ועל-פי דו"חותיהם ביסס דפוי את פרשנותו
למלחמתיוםהכיפורים.
בהסתמך על המקורות האלההכינודפויועוזריו סדרה
של דו"חות ,שהציגו את הפרשנויות שלו למלחמתיום
הכיפוריםואת השלכות המלחמהעלצבאהיבשה(הלקחים).
כפי שנראה להלן ,הלקחים באולידיביטוי עמוק בתקנון
השדה מ 1976-ובפעולות רבות שלדפוילעיצוב מחדש של
הצבאבעידן שלאחרוייטנאם.
נוסף על כך ,בראשית  1976נערך בפורט נוקס סמינר
בהשתתפות משלחת של צה"ל בראשות אלוף משה פלד,
מפקד גיסות השריון דאז .הסמינר נמשך שלושה ימים,
ובמהלכו נידונה טיוטת תקנון השדה שעליה שקדו ב-
 TRADOCבאותה העת .דפויגםהגיעלביקורבןשבועיים
בצה"ל באוגוסט  ,1976כחודשיים לאחר שתקנון השדה
הושלםוהופץ,וחזרלארה"במלאהתפעלות ממהשראועיניו.
המסמך המקיף והחשובביותר,שעליו מתבסס המאמר
הזה ,הוא הדו"ח שהציגדפוי בפברואר  1975שכותרתו:
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ובקני ארטילריה ב18-ימי לחימההיו
בהיקף של הסד"כ האמריקני שהוצב

באירופה.
הלקח המרכזי השני הוא חשיבות
הקרב המשולב .כברלפני מלחמתיום
הכיפוריםטעןדפוי שהטנק הוא מערכת
הנשק המרכזית בקרב היבשה ,ולקחי
המלחמה לאשינו את עמדתוזו אלא רק
חיזקו את דעתושיש לאזן את הטנקים
באמצעות חרמ"ש ,ארטילריה ,הגנה אווירית ,מסוקים
והנדסהקרבית.
הדו"ח כולל השוואות רבות בין מערכות הנשק
האמריקניות לאלההסובייטיות.מסקנתו שלדפויהייתהגי
למערכות הנשק הסובייטיותיש יתרון קל עלפני אלה
האמריקניות .ההשוואות האלה ,שנערכועל-פי הנתונים
שסיפק צה"ל למשלחותהאמריקניות ,העצימו את החשש
ש"המעטים" של המערבייאלצולהילחם בעזרתציודנחות
ב"רבים" שלברית ורשהושימשו תחמושתלתביעות הצבא
להשקיעתקציביםגדוליםיותרבמודרניזציה שלכלרכיבי
הקרב המשולב :טנקים ,נגמ"שים ,ארטילריה ,אמצעי נ"ט

ונ"מ.
ב"דו"ח ההשלכות" ובמסמכים רבים אחרים דןדפוי
ביחסבין הטנקלביןהגודשוהשכלול שלאמצעי הנ"ט,כפי
שהתגלו במלחמתיוםהכיפורים.הוא סברכיהאפקטיביות
שלטילי הנ"טהיא מוגבלת כאשר הטנקיםפועליםעל-פי
עקרונותהקרבהמשולב.הוא הסתמךעלהדו"חשל ,WSEG
שקבעכירק 7%עד 24%מאבדותהטנקיםהישראלייםנבעו
מטילינ"ט,וכי לאחרהיוםהרביעיאוהחמישישל המלחמה
שינה צה"לטקטיקות,ולכןטיליהנ"טהערבייםחדלולמלא

תפקידמשמעותי.
הוויכוח על נתוני האפקטיביות שלטילי הנ"ט ועל
תפקידם בהגנת מערב אירופה היה במרכז השיח הצבאי

טנקים של צה"ל בדרכם אל ה"טריז" ברמת-הבולן במלחמתיום הכיסורים
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להתפעלות שלדפו מהמקצוענות של השריונרים בצה"להיו השלכות חשובות על הרפורמה
בהכשרה ובאימונים שביצעה TRADOC
בשנות ה,70-ואין זה המקום להרחיב ולפרטבעניין הזה.

עםזאתחשובלהבין את ההקשרלעמדה שלדפוי.הוא חשש
שבגללהקיצוציםבתקציביידרש הצבאלבסס אתדוקטרינת
ההגנה שלו באירופה עלטילי נ"טזולים במקום להצטייד
בטנקיםיקרים.הואהציגנתוניםהמצביעיםעלהאפקטיביות
הנמוכה שלטילי הנ"טכדי להדוף קריאות לצמצם את
ההשקעות בטנקיםמודרניים ,שלדעתוהיו הגורם המרכזי
בקרבהיבשה.
הלקחהמרכזיהשלישי(במכתבלאברמסהוא כתבחוזהו
לקח "מדהים ביותר") היה החשיבות של המנהיגות ,של
האימוןושל הכשרתהלוחמים לשם הפקת המרב ממערכות
הנשק.
יצה"ל.
"דו"חההשלכות"מהלל אתהמקצוענות שלחייל

נוסף על השבחים שהוא מרעיף על איכות הצוותים
והמפקדיםהוא משבחבאופןספציפי את הרמההגבוהה של
תותחני הטנקים (הוא כינה אותם ,Mastersדהיינו רבי
אומנים).
להתפעלות שלדפוימהמקצוענותשלהשריונריםבצה"ל
היו השלכות חשובות על הרפורמה בהכשרה ובאימונים
שביצעה  .TRADOCאתשיא ההתפעלותניתןלראותבדו"ח
שהכיןדפויאחרישובומביקורבצה"לבאוגוסט.1976הדו"ח
ן בהמשך המאמר.
הזהיידו

נוסףעל שלושתהלקחיםהמרכזייםשנמנולעילהסיקדפוי

כמהלקחים:

 .1חשיבותהמודיעין.דפוי התייחס רק למודיעין שדה
ולתפקידו כספק מידע על המאמץהעיקרי של האויב.
לטענתו ,מחסור במידע כזה היה בעוכרי צה"לביום
הראשון לפרוץ המלחמה .לדעתו ,מסוקיסיוריכולים
לספקמודיעין שדה משופר.
 .2חשיבות המסוקים.דפוי ,שפיקד עלדיוויזיה ו (חי"ר)
בווייטנאם,ביקר אתצה"לעל שלא עשהשימושבמסוקי
קרבובמסוקי סערוהובלה.
 .3תנועהנכונהבשדההקרב.הנושאהזההעסיק מאוד את
דפוי מאז שירותו במלחמת העולם השנייה .נוכח
הקטלניות של מלחמתיוםהכיפורים הוא טבע בדו"ח
שלו אתהאמירה"מישנחשףחוטף" ("What can beseen
)"11can be killedא  .canbe hif,what can beהתרופה של
דפוילקטלניות של שדה הקרבהייתה מזעור החשיפה
הן באמצעות תנועה נכונה ,המנצלת באופן מושכל את
תוואי השטח ,והן באמצעות כלים וטכניקות לשיבוש
אמצעי הנ"ט שלהיריב.
 .4סיועאווירי.אין לצפותלסיוע רבמחילהאווירהטקטי
) (TACבקרב היבשה ,שכן התעצמות ההגנההאווירית
הסובייטית ,כפי שבאהלידי ביטוי במלחמת יום
הכיפורים ,תנטרל את הסיועהאווירי .הלקח הזההיה
מאודחשוב,שכן במלחמתהעולםהשנייהוכןבקוריאה

אביבדורקהלני ויאנושבן-גל משוחחים בהפוגהשבין הקרבות במלחמתיום-כיפורים

קרב ההגבהשגיההסק-אשףאביבדירקהלניצדודובימיההראשיבים שלמלחמתיה]הכיפוריםהוא,
ילכ1ח1תהאמריקנייםשהיוערוכיםבגרמניהכדילהט עלהצרבאיר01ה
לתעשה,המודלשהציבדפי

ובווייטנאם הוגשסיועאווירי רב לצבא היבשה .הלקח
הזההיה הנושא הראשוןשהוזכר במכתב לאברמס ,אך
הוצנע משום מה ב"דו"ח ההשלכות" למרות חשיבותו
הרבהבמישורהטקטיוהמערכתי.
שתי נקודות בולטות במיוחד בפרשנות שנתןדפוי
למלחמתיוםהכיפורים:
הפרשנות נוגעת רק למישור הטקטי.דפוי עסק רק
בביצועים שלמערכות הנשק ושלהלוחמיםשהפעילואותן
ובטקטיקות ההפעלה.בדו"חותשלוכמעטשאיןהתייחסות
לנושאיםמערכתיים אואסטרטגיים.לכןאין להתפלא על
שגםהדוקטרינהשהואהגהלצבאארה"ב-כפישנראהלהלן
-הייתה טקטיתבלבד.
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התייחסותו שלדפוילצה"לנעדרתכלביקורתיותולכן
יצה"ל
גםרדודה.הוא מעלהעלנס אתהמקצוענותשלחייל
ואת תפקוד היחידות הטקטיות,כאילו המלחמההייתה
בעיקרעניין שלתותחנותטנקיסטים.הואאומנםמזכיר את
המבנה הלאמאוזן שלהכוחהיבשתי,אךלאנכנסלביקורות
מעברלכך.למשל,הואלאדןכללבפעולתהמפקדותהשונות
בשרשרת הפיקוד ,בהפעלת מודיעין השדה ובהיבטים
הלוגיסטיים.יתר על כן,תיאורי המלחמה שלו הם לרוב

כלליים מאוד,ולאתמידניתןלהבין מהם אםמדוברבהגנה
או בהתקפה,בחזיתצפוןאובחזית הדרום.

יישום הלקחים ממלחמתיוםהכיסורים
במישור הטקטי

דפוי חותם את"דו"ח ההשלכות"בדבריםהבאים:
"העניין שלנו במלחמה הערבית-ישראלית ,בניתוחיה
ובדיוניםעליה,אינורקתרגילאינטלקטואלי.אמת,המלחמה
היא נושא מרתקלאנשי הצבא ,אבל למחקרכאןיש מטרה:
אנו רוצים שבתי-הספר שלנו ,מפתחי האמל"ח שלנו
והעוסקים בהכשרהובאימוןיזכרו אתלקחיהוישלבואותם
בקונספציות שלנו .כל מה שנעשהחייב להתחברללקחים
המאודחשובים[שלמלחמתיוםהכיפורים]ולבואלידיביטוי
בכלי הנשקהטוביםביותר,בטקטיקותובטכניקותהטובות
ביותר ,שיאפשרו לצבא ארה"ב לנצח ,מעטים מולרבים,
בקרב הראשון של המלחמה הבאה".

דוקטרינתהפננההפעילה

העבודה של  TRADOCבראשותדפוי הניבה את מדריך
השדה החדש שפורסם ב 1976-וביטא את הדוקטרינה

החדשה להגנת אירופה.עיוןבמדריך השדה מגלהמיידכי
המושגיםהבסיסייםשלומקורםב"דו"ח ההשלכות",אךגם

השפעת צה"לעל ההכשרהועלהאימונים
של צבא ארה"ב

בתפיסות שלרפוישקדמו למלחמתיוםהכיפוריםושבוטאו
בהרצאות שנשא בראשית .1973
להלן רשימת המושגים המרכזיים המופיעים ב"דו"ח
ההשלכות"ושחזרווהופיעוגםבמדריך השדה החדש ,כשהם
ממוינים לשלוש רמות:
.1האילוצים האסטרטגיים המעצבים את הדוקטרינה:
"לחימהשלמעטיםמולרבים" ),(FightingOutnumbered
"הגנהקדומנית"",לנצח בקרב הראשון".
 .2הדוקטרינה שבעזרתהיכוליםהמעטיםלנצח אתהרבים
בקרב הראשון למרות מגבלות ההגנה הקדומנית,כפי
שעשו הישראלים במלחמת יום הכיפורים" :הגנה
פעילה"",יחסיהכוחות".
 .3ארגזהכליםהטקטי שלהדוקטרינהמכיל את הרכיבים
הבאים,שבעזרתםמניידת"ההגנההפעילה" אתהכוחות
כדילשפר אתיחסיהכוחותבנקודותהקריטיות":ריכוז
כוחות במרחבובזמן"",צוותיקרבמשולבים"",מודיעין
שדה"",מפקדיםולוחמיםבאיכותגבוהה"",ניצולתוואי
השטח בהגנה ובתנועה",
"שיבוש אש האויב"" ,לוחמה
הרפורמהבשיטות ההכשרה
אלקטרוניתוהתגוננותבפניה".

רשימת המושגים שלעיל

הרפורמה בשיטות ההכשרה והאימונים הושפעה  -כמו
הדוקטרינה החדשה-מהניסיוןומהתפיסות המוקדמותשל
הרפורמטורים ,שאליהם הצטרפו הלקחים שהפיקוקציני
צבאארה"במהביקוריםבצה"לאחרי מלחמתיוםהכיפורים.
הביטוייםהנלהביםביותרמהמקצוענות שללוחמיצה"ל
מצוייםבדו"חותשלדפויושלמייג'ור-ג'נרלגורמן )Gorman
).ע  .(Paulלהלן נתרכז בדו"ח שלדפוי על ביקורו בצה"ל
באוגוסט .1976הביקורנמשך 10ימים,ובמהלכונפגשדפוי
עםצמרתצה"ל,סיירבשדותהקרבשלמלחמתיוםהכיפורים
וסקרמתקניאימונים.הביקורנועדבעיקרוללמוד אתשיטות
האימוןהצה"ליות,אךבמהלכועלונושאיםנוספים,בעיקר
כאלההנוגעיםלאמצעילחימהולשיטות הפעלתם.
דפויחזרלארה"ב כשהוא מלא הערכהלשיטותשפיתח
צה"ל לבחירת מפקדים ,להכשרת מפקדים ולוחמים
ולאימונים.הדו"חעלהביקורהואשירהלללצה"ל.לדבריו,
זהו"צבאשאיןדומהלובעולםוכמוהוכנראהגם לאהיה".
דפוי התרשםבעיק מהתופעות הבאות:

והאימונים הושפעהמהניסיון
ומהתפיסותהמוקדמות של
הרפורמטורים,שאליהם
הצטרפו הלקחיםשהפיקוקציני
צבא ארה"במהביקורים בצה"ל
אחרי מלחמתיוםהכיפורים

מלמדתעדכמההושפעהדוקטרינת
ההגנההפעילהמהפרשנותשניתנה
למלחמת יום הכיפורים ,ושבאה
לידיביטויבמסמכיםשהוצגוקודם
לכן.כבר בפרקהשלישי של "דו"ח
ההשלכות" ,שכותרתוהיא How 10
 ,Fightישנה ,למעשה ,טיוטה
ראשונה שלהפרקהמרכזי שלמדריך השדה -פרק ".3דו"ח
ההשלכות" מנחהדיוויזיה משוריינת כיצד להגן על גזרה
ברוחב  60ק"מ וקובע שתפיסת הפעולה הנדרשת ממפקד
הדיוויזיה היא הזרמה מהירה של כוחות מהאגף לתגבור
המגיניםמולמה שמתגלה כמאמץהעיקרי שלהכוחהתוקף.
התיאורהזהמסבירמדועכונתההדוקטרינה"הגנהפעילה":
לפיהתפקיד המגן הואלנוע ולשפר את יחס הכוחות מול
היריבבנקודותהקריטיות .אומנםאין מדובר בהגנהעלקו
סטטי,אךגם לאבהגנה לעומק.
אףשדפויאינומצייןזאתבדו"חותיו,הריניתןלקבועכי
דוקטרינתההגנההפעילה שאפהבמידהרבהל"קהליניזציה"
של הגנת אירופה .קרב ההגנה שניהלו סגן-אלוף אביגדור
קהלניוגדודובימיה הראשונים של מלחמתיוםהכיפורים
הוא,למעשה,המודלשהציבדפוילכוחותהאמריקנייםשהיו
ערוכיםבגרמניהכדילהגןעל מערבאירופה.
הדמיוןבין קרבות רמת-הגולןלבין המערכהשציפוכי
תתנהל במערב אירופה עולה מדברי סטאריוכן ממקורות
רביםושונים ,שתקצרהיריעה מלפרטם.
יתרעלכן ,מקורותרביםמצביעים על ההערכה הרבה
שהייתהקיימתבצבא ארה"בלקהלני,וניתןלומרשהואהפך
לגיבורלאומיגם שם.

הטוראים הטובים ביותר הופכים
למפקדיצוותים,ומפקדי
הצוותים הטובים ביותר הופכים
להיותקציניםזוטריםוכן הלאה.נוסף
עלכך,הצטיינותמבצעיתהיאהמבחן
העיקרילקידום.
דפויכותב שמפקד מחלקתטנקים
בצה"ל עובר הכשרה מקצועית

שנמשכת  13חודשים ,לעומת הכשרה
של שלושה חודשים שמקבל מקבילו
האמריקני,וכי מרבית ההכשרה של
הקצינים ושל המש"קים הישראלים
נעשיתבשדה.יתרעלכן,מדגישדפוי,צה"למכשירלוחמים
בעזרתאימוניםריאליסטייםהכולליםשימושרב באשחיה.
במיוחד התרשםדפוימאימוני החי"ר בצאליםומאימונים
בקרב משולב ,שבהם השתתפו כמה גדודים.לדבריו,אין
לשום מדינה החברה בנאט"ו מתקני אימונים ותרחישי
אימונים המשתווים לאלה של צה"ל.דפוי צפה,ביןהיתר,
בחניכיבית-הספרלמ"כיםובצועריבה"ד1בתרגיליםשונים
ואמרכימימיו לא ראה "תרגילים כה מציאותיים וכה
מקצועיים".דפויהמליץללמוד את התרגולות הרבותשיש
לצוותיהטנקים בצה"לולהעתיקן לצבא ארה"ב.
נוסףעלהעיסוקהמפורטבהכשרהובאימוניםבחןדפוי
נושאיםשוניםבתחוםמערכותהנשק,כגון:הפעלתמסוקים,
פריצתשדותמוקשים,שימושבמערכות קשרחסינותשיבוש
ואפילוטיבהחגוריםורצועות הקסדות.
אחרי ביקורו של דפוי בצה"ל התחזק מאוד שיתוף
הפעולהביןשני הצבאות באימונים ובתחומים אחרים.
בעקבות הביקור הועברו ל TRADOC'-מסמכים של צה"ל
העוסקים בבוחני כשירות (לצוותי טנקים ,ליחידות
ארטילריהוכו').המסמכים האלה ,שמקורםבמה"ד,בחת"מ,
בתח"ש ובגופיםנוספים ,תורגמו במהירותלאנגלית.כמו
כןערכוהאמריקניםעבודות מטהשבהןבחנו אתהנושאים

טילנגד טנקים "סאגר" ומערכת ההפעלה שלו

י
*

ןי
ן

*4

ג

ן'

~-4ןיי'44

תנו
,ל)-
הצורר להתייחס ברצינותלטילי הנ"ט התגלה לצה"ל רק במלחמתיום הניפורים ,אך בצבא ארה"בהייתה
השפעתם שלטילי הנ"ט נושא מרכזי בשיח הצבאי כבר בראשית שנות ה70-

המפורטים בדו"ח הביקור בצה"ל ,כגון עזרים וטכניקות
לפריצת שדה מוקשים ,לתקיפתיעד מבוצר ולהגנתיעד
מבוצר ,חליפות חסינות אש לטנקיסטים ועוד .ברשימה
מופיעים  24נושאים,המכילים מספר רב שלסעיפי משנה
(כל אלה מצטרפים לנושאים הרבים שהוזכרו ב"דו"ח
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ההשלכות").
הדו"ח עלהביקור בצה"ל מלמד גם הוא עד כמה קשה
להבחיןבין השפעותיה של מלחמתיום הכיפוריםלבין
התפיסות המוקדמותשהיולדכויולרפורמטורים האחרים.
בעקבותניסיונו בשתי מלחמות האמיןדפוי שהאימונים
וההכשרה הםתפקידוהמרכזישלכלמפקד,והואביקרקשות
אתשיטותהאימוניםוההכשרההמסורתיותשלהצבא.מכאן
גםהתפעלותומצה"ל:לאורביקורתו הקשהעלצבא ארה"ב
הוא ראה בשיטות הצה"ליות התגשמות חלום ,מה גם
שמלחמתיוםהכיפורים תמכהבטענותיובדברהקשרההדוק
שבין ההכשרהוהאימוניםלביןמצוינותטקטית.
ניתןאפואלקבועכימלחמתיוםהכיפוריסוהמפגשעמצה"ל
אחריהחיזקו את השקפותדפויבנוגעלצורךלתולל מהפכה
בהכשרהובאימונים שלהלוחמיםבצבאהיבשההאמריקני.

הביקוריםבצה"לנתנולצבאארה"בתובנותומודליםלחיקוי

שאותם אימצו דפוי ,סטארי וגורמן .המהפכה בשיטות
ההכשרה והאימונים שהנהיגו דפוי וגורמן לא החלה
במלחמתיוםהכיפורים ולא נבעה ממנה .שורשיהנעוצים
בניסיוןההיסטורי העגום של הצבא בכללובהתנסויות של
דפוי ושל אחרים מאז מלחמת העולםהשנייה .עם זאת,
מלחמתיוםהכיפוריםוצה"להיונקודתהתייחסותוהשראה
חשובה מאוד לצבא היבשה האמריקני ותרמו למימוש
השאיפה שלמפקדיולהגביר אתהמיומנותואתהמקצוענות
שלהיחידותושלהלוחמים.

פינוםביניים :השפעת מלחמתיום

13]1פור1ם על הטקטיקה של צבא היבשה
האמריקני
מהפרקים הקודמיםעולהכי מלחמתיוםהכיפוריםהייתה

נקודתהתייחסות חשובה מאד לצבא היבשה ,שדוקטרינת
ניקסון הטילהעליו להגן על מערב אירופה מפני שפעת
הגייסותהמשורייניםוהממוכנים שלבריתורשה.ישלזכור
כי בארה"ב שלאחרי מלחמת העולםהשנייה לא התפתחה

למידהתאורטית של לוחמתיבשה כבדהומודרנית,תחילה
בגלל דוקטרינת אייזנהאואר ,שהתבססה על הרתעה
גרעינית ,ואחרכךבגללהעשור האבודבדרום-מזרחאסיה.
לדבריהרפורמטורים ,הלקח החשובביותר של מלחמתיום
הכיפורים היה הקטלניות והאינטנסיביות של הלחימה
המודרנית,שחייבוהיערכותמתאימה .אבל-וזה אבלגדול
הלקחיםשהופקו ממלחמת מלחמתיוםהכיפורים לאהיוברובם מהפכניים ,אלא חיזקו תפיסות קודמות של
הרפורמטורים.המסקנה הזאתאינהמפתיעה,שכןמבחינות
רבות מלחמתיוםהכיפורים התנהלהעל-פיהפרדיגמה של
מלחמתהעולםהשנייה.מערכות הנשק השתפרו,כמובן,ב-
30השניםשחלפומאז,אבלהדפוסיםהבסיסייםשלהלחימה
היודומיםלמדי.
ההיסטוריוגרפיה של הרפורמה של שנות ה 70-מרבה
לתאר את ההשפעה שהייתה למלחמתיום הכיפורים על
הרפורמטורים ,אך מתעלמת מכך שרוב הלקחים לאהיו
חידושלרפורמטורים ,אלא רקחיזוקלתפיסותשעליהןרצו

בכל הנוגע לעוצמת הקרבות (הקטלניות והאינטנסיביות
שלהם) ,אך לאניתןלהצביעעל מהפכה בתובנותשאירעה

בעקבותיה.
לצד האמורלעילניתן להצביע על שימושים נוספים
שעשוהרפורמטוריםבלקחי מלחמתיוםהכיפוריםובתמיכה
שלאלופי צה"לברעיונותיהם.
ראשית,הניצחוןהמבריק שלצה"ל ב1967-וההיחלצות
המופלאה ממתקפת הפתעהמצרית-סורית ב1973-הביאו
לסיווגו שלצה"לכמכונת מלחמההראויהלחיקוי.מהסיבה
הזאת השתמש צבא היבשה האמריקני בצה"ל(וכן בצבא
הגרמני) כהצדקה לרעיונות וליוזמות הקשורים ברפורמה.
ביטוי מובהקלכךהוא ההקפדה שלדפוילהתייעץעםצה"ל
בעת ניסוח דוקטרינת ההגנה הפעילה ואזכוריו הרבים
שהדוקטרינה זכתה לברכת צה"ל.
שנית ,צבא היבשה האמריקני עשה שימוש רב בלקחי
מלחמתיום הכיפורים במאבקיולגיוס תקציבים לפיתוח
מערכות הנשק העיקריות .הלקחים של מלחמת יום
הכיפורים,כפישהוצגועל-ידי צבאהיבשה,חייבוהשקעות
לבסס אתהרפורמותמלכתחילה.התובנה שמלחמהעתידית
רבותבמודרניזציהשלהטנקים,שלהנגמ"שים,שלהמסוקים
באירופהתהיה מהירהואינטנסיבית ולא תאפשר לארה"ב
לנהל את מלחמותיה כבעבר לא נבעה ממלחמת יום
ושלמערכותההגנההאווירית.בעיקרבולט המאבקהבלתי
נלאה שלדפוילמעןפיתוחווייצורו של נגמ"שמודרני.
הכיפוריםובוטאהבאופןהברורביותרבהרצאה שנשאדפוי
בפורט פולק כברביוני  .1973הלקחיםהמרכזיים האחרים
שלישית ,ההסתמכותעל מלחמתיוםהכיפוריםסייעה
של מלחמתיום הכיפורים לאהיו גם הם ברובם חידוש
לרפורמטוריםבמאבקיהםבתוךהצבאלשינוימבנההכוחות
לרפורמטורים:
ולמתן משקל רב יותר לכוחות המשוריינים ולשנות את
התפיסהשניהולמוצלחשלקרב
שיטות ההכשרה והאימונים .כמו כן
יבשהמחייבמבנהכוחמאוזןהייתה
תרמה מלחמתיום הכיפורים לשדרוג
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אוליחידושלצה"ל שלאחרי  ,1967טטארי
שיתוף הפעולה עםחילהאווירהטקטי.
אךמבחינתצבאהיבשהשלארה"ב בגולן שביצעהאובדתפול מופת
לאהיה בה שוםחידוש.
לנטילתיוזמהשיכולה להטות סטארי והבעיה המערכתית
בהגנתאירוסה
אתהנףלטובתהמעטים
הצורךלהתייחסברצינותלטילי
הנ"ט התגלה גם הוא לצה"ל רק
פרסוםמדריך השדה החדש ב1976-היה
במלחמתיוםהכיפורים ,אך בצבא
ציון דרך חשוב ברפורמה שעבר צבא
ארה"ב הייתה השפעתם שלטילי הנ"ט (על החשיבה
היבשההאמריקני מאז הקמת  TRADOCשלוששניםקודם
הטקטית ,המערכתית והאסטרטגית) נושא מרכזי בשיח
לכן ,בפרקים הקודמיםצוין שהדוקטרינה שלדפויהייתה
הצבאיכברבראשיתשנות ה.70-גם התפיסההאמריקנית,
טקטיתבמהותהולאטיפלהבהיבטיםהמערכתייםשלהגנת
שלפיה טנק המערכהימשיךלהיות מערכת הנשקהמובילה
אירופה.הפגםהזהעוררביקורת רבה מצדמומחיםצבאיים
בקרבהיבשהעלאףהטילים קדמה למלחמתיוםהכיפורים
ואזרחיים-ביקורתשבמרכזהעמדה השאלה הבאה:גם אם
ונותרהאחריה.
נניח שבכוחה של דוקטרינת ההגנה הפעילה לבלום את
חשיבותו ומורכבותו של הממדהאווירי בקרב היבשה
דיוויזיות הדרג הראשון שלברית ורשה ,האםיהיה בכוחה
בוודאי שלאהיהבהן משוםחידושלבוגרי מלחמת העולם
לבלום גם אתהדרגיםהעוקביםולהחזיק מעמדעדשיגיעו
השנייה ומלחמתוייטנאם.
לזירה התגבורות המוצבות בעורפה שלאירופה המערבית
גם המהפכה הגדולה בשיטות ההכשרה והאימונים
ובארה"ב?
שהנהיגודפויוגורמןניזונהמהניסיוןשצברוהרפורמטורים
תיאורכן שלהקושילטפלבדרגי ההתקפההעוקביםשל
מאז מלחמת העולם השנייה .מבחינתדפוי ,מלחמתיום
ברית ורשה מסר גנרל סטארי בתום כהונתו כמפקד
 TRADOCב:1981-
הכיפוריםרקאישרה את אשרטעןכלהשנים:לגורםהאנושי
יש השפעה מכריעה ,ובאמצעות שיטות מתאימות אפשר
"בשנים  1974ו,1975-עתכתבו אתמדריך השדה החדש,
להגיעבעזרתולהישגיםגדולים.
לאהבנוכלל אתבעייתהדרגהשניוהשלישי.ידענושזובעיה
מהאמורלעיל עולהכי מלחמתיוםהכיפורים שימשה
עצומהושישצורךלטפלבה,אךלאישמאיתנולאהיהמושג
נקודתהתייחסותחשובה,שהמחישההיבטיםרביםוחשובים
מהניתןלעשות".
של שדה הקרבהמודרני ,אבל לאשינתה באופןמהותי את
סטאריסיפרכיהבעיההפכהלהיותמוחשיתיותרעבורו
התפיסות הטקטיות של הרפורמטורים .סביר להניח כשקיבל את הפיקוד ,בפברואר  ,1976עלגיס,
ו המוצב
שמלחמתיום הכיפורים חידדה תובנות מוקדמות,בעיקר
בגרמניה וכשהחלליישם את דוקטרינת ההגנה הפעילה.

מזל"ט "זהבן"צילם פעולה מבצעית לראשונה במלחמת של"ג והפך את ישראללמובילה בתחום הזה

סטאר' החמיא לצה"ל בםבעניין פיתוח המזל"טים ולעבלניפיון האמריקני הכושל לסתתם
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המשימות הראשונות שבהן התמקד סטאריהיו פיתוח
היכולתלעמודבפניהדרגהראשוןשלבריתורשהוהטמעתה
של דוקטרינת ההגנה הפעילה .הוא הנהיגסיורי מפקדים
בשטח ,שבהםתוכננופריסתהכוחות ,הצבתמערכותהנשק,
הסיועהארטילריוהאווירי ,התמרון,הלוגיסטיקה,הפיקוד
והשליטהוכו.במקבילנבנהמודלסימולציהשבעזרתונערכו
משחקי המלחמה .המסקנות שהוסקו ממשחקי המלחמה
נבחנובמהלךהסיורים בשטח.בספטמבר 1976אירעהמפנה
שאליו חתרסטארי ,כאשר מח"ט ראשוןהצהירכי"בעזרת
טיפת מזלנוכללהביס את הרוסים בפתחת סולדה" .בתוך
זמן קצר התפשטה האמונה באפקטיביות של הדוקטרינה
בקרב המפקדיםבגיס ,וסטארי חשכי הגשים את השלב
הראשון שלתוכניתו .משתמה ההכשרה הטקטית שלהגיס
להתמודד עם הדרג הראשון שלברית ורשהי פנה סטארי
לעסוק בנושא המערכתי הבלתי פתור :ההתמודדות עם
שלושתהדרגיםהנוספיםשנפרסומהגבולביןשתיהגרמניות
ועדרוסיההאירופית.
סטארי מספרבזיכרונותיוכי החל להתמודד עםהבעיה
המערכתיתבעזרת תובנות שרכש ב 25-שנותשירות,ושעל
פיהן הוא פעלכשקיבל את הפיקוד על מרכזהשריוןבקיץ
,1973לפנישפרצה מלחמתיוםהכיפורים.המערכתהמושגית
של סטאריהייתה אסטרטגית ומערכתית באופיה (בלי
להמעיטבערך המטען הטקטי שצבר במהלךשירותו),וזאת
בשונהמדפוי,שמטענוהורכבבעיקרממושגיםטקטיים.
התובנה המרכזית הראשונה של סטאריהייתה שאין
סיכוישהדרגהמדינייאפשרלצבאלהפעילנשקגרעיניטקטי
למרותחשיבותוהרבהלבלימתבריתורשה.בשלכךהחריף

הצורךבדוקטרינה שתאפשרלמעטיםלגבורעלהרביםללא
שימוש בנשקגרעיני.
י לצבאאין תשובה של ממש
התובנההשנייההייתהכ
למתקפה של ברית ורשה .אומנם הדוקטרינה של נאט"ו
דיברהעלבלימת מתקפהועליציאהלמתקפת-נגד,אךדלות
הכוחותהזמיניםוהאילוציםשהטילה ממשלתגרמניההפכו
אתהדוקטרינה הזאתלבלתיישימה אובלשונו שלסטארי:

"לליטורגיה".

התובנה השלישית שרכש סטארי במהלך החיפושים
אחרי תשובה הולמת לבעיית ההגנה על אירופה נבעה

מהמחקרשלד"רהלמבולד),(RobertHelmboldשנערךבסוף
שנות ה ,50-ושניסהלהפריך את "חוקי לנצ'סטר" ,שמהם
נבעה המסקנהכידיןהמעטיםלהפסיד.הלמבולדניתחאלף
קרבות והראהכי כלעודיחסי הכוחות לרעת כוח מותקף
אינםעוליםעל :6ו,הרי שאם המותקףייטוליוזמה,ישלו
סיכוילנצח.סטאריהשתכנעמהטיעוניםשלהלמבולדוסבר
י בהם נמצאת התשובה.
כ
חשוב לציין שכל התובנות האלה נוגעות לרמה
המערכתית והן באו נוסף על התובנות הטקטיות שהיו
משותפותלדפוי ולסטארי.יתר עלכן ,גם סטאריהיה ער
לחוליים של הצבאבעידן שלאחרוייטנאםוהיה שותף של
אברמסבשיקומו של הצבא.

פתחתפורדה ,רמת-הגולן והמהסכה
המערכתית
בראיוןעימיסיפרסטאריכי ב 10-בפברואר  1977התרחש
בפולדהאירוע שהשפיע עמוקות על החשיבה המערכתית

שלוועלקשריועםצה"ל .פתחתפולדה נמצאתבחלקהצפוני
שלמהשהיהבעברהגבולביןשתיהגרמניותונתפסה כאחד
הצירים המרכזיים למתקפה צפויה שלברית ורשהלכיוון
המרכזיםהעירונייםוהתעשייתיים שלמערבגרמניה.אלוף
משה פלד ,שעליו אמר סטארי שהיה "מדריכיבביקוריי
הרבים בישראל ואחדמחבריי הקרובים ביותר" ,התארח
באותויום אצל סטארי בפרנקפורט,והשניים עמדו לבקר
בגזרתגיס עובמתקןאימונים שלהצבא.לפנותבוקרדווח
לסטארישדיוויזיית שריוןסובייטית שלמה נפרסה מול
היחידותהאמריקניותבפולדהבלישאיש חשבה(.בדיעבד
התבררשהדיוויזיהנעה במשך שלושהלילות ועברה מאות
קילומטרים מבסיסה בדרזדן שבמזרח ועדלגבולבין שתי
הגרמניותתוך האפלה מוחלטתובדממתאלחוט).עםקבלת
הדיווח עלגילויהדיוויזיההסובייטיתזינק סטארי לגבול
(ופלדהתלווהאליו)וניהל שם את המשבר,שהסתייםבסופו
שלדברבשלום.

יחסוהמיוחד שלסטארילפלד באלידיביטויבכךשהכניס
אותו ל"היכל התהילה" של מפקדיהשריון שבפורט נוקס
(לצידם של אברמס,פטון,רומלוטל).
ב-ו ביולי  1977החליף סטארי את דפוי כמפקד
 ,TRADOCוניתנה לו אפשרות להתמודד עם הבעיה
המרכזית ,הבלתי פתורה ,של תקיפת הדרגים העוקבים.
התקיפה נועדה לעכב ולשבש את הנוהל המסודר ואת
האפקטיביות של המתקפההסובייטית ולספק את מרווח
הזמן הדרוש להנעת כוחות נאט"ולאזור הלחימה .תקיפת
הדרגיםהעוקביםחייבה בראשובראשונה כמהפריצותדרך
טכנולוגיותשיספקולמפקדיהגייסותהאמריקנייםמערכות
מודיעין ומערכותלרכישת מטרותולתקיפתןבטווחים של
עד 300קילומטרים.סטארייזםתהליךשלחיפושטכנולוגיות
כאלהומינהאיש TRADOCבכיר,קולונל(דאז)פרנקס)Fred
,(Franksכדישיסרוק את המחקרים המתבצעים במעבדות
ובמוסדות המחקרשלהזרועותושלהתעשיותהביטחוניות.
פרנקס,בהיותואיש ,TRADOCהביןהיטב אתהדוקטרינה
ואת צרכיה הטכנולוגיים ,ולכן גם הצליח לאתר כמה
טכנולוגיותקריטיות.
גםבענייןהזההתייעץסטאריעםצה"לואף טרחלציין
כיהישראליםהסכימועימובנוגעלצורךבחישניםשיאפשרו
לאכןמטרותבעומק השטח.יתרעלכן,הםהציגו אתהפתרון

האירוע בפולדה הגביר מאוד את רצונו של סטארי
להתמודדעםסוגייתגילוי שלהדרגיםהעוקבים ותקיפתם,
וידידו פלדשיכנעו לבוא שוב לישראלולבחון אתהסוגיה
ברמת-הגולן .סטאריהגיע לישראלבמאי 1977וסייר שוב
בגולןבלוויית פלד ,איתן ואנשיהם .אלה שיחזרובפניו
בפירוט רב מנקודות התצפית השונות את הקרבותבגולן.
לדבריסטארי:
שלהם :המזל"טים "סקאוט"
-------------"הם תיארו בפני את פריסת
המסטיר.סטארי החמיא לצה"ל גם
הכוחותהסוריים דרג אחר דרג אחר צה"להיה מקור השראה חשוב
בעסין הזה
למסיק האמריקה
דרג .הםנפרסובדיוקלפיהדוקטרינה
הכושל לפתח
לז
ומ
לצבאהיבשההאמריקני
"ל"טים .הואסיפרכי
המזל"ט האמריקני "אקילה" תוכנן
הסובייטית ...הקשבתי לדבריהם תוך בהחחישו שהמעטיםיכולים
שאני מטיל את תיאוריהם לשטח
באופן אומלל ,ובסופו'מל דבר הוא
ר
ו
ב
נ
ל
ל
ע
ם
י
ב
ר
ה
העומדבפניגיס מפוגלסבורג עד
"נראהכמו 852ועלהכפולמהמפציץ"
לטורינגר ואלד במזרח גרמניה תוך
 ------------סטארי הסבירכי מדאר בשתיביצוע ההתאמה הנדרשת למזג האוויר ,לראות ,לתכסית
רמות עדנות (1למודיעין ושל רכישת מטרות .המזל"טים
ולקוויהגובהבגרמניה".
נועדולטווחיםקרובים,יחסית ולשרת אתארטילרייתה-
בהזדמנות אחרת אמרסטאריעלהשחזורשנערךבעבורו
 MLRSואוו מסוקי התקיפה .במקבילהיה צורךבחישנים
ברמת-הגולן:
ובמערכות נשקלביצועתקיפותבעומקרב.בראיוןעימי אמר
"הבעיה המערכתית שלהטיפולבדרגים העוקבים של
סטאריכיהצורךבאמצעימודיעיןובחישניםבאירופה הוא
ברית ורשה חייבה פתרון .הבעיה הומחשה באמצעות
חריףיותר מאשרבגולן,שכןערפלכבד הוא תופעה נפוצה
התיאור שנתנו הישראלים לפריסה המדורגת של הסורים
באירופה .סביר להניח שהאמירה הזאת ביטאה את
הטראומהשחווהסטאריבפולדהבפברואר - 1977טראומה
ברמת-הגולןובאמצעותהתבוננותבפני השטחובהכנתשלבי
הקרב שם .פתרוןמיידי-טכנולוגיומערכתי-לבעיה לא
שהמחישה את הסכנה הטמונה בהתגנבותיחידותשריון
היהבנמצא.לעומתזאתבתחוםהטקטיעמדהבפנינועבודה
גדולות בחסות החשכה והערפל.אין להתפלא אפוא
שבהזדמנויותרבותהוא חלקשבחיםלהישגיצה"לבפיתוחם
רבה .התחלנו לעבוד עם הישראלים על אמצעיםלזיהוי
ובהפעלתם שלמזל"טים.
מטרותולרכישתן,שיאפשרולכוחהמגן"להתבונןמאחורי
הגבעה",לאכן אתהדרגיםהעוקביםולכוון אתמטוסיחיל
הטכנולוגיות החדשותהיו אמורות לאפשר לנהל קרב
האווירלעברםכדישיתקפואותם.תוצאה אחת שלהיוזמה
עמוקנגדהדרגיםהעוקביםתוךסנכרוןהפעילותמולהדרג
המשותפתהייתההשימוששעשהצה"לבמזל"טים"סקאוט"
הראשון .הטכנולוגיות החדשותהיו תנאי הכרחי ,אך לא
ו"מסטיף"בפלישהללבנון ב."1982-
מספיק:על השלדהטכנולוגיהיהצורךלהלביש בשרתורתי
סטארי ראה במתקפת-הנגדבגולןשביצעה אוגדת פלד
וארגוני .בכך עסק סטארי במשך כל תקופת כהונתו,
מופת לנטילת יוזמה שיכולה להטות את הכף לטובת
שהסתיימה בקיץ  .1981הדוקטרינה המערכתית שהגה
המעטים.ישלזכורשחשיבותהשלנטילתהיוזמההיאתובנה
סטארי זכתה לכמה שמות ((Extended Battle, Deep 8~1110
ותיקה של סטארי ,ומתקפת-הנגד של אוגדת פלדהייתה
ובאהלידיביטוי בגרסת  1982של מדריך השדה .הגרסה
בעבורו הוכחה נוספת לתקפותה .סטאריהביע שוב ושוב
המשוכללת של הדוקטרינה כונתה AirLand Battleוהיא
את הערכתו הרבה לפלד בשל מתקפת-הנגדשניהלבגולן.
הייתה הבסיסהרעיונילתכנון"סופה במדבר" ב.1991-
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סמלאמריקני מדריך מפקד מחלקהעיראקי במהלך פטרולבעיראק

צה"ל אושש את טענתם של המפקדים האמריקניםכי הנורם האנושי הוא המפתחלניצחון
סטארי הסבירכיביצוע התפיסה המערכתית החדשה
חייבלבטלשניאיסורים בעמדה המסורתית שלנאט"ו :את
האיסור לבצע מתקפת מנע נגד כוחות ברית ורשה ואת
האיסור לבצע מתקפת-נגד אל תוך השטחים של מזרח
גרמניה.ביטולשניהאיסורים האלה אמורהיהליצוראי-
ודאותשתרתיע אתהמתכנניםהסובייטים.
ההכרה בצורך לתקוף את הדרגים העוקבים שלברית
ורשהלאהייתהחידוש,ובכלזאתלזכותושלסטארינזקפת
חלוציות,שכןהואלאהמתיןלפיתוחהטכנולוגיותהדרושות,
אלאיזם אתפיתוחןוגיבששיטות להפעלתןיחד עםחיל
האוויר הטקטי.היוזמה הזאתהיאביטוילגישתוהיסודית
שלסטארי ,שראהבדוקטרינהגורם המשלבפיתוח אמל"ח
עם הכשרהועםארגון הכוחוהפעלתו.

מסקנות :סטאריולקחי מלחמת~ום

הכיסורים

gg

המקורותשהיו הבסיס למאמר הזה מצביעים בבירור על
הקשרהעמוקשהיהלסטאריעםצה"לועםמפקדיו(בעיקר
עםהאלופיםפלדוטל)ועלהמידההרבה שבההשפיעהעליו
מלחמתיוםהכיפוריםבתפקידיוהשונים.
בתקופתוהראשונה בTRADOC-היהסטארישותףבכיר
להפקת הלקחים הטקטיים והטכנולוגיים שפורטו לעיל.
סטארי ,שריונר בהכשרתו,היה הקצין האמריקני הראשון
שהגיע לצה"ל אחרי מלחמתיום הכיפורים ובדק אישית
מאותטנקיםפגועים שלשניהצדדים.הוא השתתף באורח
פעילבכתיבתמדריך השדה של ,1976ובפורטנוקס,שהיה

תחתפיקודו ,החלו ללמד אתלקחי מלחמתיוםהכיפורים

כברבסוף .1974

איןהבדלביןהפרשנותהמוקדמתשנתןסטארילמלחמת
יוםהכיפורים ,ושעסקה בנושאיםטקטיים,לבין הפרשנות
שנתן למלחמה מפקדו,דפוי.לעומת זאת,בחינת השפעתה
של מלחמתיוםהכיפוריםעלהחשיבההמערכתית של צבא
היבשה האמריקני רלוונטית רקבנוגע לסטארי ,שכןדפוי
לא עסקבסוגיותמערכתיותואסטרטגיות.
מלחמתיוםהכיפוריםהייתהנקודתהתייחסות חשובה
ומועילה לצבא היבשה האמריקני ,שהתחבט בבעיה של
"מעטים מול רבים" ,וניתן לזהות בקלות את תרומתה
לאישושהתפיסותהטקטיותשלהרפורמטורים.לעומתזאת,
הדרך שבה השפיעה מלחמתיוםהכיפורים על החשיבה
המערכתית של צבא ארה"ב אינה ברורה וישירה .מתוך
הזיכרונות והראיונות של סטארי עולה שמלחמת יום

הכיפוריםהשפיעהעלחשיבתוהמערכתיתבשתי רמות:
הראשונה ,והפחות מורכבת מבחינה קוגניטיבית:
מלחמתיוםהכיפורים אוששה אתהרעיוןהמערכתישיוזמה
מוצלחת מאפשרתלמעטיםלנצח,ושללאנטילתיוזמהאין
להםסיכוי לנצח .בתנאים ששררו במערב אירופה פירוש
הדברהיה שאסורלכוחותנאט"ו להסתפקב"הגנהפעילה",
גם אםזו תהיה מוצלחת מאוד .מתקפת-הנגד של אוגדת
פלדברמת-הגולןהייתההדוגמהשבה השתמשסטארי,והוא
חזרעליהבהזדמנויותרבות.
השנייה מורכבת הרבה יותרועניינה השפעתם של
מלחמתיוםהכיפוריםושלהמפגשיםוהסיורים עםמפקדי

צה"לעל התפתחות החשיבה המערכתית של ספארי בעת
כהונתו כמפקדגיס,ו ואחרכך כמפקד .TRADOCהבעיה
המערכתיתשהייתהכרוכהבהגנהעלאירופהקיבלהממדים
מאוד מוחשיים באירוע בפתחת פולדה בפברואר ,7977
ובעקבותיוערךסטארי אתהביקורהחוזרבגולןבמאי .1977
שיחזורהקרבות שלאיתןושלפלדהציתובמוחושלסטארי
אתרעיון"הקרבהעמוק".סטאריחוזרומזכיר את ההשפעה
הברוכה של השיחות ושלהדיונים עםחבריו הישראלים
שתרמולרעיון "הקרב העמוק" ,גם אם בדרכים שקשה
למפותן .אתהבעיההמערכתיתבאירופההכירסטארילפני
מלחמתיום הכיפורים ,אך לפתרונההגיע אחריה בעזרת
חבריוהישראלים.
עםזאתניתןגםלבקר אתהפרשנותשלסטארי למלחמת
יוםהכיפורים ,שכמוזו שלדפויאינהנקייה מבעיות :הוא
הצביע על מתקפת-הנגד של אוגדת פלד כמופת לתמרון
מערכתי,אך התעלםמהתמרוןהמערכתיהמכריעשלחציית
התעלה.יתרעלכן,מתקפת-נגדמהאגף,כפישנעשתהבגולן,
הייתה לחם חוקו של הצבאהגרמניבשתי מלחמותהעולם,
וסטאריהיהיכוללמצואדוגמאותרבותנוספותלמהלךכזה.

סיכום

מלחמת יום הכיפורים השפיעה על הרפורמה בצבא
האמריקניבאופןשונהבשני השלבים של הרפורמה:
בשלבהראשון,עידןדפוי,ניתנהעדיפותעליונה להבראת
הצבא,שהיהשרוי במשברעמוקבעקבות מלחמתוייטנאם,
ושנאלץ להתמודד עםביטולגיוסהחובה וצמצוםהיקפו.
התנהלות הרפורמטורים מלמדת שהם בחרו בשיטה
שניתן לכנותה"ריפוי בעיסוק",דהיינו הםבנו מחדש את
הצבאסביב המשימה שלהגנת מערבאירופהמפני שפעת
הגייסות של ברית ורשה .הבנייה מחדש כללה ניסוח
דוקטרינתלחימה חדשה("הגנהפעילה") ומהפכהבשיטות
האימוןוההצטיידותבמערכותנשקעיקריותחדשות.באותו
שלב השקיע הצבא רבות בלימוד לקחיה של מלחמתיום
הכיפורימיבעיקר ברמה הטקטית ,והשתמש בהם רבותעל
מנתלגייסתמיכה ברפורמה -הןבתוך הצבאוהן בממשל
ובקונגרס.
המאמרהזהמצביעעלכךשלקחי מלחמתיוםהכיפורים
לאשינואתתפיסותהיסודשלהרפורמטורים(אברמס,דפוי
וסטארי),שהתבססועלניסיונםמאז מלחמתהעולםהשנייה,
אבל הלקחים האלהסייעו להם לשווקרעיונות הרפורמה,
שהוצגוכנגזריםמהניסיוןהישראליוהגרמני.מטבעהדברים,
ככל שהשלב הראשון שלהרפורמה התקדםעלצירהזמן,כך
הלכה ונחלשה השפעתם שללקחי מלתמתיוםהכיפורים
על צבאהיבשההאמריקני .אבל לאחרשסטאריהחליף את
דפויהייתה למלחמתיוםהכיפורים תרומה נוספת-מכיוון

בלתיצפוי.
השלבהשני של הרפורמה,עידן סטארי,היה שלב של
התבססות .העשייה התכליתית הרבה בעידן דפוי יצרה
תשתיתארגונית עם דוקטרינה טקטית ,שאיפשרה לעורר
שאלות מערכתיות ,שקודם לא העזו לשאול אותן.
לדוקטרינתההגנההפעילה שלדפוייוחסולא מעטחסרונות
 -חלקםחסרונותמדומיםשהודבקולהעל-ידימתנגדידפוי

 אךהיאהייתההגרעין של מהלך משולב,שאיפשר לצבאלעשות מפנהולעלותעלמסלול הבראה.
סטארי ,שפיקד על  TRADOCאחרידפוי והגה את
התפיסה המערכתית הראשונה להגנת אירופה,היהידיד
מובהק של צה"ל ושל ראשי השריון ,האלופים פלד וטל.
בזיכרונותיו הוא מייחסלדיונים עם פלד ועם טל תפקיד
מרכזיבגיבושהדוקטרינההמערכתיתשנודעהברבותהימים
בשם ~AirLand Battleהדיונים האלה ,שהתרכזו בלחימה
ברמת-הגולן ,נתנו לסטארי השראה ,שאותה תירגם
לדוקטרינתלחימה מערכתיתלאירופה.
לסיוםישלציין את ההערכה הרבה שרחשו לצה"ל
ולמפקדיו הקצינים האמריקנים הרבים שלמדו את לקחי
מלחמתיוםהכיפורים.צה"להיהמקור השראהחשובלצבא
היבשה האמריקני בהמחישו שהמעטיםיכולים לגבור על
הרבים .צה"ל גם אושש את טענתם של המפקדים
האמריקניםכי הגורםהאנושי הוא המפתחלניצחון.
המחמאותשהרעיפוהאמריקניםעלצה"למלוותלדעתי
בחוסר ביקורתיות ,המגיע כמעט עד לאי-נעימות .אף
שהמאמר לא בא לשפוט את "נכונות" הפרשנויות שנתנו
האמריקנים למלחמתיוםהכיפורים,הרי בולט בהן העדר
ההתייחסות לנקודות כשל רבות של צה"לשאינן בתחום
ההפתעההמודיעינית.
איןזהסביר שחוסרהביקורתיותנבעמחוסרמקצועיות
של הקצינים האמריקנים או משטיפת המוח שעשו להם
חבריהם "טליק" ו"מוסה" .סביר יותר להניח שחוסר
הביקורתיותקשורלשימוששנעשהבמלחמתיוםהכיפורים
כדי לקדם את הרפורמה:ביקורתעלצה"להייתה מקשהעל
המפקדים האמריקנים להשתמש בלקחי מלחמת יום
הכיפוריםכדי לקבלאישורותקציביםלרכיביםהשונים של
הרפורמה.
יתר על כן,תיאורי הלחימה והפרשנות של הקצינים
האמריקנים הםכלליים מאודואינםמבחינהבין החזיתות
השונותוביןשלבי המערכהבכלחזית.גם אתהעובדההזאת
לאניתןלייחס לחוסר מקצועיות ,אלאסביריותרלהניח
שהתיאורים נועדו לשרת את הלקחים שאותם הם רצו
להבליט וששיקפו ,למעשה ,תפיסות מוקדמות שהתבססו
עלניסיונם במלחמת העולם השנייה ,במלחמת קוריאה
ובמלחמתוייטנאם.
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הערות
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המאמר הזה מתבסס על עבודת גמר לקבלת תוארשוי בתוכנית
ללימודיביטחוןבאוניברסיטתתל-אביב,שהוגשהלד"רשמעון(ווה
ולפרופסוריצחקבן-ישראלבנובמבר  .2004בשל קוצרהיריעה לא
ניתנוכאןהפניות למקורותהרבים ,והמחברישמחלהעבירלפונים
את רשימת המקורות המלאה וכן את העבודה עצמה
) .(sam@tase.co.ilהמחבר מודה מאודלמרטיןון-קרפלד,ליהודה
ונמןולעדו הכטעלהערותיהםהמועילותועלתיקוןטעויותרבות.
למותרלצייןכי המדריכים והמעירים איזם אחראים לטעויות
שנותרו.
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