
 במסוק״ השימוש את מגביל סיני פירוז
למשי בעיקר המצרים, מבחינת התקיפה-

 הדיביזיות אגפי אבטחת כגון הגנתיות, מות ,
 אג' התקפות מפני המתקדמות המצריות
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 לבין הישראלי התימרון גורם בין שות
המצרית. האש גורם

ה כצד ;שענת, זו התאפיינות
אס שד הדומינאנטיות עד מצרי,

 את המשלבת דפנסיכית, טרטגיה ,
צפו כמערכי־הגנה עוצמת־האש

 הישראלי ובצד ועתירי-אש, פים
המש אופנסיבית, איסטרטגיה עד -

 כ■ והתימרון האש גורמי את לבת
וכיתור. איגוף הכקעה, קרבות

ה לגבי מיקרי: אינו זה קו־מובחנות
דפנסיבית, איסטרטגיה של הגיונה מצרים

התקפית. איסטרטגיה
הכ להשגת האילוץ שלישית, +
 אי-היכולת מפאת מהירה, רעה

 מחייב ממושכת, במילחמה לעמוד
התקפית. אסטרטגיה

 המילחמות תולדות של בחינה ואמנם,
 הצלהה כל כי מראה למיצרים ישראל בין

 המכרעת העדיפות מכוח הושגה מצרית
 ה־ גורם ניצול שום וללא גורם־האש, של

המש ההישגים כל זאת, לעומת תימרון.
 ניצול על-ידי הושגו צה״ל של מעותיים

התימרון. גורם של
 במיתקפת־ שנפתחה אף ׳,73 מילחמת גם
 על־ידי נוהלה האיסטרטגית, ברמה פתע

 דפגסי־ תפיסה על-ידי ביסודה המיצרים
 כאשר בלבד, האש גורם ניצול ותוך בית,

 לניצול נוחים שהיו בשלבי־הפתיחה, אפילו
 מר־ יעדים להשגת על־ידם התימרון גורם

 לא א* — המיצרים הצליחו לא חיקי־לכת,
 וכל התימרון, גורם את לנצל — העזו

 בכלל, ובמילחמה זה, בשלב הצלחותיהם
בגורם־האש. המכרעת העדיפות מן נבעו

 מיתקפה לניהול שלהם הבודד הניסיון
הסתיים באוקטובר, 14ב־ כוללת, ניידת

ששת־הימים.) (במילחמת בסיגי ישראלים טנקים
7 הקומנדו של כוחו מה

 ב־ נעוץ הדומיננטית, המילחמה כצורת
סיבות: <*מיספר4

 המצרי הפיקוד מוגבלות ראשית, •
 נרחב, בהיקף נייד קרב־התקפה בניהול

 גורמי של וגמיש מדוייק שילוב המצריך
ומשתנית. נזילה בסביבה והתימרון האש

 (היינו: אבסולוטית גם הינה זו מוגבלות י
כשלעצמו) המצרי הפיקוד מרמת מתחייבת

 המכרעת עליונותו מול :(היינו יחסית וגם
ניידים.) בקרבות צה״ל של ,

מ מתאפשרת האיסטרטגיה שנית, •
 שכן לצה״ל, ביחס הכמותית העליונות כוח
 מסוגל כמותית מעליונות הנהנה הצד רק

 וזאת, האיסטרטגית. ברמה מיגננה לנהל
 זקוקה שם הטאקטית, ברמה למצב בניגוד
כמותית. לעליונות ההתקפה דווקא

של האווירית העליונות שלישית, • -
 ביותר המכריע המרכיב שהינה י״יישראל,

 מאוד מגבילה שלנו, במרחב במאזן־הכוחות
 רבתי מיתקפה לנהל המצרית היכולת את

מח זו מיתקפה שכן האיסטרטגית, ברמה
 האיס־ ברמה נייד הגנה־אווירית מערך ייבת

 הנראה בעתיד שלפחות דרישה טרטגית,
ה הצבא של ליכולתו מעבר היא לעין

מצרי.
 ■זאיססרטגיה של הגיונה לצה״ל, באשר

עי- גורמים בשלושה נעוץ האופנסיבית

 ניהול כי והוכיח שם זה נסיון
ה עד־ידי ונרחבת ניידת מיתקפה

ה נקודות כל את חושף מצרים
ומאפ המצרי, הצבא שד תורפה

היח יתרונותיו מיצוי לצה״ד שר
קרבות. שד זה כסוג סיים

 והיה־ האבסולוטית המצרית, הנחיתות
ב נייד קרב־התקפה בניהול לצה״ל, סית

 ביותר היציב הנתון אולי הינד, נרחב, היקף
 רד לצבא צה״ל בין האיכותי״ ״הפער של

 על רק לא נשענת זו נחיתות שכן מיצרי.
 האיסטר־ הניידות כושר (כגון טכני בסיס

 אירגוני בסיס על רק ולא הטכני) טגי
 בדי- המאורגן המצרי, הכוח מיבנה (כגון

ל ביחס נחות ניידות כושר בעלות ביזיות
 על אלא המשוריינות), הישראליות אוגדות
 הפיקוד ברמות הן האנושי, הפער מרכיב
 פער הזוטר, הפיקוד ברמות ובעיקר הבכיר
 האיכותית״ ״העליונות של לב-ליבה שהוא

ארוך. לטווח היציב וגרעינה הישראלית,
ה הצבא את מחייב סיני פירוז

 תוך התקפית, מידחמה לנהל מצרי
 של למרחק עצומים כוחות העתקת

 ניידים קרבות וניהול ק״מ, מאות
 של הפתוחים במרחבים צה׳׳ל נגד

סיני.
ה־ הצבא יפתח אם גם אלה, בתנאים

:קריים
 הכמותית הנחיתות ראשית, •

 ב- מיגננה ניהול מאפשרת |^*ינה
האיסטרטגית. ^רמה

,׳המא של ההתקפית האיסטרטגיה מכאן
הכמו הנחיתות את ההופכת העיקרי״, מץ

 כמותית לעליונות האיסטרטגית ברמה תית
 מיקוד על־ידי וזאת האופרטיבית, ברמה

 מושגת שבה מוגבלת, בגיזרה ההכרעה
התימרון. גורם באמצעות כמותית עליונות

 הישראלית ..״.יונות •טנית, •
שי על הנשענת ניידים, בקרבות

 ווה■ האש גורמי של מוצלח לוב
 לאימוץ בהכרח מובילה תימרדן,

טנקים. 200מ־ למעלה ובאובדן בתבוסה

 טכני, כושר־ניידות הקרובות בשנים מצרי
ומע נייד ארטילרי מערך לוגיסטי, מערך

 במצב יעמוד עדיין הרי אווירית, הגנה רך
 ל־ ביחס עצמו הקרב בניהול נחיתות של

צה״ל.
 בדמה מצרית מיתקפה לפיכך,

מהיער כמתחייב האיסטרטגית,
 וכד הירוק הקו לאורך צח״ל כות

 המיגבלות את תחשוף פיני, פירוז
בהק המיצריות ונקודות-התורפה

 כקרב־ התימרון גורם לניצול שר
 שאיסטרטגיה מיגבלות ההתקפה,
מת שהיא כפי מיצרית, דפנסיבית

 הנוכחית ההיערכות מכוח אפשרת
עליהן. מהפה כסיני,
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