
 ה- כתבי חרשמיים, :הדוברים כל שטענו כפי בדיוק
ה בוצעה אכן עצמם, הנוגעים והמפקדים רפורטז׳ות

 כל שביקשו במשמעות לא אך כמתוכנן״; ״שלא בליחה
 אפילו כי לגמרי. ההפוכה בזו אלא לביטוי, לתת אלה

 צה״ל מפקדי יכלו לא ביותר הוורודים בחלומותיהם
 בפועל, שנוצר מזה יותר ומבטיח-ניצחון טוב מצב ליצור

נמצאה לא אמנם חמיזרחית הגדה :באוקטובר 1$ב״
 ב- המצרים, הניחו שנבחרה בגיזרה אך בידינו, כולה

 ב״מצמד״ נקודת-הצליחה אל ישירה גישה הריק, ״תפר״
הצפוני. בחציו המר, האגם חוף אל וכן

 של פיסית מנוכחות נקי תקין, כביש כללה זו גישה
 נתיבי״מישנה. כמה עוד וכן הידוע) (״עכביש״ אוייב
 שצה״ל מפני נוצלו׳ לא אבל לניצול בהחלט ניתנו אלה

כושר הדרגים, בכל היה, חטר — 1973 עד לפחות —

 שזבתיחה אזור וק
 אריק החל יתקנה חג

 את חרש שחו
צפתה התאמץ הפניית

 והסתפק הדעת, על מתקבלת ברמה מיקצועי תיכנון
ל״תיכנון״. וקשה יקר גרוע, תחליף שהוא ב״אילתור״,

 בטלה״בשישים לשלילה, זה, שינוי של השפעתו אך
ה הצבא כל את שתכיל במקום :לחיוב השינוי מול

 היתה ישראלית, צליחה לקדם וערוך נכון העומד מצרי/
 הישראלית, הצליחה ביום התעלה, של המערבית הגדה

 גדולים חלקים לגמרי. כימעט מכוחות ומרוקנת עירומה
ו נקיים היו בדוורסואר, הצליחה מול כולל ממנה,

 המצרי, הפיקוד — יותר עוד חשוב לחלוטין. חשופים
 מוכן היה לא העליון׳ והן (הארמיות) האופרטיבי הן

 ״ל ה צ יקום שלפתע לכך ובהערכותיו, בחשיבתו כלל,
 אלוהים אצבע מצרים. עומק אל התעלה את ויצלח

 לטובתנו: הפעם לנו, לזמן יחד חברו המצרי והפיקוד
האמי הגדולה הצבאית ההפתעה — מוחלטת הפתעה

מכוחות. חשוף ומרחב — כולה המילחמה של תית
 מצרית מפלה זה מצירוף להפיק כדי שנדרש כל
 של מזה אף גדול אדיר, ישראלי צבאי וניצחון מוחצת

 ״מעולה״), לא (אפילו טובה טאקטית הבנה היה ׳,67
 מופרזים), (ולא מחושבים סיכונים ליטול נכונות עם

ולהב :השטח ואת הקרב את לקרוא אלמנטרית ויכולת
 דוקרות שממש באלה, רק ואפילו — בהזדמנויות חין

עיניים.
 ״בינוני- של ברמה כזה, כושר-מצביאות גם אבל
 ל- כלומר, צה״ל; של הגבוה לפיקוד חסרה פלוס״,

 במרכז עמדה זו החמצה חזית-הדרום. ולמפקד רמטכ״ל
״אבירי״לב״, מיבצע שנושאם הקודמים מאמרינו שלושת

המדיני המחדל
 הזית־ כוחות את ■מצא יום־הכיפורים תמת מיל יום ן*
 החיץ שבין המרחב על שולטים באפריקה, הדרום ^

 דלתא־איסמעאיל־ הטתוקים המים (:תעלת הצפוני החקלאי
 את ׳ניתקו בכד וג׳בל־עתקה. עדאבייה נמל ובין יה)

 הארמיות משתי הדרומית היא ״,3 מס׳ ״ארמית־השדה
 או ״קורפוסים״ המערבי, במינוח (שהן, המצרי הצבא ישל

״גייסות״).
 מבחינה בלתי־מספק אבל יברור צבאי ניצחון זה היה

 הסקירות בשתי להראות שניסינו כפי ומדינית. איסטרטגית
 אלא ההישג, לאי־מספיקות גרם עליון כוח לא הקודמות,

 כפי בדרום, הפיקוד־הגבוה של הירודה המצביאות ׳רמת
 שכבר האחרים, הבסיסיים כשלוניותי׳ו בשני שנתגלעה

 אשר הטוטאלית ההפתעה משמעות באי־הבנת — ניתחנו
 ובאי־ ;(״אבירי־לב״) מיבצע־הצליחה הנחתת עם נוצחה

לאפ כוחות הזרמית באמצעות שבניצולה, ההכרח הבחנת
מירביים. ובקצב בכמות ריקה,
 שגם נוספת, בסיסית שגיאה להוסיף יש ואלה שתי על

 שנעשתה, מפני רק ■לא — ״חמורה״ לתואר ראוייה היא
 ׳והעובדה אותה, שגרמו הסיבות בגלל יותר עוד אלא
כשגיאה. כליל הובחנה לא יכה שעד

 ״אכי- למיתקפת זזנכוד שהיעד לרד, כוונתי
 כאשר :3 ארמיה לא ,2 ארמיה היה רי־־לב״
כ להתנהל היה צריך העיקרי הפיסי המאמץ

ממערכה. כאפריקה, לא לתעלה, ממיזרח סיני,
 בזה גם הסידרה, במהלך שהזכרנו אחרים ■במיקרים כמו

ה הדרגים משלושת אחד פל כי לקבוע, ניתן שלפנינו
 נושא, — ומיפקדת־החזית המטכ״-ל הממשלה, — קובעים
 אחריות אשר לשגיאה, מלאה באחריות שלו, ברמתו

ממנה. להפחית יכולה איננה האחרים
 ״׳מטרת- כי הבחין שלא בכך, אחראי המדיני הדרג

ת המילחמה״ י א ב צ  בכל היאחזות, היא סאדאת של ה
 — בסיני צבאו שכבש בשטח סוףחהמילחמה, יועד מחיר

 ״הצד ומדינית, פסיכולוגית להיחשב, ליו שיאפשר מת
 זה, באופן וכי, צה״ל! ישיג מה חשוב ׳ולא המנצח״,

 מטרת־ את ׳והכרחי, אוטומטי ׳באורח שהכתיב, הוא סאדאת
 הישגי כ״שלילת בדרום, צה״ל של הצבאית המ״לחמר׳
 — התעלה למערב חזרה השלכתם על־ידי המצרים״,

 שבסיום יתוך — התעלה במיזרח (כצבא) חיסולם ועדיף,
 מוכיח יובכך קו־המים, על לפחות צה״ל נמצא המילחמה

 אמות־המידד׳ פי על למצרים, ובעיקר עלמא לכולי
,  ובעתיד עתה לפחות סיכוי, כל להם נשקף אין כי שלהם

מילחמה. באמצעות מדיניים יתרונות להשיג הנראה־לעין,
סי את לקבוע הממשלה היתה צריכה לכד,

ה משתי כאחת לפחות מסיני, המצרים לוק

 כחלק המצרית), (כחלוקה הארמיוניות חזיתות
 האים- ה״משימה״ של כיותר וחיוני מהותי

חזית־הדרום. למיתקפת הוצכה אשר טרטגית
 תהיה לא זיו שמיתקפד, הממשלה התכוונה ׳אם גם

 התעלה, ממערב נוספים שטחים ותשיג לסיני, מוגבלת
 בכך, להבחין היתד׳ חייבת זאת ׳בכל משא־ומתן, לצרכי

 הישן, לקיו שיבה של יותר, הצנועה־פביכול שהמטרה
 — לאחר רק וכי חדשים; מכיבושים יותר הרבה חשובה
 לקבוע מותר זו ״מינימליסטית״ מטרה שתושג — ומאחר

העיקרי. הצבאי המאמץ במשימת השטחים ■תוספת את
 את לתכנן צה״ל על היה כך, הממשלה פעלה ואילו

 לא באפריקה הכוחות ופעולת שהצליחה באופן, המיתקפה
 שכל למעשה, שהיו כפי לא, ובוודאי עיקר; ייעשו

 ממיזרח כאשר לאפריקה, ורק אך תצטמצם המיתקפד,
 שלישי- יותר, נכון — מיישני !מאמץ נעשה בסיני, לתעלה,
 להרחבת סיוע מאשר יותר איננה תכליתו יוכל — במעלה

אלייו. ׳והגישות ראש־הגשר ואבטחת
 של זה במחדל לתלות היה ני״תן אחרות, בנסיבות

 איסטרטגית מטרה של היעדרה את הוליד אשר הממשלה,
 קולר יאת הצבאית, למיתקפה ובת־ביצוע ברורה מוגדרת,

 ובכל בדרום; העיקרי המאמץ של ובכיוון ביעד הטעות
 בעיקר — הלקח את ילמד המדיני שהדרג מוטב מיקרה

 לקבוע השכיל אשד סאדאית, של הדוגמה עיניו כשלנגד
 היא בה י העיקשת ׳ודבקותו כזו מטרה ולצבאו לעצמו

ב ביותר הגדולים הסיכונים .את ליטול לו שאיפשרה
 ולמרות עבורו, ביותר החמור המשבר בישעת גם החליטו,
 מסיני צבאותיו את להשיב לא שלו, הרמטכ״ל המלצת

 האיסטרטגי־המדיני ההישג יאת סאדאת הציל בכך למצרים.
 בשדה־הקרב! כוחותיו ׳שינחלו הצבאי הכישלון מצפורני
כולה. המילחמה יאת מצרים, בעבור הציל, :אחריות ובמלים

הצבא■ המחדד
 לשמש יכול המדיני הדרג אין'מחדל זו פרשה ף

הצבאי. לדרג תירוץ או !נימוק ■4
 המדיני הדרג היה לא כיאות, תיפקד אילו גם ראשית,

 הארמיות משתי איזו לצה״ל לקבוע יכול, ואו צריך,
 הגבוה. לפיקוד כולו מסור היה לכך השיקול אלא יתקוף,
 כשלושה־ נ׳מצאו ■ואז, שם שררו אישר ׳בנסיבות ,שניית

 .2 ארמיד׳ מול פרוסים הדרום בחזית צה״ל מכוחות רבעים
 לצורך בולט, באופן הן, גם העדיפו הלוגיסטיות הנסיבות
 על (קנטרה־דווארסואר) המרכזית הגיזרה את מייתקפה,

 השונים, התיאורים מן בעליל ׳נראה רביעית, הדרומית. פני
 צליחת שאת גרסה המילחמה לפני המיבצעית התפיסה כי

 יימצאו אשר בנקודות, או בנקודה, צה״ל יבצע התעלה
 שנעשתה רק ולא התעלה; של הצפון או המרכז בגזרות

 מוכרת איתה זו ותפיסה רבה מוקדמת עבודת־תיכנון
 נעשו בשטח הפיסיות ההכנות שגם ■אלא למפקדים, היטב

 תיגבור לעניין המצרים בעיית ואחרונה, חמישית בהתאם.
היתר. קהיר את הממיסכים הכוחות מן העורפי המרחב

 כן, אם ברור, הססנותם. את ומגבירה יותר קשה הופכת
 השיקול •לפי המיתק׳פ׳ה, יעד בחירת היתד. ואז שם כי

, י א ב צ  — 2 ארמיה על הכרחי באורח ליפול צריכה ה
 בסיני, כוחותיה להשמדת מכוון העיקרי המאמץ וכאשר
 להיעלם, היה צריך זה בעניין פיקפוק כל התעלה. ממיזרח

 גם רגע מאותו בדווארסואר. לצלוח ההחלטה שנפלה עם
 המאמץ את להפנות מלכתחילה, השוגה ההחלטה הפכה

 שהיתר. מכפי מוצלחת, פחות לעוד ,3 ארמיה אל העיקרי
 ככל לפחות כי, הדבר ומתמיה — מעניין מלכתחילה.

 באופן נשקלה לא ובוודאי הוצעה לא הפירסומים, שמלמדים
י רציני, נ ת לפי י ל י ח ־ ת י ר י ב א  האפשרות ב״, ל ״

 — 2 ארמיה כלפי העיקרי המיתקפה מאמץ הפנייות של
 ממערבה. במקום התעלה, ממיזרח ביצועו ׳לא ובמיייוחד

ר רק ח א שרון החל המיתקפה שנפתחה ל
̂־מ׳׳7•־־ • ־*״י*■•־- ־״ י'״׳״ ̂ץ4- ־ףי

 קאהיר על האיום
 ההתערבות את החיש

 וגם ־ הסובייטית
האמריקאית את

 מאמץ הפניית — והולך גוכר כתוקף — דורש
 מסויים כשלב כי ונראה צפונה, יותר ניכר

כר-לב. לתמיכת זכה אף
 ,מי׳לחמ׳ות־הגנדלים באש מהרה נאכל זה עניין גם אבל
 לא, או ׳שרון צדק האם היתד. לא כבר שעמדה והשאלה

 ניתן אילו לשרון לצמוח היד. יכול אישי רווח איזה אלא
 חשבון איזה או, ;שביקש כפי צפונה להתקדם לאוגדת׳ו
 ׳חשבונו היה ׳מה או, ;לשרון כשסירב בר־ילב פרע פרסונלי

 וכייו״ב. ׳שרון בדר״שת תמך שביגללו דיין, של האישי
 החטיא הכלל, מן כיוצא הזאת, הפעם כי דומה מקום, מכל

 לא כי (אם מאוחר הנכונה הדרך על יועלה שרון, גם
׳חלקי. באופן ורק מדי) מאוחר

 אנו ?״2 ארמיה ׳לא ״׳למה בנושא, כי שדומני כיוון
 העניין לקחי חשיבות ביג׳לל וכן קרקע-׳בתולה, חודשים

ב כ״תדג״ל״ בו למצוא שניתן המיייוחד ׳והעניין עצמם,
 יותר להתעמק כדאי ׳וגם ׳נחוץ ובהערכת־מצב, טאקטיקה

 שנקבעו הקביעות יאת יותר ׳ולבסס לנמק וגם בפרטים
כאן. עד

? ורומה או צפונה
 לצלוח ההחלטה — אחרון שהבאנו כנימוק תחיל ך
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