מלחמה בשלפטטוס-קוו
בלתי נסבל
עוד מבט על מלחמתיום הכיפורים
בחזית הדרום

הדעה המקובלתהיא TIUIWצה"לזכהבחזיתהדרוםלניצחוןמערכתי,זכוהמצריםבניצחוןאסטרטגי.
אבל במבט עדכני משנת 2005ניתן לקבועכישני הצדדים השיבו את מטרותיהם העיקריות :מצרים
זכתהבסיני ובהשגת התקדמותשל ממש לקראתפתרון הבעיההפלסטינית,ואילו ישראלזכתהבייצוב
הגבול ,בהסכם שלום ובפיתוחכלכלי

עזראנשרי
פתח דבר
מלחמתיוםהכיפוריםהיא אהדהפרקים הכואביםביותר

תשובכדילהבין את תוצאות הקרבותבימים הראשונים)
ודיון בתוצאות המלהמהלאורמטרותיהם שלשניהצדדים
ומנקודת המבטשלהיום.המאמרמבוססעלעבודהשנכתבה
במסגרתהלימודיםבמכללהלביטחוןלאומי.

בתולדות מדינת ישראל .תוצאותיה הביאולעיצוב מהדש
שלהתודעההישראליתוכנראהגם שלמדינותושלהנהגות
רבותנוספותבמזרחהתיכוןואףבעולםכולו.ביןהיתר שמה
המלתמההזאתקץלתפיסהישראליתיהירה,שנטתהלראות היודלרמות המלחמה
את המציאותבעיקרמזוויתצבאית-ביטחונית .בשל ההלם
בעבר דיברו הוג הדעות הצבאיים על שתי רמות של
שגרמה המלהמה בהברה הישראלית
המלחמה .כך למשל קלאוזביץ הזכיר
בכללההיא הביאהלשינויים נרחבים
בכתביו את הרמה הגבוהה,
המלחמה הזאת שמה קץ
בקרבה ,כולל יצירה הדרגתית של
האסטרטגיה ,ואת הרמה הנמוכה,
לתפיסהישראליתיהירה,
פתיחותלתפיסותמדיניות חדשות.
הטקטיקה .אולם מאתר שהמלחמות
במאמר הזה נבחנות שלוש שאלות
הפכולהיותיותרויותרמורכבות,קבעו
שנטתהלראות את
מרכזיות הנוגעות למלחמת יום
לידל הארט והוגים אחריםכיאיןדי
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הכיפורים:
בשתי הרמות הקיימות ,ושיש צורך
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בארבע רמות.
* 4כיצדהשפיעו מטרות המלהמה של
שני הצדדים על אופי הקרבות
הרמה העליונה ,העוסקת בלעדית
שהתנהלובימיםהראשוניםבהזיתהדרוםועלתוצאותיהם?
בנושאיםהמדיניים,ובהמוגדרותמטרות המלהמה ,נקראת
* 4כיצד תרמו התכנ והביצועהאופרטיביים והטקטיים
רמתהאסטרטגיהרבתי .הרמההשנייה ,רמת האסטרטגיה,
עוסקת בתורתהביטחוןובבנייןהכות.למשל ,ברמה הזאת
וההפתעה המצרית להצלחת
מתקבלות ההחלטות בנוגע לפיתוחם של אמצעי לחימה
הצליחה ובכך גם לתוצאות
,ח'גקל,סרויקטים
,
המלהמה?
מרכזיים.י לאחר מלחמת העולםהשנייה נוספה רמה מעל
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זו הטקטית ומתחת לרמה האסטרטגית .מדובר ברמה
* מהן תוצאות המלתמה בטוות
האופרטיבית (מערכתית) העוסקת בקטעי זירות או
הארוךכפי שהןעולותמניתוח של
במבצעיםנרחבים.הרמההנמוכהביותרהיאהרמההטקטית.
מטרות המלחמה?
המאמר הזה אינו כולל עובדות זו עוסקת בהתמודדות הקרבית עצמה,דהיינו במגעהפיזי
בין הכוהותהנלחמים.
הדשות .עיקר התידוש שבו הוא
הרכבי מדגיש את "אי-המעבריות"בין הרמות .כוונתו
האופן שבו מוצגות ומנותחות
היאלכךשייתכןצירוףשלאסטרטגיההתקפיתעםטקטיקה
עובדות מוכרות .המאמר מתמקד
הגנתית ולהיפך .מהסיבה הזאת נדרש משובבין הרמות
בשלושהנושאים:ניתוחהתהליכים
בשלבי התכנוןוהביצוע.קיימיםבהיסטוריה מקריםרבים
על-פי המודל של רמות המלהמה,
מקומו של גורם ההפתעה (שהוא
שלהישגיםטקטיים שלאנוצלו ברמה האסטרטגית .חשוב
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קוובלתי נסבלמבחינתהערביםואף העלה אתהרעיון של
נסיגה חלקיתבסינילקוהמצרים,אך עמדתו לא התקבלה.
מטרותיהשלמדיניותהביטחוןהישראלית
מתוךקוויהיסודשל ממשלתגולדהמאיר,שהוקמהבדצמבר
,1969ניתן להסיק מההיו מטרותיה שלמדיניותהביטחון
הישראלית:
* שמירהעלההישגיםהטריטוריאלייםשהושגו במלחמת
ששתהימים ועל הפסקת האש עד להשגת הסכמי שלום
שייצבו אתגבולותהמדינהוימנעו סכנת מלחמהבעתיד.
* מוכנותלתזוזהחלקית שלכוחות צה"למקו התעלה אף

לפנישיושג חוזה שלום.
המשך ההתעצמות של צה"ל במטרה לשמר את כושר
ההרתעהשלווכןכדילהותירבידו אתכושרההכרעהבמקרה
שההרתעה תיכשל,ותפרוץ מלחמה.
* היערכותוכוננות למקרה שמדינות ערביחליטו לתקוף
אתישראל.
בהנחיותשנתן שרהביטחוןלצה"לנאמר שהמטרההיא
"למנוע מהאויב כלהישגצבאיולהנחיללו מפלה צבאית,
המבוססתעל השמדתכוחותותשתיתצבאית".שרהביטחון
והרמטכ"להיותמימידעיםבנוגע למטרה האסטרטגית של
ישראל ,אךהיו חלוקיםביניהם בכל הנוגע לדרך שבהיש
להשיג את המטרה הזאת .בעוד שהשר גרסכי במקרה
שמדינותערביתקפו אתישראליש מקוםלכיבוששטחים
נוספיםבמצרים,בסוריהובלבנוןכדילמנועלשניםארוכות
את האפשרות שתפרוץ מלחמה נוספת,הרי הרמטכ"ל לא
ראהבשיפורהקווים מטרהבפניעצמה.י
חשובלהזכירכי כאשרפרצההמלחמה,אישרה הממשלה
את המלצותיו של שרהביטחון ,שמטרתהביניים הצבאית
היא "הדיפת צבאות האויב והחזרת המצבבקווי הפסקת
האש לקדמותו".

*י

שרהביטחון והרמטכ"להיו תמימי דשם בנובע
למטרה האטטרטג'ת של ישראל ,אךהיו חלוקים
ביניהם בכלהנוגע לדרך שבהיש להשיב את
המטרה הזאת

לזכור שטקטיקה טובהאינה מפצה בהכרתעל אסטרטגיה
כושלת,וכיהישגטקטיאינומביאבהכרחלהישגאסטרטגי.
כדי לתרגםהישג טקטי להצלחה אסטרטגיתישצורך במה
שנקרא בלשון הצבאית"ניצול הצלחה",דהיינויש לחולל
תהליך מתמשך של מעבר מההישג הטקטיהנוכחי להישג
הטקטי הבא.

המטרותוהתוכניות שלישראל

רקע:העדפתהסטטוס-קוו
כזכור עמדה ברקע ההחלטות של הדרגהמדיני התפיסה
הכלליתכי הגבולות שנקבעו במלחמת ששת הימים הם
הנוחיםביותרלהגנה,וכיהסבירותשערביםיפתחובמלחמה
כוללת נוכח ההיערכות הישראלית המשופרת היא נמוכה
ביותר .השרדיין אומנםהיה מודע לכך שמדובר בסטטוס

הדוקטרינההצבאית והשפעתהעלבנייןהכוח
ישראל בחרה בדוקטרינה של הגנה התקפיתשעיקריההיו
שימושיזום בכוחהצבאי -כוללפתיחה במלחמהמקדימה
בהתאםלצורך  -והכרעתהאויב בשטחו.על-פידוקטרינה
הגנתית חלופית נערכים בהתרעה מראש לספיגת מכה
ראשונה יזומה של האויב ,ורק לאחר בלימתה עוברים
להתקפת-נגד.

ראוילצייןכיעל-פי קלאוזביץאין להעלות על הדעת
הגנה בלא מהלומת-נגד התקפית ,וההתקפה היא גולת
הכותרת של מאמץ ההגנה.כלומר,עקרוניתהייתה התאמה
ביןהתוכניתהישראליתלתיאוריה הצבאית המקובלת.
מאחרשנבחרהדוקטרינההתקפית,ניתנהעדיפותבבניין
הכוחלהצטיידותבמטוסיםובטנקים .עם זאת לאכלחברי
המטההכללי תמכובגישה הזאת.היוביניהםמישגרסושגם
דוקטרינה התקפית דורשת מבנה כוח מאוזןיותר,שאינו
מגמד אתהארטילריה ואת החרמ"ש3.כאשרפרצה המלחמה,
סבל צה"ל ממחסור חמור בארטילריה .ביום הראשון
למלחמהעמדולרשותובחזית התעלה 28קניםבלבד,ואילו
ביוםהשני17 -קנים-בערךקנהלכלמעוז(דהיינולכל 10
ק"מ),בעוד שלמצריםהיו כ1,300-קניארטילריה .כמוכן
סבל צה"ל ממחסור חמורבחילרגלים משוריין 4.למחסור
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בארטילריה ובחרמ"ש בחזיתהייתה השפעה קריטית על
תוצאות הקרבותבימיהלחימההראשונים.

התוכניותוהמטרותהאופרטיביותוהטקטיות
המשימה שהוטלה על צה"ל לאהייתה להשמיד את הצבא
המצרי ,אלאלמנועמהמצריםכלהישגטריטוריאלישהוא,
אתהמשימה הזאתתיכנןצה"ללהשיגבאמצעותשילוב של
כוחותהגנהמשורייניםניידיםעםאלמנטיםשלהגנהקשיחה

1

מוצביםעלקוהמים.לצה"להיו שתי תוכניות להגנתסיני :האחת נקראה
"שובךיונים",והאחרתנקראה"סלע".התוכנית"שובךיונים"
נועדה למקרה שבוצופים התקפה מצרית שאינה מלחמה
כוללת,ולכןהיא הסתפקה בכוחותהסדיריםשהיומוצבים
דרך קבעבסיני .במקרה שלהכרזהעל"שובךיונים" אמורה
הייתה האוגדההמשוריינתהסדירהשבסינילעבורלפריסה
קדמית .האוגדה הזאת גם נועדה להיות הנדבך הראשון
בהיערכות לקראת מלחמה כוללת  -נדבךשאליו אמורים
היו להצטרף כוחותהמילואים6.תוכנית "סלע"נועדה להגן
עלסינימפני התקפהמצריתכוללת.התוכניתנועדה לא רק
לבלום התקפהמצרית כזאת ,אלאגם לאפשרלצה"ללעבור
מהרככל האפשרלהתקפת-נגד,לצלוח אתהתעלהולהכריע

את צבאמצריםבגדההמערבית שלהתעלה.על-פיתוכנית
"סלע" אמורותהיו להתפרס מאחורי האוגדה המשוריינת
הסדירהשתי אוגדותמילואיםמשוריינות'.

המטרותוהתונניותשלמצרים

רקע:הדילמהשלנשיאמצרים

כאשר עלה סאדאת לשלטון במצרים ,עמדובפניו-
להערכתו-רקשתיאופציותקשות :לצאתלמלחמה,לספוג
כמעט בוודאות תבוסה קשה ולסיים את הקריירה שלו
כשהוא מושפל וחולה כקודמו ,נאצר ,או להסכים להמשך
הסטטוסקוו ולצפותלסילוקמשפיל מהשלטון8.בסופו של
דברהואהחליט לצאתלמלחמה.הנימוקשהואנתןלהחלטה
הזאת":סברתישיהיהזהמכובדבשבילנופיאלף אםייקברו
 40אלףמבני הכוחותהמזוינים,ואני בכללם ,תוך צליחת
התעלה".במיליםאחרות",סאדאתהעריךכיאפילוכישלון...
לאיוכללהיותגרוע מהמשךהקיפאון"9.

מטרותהמלחמההמצריות-האסטרטגיהרבתישלמצרים
כאשרבוחנים את מטרות המלחמה שלמצרים,ישלהבחין
בין תקופות שונות .המטרה המינימליסטית הוגדרה ערב
המלחמה,ואילו המטרותהמקסימליסטיותהוגדרובשלבים

הראשונים שלה ,לאחר הצלחת הצליחה המצרית .לאחר
שצה"לצלח את התעלה,ומצריםניצבהבפני תבוסה קשה,
שוב הצטמצמו מאוד מטרות המלחמה שלמצרים.
המטרההמינימליסטיתעל-פי סאדאתהייתה השגתה
שלדריסתרגלכלשהיבגדההמזרחית שלתעלתסואץ.הוא
גרסכי"אפילויזכה בעשרהמילימטרים קרקע בלבדבגדה
המזרחית ,ישתפר לבלי הכר כוח המיקוח שלו במשא-
ומתן"10.

לעליונות הזאת .להלן רשימה של התחומים האלה ושל
המעניםשפיתחוהמצרים5:י

העליונותהאוויריתשלישראל.המצריםהיומודעיםהיטב
ליכולותיו של חיל האוויר הישראלי .הפתרון שהם נתנו
לעליונותהאווירית של צה"להיהבניית מערךמסיבי של
טיליקרקע-אוויר-מהמתקדמיםביותרבעולםבאותההעת.

עדיפותה שלישראלבתחוםהתכנוןוהביצוע שלתמרונים
אופרטיביים.כדי להתמודד עםיכולתו העדיפה של צה"ל
בתחום התמרוןהוגבלה מאודהתוכניתההתקפיתהמצרית
במטרותיה והתמקדהבביסוסםהמהירובהרחבתםשלראשי
הגשר תוך התכוננות להתמודד באורח סטטי עם הכוחות
הישראלייםהניידים .לשםכךצוידוכוחותהחי"רהמצריים
בשפע שלציוד נ"ט,כוללטילי "מאגר".

לאחר שהצליחו לצלוח את התעלה ולהיאחז בגדה
המזרחית שלה לכל אורכה ,הרחיבו מאוד המצרים את
מטרות המלחמהשלהם.אז הםקבעוכי מטרתםהיא"לאלץ
את המעצמות הגדולות ללחוץ על ישראל לחזור לממדים
הטבעייסשלגבולות,1967בלישהעולםהערביייאלץלכרות
עימה הסכמי שלום ,שתהיה בהם גושפנקה של הכרה
לגיטימית מצידו".יי ב 16-באוקטובר ,עוד לפני שנודע
למצרים על הצליחה של צה"ל,הכריז סאדאת בפרלמנט
המצרי" :אנו נכונים להסכים להפסקת אש על בסיס של יכולתםהנמוכה שלהמצריםבתחוםהביצוע שלתמרונים
אופרטיביים.כדילהימנעעדכמהשאפשרמתנועהממושכת
נסיגה לאלתר של הכוחות הישראליים מכל האדמות
הכבושותאלהקוויםשמלפני5ביוני "1967וכן":אנונלחמים
שלכוחותגדולים -תחוםשהמצריםידעוכי הםלוקיםבו-
ונמשיך להילחם למען שתי מטרות :החזרת אדמותינו
יצאוהכוחותהמצרייםלצליחהישירותמתוךעמדותההגנה
שלהםבגדההמערבית של תעלתסואץ.
הכבושות משנת  1967ומציאת דרך
להחזרתהזכויותהלגיטימיותשלהעם
_חמשדיוויזיותהרגליםצלחו אתהתעלה
הפלסטיני"12.
['כח ההכךהבעליונותו של
בדרכןלבנייתראשיהגשרמזרחיתלה
לשםהשוואה:באפריל,1969עדיין
מתוךאזוריםשהוכנושנים מראשלכלצה"לבחרו המצרים
תחת רושם העליונות הישראלית
שחבהחזית.
באטטךטנ'ה של מלחמה
המוחצתכפישהופגנה במלחמת ששת

כאלת אךמ,בבלתבממדיה

"אל-אהראם"ליזוםמערכ לליתאך
מוגבלתבהיקפה,שיעדיהיהיו,למשל",להרוסשתידיוויזיות
של צבאהאויב...ולאלץאותולסגת מהעמדות שהואיושב
בהןלעמדותאחרותמאחוריהן-ולובקילומטריםמועטים".
מטרותהמהלךהזה-כתבהייכל-יהיו"הטייתמאזןהאימה
והביטחוןלטובתנוושבירתדוקטרינתהביטחוןהישראלית
על-ידיהנחלתתבוסהלצבאהישראלי".הייכלהדגישכי"יהיו
אשריהיו תוצאות המלחמה ,ההישגיםיהיו בכל מקרה
לטובתנו"3.ילאחר המלחמהחזרהייכלעלהרעיוןהזהוטען
י"עצםהפתיחה באשכברהשיגה אתמטרות המלחמה"-
כ
בלישום קשרלתוצאותיהבפועל.
אנורואיםאפואשמטרות המלחמהשלמצריםנעוביןמטרת
מינימום שהייתה שבירת הקיפאון המדיני,לבין מטרת
מקסימום ,שהייתה החזרת ישראל לגבולות  1967בלי
שהעולםהערביייאלץלהכירבה.

המטרותהצבאיות-אסטרטגיותשלמצרים

נוכחההכרהבעליונותושלצה"לבחרוהמצריםבאסטרטגיה
של מלחמהכוללת,אךמוגבלתבממדיה,שאותהניתןלכנות
בשם"דוקטרינת התקפההגנתית"4.י

המטרותוהתוכניותהאופרטיביותשלצבאמצרים
כאשרניגשוהמצריםלתכנן את המלחמה ,הםהיומודעים

לעליונותהישראליתבכמהוכמהתחומים .הםהגדירואפוא
לעצמםכלתחוםשבוהייתהלישראלעליונותוגיבשומענה

!

,

לצומק

ם בחרו שלא ל
השטח הישראלי ,הם נדרשו לפתור רק את הבעיותשהיו
כרוכותבחצייתהתעלה,בהקמתראשיהגשרובהגנהעליהם.
לפריצתהסוללהשעל שפת התעלהמצאוהמצריםפתרונות
טקטיים .אתהמעוזים הם עקפו בשלב הראשון בכל מקום
שהדבר התאפשר.

עתודהישראליתגדולה וחזקהבעורףהמעוזים .המצרים
ייחסו לצה"ליכולתלרכזולהפעילבמהירות את העתודות
שלו.כדי להתגברעלכך לא הסתפקו המצרים רק בהשגת
ההפתעה ,אלא גםתיכננולבצעעצירהאופרטיביתולייצב

את הקומייד לאחר הצליחה ,עודלפני שכוחות העתודה
הישראלייםיספיקולהגיעלחזית התעלה.על-פי התוכנית
האופרטיבית המוגבלת חולקה הצליחה לשני שלבים
מרכזיים :בשלב הראשון ,שתוכנן להימשך  24-18שעות,
אמורותהיו לצלוח את התעלה חמשדיוויזיותחי"ר ,שכל
אחתמהןתוגברהבחטיבתטנקים.בשלבהשני,שלוהוקצו
 24שעות ,אמורים היו הכוחות הצולחים לסגור את
המרווחיםבין ראשי הגשר וליצור ראשי גשרארמיוניים
רצופים.

הבעיותהטקטיותשעימןהתמודדוהמצרים:
מכשול התעלה .הוכנה תוכנית מפורטתביותר לצלוח את
התעלה לכל אורכה" .המצרים לא ריכזו מאמציםכפי
שמומלץ בספרי הלימוד ,אלא צלחו את התעלה במספר
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חיילים מצרים מנשקים את אדמתסיני לאחר הצליחה
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ההפתעה הבסיסיתאינה הגורםהיחיד שהביא להצלחות המצרים בשלבים הראשונים של המלחמה
נקודות רב"16.כמוכןישלזכור אתההנחיהשניתנהלכוחות
המצרים "לעבור להתקפה לעומק ולרוהב מערכי האויב
במטרה להגדיל את ראשי הגשר ולחבר אותם אלה עם
אלה".לי

הסוללה המזרחית .החי"ר טיפס על הסוללה באמצעות
סולמותחבלים.בעבורהכליםהממוכניםנפרצומעבריםמול
הגשרים והמעבורות באמצעותזרנוקימים.
מתקניההצתה("אוריקרות").המצריםפעלוכדילנטרל את
המתקניםהאלה,אך תחזוקתםהייתהכהירודה,עדכיסביר
להניח שהם לאהיופועליםגםאילוהיוהמצריםמתעלמים
מהם.

העדרשריוןבשלבהראשוןשלהצליחה.החי"רהמצריהיה
רווי באמצעים נגד טנקים  -טילים ,מטולי"אר-פי-ג'י"
תול"רים  -ואלה הקנו לו יכולת עמידה בפני השריון
הישראלי.

ההפרועה
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כיום מקובללטעון -בעקבות מאמרו שלצבילנירהמבדיל
ביןהפתעהבסיסיתלהפתעהמצבית"י-שתוצאות המלחמה
נבעובמידה רבה כתוצאה מהפתעהבסיסיתשיסודהבאופן
השגוישבוראתהוהעריכהישראל אתעצמהוכן אתהמצרים

ואת הסורים .כאשר מדברים במקורות ובתקשורת על
"כישלוןהקונספציההישראלית",ניתןלהביןכיהכוונההיא
בעצם להפתעההבסיסית הזאת.
אולם ההפתעה הבסיסית אינה הגורם היחיד שהביא
להצלחות המצרים בשלבים הראשונים של המלחמה.
מחקריםוספריםרביםאומנםמקדישיםלה מקוםנרחב,אך
מעליםסיבותמרכזיותנוספות:
בחזית הדרום19.
הבלבולבפיקודהישראלי
העובדה שישראל החזיקה בחזית התעלה כוחותשהיו
להגןעליה20.
קטנים
י
ד
כ
מ
בנשקנ"ט.י2
ההפתעהבאופןשבו השתמשהחי"ר
מ2צ2רי
ה
שבונבנה הכוחהישראלי.
האופןהלקוי
האופןהלקוישבוהפעילהמטכ"ל אתחילהאוויר ,אשר
פגע קשותבהישגיו23.
קיים היבט נוסף של ההפתעה ,שאומנםמופיע במקורות,
אולםאינוזוכה,לדעתי,להבלטההראויהלו,אףשהייתהלו
השפעהמרחיקתלכתעלהצלחותיהםשלהמצריםבשלבים
הראשונים של המלחמה,ובמיוחדעלהצליחה.הכוונההיא
להפתעהמפיזורהכוחהמצריהצולחלאורךכלחזיתהתעלה
בגדה המזרחית עודלפני שכוחות המילואים של צה"ל
הספיקולהתארגן.הכוחהזהעובהבאמצעותכוחותמהדרג

מרכזית בתכנון האסטרטגי הישראלי ,שניתןהיה למנוע
אותה,אילוהוקצולפני המלחמהיותרמשאביםלארטילריה

השני,וריכוזו הגבוה,יחסית ,נשמר באמצעות העצירה
האופרטיביתבמרחקשלקילומטריםבודדים משפתהתעלה.
ולחרמ"ש.
הפיזורהרציף מנעהיווצרותאגפים חשופים ומנע מצה"ל
את האפשרות לגשת לתעלהכדי לבצע את התקפת-הנגד
ן 6ל 8-באוקטובר 1973
המשוריינת,שתוכננהכמענהעיקרילצליחהמצרית.הגבלת והוצאות הקרבותבי
התוצאות העגומות של הקרבותבימים הראשונים של
עומקה שלהחדירה הראשוניתלסינילקילומטריםבודדים
המלחמה-בעיקרבחציהצפונישלחזיתהתעלה-מתוארות
יצרהבתוךזמןקצר תאכמעטרציףלאורךכלחזית התעלה,
בפירוט רב בספרו של אברהםאדן"עלשתיגדות הסואץ".
שהיהרוויבכוחותובאמצעיםנגדטנקים.
ביום הראשון התנפצה אוגדתסיני מול הכוחות הצולחים.
מרכיב מרכזי בביקורת על פיקוד הדרום הוא התמקדותו
בחיפושמיידי אחרנקודותלביצועצליחהנגדיתישראלית.
בהרצאה שנשא פרופ'יואבגלבר במכללהלביטחוןלאומי
הואהעריךכי מכ300-טנקיםשנכנסו לקרבותנותרובסוף
הניסיונותלצלוחמייד את התעלההיויישוםישיר -אךלא
אותו היום כ 100-בלבד ,אוגדת ברן הגיעה לחזית באופן
מושכל ולא תואם את המציאות שנוצרה בחזית  -של
מדורגונכנסהלקרבותבפיזור-לרובפלוגות-פלוגות -החל
דוקטרינת ההגנה ההתקפיתהישראלית .אחתהסיבותלכך
משעות הערב של  7באוקטובר .כוחות החרמ"ש ומרגמות
שצה"ל לא הצליח להגיבמייד בצליחה משלו הייתה
ה 120-מ"מ,שחסרוכלכךבחזית,הצטרפוללחימהבאיחור.
שהמצרים אכןיישמובצורה טובהומהירה אתפיזורהכוח
שחיקת הכוחות המשוריינים מול החי"ר המצרי ,שתוגבר
שלהם לכל אורך התעלה ללא "תפרים" חשופים .בהקשר
באמצעים נגד טנקים,הייתה נוראה .מכל פלוגה שתקפה
הזהניתןלציין שהביטחון העצמי של מפקדפיקוד הדרום
נותרו רק טנקים בודדים ,ולקראת הערב נשארו בחטיבת
בשלב הראשון של המלחמה היה כה גבוה ,עדכי כנראה
גבי רק תשעה טנקיםכשירים! רקעוז רוחם של הלוחמים,
אפילו לא פרסכראוי את הכוחות הסדירים לצורך הגנה,
שלאנשברו,ויכולתלוגיסטיתמרשימההביאולשיקוםסביר
וזאתכדי לשמורכוחותלצליחהנגדיתמיידית.
שלהכוחהלוחםבמשךהלילה .התקפתהנגדב8-באוקטובר
הבלבול ברמה הטקטיתוהאופרטיבית נבע גםבמידה רבה
הייתה בעלתמאפייניםדומים .הוראת
מכךשהכוחהישראליהופתעהןמפיזור
הכוחהמצרילכלאורךחזיתהתעלהוהן צה"להופתעבםמפיזורהכוח הרמטכ"לואלוףהפיקוד שלא להתקרב
לתעלה מלמדת מצד אחדעל ראשיתה
מהרכבו :מאסות גדול מאוד שלחי"ר
ת
י
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ח
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ל
שמצויד בשפע רב של אמצעים נגד המצרי
של התפכחות ,אך מצד אחר היא גם
טנקים.בגלל ההפתעהביזבזצה"לזמן התעלה בבדה המזרחית TIU
מצביעה על העדר פתרון ברמה
יקרבחיפוש אחר מענהלבעיה הזאת ,לפני שאוגדותהמילואים
הטקטית .כשניסו כוחותיו של ברן
בה בשעה שהיה עליו לזהות אותה
לתקוףבריכוזוחזיתית,כברהיוהמצרים
הספיקולהתארגן
מראש,לפניפרוץ המלחמה,ולמצואלה
ערוכיםהיטב לכל אורךחזית התעלה,
מענה בעוד מועד .כמוכןביזבז צה"ל
והתוצאותהנוראותחזרועלעצמן.
זמןרבבחיפושיםעקריםאחרהמאמציםהמצרייםהעיקריים
התוצאות האלההיו הישג טקטי מצרי משמעותי ביותר,
 מאמצים שכאמור כלל לאהיוקיימים.במילים אחרות,שנשארבעינו עדסיום המלחמה" .לאהיה בכוחנו למנוע
צה"ל לאידע שהמצרים החליטו להסתפק במהלך מוגבל,
את המצריםמלהיאחז בשטחיםרבים של הגדה המזרחית.
ולכן הוא הופתעמהעצירההאופרטיבית.
הסיבה לכך נעוצה במבנה הבלתי מאוזן של כוחות 'שובך
יונים'-העדרכוחותחילרגליםוארטילריהבכמות מספקת.
לדבריאלוףאדן",מעולםלאהייתהבצה"לכוונה לקדםפני
מלחמה כוללת בעוצמת הכוחות הסדיריםעל-פי תוכנית
לטנקיםיתרונותרבים ,אךגםחסרונות.עיקרחסרונםהוא
בפעולה נגדחילרגליםמפוזר".ננ
"שובךיונים" .אדן עצמומצייןכי לא גובשהתוכניתגיבוי
למצבשבולא תתקבלהתרעהבזמןל"סלע",אךבמקרה של
התפנית התחוללה רק לאחרהניסיוןהמצרי הכושללחרוג
העדר כל התרעה נועדו כוחות "שובךיונים" "רק להשהות
ממתחמיוהמבוצריםולתקוףבאמצעותכוחות השריוןשלו
אתמהלךהצליחהולמנוע התבססות שלכוחותאויב שבכל
ב 14-באוקטובר -מהלךשהסתייםבאבדותמצריותכבדות
זאתיצליחו לצלוח" .מהתיאור הזה נובע שהייתה שגיאה
ואיפשר לצה"ל לצלוח את התעלה.ימים ספורים לאחר
לוגית מסוימת בתפיסה הישראלית ,שייתכןכי נבעה
הצליחה כבר עמד צה"ל על סף הכרעתו של צבא מצרים.
ההכרעה הזאת נמנעה רק משום שמצרים ביקשה הפסקת
מיהירותוייתכן שנבעה מהדחקתיחסי הכוחות הבלתי
אפשרייםשהיוצפוייםלהיווצר בעת תקיפה מצרית שלא
אש ,ובלחץ המעצמות נאלצה ישראל להיענות לבקשת
תקדםלה התרעה .ההערכותהשגויות האלהנתנולמצרים
מצרים.
מספיקזמןכדילהשלים אתפריסת כוחותיהם כמעט ללא
הפרעה והביאו לתנאי התחלה קשים ביותר ליחידות דיון וסיכום
המילואים24.
תוצאותהקרבותבתעלהבימיםהראשוניםומשמעותם
צה"ל הסתמךבכלתוכניותיועלסיועמסיבי שלחילהאוויר
במסגרת המאמרהוצגו ההצלחות הראשוניות שלהמצרים
לכוחותהיבשה .הצלחתהמצריםלנטרלבמידהרבה אתחיל
בתחום התכנון והביצוע בכל ארבע הרמות של המלחמה.
האוויר הישראלי בזמן שצלחו את התעלה שיבשה קשות
ברור שהפיזור המהיר של הכוח המצרי לכל אורך חזית
את תוכניות ההגנה של ישראל.זוהייתה נקודת תורפה
התעלההיה מהלך משמעותיביותר ,שתרם רבות להצלחה
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הממשלההחליטהבישיבתהבלילה:
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יתחיל בקרובן

.ע=-

הצבאית שלהמצריםבימי הקרבותהראשונים.הפיזורהזה
להפסקת אשמיידית.
סייע למצרים לשמור עד תום הלחימה על ראשי הגשר
דווקא על רקע תוצאותהימים הראשוניםישלהעריך את
שהושגובעקבותהצליחה,וההצלחההצבאיתהזאתתורגמה
הצלחתו של צה"ללהגיעבמהירות כהגדולה לסף הכרעה
מאוחריותרלהישגיםמדיניים .המאמרמדגיש אתהעובדה
מוחלטתשלצבאמצרים.עםסיום המלחמהאומנםלאעלה
שההצלחההושגהאףשהתכנוןהמצריהיהבניגודלתיאוריה
הצבאית המקובלת ,בעוד שהתכנוןהישראלי בהגנה תאם בידי צה"ל למחוק את כל הישגיהם של המצרים מהימים
הראשונים למלחמה ,אךאילוהייתה המלחמה נמשכתעוד
אתהגישותהתיאורטיותהמקובלות.בסיכומושלדברהשיגו
המצרים באותםימים ראשונים של מלחמתיוםהכיפורים
זמןמה,ייתכן שצה"להיהמצליחלארקלעקור אתהנוכחות
המצריתמסיני ,אלאהיהמשיג הכרעה מוחלטת דוגמתזו
הצלחה צבאית מוחצת למרות לחימה ישראלית הרואית
ברמה הטקטית.
שהשיג במלחמת ששת הימים .לכן
ההצלחההמצריתנבעהלארקמתכנון עלהרקע שלמטרות המלחמה מלחמתיוםהכיפוריםלאפגעהבסופו
שלדברבכוחההרתעהשלצה"ל ,אלא
ראשוני מוגבל  -אבלמפתיעונכון-
ל
ש
ת
ד
ו
ק
נ
מ
ו
ת
ו
י
ר
ק
י
ע
ה
ת
ו
א
ר
ה
אףחיזקה אותו76.
אלאגםמטעויותמשמעותיותשעשה
צה"ל ,החל מתכנוןלקוי של מבנה 2005נראהכיניתןועומרשהן
הכוח הישראלי וכלה בתוכניות
ניתוחתוצאותהמלחמה
מצריםוהן ישראלניצחו
בבואנו לנתח את הסיבות למלחמה
צבאיותשהתאימורקלמקרהשלמתן
במלחמתיוםהכיפורים
התרעהמראש.נוסףעלכךעשהפיקוד
ואת מטרות המלחמה של המצרים
"עלינו להיזהר ממשגה הדטרמיניזם
הדרום בתחילת המלחמה טעויות
שבצפייה לאחור"27.במילים אחרות,אסורלהסתכללאחור
ביהול חמורות .חשוב להדגיש את העובדה שלא נראהכי
ולחשוב שמהלך המאורעותכפי שהם התרחשוהיה בהכרח
פיקוד הדרוםהותירבידיושוליביטחון למקרהשהתוכנית
הבסיסית שלו לא תוכל להתבצע כמתוכנן או למקרה של
בלתי נמנע.יש לזכור את הדילמה הקשה שבההיה נתון
סאדאת כאשר נדרש להחליט אם לצאת למלחמה ,ואת
הפתעהמצרית .אתהטעויותהאלהלאניתןהיהלתקןבאופן
המגווןהרחב שלמטרות המלחמההמופיעבמקורות.חשוב
מיידי תוךכדי הלחימהבחזית .כאמור ,רק בעקבותניסיון
התקיפההמצרי הכושל ב 14-באוקטובר -שאיפשרלצה"ל
להימנעמגישהקיצוניתהמעניקהלנשיאסאדאתבאופןגורף
לצלוח את התעלהיומיים מאוחריותר  -התהפך המצב
את עוצמת החזון הנובעת מתוצאות המלחמה מצד אחד,

הצבאי ,עדכי שבוע לאחר מכן כבר התחננו המצרים
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והגורסתכישלוןישראלי כלל מערכתי מצד אחר,וכןיש
להימנעמגישה ממעיטה הפוכה .את תוצאות המלחמהיש

לנתחלאור המטרותשהציבו לעצמםשניהצדדים .לשםכך
יש לבחון את המטרות העיקריות שהציב סאדאת במשך
הקרבות ,את המטרות שהציבחסנייןהייכל כבר באפריל
1969וכן אתקוויהיסוד של ממשלתישראל.מענייןלבחון
את התוצאות ארוכות הטווחמול המטרותארוכותהטווח,
תוךידיעה שהתוצאות האלה נקבעו במידה רבה מאוד
מההישגהטקטיהמצריבצליחת התעלה.
מהצד המצרי הצהיר סאדאת בפני מועצת העם ב16-
באוקטובר 1973כי"אנונלחמיםונמשיךלהילחםלמעןשתי
מטרות :החזרת אדמותינו הכבושות משנת  1967ומציאת
דרך להחזרת הזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני"28.
מהצדהישראליחשובלצייןכיככלהממשלותשלפניהקבעה
גםהממשלהבראשותגולדהמאירבקוויהיסודשלהכי"אבן
היסודשלמדיניות הממשלההיאשאיפהלהגיעלשלוםעם
מדינות ערב  -שלום קבע שישים קץ ללוחמה ולסכסוך
הגנה"29.
ויושתתעלגבולותמוסכמיםובני
כך מסכם לוטוואק את תוצאות המלחמה בטווחהביניים:
"הישראלים אומנם נלחמובאופןמזהיר ,אךהניצחוןשזכו
בוהיה רק ברמה האופרטיבית ולא ברמת האסטרטגיה

המלחמהלאהביאהבסופו שלדבר
להיחלשות החברההישראלית,אלא
להתחזקותהמרכיביםהדמוקרטיים
והאזרחיים שבתוכה,וזאתלמרותהמשן
קשייהקיוםבמזרחהתיכון
רבתי...היהזה סאדאת שזכהלניצחוןברור ,אםכי מוגבל,
ברמת האסטרטגיהרבתי-ניצחוןשקיבל את הכרתם של
כלהצדדים באמצעות הסכם הפרדת הכוחות (0.")1974נ
אולם על הרקע של מטרות המלחמה העיקריות ומנקודת
הראות של  2005נראהכיניתןלומרשהןמצריםוהןישראל
ניצחו במלחמתיוםהכיפורים.המצריםזכו מחדשבכלחצי
האיסיניבעקבות חתימתםעל הסכם שלוםעםישראל,וכן
הושגה התקדמות בפתרון הבעיה הפלסטינית,כפי שדרש
סאדאת ב 16-באוקטובר .1973הישראליםזכו בשלום עם
מצריםובגבולמוכרושקטהמוגןמהפתעהמיידיתבאמצעות

פירוזושלחציהאיסיני.

ניתוח תוצאות המלחמה לעומת המטרותשהציבחסניין
הייכל
הייכלטעןגי מטרת המלחמההיאלהטות את"מאזןהאימה
והביטחון"לטובתהמצרים,לשבור אתדוקטרינתהביטחון
הישראליתעל-ידי הנחלת תבוסה לצה"ל במערכה כללית
אךמוגבלתבהיקפה.ההסברהרעיונישלהייכלהיהכי"הצבא
הישראלי הוא עמוד השדרה של החברה הישראלית.ניתן
לומרשההישגהגדולביותר שלההתנגדותהערביתלציונות
ולו רקעל-ידיהדחייה בלבד  -הואשחלומותיההגדוליםשלהתנועההציוניתנגוזו,והמדינההישראליתהפכהלהיות
-נוכחהדחייההערבית-למעיןחילמצב...המערכהלפחות

תגרום לסדק בעמוד השדרה ...תתהווה שרשרת תגובות
שאישאינומסוגללהעריכהכיום".ת ב 19-באוקטובר 1973
הואתבעלהמשיךבלחימהוצפהכיתגובות השרשרתיביאו
להתמוטטות החברההישראלית.
התהליכים בישראל לאחר מלחמתיום הכיפורים כמעט
הגשימו את תחזיותיו של הייכל.פילוסופיית החיים
הישראלית ,שהייתה מבוססת על הכוח הצבאי ,ספגה
מהלומה קשה ,ובשנים שלאחר מכן התחולל בחברה
הישראליתשינויאיטי וכואב שכללתהליך של התפכחות.
אולםבניגוד לתקוותיו שלהייכל נראהכי המלחמה לא
הביאהבסופו שלדברלהיחלשות החברההישראלית ,אלא
להתחזקות המרכיבים הדמוקרטיים והאזרחיים שבתוכה,
וזאת למרות המשךקשייהקיום במזרחהתיכון.
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