
 ולא ידעה לא צד,״ל שצמרת בעוברה, לחפש יש גרידא,
 ובמיקרים בחודש, 8ב־ קרה באמת מה לאשורו, הבינה

 — הגמד. הפיקוד בתודעת גבה כך כי נראה אחרים.
 שבגינו ״מחסום־פחד״, מעין — הדרום הזית מפקדת בעיקר

 ׳בהתקפה להתגבר, צה״ל כוחות ביכולת האמינו לא כבר
 על — חזיתי הכללי כשכיוונה ובוודאי — רגילה יזומה
 וגם המצריות, הארמיות ישל המוכן ההגנה ממערך קטע

 בלתי- מחיר לשלם בלא זאת ;וכל עומקו, למלוא להבקיעו
 כבד זז מעין ״זהירות״ של מחירה וכרגיל, כצפוי נסבל.

 כהתארעותה. הצליחה, בסקירת ;ניווכח' שעוד כפי ומיותר,
 ומאיץ מחייב הגבוה הפיקוד נמצא שבפועל העובדה
 מצריים מיתחמים שיתקפו בבדן, וגם בשרון בתוקף,
 ;ההנחה את סותרת איננה וב״מיסורי״, הסינית״ ב״חווה
 כנובעות אלו התקפות ראתה החזית מפקדת שלעיל.
 כדי צפונה האוייב הדיפת לשם בשטח, שנוצר מהכרח

 ממאמץ כחלק לא פנים בשום אבל מראש־הגשר, להרחיקו
 ״דחיפת״ איננה שתכליתו יזום, כולל מערכתי התקפי

כיבו י נ ו י מ ר ;א ד. המערך הבקעת אלא בילבד, המצרים
בסיני. 2 אחמיר, ;והשמדת שו,

 ־־ העיקרי המאמץ כי שהוחלט כיוון
 באפריקה, ייעשו — ;הכוח רוב ריכוז וממילא

הכו עם מ^הסתככות״ מכוונת הימנעות תוך
 ריכוז- נוצל לא כסיני, העיקריים המצריים חות

וכו־זמני. מלא כאופן 2 ארמיה מול הכוח
 כאשר ב״תפר״, .להידחק שרון צריך היה כל, קודם

 מיפקדת לצלוח. לתורו ממתין יריו, ח א ;מ ערוך ברן
 באפריקה הלחימה לצורך ״טרי״, ברן שיהיה דאגה החזית

 שישון״, ״כוח החזית. קו מאחרי להתארגן נערך ;ולכן
להת ניאלץ ,2 ארמיר. גיזרת דוב על לבדו אחראי שנעשה

 אי-אלו שהיו הגם הים־התיכון. עד חזותו, אורך לכל פזר
 רציניות. היו שלא .נראה למ״תקפה, ניצולו לעניין מחשבות

 אחר־כך נוצרו אישר ההזדמנויות שיבוזמז מראש נגזר כך
 תרם לא ״לחץ״ ומילבד ששון, כוח של בגיזרתו בפועל

 הוא במיתקפה שהשתתף האחר הכוח מועילה. ׳תרומה כל
 ז״ל, מגן קלטו בפיקוד ׳ועתה (מוקטנת, סיני״ ״אוגדת

 במקומו, הוא גם המתין מנדלר) אלברט נפילת לאחר
 תורו שיגיע עד ממש, של מעשה באפם הדרומית, בגיזרה
לצלוח.

 יותר או באחת ,2 אירמיד. מול המירביים, וביעילות
חזיית. אותה מגזרות

 דוורסואר בקו חזיודהדרום עוצמת עיקר יערכוה ך*
 מיבצעיות. סיבות מפני רק לא נגרמה קנטרה — 1 י

לוגיסטי. דווקא היה העיקרי הגורם
העיק הלוגיסטיים המרכזים שני נמצאו זה לקו ממיזרח

 — ואמור דפידים אמור — סיני בחזיית צה״׳ל של ריים
 עורקי־התחבורה שני אחורה נמשכו משניהם בלוזה־רומני.

צירי־ גם כמובן, חיו, ואלה — סיני את שהזינו הראשיים

 לא ,הלוגיסט ההיבט
 בהערכה •בניסוח, זכה

 בניהול הנכונים !בהשפעה
ונחיל של חמות יל המ

 מסיני שהוליכו ביותר, והקצרים הנוהים החשובים, התנועה
 עמוקה מצרית חדירה אחד, מצד לכן, ישראל. מרכז אל

 ;אחרים במקומות מאשר פחות-נססלת היתד. אלו בגזרות
 היתד. בהן גדולים כוחות לקיים האפשרות שני, ומצד
 כוחות להגעת שנחוץ הזמן משך וגם יותר, וקלה טובה
יותר. קצר ישראל, מלב

 אופי כמו, — אחרים גורמים ביגלל וכן אלה, מסיבות
 המיבצעיים והנתונים התפיסות וכן התעלה ממערב השטח

 — אז והובנו שפורשו וכפי המילהמה לפני שהתקיימו
 האפשרות את לראות יום־הכיפורים, לפני צה״ל, נטד.

 המאמץ ימיסגרת התעלה, לצליחת והעדיפה הסבירה.
הצפו־ שבמחצית מקומות בבמה שלנו, העיקרי ההתקפי

 בסיני החזות, של אחר חלק בכל לרשותו עמדו לא כאלה
 י ע צ ב י מ נכס בגדר הוא כזד. לוגיסטי מצב באפריקה. או

 הזדמנות כל יעיל, באופן לנצל, שאיפשר ביותר, רציני
 יצירת .הזמין גם ובכך — במרחב נוצרת היתד. אשר

 סימפטום מהיותו — ומצער הדבר .אופייניכאלו. אפשרויות
 — ועמוקה מוכחת אי־מיקצועיות שד מובהק

 כהערכה כניתוח, זכה לא הלוגיסטי שההיכט
והמע המילחמות כניהול הנכונים וכהשפעה

צה״ל. על־ידי רכות
הלו הנסיבות היו מלאכתו את היודע איש־צבא ׳לכל

 תקיפת העדפת אוטומטית, כימעט מכתיבות, גיסטיות
 כדי אשר הראשוני, המובו־טאליו היד, וזה !2 ארימיד.

 היה, נחוץ אחרת, דרך-פעולח העדפת ולצרכי לערעריו
מלמע מפורשת הכוונר,־שוללת כמובן, (או, קשה שיכנוע

 בחר עצמו שצח״ל העובדה, לנוכח תיגבר הפליאה לה).
 לעורף עמוקה וחדירה ׳באמצעות בדרום הכרעה להשיג

 צינורות־ של וניתוק התנקה באמצעות כלומר, האוייב;
הסתמ תוך כאמור, ועוד, — המצריים הלוגיסטיים החיים

 ׳הימנעות -תוך כך, על ובלבדית־למעשה מופרזת כות
 מסויים בחלק התנגשות של בדרך מהכרעה (שוגה) מכוונת

האוייב. של העיקריים מן;הכוחות
 בעל בגורם נתפסת מסתבר, הלוגיסטיקה,

 אצלנו לא אף האוייב, אצל מכרעת השפעה
מכצעינו. ועד

מיבצע נקוות
המית שאת מסקנתנו, של כיכום־כהמחשה שם •ם
 תוך ,2 ארמיה על להנחית היה ונכון נחוץ קפח /

 להציע ננסה התעלה, המתרה העיקרי המאמץ ביצוע
לכנותה שראוי הנבונה״, ״המיתקפה את כאן ולתאר

משופר. ,2 אבירי־לב
 ה־ בפקודית־המיבצע ״הכוונה״) (או ״המשימה״ סעיף

 ארמיה ״השמדת היא המיבצע מטרת כי יורה, ״משופרת״
 כוחותיה והתקפית התעלה ׳במערב ביתורר. על-ידי ,2

יהיו: ״השיטה״ מאפייני סיני.״ בשטח הערוכים
אבל (דרוורסואר), כ״מצמד״ צליחה ביצוע !•

ה את מראה המפה אבירי־הלב. שדבפועל הביצוע
 את וקלמן, ברן, שרון, ששון, של כוחות

הארמיות. עתודות ואת המצרית האיסטרטגית העתודה את התקפתם, כיוון
 בין שהיה, כפי במיבצע הכוחותפיצול

 והמאמץ (דרומה) העיקרי המאמץ
צפון. כלפי שהופנה ואבטחתו ראש־הגשר להרחבת

 להיות צריך שהיה כפי הכוחותריכוז
 המאמץ המאמצים. מאיחוד כתוצאה

ראש־הגשר. את ומאבטח מרחיב גס העיקרי

 נגרמת, שהיתה התוצאה את לשער קל
 חזית שד בדרכה הדרוס חזית הלכה אילו

 ובטלים ״רעננים״ בוהות נשמרו לא שם הצפון.
 פי־ עכר כאשר אלא, :לתקוף לתורם להמתין

 את כו-זמנית לקרב הטיל למיתקפה, קוד־יהצפון
 כולם כי ונזכור — האפשריים כוחותיו כד

 כין פסק־הזמן היה ובצפון ;כבלימה השתתפו
מממיני. הרכה קצר למיתקפה כלימה

 את לעצמם להחשות בקושי יפלו המצרים אפילו
 בלתי־ גדולות־ביחם, עתודות החזקת של המסוכן, הלוכסוס

הבא. לשלב ״טריות״ שמורות שתהיינה כדי מרותקות,
להס שקשה איוולת, זו .מיתה צה״ל, לנכי

להצדיקה. בלל ואילאפשר בירה
 את להטות היתר. צריכה הכוחות שהיערבות באוימרי

 לאור — בסיני 2 ארמקד. התקפת לכיוון הגבוה הפיקוד
 ולמניעת המירבי לניצולם וההכרחית הטבעית השאיפה

 האויב״ ״השמדת של המשימה מילוי לשם התבזבזותם;
 גיורם־ של ההכרחית •להשפעה ובהתאם ;״הישגיו ו״שלילת

 ׳תופעת של משמעותי בחיזוק הזמן(המיבצעי-האובייקטיבי,
 חייב כוח שכל לומר, כוונתי אין — ׳שלנו) החול״ ״שעון

 זו שהיערביות אלא, פניו. ומול בגיזרתו, לתקוף הקד.
 זה ושריכוז — למיתקפר, מכרעת עוצמה ריכוז איפשרד.

במהירות להתבצע, היה וחייב לביצוע היה ׳ניתן אכן

 זו עובדה לדוורסואר). הים-ד.תיכון (בין החזית. ישל •ביית
 וגם שונים בפירסומים בפירוט הוסברה וגם אוזכרה

 הסיבות מכלול פה. בר, נרחיב לא ולכן בסקירותינו
 בו — החזית של זר, שבחלק לכך, הביא הללו והגורמים

 •תיבנה — שלנו ו״המרכזית״ ״הצפונית״ הגזרות נמצאו
אורך דרכי של וצפופה-יחסית יעילה מערכת ותפעל

 שלנו, המ״זחדות בגסיסת
 הפולים׳, שעזחוחול עולל ב

 האו״ב בניסור די לא
לחיקנו שינוי עד ובחמשה

 — ציור־הגישור ריכוזי שני ימוקמו שבאן וכן — ;ורוחב
 ומער־ טאסה לכיוון ״׳שלוחה״ (עם רפידים באיזור האחד,

בבלוזה־רומני. ומשני, סד.)
 וגיבוי ׳תשתית לצד,״ל ׳נמצאו 2 ארמיר, ׳בחזית כך,

 ריפוזי־כוחות, תנועות, ביצוע לשם טובים לוגיסטיים
תנאים גדול. ובקנדי-מידה במהירות — ואחזקתם אספקתם

להר :כדי וצפון־טערב, צפונה וכיוונו מידי יהיה ניצולה
המער הגרה את לנקות ;ולהעמיקו ראש־הגשר •את חיב
 הגוש אית ממעריב לנתק במגמה איסמעאייליר״ יעד בית

 ,21 ומשוריינת 16 חי״ר (דיביזיות 2 ארמיר, של העיקרי
השול המצריות הרמפות •מן לסייע ;נוספים) כוחות עם

 במקביל, המתקדמים לכוחותינו המערבית, שבגדה טות,
המתו המים •תעלות מעברי את ללכוד ;המיזרח״ת בגדה
 לד, וממערב לאיסמעיאיליר, מדרום החקלאי) (החיץ קים,

 מצרי גישור ציור לתפוס ;אבו־צוויר עד קאהיר), (לכיוון
 לשם קאהיר לכיוון איום לביים !האפשר במידת ולנצלו,

 על לפשוט — וכמובן האוייב! עתודות וריתוק הסחת
 אינן אלו !משימות ולהשמידם. במרחב הג״מ טילי בסיסי

 תוו מבוצעות שכולן כיוון רעותיה, .את האחת מפריעות
 לקודם מעל היא המהירות כללי. •כיוון באותו התקדמות

 מאי- יציאה באמצעות בעיקר תיעקף, התנגדות כל לכל.
 שממער- הפתוח המידברי השטח אל המעובדים זורי־החיץ

במקו התעלה, עד מיזרח), (כלפי פנימה משם וחדירה בם,
 ׳וחטיבת טנקים חטיבת יצלחו הראשון בשלב הנוחים. מות

אוגדה. מיפקדת עם חיר״ט,
 המיז■ בגדה ראש-הגשר איזור ניקוי •
 החדירה המשך ומייד ;מ״מצמד״ ק״מ 10—5 עד רחיה
 ובסיוע בתיאום •ולצפון־מיזרח, צפונה ״לקסיקון״, לאורך
יוקצה אלו למשימות התעלה. שממערב הכוח עם הדדי

)12 בעמוד (המשך


