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הגשר מראש• אהד הוק□ כאן איסמעיליה, מול המצרית הסוללה התחיל: ה1 כאן
 שקועה כולה והמדינה הרגיל, מן פחות

דתית. באווירה
יום־הכיפורים. מילחמת פרצה כך

 כוח- את להעריך לנסות מוקדם עוד
ולהש והסוריים, המצרים של הלחימה

 ברור: אחד דבר אחרות. למילחמות וותה
 ד,מיצ־ על לחשוב התפתו בישראל רבים
ה המילחמה של במושגים והסורים רים

 מיל־ אין שלעולם להבין מבלי אחרונה,
לשנייה. דומה אחת חמה
 רע. צבא המצרי הצבא היה לא 1948ב־

 בייחוד באומץ־לב, פעם לא לחמו חייליו
 ההתקפות את הדפו הם בעמדות־הגנה.

 והובסו באשדוד, צה״ל של הראשונות
 קרבות־ אחרי רק הלץ במישלסי לבסוף

נכ לא כיס־פלוג׳ה ביותר. מרים כידונים
הסוף. עד נע

 מייד. המצרי הצבא התמוטט 1956ב־
 גורמים: שני בחשבון לקחת יש אבל

 לעורף וחדר גמורה, הפתעה השיג צה״ל
 קורה מה ידעו שאלה לפני עוד המצרים

ה על איימו והצרפתים והבריטים להם,
 את נטשו המצרים בתעלה. שלהם עורף

נפשם. על וברחו נעליהם
ה חיל־האוויר .1967ב־ קרה דומה דבר
 טורי־ הראשונות. בשעות הושמד מצרי

 כמו המצרי בצבא חתכו צה״ל של השריון
 על־ ננטשו רבות יחידות בחמאה. סכין

 גמורה, היתה ההתמוטטות מפקדיהם. ידי
 עגומה דוגמה המצרי הצבא נתן ושוב

ומתפרק. מחפורר ומוכה, מובס צבא של
לח צריכה היתד. לא התמונה אותה

כ שונה, במצב בהכרח, עצמה, על זור
ב לפחות ומחזיק תוקף, המצרי שהצבא

ה גם בשהה־הקרב. ביוזמה זמן־מה משך
 בשעת אחרת מתנהג ביותר הגרוע צבא

כי של במצב מאשר והתקדמות התקפה
ותבוסה. תור

 הראשונים וחצי שכיום קרה ד ץ*
ב הן החזיתות, בשתי המילחמה של ^

השי רמת־הגולן, בחזית והן התעלה חזית
 שבכמו־ הישגיס, וסוריה מצריים צבאות גו

 מהמיל־ אחת באף להתפאר יכלו לא תם
הקודמות. חמות

 מנהיגי של העליונים האינטרסים אחד
תד את עמיהם בקרב לשבור היה ערב
 ההישגים מנוצח.״ הבלתי ״הישראלי מית

המע בימי וסוריה מצריים צבאות שהשיגו
שי על־ידי מייד נוצלו הראשונים, רכה
 להוכיח כדי הערבים של התעמולה רותי

הישרא על לגבור היכולת שאי לעמיהם
 בדמותו שינוי חל וכי אגדה רק היא לים
הערבי. הלוחם של

תו משום בכך היתה מסויימת מבחינה
 הישראלי. הציבור לגבי גם עקיפה עלת

 הערך והפחתת באוייב שהזילזול משום
 שכל סכנה הם ול$ג, בוז כדי עד שלו
ממנה. נזהר נבון צבא איש

 בימים להישגים זכו והסורים המצרים
שצב משום לא המילחמה של הראשונים

הש שצד,״ל מפני ולא השתנו אותיהם
ה שהשתנתה. היא המילחמה צורת תנה.
 הפעם והיוזמים. התוקפים הם היו פעם
 הכוחות ריכוז גם המפתיעים. היו הם

 על. עדיף היה הראשונים בשלבים שלהם
 טבעי רק היה זה במצב צה״ל. של זה

ולה לבלום הוטל עליהם צה״ל שכוחות
שיגוייסו עד הראשונה המיתקסה את דוף

 המגויי־ העוצבות שיתארגנו ועד המילואים
למדי. מכאיבות מהלומות יספגו סות,

שהח הסדירים והרגלים השיריון כוחות
 כוחות נגד להילחם נאלצו בקווים, זיקו

 ובציוד. בכמות בהרבה עליהם עדיפים
מע לא אבידות סבלו הם מכך כתוצאה

 כדי לסגת נאלצו מסויימים ובמיקרים טות
 להיערך וכדי חדשים קווי־הגנה לתפוס
מחדש.

 ואזרחי שצה״ל חדשה תופעה היתה זו
 כי עימה. להתמודד צריכים היו ישראל

בניצ ישראל עם פונק קדש .מיבצע מאז
ש העובדה יחסית. במידה קלים חונות
ה בעשרים שנערכו הקרבות בכל כמעט
 כוחות לבין צה״ל בין האחרונות שנים

 תמיד היתה סדירים, ובלתי סדירים ערבים
 מצב הפכה העליונה, על צה״ל של ידו
כמ מצב בכל מאליו ומובן לוודאי זד.

הישראלים. בעיני עט,
 כמה עד חשוב ולא שתמיד, התפיסה

 לגבור הישראלים חייבים המערכה, קשה
 רבים מול מעטים כשהם גם אוייביהם, על

כל עמוק השתרשה חזקים, נגד וחלשים
 שקשה עד הישראלי, הציבור בתודעת בך

 אפשר שבמילחמה לקלוט תחילה לו היה
 מכאיבות מהלומות גם לספוג לפעמים
 המיל־ את שמנצחים לפני קרבות ולהפסיד

כולה. חמה
 משה שר־הביטחון הופיע כאשר לכן,

 הכיפורים, במוצאי־יום הציבור בפני דיין
אפולוג בנימה להשתמש צריך היה הוא
.ולהס לתרץ בדי דבריו, אורך לכל טית
הער הצבאות זכו בהם ההישגים את ביר
המילחמה. של הראשונים. בימים בים

 מגי־ הציבור כשאל הקרל, ערפל ך*
ממקו וסותרות מקוטעות ידיעות עות 02
וה ידיעה רודפת וכשידיעה שונים, רות
 ספורות שעות תוך משתנה בחזית מצב

 לישראלים היה קשה הקצה, אל מקצה
 ביום שאירע מה של ברורה תמונה לקבל
למילחמה. הראשונים וחצי

 את להסתיר סיבה כל היתד. לא
 המצרים זכו הראשונה במיתקפתם האמת.

 היו לא אומנם הישגים. במיספר והסורים
 ה־ המשך לגבי משמעותיים הישגים אלה

ההי למשל, (כמו תוצאותיה או מילחמד.
ב המצרי חיל־האוויר השמדת של שג

 ),1967 ביוני החמישי של הראשונות שעות
 למה בהשוואה ניכרים הישגים לא וגם

 ההפתעה ביתרון בהתחשב להשיג שיכלו
 אלה היו אבל שלהם. הכוחות ועדיפות
ולזל מהם להתעלם היה שאסור הישגים

בערכם. זל
 לבצע המצרים הצליחו התעלה בחזית

 ראשי שני להקים נרחב, בהיקף צליחה
ני ורגלים שיריון כוחות להעביר גשר,
ש זה התעלה, ■של המזרחי לצידה כרים
שנק מה על ולהתגבר ישראל, בידי היה
בר־לב.״ ״קו רא

הת ההתשה מילחמת של תחילתה מאז
 בישראל הצבאיים המומחים בקרב נהל

ה לגבי בסוד, נשמר שלא לוהט, ויכוח
 בעוד התעלה. בחזית להתגונן יש בה דרך

 בקו להחזיק יש כי טענה אחת שתפיסה
מהמצ למנוע בזיי ממש, התעלה של המיע
 והקמת התעלה חציית של אפשרות כל רים

תפי־ אמרה הישראלית, בגדה ראשי־דשר

 המצרים שהכינו הנחיתה מישטח מקרוב נראה כךלצריחה פתח
 בתוך התעלה. צליחת לקראת התעלה של המיצרי בצד

 בהסתר הוכנו החול שקי מאחורי בשקי־חול. זמנית שניסתם פתח, נחפר העפר סוללת
 מצרי כוח היה יכול דרכו פתח נבקע החול שקי הפלת עם ניידים. וגשרים גומי סירות

בר־לב״. ב״קו במעוזים היושבים הישראלים הכוחות לעבר התעלה בחציית להתחיל גדול

 ההגנה קו את לבנות יש כי מנוגדת, סד.
סיני. בתוככי יותר עמוק

 כרמטכ״ל, בר־לב חיים כיהן בה בתקופה
 של קדהמים אחזקת של התפיסה ניצחה

 מערכת הוקמה מכך כתוצאה תעלת־סואץ.
 ״קו בשם שכונתה התעלה על הביצורים
 מעוזים של מערכת זו היתה בר־לב״.
 שהמיר־ ,התעלה קו כל לאורך מבוצרים

 שיריון סיורי על־ידי כוסו ביניהם ווחים
מהעורף. וארטילריה
מעו הוכיחו ההתשה מילחמת בתקופת

לב הצליחו כאשר עצמם את אלה זים
 קומנדו יחידות של פשיטה נסיונות לום

ה של וחיזוקם בהקמתם קטנות. מיצריות
כש ל״י, מיליוני מאות הושקעו מעמיס
 המחסום שזהו היתד, העיקרית המענה

 התעלה את לצלוח מהמיצרים ימנע אשר
בסיני. מאחז ולהחזיק

 יום־דד מאז שנוצרה החדשה המציאות
מ איזו שהוכיחה היא בתעלה כיפורים

 בר־ ״קו המוצדקת. היתה התפיסות שתי
 בקנה- צליחה לעצור מסוגל היה לא לב״

 הצבא של עוצמתו כל כאשר נרחב, מידה
זו. למטרה גוייסה ד,מיצרי

 המיצרים הצליחו ספורות שעות תוך
ה של הישראלית בגדה מאחזים להקים
 שמונים פני על גשרים להקים תעלה,

 לבין בינם שהפרידו המים של המטרים
 סיני אל ולהזרים הישראליים, הביצורים

 בדיוק ניכרים, רגלים וכוחות טנקים מאות
ל הסובייטית הדוקטרינה שמכתיבה כמו

פעלו. לפיה מים, מיכשולי צליחת
 ניהלו הקו את שהחזיק) צד,״ל כוחות
 הפולש. הכוח נגד וקשה נואשת מילחמה

 הקרב סיפור את לספר השעה תבוא כאשר
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