בצר ההפתעה

הסיקוזהעליון במלחמתיום הכשורים
בשלבים הראשונים של מלחמתיום הכיפורים הרבה הפיקוד העליון של צה"ל לקבל החלטות
אסטרטגיות,ומייד אחרכךלחזורבו מהן ולקבלהחלטות חדשות.אין ספק שההתנהלות הזאת נבעה
מההפתעה ומהצורך -שהיה חדשלפיקוד שלצה"ל-להגיב עליוזמה שלהאויב
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בלחימה של כוחות הקרקע .בהעדר התנאים האלה אמור
כאשרצבאמכין אתעצמולמלחמה,הוא מבסס אתהכנותיו
עלהנחותיסודובונהומאמן אתהכוחות בהתבססעלאותן היהחילהאווירלנקוט אתהמהלכיםהאלהרקלאחרפתיחת
המתקפה שלהאויב2.
ההנחות .הנחתהיסודהעיקרית,שעלבסיסהפעלצה"לעד
ההנחההייתה שהמלחמהתיפתחביוזמתמצרים,ושצבא
לפרוץ הקרבות ב,1973-הייתה שאם תפרוץ מלחמה,תהיה
סוריהיצטרףללחימהבדבבדעםצבאמצריםאוכמהשעות
זוביוזמת מצרים וסוריה .צה"ל לא יפתח במלחמה ,אלא
אחריו.בשום מקרה לאדוברעלכך שצה"ליפתח במתקפה
יהיהעליולהגיבעליוזמתהאויב .כאשרפרצה מלחמתיום
יבשתיתיזומה,ולכןברורהיהשכוחותצה"ליצטרכולבלום
הכיפורים,אכןהיהזהביוזמתמצריםוסוריה.אףשלכאורה
את המתקפה של צבאות האויב .עם זאת ההנחה הייתה
התכונןהפיקודהעליוןעלפיההנחה הזאת,הריברגעשהיא
שבכל מקרה תתקבל התרעה עלהכוונות הקונקרטיות של
התממשה ,הואיצאמשיווי משקלוהחליט החלטותשנבעו
האויב לצאת למלחמה .הנחת היסוד
מהצורךלהגיבעליוזמתהאויב.במילים
הייתה שתתקבל התרעה מספקת
אחרות :מאחר שהנחתהיסודשלצה"ל
הייתה שהוא יותקף,ניתןהיה לצפות
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שתאפשר לכוחות צה"ללהיערךכראוי
לבלימה3.מעיוןבתוכניותשהוצגו למטה
שהואיהיה ערוך להתקפה כזאת עם צה"להייתה שהואיותקף,
הכלליולדרגהמדיניבאביב  1973עולה
כמהתוכניותמוכנות מראש,אךבפועל
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כי ההנחההייתה שאם תתקבל התרעה
לא אלההיופניהדברים.
ערוך להתקפהכזאת
בת  48שעות-שהיא פרק הזמן הדרוש
בבסיסתפיסתהביטחוןשלישראל
לחיל האווירכדי להכין את מתקפתו
ערב מלחמת יום הכיפורים עמדו
להשגתהעליונותהאווירית-יעסוקהחילבמהלך 48השעות
ההנחות הבאות :המצב הגיאו-אסטרטגי השורר בעקבות
הראשונות מתחילת מתקפת האויב במערכה להשגת
מלחמת ששת הימים ותום מלחמת ההתשה הוא נוח
העליונות הזאת .באותן  48שעות ראשונות אמוריםהיו
לישראל,איןלהאינטרסבמלחמה,ועליהלעשותכל מאמץ
כוחות היבשה לבלום בכוחות עצמם את כוחותהאויב .רק
כדילמנועאותה.מההנחותהאלההוסקוהמסקנות הבאות:
48שעות לאחרתחילת המלחמההםאמוריםהיולקבלסיוע
אםתפרוץמלחמה,יהיהזהביוזמתןשלמדינותערב;מדינת
אווירמסיבי.כך,למשל ,אמרהרמטכ"לבסיכוםתרגיל"איל
ישראל לא תפתח במלחמה ותעשה כל מאמץכדילהרתיע
ברזל" באוגוסט ":1972אני בהחלט חושב שאם תהיהלנו
את האויב מלפתוח בהי אם
התרעה מספקת של  72-48שעותלפניהצליחה ,אז כאשר
ר"ש,,התחות,יחקר ,,ההרתעה לאתועיל,וייוודע עלכך
תתחיל הצליחה ,אנחנונטיל על כוחות הקרקע...להיכנס
הרמ'"האסטרטגית שהאויבעומדלפתוחבמלחמה,הרי
למגע,לבלום...בליסיועאווירי.בשלבהראשוןנתאפק,בשלב
שאםיהיותנאיםמדינייםוצבאיים
זה נעשה את המתקפההאוויריתהגדולהעלמערךהטילים,
מתאימים ,ינחית צה"ל מכה
מתוךהנחהשזהייקחלנוכמהשעות.נחזיקפהכמהשעות,
מקדימה באמצעות חיל האוויר
אבלנחסלבאופןיסודי אתמערךהטילים,ואזנזכה בחופש
להשמדת מטוסים ומערכים של
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כךהביןגם שרהביטחון.בהצגתהתוכניות לראש
טילי קרקע-אוויר במצרים
הממשלה ב 9-במאי  1973הוא אמר" :אם הם מתחילים
ובסוריה .הנחתת המכה הזאת
אמורההייתהלהקנותלחילהאוויר בניסיוןצליחת התעלהלפנותערב,באופןיסודימישיטפל
בהםזה לאחילהאוויר...עיקר המעמסהתהיהעל...כוחות
עליונותאווירית,כדישיוכללפעול

בשמיים נקיים ממטוסי אויב
ומטיליו ולהשתלב באופן המיטבי

פיקודהדרום...חילהאוויריטפלבענייןהטיליםיום-יומיים...
מישיטפלבפולשזהאריק(הכוונההיאלפיקודהדרום) עם

כוחותמצריים חוצים את התעלהנציור :חנן מילנר)
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מפקדים ציפוכי חילהאוויר וכוחות הקרקע הסדירים יבלמו את מתקפת האויב TIU

בטרםיביעו כוחותהמילואים לחזיתות
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אנסר סאדאתבהתייעצויות עםקציניו הבנירים

אחהצירךלצמצם אתהישניהאויב
העיבדהשהיה פל צה"ללהניב עליזומתהאויבהציבהבפניהפיקוד
אתשחיקתהכוחהפריר
האפשר,
עלי
עדמקיעת מחותה0יהאסיוש0צם עדאד,ככל ה
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בשלבים ,ובמקרה של התרעה על מלחמה אמורהיה מערך
המילואיםלהתגייס כולו.בחזית הצפון מנה סד"כ "סלע"
שתיאוגדות,שהיערכותן אמורההייתהלהסתייםבתוך 48
שעות ממתן הפקודה ,אך עיקר הכוח למגננה אמורהיה
להתפרסבחזיתכברבתוך  36שעות ממתןהפקודה.במקרה
של היערכות חפוזה אמורהיה עיקר הכוח בחזית הדרום
להיות ערוך בתוך  72שעות ,וכל הכוח  -שלוש אוגדות -
בתוךחמישהימים9.
ההנחהשיהיהעלצה"ללהגיבעליוזמתהאויבהועמדה
למבחן עם פרוץ מלחמתיום הכיפורים ,אלא שההנחות
האחרות-שתהיהלו התרעה מספקת,ושאולייתאפשרלו
להנחיתמכהאוויריתמקדימה-לאהתקיימו.רקכ10-שעות
בטרם פרצה המלחמה קבעה ההנהגההמדינית-צבאית של
ישראלכי מדינות האויב עומדות לאסור עליה מלחמה.
משיקוליםמדיניים אסרהדרגהמדינילהנחית מכהאווירית
מקדימה0.יצה"ל נאלץ אפואלהגיבעליוזמתהאויב כאשר
כוחותהמילואיםשלורקהחלולהתגייס,לא אושרה הנחתת
מכהאוויריתמקדימה,ובחזיתותנערכורקהכוחותהסדירים
והכוחות שבתעסוקהמבצעית .במלחמות הקודמותהיהזה
צה"לשנקט אתהיוזמה.עתהניצבהפיקודהעליוןשלובפני
מצב שלאהורגללו:היהעליולהגיבעליוזמתהאויב.להלן
אנסהלבחוןכיצדפעלבנסיבות האלה.העובדותשיתוארו

להלןיהיואולימוכרות לחלקגדולמהקוראים,אולםהייחוד
במאמר הזה מתבטא בניסיון לבחון אותן מההיבט של
השפעת ההפתעהוהצורךלהגיבעליוזמתהאויב.

8ולאוקטובראחריהצהריים -הדילמות
המבצעיותשנבעו מההפתעה

העובדהשהיהעלצה"ללהגיבעליוזמתהאויבהציבהבפני
הפיקודהעליון את הצורך לצמצם אתהישגי האויב עד
להגעת כוחותהמילואים ולצמצם עדאז,ככל האפשר ,את
שחיקתהכוחהסדיר.אתכלאלהרצההפיקודהעליוןלהשיג
תוךהותרתהאפשרותלהעבירבמהירות את המלחמה לשטח
האויב בהתאם לתורתהביטחון.זו גרסה שאף אםיהיהזה
האויב שיפתח במלחמה ,על צה"ל להעביר במהירות את
הלחימה לשטחוולהכריעו שם .השאלההייתהמהי הדרך
המיטביתשישלנקוטכדילהשיג את המטרות האלה.
בפני ההנהגההצבאיתעמדו שלושדילמותמבצעיות:
 .1כיצד להפעיל את הכוח הקרקעי הסדיר הערוך
בחזיתות? האםלקצרקווים,לרכזומולהמאמציםהעיקריים
שלהאויבתוךויתורעלאתריםמבודדים,או לאלוותרעל
שום מקוםולהילחםעלכל אתר,מוצבומעוז?
 .2כיצד להפעיל את חיל האוויר? בדיונים שנערכו
במהלך  ,1973שבהםאישר הרמטכ"ל אתהתוכניות,הבהיר

חילהאווירחד-משמעיתשעליולהילחםקודםכולעל השגת
העליונותהאווירית גם אםהאויביפתח במלחמה.במילים
אחרות:בפתיחת המערכהעליו להתמקד רקבחיסולטילי
הקרקע-אוויר בשתי החזיתות ובנטרול שדות התעופה
במצרים ובסוריה ,ורק לאחר מכן יוכללסייע לכוחות
הקרקע.ייכדישיוכללסייע באופןהמיטבי לכוחות הקרקע
הדליליםהיה אפואעלחילהאווירלהשיגעליונותאווירית,
אולם,כאמור ,לא אושרלולהנחית מכהאווירית מקדימה,
שנועדה,בין היתר ,לשתק לפחות חלק ממערך ההגנה
האווירית שלהאויב .עם זאת נבנתהבחילהאווירתוכנית
גם למקרה שבויהיהעליו-בליתברירה-לסייעלכוחות
הקרקע בטרם השיג עליונות אווירית2.י נוכח ההפתעה,
שבעטיהעמדומולכוחותהאויבהתוקפיםרקכוחותדלילים,
עלתההשאלה אםיופעלחילהאווירתחילהלהשגתעליונות
אווירית,אושבשלתנאיהפתיחההגרועיםהואיידרשלסייע
לכוחותהיבשהגםלפני שהושגההעליונותהאווירית.
 .3כיצדלהפעיל את העתודה הקרקעית המשוריינת?
בצה"להיו שש אוגדות משוריינות :שלושיועדו לפיקוד
הדרום,שתיים-לפיקודהצפוןואוגדה אחת- 146 -הייתה
עתודהמטכ"ליתשבסיסההיהבפיקודהמרכז.הדילמההזאת
כללהבתוכה את השאלהאיזהכוחלהותירלמגננהבפיקוד
המרכז.לפיהידיעותעמדומצריםוסוריה לפתוח במלחמה.

לאהיהברור אםירדן תצטרףאליהן.לפיכך עלתה השאלה
אםלהותיר את אוגדת העתודה-כולהאו חלקה-בפיקוד
המרכז .שאלות נוספותהיו :אם יוחלט להוציאה מפיקוד
המרכז,באיזוחזיתלהפעילהובאיזה שלב-כברבמגננהאו
לשמור אותה לשלב מתקפת-הנגד?
היום הראשון למלחמה עמד בסימן של ערפל קרב.
כשהציגהרמטכ"ל אתהמצבבישיבת ממשלהשהחלהבשעה
 ,22:00אמר,ביןהיתר" :מה שחמור במלחמהזהלאהאויב,
כמוהדיווחים -הםמשתניםכלהזמן.פעםאומריםשהאויב
כאן ואחרכךאינוכאן...ישנוערפלקרב,ואנחנומשתדלים
להסתדרבתוכואיכשהו"3.ינוכחערפלהקרבביקשהרמטכ"ל
להשהות ככל האפשר את קבלת ההחלטות בנוגע לשלוש
הדילמותשהוצגולעיל.הואקיווה שהתבהרותהמצבתסייע
לקבל החלטותנכונות .באותהישיבהגםציין הרמטכ"ל את
המאפייןהעיקרי של המלחמה ,שהוא נושא המאמרהזה -
הצורך,לראשונהבמלחמותישראל,להגיבעליוזמתהאויב:
"זהבדיוק כמו שכתוב בספרים :כשנמצאיםבהגנה,האויב
תוקףובולמים,עדשגומריםלבלוםומרכזיםכוחותוקפים.
אנומכירים זאתמזמן מתוךספרים ,אבל לאהתנסינובזה.
זו הפעם
הראשונהוגשאונלורכמזתנסים בזוה.רקזה תענוג קטן,בי
צריך לבלום ולספ
כוחות
אחר כך לעבור
למתקפה"14.

תמונת המצבשהצטיירהבדיון הסדורהראשון ,שנפתח
בשעה- 18:00ארבעשעותלאחרפתיחת המלחמה-הייתה
שהבלימה ברמת-הגולן טובה מאוד ,פרט לחרמון שנפל.
להערכת הרמטכ"לייקללסגור את הפרצותשנבעובמערך.
נוכחזאת אמרשהואמרגיש"באינסטינקט" שלאיהיהצורך
להפעיל את אוגדת העתודה המטכ"לית למגננה בחזית
הצפון.למצרים ,לעומת זאת ,אמר,הישגים"גדוליםמכפי
שהייתי רוצה".יתר עלכן ,חששוהעיקריהיהמדיוויזיות
השריון המצריות,שלפי התוכנית שהייתהבידי צה"להיו
אמורותלצלוח אתהתעלהמיידלאחרצליחתןשלדיוויזיות
החי"רוהדיוויזיותהממוכנות.זאתועוד,בניגודלחזיתהצפון,
היומחסניהחירוםבדרוםמרוחקים מקוהחזית.
נוכח זאתהורה,ביןהיתר,כי הכוחשבחזיתסיניירוכז
בארבעהצוותי קרבשיופעלומול המאמציםהעיקריים של
האויב,וכייפונומעוזיםשוליים שאינם תורמים ללחימה.
לעומת זאתמעוזיםהנמצאיםעלנתיביהצליחה שלהאויב
הוא הורה להשאיר שכן "הם משמשיםליעיניים" .כלומר,
את ההחלטהבנוגעלדילמה הראשונהקיבלהרמטכ"ל כשש
שעותלאחרתחילת המלחמה.הוראהנוספתשנגעהלפיקוד
הדרום ,ושהשפעתה ניכרה בהמשך,הייתה מתן עדיפות
בהובלתטנקיםלחזיתסיניעלפני הובלתארטילריה.
בהסתמךעל תמונת המצב הזאת,שלפיה המצבבחזית
הצפוןהואטוב,בעודשבחזיתהדרוםהוא קשהיותר,החליט
הרמטכ"ללהפעיל אתחילהאוויר ב 7-באוקטובר להשגת
עליונותאוויריתבחזיתהמצרית.הואקבעשקדימהראשונה
תינתן לתקיפת שדות התעופה במצרים,וכי מערךטילי
הקרקע-אוויריותקףבשעותאחריהצהריים,לאחרשיתקבל
עליומודיעין בשעות הבוקר5.י

9:

השיגעליונותאווירית.העובדה שהואנאלץלהגיבעליוזמת
האויבהביאהלכךשבשעותהראשונות שלהלחימההיהעל
הפיקודהעליוןשלולפעולעל סמך תמונת מצב מעורפלת,
שהשתנתהבתדירותגבוהה .בשלכך הוא נאלץבתוךפחות
מיממה מפתיחת המלחמה לשנות החלטה אסטרטגית
שקיבלבנוגע למאמץהמרכזישלחילהאוויר:בשעותהערב
של  6באוקטוברהוחלטלרכז את המאמץההתקפי שלחיל
האווירבחזיתהמצרית.בבוקרלמחרתהוסט המאמץלחזית
הסורית .ההסטה הזאת של חיל האוויר לא איפשרה לו
למצות את ההישג הראשוני שהשיג בחזית המצרית.היא
באהאחרישהספיק לתקוף את התותחיםשהגנועל מערך
טילי הקרקע-אווירבחזית המצרית ,אך לאניתןלו לנצל
זאתלתקיפת המערךעצמו.
ההחלטהלהפעיל אתחילהאווירבתוךזמןקצרלתקיפת
מערךטיליהקרקע-אווירבחזיתהסוריתהביאהלכך שהוא
תקף את המערך בלאשהיהלומידעעדכניעלמיקומן של
הסוללות.התקיפהנכשלה:מערךהטיליםהסוריכמעטשלא
נפגע,חילהאווירספג אבדותכבדותונאלץלהמשיךלפעול
בשתיהחזיתותבאזוריםמוכיטילים.
יתר על כן ,בשל ערפל הקרב התקבלה ההחלטה על
הפנייתה שלאוגדתהעתודההמטכ"ליתלחזיתהצפון כ16-
שעותוחצי לאחרפתיחת המלחמה.

7וכאוקטוברלסניהצהריים" -טלטול"חיל

האוויר

נונחהתמונהשהצטיירהעלהמצב הקשה שלכוחותהקרקע
ברמת-גולןהופנוהמטוסים ,שלאנועדו להשתתףבהתקפה
על מערךהטיליםלסייע לכוחות הקרקע עוד בטרם חוסל
מערך הטילים .במהלך שעותלפני הצהריים הלכו ותכפו
הדיווחיםמפיקודהדרוםעלהרעת המצב שםוגברוהבקשות
שחר 7באוקטובר -הפטת המאמץ
לסיועאוויר,ולכןטולטלומטוסיחילהאווירמסיועבצפון
המפכ"לי מהדרוםלמסון
לסיוע בדרום וחוזר חלילה  -בהתאם לזעקות שנשמעו
ב 7-באוקטוברלפנותבוקר השתנתה תמונת המצבבפיקוד
מהפיקודים .שלוש פעמים בתוך שלוש
העליון .אם עד אז דאגו בעיקר
שעות הוסטו המטוסים מחזיתלחזית.
מהמתרחשבחזיתהמצרית,הרי מהשעה
ההפעלההתזזיתית הזאתנבעה,כמובן,
 3לפנות בוקר הלכו ותכפודיווחים על
ס
פ
ת
נ
שבה
ההפתעה
ל
ל
ג
ב
אךורקמהצורךלהגיבעליוזמתהאויב9.י
החמרת המצב בחזית הסורית.
בשעה ,לאהיה צה"לערוך בהתאם
 03:50התקשראלוףהפיקוד,יצחקחופי
ק
ר
ם
צ
מ
ו
צ
מ
לרמטכ"ל וביקש,בין היתר ,לקבל את לתוכניותיו :סד"כ
7וכאוקטובראחריהצהריים-
אוגדת העתודה המטכ"לית .הרמטכ"ל היהפרוםבחזיתות,והואלא ססימיות,אופטימיות,איזון
בשעותלפניהצהריים של  7באוקטובר
לא נעתר לבקשתווביקש שהות נוספת
השיגעליונותאווירית
החלה,כאמור,להצטיירתמונה קשהגם
כדילהכריעבסוגיההזאת6.י
בנוגע למתרחשבפיקוד הדרום .בשעה
בהמשך הבוקר חל תהליך הדרגתי
 12:30אףהודיע אלוףהפיקוד לרמטכ"לכיייתכןשייאלץ
שלהפניית המאמץ המטכ"לי צפונה .לאחרפניות חוזרות
2
0
.
ם
י
ר
ב
ע
מ
ה
אולםזמן קצר לאחרמכן ,משהחלו
לסגת לקו
ונשנות מהפיקודודיווחים על המצב ההולך ורע החליט
להגיעלחזיתכוחותהמילואים -מוקדם משנצפהבתחזיות
הרמטכ"לבסביבותהשעה 06:30להפנות אתאוגדתהעתודה
 הציע לרמטכ"ל לשקול אפשרות לצאת למתקפה ואףהמטכ"ליתלפיקודהצפון.בעקבותפניית שרהביטחון ,משה
לצלוח את תעלת סואץ .בשעה  13:10התקשר אלוףגונן
דיין ,שהיה באותה עת בצפון ,החליט גם להפסיק את
לרמטכ"לודיווחלו,ביןהיתר,כיאוגדה  143עומדתלהגיע
המערכה שלחילהאוויר להשגתעליונותאווירית בדרום
לטסה,וניתןיהיה להפעילה בשלוש אפשרויות :התקפת-
ולהפנותו צפונה17.חילהאוויר הופנה לתקיפת מערךטילי
נגד צפונה ,התקפת-נגד דרומה או צליחת התעלה באזור
הקרקע-אווירבחזיתהסורית וכשלבמשימה הזאת8.י
בגלל ההפתעה שבה נתפס לאהיה צה"לערוך בהתאם
דוורסואר .הרמטכ"ל ,שאך  40דקות קודם לכן שמעמפי
האלוףגונןכיהואשוקללסגתלקוהמצרים,נדהםמהמהפך.
לתוכניותיו:רקסד"כמצומצםהיהפרוסבחזיתות,והואלא

הוא שלל את שלושהאפשרויותשהציגועמדעלכךשקודם
צליחת התעלהעלגשריםמצרייםכדילהשמיד אתהכוחות
כולישלייצב קו הגנה .בחלוף  40דקות נוספות התקשר
המצריים בגדה המערבית של התעלה ולאחרמכן את אלה
לרמטכ"לגם מפקדאוגדה ,143אלוףאריאלשרון,והציעלו
שצלחו מזרחה; ייצובקוהגנהזמנילאורךקו המגעבסיני
שהאוגדה לא תפוצל ,אלא תצא כגוף אחד להתקפת-נגד.
ויציאה ממנובתוךיוםאויומייםלהתקפות-נגד.
הרמטכ"ל אמר שהוא חושש שהאויב
עלההיערכות למגננה בקוהמצרים
 שאותה הציע שר הביטחון  -אמריגיעלקו המצריםוהוסיף שיבוא אחרי
ו
י
ת
ו
י
נ
פ
של
אלוףבונן
הצהריים לפיקודכדי להתרשם מקרוב
הרמטכ"לכיהיא תאפשרבנייתקוהגנה
מהמצבולהחליטכיצדלפעול.י2
יצרו אצל הרמטכ"לרושם
חזק,שהאויביתקשהמאודלהבקיע,אך
בבוקרושלאותוהיום שהה,כאמור,
שההתקפה מצליחה
תהיה כרוכה בתשלום כבד :ויתור על
שרהביטחון ,משהדיין,בפיקודהצפון .והביאוהו לאשר אתבקשותיו אום-חשיבהועלרפידים.
היו אלה שעות השפל  -שעות שבהן
את תוכנית הצליחה על הגשרים
של
ד
ו
ק
י
פ
ה
ף
ו
ל
א
נשמעו במפקדת הפיקודדיבורים על
המצריים -שאותההציעואלוףהפיקוד,
האפשרות שרמת-הגולן תיפולבידי
שמואלגונן ,ומפקד אוגדה  ,143אלוף
האויב .באותן שעות הוחלט ,כאמור ,על הסטת המאמץ
אריאלשרון-פסלרב-אלוףאלעזרבטענהשמדוברבהימור
המטכ"לימהדרוםלצפון.דיי
ןחזרלזמןקצרלמטכ"ל ומשם
גדול .הוא הדגיש ששתי האוגדותשיועדולצליחה143 -
המשיךלפיקוד הדרום .גם לשםהגיע בשעות השפל ,בעת
ו- 162-הןהיחידותביןתעלתסואץלתל-אביב,ואםתיכשל
שאלוףהפיקוד חששכייהיהעליו לסגתלמעברים.בשובו
מתקפתן ,תיפתח הדרךבפני המצרים להתקדם עד ארץ-
לתל-אביבנועדדייןעם הרמטכ"ל,ובשעותאחריהצהריים
ישראל .הרמטכ"להמליץ לאמץ אתדרךהפעולההשלישית.
של  7באוקטובר דנו בקבינט המלחמה בראשות ראש
אםתצליח,אמר,יישארוהכוחותבקרבתהתעלהויהיובמצב
הממשלה,גולדהמאיר,באפשרויות הפעולה בהמשך.
טוביותר להמשך; אם תיכשל,עדייןניתןיהיה לסגת לקו
הרמטכ"להציגבפניקבינט המלחמהשלושדרכיפעולה
המעברים ולבנות שם קו הגנה .נוכח התפתחויות שונות
אפשריותבפיקוד הדרום :היערכות למגננה בקו המצרים;
שחלו באותן השעות הציע שר הביטחון להסמיך את
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הרמטכ"ל לטוס לפיקוד הדרום ,להתרשם מהמצב מקרוב
ובהתאם להתרשמותולהחליט אם לצאתלהתקפות-נגדעל
הכוחותהמצריים שצלחו את תעלת סואץ .ראש הממשלה
קיבלה אתההצעההזאת,והרמטכ"לקיבלייפויכוחלהחליט
עלדרךהפעולה בהתאם לתוצאותבדיקתו72.
פרק הזמן הזהמתאפיין אפוא בהלך רוחותפסימי של
שרהביטחון-שנבע ממה שראה ושמעבביקוריובמפקדות
שניהפיקודים בשעות השפל  -ובמהפך חדומהירבפיקוד
הדרוםמהלךרוחפסימילהלךרוחאופטימיעםהגעתכוחות
המילואים לחזית .המהפך הזה הביא להמלצה לצאת
למתקפת-נגד.הרמטכ"לניסהלאזןביןשניהלכיהרוחהאלה
והוסמךעל-ידיהדרגהמדינילבדוק את אפשרותהביניים.
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שהתחילההמלחמה...למהפהעודלאמספיקטוב?(כי)עדיין

האויב בפנים גם פה וגם פה .אנחנו לא בשלב שהצליחו
התקפות-הנגדשלנו ,אלאאנחנובשלבשהתחילוהתקפות-
הנגדשלנו...מספיקטלפוןמצפון,טלפוןמדרום-פה התקפה
נתקעה ,פה התקפה נתקעה-כדישזהכבריהיהיותרגרוע
מאשר אתמול ...אבלאני סומך על התקפות-הנגד האלה:

מוסהפלדתוקףחצירמת-הגולןבפישנייםכוח ממהשהיה
לי[כאלוףפיקודהצפוןבמלחמת ששתהימים]בשביללכבוש
אתכולה.אזאנימקווה שהואייקח.ישלו 250טנקים פה,
אז אפילו אםיש להם שם אלף ,הואצריך לשבור אותם,
והואישבור אותם.מ

רב-אלוף אלעזר אף הצטרף בהתלהבות להצעתו של
אלוף רחבעםזאבי לכבוש שטחבסוריהוהוסיף" :רחבעם,
כמה שרקתהיה נשמהבאפנוו(יהיו)כדוריםבטנקיםשלנו,
8ולאוקטובר-היום השביש של מלחמת
אנחנונדחוףקדימה.אניאפילולאשואלאף אחדלאן.אנחנו
ששתהימים
ניסעקדימה,ואף אחד לאיעצור אותנו"26.
הרמטכ"ל טס דרומה ,ונוכח תמונת המצב שהוצגהבפניו
בסביבותהשעה1:30ו,אחרישהגיעובקשותיושלאלוף
קבע שלמחרתייצאפיקוד הדרום להתקפת-נגד שמטרתה
פיקוד הדרום ,שאותן אישר ,שוחח
לעקור את המצרים מסיני .במקביל
הרמטכ"לעםשלושהרמטכ"ליםקודמים
נקבעשגםפיקודהצפוןייצאלהתקפת-
נגד .המטרה:עקירתהסורים אלמעבר מדברי הרמטכ"לנית
ןללמוד -יגאלידין,צביצורויצחקרבין -ששהו
לקו הסגול23.
באותה עת במוצבהפיקודהעליון".עוד
י בשלבמסוים ב8-
כ
התקפות-הנגד בשתי החזיתות באוקטובר השתררה התחושה לא עברו  48שעות" ,העיררבין" .והוא
כבר בשלב של התקפת-נגד! אזזהיפה"
החלו ב 8-באוקטובר בשעה .08:00
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אלעזר27
והוסיף:
 המשיך רב-אלוףנאמן לקביעת הרמטכ"ל ,שקבעכי כל
ם
י
מ
י
ה
ששת
מלחמת
"הקרב שלהיוםנגמרבשבילי.אניצריך
מהלךמשמעותיחייבלקבל אתאישורו,
לחשוב על הקרב של מחר .אני היום
פנהאלוףהפיקודבתוךפרקזמן של 40
גמרתי ,הם(אלופיהפיקודים)יגמרו את העבודה".זמןקצר
דקותארבעפעמיםלרמטכ"לבבקשות לאשרמהלכיםשונים
לאחר מכן הוא טסלפיקודהצפוןכדי לתכנן את הלחימה
 החלמצליחתתעלתסואץבגזרההמרכזיתוכלהבקידומהשליום המחרת28.
שלאוגדה 143לגזרההדרומיתושינויתוכנית ההתקפהשלה.
אולם בשעות אחרי הצהריים המוקדמות התברר
קצבכזה שלפניותמתאיםאוליליחסיםבין מ"מ למ"פ,אך
שתמונת המצב שהתקבלה מהדרוםהייתהמוטעית :אוגדה
בוודאישאינומתאיםלשיחביןפיקודמרחבילבין מטהכללי.
 162לא הצליחה לטהר את הגזרה המרכזית מכוחותאויב
זאתועוד,באישורהתוכניותבפיקודבערבשלפניכן התנה
ואף הותקפהונקלעהלקשיים.נוכחזאתהוחזרהאוגדה ,143
הרמטכ"ל אתביצועהמהלכיםהאלה,ביןהיתר,בכךשאוגדה
בעודה עושה את דרכה לדרום הגזרה הדרומית ,לגזרה
 162תשלים אתמשימתה-טיהורהגזרההמרכזיתמכוחות
ע לה29.
אויב.פניותיושלאלוףגונןשבאובעודהאוגדהרחוקהמכך ,המרכזיתכדילסיי
יצרו אצל הרמטכ"ל רושם שההתקפה מצליחה והביאוהו
בשעותהלילה של 8באוקטוברהסבירהרמטכ"ללאנשי
מטהו שהאופטימיות שלו נבעה מדיווחיםשגויים שקיבל
לאשר אתבקשותיו של אלוף הפיקוד ,אף שלא תאמו את
מהשטח.לדבריו,הואהיהמשוכנעשראשי הגשרהמצריים
התוכנית שהתווה בערב שלפניכן .בהמשך ,לקראתצהרי
אכןנמצאיםבתהליךשלחיסול,ולכןהואאישרלאלוףפיקוד
היום ,הרחיק אלוףגונן לכת עדכדי בקשה לאשר לאוגדה
הדרום לכבוש את סואץ".אניקיבלתיהיום פתק':אישורך
 143לצלוח את תעלתסואץמולהעירסואץשבדרוםהגזרה
בשעה  4לכבוש את סואץ!'בן אדם שעוד לאיצא מטסה,
ן השעה  16לשעה .18
ולכבוש אתהעירעוד באותויוםבי
נורמלי,בדרךכלללא מבקשרשותלכבוש אתסואץ.אזאני,
באותה עת הייתה עדיין האוגדה רחוקה מרחק רב
לכן,חיבאינפורמציהלאמדויקת':לכבוש אתסואץבשעה
מהאפשרות להוציא את המהלךזה אל הפועל .הרמטכ"ל,
 - 16:00נאאישורך!' אמרתי':אישורך? -מאשר!' ...ואחר
שניזוןמתמונתהמצבהמוטעיתשהציגבפניואלוףהפיקוד,
אישרגם את הבקשה הזאת24.
כך מתבררלי שברן לא שטף מלמעלה עד למטה ,אלאברן
תקףחזיתית .תקףחזיתית-השמיד ,לאהשמיד ,עשה מה
תמונתהמצבהאופטימיתיצרהמצברוחמרומםבפיקוד
שעשה ונשאר פה ,אבל ראש הגשרקיים"30.
העליון.עוד בטרםהחלוהתקפות-הנגד,בערךבשעה ,07:30
י בשלב מסוים ב8-
אמר הרמטכ"ללאנשי מטהו:
מדברי הרמטכ"ל ניתן ללמודכ
באוקטובר השתררה התחושה שהגיע יומה השביעי של
קודםכול ,נא לא לשכוח שעוד לאעברו  48שעות מאז
מלחמת ששתהימים.צה"לאומנםהופתעונאלץלהגיבעל
שהתחילה המלחמה ...והצבא הזה ,שבנוילגייס את
יוזמת האויב שלא בהתאם לתוכניותיו ,אולם כוחות
המילואים ולזרוק אותם לקרב כעבור  48שעות  -תוקף
המילואיםהגיעולחזיתותמוקדםמשנצפה,וצה"להופךעתה
התקפת-נגד עםמילואים...בשתיהחזיתות  36שעותאחרי

את הקערה עלפיה .משהתברר שלא
אלה הםפני הדברים ,נקלעה ההנהגה
המדינית-צבאית למשבר.

9באוקטובר -השסף,
ההתסכחות והחזרהלאיזון

מערכת מכ"ם מצרית סנוטה

בחצותשבין 8ל9-באוקטוברטסו שר
הביטחון והרמטכ"ל יחד לפיקוד
הדרום,ושם התבררלהם מהגדולהיה
כישלונה של התקפת-הנגד .כששבו
למטכ"לבשעותהבוקרהמוקדמותשל
9באוקטוברהורועלפתיחתשלב חדש
במלחמה.
שעות הבוקר של  9באוקטוברהיו
נקודת השפלמבחינתההרגשהבפיקוד
העליון .אכזבה הצטרפה לאכזבה:
הציפיות מההתרעה נכזבו;הציפייה
שחיל האווירישיג בהקדם עליונות
אווירית לא התממשה; הציפיות
מהתקפות-הנגד  -לפחותזו שבחזית
הדרום-נמוגו.לאזובלבד שצה"ללא
הצליחלהפוך אתהקערהעלפיה,אלא
נראההיהשיחסיהכוחותיילכוויורעו:
באותו שלב כבר הטיל צה"ל את כל
כוחותיו למערכה ונותר ללא עוצבות
עתודה משוריינות .מצרים ,לעומת
זאת ,טרםהכניסה אתשתיהדיוויזיות
המשוריינות שלהלקרב.סוריההטילה
הסטת
ר
י
ו
ו
א
ה
ל
י
ח
של
לחזית הסורית לא
המאמץ ההתקפי
אומנם את הדיוויזיות המשוריינות
איפשרהלו למצות את ההשב הראשוני שהשיג בחזית המצרית
שלה למערכה ,אולם יכולה הייתה
לצפות לתגבור משמעותי של כוחות
משלוח ממדינות ערביות -במיוחד מעיראק .אי-הצלחתו
המרתיעה שלצה"ללקדמותה .הםסברושניתןלעשותזאת
שלצה"ל לממש אתהציפיותשיהפוךבמהירות את הקערה
רק בלחימה התקפית.מאירועי  8באוקטובר הסיקושאין
ביכולתושלצה"לללחוםלחימההתקפיתבשתיחזיתותבו-
על פיה עירערה את הדימוי העצמי ואתדימויובעיני
האחרים .החששהיה שישראל איבדה את כושר ההרתעה
זמנית,ולכןסיכמוכיעליולרכז את המאמץההתקפיבחזית
האסטרטגישלה,וכיהדבריעודדמדי ותנוספות,כגוןירדן
אחת  -החזית הסורית  -להשיג שם הכרעה ולאחר מכן
ועיראק ,להצטרף למערכה .במקרה
להעתיק את המאמץ לחזית
המצרית.ת
כזה היה צה"ל עומד מול כוחות
הולכים ומתעצמים בעוד כוחו שלו השפעותיהם של ההפתעה ושל
בשחר  9באוקטובר ניכרו
הולךונשחק.
הצורךלהניבעליוזמתהאויבבלטו בהנהגההביטחונית שלישראלשתי
תמונת המצב הקודרת הזאת בשלביההראשונים של המלחמה
מגמות שהן לכאורה מנוגדות ,אך
הביאה את ההנהגה הביטחונית-
למעשההןמשלימותזו אתזו :מצד
אחד ניכר ההלם שאחז בה נוכח
צבאיתלמסקנהשישלשנות אתאופי
הלחימה :למנוע שחיקה מהירה של צה"ל ,אךבמקביל לא
הצטברות האכזבות  -הלם שהביא אותה אל סףייאוש-
להסתפק בפעילות מגננתית בלבד .הכישלונות שלהימים
ומצד אחרניכרוההתפכחות,ההכרהבמגבלותהכוחוהחזרה
הראשונים  -שנבעו מההפתעה ומהצורךלהגיב עליוזמת לאיזון .אם ב8-באוקטוברהייתה התחושה במטההכלליכי
האויב  -גרמו לכרסום בתדמיתו המרתיעה של צה"ל .עד
זהו יומה השביעי של מלחמת ששת הימים,הרי בוקר 9
מלחמתיוםהכיפורים הורגלוכולם  -צה"ל עצמו,הציבור
באוקטוברהיהנקודת השפל.יתדעםזאתבאותובוקריצא
בישראל ,הערבים ואומות העולם  -לכך שבכל התמודדות
צה"ל מהלם ההפתעה.
צבאיתבין צה"ללבין גורםערבי יוצא צה"ל כשידו על
דווקא נקודת השפל הובילה להתפכחות  -להערכה
העליונה .עתה ,לראשונה ,ספג מפלות .שר הביטחון
מחודשת של המצבושליחסיהכוחות-ולהחלטהלרכז את
והרמטכ"לייחסוחשיבותראשונהבמעלהלהחזרתתדמיתו
המאמץ ההתקפי של צה"לבחזית אחת.
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התקפיבחזית המצרית נחוץלהעביר לשם אוגדה מרמת-
 10באוקטובר -השאימהלהחזיר את
הגולן-מהלךהעלוללהימשךכמהימים .להחלטהלהמשיך
ההרתעה לקדמותה
את המתקפה בצפון ,לעומק השטח הסורי,הייתה סיבה
בעודהתקפת-הנגדבדרוםנכשלה,הריהתקפת-הנגדבצפון,
נוספת:ידיעות על האפשרות שמועצת הביטחון עומדת
שהחלה אףהיא ב 8-באוקטובר ,עלתהיפה :בתוךיומיים
להחליט על הפסקת אש תוך הקפאת המצב בחזיתות.
הצליחוכוחותפיקודהצפוןלהסיג אתהסורים מכל השטח
הידיעות האלההוסיפודחיפות לרצוןלהשיגקלפי מיקוח
שכבשוברמת-הגולן,למעטהחרמון.ב10-באוקטובר,לאחר
לקראת המשא-ומתןהמדיני .את עמדתוזוהציג הרמטכ"ל
שצה"ל התייצב על הקו הסגול ברמת-הגולן ,התלבט
למטהו המצומצם ולקבינט המדיני .בסופה של הישיבה
הרמטכ"ל אם להמשיך במאמץ ההתקפיבצפוןכדי לכבוש
בקבינט התקבלה ההחלטה הבאה:
שטחיםסורייםשיוכלו לשמשקלפי מיקוח במשא-ומתן
מאשריםלצה"ללבצעמחרבסוריה מאמץהתקפימרוכז,
שהיהצפויעם תוםהקרבותאולהעתיק את המאמץלחזית
לרסק עוצבות צבא ולהשיג הכרעה
הדרום כדי להדוף אותם
מהמאחזים שתפסובסיני32.
המשתקת את הפעילות הצבאית
הסורית .המתקפה מכוונת להשיג
בדיון בסוגיה הזאת במטה
ו
י
ו
מ
י
ד
ב
ו
ע
ג
פ
ת
ו
נ
ו
ל
ש
י
כ
ה
הישג של שטח מעבר לקו הפסקת
הכללי נשמעו דעות לכאן ולכאן.
,
ל
"
ה
צ
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ע
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ת
ר
מ
ה
והצורך
האשולשיפורעמדותינוולתכליתשל
תחילה נטה הרמטכ"ל לאפשרות
מיקוחמדיני.
השנייה ,שר הביטחון תמך בכך להחזיר אתהדימויהזההשפיע-
והודיעלשרי "המטבח של גולדה"
העדפת המתקפהבחזיתהסורית
לעיתיםבאופןמכריע -על
נבעהגםמההערכהשבחזיתהמצרית
שלפיכךלאצפוי מהלךהתקפי של
ההחלטותשקיבלה ההנהגה
בימיםהראשונים לא ניתן להשיג הישגים מכריעים
ממש בימים הקרובים .המהפך
ת
י
א
ב
צ
ת
י
נ
י
ד
מ
ה
בזמןקצר-אפילובמחיריקר.לעומת
בעמדתו של הרמטכ"ל והכרעתו
ה
ח
ל
ה
ל
ש
מ
מ
זאתהיהסיכוי להביס את הסורים
בעד מתקפה לתוך סוריה חלו
ואולי אףלהוציאם ממעגלהלחימה.
בעקבותחילופי הדברים הבאים,
כמוכןנועדה המתקפהלעומק השטח
שהתנהלו במטהו המצומצם:
סגן הרמטכ"ל(אלוףישראלטל)" :כשהן(מדינותערב)
הסורי להרתיע את הירדנים מלפתוח חזית נוספת נגד
ישראל34.
יחושוסופיתשאנחנולאיכוליםלהכריע,הןיעלומאוד את
המחירוילחצועלמצריםלתבועמחירגבוהתמורת הסכמתה
בהסמקת אש35
להפסקת אש".
 12וכאוקטובר -הצורך
צה"ל החל במתקפה לתוךסוריהב 11-באוקטובר.בלילה
הרמטכ"ל" :במוקדםאו במאוחר הםיחושו שאנחנו לא
יכוליםלהכריע .אםאני מחרלאתוקף אתסוריהויורד למטה
שלאחריו נודעכי אפשר שמועצת הביטחון תחליט בתוך
שעות על הפסקת אש .על הרקע הזה בחן הרמטכ"ל את
וזורק אתהמצריםהחוצה,אז הםיחושו .אםאני מחרתוקף
השאלה אם צה"לזקוק להפסקת אש ,ואםכן -בתוך כמה
אתסוריה ,הםעוד לא חשיםשאני לאיכוללהכריע אותם,
זמן.מסקנתוהייתהשצה"לאכןזקוקלהפסקת אשלאיאוחר
הםחושביםשאניכןיכוללהכריע.ישפההימור :אםאנחנו
מ 14-באוקטובר .מסקנהזו התבססהעל כמהנתונים:
מוותרים על התקפה מחרויורדים למטה (כלומר מרכזים
מאמץ בחזית המצרית) ומחראין שום התקפה ,אז תוך שש מדברי מפקדחילהאווירהביןשהחיליגיעבתוךיומיים
ארבעהימים הםיבינומהקרה:כלמהשמדינתישראלעושה
ל"קוהאדום"-סד"כשבאמצעותויוכללסייערקלמבצע
זהלהתגונןנגדמצרים".
התקפי מוגבל ,ואםיירד ממנו,יוכל להגן רק על לב
המדינה.בנייה מחדששלהחיל,הבהיראלוףפלד,תוכל
סגן הרמטכ"ל":לפידעתיאנחנוצריכיםלהיותמוכנים
להתבצע רקבתנאים של הפסקת אש ממושכת.
שתוך  48שעותהערביםיתפסושאנחנומתגוננים".
שש הרמטכ"להעריךכי המתקפהבחזיתהסוריתמיצתה את
הרמטכ"ל" :לכןצריך לתקוף מחר .אם ככה ,אם אתה
עצמהוכברלאניתןיהיהלהשיגבההישגיםמשמעתיים.
צודק,וחוששני (שאתהצודק),אזצריך לתקוף מחר".
ן שהואהגיע למסקנה הזאתכברבבוקר ה12-
בהמשךחזר הרמטכ"לוהסביר:
ראוילציי
באוקטובר ,עודלפני שנודע על הופעתחיל המשלוח
"היום אף אחד בעולם לאיודע את חולשתנו :לא עם
ישראל ,לאהאמריקנים ולאהערבים ...אם לא נתקוף מחר
העיראקי.מהאירועיםבחזיתהסוריתהשליך הרמטכ"ל
גםעלהצפויבחזיתהמצרית :אם צה"לייצא למתקפה
בסוריה,יחשדובנו(שאנוחלשים).כעבוריום אם לאיהיה
שם,ימוצוגםבחזית הזאתההישגיםבתוך יממה36.
כתוצאה מזה הישג במצרים -יידעו ...סאדאת יסכים
שש הואהעריךכי מ14-באוקטוברואילךיילכויחסיהכוחות
להפסקת אשעםהישגמוגבלכלזמןשהואמאמיןשישראל
ויורעו,שכן צה"להטילכבר למערכה אתכלעוצבותיו,
חזקה.בעוד  48שעות יתבררלו שישראלהיא חלשה (אם
בעוד שמצרים טרם הטילה למערכה אתהדיוויזיות
צה"ל לאיתקוף),הוא לאיסכים להפסקת אש"'3.
המשוריינות שלה ,מהגםשמצריםוסוריהיכולותלקבל
נקודת המוצא של הרמטכ"להייתה שצה"ל חלש,ושיש
תגבורותממדינותערביות אחרות.לכןהייתה מסקנתו
להסתיר את העובדה הזאת ולשמר את תדמיתוהמרתיעה
שישלהגיע להפסקת אש לאיאוחר מ 14-באוקטובר.
של צה"ל .לשם כך ,גרס,יש לנקוט בהקדם מהלך התקפי,
השאלההייתה כיצד להשיג אתהיעד הזה .הרמטכ"ל
וזאתניתןלעשותרקבחזיתהסורית,שכןלשםפתיחתמהלך

הניח שמצרים לא תסכים להפסקת אש כל עוד תעריך
שמצבהשפיר.בנוגעלצליחת התעלה הואהניחשהיא לא
תגרום למצרים לבקש הפסקת אש ,אך תתרום לנכונותם
להסכיםלכך.
על רקע השיקולים האלה נידונה ב 12-באוקטובר
האפשרות לצאת למתקפה בחזית המצרית ולצלוח את
התעלה.מידעשהגיעבמהלךישיבה שלהקבינטושל המטה
המצומצםשלהרמטכ"להכריע אתהדיון.המידעהצביעעל
האפשרותשהמצריםיעבירובתוךיום-יומיים אתדיוויזיות
השריון שלהןלסיני .הוחלט לקדם אתפניהן ולגרום להן
אבדותכבדות  -דברשיקל לאחרמכן אתהצליחה.
אחריבלימת המתקפההמצריתב14-באוקטובראכןיצא

צה"ל לצליחה .בעקבות הצלחתה השתנתה דעתו של
הרמטכ"ל ,והוא כבר לא רצה בהפסקת אש .אדרבה ,הוא
שאףלהמשיך את המלחמה,במיוחדכשראה לקראתסיומה
את האפשרות לכתר את הארמייה המצרית השלישית.
ובאמת ,בתום המלחמה הצליח צה"ל לכתר את הארמייה
הזאת .עם זאתאין לשכוחכיביומההשישי של המלחמה
קבע הרמטכ"לכי צה"ל זקוק להפסקת אש .הגורמים
שהביאוהו למסקנה הזאת  -הסד"כ ההולך וקטן שלחיל
האוויר ,ההערכה שהמתקפה בחזית הסורית מיצתה את
עצמהובעיקר ההרעההצפויהביחסי הכוחותככלשיעבור
הזמן-היו התוצאה של המערכה שהתנהלה עדאזבצילה
של ההפתעה,שאילצה את צה"ללהגיבעליוזמתהאויב.

וסיכום

הנחתהיסוד של צה"לערב מלחמתיוםהכיפוריםהייתהכי
במקרה שתפרוץ מלחמה,יהיה זהביוזמת מצרים וסוריה,
ושעליויהיה להגיב על היוזמה הזאת .לכאורההיה אפוא

צה"ל אמורלהיות מוכן לאפשרות שאכן אירעה בפועל:
צבאות מצרים וסוריה פתחו באש,ועליוהיה להגיב על
יוזמתם .אולם נראה שלא נותחהכדבעי האפשרותשיעשו
זאת בהפתעה  -במצב שבויימצאו בחזיתות רק כוחות
סדירים,ושחילהאווירלאיחלבמלחמתולהשגתהעליונות
האוויריתלפנישהאויביפתח במלחמה.
השפעותיהם של ההפתעה ושלהצורךלהגיב עליוזמת
האויבבלטובשלביה הראשונים של המלחמה :צה"ל נאלץ
להגיבעליוזמתהאויבכאשרבחזיתותהיהמרוכזכוחמועט,
והמילואים רק החלו להתגייס .כתוצאה מכך התאפיינו
השעותהראשונותבערפלקרבובפניותתכופותמהפיקודים,
שחייבוקבלתהחלטותבתכיפותגבוההוהפעלהשלעוצבות
ושלזרועותבחופזה ושלא בהתאםלתוכניותשתוכננולפני
המלחמה.הפניות האלהגרמו,ביןהיתר,לשינוייםתכופים
בהחלטות שהתקבלו רק שעות ספורות קודםלכן .ההפעלה
החפוזהושלא בהתאםלתוכניות-ובחלקמהמקרים בטרם
רוכזוכלהכוחותשהיונחוציםלביצועהמשימות-הביאה
לכישלונותולאבדות.אלההחלישו אתצה"לופגעוביכולתו.
הכישלונות האלהפגעוגםבדימויוהמרתיע,והצורךלהחזיר
אתהדימוי הזה השפיע  -לעיתים באופן מכריע  -על
ההחלטות שקיבלה ההנהגה המדינית-צבאית בימים
הראשונים של המלחמה.
שחרהיוםהרביעילמלחמה9-באוקטובר-שבוהגיעה

ההנהגההביטחונית שלישראל אלסףייאוש ,מסמןגם את
ההתפכחות .מאותו מועדואילך נוהלה מערכה מחושבת,
שבמהלכה נטל צה"ל אתהיוזמה -קודםבחזית הסורית,
שםהואעברלמתקפהאלתוך שטחהשלסוריהביוםהשישי
של המלחמה( 11באוקטובר) ולאחרמכןבחזית המצרית,
שם הוא העביר את המלחמה לשטחה של מצריםביומה
העשירי של המלחמה ( 15באוקטובר).
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