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| מלחמה באמצערת .. ..D^arn HI

1967 בקיץ הזחליטי היטראלי הערבי רב הסיג סירס לאחר ■!
נרחבים רדיפלרמטיים מדיניים מאמצים ערב מדיברה הטקיער ^|

רע רקב צודק ז0לרמ ן נר לכי מתאימות נסיברת להכין כדי ■!
י התיכרן, המזרח באזרר ■!

לסל הסדר למצוא כדי דברת נסי מספר אלה למאמצים נלדר H
ן באופן הבינ"ל החברה ידי על הערבייטראלי, לסכסרך נסלרם mff

קברצרת ידי רי,!ל במייחד הגדרלרת המעצמות ע"י כללי, H
הערבית. מצרים רפובליקת פרט רב הערביות המדינית H]

הסירוב בסלע התבפצר האלה רהבסירגרת האלה המאמצים כל ■!
המילון טכרלל טהמובחים בבירור ונראה היזסראליו! יהעיקנסרת H

התפטטות, , תוקפנות מ חורגימ אינם הישראלי H
בתורו, הממון העוקק 7יל הקיים המצב כפיית זכויות, גזילח ^■

הבינ"ל. באירגרניי! וזלזול העולמית, הקהל בדעת זלזול ma

אל'! לערבים ברירה טז:ין פנים, מטו;! ללא אדם, לכל התברר כז aH|
וקט. והסב הצודק הטלומ את להגסימ כדי המלחמה ₪^

יכלה נובמבר ב22 הבל1חון מועצת ידי לל טהתקבלה 242 החלטה 1^
ולקבוע התיכון, המזרח לבעית הדעת על מתקבל הסדר להגשים ^נ

האימפריאליסטי והכוח ישר17ל אבל ב:5זור. צודק מלוח של יסודות ■
ההחלטה, ביצוע את למנוע כדי המאמצים במירב פעלו בה התומר ■

להקפי5!ה, מכן ולאחר |^
והם? עיקרייט יסודות טבי על התבססה ההחלטה ^1

מלחמה. באמצעות אדמות על טבהטתלטרת החוקיות v.^ ₪^

סכל כדי וקבוע, צודק טלום למען בפעולה ההכרח .2 1^
בבטחון, בו לחיות תרכל האיזור ממדינות מדינה ■

אטר מהאדמות היסראלים המזוייבים הכוחות נסיגת את מוללת ההחלמה H
הלוחסה מצב ומ סי ההחלטה כוללת כן .19>7 בתוקפנות ישיאי ™^ 4h

ומוכרים. בטוחים בגדולות בטלום יחיים H



1 הטר,טור,אלית הריבובות הבטחת הפל,ט,ם> בע,,ת י1"וב הטייט, ■
1 הכללי המזכיר מטעם מיוחד נציג קביעת האיזור, מדינות סל ■
1 להגיע כדי בדבר הנוגעות המדינות עם מגעים טיערוך כדי ■
1 מתקבל. להסכם ^
0 בדרך מיכשדלים מלהציב נמבעת לא ישראל ההחלמה, פרסום מאז ■
1 באותה הטמון העירפול ידי על מסתייעת ישראל ההחלטה. ביצוע ■
1 מאדמות הישראלים הכוחות "נסיגת האומר האנגלי, בגוסח פיסקה ■
9 הכבושות. הערביות באדמות הטארותה את להצדיק כדי שכבסה" ■|| היות מיסודה מופרכת ישראל עליה שמסתמכת זאת טטענה למרות ■
1 מלחמה. בדרך אדמות על להשתלט אסור כי נאמר, להחלטה ובמבוא ■
11 יארינג, גרנאר החגריר את מינה האר"ס טל הכללי המזכיר ■
|| המדינות עם רצוף קשר ליצור כדי התיכון במזרח האישי כנציגו ■
9 להסדר להגיע במאמציו ולסייע הסכם לעודד במטרה בדבר הנוגעות *■
1 בהחלטה שנמסרו ולעקרונות לתוכן בהתאם הדעת על מתקבל מלוט ■

|| והתברר תפקידו אודות הבטחרן למועצת דו"חרתיו את הגיש יאריבג ■|| המתבססת מיוחדת עמדה נקטה הראשון מהרגע שישראל מהדו"חות ■
11 יסיר ומתן ביימטא אלא המטבר לפתרון להגיע אפטר טאי כך, על ■|| יסוגו לא המזויינים ושכוחותיה בדבר" הנוגעים הצדדים בין ■
8 י["ראל. דעת על שיתקבל לפתרון הגעה לפני הכבושים מהשטחים ■
11 הערבים. עם ר טי י ומהן למטא עבודה תוכנית טלה ךוה"ח הציע כן כמו ■
|| מוכנה טהיא המדגיטה, הצהרה יאריכג לטגריר למסור סירבה ישראל ■
M ממסגרת יו11ר איבה טההחלטה בתירוץ סועה"ב, החלטת את לבצע ■
11 ישיר. ומתן מםא ללא לבצעה אפשר אי וכי להסכם ■
11 את ישראל הדגישה יארינג גרבאר הטגריר שליחות של הטני בשלב ■|| כך, על עמדה ישראל מועה"ב. החלטת לפירוש בנוגע הקודמת עמדתה ■
11 בעוד, בטוחים גבולות על הצדדים בין הסכם לאחר תהיה טהבסיגה ■tt על וכי הסכסוך ליטוב תוכנית כוללת מההחלטה 1 סברה טמצרים ■ךי
H המזכיר של האישי הנציג ע קר. קי לבוהליח בהתאם יבצעה D'nsn H
H האריים. טל הכללי <^■



י _ _ ו
מספר מרעה"ב החלמת את לבצע  כתוב רטמי תזכיר באמצעות H]
ישראל ניסתה רוגירס ליוזמת הסכימו טהצדדימ לאחר .242 ■]

י טחרדטר בעת חורטים. ארבעה למטר מהן ונמנעה הטיחרת, את לטבט ^1
קט ובי 1971 בפבוראר תזכיר יארינג הטגריר הגיט המגעים ^m

בתנאי מראט התחייבויות מספר ק! להגי בדבר הנוגעינ' מהצדדים לתזכיר{■/^ פרטנות ידי על הסכימה מצרים הדדיות. תהיינה !!1הן _|■]
ממנה הבדרטות להתחייבויות במטהו טתתיחס מבלי המצרי ■■

. 19*57 יוני לגבולות נסיגה אי על להתעקמ המטיכה וישראל ■]

האר"כז מזכ"ל טהפנה הקריאה ולמרות זאת, עיקטת ובעמדה H
למרות יאריבג, הטגריר סל להזכירו החיוב טהטיי כדי לישראל ^K
הכללי למזכיר הקוראת הכללית העצרת טל החלטות מספר פירסומ 1^

MBהמטיכה הזיזקי, הגציג של טליחותו להמראת הדיוטים צעדים לנקוט ^E
יארינג. לטגריר מלהשיב להמנע והנ?טיכה בעיקטנותה ישראל ^נ
כטהיא מרסר,"ב החלמה את לבציי בכוגותה 57ל להצהיר מרבה כן ■ ^נ

ארה"ב. טל גבול ללז: הסיוע 7יל מסתמכת *H

הארבע שיחרת *|^ למלחמהו קטור התיכון המזרח טמטבר הזדמנות בכל מסרה צרפת ממטלת ^נ
לטיחרת זקוק זר לבעיה רה הטל פיתרון וכי בוייטנאם המתנהלת WM

הגדולות. המעצמות ארב;> טל בדרג טיערכו ^1
כדי הארבע וחיחות לעריכת הצעה צרפת הגיטה 3^9\י ינואר ר.יי1 |0
פעולה לטתף אלה מדיניות תוכלנה טב^מצעותנ! באמצעית לדון ^נ

.242 מס' להחלטה בהתאם המקורה רם הטל בהטגת HI
ות היטיב בדחו מכן לאחר .19^9 אפריל ב3 נערך ן ו הראי! הארב?> כינוס ■[

המועצות. לברית אמריקה בין הל1נייט בשיחות ו.תקדמות מעט טתוטג בתקוה ^|
מכן ל;!חר ררגירס, יוזמת על הארבע נציגי הסכימו 1970 באוגוסלז ^נ

יאדינג. שליחות חידוש עי! רחודטו זמן לפרק הארבע זחיחות הופסקו ^נ
ליטוב להגיט וכלו טי הערבויות ליל זה בטלב דנו המעצמות ארב7י ^H

פ/ם הטיחרת הופסקו מיד :!ך ישראל. התנגדות למרות וזאת הבעיה ^^
הטמירה לכוח בנוגע לברה"מ ארה"ב בין הניגודים הגברת בגלל נוספת 10

להרכיבו. טהוצע הטלום על ^■^

4/... ■I
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מהניגודים כתוצאה 1971 אוגוסט בלזרף נכשלו הארבע שיחות *H
השגריר הליחות לכישלון בנו0ף הגדולות, המעצמות בהשקפות ■

בישראל האיצה אמריקה לכך בנוסף ישראל. של וההשהיה ג נ ארי י ■
בין ארה"ב טל תיווך זאת להצעה וגליה השיחות את להקפיא ^

ללישראל. מצרים ■

תחילתן מאז הארבע נקיחות את בברכה קבלה שמצרים למרות, ^
כלפי באחריות תישאנה הגדולות שהמעצמות הצורך את והביעה ^

שיתוף של לרעיון בעקשנות סירבה ישראל העולמי, השלום ₪^
שהיא אלא בלבד זו לא הסיכסרך; רב לו י ר. הגדולות המעצמות ^

על פתרון לכפרת רן כבסי אותן רתארר. וחיוורת ממרת את סילפה ■
ידבר. הנרגעים הצדדים ■

והדגימה המצרי לאד ה בטי ב וברה"מ צר9ת in: האשימה ישראל ^
הערבים. עם יתיר ומתן במט:! אלא ירגטמ ל;! שהשלום דטרב, שוב 1^

הכריזה, כך כמו הארבע. שיחות בחוקיות ספק הטילה ישראל 1^
להן מקנה ;1י1.ה במרל1ה"ב המעצמות 4 ח1ל הקברעה והחברות |^

ימל^!ר שהן המצדיקה עדיפה מדינית עמדה רל*5 מיוחדת סמכות J^k
זה. תפקיד 1^

מה אין וכי נכשלו הארבע שטיחות ישראל, הכריזה מכן לאחר ^^
נוספת. בפעם יצליחו כי תקווה, שיעורר |^

הטתיים טיחרת |^
צודק לפתרון להגיע לדי לארה"ב בריה"מ בין השתיים שיחות |^

העקרית המטרה .19^9 באפריל הארבע. שיחות תחילת עם החלו במזה"ת ■
הצדדים ח1בי את שישכנעו הד??ת, על מתקבלימ לסידורים להגיע היתר, לזלהן 9^

שלה,:!. השלרלו כוונות על להכריז 1^

 שהיא כל להתקדמות הביז!ו שהשיחות הצהרות ממל^ר פירסום למרוח |^
הסופיים שהסידורים הצדדים הסכמת המעודדות! מהתופעות ואחת 1^
בשלבים. הסכסוך ישוב רלז1 כולל בהסכם להכלל חייבים לשלום 1^

הערבים מהשטחים לנסיגה הנוגעת היסודית הילייה הרי זאת) (למרות ^נ
שלידו מיכשול היוו הפלסטינים הפלימימ בעיית כן וכמו הכבוטים 1^

השיחות. הופסקו 1^
שהיא הצהיר סיסקר, גירזף מר האמריקני, משה"ןו ח^נכ"ל ערד, מה ^m

1 19^7 במלחמת שכבשה השטחים כל את להחזיר ישראל ש7;ל סובר אינר ^■^
1^ כזה. דבר כוללת /:"; מרעה"ב והחלטת היות 1^

^_



י המאמציםו רל ,.חר,/;ע!ג הו1ת,יט לגיחות מצרים הסכמת קמרות וגגר, ■ !
השקיעה ארה"ב מתחילתן. ל"יחת ישראי סירבה טתצלחנה, כדי ■
המאמצים למרות רלהמ"ילן, הטיחות את לנפץ מאמציה כל את ■

טתתקבלבה. לתוצאות להגיע כדי בו^"מ שהשקיעה ■
ריגירס יוזמת ■

1970 ליולי 1968 ספטמבר בין שהתנהלה ההתשה ממלחמת כתוצאה ■
ומטוסים5 צ,וד בחיילים, ישראל "ל האגדית במספר והעליה ■

ב5 יוזמתו את והגי" ארה"ב, יקל שה"ח מ+ילי^ררגירס, מיהר ■
מצרים התחיבות את ולהטיג ההתשה לה,!0ק|את המטרה 1970 יוני ■

לצדדים קריאה הפגה כן מוגבלת. לתקופה האןס את להפסיק וישראל ■
גרבאר השגריר באמצעות חדת ומתן למקא להל;ב0 בדבר הנוגעים ■

.242 מרעה"ב החלטת את לבצע כדי יארינג ■
1970י אוגוסמ ג_8 הא" את והפסיקה זאת ליוזמה בעגתה מצרים *■
רהד,.. ה,ר1מה> יזל הי1ב, לחלק באמנה י'"איה לא יקישראי "לא ■ 1
>242 הןןלטד> ו1:יצוע יארינג ,,,ל שליחותו הזילחת למען פעולה .■
ליוזמה ^^ כךי רטךאל על לוזצה לא ,,ארה..ב הוא, ומפליא ■

היוזמה. של חרוץ לכחלון לזגרמ דיר שלה, טה"וו טהגיט ■
סאדאת ךיזמת |

והןא לקלים ,וזמה על סאדאת הנחיא ה5יהיר 1971 פדרואר ב5 ■
.1971 במאי ג1 שנאמ מקיף גבאום בפרוטרוט הנקודות את קבע ■

כוללות! הן ■

המזוייגינ! היוליים הכוחות "ל החלקית הגהיגה עס מיד .1 ■
 כללית מנסיגה "1"ון מ>י  הכבו"ות הערביות מהאדמות ■

בייל. בי לשיימ ופוניתתה ס7אץ ת;'לת בטיהור מצרים תחל ■
מוגבל, לזמן האש הפסקת להארכת תסכים מצרים זה, אעד לאחר .2 ■
החלטת לביצוע זסניס לווו יארינג הסגריר יקבע זה זמן ובמטך ■

מרעה"ב. ^^

6/... ■

^1



L>£  1^

לגדה סראץ תעלת את יחצו המזרייניח המצריל! הכוחות .3 H
הפרדת את טיגטימו לסידורים, תסכים ומצרים המזרחית ■

לתקומה טתקבע ,mnn הפסקת במו'וך וזאת הלוחמים הכוחות ^
ניכרת התקדמות ללא זאת תקופה תסתיים אם מוגבלת. ^

הערביות האדמות את לטחרר הזכות המצרים לכוחות תהיה ^
בכוח. וטווה הכב ■

מוכנה היא אבל סיני פירוז אודות דיון לכל מסרבת מצרים .4 |^
מרעה"ב. להחלטת בהתאם הגבול צידי בשני מפוזרים לאזורים ■
בשרם יטראלית נוכחות של לסהיא צורה לכל מסרבת מצדים .5 ■

אלשיח'. ■

ישראל מנהיגי טכן האמיתיות. כוונותיה בוטאו ישראל בתגובת ^
לנסיגת הנוגע לתנאי מסרדת ושישראל ביוזמה חדח 10אין טענו ■

התעלה. ^ול המזרחית מהגדה המזוייניט כוחותיה ^H
מקוט רואה אינה ל1ישראל ישראל, ממיהלת onn הצהיר מכן לאחר ■
טל ההגנה טר אחריה והמליך המצרית היוזמה את לקבל 1^

: הטוב מהקו לסגת טהיא כונו. כל לישראל טאין ןקהדגיט, ישראל, *■

תעלת טל מרודט הפתיחה בין לקהיר ולסירובה הסיקחת ישראל לעמדת ■
מהאדמות כללית נסיגה לגין התעלה טל המזרחית מהגדה רלנסיגה סראץ |^

והן? הכרחיות תוצאות היו 242 להחלטה בהתאט כביקורת ה הערביות ^נ
| את הגטימה נסישראל לכך, בנוסף טלות, להגטמת נוספת הזדמנות החמצת 1^| באיזור. הסטאטוסקוו וטמירת המצב הקמ?!ת טהיא מטרתה, 1^

/ האדמות את לגזול מתעקטת טישראל כולה, הביב"ל לחברה התברר כך ^
היא רכן זולתה חול החוקיות מהזכויות מתעלמת רהיא כיבוט ע"י 1^

מייחסת היא ואין בתוקפנות הסטאטרסקרו כפיית מדינירת לעצמה אימצה ■
הביב"ל, הארגרנים להחלטות רלא העולמית הקהל לדעת מטקל 1^

^ ^



י ■■■ ומאמציהו המדיניים מגעיה את להגבירה זה מצב בצלה מצרים ■
הי" וכי באט מ"חקת שישראל להדגים הדי הדיפלומטיים ■
m לסכן טעלול דבר הביב"ל, רן טח רהב הטלוט את מסכנת ■

ךהחלך. ה;זולם אהדת m, מאבדת החלה ישראל כולה. האברשית ■
הר'רחרית המדינות מצד ביקורת בגלל מעיקה מבדידות סוגלת ■

נטאר לא הערבים. כלפי לטמצה הידועה התנהגותה ובגלל סזלופ ■
רהאימפרי"ליססידת: הגזעניות וחברותיה ארהיב מלבד תומך לישראל ■

הדרומית. ורייסנאם ררדסיה אפריקה, דרו" פורטוגל, ■
מצרים טל הלב לרוחב הלב תטומת אה 7<הסב "ניי,/1 מה יאילי ■

לבעיה. ומתקבל צודק לפתרון להגיע ילדי הטקיעה ולמאמציט/טהיא 0
סאךאת לנסיין מ1]ריליאם)ררגירס טל האחרונים דבריו הם אלה  ■

לו; אמר הוא .1971 ב0;אי בקהיר האחרונה בפגיל"תם ■
הטלרם, דיר את ייזמדגיש מה כל את הגטתמ הג1י1י^י "כבוד ■

החלומי. למען יותר מכט לבקע! מה ואין ■

חררס מרשב לכינוס מצרים קריאת ,H
1973 רני בי ך ר הבטח מרעצת של j^₪

באיזיר צודק ("לרם להגטימ כדי מאמציה להבקיע המקימה מצרים ■
ב^'חרירת ל":;! הבינל החברה ט"ל לצורך הלב ת"1רמו1 את ולהסב ■

דר"וו לאדר כך קל לדון מצרים ביק"ה מכן לאחר העולמי. הטלונו כלפי ■
צעדים לנקומ במטרה יארינג שליחות אודות האר"ם מזכ"ל !1הגימ ■

.242 להחלמה בהתאם !י1לומ ליצוב מתאימים 1^

המדינות טהגיטד החלטה רכזת רזי על הצבעה התקיימה 1973 יולי ב^2 ■
מהמדינות מדינות 13 מצד להחלטה הסכמה הושגה מזדהות. הבלתי ■

החלטה ט,י1פררסל1 רצונה בגלל מהצבעה נמנעה ך סי במרע"ב. החברות ■
מרעה"ב החלנזה את לבצע ז1רו1ה ומחייבת ישראל את ימריייעה ברייה Hj
כדי הריטי בזכות המתמטה הי'! לארה"ב אקר .242 מספר הקודמת ^נ

המטר על המועצה טל העמוק צערה את שהביעה ההצעה, את יהכטיל ^^
אמנת עקרונות את הנוגד הערביים, הנהטחימ טל היטרז1לי הכיבוד MM
יארינג. טליתות את להבטיל כה ממטי טישראל כך, על וצער אר"ם ^■^

8/'..* j|
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וטענה היטראלית ההתפטטות מדיניות את ל!!י?ץ המטיבה 1"rr1N H
טהזכירה סיבות אותן על חזר נציגה .242 בהחלטה פוגעת ההצעה כי ^

התכנית. את בדחותה ישראלי 0

תועלת תצמח טל>1 והיוזמות הטיהות הדיונים, מכל הסיקה, מצדים ^
את לכפות בתוקפנות להמטיר נחוטה בצווה טהחליטה מישראל ■
מרתיעה. נטויה ובזרוע רמה ביד ולנופף הקיימת העובדה 1^
המצרית המדינית ההנהגה לה טהסי המסקנה את אי!0ר זה כל ^
לא בכוח טנלקח מה "טכל 1967 בטנת ישראל תוקפנות לאחר |^

אובייקטי11י~בדבר טהרא מי כל טיכנע וכן בכודו", אלא _^וחזר |^
האופגי הקיפאון את לטבור כדי הצבאי באלמנט להטתמט הכווח 1^

לסיכסור. צודק גי מדי להסדר ולהגיע הבעיה את |^
מבחינה ישראלי את לבודד כדי נמרצת מדינית מהכנה מבוס היה לא 1^

ראם טלוט. בדרכי הבעיה לפתרון בפעולה ולהמטיר בינ"ל, |^
ז!ת לעורר כדי בכוח מלהטתמש מבוס אין ?{לה, מאמצים יכטלו |^

היהירים. מחלומותיה ישראל |^

למערכה; ת לימיו הפו ההכנות "■^

יה;!ו"נ1 בתחול; *1 ^נ
הבינ"ל בחברה מדינית זורירה המטירה הנ?צרית הדיפלומטיה |^

תחליף אין וכי ישראל "1ל ההתפסכזות מדיניות את ליזטוף כדי ^נ
הדיפלומטיה החוקיות. הזכויות את להטיב כדי :נב;;ית לפעול1^ 1^

האומות וסל הכללית ממולי)ב'י|העצרת מוסב בכל הצליחה המצרית |^
טל מירביונ תמיכה להטיג נוחפות בינ"ל ובוערות המאוחדות ^נ

ההלמות ובקבלת הצודקות לדרישות החברות המדינות רוב ^^
ובמיוחד הערבית, בבעיה ר,ר.יג"ל התמיכה הגברת ;1ת טהול.יחו ^^
ההגדרה תכוה הכבומים, המטחים ;!ת להל1יב לזכות !^ך.1ג7ז. במ11 ^^

ני. הפלסטי ה/*ו! טל ת העצמי ^^

ווז!מךיקני בתי/וט .2 |^
נקודת תה הי 1971 ביוני בערכה '■! ה;!פריק:!נית הפסגה ועידת 1^

סתם מילולית מתמיכה האמריקאנית היבלות מדינות לגבי מפנו: ,1^
ועדת לטליחות הבעיה. לטובת אקטיביים צעדיה לגקיטת בערבים *1^

בהסרטת רבה הטפעה היתה זאת, ועידה !!1ליד הזזפריקאנים, הנוחי;1יח 1^
^ היסראלית העמדה ועיקטרת המרבית העמדה בצדקה האמונה Jj^m
1 ותה. ד. וקס ות |^



: 1
ישראלית בסיגה הקובעת ,242 החלטה של מלא ליישום ■
"ועדת הורכבה העטרה" "מועדת הכבושות. האדמות מכל ■

עם להתקשר התפקיד את עצמה על שנמלה הארבעה", ■
התיכון. המזרח במשבר בדבר הנרגעים הגררמינו ■

"לביס? בשבי תתבצע זאת אפריקאנית בפעילות הוסכם ■
הגשת הטני והטלב העובדות אחר התחקות 1;ר;!טון השלב ■
ערכה הארבעה ועדת המשבר. לפיתרון מוגדרות הצעות ■
השני הסיור בעת .1971 בנובמבר ר באיזו "יורים שני ■

עליו. תשובה מתן לטם ולישראל למצרים מסמך הועדה הגישה ■
השליחות תוצאות אודות טלה הדי"ח את הגישה הועדה ■

ן ^.^ אן. כלל הךן11" <1981 רצכ?בר ב_3 האר"ם למזכ"ל ■
הדו"ח כלל כן כמו מוגדרות. נקודות 6 על וישראל מצרים ■

בה הכללית, העצרת בפני סנגאל של טה"רו טוופגה קריאה ■
את לחדש יש דעתה, שלפי הדרך את טתבהיר מיטראל ביקש ■
האדמות את לספת כווגות לה ^ין שוב וטתדגיט הטיחות *■

בכוח, הערביות ■
האדמות את לספח שלא כוונותיה על ל;,כריז , גמנעה ישראל אר ■

, האפריקאבים, הנםיאים טליהות נכשלה ובזה הערביות ■
של מדיניות בעלת מדינה היא שישראל שוכנעה, ואפריקה ■

/ על מושתתת והיא השלוט את הנוגדת ותוקפנות, התפשטו!. ■
והתפשטות. גזל ■ ₪^

! ■
אפריקה ומדינות הבינ"ל בזירה גברה ישראל של בדידותה |

עורף, לה להפנות החלו 1^
להסכים, יותר נוטה החלה העולמית ה;;הל דע" טל גדול חלק ■
י לשלום להגיע כדי הצבאית בדרך להשתמש זכות לערבים טינק ■

את ולהטיב הגזולות הערביות האדמות את ל"1יורר צודקי ■
הפלסטיני. העם של השדרדות הזכויות ■

10/.. ■
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מזדהות הבלתי המדידות uinrn 3 H

הבלתי המדינות קבוצת תמיכת את השיגה הערבית הבעיו; ^נ
המייצגת זו, מדינות קבוצת שערכה המפגשים בכל מזדהות ■
בועידת זה היו; ז;ם בין השלישי. העולם מדינית רוב את ■

בועידת <1ו ,1970 בספטםבר בתוניסיה שנערכה הפסגו; ■
בועידת :<ר ,1972 באוגוסט ררג'בארך י בג תהו' 0הי ■
המדינות 1973י בספטמבר באלגייריה ,1.177/7;,',/ הפיטגה ^

שקדמה זו, אחרונה בועידה הביעו מזוהות הבלתי ^
והשתכנעותם הערבית כבעיה תמיכתן את רמדיאך, למלחמת ^

שהתבטאה  הערבית של דרישותיהם בצדקת העמוק!; ■
הב.!ים; בדברים ₪^

ישראל טל עיקשותו; להדרדר. ממשיך במזה"ת "המצב ^
ההתפשטות ובמדיניות התוקפנית במדיניותה והמשכו; ^
שנכבשו האיזורינו תושבי ודיכוי המ1ו1חים בסיפוח ■

המאוחדות ביץומות הבינ"לע בחברה התגרות מ1;וי11 בכוון, ^
ולבטחון לשלום .ץיונ! הדבר מהוה כן וכמו האדם ובזהויות ₪^

שבטיפוח החוקיות, אי את מציינת הועידה בעולוו. "■^
תנאי רלל:ץ מיו תיסוג שישראל ותובעת, בכוח השטחים |^

למצרים, לסייע מתחיינונ הועידה הכבושים. השי1חירו מכל 1^
הועידה ואמצעים. בכל ן אדמותיה את לשחרר ורךךך סוריה 1^

היא הפלסטיני לעם הלאומיות הזכויות ף1השבת סבורה ■
זו;". באזור והקבוע הצודק הטלוט להחזרת יסודי תנאי ^

לאחר הביב"ל, בתחויו ישראל של בדידותה rnn:\ ובכך |^
התוקפנות, 0/77/, /,>,< עלי!; הטביעו מזדהות הבלתי שהמדינות ■
תועלת יתה ה וד, לכל והטרור. האלימות הדיכוי, ההתפשטות, 1^

ו,ם1י. על שעמדה הצבאית ;ימערכו; רבה |^
ו;;1ירו0י בתחווו 4 1^

..סוציאליסטיות המדינות עם יחסיה את ביטסה מצרים |^
הסכם נחתם שעימה הידידותיות, ברר,"מ עם ובראשן באיררפה, ■

בזכות ברה"מ תומכת ל3י1 ,1971 במאי וידידות פעולה טיתון1 ^■
האמצעים. בכל הכבוטינו השטחים את לעצמה ל1;ו1\יר מצרים *^M

ו 5■^^
** 1^^^



 11  1

הערבי בםאבל, העובדות את הבין >רל דה גנרגול לצרפת, אשר ■
עם משותפים רביט אינטרסים יש שלצרפת והבין ישראלי ■

ערב. מריבות ^
כלפי צרפת עמדת ,';ת רהגרל הגנרל קבע 1967 יוגי במטבר ■
ערב, מזיגות על בתוקפנות פתחה שהיא זה, י0וד על ישראל ■

מכירת על מלא אמברגו להטיל החליטה צרפת ממשלת ואז ^
עמדת את שיבה ל;; פרמפידר הגשיא לישראל. צרפתי נשק ■

משגת 242 מספר החלטה בישום בצורך לתמוך והמשיך צרפת ■
לישראל צרפת בין היחסים לצינון הביא זה ובר .1967 ^
לערבים. צרפת בין היחסים מאוד השתפרו \את ולעומת ■
באירופה חזישיוו הטגיט המצרית הויפלומטיה השיגה כן £

בעמדת מחל השיפור היה בהם ביותר הבולם 70/.: המערבית, ■
בהארוגית יום דגלס אלק סר טלה םה"ח נאום ל^חר בריטניה ■

הכריז; הוא זה בנאום .1970 אוקטובר ב21 9^

לגבולות והירדנים המצרימ מהשטחים לסגת ישראל "על ■
.וש כי על לותר ועלי!; 1967 י ביו החמישי לפני לה שהיו ■

בסוריה". הגולן רםת *H

כלפי המערבית גרמניה בעמדו! יחסי שיפור היה תחום, באותו 1^
הדיפלומטיים היחסים חידת'! לאחר וביחוד, הערבית הבעיה ■

.1973 יוני גד. בשמו ימה ע ₪^

המדינות, ורוב ו,בינ"ל, בתחוט ישראל של בדידותה הודגמה וכך ■
וההתפשטות התוקפנות חותם את עליה הטביעו ובמערב, במזרח ■

זכויות את ולכבד הכבוס1ים הערבים מהשטחים לסגת ממגה ודרשו ■
1;פלסמיני. העם ^נ

את להכין בדרכה הערבית לדיפלומטיה ניצחון \ה היה ₪^
הסף. על העומדת הצבאית המערכה את לקבל נ"ל הבי האקלים ■■

* 1^^
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הערבי בתחרה .5 1

פרי נושאים ו,יר לא הרבים הדיפלומטיים המאמצים כל ^
מדיבת הערבי. בתחונו למערכה מתאימה אוירה הכב11 ללא ^
1971 אפריל ב17 הוקמה הערביות הרפובליקות איחוד ^

אוגוסט ב29 ללרב מצרים בין מיזוג של ואיחוד והוכרז ■
ספטמבר ב10 העימות מדינות של פטגה ועידת ונערכה ,1973 ■
סעודיה האחות עם טלה האחור; יחסי את הידקה ומצרים 1973 ■

נפט. המייצרות הערביות והגסיכויות המדיגרת ושאר ^
ושיתוף הפיוס ארית! ביצירת תצליח שמצרים כדי זאת ^^

הדיפלומטיה למפרץ. ועד מהאוקינוס הערבי בעולם פעולה ■
הערביות המדינות כל עם קשרים קייום היתה המצרית ₪^

ביניהן. אפלייה וללא והחר.1; ההערכה בכל האחיות הידידרתיות ■
הערביות במדינות סאדאת הנשיא של לביקורו תווות כן כמו 1^

תחילת עצ0 עט התקוה המערכה,הוגשמה לפני הידידותיות ■
המפוארות בעמדותיה הערבית ;\*\** ונגלתה רמדיאך מלחמת ₪^
סייעה האומה והערכתו. העולם לכבוד \כתה והיא ביותר 1^

סירבית. בצודה המערכה ו,; ז לחי 1^

באותם הערבים של ביותר לאוהד העולמי המצפון הפך כר H
לעידן נכנסו הערבים כמר"כ בעיתם. צדקת את רלמבין רגעים ■
קולם אללה ובעזרת ,1y73 אוקטובר ב6 שלהם ביותר המרהיב ■

השקפות ה;;ימו ובמקומם ו;שקפות ניפצו והם גרמה נשמע ^
אוקטובר 6 ולאחר במזה"ת המדינית המפה את תינו הם וודטוו!. ■

לכן. קווט שהיו מכפי העניינים השתגו ^^
מת1^יל[^ו^ אותו מלטפר מנוס שאיו סיפור, היה זה ומאחורי 1^



* 

טני טער



בתוויה. ^
לא היא הרי 1973 באוקטובר פרצה היא אם אף רמד5אן, מלחסת ■

שבים. משט יותר מלפני החלה אלא אוקטובר ב6 התחילה ^נ

תוצאה היה לא המזוייניוז הערביים הכוחות שהגשימו הנצחדן, 1^
בדרך ודם זעה מאמץ, אלא מקרה היה לא כן ובמו אחד יום של ^נ
אודות בסיפור להצטמצה נכון \ר, יהיר, לא לכן הארוך. המאבק |^
תמונה לתת כדי .אלא לאחריו, שבאו המאבק וימי באוקטובר ה6 |^
ארוך זמן בפרק המאורעות כל את ולהציג לאחור לזהור יט שלמה 1^

.1967 ביוני מההסיטי זר, 1^

מכאיב, במבחן המזויינים כוחותינו הועמדו הטליגקי בסיבוב 1^
להתמודד עליהם והוטל טוים כוחות ללא במערכה ע??ממ int מצאו הם 1^

ן נצחו לאוייב, והעגקבו עצמנו את הבסנו להלהנו. אפשרות ללא ^■^
בר. להתכבד טראוי שמן נתח לו. מגיע שאינו 1^

הערביים ר.כוחות על קטות השפיעה התבוסה התבוסה. סיפור זהו ₪1^
לא זה מכאיב שמאורע ונטבעו לקח, מכך ו;סי',;ו והם המזויינים 1^

לעולם. ישנה 1^
כדי מאמצים הושקעו 1973 אוקטובר רעד 1967 יוני שבין בתקופה ^נ

מהגדר. החצייה תחל בטרם ;;ור|הנצחון אל ו,תבוסה מחנסכת לעבור 1^
האהובה. לסיני התעלה טל המערבית |^

כן כמו' חטובות. ופעולות, גדולים אירועים גדוט היה זו; זמן פרק 1^
פעולה קרבה, של אצילות דוגמאות וכן והקרבה רבים גבורה מעשי היו 1^

הגיע למנוצח. ראוי yk כך על לדבר היה אפשר ?!י ושקידה, שקטה ^נ
חלקם את יקבלו שהנו כזי והגבורה ההקרבה על ולטפר לגלות הזמן ^נ

כראוי. שיוערכו באופן ובעיונים במחקר 1^

נפשית מבחינה מחדש עצמם את לבנות החלו הםזוייביס הכוחות ^נ
ובתכנון באימון המשיכו הם עצמו זמן באותו וחומרית. מוראלית ^נ
ותשחרר כבודם את להט שתחזיר מכרעת, למערכה להכגם כדי רציגי ^H
כדי תוך זאת כל בזק. במלחמת האויב שגזל וו.זכויות האדמות n.r *^H

0בי0ו הישראלים, המזוייבים הכוחות בין נמרצות קרב פעילות כדי 1^
 שגמרו המצריים המזוייבים הכוחות לבין ו,בניה, פערלות את לעצור 4^

העצמי. כוחט את מהדנט לבות אומר |^



משש יותר בלא הגדולה הפעולה בהשלמת דרכיו ך,צליו1 אללה ' H
בופר, אנדריה הגגראל וביגיהם המלחמה, שמומחי בעוד שנים, £

משר, דור,והגנראל של מתקופה פחות לא 1;פעולה 1m העריכו |^
לערבים שתהיה עד דורות, משני פחות בלא nsv ~p!Vii דייך 1^
משקל. בעל כוח המלחמתי, כוחם את ישלימו nna ;;ו תקומו; H

שלבים לארבעה רמדיאן, מלחמת עד השנים, ס1ט את לו!לק אפטר ^
.68 אוגוסט עד 67 מיוגי האיתנה;. העמידה ;;1]לב ים עיקרי ^

.'69 פברואר עד *68 מספטמבר הפעילה.; ההגנה טלב 1^

.'70 אוגוסט עד '69 ממרץ ההתשה; טלב 1^
.73 אוקטובר עד 0ךי מאוגוסט אשן הפסקת טלב |^

עד שככר. והיא 1970 באוגוסם רוג"רס ביוזמת 3ט0קה האש 1^
מהשלבים שלב לכל 1973 באוקטובר ר,6 בצהרי אדיר ברעש שפרצה ^נ

אי גבורה, ומעשי היטגי"וו היכר, סימני mutj ;i1p.i הללו |^
השלבים פרטי את גמסור :!גו אבל תומו עד ן העני את למצות אפשר ^1^

הציוניות הכזב טענות ן גי האבודה האמת שתתגלה באופן הסדר, לפי |^
הצבאי, הישראלי ד.ממסד ;0ל והטקרינ! *■^

.*68 אוגוסט עד וגמטך 1967 ביוני החל יתגה הא 1.עמידו; שלב 1^
לאחר מחד01; בגיה לאפטר כדי רגיעה היתה העיקרית מטרתו 1^
התעלה, חזית על הווגגה השלמת לצד בהקדם, ההריסות הסרה 1^

אסמאעיל אחמד שלוא 1;ית1; המקרה יד נסל המופלאות ;;עובדות אחת ^נ
לידיו קיבל המזדיינים) הכוחות של הנוכחי הכללי המפקד ) עלי |^

.1967 ביולי 0500|ב1 משעה החל החזית מפקדת את 1^
קרבות מספר זאת תקופה ראתה האש; להפסקת ההתחייבות למרות |^ ,

של המועט למספר niuirtt המזדיינים, כוחותינו ט4:י;:לו גבורה 1^
היתה הראשונה ד,מ7גרכה ברשותם, טהיר, וציוד 1;שק חיילים, 9^ ,

,"67 יוני לאחר האיתנה 1:עמידה טל הביכוריט פרי שהיא אלעש, בראם 9^
כוחות כאשר זאת המצרי, חט הלו עשוי שממנו החומר התגלה שבה ^^ 1

ביולי ה1 בוקר טל הר^טונות בטעות התקדמו משוריינים ישראליים |^
מהדרום התקדמו הם ליבם, :;ת ממלאת הזול הנצחון יו;ירות כ:!0ר "67 ^^ /

מהכוחות מחלקה להם ::ריה מהצפון. פראד, פורט ;!ת לכבוש כדי 1|
קל. בנשק ^^צויידים לוחמים, מ30 יותר מבתה טל<! המיווודיט ^|



ירט 20 לפני טהסיג המהיר טהבצחון טיעור קיבל האויב ■
לעולם. יחזור ולא הכלל מן יוצא הרא הזנחה בגלל ■

טריון התקפת לעצור יכלו טברטותמ הקל paan m האנטיח ■
לותרעל'הנסיון נאלץ והאויב ,fn7JJ אבדות לה וגרמו יטראלית ■

מכן, לאחר העז לא האויב .1967 ביוני היןסגיו את לבצל ■
3ראד פררט את לכבוט בחירנו על לחזור הטניס, טף' כל במטך ■

איתן. העומדת ^
פגעה ל!1 19^7 ליוני טהמפלה הוכיחה, אלעש ראס מערכת ■

הזדמנות לו תנתן :;נ לנצח מסרגל הוא רכי המצרי הלרחח יחל ברצונו ■
אותה אינו היטראלי "החייל המערכה, הוכיווה כן בעימות. וחקולה ■

הזדונית. הל>יונית התעחולה אותה טהפיןלה אגדה ■
הכוחות את להפציץ 1967 יולי ג14 המצריח הטייסימ הפציצו באריר ■

מטוסי יצאו רכא"ר האריב. חל רהחת"מ הממרכבימ המ"ררייגימ, ■
היה בטמים קרב אותו אוירי. קרב מטוסינו ניהלו לקראתם האריג ■

האוירית המהלומה בעקבות בו אחזה טהל'זחצנות לאויב, גמורה הפתעה ■
היטראלית התעמולה התרחלחה. מאז מתוד"י יותר עבר rVp רימייזצח, *■

המצרי האו,ר סלחיל כרלר הערלה בפני ולהדגייו להתפאר הפסיקה לא ■
האוירי הקרב לכן לעין. הנראה בעתיד תקומה תהיה לא המצרי .■

לאריב, גמורה הפתעה היורה 7יי19 יולי 14 בירח טייסינו טניהלר ■
ובאימה. בטחז עמדותיהם את ועזבו לעתף בבהלה ברחר יחייליר ■
בצי המטח"ן" טל הכוח מחצית  אילת המ"חתת טיבוע היה ביט ■

אבל גו0פת .","., בבחינת ,19^7 איקטובר 21 ביום  הישראלי ■
הזאת המטחתת את ניפץ המצריים מהסטייילימ אחד בים. הפעח ■

n,^M 7J'M הטריטוריאלית למים גכגסה והיא היות בים והטביעה ■
ד. סקי לפורט מזרחית ^H

היה הרא כן בטילימ. שלגו הרא"רן הימי הקרב היה ביט זה קרב ■
ל"גות צירף היה בעקברתיר בהיסטוריה. ימ טיל, טל הראטרן הקרב ■

ימית. לרחמה ;:רדרת בזיולח מהתאוריות הרבה ■

1^/.... ^■^
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טבמטך ,1968 בספטמבר הפעילה ההגבה טלב הרול מכן לאחר ■
זמן בפרק ירי בחילופי הצטיין המאבק .19'9$ פברואר עד ■
האויב טל החופר! להגבלת הביא הדבר רבה. ובעולמה ארוך ^

האויב אבדות רבו כן כמו ובסיררו. בתימרוניר בתנועותיו, ■
והניוד. בנז"ק בחייליה, ■

ה'1ויב מל האבדות 8י19. בספטמבר החלו הארטילריה קרבות Wk
ומקלטים. ונקרית ג ביאורים, להקיח החל רהו:1 גדלו, |^

הטווח קצרי קרקס/קרקע המילים סוללות את הטתיד החת"מ 1^
אזור כפרי רטאר וסואץ אסמאעיליה הערים מול האויב טהקיח ' Mf
והכפרים. ה7!רימ אותן להטמדת תרכגיתו את לבצע כדי התעלה 1^
הוא אך וקלנו הארטילריה נגד מטוסיו את להפעיל ניסה האריך. mM

גמישותה הארטילריה, "מדות זחל המצרייבת ההסראר, בגלל נכטל 1^
להקים לתכנן האויב החל ומכאן טלה. האט ותימרון בתביעה 9^ :

תחילת זאת והיתה התעלה. חזית לאורך חזקים ביצורים קו ■
הראטון. ברלב קו זקל לידתו 1^

וי
מנצל כטהוא הכגדות, אבדותיו למרות זה, קר להקים הצליח ריב הא ^

את להפחית נאלצנו אנו ההוא. בזמן (סלו האריר חיל טליטת את *^
על הפגזרתיגו על הטיב והאריך והיות טלנו הארטילריה אטד ^נ 1

התעלה. ךאיזרר וכפרים ערים יהפצצת מוצביו ^Hji

הביצורים להגברת יחסי באופן פחתה שלגו הארטילרית האט הטפעת |^| !

זה קו להטמיד כדי ולחדט להמציא החלו כוחותינו ברלב. בקו ^1
ואם ובקצינימ. בחיילים רבות אבדות לאויב ולגרום בטלמותר 1^
ללא בארה"ב, הנטק ממחסני ובציוד בנחק החסר אוג למל;. קל ^1
בחיילים? הרבות באבדות החמר את למלא ניתן כיצד תמורה, 1^ ;■ i

טלב הוא הטליטי, הטלב החל ההמרות ;ו;תי את קיהגטימ ובכדי ^H '

יוזמת את קבלה טמצרים עד במטך זה 'קלב 9י19. מרס ב8 ההתשה ₪^
.1970 אוגוסט 8 בירר נוספת פעח טככה הי!ט ררגירס. Hi

רב. בריכוז הקו את להפגיז 9ל19 מרס ב~8 החלה טלנו הארטילריה 1^1
רצול1ות. טעות 5 במטך הראטון ביום נמטכה ההפגזה 1^ :

17/ ₪^\



רמטכ"ל ריאד', אלמנעם עבד ל ו ז! פריק בא בברקר במלס ב9 H
ההפגזה בתוצאות לצפות היקר, והחלל המזו'ינים הכוחות ^
מופת בזאת והראה ביותר, הקדמי במוצב נפל הוא הזאת. ^

טנהרסו עד ברציפות במעט נמטכה ההפגזה ולהקרבה. לגבורה 1^
בקרב רבות אבדות להסב כרי הראטון. ברלב מקו כ~>#80 ^
חיילינו בקרב ההתקפה רוח את לפתו! כדי האויב, חיילי |^

על פטיטה פעולות החלה התעלה, את לחצות לאמבם כדי וכן ^
ובלילה. ביום קרוב בעומק התעלה מל המזרחית בגדה האויב מוצבי 1^

עברו מכן ולאחר קטנות, בקבוצות לחצות החלו כוחותינו ^
והיעד ההיקף מבחינת יותר, גדולות מוח לפלחי כוחותינו ^^
הצליחו הפשיטות יותר. ואח"כ פלוגה לגודל הגיע וזה 1^
הסיור וקבוצות ט, וחדי המי כוחותינו פעילות למה והחב 1^
והיא גברה כוחותינו טול הקרבית הפעילות והמארבים. 1^

עברו מבודדות מטרות nsrrnri ולילה יוח להתבצע החלה 1^
טל המוראל היום. לאור האוייב טל מבוצרימ מוצבים להתקפת 1^
גברו ובציוד באנטים האויב אבדות חצייה, בכל עלה הערביט |^

מתמשכת. בהתהןה הצטיינה זאת ותקופה <1^

כנגד כבדות בהפצצות זחלו האויר חיל ז;ת למערכה המיל האויב ^1^
על ההפצצה להרחבת כהכנה 19^9 ביולי ת וירי ה!! ההגנה מוצבי 1^

קומנדו אנטי פלסיטות לבצ7\ ובכדי המצריים היבטה כוחות 1^
עמודי כגון מבודדוה, אזרחיות מטרות מספר נגד בעומק, י 1^
מספר להתקיף ניטה ה;;ויב וכדומה. גבוה מתח בעלי חממי' ^^

ובאי סואץ מפרץ בחוף גריך, באי המבודדים כוחותינו פ?ל מוצביו! 1^
המקום כאן ולא כוחותינו גבורת מעטי התגלו אלה בתקופות סחראך. ^נ

על לחזור ניסה לא ('והאויב טנ!!מר מספיק אף הרז. עלי לספר |^
בהן. שהלם הרב המחיר לסל ב נוספת, פעמ אלה פעימות 1^

לחימה פעולות מספר המצרים הכהות; בצעו זאת בפני לעמוד כדי 1^
I ימטיר עוד כל בטחון לו יהיה לא מי האויב את טלקכנעו מיוחדות, 1^

זאת. באדמה הטנואה נוכחותו את ויטיל הערבית הארץ בגזילת 1^

ובאליזך, ברמאנה, האויב מוצבי את הפגיז טלבו היס חיל 1^
אילת נמל את התקיפו וצפרדע אד^ סיני', ל1ול הצפוני בחוף |^
כלי טלולקה לאויב והטביעו 9ס19 נובמבר 16 ."ם יי ב הילקראלי 1^

ביוט במל אותו את התקיפו ממן לאחר הנמל. בתוך טימ . *■^

1 1^^
3 י



 18  1

| ציוד עמוסים טייט כלי טני לאויב והטביעו 1970 פברואר 6 1^
ו הנמל מציוד גדול בחלק ופגעו אדיר ברעט שהתפוצצו ותחמוטת, H

העיירה. מן הקדמי ובחלק 1^

הכיתור את ל9רוץ טלנו האויר וויל החל האלה הפעולות כל סם ^
האויר חיל מכאיבות. במהלומות לעת מעת האויב את ולהפתיע |■

הלל ה כ מהאויב פאנטרס, מדגם החדטיס האויב למטו0י ארב טלבו ^
מיג21 כטמטומ האגדה, בניפוץ הווול 9י<19 דצמבר ב9 אותם. ■£
בבםקו בעצמו, אמון רכט טלנו האויר וחיל פאנטרם מטוס הפיל Hj

והוא נצחין טיכור טהיה האויב 0ל דעתי נלורפה וביכולתו. ■£
טכוחות ב!?עה זאת כמלון. אחרי כטלון טאירע מכך, נחרד |נ

את והעציב שהכעיס מה נצחון. אחרי ניצחון הגטימו הערבים ^נ
פעילותינו את להפסיל; טלו .היכולת אי הרגטת הוא האויר. ^ן

והחל אחר טפל לרעיון פנה האויב ויז!ויר. בימ ביכטה, הרצופה Hj
לחץ את יחליט הוא בכך אולי ;י1כן אזרחיות, מטרות להפציץ 1^
יזעזע וכן מולו כוחותינו מגיביט וירפה עליו, כוחותינו ^1^

בית את הפציץ הוא ואז המזוייבימ. בכוחותיו העם אימון את 1|
ב"אבר האזרחי החרוטת בית ואו1 אלבקר" "בתר הייחודי המפר . H8

זעבל". We

31ארב 7:בק בפני 57מד הוא נבטלה. האויב טל החדטה התוכנית ^נ
הטילים רטת וזוהי ובמומחיות, מגן בחומות המתקיפים ו למטוסי . WM

את לטבט וגיסה נגדה לבו ת;>'ומת את רכז האויב מו'רסימ. נגד B■
העיקטות והתגלתה עילאיים גבורה תופעות היו הר!חת. בניית ^נ

האזרחיים, והעובדיר המהנדסים, הז!וירית, ההגנה אנטי טל ד,דכד, ^B j

חלל נפלו רבים ואזרחים חיילים הבניין. בפעולת טהטתתפו ^נ
וההפצצות ההתקפות כל למרות ימה המט בביצוע המטיכו הנ! אך |^

האויב טל המטורפות ■J

הצליחו טלנו האוירית ההגנה כוחות האויב. ממוסי התשת תקופת החלה WM

.1970 יולי חודמ הוא אחד, בחודט אויב מטוסי 21 ולהטמיד לפגוע ^^
האמריקני, טה"ח יוזמת את בדחיפות לקבל האויב על הטפיע הדבר 1^

.1970 באוגוסט ב3 האט להפסקת ררגירס |^
סבלנות תוך העטייה טלב הוא חדט, לטלה מצרים נכ03ה זה ומתארך 1^
למערכת ותכנון הכבה טלב ההתטה, מלחמת לעךי קלילות טלב וטקמ, ^■^

רמדיאך. מלחמת ,1973 אוקטובר מ3רכת הכביד, 1^
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0פיכנרב_רההכנרת *

שלום ולא ליזמה מ ,לא 1
המדיניים האמצעימ בל את ביזילה מצרים 1972 ן1בת בסוף ■

טלום לא "ל מהמיצר הבעיה m להזיז כדי ינ' והדיפלומטי ■
קיבק.גך ומדעי.11ב. האך,,ם הו1ליןו11 כל ,;ת קבלנו מיוזמה". ולא ■

מזדהות הבלתי המדינות במאמצי תמכנו הבינ"ל; היוזמות כל 'ת ■
והשניה הריונה רוג'רס וביוזמת האפריקניות והמדינות ■
סאדאת הנטיא מזר; יתרה .1971 בפברואר יארינג וביוזמת ■^ באותה במאי עליה יןזר והוא חיי0 באו,1ו פרטית יוזמה העלה ■

סרכנו כן קיריה. לוליחוו! האמריקאנית ההצעה את ;ןיבלנו יכן ■
.1971 במ:!י ברה"מ עט ידידות חרזה ■

יע0יגו התיכךן רמזרח במצב בקיפאון לכפל כדי עטינו זאת כל ■
עלה זה כל .jnix לפתרון ולהגיע הבעיה את להזיז בתקוה זאת ■

ניצלה בישראל בעוד הדעת לל מתקבלת לתוצאה טבגיע מבלי בתוהו ■
דרך כל ולחסום העיקטים תנאיה את להחמיר כדי הזמן חלוף את ■

הדומיננטי. יהיה הו.>! "לה קהרצון כדי הערבית בפגי W

את יזיזקנו לריי^אל זמננו א,; ביזבזנו יא יבי קלי ''ז1מי11י *1
מוראליי0 כלכליים, מדיבייח, רביו', בתחומים ופעלנו כוחנו ■

וצבאיים. ■

"n"D1^ כיגי ט^ינו "ב,י המקוו,מ, הכוח .גורמי מימ"י יכאטי ■
ה"בן|י0 את ^n הט,ל,ט, הקיפאון "ת ל"גיי כיי ''צבאי im" I^ לפען.ל לבן ,,),יו1ן הכוח "חומ>. ך.^,ר לה0תמ;., כדי המתאימים ■

ה0תכנעות מזל 11ולדה "היא הצבאי, בגיינ. ל""ם" טי,0 הי™ ההח^ה ■
מזייין בכוח אלא זה ממצב נצא טלא והצבאית המדינית ההנהגה ■

אי התוקפבות בהמטך rl^nn rM ישראל "" ל"כנק אחרון כאמצעי ■
ות החוקי מהזכויות nnn>7J,nn א/. בכרח המיגיים הסס1ז,מ כיביט גהמחן ■

הפלחמיגינו. הערבים זז1ל ■

הנו7?זת ההחלמה 1
לדיון "הועלתה ד^:רית הצבאית המפקדה בפני "קמדה הבחירה את ■

והס פעולה תחומי בשבי לסכח "פי"ר והעדפה, ה"ואה לצורר ;■

*1|



ההתטה. למלחמת חזרה * ■
גבוהה ברמה צבאי מ?'מץ לעטרת * 1^

התשה. ממלחמת רתר י M

כל את הגטימה ההתטה טמלחמת הסתבר, ממצים דיינים לאחר 1
תסכים לא ישראל כי כן כמר בה, 3ובקטבי בתקיפה מטרותיה ■
צבאיות רמיגבלות גורמימ מספר בגלל התטה למלחמת לחזור ■ I

ידועות. ttk כוח ומגבלות כלכליות ■
תגיב ספק ללא  הרי התטה מלחמת לכפות מצידנו נסיין כל ולכן 11

, דבר טל יפריטו יותר גדולים ובממדיו! בכוח ישראל עליו 11
והאויב קמנרת פעילות נבצע שאנו אטטרות בפני עמדנו מאגו ■;

והצבאי. המדיני לערמה ומעבר מעל טתעלה גדילה, בתגובה יגיב 1!

אנקר השונות צורותיה על nnnnn מלחמה אפשרית מכל הוצאה וכך ■
כוחות הול פגימות רת, איירי הפצצות ארטילרי!!, rm חילופי כללה 1

אחרות. דומות יפלרלרת ריס יבטה כרחרת מייחדים, 1

את לקבוע יותר, גדול <:באי מאמץ ע1חיית על לוז^רב עלינו היה 1
בפני ל;;1'!ידתנו הפרוות עיכל טיהורה כדי והיקפו המאמץ סוג 1

תר,יה| האויב נגד זוהתקפתבי אחרית, גמלים מהאייי. גדולה תגובה ^■
את לבלום מוכנים ונהיה עצמנו את נכטיר זמן ובאותו גדולה ■

{ גבולית יהיר :;>1ר יהיו האויב, (>ול הוד;:י11 הנגדית ההתקפה ■י
^ יתלבו. ההתקפה רכיורני ■

למדינת ץבאית מפקדה הקמת כוללת. האריבןתהיה ל1ל 5)התקפתנו הרחלט 1
להתקפה אפמררת וניתנה היות למצב, חד01ה תוספת גתנה הפדרציה 1

הפדרטיבית הכללית למיניקדה מבצעים אגף הוקם חזיתות. במתי משותפת 1
את יארגן ת;:ם והוא למפקדה מוגה נרפל אלדיך בהא רלואא" ■

ההדדי. הפעילה 0תרף ■

התכיגנר כן ל.מר הצבאי, בכרח להני1תמוק ת גי מדי החלמה התקבלה 1
במסגרת מרכזירת, מגע קרב טל בפעילרת לפתרד! המזריינים הכרחית 1

לכרוזית יהיה בהן הראטי רי0ירה\כ(קהתפקיד כרללת אסטרטגיה ל 1
והצבאי המדיני המצב מאזני את לטבית כדי זאת המזריינים. 1

הכרח תחרמי ביתר להיחו1מט המתאימות הנסיבוו1 י!ת ולהכין במזה"ת 1
נו. י הערב בידי הנמצא 1י



ו*

מאולתרים מרעיונות כתוצאה באה לא זאת נועזת מדינית החלטה ■
הזמן הוא טהזמן מציאותית מידיעה כתוצאה אלא בפגקיימ יח5!:ימ אי ■
את טהקיפו הנסיבות כל לא אם יי', יבי יייתי. הטרב 1
המקווה. המטרה להגסמת דוחקות ואף מתאימות נראו ההחלטה מעצר. ■
הכוללת הראיה עם הדוקה בצורה קטורה תה הי המטרה של המציאות 1
או הגטמתה את המאפסרים והגורמים אותה הסובבות הנסיבות טל ■

בדרכה. העוצרים ■
באופן הגדולה החלטתו את ההחלטה מקבל קבע זאת כל בגלל ■

ו יי"'"יי' יי1 "י 

הרב ךבסיונו הנסיבות כלפי והבדדקר, העניינית ,ntv,,u1 ,.....' 
ובמטבר הערבית המצרית במדיניות הערביםיסראליט, בסיבובים ■
למטרה, להגיע איתנה החלטה ומתוך 1967 תבוסת טיצרה הבפטי ■
ואת המסגרת, את הבהיר הוא המלחמה. החלטת את המחליט קבע ■

תואמים היו אלה כל המיוחלת. המטרה ואת הביצוע והיקף הטיסות <■
ההצלחה. דדיטות את לחלוטין 1

האויב כוחות טל כוללת תבוסה טהיא הצבאית, המטרה את קבע הוא ■
חטיבות בעלי איזוריט על והטתלטות הגריך ורמת בסיני היטראלי ■
טחרור להטלמת המתאימות ..נסיגות את להכין כדי זאת אסטרטגית. *1

לבעיה. צודק מדיני פתרון לכפות וכדי הנטק בכוח הכבוטות האדמות ■

המצרית הכללית המפקדה על היה זאת, ברורה למטרה ובהתאם ■
הכוחות עם יטיתוף טתתבצע משותפת אסטרטגית התקפה פעולת לתכנן ■
את ותטמיד סראז לתעלת פריצה תתכנן מצרים הסורים. המזוייבים ■

בגדה ק"מ 15~10 טל בעומק גטר ראטי על ותסתלט ברקב קו ■
לאויב. האפטר ככל רבות אבדות גרימת כדי תוך התעלה טל המזרחית ■

מוכנה ותהיה האויב טל נגדית מתקפה כל ותטמיד תבלום כמו"כ ■
לסדריה, אמר מכן. לאחר עליה טתוטל נוספת קרבית מטימה כל לבצע ■

את תפצל בגדלך, האויב סל ההגבה קרי את ותפרוץ תתקיף היא ■
המזרחי בחוף הירדן בהר " לקו ותגיע כוחותיו את תטמיד ריכוזיו ■

הכנרת. טל 1
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הערכות בערכו ומפרכת. ארוכה בפעולה החלה הכללית המפקדה 1
הבסיסי'מ|כדי האלמנטים כל בחשבון ונלקחו רביו! וסקרים

התיאום ואת המפוכחת התוכנית אה להגזים וכדי להצלחה להגיע
אלה5 טבאלמנטים החטוב0 ההדוק.

הישראלי הבמחון תאורית של מדוייק ניתוח .1

זאת. בתאוריה והחול™ הרוה צדדי אח לקרוע וכן

האויר מזג ותנאי הטופגרפים התנאים לימוד .2
הטובים המועדים את לבחור כדי הבאה המערכה !קל

הערבית. ההשקפה מבחינת לניהולה ביותר

הישראלית, הצבאית המפקדה טל האופי לימוד .3
ממדה הצפויות והפיחות

ותגובותיה, התנהגותה לגבי

ארגון ולימוד האויר אודוו! מ9ורטות ידי7יות איסוף .4 ,■
^ל ריאלית הערכה ומן סואץ בתללת טלו ההגנה ■

הפחתה. או הפרזה ללא ■

הכוחות וארגון להכנה המתאימה השיטה בחירה .5 ■
המשימות לאופי מתאימה אנקר המצרים, המזויינים <1

הכוחות. בהם לימדו טי הקיבות 1

הגטמת וכראטם הצלחה המבטיחים באמצעים מלא ריכוז יי. 1
הגורמים טל יעיל ביצול תוך וטקטית אסטרטגית הכתעה 11

המגלב. את האופפים והצבאיים המדיניים 1|

הגורמים H
. לבטל היתה המצרי הצבאי המתכנן בפני טעמדה הראשונה המטרה H

טל הכזב על המבוססת הישראלי, הלארמי הבטחון תאורית את 11
וכן הרתעה" "ויכולת יוזמה על למזמור והכורח בטחון" "גבולות ■

על כוח של סיוע ולהבטיח נפרד באופן ב7?רבים להלחם הצורך ■
עת. בכל אותה טתחלץ באמבה ברית כבעלת H
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את שתחלץ ברית כבעלת על כוח של סיוע "הבטחת 70 המובן ■
של והתפתחותה ותה צר ו לאופיו קשור Kino .מן רכל ישראל ■

כתוצאן. בא יא זאת מה,וצרות שנבע ה0כסוך 0כן במזה"ת. ישראל ■
של לתוצאה קשור הוא אלא הכיב"ל המשטר בפסגת מתהליכיה ■

ו0גוא זר גוף בהיותו הישראלי, הצד והתפתחות היוצרות אופי ■
כי ספק אין א(קך הערבי> העבק הפג, לעמוד לבדו יכול שאינו ■

הערבית< לאךמה Y1™< אותר יקיא הוא ■

ככל _ אורגנית להתקשר אלא הישראלי לצד מנוח היה לא לכן ■
וחיים, בטחון ישאב הוא שממנו חזק אחר כגוף  דרה ישות ■
החלקימ על ויטלוט יוודור יתפצל, כאזור, יתפשט אשר עד ■

בו. ביותר החחוכיס והאגפימ 1

בצורך הישראלית הצבאית במחשבה התגבש כההון גבולות של המושג ■
,ד, על יטזראל של והימי האוירי היבשתי, המרחב את להבטיח ■
כךי ךזאת הערביים> וגמים בקרקע ,דיים וחיי של,חיח סיפוח ■

יגטימו: חזאלה 1
הערביות מהמדינךת שיסגע טבעי מכשול על הסתמכות .1 4
זמן ובאותו כלשהי צבאית פעולה לבצק היכולת את ■
מדינה כל כגגד התקפית פעולה חיפ® לישר?1י יאס"י .1

ערבית. 1

באופן ישראל, של מליבה רחוק להיות המכטול על .2 ■
בטחון יתר לישראל בסיף טי אסטרטגי, עומק לה שיספק ■

באופן וחיסרון עולה יס/לחיויפלפ מרחב לכוחותיה יעניק י ■
המדיבות עומק על ויאייס ישראל של שלומה את שיבטיח ■

הערביות. 1
מיבימלים, בכוחות המכשול על להגן אפטר סיהיה .5 ■

במ^ך הערבים התקפת לבלימת המיכשול '.ת לגצל שיוכלו ■
מספקת אפשרות שתינתן עד האפשר ככל ארוך זחי פרק ■

מהעומק אותם ולהזיז ישראל של המילואים כוחות לגיוס ■
בחזיתות הכללית כתוכנית להם שהוכגו המקומות לעיר ■

וגרלך. סיני ^
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לר שתהיה כזר במדה וגדול חזק להירת המכשול על .4 ,

הערבים הכוחות על גדולה פסיכולוגית השפעה

חוסר של רגשות אצלם יצור והוא מולו העומדים
הזמן, במרוצת ויןןוש אונים

מרעיון ונע ג היטראלי במילון בטחון" שמוטג"גכולות ברור
גדל כן המדינה שטחי שגדולים ככל שכן תוקפני. התפשטותי
חשבון סל חדטה אדמה לעבר גבולה את להעביר טלה הצורר

טולט לא וכן מסוים גבול עד להיעצר יכול טל>; דבר שכבותיה,
הנודע, האסטרטג הצרפתי הגנרל טציינו כפי הישר, השכל בו

החוץ ועדת ראש פרלבריים הסגטרר|רי7יאם ברפר, אנדה
האמריקאי, ההגנה שר שלזנגר, וגיימס האמריקני בסנאט

מנהיגים מספר זאת שכינו כפי או התרעה" "יכולת למושג אשר

מושג ובדרכה", ו"הזריע העליונה" "היד בישראל ומפקדים יי *
שבראשם? אלמנטים, מספר על מבוסס זה 1

הערבים הצבאות מצד ראשונה להתקפה עד להמתין סירוב .1 ■
אמצעים המחייבת המנע", "מכת ברעיון ואמונה ■

המתאים בזמן מראט הערביות הכוונות לגילוי מספיקים '■
עם פעולה המשתף מצוין מודיעין מנגנון באמצעות 1

עליהם. ומסתמך זרים מערביים מנגנונים ■

מכשיר שהוא עליונות, נעל אויר חיל על הסתמכות .2 ■
האמריקניים במטוסים המצוייר הראטי, ההרתעה ■
ארוך טווח בעלי וכן ביותר והחזקים החדישים 1
המדינות טל הרחוק העומק על לאיים ומסוגלים ■

הערכיות. ■

הראטונרת בטעות אף שלביה בכל ערבית התקפה כל השמדת .3 ■
בעלי מאסיביים שריון בכוחות מרוכזות יבשה בהתקפות ■

גבוה. קרבי כושר ■



היטראלית הבטחרן בתאררית אלה עיקריים מוטגים ריצד 1
עם טלה הימית התחבורה בהבטחת מארד ישראל התעביבה ■

הראטי המקרר רהן הירת אסיה רמזרח ודרו" אפריקה מזרח ■
דמיינה ישראל לגפס. רגיחרד גלם לחרםרי ישראל טל 1

תחזיק באם זה תחבירתי קטר להבמיח לה "יספיק לעצמה, ■
תטיל ובכך עליו לרתר ותסרב המצרי אלשיח" שרם יאזור ■
אילת. עד עקבה מפרץ טל המערבי החרף על טלילזתה את ■

המצרית המפקדה קבעה היטראלי הבםחרן תאררית את להפריך בכרי ■
תרכביתה. את בנתה בסיטן סעל בסיסירת מגמרת מספר ■

טבהן: החטובות 1

ידי על וזאת האוירית עליונותו את מהאויב לטלול .1 ■
סתהיה וחזקה, חדסה אוירית הגנה מערכת הקמת ■

והיא היטראלי האויר חיל יכולת את לסתק מסוגלת ■
והארטילריה. הטילים טל הלחימה לאזורי אותו תמטוך ■י
את, להבטיח כדי הדרושים הצעדים כל נקיטת כן כמו 1
ולפעול ולהתקיים להמטיר המצרי האויר חיי יכילת 11

לאויב. רצוף איום טיהווה בכדי המלחמה במטך ■

הראטונה המהלומה הנחתת יתרונות את מהאויב למגיע 2י * ■
אותו להקדים כמו"כ הדרגים. בכל הפתעתו ידי על וזאת ■

התוכנית לקחה זמן ויאותו הראםונה המהלומה בהנחתו! ■
טהאויב _ זעומה ולו  אפקרות טיט בחטבון המצרית ■

מראט. התקפתבו כוגת את יגלה 1

בעזרת נגד מהלומות להנחית היכולת את מהאויב למנוע .3 ■
וזאת ההתקפה טל הראטובים בטלבים טלו הסריון כוחות ■
הכנת את טיטלים לפני האריב על המערכה כפיית ידי על ■

ההפתעה תוצאות את לבצל כן כמו וריכוזם. כרחרתיו 1
מבחינת בכך הכרוך רכל במפקדרתיר טתטרור והמבוכה 1
מוקדם. תכנון ללא וחפרזות טטחיות החלטות קבלת ■
כוחותינו טל נ.ט. ההגנה את לחזק גם זמן כאותו ■

הב.ט. הקל בגטק ובפרמ התוקפים היבטתיים 4■
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הציאית בנוכחותו תועלת טאין האויב את לטכנע .4 I
היחידה הדרך סגירת ידי על וזאת אלשיח', בטרם ■

ימי הסגר הטלת יךי על לישראל מאיואך נפט להספקת ₪^
מפרץ סגירת כן וכמו סרף וים אלמנדב באב על H '

סיני. נפט את גזילתה את למנוע בכדי סראץ ^
והעולם ישראל את לטכנע היתה בכך הראשית המטרה ^
פתרון אינה אלשיח' בשרם ישראל שהימצאות כולו 1,

והערבות סרף בים היטראלי הטייט להבטחת אידיאלי ■!
הים באזור צודק טלום להגטים היא לזאת היחידה ■

התיכון, ■

טבעיים מכטולים על הטענותה יתרון מיטראל למנוע .5 £
הכנה מדויק, תכנון ידי על וזאת חזקיח רמלאכותים ^H ji

הטמדת בכוח, סראץ |תעלת לפריצת מפרך ואימון קודמת ן1
בגדמ"ז הממוקמים ברלב, קו טל האגדתים הביצורים ■

לפעולה הצלחה טל האלמנטים כל והמצאות טלה .1
זאת. במינה יחידה ^"י

; וללא מלא אמון היו  המצרי התיכנון אגף להצלחת הגורמים ■
ואמון הערבי הלוחם כגבורת הגעיה, בצדקת אמון באללה, גבול ^■

j הערבית. החזית נעיקקות ■
מנגנון בהערכות חטוב מקום תפס הישראלית הצבאית המחטבה לימדד 'H
המחטבה מוטגי של מעמיק לימוד המצרית, הכללית במפקדה התכנון ■
התנהגותה קוי וכן רדפוסיה טלה האורבמצירת היטראלית, הצבאית H
וכן ההפתעה הגזנמת על המטפיעיס הגורמיט בקביעת יסוד אבן היו ■

פעולות וניהול והטעייתו האויב להפתעת מתאימה מוצא נקודת |^
מקודם. הורגל לא שהאויב בצורה והביצוע ההכנה 0

היטראליות הצבאיות ההסיבה מגמות את לקבוע היתה הזה הלימוד מטרת ■
וכתוצאה ההתקפה. מבצע להצלחת ביותר הטובה בצורה לנצלן כדי ^1

היטדאלית. הצבאית במחטבה הבאות הנקודות בלטו זה מלימוד 1^1

גבול nx העובר מופרז מימהון סובלת ה.לטר;<לית המיפקןה .1 , ^H
להרתיע כוחה "גהערכו! מטופשת ליהירות ומגיע ההגיון ^KA

לפעול. יכולתם את טיטתק כאופן הערבים, את ולהפחיד ^^H
את להכניע יכולה שהיא המפקדה לעצמה דמיינה כמו"כ ^■1
מוטרטת טהיא הערבית, המנטליות על לכוף וכן הערבים ■ .81

מסויימימ. למוסגים עתיקה, הסטוריה ובעלת ן^^ן.
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ארדרת תעמולתה מפרסמת ישראל 1967 mm מאז .2 H
פער מדגיטה,שיטנו והיא הערבים, על סלירבדתר. 1^

מתארת היא כן עצום. טכנולוגי ופער גדול תרבותי ^
רצינית לעבודה מועטה יכולת בעל כאיט הערבי את ^נ

ונכון. מתואם ולתכנון ^נ
סואץ, תעלת כמו מים מכטול פריצת שתיכגון ומכאן 1^
שהעררים דבר הוא ברלב קו כגון מבוצר קו פריצת ■
יותר צבאות על גם יקשה כי זאת לבצעו. יוכלו לא |^
לבצע יותר חדיט נםק טברםותח ומתקדמים, חזקים |^
הבחםלים? הערבים הצבאות זאת יעטו וכיצד זאת. |^

המצרית המדינית מההנהגה סברה, הישראלית ההנהגה .3 |^
מאבק לניהול החלטה לקבל מסוגלת להיות מכדי חלטה |^

הנוכחי הביב"ל המצב במסגרת ביעילות, מתוכנן 1^
הקיימות. הערביות והנסיבות |^

בדותה הוא הערבי טהאיחוד ישראל, סברה סני מצד .4 |^
אחת, ערבית ממדינה יותר טל בהטתתפות כללית וטהתקפה 1^

אפמרות. מגדר רחוקה היא "■^

היו היטראלית הצבאית המחטרה יגבכי יקקננו האוריבםציות ,9^
למסקנות הישראלית ההנהגה את והביאו בראייתם פגומות ^נ

ולא בצדק דבק אסר הערבי, האופי את הולמות שאינן מוטעות 1^
טל רגטות ייק טבליכה הערבית הנפט אה תאמו לא כן יפקירו. . |^
האמונה. ממלאת לבה ואת החיים מפעמים במצפונה ואטר כבוד, ^נ
טיארך ככל האדמה ואת הזכות את להטיב נחוטה החלטתה כמו"כ 1^
והס ביותר הטונה האומה הם הערבים הקטיים. ויהיו הזמן 1^

ולהגשים וכבוד חרות בחיי ולהמטיר קטות בתבוסות לטאת יכולים 1^
אפטרי. הבלתי את ^נ

ואטר הכלח עליהם עבר אטר אלה מוטגים בצלה הערבית המפקדה ^^
החולפת המאה רבע במטך טולל בהולכת היטראלית במחטבה שלמו ^נ
האסטרטגיה על רעה הםפעה לו היתד. אטר לקיפאון טגרם דבר ^נ
ולהבין להתקרב ניסתה טלא היטראלית ההנהגה טל והטקטיקה ^נ

ובבדותות באגדות טקעה אלא מספקת במידה הגרגית המנטליות את *■^
בהן, להאמין בעצמה שהחלה עד הערבים אורות הפיצה מאותן ■
בלימודים להתמחות סתימרימ אטר מכונים ביטראל טיס למרות *1^

מודרניים. ערביים 1^
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1^ 1

^ 1

בעריכת הצורך היה התיכנון בפני טעמד הטליטי הגורם £
האויב טל הממשית יכולתו מהי לקבוע כדי ממצים מחקרים ■
בתעלת טלו ההגנה במערכת החולטה ונקודות הכוח נקודות |

האויב טבידי הצבאית המפקדה העריכה זה ממחקר כתוצאה H
טלו ההגנה מערכת טבהם: טהחטוביס יסוד יתרונות מספר H
ביצורים ועל 0רא57 תעלת הוא חזק, מים מכטול על בטענת H

ולכוחות בנוסף התעלה, טל המזרחית הגדה על הטולטים חזקים ■
בדרגים המאורגנים וממוכנים מטורייגיס רבים מילואים |

לעומק. רצופים ■

האויב של ההגנה העיקריר!1|במערכת התורפה לנקודות אטר ^
לאורך ההגבה קו והתמטכות התחבורה י קו טל אורכם הם? הרי ■

יחסית מעטים פעילים כוחות להחזיק נאלץ האויב התעלה; 1
איבו האויב של האדם כוח טבי ומצד לוחמה, בזמן טלא בסיני 'Jm

מכרעת הטפעה יט זה ולדבר רכות אבדות לספוג לו מאפטר ■
כפי ולבסוף, טלו. והמוראל התנהגותו מחטבתו, על יטירה ■
מביצוריו סבר, והוא היהירות במחל1. בפגע האויב טבאמר, *1
הצבא עבור הכין שהוא קברות בית בבחינת הם ע7אץ בתעלת 1

האחרונה. מנוחתו תהיה טס המצרי, <1

או להחלטתן האפטר במדת לפעול צריכה תה הי המצרית המפקדה H
חולשתו. נקודות את ולנצל האוייב טל הכוח נקודות טל להקפאתן ^|

אורך לכל תתבצע המצרית טההתקפה יהיה נכון כי חטבה לכן H
עד סרא? לתעלת דרומית תוארך ואף ק"מ) 175) כתעלה העימות 11

סואץ". מפרץ טל המזרחי החרף לאורך ק"מ 130 למרחק ■!]
וטבל מזרחה, ק"מ 50 טל למרחק סיני, לעומק האויב|יהדף 11

את, תגטים זה מסוג כוללת התקפה אחת. ובעונה בעת יעטה זה HI
\ הבאים: הדברים 11

האויריות מהלומותיו את לפזר יאלץ האויב * H
מעטה. תהיה טלהן ההטפעה וכך כוחותינו על ■]

ן,
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של העיקרי לכיוון באשר יוטעה האריב * ■
ריכוז ממנו ימנע ובכך כוחותינו התקפת ₪^
כוחותינו, בגד שלו האויר חיל טל המאמץ ^
לאיחור בנוסף זאת אחר. או זר, בכיוון 1^
ידחה והוא בקרקע שכתגובותיו ולבלבול |^
את םיוודא עד קלו השריון התקפות את 1^
ומדת כוחותינו של העיקרי המאמץ מגמת 1^

כלפיו. סכנתם 1^

לאורך האויב תקיפת היתד, המצרית המפקדה החלטת טל מובנה ^
את ככוח יפרצו המצרים הכוחות הגנתו. קו עם העימות 1^
סואץ בין ברלב קו את וישמידו ויתקיפו סדאץ תעלת ₪^

בצפון. סעיד לפררם בדרום |^
שחציית היטב ידעה היא זאת החליטה המצרית שהמפקדה בעת ^

בזמן ארמיות בשתי מזו ויתרה גדול, בצבא סראץ תעלת ■
האויב מצד קשה התבגרות ומול והציוד הבטק במירב אחיי *■
לפתרה שקשה גדולה יה בעי המזרחית,הינד. בגדה מוכן שהנו ■

שאי או מסוכנת דילמה זוהי כי אנשים למספר נראה ואף 1^
לבצעה. אפשר "H

תמיד כי זה הוא מים מכשולי חצו שבהן המלחמות טמראים מה ^^
שניסו צבאות כסה רבים. קורבנות התובעת חמורה בעיה זו היתה ■
באסונות? ונפגעו נכשלו חדשים או ישנים מימ מכטולי לחצות 1^
התפתחות בגלל פחת מיס מכשולי של שהערך אמנם לטעון עלולים ■

אמפיביים. וטנקים רכב כלי והופעת הלחימה בטק ■
מטאר ומונה רציני במינו, מיוחד מכטול היא סראז תעלת אבל ■

במשך צבאות ידי על מנחצו האחרים המיס ונתיני הבהרות 1^
הבאות. הסיבות בגלל וזאת ההיסטוריה, ■

בדיפון מכוסה הוא וכן מאוד תלול הוא התעלה חוף .1 1^
רכב כלי טל ותנועה בחיתה המובעים יברזל, במיז שי . |^

שונה בכך קודמות. הבדלויוו; הכבות לאחר אלא אמפיביים ■
לתעלת פרט בעולם והנהרות התעלות מסאר סךא7 תעלת ■

פנסה. |^



משתנה המים וגרבה ושפל, לגאות נתרבה התעלה .2 11
המיס בגובה ההבדל אחד. ביום פעמים מספר ■
סנטימטר ל60 בערך מגיע לשפל הגאות בין Wk .

דרומה שפונים ככל גדל ההבדל התעלה. בצפון |^
זאת רלתרפעה jmv העיר ליד מטר ל2 ומגיע H| r

הטכניות רלפערלרת החציה כתיכבדן רבה השפעה ■
והגשרים. המעבררות להקמת הנרגערת B

החציה תכנרן על המשפיע]ישירות ברסף גררם יםנר "3 |^
מצטיינת התעלה שלר. רהכיררן הזרם מהיררת רהרא ^M '

מטר מ18 מתחילה אשר רמהיררתר, הזרם כחרזק 1^
בדקה מטר ל90 רמגיעה הצפרנית בגזרה לדקה H| \

משתנה הזרם כיררן לכך ברסף הדררמית. בגזרה 1^1
לדררמ מהצפון שערת נזזס כל סחזררית נצררה ■P 1

מגיעה אררכה מטר, 220  180 בין נע התעלה ררחב .4 |^
פני גרבה ממר. ל18 16 בין רעדמקה ק"מ ל_175 |■

לחצות אפטר אי רלכן הגדה משפת מטר ב2 נמרך המים 1^ /

אר בשחיה לא רכן השרגים, הציוד בסוגי התעלה את ~H| ■

הקרקעית. על בהליכה ■[
* ^^

המזרחית שבגדתי, זה סרא? לתעלת האופייניות התכונות בין ^^
שגובהה וטיהורה, מחפירתה שנוצוך;|כתרצאה עפר, סוללת יש ^נ ן

בהקמת הסוללה את לנצל החליט האויב מטר. ל10 6 בין נע ;י0
במספר הסרללה את הגביה רהרא התעלה. לאררך מברצר הגנה קר ^|

מטר. ל25 עד גיזררת |^
שבבביתם מעוזים מספר האויב הקים הגדולה העפר סוללת בתוך |^
במלחמרת שהרשג הנסירן את ניצל הוא רב. וכסף מאמץ השקיע 1^
אותו ויישם המכשולים ובנושא הביצורים בהקמת המודרניות 1^

בריב. בקר |^
תעלת סמהרה במיבר המיוחד המים ממכשול לעשרת רצה האריב ^נ
בסיני. מצרים לאדמת מצרים צבא בין שיפריד מחסום סרא7 ^^
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הזיז אלא על אל העפר סוללת בהגבהת הסתפק לא ריב הא ^נ
שיפוע בזוית ממש, התעלה בשולי שנגעה עד מערבה אותה 1^
המכשולים מירב את להערים כדי מעלות, 45 על העולה 1^
יאוט כל רגשות בליבו לטפח ובכדי המצרי הלוחם בפני ^^

ומאחוריה בפסגתה הסוללה, בתור הקים הוא אח"כ ותיסכול. ■
הגנה, אזור בכללותם המהוים מבוצרים. הגנה קוי מספר ^
לקו ההיסטוריה. שידעה ביותר החזק ההגנה אוור שהוא 1^
238 עלתה טהקמתו בר"לב" "קר הטם ניתן בו הראטון ^

הגבוה. הסכר של ההוצאות למחצית קרוב כלומר דולר. מליון ₪^

בלבד, הגנה כקו בחטב לא צבאית מבחינה ההגנה אזור ■
לפררט ממזרח סרא'ך תעלת לאורך מבוצר אזור הוא אלא ■

ובעומק דרומה, ס7אץ שבמפרץ  מסילה ראס עד צפונה פךאד ^
המעברים. איזור ער ק"מ 35  כ30 מזרחה המתמשך H

מרובע, קילומטר 5000 טל לטטח המתקרב זה, מבוצר איזור .■
סוללות הנדסיים, ביצורים של מושלמת מערכת כולל 1^

טנקים נגד מוקטים ושדות חזקים מכשולים מלאכותיות, ^נ
לתימירן ורחבות ארוכות רכים זה אזור חוצים וחיילים. ■

וסדנאות. מחסנים כ.:.;.יס, בו פוזרו וכן הכוחות 1^

ממוכן, חי"ר משוריינים, אויב כוחות פועלים זה כאזור ^נ
במשימותיהם מאומנים כוללז  אוירית הגנה ויחידות ארטילריה ■

הם וביחוד שבים, שט במשך שערכו רצופיס תמרונים לאחר 1^
כנגד בתימרון וכיבוס תנועה בשיטות בגד, בהתקפות התאמנו 1^
פעולה טיתוף תוך נגד ומכות התקפות ובביצוע תוקפים כוחות 1^

להתערב. כוננות במצב הנמצא האויר, חיל עם הדוק ■
הכיוונים. מכל חזקים טבעיים מכשולים על נ0ען המבוצר האיזור 1^
בצפון ההרריים, המעברים קו במזרח סרא7, תעלת גמצאת במערב 1^

סרא'ן. ומפרץ ההררית עגימה רמת ובדרום התיכון, הים 1^
ואזורים הגבה קוי ממספר מורכב המבוצר באזור ההגנה מבנה ^m

רשת , ארטילריה עמדות שריון, עתודות לריכוז שהוכשרו ■
"הרק", מדגם ייי''ו^יח גגי טיליס רשת ומשניות, ראשיות דרכים 1^

< מיס. וצינורות מינהלתיים אזורים נ.מ., תותחי ^■י

'יי ^^^
ti



מקומרת מ22 מורכב "ברלב", קו מהוא הראטון, הקו ■!
הוא מהם אחד כל טםטח מעוזים 31 הכוללים מבוצרים, / >כ _/ י HI

מסובר הנדסי מתקן זהו יותר. או מרובע מטר 4000 בערך /l?Cי ■
הסוללה. לפסגת ועד האדמה מבטן קומות, ממספר המורכב ■

בטון הבנויים (חדרים) מגנבים ממספר מורכבת קומה כל ■
בין פלדה. ולוחות ברזל מסילת בפסי מחוזק מזויין, 1

סזויין, בטון ברזל, מסילת פסי טל שכבה מפרידה לקומה קומה ■
מטר. 2 הוא טכבה כל וערבי ואבנים עפר |

הכיוונים. בכל לחימה המאפשרים פתחים במספר צויד מגבן כל ^
ארטילרי בבטק המצוידים נוספים למגבנים בנוסף זה |

תעלות באמצעות לטני אחד מקושרים המתקנים כל ובטנקים. ■
חול. וטקי סלדה בלוחות המכוסות עמוקות, Hi

הללו השונות ההנדסיות והפעולות ההנדסים הביצורים כל JK\
ליםראות ל1000 עד כבדור, פצצות בפני למעוזים הגנה סיפקו ■!

יותר. או 1]
בחגורות!■ האויב אותם הקיף הביצורים, חוזק את להגביר בכדי ■]

טנקים נגד מוקטים וטדות דוקרניים תיל חוטי טל צפופות ■!
אשר למלכודות בנוסף זאת מטר. כ200 טל בעומק וחיילים, 9|
מספר האויב צייד כן ופסגתה. העפר סוללת טפולי את מכסות 1^

אל צינורות יצאו מהם נפט, ומוצרי דלק במיכלי מעוזים |^
השלובים. הכלים לחוק בהתאם לתעלה יחדור טהדלק כדי התעלה, ■!
ייהפכר המים טפני עד ולהציתה התעלה פני את לכסות כדי זאת ■!

צלזיוס. מעלות 700 של בחום גובה ממטר ליותר תגיע אטר ללהבה, 9^

: הראויים הכיוונים על טיחלטו כר המעוזים את בחר האויב 1^
יוכלו וכן סינר לעומק כוחות ולהתקדמות התעלה לצליחת 1^
כנוסף אלה, מעוזים יצרו וכן ביניהם. אש סיוע להחליף 1^
כלי אש של נוסף מחסום האט, ולהבת הגבוהה העפר לסוללת |^

טנקים עמדות שם הכין האויב הסונים. והכבד, הבינוני הבטק, |^
התעלה. חזית לאורך מטר 100 במרחק העפר, לסוללת מעל ^H

י/3? י י ■
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ברלב בקר שהיו המעוזים מהרת את הקוראן טיבין כדי ■
מקוצר תאור לו ניתן <:נו האמיתית, התמונה במרו1ו ותתגבט ■
המזרחית. הגדה לאורך למעוזיס כדוגמה המעוזים, אחד טי ■

הבהרה. ליתר הנדסיים ותרשימים צלומים מספר ךיתן כן כסו ■
ראם לבין במזרח המלח וביצות הטין מישור בין כאן, ₪₪

קרוב קרקע של צרה לטון ועל במערב, מכזלה וימת איעט ■
האויב מעוז במצא פראך, לפורס מדרום העשירי לק"מ ■

הצפוני המעוז את מהוה שהוא היגשירי, הק"מ כמעוז הידוע ■
ברלב. קו ממעוזי ביותר 1^

דוקרני תיל חגורות 15 יט לדרוס, מצפון למעוז, מסביב ■
8 יש במערב צפופים. מרקשיס שדרת ביניהם כשממרידיס ■
המעוז מוקשים. שדרת מפרידים ניניהם שגם תיל חגורות ■

כל לגלות שיכולים הסרראה, ורשתרת התראה במכשירי מצויד (■
ביום. או בלילה למעוז להתקרב נסיון או הסתננות ■

מקיפה והיא מטר 18 של בגובה עפ סוללת יט למעוז מםביב ■י
הצדדים. מכל אותו 1^

בינונים מקלעים קל, לנשק רבים ומקלטים מגננים יט בתייה 1
המקיפה הסוללה בתור בגוייט אלה ומקלטים מגנבים וכבדיח. ■

הכיוונים. סכל הגנה תהיה שלמערז כדי המעוז את ■
ותלולת צולבת באט הטני עם אחר פעולה משתפים אלה מגנניס ■

1 וציוד, לחיילים כבדים מקלטים ל24 מגיע מספרם מסלול. ■| מספר מטוסים, נגד לנטק מגבנים 4 לסקלעים, מגבנים 26 ■
1 להגן כדי במחסות המצוידים טנקים נגד ולנשק לטנקים המפות ■
1 ומהצדדים. מלפנים עליהמ 1^
1 ולמנוחה ללינה מ;,ומות גס העפר סוללת כרללת כן כמו ■
1 לאטומית, פרט הכברה, האט מוגי כל מפני מחסה תוך לחיילים, ■
1 למגינים המספיקים ולצרכים למחיה לביצור, האמצעימ כל שם ריש ■^^ מצור. של רבים חודשים למשך 1^

54/ . . י ■י*
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עמוקות, תעלות מקטרות והמגבבים הבונקרים כל בין 1
האדמה תחת לנוע ואפשרות מחסה, לחיילים המבטיחות ■

מוסתרת, בצורה ■

אוירית הפצצה בפני לעמוד יכול מגנן או בונקר כל ■
נמקי להם סיפק טהאויב לכך, תודות כבדה, יבשתית או ■
עפר טכבות כן כמו ברזל. מסילות פסי של וטכבות חול ■

מזוין, מבטון מרצפות של שורות 7 ואח"כ מטר 3 של בעובי Hjl
קונצרטינות אלה לכל ומעל עבה עפר טכבת טל נוספת טכבה ■;
להגנה ואבנים דכט מלאות רשת ומסגרות דוקרני תיל טל ■
מביצורי שהושג מבסיון כתוצאה זאת וכל ישיר ירי מפני H
של מתגבר וממעיין ביצורים בהקמת המודרניות המלחמות H

ותרומות. שילומים דולרים, 11
נשק בגד הגנה האלהמ^ויידיס1באמצעי והמקלטים הבונקרים ■

איורור, למנוחה, אמצעים יט יבולם מלחמתיים. וגאזים כימי 1
בעורף. המשפחות עם טלפוני וקטר חימום אור, בידור, .H

סוללת בתוך החודרים צינורות יוצאים הביצורים מן ^■
דלק למיכלי קשורים הס המיס. בפבי נוגעים והם העפר, ₪^

את יפרצו שהמצרים במקרה להציתם טאפשר בעורף, מיוחדים ■
אש. ללהבת הופכים גדותיה ואז התעלה, *1

חמים במים רחצה מקומות ורופא, ראשונה עזרה ציוד יט כמעוז ■
מזנון סרטים להקרנת אולם מטבחים, טימום, בתי וקרים, ■]

למםחק מקום יט בפנים חברתית. ולפעילות למיפגטים ומועדון HI
העשירי הקילומטר מעוז על שסיפרנו מה כל וספורט. כדור 11
ואולי המציאות של מאוד מ^וצר הסבר רק הוא ברלב בקד ^■
התמונה את להבין לקורא יסייעו לספר הנלווים הצילומים HI

הזה. המבוצר האגדתי בקו המעוז טל האמיתית ■■

המעברים וקו אותו מתארנו התעלה בגדת הראטון הקו בין HI
הקו והם נוספים, הגנה קוי טבי יטראל כוחות הקימו n<<nnn HI

מהקו מטר כ300500 רחוק הטני הקו השליטי. והקו הטני ■!
התעלה לחציית יותר הראויים בכיוונים מתרכז והוא הקדמי 1^

הקו טל נתונים באותם הוקם הזה הקו תוקפים. כוחות ולהתקדמות "1^
למעטה הוכן זה קר קטר. פחדת לד דיש ארוך פחות שהוא אלא הראסון, 1^

ובעורף. באגפים הנמצאים טריון כוחות בו להתמקם שיוכלו כדי /HI



מהתעלה ק"מ 3  5 נ.ז הבע במרחק נמצא הטליקי הקר *
המובילות הראםיות הדרכים ובצדי חטובים כירוביס במספר ■

לעומק. ■

טורת האויב הקים המוגברים קו עד האלהרלעורף הקרים בין ■
כדי טבקים, למיקרם ארתם הכין רהרא רמחסרת סוללות 1
בהו סישתסט או המצרים הכוחות התקפת את בהם סיעצור ■

במרחק נמצאים בהם החטובים נגד. להתקפות פריסה י כקו ■
לתעלה. מזרחית ק"מ 20  15 רכן 1210 ■

הטהוזכרו האם ועוצמת הקוים,הביצורים, לכל בברסף 1
תחום בתוך הםריון לעתודות ריכוז איזררי האוייי הכין 1
בין טובים בעומקים נמצאים אזוריהריכוז המבוצר. האזור |
עתודות התמקמו אלה באזורים סךאץ, מתעלת ק"מ 305 1

טנקים. נגד וטילים מטוסים, נגד נסק האויב, טל השריון 1

חת"מ עמדות טל רב מספר האויב הקיט המבוצר האזור בתור ■
כט^30 מוכנות עמדות 240 בערך טווח, וארור גינוני טדה .■
מתיחות. במצב פועלות ובחלקן רגיל במצב פועלות מהעמדות 9
כאטר עוברים סאליהן אלטרנטיביות, כעמדות פועלות הטאר <1
מצרית ארטילרית להפגזה גתוגה הבסיסיות מהעמדות אחת |

; אפקטיבית. 1

ולרוחב לאורך דרכים טל עצומה רטת האויי הקים לכך בגוסף 1
להקל כדי וזאת סמנה. ק"מ 30 טל למרחק עד לתעלה מזרחית 9

; בהתאם בהם לתמרן וכרי כיוון בכל כוחותיו תנועת על 9
הוא המבוצר כאזור הדרכים אורך סה"כ הקרב. להתפתחות H

מציר התנועות את המטרתות לרוחב, ורכימ רובן ק"מ. כ750 1
למטבהו. אחד אורך 1

הגנה, לספק כדי טלה, האריר חיל על ישראל להסתמכרת בברסף ■
1 רטת הקימה היא המבוצר, האזור על המגינים אויריתקשוחות ■
B "הרק" טילי טל ■
■ וזאת חריטים, וברדארים אלקטרוני בציוד אותה חזקה/וציידה ■
9 והמטרות הביצורים המעוזים, הפיקוד, מוצבי על להגן כדי jH
4 האחרות. החטובות 1
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וניצורי האויב טל המבוצר האזור טל חטוף תארר זה היה ■
רבים אזורים האויב טס ן הכי סיני לעומק אשר בר~לב. קו 1^

כך, תכנן הוא שלו. הטקטיות השריון עתודות 7יריכוז ■ *

לבצע המרכבה מתוגברת שרירן לחטיבת מקום יהיה אזור שבכל ■9
מיד מכריעות גגדיות מהלומות ולהנחית חזקות בגד התקפות ■!

המבוצר. באזור ההגבה מצב בהתערערות יבחין כשהאויב ■

על להיות הוסיפה הישראלית המפקדה של הראשית ההסתמכות 1
היא ולכן במיוחד ברלב קו מעוזי רעל המבוצר האזור ■

אפטר טאי למכשול להפכו כדי ידע או כסף מאמץ, חםכה לא B
ארתר. לפררץ 1

רק ר הי לא ברלב דקר ל0רי>? טתעל". להסיק רכל נ זה מכל ■
כדרגמתר טאין במיני מירחד מכטרל אלא מבוצר מכשדל ■

לחצית הצבאית בהס'רריה קרדס נטירן אין גם רכי כערלם, . 1
על אלע7ר דרד הישראלי, הרמטכ"ל דברי לפנינו כזה. קו ■
שהחייל אלא המצרי". לצבא קבר יהיה "הוא כי ברלב, קו ■

אטר 1הטחצן, הישראלי המפקד ;1ל דעתו את טיבט המצרי *8
וגבורתו המצרי החיל של בכושרו והודה חזר המלחמה לאחר 1
הרוח היתה זאת במלחמה הגדולה "ההפתעה אודותיו? ואמר <l]

וכושרו". ת?צרי החייל של 11

ולטפל הללו הבעיות כל את לבדוק היה המצרית המפקדה על . H
ללוחם ביותר הטובים התנאים את ליצור כדי זו, אחר זו בהן 11
עליו היה טכן הגנוזים. יכולתו כושרויאת את לגלות המצרי 0

הוא בשלום ולהגיע ולהבות fm טל מחסום מול התעלה את לצלוח ^
לפרוץ הגבוהה, העפר סוללת על לר1פס המזרחית, לגדה ונטקו H

המעוזים את להשמיד הביצורים, קו את שבידו הקל בנשק ₪^
רלפסגות. לגבעות מעל ברמה מצרים דגל את ולהניף H

J
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בפני ולעמוד .להתקדמותו להמטיר עליו היה מכן לאחר ^נ
בתנאים זאת כל ולהטמידס. גהמ, להילחם האויב, טנקי 1^

החייל על טעות. לשט קרוב קשות ספורות טעות ובמטר קג"יס ^נ
המעבורות להקמת עד לידו להילחם היה הרגלי המצרי 1^
המזרחית. לגדה הנוסף הכבד והנטק הטנקים והגעת |^

אנוס. ליכולת טמעבר מעטה מעין זה היה 1^
האש את להחניק הסיטה את למצוא היתה הראטונה הבעיר, 1^
כר ולטם מעיקרה, התלקחותה את למנוע או הסיס פני על |^
בסלט; הבפלאמ צינורות את לסתום אבטיח לטלוח הוחלט 1^

החומרים מחסני על במהירות להטתלט קומנדו קבוצות לטלוח |^
טכוחותינו כזה, באופן נבחרו הצליחה גזרות המתלקחימ. 1^
העלולה מהאש להימנע כדי לזרם מעל התעלה פני את יעברו 1^

ן להתלקח. ,9^

העפר בסוללת המעברים את לפרוץ היתה השנייה הבעיה JB
את ולהרכיב הציוד את להעמיד יהיה שאפטר כדי המזרחית ^1^
מ300 למעלה נערכו הכבד. והנטק המנקים למעבר הגםרים 1^
לפריצת רבות מיטות ונוסי אחדוו! טניט במטר ניסויים *|^

אמצעים נוסו יתרה. בהצלחה הוכתרו טלא האלה, המעברימ 1^
פצצות מוקטים, לזילימ, הנפץ, חומרי סוגי וכל ארטילריה 1^

את להפיק בלי נכטלו האלה הנסיונות כל וכוי. ממוסים ^נ
הרעיון הקצינים אחז טל כדעתו עלה אז הרצויה. התוצאה |^
ונידק רב, בעידוד נתקבל הרעיון סיס. בתותחי להטתמס |^

\ תחת במים העפר גריפת כיל בדרר להטתמט הוחלט הצדדים. מכל 1^
ן מים". "תותחי שנקראו חזקות מים במשאבות טימווה תור גדול, לחץ ₪^
1 ההנדסה. חיל אבטי ע"י אחדים תיקוגים תוקנו אלה תותחים 1^
1 מעבר כל כאטר עפר, בסוללות מעברים 85 לפרוץ בצורר היה המדובר ^
■ מ"ק, כ127.500 כלומר ועפר, חול מ"ק 1500 למוסס מחייב מעבר 1^
1 הכמות את להסיר כדי רגל/טעה מיליון \ טל למאמץ שמקביל מה . ■
1 את לבו הבטיחו המים תותחי אבל המסורתית. בדרר הזאת ^נ
■ טעות. 5 עד 3 תור המעברים כל את לפרוץ האפטרות ^■^
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נטל הראסובות החוליות פריצת את להבטיח היתה הטליטית הבעייה J₪
שהכלים האויב, טל והטגקים הארטילריה אט נוכח כוחותינו §■
התעלה. שטח את לכסות טזלהמ הירי בחרכי מכוונים היו טלו ■
לביצוע הירי כלי ומאר הארטילריה פעולות תוכננו לפיכך ^Mj

התיכון המזרח פעם אי טידע ביותר הגדול אט ריהוך 1^3
טלו. המלחמות טל בהיסטוריה 9^ ה

כמעט טהגיע העפר, סוללת טל גובהה היתה הרביעית הבעיה ^
בטקס כל את לטאת היו חייבים שהחיילים בעוד ממר, ל20 1^
על להקל רבים מכטירים הומצאו כך למם אתם. ותחמוטתם 1^

טל הבחוטה רוחם וכמובן; התלולה, העפר סוללת על הטיפוס ■:
זו בפעולה הטיפוס. בהצלחת מכריע תפקיד לה היה החיילים 1^
המיקריס ברוב אבל טהומצאו, במכטירים טימדט באמת נעשה |^

ובשיניים. בציפורניים הטיפוס נעטה נ 1^

הרגלים כוחות את להעמיד בעיקרה היתה החמיטית הבעייה 1^
עלולים טהיו האויב, טל והטריון הטנקים בגד לחימה קר בכו 1 ■
חיילינו לצליחת הראטובות הדקות אחרי נגד להתקפות לצאת 19
היו; בהם טההטובים צעדים, כמה תוכננו כך לטס התעלה. את 1^

טאפנטר כמה יטאו הראטוגיס הגלים טחיילי הוחלמ .1 |^
טאפטר כמה עד מצומצמת וכמות ותחמוטת, גטק ייתר *^■j

ומים. מזון טל 1^1

את לה7!ביר כדי קטנות עגלות ולייצר להמציא הוחלו! .2 |^
יהיה וטאפטר לשאת, יכולים אינם טהחיילים מה כל |^

העפר. סוללת על גיד אותן לגרור ^₪i

בנטק החיילים טל ההימוט טיעור את להגדיל הוחלט .3 8^1
נ.ט., הקלים הטילים שיעור את להגדיל נ.ט., קל ^■1
מהגדה סיוע לטס טדה לחת"ם ירי קווי ולהכטיר ^H

המערבית. 1^
אותם ולםאת תותחים לפרק הצוותות את לאמן הוחלט .4 ^H
ואח"כ העפר, סוללת על לטפם טיסיימו עד בידיהם ^B
להטמיד בהם וייהטתמט במהירות התותחים את להרכיב i^H

האויב. סל הקרובים הטנקים את ^■^

*■^^■

k
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התעלה, טל המערבית בגדה גבוהות סוללות להכין הוחלט .5 ^
לקיים כדי ב.ט. כבד ונשק טנקים ירי על שייתפסו ^נ
האויב מזל הטנקים בגד המערבית מהגדה ישיר ירי 1^
המזרחית. בגדה כוחותינו את להתקיף העתידים 1^

תחת אותן לטלוח טנקים, השמדת חוליות להקים הוחלט .6 ^
הכוחות באמצעות התעלה פריצת לפני חת"ם אס חיפיי H
האויב של המיתחמים לתוך להסתנן כדי העיקריים, ^

ביתנים הצליחה טל ביותר הבולטים ההיכר שסימני לומר, אולי אפשר ■
כלהלן: לסיכום אפוא ביתנים 1^

פעולת סבוצעה המלחמות טל בהיסטוריה אירע לא עיי 1י *|^
ו^נ 'ייי"י " """■ . ■

ברלב דקו ס7?/ץ תעלת פריצת את לבצע הכרחי היה .2 1^
מבוצרות, עמדות על בהתקפה שמקובל מה לכל בניגוד *■^

לעבור מקום שוס היה שלא מפגי כיתור, ידי על כלומר |^
או בזה זה הקשורים המעוזים קו את או המים קו את |^

קווי אל פריצה של כזר. סוג גחשג לפיכך אותם. לכתר ^נ
ביותר, למסובך מבוצרים הגנה ₪^

■ ביותר הקשה הטלב את היווה הפריצה חל הראשון השלב .3 H
■ לעומת המתקיפים. לכוחוו. ביותר והמסוכן המבצע, של ₪^
■ מפני המגן, האויב לגבי ביותר הקל הטלב היה הוא זאת ^
■ האויב של הטנקים בגר בקרב להתמיד חייב המתקיף טהחי"ר ■
■ של הכבד והנשק שהטנקים לפני שעות מ6 פחות לא במשך |^
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ההתקפה. למבצע בהכנה חטוב תפקיד מילאו הביאורים פעולות ■|

בין מדוקדקת. הכבה והוכנו רב זמן במשכו אלה פעולות H]
מערכת היתה זה בעניין ("בעטו ביותר החטובות הפעולות ■!

שהתחילה פעולה הפיקודים, ובשאר החזית באיזור הביצורים ^נ
במלחמת הראטובה הירייה טבררתה עד ונמשכה 1967 מיוני ^נ

.1973 באוקטובר 6 ביום 14.05 בשעה רסדיאך, 1^
קבלנות חברות בהן ושותפו בטלבים בעטו הביצורים פעולות ^|
השייכים הגופים כל וכן הקרקע, לשיפור החברה אזרחיות, ■]

הביצורים הוצאות טל הכולל הסכום ההטקייה. למטרד 1^1
הבולטת הפעולה לי"מ. מליון כ_30 היה החזית באיזור ■]

סרא?, תעלת סל המערבית בגדה עפר סוללת הקמת היתה ביותר |^נ
שלו, ומהתצפית האויב מאט לכוחותינו הגבה לספק כדי ^^

גבוהים להיות היו טצריכיי טרלטים, קרקע תוואי להקיח ^^
מטר. 6 עד ב4 בערך התעלה סל המזרחית שבגדה העפר מסוללת .1■^
הזאת הסוללה על ב.ט. כבד ובטק טנקים להציל היתה הממרה ^H
כוחותינו תימרון על להקל וטבילים דרכים רמזת ולהפטיר 11

הגישור. לציוד הנחתה מטחי ולהכין החצייה בזמז ן^ו
האזרחיות הקבלנות חירות עם בשיתוף ההנדסה חיל כוחות *B

הקידמית העפר סוללות את הקימו הקרקע שיפור וחברת B
מליון היה/בער"מב5 צריר זו פעולה לצורך המערבית. בגדה ■
הטולטים הקרקע מתוואי אחד כל של הנפח רעפר. חיל טל מ"ק ^■
חול מ"ק 180.000 היה שנקראו) כפי הטנקים" "משטחי (אי ^■1

כאלה מישטחים של עשרות כמה שהוקמו נציין, בממוצע. יעפר wKk
חול מ"ק מליון מ10 למעלה של כולל בנפח החזית קו לאורך ■!

עד ממש נמשך אלה בשטחים הסרפיות העבודות ביצוע ועפר. ן^ו
האש ריכוך את לבצע המצרית הארטילריה בו שהתחילה הרגע ₪0r

באוקטובר. 6 ביום i !

הוקמה והצליחה הפריצה בזמן כוחותינו תימרון על להקל כדי
טל בלבד, החזית באיזור כולל, באורך ושבילים דרכים של רשת

ובקצה האלה הדרכים באגפי סוללות הוקמו כן ק"מ. 2000 בערך
כמה הוקמו בהן. כוחותיבו תנועות את להסוות כדי טלהן,

אסמאעיקייה של המתוקים המים תעלות על מעכורותגישור של עשרות
למערבה המתוקים המים תעלת מזרח לין קטר לקיים כדי סראז וטל

הפצצה של לאפטרות חשופים שהיו הרגילים הגשרים על (בנוסף
האויב). בידי מהאויר והמזמדה
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הנחתה מטווחי הוכטרר סרא'ן תעלת על הגשרים להקמת כהכבה 4■^
אורך לכל לכלים הררדה דרכי רכן המערבית ר.גדה הגברים ליחידות 1^

לא טהאויב כדי טורים, במרחקים קנטרה עד מסרא7 החזית קו ₪^
נגדן לרכז ירכל ולא מראט הצליחה גזרות הן מה לקברע יוכל 1^

הצליחה. פעולת את לסכל מאמץ 1^
1 אלא למעלה, טתרארר אלה את רק לא כללר הביצורים פערלרת ^
1 והחברות ההנדסה חיל ידי על נרחבות נוספות פערלרת נעטר ^נ
1 נציין, מצרים. שטח בבל והציבוריות, הפרטיות האזרחיות, |^
1 הפעולות, זירת להכטרת הביצור פעילות על ההוצאות הכל שמך ^נ

מצריות. לירות טל מליוביח לעטרות הגיעו ^נ
טהיא לפני כיצור כעולות דורטת צבאית פעולה כל כיווע, 1^
הן והצבאית הפרלימית הנ?ערכה ונסיבות הפועל, אל יוצאת 1^

ההנדסה. חיל פערלרת להיעםרת חייבות איפה הקובערת 1^
עליהם המרטלרת לממימות להסתגל חייבים הצבאיים המהנדסים |^
שאלה, לכל בלבד אחד פיתררן תמיד להם אין אלה. בבסיברת .|^
המוכתב דבר מצב, לכל .;חדים פתרונות לג^ק חייבים טהם אלא 1^
בפני מכטרלימ להעמיד המנגזה אויב ט'ט העובדה ידי ;יל כתובן ^■^
10 ^1חרי טבוצרו הקנאים המהידסים, /1ל מבחינתם פתרון. כל 1^

כלומר, מים, לסכטרל עד הגיע והאויב כאלה, היו 1967 ביוני |^
מציאה לו מצא הוא האויב, חתפס המזרחית בגדה סדאץ, תעלת ^^י

אז עד התעלה טל לקיומה הטניס ועטר מאה טבמס1 בפגי טבעית, |^
רגילים היד רהמחפיים התעלה, טיהרו פערלרת מעולם נפסקו לא 1^
המזרחית, בגדה ארתר רמטיליס התעלה מקרקע העפר את להרציא 1^
המירטבת חקלאית; ארץ היא המערבית טהגדה בערד פנויה, 01היתה 1^

האריב את טימטר האלה הערימרת כל בהן. להטתמט טקל עפר ערימרת |^
גטרו בכמה רירתר מטר ל20 8 בין גע טגרבהה עפר סוללת להקמת |^|
ובטיפוע יסיר באופן התעלה טפת עד נדחפו אלה סוללות גזרות. 1^

כתרך בבני כר ראחר קרב, רכב טל טיפוס למבוע כדי תלול, ^נ
טטח טמעל בכרחר לפעולה המטיר ה;<ויב מעוזים. האלה הסרללות 1^
טטח הבמרכה, המערבית בגדה כוחרתינר בגד להכטרה מרכן אדחה 1^
ניסה הוא באזרחים. מארכלסים רכטרים חקלאיים טדרת בר טיט 1^

עמדותינו. לביאור פעולות לבצע שהיא דרך בכל מכוחותינו למבוע *■^
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^.^, I
לארטילריה, ירי ועמדות תעלות לחפור והציוד, /70.1,7 ^m|

המפקדות אוו לבצר עלינו היה ;!וירית. להגגה עמ'ות ולהקימ )1^>
ובנשקם. באנשיהם לשלוט יוכלו שהמפקדים כדי הדרגים בכל |^
ירי, ועמדות עפר מסוללות המורכבים מעוזים להקים נאלצנו 1^.

להטיב יוכלו שכוחותינו כדי הביצורים, ושאר בונקרים ^■1
שנקודות במיקרה ההרעשה את בעצמם להתחיל או האויב, אש על 1^
נאלצנו האויב. מצד תוקפנות כווגת על יודיעו שלנו התצפית 1^
תוכנית עם מלא ונ.א.בתיאום נ.ט. מחסומים טל רשת להקים ^^
והפצצות האויב אטר בעוד נעשתה הזאת העבודה כל הירי, 1^
את לעכב ונטנימ חוזרים בנסיונות עלינו נופלות מסוסיו 1^

ולילה. יומם הכל למרות שנמשכה פעולה ההנדסה, חיל פעולות 1^(

חיל טל הטיפול צדק כמה עד המראות, דוגמאות שתי כאן נזכיר 1^
במערכה. עליהם שהוטלו השובים במצבים ההנדסה 1^,

אחרי כוחותינו בידי מסיני חלק נטאר כידוע, ראשונה; דוגמה 1^
האויב טל השליטה באיזורי שגבל פראד, פררט באיזור 1967 יוני 1^;

דרך ועברה מזרחה קנטרה לעיר עד הגיעה האחת רצועות, בשתי *■^
סיני. של הצפוני לחוף במקביל עברה וההגייה אלעש, ראמ ^H

על עומדת אחת כשכל רצופות, עמדות כראשונה בנו המהנדסים 1^
הרצועה אבל מכשולים. וחגורות ירי וגגמדות עפר, סוללות 1^

התותחים על לחכות נאלצו הם לאנשינו. יותר קשה היתה הטנייד, ^W
לים, המהנדסים יצאו אז הים. פני שעלו עד שלם חורף והבטק ^■י

וקשרו האלה העמדות על להגן כדי גלים ווקוברי הגנה עמדות בנו ■
מפני אותו שהבטיח מיוחד, בתכנון שנבנה בכביש בזו זו אותן ^נ

אל האחרים הבניין חומרי שהועברו שעה ובאותה הים. גלי ^נ
והן בים הן האמצעים, בכל הרצועה אורך לכל הבנייה מקומות ■

אנשינו. ראשי מעל האויב hk פסקה לא כיבשה, ■[

של המתוקים המים תעלת את הפציץ האויב !£נייה; דוגמא [ :''1

אספקת את להפסיק כדי סעיד פררט אל המוביל בחלקה אסמאעיליה [ 0
סעיד. בפררט אזרחיים ופועלים חיילים אלף ל50 לקרוב המים

יבשה לדון יש אסמאעילייה 1>1ל המתוקים המים לתעלת התעלה בין \ ■■:£

המתוקים המים זרמו וכר כבדות, בה3צצרת שנותקה צפון, מצד צרה
השטח וכל המלוחים, המים בעלה סרא? תעלת אל המתוקים המים מתעלת
ברוחב היא זו יבשה לשון הוצף. אלימנזלה ואגם התעלות קתי טזבין י

האווזה". "דרך הבריות בפי ונקראה קטן
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את להציל האמצעים בכל לנוע היו חייבים ההנדסה חיל אנטי ^
תיקון את למנוע כדי נעו האויב טל הטנקים ואילו המים, '*H

מיקרה בכל והצליחו יותר, זריזים היו אנסינו אבל החורבן. ^
אספקת את להבטיח אחרות דרכים חיפטו זאת בעקבות בתיקוניהם. ■

אלפי כמה טל בקיבול צינורות קווי הניחו ואז לעיר, המים |^
לצריכה הספיק שקיבולם עצמה, בעיר מים מאגרי בנו ביום, מ"ק 1^

על למצב, אחר פיתרון המהנדסים מצאו כן אחדיס. ימים טל ₪^
סעיד לפורט אלמכדלה מהעיר מים להעביר סירות טהכםירו כך ידי |^

אלמנדלה באגם השיוט אפיק את הפציץ האויב לאגם. מעבר |^
בהדרגה. האפיק את לטהר הצליח ההנדסה חיל אבל זמן, בפצצות 1^

המים על והפיקוח האחזקה מתקני את להפציץ האויב יצא כן אחרי 1^
לאסמאעיליה, מקהיר היוצא באפיק המתוקים, המים בתעלת המתוקים 1^

סעיד. ולפררט לסראץ מאסמאעיליה היוצאים חלו, הענפים בטני 1^
פני בגובה הטולטים קנטרה, טל בקטע הסכרים את הפציץ האויב 1^
כדי ראטית, מטרות; טתי להטיג כדי סעיד, פורט בכיוון המים 1^
הטםח אל המים את להזרים ומנית, סעיד, לפררם המים את לבתק ^נ

גדולים מיח בזירמי אנטינו ואת עמדותינו אח להציף כדי הנמוך 1^
בחטבון. והובאה צפויה היתר. זו פעולה המתוקיח, המים מתעלת *1^

טל בפתחים המים זרם על מייד אפוא הטתלחו ההסקייה אנטי 1^
הבזק את לתקן טיהרו ההנדסה חיל אנטי ואילו אסמאעיליה *■^

האויב זמניים. סכרים והקימו החוזרת ההפצצה ידי על טבגרם ^נ
התעלה. תחתית אל ירד המים טגובה כר צויר, אבר מאגר את הפציץ 1^

אבל במאגר, הפרצות את לחתום תחילה גיסו ההנדסה חיל אנטי |^
3 גובה על לטמור מיהרו ההטקייה מטרד אנטי מדי. חזק היה הזרם ^^
■ ואילו אסמאקירליה, עד שברא מהעיירה ובסכרים בפתחים המים |^
1 כר, לטם מוכנות טהיו באבנים עצמה התעלה את סתם ההנדסה חיל 1^
■ ומתקניו. המייז אפיק טיתוקן עד 1^
4^§ עצמה את מצאה סעיד ופררט הטטח, את להציף אפוא הצליח לא האויב 1^
^H ויום. יום בכל מים אספקת בה טיט עיר ^נ
1^ היבטה כוחות טל עמידתם לחיזוק טנעטו ההנדסיות הפעולות בצד ^J|^ כוטר לחיזוק נרחב מידה בקנה הנדסיות פעולות בוצעו טלנו ^נ
1^ כבדות מהלומות בהנחתת לו ולסייע טלנו, האויר כוחות טל עמידתם ^נ
^H אויר: ובסיסי תעופה מדות רטח פותחה זו למטרה האויב. כוחות על 1^
1^ בכל חילופין מסלולי הוכנו חדטים, תעופה טדות ל20 קרוב הוקמו ^H
1^ למטוסים מבוצרות מלונות הוכנו בן והבסיסים; התעופה טדות ^^י
1^ מצרי, הנדסי ובתכנון מדעית בטיטה מפלדה, וסערים מזויין מבטון 1^
1^ את טליכדו והאזרחיים, הצבאיים המצרייה, למהנדסים תפארת Kino t^m
9^ זה. מרהיב לתכנון להגיע כדי טלהס הידע כל 1^
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המתוארות. ב0סרלרת שהושקע המאמץ על כאן להעיד המ גם j^M
מליון|לי"מ5 מ100 למעלה היו בלבד זו בפרשה ההוצאות H

ומילוי). (חפירה עפר פעולות מ"ק מליון 24 הקיפה והעבודה ^
ממליון למעלה 111ל בגפח ורגיל מזויין בבטון שימוש בעטה 9^ 1

אבנים, מ"ק מליון מ2 למעלה טל כמות וכן מ"ק, רחצי |^ 9

לבניית שימוש בהם שנעשה האבנים מספר על העולה מספר כלומר 1^
חומרי וחצי מליון כך על נוסיף ביותר. הגבוהה הפירמידה ^נ
אלף כ15 של במשקל המבוצרות העמדות פתחי את וכן אספלט, |^|

פלדה. םון 1^

שכללו התעופה, שדות לכל הנדמה צוותי הקים ההנדסה חיל ^נ
ולהחזיר המערכה, בשעת משימה בכל לעמוד היודעים מומחים 1^
ובכלל שיופצץ, במיקרה האפשרית במהירות כושרו את לשדה"ת 1^
לכוחות הביצורים במסגרת זמן. פצצות פירוק חוליות זה 9^

היבשה, לכוחות הנוגעות הפעולות שאר כל בצד שנעשו האויר 1^
הבעייה בהפצצה. הקשורות הבעיות שתי את המהנדסים בדקו 1^

מוגבל, בזמן הפצצה אהרי 1,מסלולים תיקון אופן היתר, הראשונה *1^
המחקר מטרד עם תיאום נעשה כוטרו, את התעופה לשדה טיחזיר תיקון 1^

טהגיעו עד חודשים, כ6 שנמשך משותף מאמץ ונעשה המדעי, 1^
מהיר ומלט אספלט טל לתיקון טובה תערובת לגילוי החוקרים ₪^

גם גילו ואנשינו זמן עבר לא הנכונות. בפרופורציות התקשות ^נ
החרושת בבתי ייצורם ונתאפטר זו, למטרה שיצלחו פלדה לוחות ^^י*

טלנו. |^
הוקמו כך לשם התפוצצו. שלא פצצות לפרק היתה השנייה הבעייה 1^

מיוחד. מודרני ציוד בעלות שלמות הנדסה יחידות ^^

שנקדים ראוי האלה ההכנה פעולות הצליחר כמה עד שנבין כדי ■ן^נ
הכושר מלוא א11 הבטיחו אלה שביצורים וניזכר, המאורעות את מעמ ^111

לא האויב. טל ההפצצות כנגד האויר ולכסייוי התעופה לשדות ^Hjl
המבוצרות, מלובותיהם בתוך כטהיו למטוסינו בזק שומ אירע ■ן^נ

אויר בסיסי ובכל תעופה שדה בכל והוקמו החילופין מסלולי ורשת ^UM
שהוא תעופה טדה כל את לשתק ההזדמנות את האויב מידי השמיטה 1^^

בו. לנחות או ממנו להמריא ממטוסינו למנוע או 1^^
חיל אנשי שנין מהטובים שהם הוכיחו, הפצצות פירוק יחידות אנטי 49^^

מ10.000 ולמעלה ג.ט., פצצות ל5000 קרוב לנטרל הצליחו הם ההנדסה. ^^
כל רוטל. 1000 של שקל ב כבדות פצצות מ1000 למעלה וכן נ.א, פזיצות ^^^
פתאים. מלכודות טל החדיש הציוד במיטב ומצויירות שובים, מסוגים אלה "1^^

********* 1^^
as/.... H



המערכה. רקדה הביצורים פעולות את לסקור עתר, בסרך. 1^
להקים כדי המאמצים כל את לרכז הוראות ניתבו 19^9 טבת בסוף 1^

כל עמד הציאיים המהנדסים לרטות נ.0ז. הטילים ליחידות עחדות רסת ^
האחיות. ערב מדיבות וכן ורשה, בברית ידידינו מל המועיל המידע ^

" אוירית הפצצה לאחר ,1970 בינואר אינטנסיבי באופן התחילה העבודה H
טהקמת אנסינו, טל נחוטה החלטה תוך ולילה, יום טבמטכה כבדה ^

הסוף תחילת תהיה סלגו הציוד ידי על ותפיחתן נ.ט. ההגנה עמדות 1^
האויב. טל האוירית העליונות טל |^

ההנדסה יחידות עם מטותף למאמץ יד נתנו האזרחיים הבינוי מוסדות |^
מחוזות וכמה בכמה הספר בתי ותלמידי נטים זו. מסיחה לביצוע הצבאית 1^
מפני אחדות פעמים נבנו רבות עמדות הבינוי. בפעולות הם גם הטתתפו ^נ

סיכלו לפני פורקו זמן פצצות מאות אבל האויב. בהפצצות סנהדסו ^נ
בלילה, העבודה רוב את ביצעו ההנדסה חיל אגזזזי כלטהו. בזק לגרום ^נ
העבודה רוב ישירות. פגיעות לפגוע ל:ויב יותר היה קטה סאז מפני ■
לפני הסתיימה המסימה קטנים. כיס ופנסי הירח לאור אפוא בוצעה J^k
עמדותיהן את תפסי הטילים ויחידות ,1970 באוגוסט האט הפסקת 1^

מצרים. תטמי האויב 0;סוסי הסתלקו וכך המבוצרות; 1^

עמדות מאות וכמה טילים, ליחידות עמדות מאות אפוא הוקמו בסה"כ 1^
מ"ק רבעי וטלוטה מליון עפר; עבודות מ"ק מליון 12.5 טל בהיקף דמה> *,^m

הכביטים ואורך הרומיים, בונקרים אלפי הוקמו ורגיל. מזוין רמון |^
כמו כלומר ק"מ, מ4000 ליותר הגיע האלה העמדות בין הפנימיים ■
עלתה זו פעולה המתרגם).  כתוב כך ) וטריפריי קהיר בין המרחק ■

לי"מ. מליון מ30 למעלה |^
הצליחה געיית ^נ

יהיו הצליחה, החלטת כביצוע להםתתף להתכונן חייתית היו המהנדסים ^נ
כבישים, רשת הקמת ידי על הפעולה 11k התחילו הל! יהיו. אסר המכסולים 1^
נקל מאורכה טלוטיס פי כלומר ק"מ, 2000n ליותר הגיע הכולל טאורכה ₪^

ביחד התעלה אל כוחותינו גישה את להבטיח כדי עצמה, סרא? תעל1ו! . 1^
ציוד של הורדה ופתחי הורדה שטחי הוכטרו כן אחרי הגיטור. יחידות ענז 1^

המקומות אלקנטרה. עד מסראץ החזית קו כל לאורך התעלה למי הצליחה 1^
האפשרות את מהאויב טמבע מה מזה, זה קרובים במרחקים הוקמו האלה ^^^

סאיפטר דבר הגמדים, להקמת טתוכבבו האמיתיות הגזרות יהיו תה לקבוע ^נ
אחר. או זה בכיוון לתמרן פעולה חופש לכוחותינו 1^
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#|^ !1^ היהו הכרח כוללת התקפה בפעולת הכרחרת צליחת את להבטיח כדי 1^ 1

הגבוה במישור מחקרים נערכו רחב. מידה בקנה צליחה ציוד להכין 5^1 י.

בהרכבתם רגילים, גשרים ;0ל המיושנים הסוגים את להחליף כדי ביותר 1^ ■

משערת ותר י תארך לא שהרכבתם פריצה בגשרי טלם, יוה נמסכת 1^
ובבתי בסדנאות בוצעו ואחרות אלה טכניות פעולות אחדות. |^ ;

שעמדו הצליחה אמצעי כמות את חהגדיל מה במצרים, החרושת ■>
מברד."מ. סהגיעה הציוד כמות מחצית טל בטיעור ר תב ו לדק |^

להגן במטרה הפעולה טל הראשון בשלב חי"ר צליחת לאפטר כדי ₪^'
וכמחצית סירות, 2500 לבנות צורר היה הגטר וראטי הגסרים על ^/

במצרים. המקדמיים החרוטה בבתי יוצרה הזאת הכמות 1^
קר של העפר סוללות על לטפס חי"ר אנטי על להקל כדי האופן, באותו Wk
אחר, וציוד פח, ומגררות חבלים סולמות המהנדסים המציאו לב בר ■!

החיל. בסדנאות שיוצרו |^
ספני גדולה, הצלחה איפשר הוא הזה, הציוד טל פשטותו למרות Wk\
שהתחלנו ועד הצליחה מתחילת ככר כוחותינו, יכלו שבאמצעותו ^■^'
תותחים טל גדולה כמות להעביר והמעבורות, הגשרים את להפעיל Wk\
תחמושת ארגזי וכן נ.מ. ומקלעיח בינוניים מקלעים ג"ט, קלים 1^

של הראשונות בשעות לכוחותינו הנחוצים אחרת ואספקה נשק וכלי *1^
המערכה. 1^

ד 1^^
למצוא היתר, המהנדסים בפני שעמדו כיותר המסובכות הבעיות אחת ^נ
שהקים הגבוהה העפר בסוללת פתחים לפרוץ ביותר הטונה הםימה את ■

את להעמיד יוכלו הגיזסור שאנטי כדי המזרחית, התעלה בגדת ר. י ו הא ||
אל להגיע ראשיים כיוונים למצוא יוכל הקרב שרכב וכדי ,nnonn Si

בזריעות ניסויים מארת נערכו שנים חמש במשך העפר. סוללת מאחורי \m
נעשה התעלה. למצב לגמרי דומות םיהיו באופן שהוכשרו הנילוס,

מטרסים, הפצצת נפץ, כחומרי פיצוץ כגון דרכים, וכמה בכמה שימוש <

הרצויה. לתוצאה הביאו לא האלה הניסויים אבל וטילים חת"ם ירי

ידי על במים העפר מיסוס בדרך הראשונה בפעם השתמשו 1969 בסמפטבר
על אף בשעה. מים מ"ק 500 להתיז טאיפטרה גדולה, במשאבה נקימוט | 1
לא מתאים, בזמן העפר כסוללת פתח לפרוץ הצליחה זו טמסאנה פי |
אותה לחבר וההכרח המשאבה טל משקלה כגלל ראוי זה פיתרון במצא | ן"

פתרון. להן נמצא שלא אחרות וכעיות חשמלי, כוח מקור אל m₪k
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במים מיסוס שיטת השנייה הארסיה מהנדסי פיתחו 1970 בסוף ■
לשאת יכולים שאנשים וקלות, קטנות משאבות בכמה שימוש ידי על ■
נוזל. בדלק פעלו אלה משאבות סירות. על אותן ולהעמיס אותן ■

אפוא הוחלט כללי ובאופן טובה, ראשונית הצלחה השיגה זו יטה ■
מאותה אותה ולפתח לנקוט שיש העיקרית הדרך הוא במים שהמיסוס ■
מים משאבות יניית של בכיוון נעשה הסיטה פיתוח ואילך. שעה ■
מים. להתזת גבוה כושר ובעלות בדלק, המופעלות משקל קלות ■
אחד סוג הרצוי: מר.טיפו>1 משאבות סוגי שני "קיימים במצאי ^

לפרוז כדי ולפיכך, בינוני, ..גושר בעל והוא רגיל בדלק פועל ■
משאבות הוא שני סוג משאבות. בכ_5 צורך יש אחת פירצה ■

הכו0ר על עולה שכושרן אלא רגיל, בדלק כן גם הפועלות טורבינה, ■
המשאבות מספר את לצמצם ניתן מכך וכתוצאה הראשון הסוג של ■

חמש. במקום לשלוש אחת לסירצה הנחוצות ■
לבצע האנשים אימון של בעיות גם כי'ובן היי צייי' מבעיית "י* י ■
את לאמן עניינים; שלוטה שהיו לומר אפשר הצליחה. פעולות את ■

להשתמש וכן בהם, להשתמש בשרים, להקים הצליחה יחידות .■
על בסירות, לצלוח הכוחות את לאמן אמפיבי; וברכב במעבורות ■
מחיל קטנות יחידות 80 כמעט לאמן הצליחה; אמצעי גשרים|ובשאר ■

יחידות עם משותף באימון העפר בסוללת הפרצות את לפרוץ ההנדסה ■
*™ הצליחה. ייי ייי",, ", _ _. _

אספיבי# JJfJ ,., __ ,_._.. _

המהנדסים בפני שעמדה ביותר המסובכת האימבוים שתוכנית ייתכן ■
תכונות בהם שנמצאו המים באפיקי חלקים ולהכשיר לבחור היתה ■

הזרם מהירות והעומק, הרוחב מבחינת סראן לתעלת מקבילות ■
1 לאלה זהות דפנות גדותיהם על להקים כך אחר המים, פני והשתנית ■

שהקים לאלה המקבילים ומעוזים עפר סוללות להקים התעלה, סל ■
התעלה. של המזרחית בגדה האויב 1^

ועומק הכיוונים מבחינת מספיקים מרחקים למצוא צורך היה כן ■
ושאפשר התעלה, גדות שבשתי לאלה דומים שיהיו כדי גדה בכל השטח ■

עד ולמנוע והמטוסים הנשק סוגי בכל חיה בתחמושת להשתמיזז יהיה ^
האחרית. הקריבות ובאחוזות הכפריים בשטחים בנפש אבדות שאפשר כמה ■

בתנאים יתרחש שהאימון כדי חיוביים היו האלה הגורמים כל ^■
פרצות לפריצת אימון של פירושו מה להמחיש כדי מציאותיים. v. ^■

מספרים בכמה בדגים הבה וההוצאות, המא^ים מבחיגת העפי "ייי" ' tm
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צורך היה העפר סולליות את לפרוץ מהנדסים יחידת להכשיר כדי _■^
נניח, אם גלילה. ופעמיים ךירמ פעמייח הפחות לכל אותס לאמן 1^
מ"ק 1500 היא בינונית יפירצה למוסס צורך שיוה העפר סכמות |^

הפעמים בארבע מ"ק 6000 למוסת היתה תיירת אחת טיחידה נמצא, 1^
הקודם, למצבה העפר סוללת את להחזיר כדי כך, אחר ההן. שהתאמנה 1^
לגרוף. שהצליחו אלה בסקרכו מ"ק 6000 ולהעמיס להוביל היה צריך ^¥
הקודם, לסצנה המיס גיזרת את להחזיר גה היה צריך אופן באותו H]
מ6000 המים אפיק לטיהור כמחפרית להשתמט צורך היה כן ועל 1^

דבר של פירושו 'ת. הקרקע על והצטברו מהפירצה שנגרפו עפר מ"ק ^נ
עפר כמות להעביר היה צריך יחידה כל טל אימונה שלצורך הוא, 1^
§ למרסם היה די שבמציאות בזמן בו מ"ק, 18.000 סל בלקיעור 8|

כלבד. מ"ק 1500 כלומר הזאת, הכמות טל 9^

אפוא היה צריך זו כדרך היחידות 80 אימון את להטלים כדי ^נ
שעתידים שמה בשעה מ"ק, וחצי מליון של בשיעור עפר כמות להעביר ^|
זאת וכל מ"ק. 120.000 על עלה לא הקרי כפעולות למוסס הייגי £|

שנערכו הניסויים במאות טגעזקו העפר העברת פעולות כל על בגרסף ן^^
נפלה לא טבודאי כמות לפעולה, ביותר המוצלחת השיטה שנמצאה עד £|

מ"ק. מליון +D ^Mf

הכוחות ת הבג ^נ
היה, בחטרון הביאה המצרית הכללית טהמיפקדה החטובים הגורמים אחד H|
כפעולות וחצי שגימ טט לשהות המזויינימ הכוחות על כפו שהתנאים 1^
לתנאים הנחשף צבאי כוח בכל הפוגע קיפאון, שהוליד מה ד,ג7,7,, Hf

הראשונה ומטרתנו צורך היה לפיכך החפירות". "מחלת והמכונה כאלה, 9|
מעקבות אותה לחלץ תהיה בעתיד לפעולה המזוייגיח הכוחות להכנת H|i!
מדיניות עוברה לפיכך טלה. המנטאלית רמההשפעה החפירות מלחמת £|

פעולה ונעשתה ארוכה, תקופה נמשך שביצועה הכוחות, להכנת נכונה |^|
החיובית והרוח החיוניות להחזרת נושאים של במכלול nxDinn ^H

המוראל; ולהעלאת לכוחותינו, |^
ממנו מנוס טאין הכרחי דבר היא טהמלחמה הכוחות כל את לשכנע .1 1^ !

וכן סאדאת, הגטיא טל התכופים ו י וניקור לעריו, פתרון ואין ^נ
היה המזויינים, הכוחות טל הכללי המפקד ושל המלחמה טר של 1^

בהנחיותיו המרכזי הטיעון קו זו. משימה בביצוע חטוב תפקיד להם ^■ן
, זה שינוי מלטנותו מנוס שאין הקיפאון מצב היה סאדאו! טל 1^

את האויב עלינו שיכפה לפגי ידינו, במו לשנותו והכרח 9^
אפשר אי מלחמה" ולא שלום ה"לא שמצב וכן טלו, האינו''רסים , 4^^

יקדים המלחמה, את אגו נתחיל לא ואח ימיוז, לאורך בו להמשיך 1^
גזלת ואת שלנו האדמות כיבוש את לחזק כדי האויב אותנו |^

49 / ., החוקיות. זכויותינו ||
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התפיסה את ולשנות יבטקם האנשים אימון את לחזק .2 ■
האדם". הרא "הנשק לתפיסה העיקר הרא שלפיה|הני0ק הישגה ■
עליו? לגונן יכול בטק איזה יעצמו, אמרן לאדם אין אס ■

שהוא. בשק ככל לגצח יוכל הרא בעצמו, גוטח הוא אם ■
במלחמה, הגורמים מכל כיותר החשוד. הגורם היה זה ■

ולעמוד עצמו את למצוא המצרי ללוחם איפשר סהוא ספני ■
האויב. י^ל ביותר החזק הבםק בחגי בנתקו 1^

הרי מדויק, התכגון יהיה שלא כמה שכל לזכור, ראוי .3 ■
לפיכך, הביצוע. ברמת ובראשונה בראם תלויה שההצלחה ■
קליטת וכן הכרחי, דבר הוא הפעולות במשימות האימון ■
עליו שישתלטו כדי הלוחמים של הכוטר והעלאת הבסק ^נ
היה האלה, המטימות בכל לעמוד כדי גמורה. השתלטות ■
כושר את להבטיח שיכול היחיד הפיתרון הנמרץ האימון ■
ביותר. והקשות המסובכות המשיחות םל המוצלח הביצוע ■
בקרב. דמים שפיכת תחסוך האימונים בשעת זעה שפיכת 1^
מטרכנעים יהיו טאנטינו לכך להגיע עתידים היינו אם .4 ■
כושר בעלי יהיו בנשק, אמון יתנו המלחחה, בנחיצות <■
לשבירת לפעול היה לנו שגותר מה הרי נמרץ, ואימון ■

כדי למציאות, האימון בין הפער על ולכסות יפחד מחסימ ■ד
הקד0גן לפיכך בפביהםי 0עומך מה געין עין יראו שהכוחות ■

לבחירת באימון, מציאותי מצב ליצור מרובה לב תשומת ■
לתך^יס מרובה כמידה יחכעמ הקרויים אימוגיח טדות ■

צליחת משימת ובראשונה ובראש הכוחות, יפני לעמוד העתדיס ■
והעמידה לםים> ^על הסוללה על וההשתלטות התעלה ■

הדומים מים באפיקי בחרבו כאמור, האויב. ביצורי 1פגי ■
לסוללות הדומות עפר סוללות גדותיהם על הקמנו לתעלה, ■
של למעוזים הדומים מעוזים בהם ובגינו האויב של העפר ■

האויב. 1^
עצמה בתעלה האימון נעשה אחרות פעמים כן, על יתר ■

לעברנו מוביל האחד לטביים, התעלה מתפצלת שבו איזור יאותו ■
אלבלאח. האי בקירבת כוחותינו, של המלאה ובשליטתם ■
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תוכננה היא ן ראי ההפת;!ה .■

את טהעסיקו העיקריים הדברים אחד היתה ביזנועה ודרכי ההפתעה ■ ן

את למצוא הצליחה ההנהגה ממומר. זמן העליון המצרי הפיקוד ■ |

הן הזאת ההפתעה את טהבמיחו והשליליות החיוביות השיטות ■
הראשיים הגורסים אחד והטאקטי. האופראטיבי האסטרטגי, במימזרר ■
להטעיית מפרטת תוכנית עיבוד היה ההפתעה את להגסים טסייעו ■

באירגון כולה, המדינה בדרג וכסרריה במצרים אסטרטגית ■
בקנה שיעלו כדי בדבר, הנוגעים והגופים המנגנון ובשיתוף ■
הבאים; העניינים לביצוע הצבאית ההטעייה תוכנית עם אחד ■

טכוחותיבו לסיכוי ביחס הארייב את להטעות כדי .1 ■
בקרוב. התקפיות לפעולות יצאו המזוייביס ■

ההתקפה. רעיון את מוחלטת בסודיות לטמור .2 ■
המלחמה. התחלת טל המדויק העיתוי את להעלים .3 1

ו*
במטותף לפעול וההסברתי הפוליטי למנגנון הוראות ביתנו לפיכך ■
התיאום בעשה מלבו, ההתקפה לכוונות ר.יחס האויב את יה"ערת כדי \■

ההטעייה רעיון הפעולה. קווי ונקבעו גמורה בסודיות הדרוט ■
החוץ ומשרדי ההסברה מטרד סל המאמצים תיאות על הסתמר האסטרטגי ■

מכלול לבצע כדי הפעולות, תחילת לפני חודסים יהמלחסה>חמיטהםיטה י * ■
ההתכוננות את להסתיר היתה טתכליתן הצהרות, להצהיר פעולות, ■

לעיתוי ביחס האויב את להטעות וכן בקרוב, קרב לפעולות טלבו הצבאית ■
הוא סרריה. עם מלא בתיאום בעשה זה דגר הפעולות. התחלת טל האמיתי |

האויב את לטכנע ניסיון געטה כאן הצבאי. למיליזור ביחס הדין ■
והם הקרבי הכוטר ובהעלאת ההגנתית בהתכוננות מחטיכים מכוחותינו ■

רגילים. ותמרונים אימונים פעולות מבצעים ■

הצבאית ההטעייה דרכי 1

חודטים בממך טביצוען רבות, פעולות כללה הצבאית ההטעייה תוכנית ■
הבאות; היו שבהן והחטובות אחדים, ■ ■

הכנת ההגנה, פעולות במסגרת ההתכוננות את להמטיר 1#  ■
האריה. טל פתע התקפת כל לבלימת בעומק ההגנה קווי ?■
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תזוזות וביצוע ומםניים שובים יכיווייח כרחרת הזזת .2 .■
החזית ומן החזית אל תגועוו! וכן החזית, בתוך רוחג ■

וכפוזיציות בגודל מתמיד טינוי כדי תוך ח, ויסרוני טל כמסווה ■
בנמלים הים יחידות וקל הריכוז ומקומות הייסה, כוחות טל ■

לה. ומחוצה מצרים בתוך ובמעגניס 1

יחידות בשלחו חורטים. 4 עד 3 למשך להת;;פה הכוחות כינוס 3 ■
הדרגתי באופן אספקה ובצגרה אנםימ של מצומצם מספר בעלות ■
טבועות 3 החזית אל מהעומק גשלוזו הראשיים הכוחות בחזית. ■

הנדסיות פעולות ביצוע טל כמסווה ההתקפה תחילת לפגי ■
סל בעצומו הקרב התחיל ואמנם גדול, מטותף תמרון לקראת ■

הזה. התמרון 1

החזית, אל מהעורף הצליחה ציוד להעברת מיוחדת תוכנית עובדה .4 ■
ההיקף בגלל התקפה לכווגת ביותר המכריעה העדות שהיתר. העברה ■
היחידות טל רבות תנועות כללה זו תוכגי11 הפעולות. טל העצום ■

תנועית וכן העורף ז!ל ומהחזית החזית אל העורף מו ה;1לה *■
בתרועה. אימון היו כאילו אופי להם טהיה רוחב 1

בתקופות המילואים אנטי בגיוס נסיונות גת כללה התוכנית 5 ■
לביצוע טגקכעו בזמנים ייערך כיותר הגדול סהגיוס כך קצובות, ■

חיילים. 20,000 סוחררו הפעולות התחלת לפגי טעות 48 אהל ההתקפה, י ■

התעמולה טל העיקריים הקווים את גי1 כללה ההמעיה תוכנית .6 ■
רבות מדיניות ופעולות תעמולה פעולות הפוליהיות. והפעולות ■
כהצלחה. הוכתרו וכולן ההטעיה, תכנית את לטרת כדי בעטו ■

הצליחה והטקטית האסטרטגית ההטעיה שתוכנית נאמר, אח אפוא די ■
ובראט הלינייל, הביון טחנגגוגי לכך גרסה והיא מוחצת, הצלחה ■

המודיעין טרות וכן האמריקנית, המרכזית הגיון סוכגות וראטויה ■
כולו העולם הופתע גח ולכן מוטעות םסקגוה הסיקו היטראלי, ■
היסראלייס הציאיים הדוברים והסורית. המצרית ההתקפה ידי על ■

וכן גו", הבי לא אבל שייראו טאמרו רכך טקרה מה את לטסוזט גיסו ■
להנחית למצרים הניחה אבל ידעה, שישראל רכך, הכטלון את הסבירו ■

מהלומה ט"כלת מפני מעיקרן, מופרכות אלה טענות הראטוגה. המהלומה את ■
הישראלית, האסטרטגיה של טיבה אה לחלוטין סותרה הערביח מצד ראשונה ^■
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הגבה כאמצעי הראטונה המכה את להקדים ההכרח על העומדת
עכשיו שקורה מה אחר, מצד הערבים. תוכניות לסיכול הכרחית
האחראים את להעניט והדרי™ החקירות המלחמה, אחרי בישראל
להצלחת .ליותר הטיבה ההוכחה הוא ובצבא, המודיעין בטירות

הביון סוכנויות ואת ישראל את להטעות והסורית רית המזג התוכנית
פעולה. איתה המטתפות הבינ"ל

ההתקפה לביצוע ותך י ב המתאים העיתוי .בחיבת

אסטרטגית התקפה בביזלוע ביותר החטובים העילןריימ הגורסית אחד
הצלחתה. ולאבטחת ההתקפה לייצוע ביותר המתאים הזמן הווירת הוא
כשנה. ביותר המתאים החוד10 את (1) לבחור: יט האלה הגורמים וין
ביותר המתאים הזמן את (3) יחודט. ביותר המתאים היום את (2)
נכדק הזה העניין האסס. טעת או ה"ט" שעת או ההחלטה, לתחילת

להעניק גם אלא ההפתעה, לגיירם הצלחה להטיג רק קיא במיזרה צדדיו מכל
הנוחים וההידרוגראפיים המטאורולוגיים התנאים את לכוחותינו .
ובאויר. בים הקרב פעולות על והן הצליחה על הן טיקיו ביותר,

להתקפה טיתאים ביותר המוצלח העיתוי את לדחרר הכרח היה אחר5 מצד
והסורית. המטרית החזיתות, בשתי אחת ובעונה רעת

בשנה ביותר ■3פ1בת111י.ב^.,י??_תא_ים

הבאים; התנאים יתקיימו טבו חודמ, למצוא היה צריך הנושא בבדיקת
את לבצע אפטרות לאויב, נוחים ובלתי לכוחותינו נוהים אויר תנאי

את לנצל אפטרות והטאקלזית; האוסראטיבית האסטרטגית, ההפתעה
והחגים האירועים את וכן והחיצוניים הפנימייה הפוליטיים התנאים
הפעולות כל הוטלמו שבו '.ט, ו ח האויב; טל הצבאי המצב על המטפיעים
לביצוע מוטלם באופן ולהכבתמ כוחותינו של כוטרמ להעלאת טייעטו
הביצורים עבודות כל גמר וכן ההתקפה, בפעולת המוגדרות המטיסות
במיוחד, חטוב זה דבר החזיתות. כטתי מתון אויר תזג וכן בחזית
או נובמבר בחודם היא הסורית בחזית השלגיי נפילת טתחילת מפגי
הסתיו; בסוף סטחגטיס בתעלה ההידרוגראפייס התנאים ואילו דצמבר
בו לנצל יהיה שאפטר כדי ארוכים, לילות בו טיט חודש, היה נחוץ

הכוחות. צליחת להשלמת הלילה טעות את
ו
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הכאות? מהסיבות אוקטובר בחודש התגשמו האלה התנאים כל
חורט באוקטובר; ב28 לכנסת החירות לעריכת התכוננה ישראל
הכיפורים, ירמ ודתיים; יסר;!ליים בחגים גרוס הוא אוקטובר
מתרחש המוסלמי רמדיאך חוד?) תורה שמחת וחג הסוכנות, חג

כוחותינו, על המוראל מבחינת שמטםיע מה הזמן, באותו הוא ג.ס
יחודש דווקא האויב אוו אסטרטגית הפתעה להפתיע לאפשרות מחוץ
ארוכים באוקטובר הלילות לו; מצפה איבו שהאויב דר.ר הצום,
שעות; ל12 זה בחודה מגיע אורכו הממוצע שהלילה מכיוון
רחבות קרב פעולות לביצוע החזיתות בשתי נוח האויר מזג
המצב מבחיגת בטנה ריותר הנוח גם הוא זה חודש מימדיח.

ימיות. לפעולות ומתאים והימי האוירי

בחודש ביותר ומתאים היום בחירת ■

התנאים בו שיתגשמו יום, למ"וא הממרה היתה הנושא בבדיקת 1
אצל סוףשבוע או ו!ג או רשמי, סבתון בו שיהיה יום הבאימ:

יהיה בתעלה המים כפני והשפל הגאות בין ההבדל שבו יוט האויב; .
הגשרים? להקמת הטוביה התנאים את שיאפשר מה ביותר, הגמור
שיסייע דבר הראשון, בחלקו בעיקר בהיר ירח אור בו שיט ום ^

הכוחות צליחת תתחיל ואחריה בלילה והגשרים המעבורות להקמת
לילה היה שגחוץ דבר, של פירושו הלילה, 0ל השיי בחלק בחוגזך,
שהירח לפני שעות 6 ער 5 מאשר יותר רב איננו הירח אור סבו * 1

מתמעמ. ואורו מערבה נוטה 1

הבאות: מהל)יבות 1973 באוקטויר 6 ביום התגשמו האלה התנאים כל
ותופשת שבת ירמ שהוא מפני זה, כיום מושבתים כישראל החייח כל

הירח אור שבו כרמדיאך, העשרה ליום חופף זה יום סוף!0ר.וע;
הגאות בין ההבדלים הלילה; חצות ועד הממט מזריחת ומאיר מתאים
הזה היום שאחרי ספני נוחים, להבדלים נחשנים זה ביום והשפל

הירח. התמלאות עס וגדלים הולכים ההבדלים

ההתקפה תחילת זמך ה"ש", שעת בחירת

שתאפשר ביותר, המתאימה השעה א<! למצוא כדי בדיקה בערכה לבסוף
הבאימ: הדברים ביצוע לשח האור שעות במסך מסויימת לפעילות
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החיובית משיחתם את לבצע ירכלו המורייח טהרוחות כדי ,1 *

לכל ה.!ויב טל הב.מ, חפירות הבקעת שכולל מה ראשונים,
זאת כל הגבעות, טל החטוב קו על רהטתלמוונ החזית אורך

היוח. לאור

המספיק הזמן והמצריים הסוריים האויר לכוחות 0יהיה כדי .2
להם ותינתן היומ, לאור מרוכזת אוירית מהלומה להנחית
המצב אם אחרון לפגיאור מהלומד, ולהנחית לחזור האפשרות

זאת. יחייך

הזדמנות לאויב תיתן טלא טעה, למצוא היה צריך זאת לעומת
מכת על ולהטיב טלו האויד כוח את היומ לאור לרכז מספקת
הפעולות טל הראטון היום טל אחרון אור לפגי מלגו האויר
לפגי היעילה התגובה ת אפטרו אה מהאויב לשלול כך ידי ועל

הצליחה פעולות לביצוע הכרחי זר, טזמן מפגי הטני, היומ בוקר
האויב, טל האויר כוחוה התערבות "ותהיה כלי העיקריות

אש ולכיוון לתצפית מערליס תנאים יאפטר היום טאור היה, חיוני 3
התקפות בלימת בטעת וכן ההתקפה לקראת האט ריכוך .לטעת חת"ח

הצליחה, לאחר הראשונות .לטעות הצפויות האויב טל הגגד

למי הכבד הגישור ציוד אל1 להוריך יהיה טאפיקר היה, הכרחי .4 **]
בהרכבת להתחיל יהיה טאפטר כדי החשיכה, רדה xw מיד התעלה 11

טקיעת ענו תתחיל הגטרים על והצליחה הירח, לאור הגסרים II
לחצות. הירח 1]

צולחים לחכרחותיגו ביומן האויב בעיגי יהיר הלסמט טקרגי הכרחי 5 11

למטרה. ולקלוע תצפית לערוך מכושרו טיפחית דבר היומ, לאור 11

אחרון, אור לפגי טעות וחצי טלרט ה"ט" טעו1 גבהרה האלה ת ר יזיז הדר כל סמך על H
הבאות; העיקריות הפעולות אוו. הזה הזמן במשך לסייס יהיה שאפטר כדי 11

טל בהיקף והסוריים המצריים הכרחוה טל מסותפת אויר מהלומת הגחתת (1) 11
באמצעות מרוכזים מטחים בארבע חת"ם אט ריכוך ביצוע (2) ממוסים. כ300 1]
העורפייס הכינוס מטמחי הגשרים הזזת (3) כשער,. ובמטר תותחים 2,000 I!

פרצות פתיחת (4) למים. הורדתם והתחלת התעלה טל המערבית הגדה אל ^■
הצנחת (5) ההנדסה. יחידות טל המים במשאבות טימוט ע"י העפר בסוללת ^■

אחרון. אור לפגי מיד האויב של שטח בעומק קומנדו כוחות 11
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ובמיומנות רדייקגות געשו העיתויים לקביעת שגערכו הכדיייי" כל 1
ויראסובה ובראט מהכלל, יוצא ללא יתגשמו המטרות סכל כדי 1

ביותר הסיב הביטוי ממנה. הנובע וכל האסטרטגית, ההתקפה ביציע ■
הכוחות טל הכללי המפקד טל דבריו הוא זו הכגה לעבודת טייתן 1
ההתקפה יום קביעת לגורמי פרשנותו בדברי המצרייה המזויינימ ■

כלהלן: ההתקפה, וסעת

הראויה עבודה גבוהה, ברמה מדעית עבודה היתר. ה"ע" יום "קביעת
כמופת המלחמות טל המדעית להיסטוריה תיינס והיא הערכה לכל

מהימן". ולמחקר מופלג לדיוק

למבצע רההכנה 5י121ת.הו1כניו

לביצוע הטיטה נקבעה בדר" ההתקפה פעולת טל התכנון טלב בתחילת 1
להוריד איך נקבע וכן ממנו. המתחייבת הסודיות זה וככלל הזה הטלי ■

דרג יכל קבוע. זמנים לוח לפי בהדרגה הנמוכים הדרגים אל התכנון את ■
מיסמכי הפצת על ונאסר מפקדה קציני "ל קייעה חיליה לתכביז ייחיה .1

זו. דחוליה חברים טאינה לאגסזים התוכנית ■

שןגים> ;דרגים המג5,עימ ימטימות תדרור פעולת נערכה אחר מצד .1
לתפוצת מיוחד סדר נקבע כן .n"npn כתרגילים הוצגו אלה ר"ילית 1
תוך ממני, הנמיר לדג מדרג וכן הדרגים ביל הפעייית תיכנית מסמכי .1

האלה. המסמכים בתפיאח. להיכלל החייביח התפקידיח כעלי הגדרת ■
ך^^ ^ ^^ אן[ ביךתר 0הפתיעה ג,ותר, הבולטת התוצאה ■

מצב טיצר דבר באזור, הצבאיים הכוחות במאזן והמיידי היסודי ■
הסיגה לכר בנוסף הקרב. טל הראטוגות הטעות תוך חדט איסחר"גי ■
את ,מבוכה והביאה ",ת"ה ה,א (1) הראות: התוצאות את ההפתעה ■
פעילה לפעי.ל מהן ומנעה הדרגימ ככל הי0ראל>ת הצבאיות המפקדות ■
".ן ן1כויןת מיידי5 ג,ופן יהג,כ או נכון באופן לנהוג מהירה, ■

אחדים. ימים נמטך זה ותצב כהן מסתבחית ■
טלי הס,אבים יא" הסזי,,בים כיחי1,,י m לגייס מהאויב מנעה היא (2) 1
הסתאים יבמקים הבכין בזמן או"ם ולכבס כלכלייח ובאמצעים אדח גכיח ■

המסיבכרת n^"9n א" ^ איפ0רה היא (3) ההתקפה. תחילת לפני ■
בתנאים ברלב בקי המעוזים והריסת סראץ תעלת פריצת ובראטונה יגראט ■

המצרי בצר "רידית טל מינימלית כמות אפטרה היא (4) ביותר. קליח ■
היטראלי. בצד ו"יייד בגטק אזת הכוח אכידות טל וי י"ספר A

56/.  . .■
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הפערלה רעיון של העיקריים הקרר.ים

י טל העיקריים הקרריס עובדו האלה הרבים הגורמים כ; ;ארר
המאזן מכרע11 במידה ונטקל האסטרטגי, בתחום ההתקפה פערלת רעירן

|| המטרות הוצגו זה בסיס על המצריים. והכוחות האויב כרחרו! יין
כוחות טל הגדול החלק את להטמיד (1) לאויב; ךיח0 הנאות
טל האוירי כוחו את להחליט (2) ויאויר. גייסה יימ, אריב

מהירה פעולה לפעול טלו האויר חיל טל היעילות את ולשתק האויב
העזר בחילות להסתייע טלו היבטה מכוחות למגוע ומוחצת;
טל האויר בחיל להסתייע כלומד בעבר" תעטה כפי העיקריים

במבוכה אותן ולהביא האויב טל המפקדות את לטתק (3) ישראל.
את או המהירות המילואים גיוס פעולות את להכטיל ססוייח, לזמו 1]

ממנו ולמנוע האויב תזוזות על להכביד (4) האפקטיבי. הכוחות כיייח *!
יותר נגד פנימיים בקווים הפעולה את או הגוח התמרון כיטי את 1]

כפי מהירה, ירציפות ;1ו וחת ובעונה רעת אחת ערבית מחזית
טל האט מקורות את להשתיק (5) והטליטי. הראטון בסיבוב טקרה
טלו ההגנה תכניות א! ולטיט הקרב טל הראטוגימ מהרגעים האויר
הכוחות טל יותיר גבוהה מיומנות ועל תנועה מהירות על המבוססות

והאט.

י הובא (1) הבאיח; העניינים בחטבון הובאו למצרים ריחמ ואילו |!
טל אוירית עליונות טל בו1נאימ לפעולה יתכוננו טהכוחות בחטבון, 1|

טהמטימה (2) אתת. ובעונה יעת טלהמ הגנתית אוירית ובמל1ריה האויר. ₪י
את להעמיד היא התעלה צליחת בעת המצרייה הכוחות טל הראטוגה 1]
טלו. הטריון כוחות את וגראי0וגה ובדאט גטלייח, האויב כוחות ן!
ההונקפי כוטרו ואת האויב תגובות את לספוג יפעלו טהכוחות (3)
טהכווווו! (4) נמרצות. וחיוביות הגנתיות פעולות ע"י האויב טל
בראשי הקרבות התפתחות לאור תזרח בכיוון התקפה לפתח יתכוננו

סיני בעומק החזית, קו כל לאודר התקפה ינהלו מהכוחות (5) הגטר.
אחת. ובעונה כע1! זאת וכל סיני. אורך ולכל

ההתקפית האיסטרטגית הפעולה פותחה אלה רחביה יסוד קווי ימיר' על
"בדר". הקוד בסס וכונתה המשותפת
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הסורית החזית £2.JLltl''IEl .

בינואר ב10 החליטה העררירת הרפובליקות טל הבטיארת תרעצת *1
הכוחות טל כללי מפקד אסמאעיל אתמד ארל פריק >1ת למגרו! 1973 1

המפקדה טל מנ5יעיי לאגף נמסר זאת בעקלרת המאוחדים, המזויינים ■
ותחזית הסורית בחזית הציאי המצב את לבדרק המשותפת הכללית ■

האסטרטגיה בפגי הפתוחות הפתרון דרכי :ןת יסקור המצרית, ■
סוף לקראת החזיתות. 1:טתי האוהדת מה (קלי שיטח רלעיד הערכית

לגבי המי'זרתפת יה הכל המפקדה טל המבצעים אגף טל הסקי גגמר הוורדש

שכמ הארכות ר.זירת טיכרבסו הטני, הקו מדיברת טל החיוע כוחות
הכללי המפקד מיום 1973 יחרץ י_10 העימות. חיינרת אם חכם אל

האוירית למהלומה התכנון בדיקת :!ת המסדתפיח המזרייניס הכוחות טל
הטליטה רםת את ולטתק הישראלי האריר כח את להחליט טיאה המטוחפח
הערבית ההתקפה טל הראטובי ר.(0לו: בתחילת האלקחרוגית ולרחמת^בגד

המזוייביח הכוחות טל הכללי הנןפקד קיים ימרץ י21 להתרחט. העתידה 1
יום פרטי גקר.עו ובו טלו המבצעים אגף עם מועיל דיון המארחדיח 1
נסקרה האויב, טל האפשריות התגובות ניווגו ה"ט", רטעת ה"ע'י 1

לסורית המצרית החזית כין האסטרטגי הייוע וארגון הכללית המסגרת
האויב את להפתיע טמסרתן והאסחרחגית המדינית ההטעיה שיטות וכן

הצפויה. ההתקפה בפסולת אותו ולבלבל

סל הכללי המפקד הסורית. כחזית הפעולה טיתרף אורגן יאפריל ב1
בשתי והטליטה הפיקוד שי™ את ;,בע המטותפים המזויינים הכוחות
הדרכים את בדק ביניהן, האינפורמציה חילופי דרכי ואת החזיתות |
אחת מחזית טלו האסטרטגיות העתודות את להעביר האויב את לאלץ 1
בטלבים האויב להתמוטטות תנאים יצירת טיאפ&ר מה אחרת, לחזית ■
פנימיים גקוימ פעולה יוזמת ממנו ולמנוע התכנון, 1'זצופה כפי 1
ברוב לעטות טהתרגל כפי זו, אחר יזו הערביות החזיתות נגר 1

הקודמים. הסיבובים ■

כדי הסורית המפקדה סו! המצרית ה1וטמרטגית המפקדה נועדה במאי 2 ברוקר 1
התחטבות תוך ה"ט", וטעו! ה"ע" יוה זמני על עקרוני באופן להסכים 1
הכללי התכנון נערך בערי ולמצרים. לסוריה הרלבנטיים הגורמים בכל 1

הוגדרו ישראל, דגד המרוכזת הסוריתהמצריו! האוירית למהלומה ■
איזה גבדק רכן עליה. השליחה ושיטת ביצועה אופן טלה, המנורות 1
שכל מהלומה הזאת, המהלומה לביצוע להקציב יהיה אפטר אמצעים 1

הקרב. מהלכי כל על המכרעת בהשפעתה מטוכגעים היו הנוכחים ■ך

ו*



ו

המאוחדים המזויינים הכוחות של הכללי המפקד הוציא במאי ב22 ■
1 "בדר" האסטרטגי ההתקפה מבצע של הכללי הרעיון לגלי הנחיות ■
1 4■
!|| והפעולות הצעדים את חזית לכל וקבע רהמצרית, הסורית לחזית U

לו, אותם לבצע חייבת טהיא הזמן פרק לרכות עליה המוחלות ■

ו
האסטרטגית המטרה את אסמאעיל אחמד אול פריק קבע ליוני 7 יבוקר ■

1 מטרת את האלה למפקדות קבע הוא והמציית. הסורית המפקדה טל הצבאית ■
1 ההתקפה פעולת רעיון את הציג החזיתות, בין הפעולה טיתוף ארגון ■
1 הארגון או; ובדק החזיתות, בטחי והמצריים הסוריים לכוחות ■ן

כלומר יום, באותו בהח. הכללית העתודה ואת בחזיתות האופראנזיבי ■
בין הפעולה שיתוף ארגון על נופל אלדיך בהא לוא עיד ביוני, 7 H

/ יהסיי,ת. ה0,יית .,,," ■

כיותר החשובות הפגישות אחת אלכסנדריה בנמל התקיימה 1973 באוגוסט H
1 המזוייניח הכוחות טל הכללי המפקד נועד זו בפגישה ולתיאום. לתכנון 1

והסוריים, המצריים המזויינימ הכוחות טל הממית ראטי עם המאוחדים
אגף המצרי, המבצעים אגף מפקדי עם העיקריים הענפים מפקדי עם
כמכלול לדון כדי המאוחד, המיוחד המבצעים ואגף הסורי המבצעים

י*

הכוחות מזכבים מידה באיזו לקבוע כדי "גנטיים הר הגורמים
חזית, בכל ההתקפה התחלת יום את לקבוע התקפית, 'פעולה המזוייגימ

והיום, הלילה אורך האדיר, מצב והטפל, הגאות מצב את לבדוק *

המצב גסקר כן הקרבי. וכוטרוו הכוחות של האימונים רמת הירח,
מבחינת הבינ"ל המצב ונבדק 1973 טלת לסוף עד בישראל הפנימי <

המתאים שהחודט הוסכם, זו יטה בפג הצפויים. הקרבות מהלך על ו ו; הטפע
בהנחה ?1973 אוקטובר או ספטמבר או הוא הפעולה לביצוע ליותר
אסמאעיל, אחמד אול טפריק נקבע יותר. נוח הוא הטני טתאריך

המדינית, ההנהגה טל הסופי לטיקולד, זה ענין יעכיר

להתחלת ביותר הנוח טהיומ הוסכם, ימ המרצע אגפי עם נוספת בפגישה
בספטמבר ה6 יערב באוקטובר. ל6 החופף ברמדיאך 10 הוא ההתקפה

הכללית המפקדה מטעם הנחיות אסמאעייל אחמד אול פריק הוציא
הכן במצב והמצריים הסוריים המזויינים הכוחות את להעמיד המאוחדת

ל1 ראסון מאור החל יחים 5 תוך ("בדר") התקפה פעולת לקראת
.1973 באוקטובר

טהמהלומה הוראות, אסמאעיל אחמד אול פריק הוציא באוקמובר כ1 ■
באוקטובר, 6 ביום 1405 בטעה תבוצע החוריתמצרית המשותפת האוירית 11

"בדר". מרצע ביצוע להתחלת הפקודה את ניסח וכן I
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^ אססאעיל אחמך אוי ,רי;, יצא "ויקםובר 3 ביוה 1
ההגנה סר ע0 בדםשק גפג8י י^יים נרפי אידיי ^ ע" 1^^ על יהוסכם סלי n.1pBDn יעם 0לאס מצטפא ייא הסירי 1^^ יהסורית n,,w יחזיח ..בדר.. הה11קפה מבצע טל האתייניק 1

טגקךעו ולזמגיט 0עוגדו לתרכיירת ■^ ^ הגיריין[ הפגיטה nB נעל ""אעיל אחמד איל פייי. 1
י^ י" ןהעךייח וארןכה5 קטה תהיה להתרחט העומדת במערכה ■^"^^ המ0מעית א" מבין אחך כל יבעים". מקיס בכל ביתם 1
^^ יגה בד^ה "יכ"ר טהפעילה ",יה סלא אח, יכל ההחלטה ■

המחוטבות. הסכגרת כ;1 על ■

,ל הכלל, המכקד "" איאסד חופס הנטי}> קיבי יהצהיייח 1" ^ ^ ק|יייי יהעגיך י1סאי||ד,ס§ המזד,,לים הכוחות 1^^ ^ כייח 1405 בקעה ט,חי "ביר, י^"גי 1
 הפרטימ אמ לען:ך כךי לקהיך אסמאעיל אחמד "י כן ""יי 1

1 הגורלית. המערכה "י .1
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י_ם 2=5=נ=5=^=:=ם====ה_א=ח=ר=ב_נ *1

המבטיח הפריסה nu ביצעו מצרים טל המזוייניס הכרחית 1
בוצעה רב, זמן טערבדה מפורטת לתוכנית יה>זאת האופראמילית 1
ובכינוס יפוזיציות ט,בו, לחולל היתה יממרתה ארוך, זמן פרק 1

תתגלה טל;1 ויטיתה הדרגתי באופן הקדה זןרמיוו! טל הכוחות 1
זה המצרית. כחזית סמתרחט במה חקדותיו את תעורר ולא למייל, 1
לגבי מלא באופן האויב להטעיית העיקרייח הגורמים אחד היה ■

ה"ופראמיבית הפריסה פעולות טל .'.חרת מ"רה המתוכנן. ההתקפה מבצע ■
(וכוונתנו המזוייביס הכוחות טל העיקרייח הענפים 1K00 היתה, ■
המתאימות העמדות את יתפתו האוירית) וההגנה אויר, ליח, בכר ■

אסטרטגית. התקפה מרצע במסגרת קלהו! המתוכלנית המטיסות לייצוע ■
<1nm:jn 1;iff אופרץמייית בפריסן. ,arDarn לא ההכבה טלב פעולות ■

תוכנית בהכנת החל טובות "ייגיביי" "יי'יי1 ג0 כליי אלא .1
מיגי לכ/, כנומף וארמ אדח כל על מסוימות להחלת ועד אססרתגית .1^^ כ/1יס5 טל רריכוז גבירה כגון לביצוע, הכנה פעילות 1

הכוחות טל והר.3ה "ימון הפעילות, זירת הכטרת יאספקה, ■
רהמיפקדות. גי*

יהעח המדיגה להכנת פעילה גט גע0תה ה"לה. הפעייית עם גבי יי *1
למערכה העיגיי"ראלי. בסיכ0יר הרביעי לסיביי. העתידה, למלחמה ■
רגע מאותו החלו לה וההתכוננות למלחמה ההכנה למעטה, הגורלית. ■
קהמןהיג וברגע 1967 ,יג, טל התבוסה את לקבל סירב המצרי שהעם 1

אל<1 ,וחזר ל;1 ייו1 "גלקח "מה הכריז: אלנאצר עבד גמאל הנערץ ■
קול על יגבר לא קול ע"טומ 1968 במרץ הוחלמ כאשר ככוח". 1

אבראר מחמד לבטא הלפיד את המצרי העה מסר וכאטר המלחמה", 1^^ קיכל כאטך הגצןןון> לקר?111 ר.מ.1בקו >!ותו "יוליך איסאדאת ■

בלי "הטאיפה העם רמועאת הודיע יכאטר הכילי, העימית מטרד n!' I
לכך> גוןז)פגקה היו ביחי .,,ה כ/י _ רהקיץ" mVn מין היא י^ין 1

1 מצרים. טל לרשותה העומדיח האמצעים יכל וייעי לחייוי טמתכונגיח 1



עלו בפרוטרוט כאן לדבר אפטרי זה אין רגם רצוי, זה אין אבל
למלחמה. המזויינים והכוחות העם המדינה, הרכבו טבהם האמצעים כל ^
לירות, מליון אלפי המצרי לעם ועלו אחדות טניס ארכו אלה צעדים

ומתוך המכריע למאבק כתרומה הטוב, סרצרבר שילם טהרא סכום
את כאן אפוא נצמצם הבצחון. טל המתוקים לפירות שיזכה תקווה

טלב סוף לקראת טננקטו ביותר החטובים לצעדים רק סקירתנו
j, המלחמה! טלפני ההכנה

המצריים המזויינים הכוחות של הכוננות דרגת (1

אוקטובר ב1 0800 מטעה החל מלאה לכוננות הועלתה
הדרגים, בכל והמליחה הפיקוד מרכזי כל נתפסו ;1973

תמרון, לצורך געטו אלה טצעדיס ברבים, ופורסם
אופראטיבי. אסטרטגי תרגיל לביצוע

מבצע לקראת ההכנה בפעולות המטיכו היבשה כוחות
אופראטיבית ופריסה מוזדט כינוס נערכו ההתקפה.

ן הפעולות כזירת הביצורים וטופרר תימרון, טל במסווה
י ההגנה. מתקני טיפור טל במסורה

ה;;וירית ההגבה וכוחות הים כוחות האדיר, כוחות (2

הטגרתיות, הרגילות, מאימותיהם א11 לבצע המתיכר
הבולטות הפעולות מצרים. טל והמים הטמים על בטמירה r
כאיזורים והצוללות המטחתות טל התפרסות היו ביותר

אחרונה. עמדות ותפיסת להם טנקבעו

והצטמצם הרגילה פעילותו את האויב המשיך אלה כל למרות (3
המון גבר והתעמולתי הפוליטי בדרג בלבד. הצבאי בדרג
להטפיע טביקטר האויביבהצהרותיו, טל באיומים החריף
את ולחזק המצרי העם על ומוראלית פסיכולוגית ר; ע הספ

העולמית הקהל בדעת היםראליימ הכוחות טל הדימוי
רהיטראלית.

5 ביום 0600 טטעה ונקבע ההתכוננות קצב וגבר הלך המצרי בצד
המצריים הכוחות טל המלאה הכוננות טעת תהיה 1973 באוקטובר
הזמנים אח. הקובעות הנחיות הוציאה הכללית המפקדה לפעולה.

המפקדות אל נטלתו אלה וזמנים ההתקפה, תבצע לתחילת העיקריים ■
טבה המוגדרת, הזמן לתוכנית בהתאם בדבר הנוגעים המפקדים ואל 1

הנחיות הכללית המפקדה הוציאה כי בסודיות. הכוורות בטמרר ■
סרא7 מפרץ נמלי אל וזרות מצריות מסחר אוביות טל כניסה לאסור ^

1
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על ^^ כךי ^ הגמצארת האזרחיי" האני"ן מספר את ילצמצם 1
ליצע עליי 0האייב קיציניית פעולות כל מפבי האזיחי1! ה0פנית צייתי ■י
יכיל "יא םכיןון ^^ ^^ כיי המאיחר את "בקדים ראוי כאן ■
ובמייחך שלך ",""" הית ייו1יךו" אבידותיי על נקמה לקחת היה ■^ ^^ ^^ העךלס כל א" שמילא .1סער..י הט,ל,ס בספינות ■

אזרח,יוו די. ספינר" כמה בהטבעת יהאייייי' הימית פעיייתי "" I
סוף. בים במקרה שהיו לטנרת ■

אפס)ר יאי באיקמיבר 5 בירח 0600 יטעה יגיע החלה המלחמה םכיבת 1
^ותה> לעצור עוד היה '< ■

^^ ^^^ ^^^ המבוךך באוקטובך רי_6 ,ים בביקר מהכם החל 1
mff ההנרסה חיל והולכת. גדלה במהירות לפעול ה^אית יהכיגגי" ■

כדי החזית קי אורך לכל המערבית בגיה המכשילים '"יי" פיצית I
" ^ ן0גך סךאז> תעלת להבקעת כוחי11יני התקדמית על להקל ■^^ ^^ מעבך ^ להקל כךי ואססאעיליה סיא? בתעלה המיס ■
סיימי הכוחית כל סראז. תעל1| טל המערבית הגדה אל מהעומק יהיכב ■
קיקע/ והאופראטיביימ ה"אקסייס ",ל,ם עמדות ותפסי התזוזות את ■

תצפית לעריך ב^, .הסתגנו ^טיילים חזיי עסייתיהס' א" יי^י "י"5 '■
m,D" החךליות יחןרן ^^ יגעייף בר_לב קי במעוזי א"ייגה ■

בדלק ",,"" .טח יהצתת יי""י"  האייב הכביי1 יסכיאת מ;;ךי I
מפלי במלמ נסתמי יהצינררות בי"קי .המיכלי0 אחרי מתלקח, 1

מקים .פילו להצית ליח ^ י"יב ייי' ^^ "י" "ך*" |
^ י יייי החימי מייסגי תפסיאת יכיתיתיבי לל;התעיה מ כ 1

""," ,_ ס* מעיקרם,"" האלה הסתמיים ■
הפי"". סווית " "" גילה י™ רי™ "7י "י 1

1
 1340 י י" ""י" "" "יי ג< יייגה """י י"יי"'" "" 1

י"  " "'' "י"י" נת" י"יף .":" "" 1

ימי1יך סייקו יה)01טי.)|נ,גנ, ,,,",,, ה"יג,י .ל י"י"י,, ■
ה0עיךי0 ו". האסי"י,0י והט,"סכ,0 ה," ,", ."" ."<" |=^^"^" {^^ החזית עם מךיייק ",אים ליררא כדי ,1973 ■
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1 אל הגיע המזוייגים הכוחוו1 1י!ל העליון והמפקד סאדאת הגטיא
יטב לימינו המידצעימ. בחדר מקומי את ותמס המבצעים מיפקדת

ובקרבתם אלשאדילי סעד פריק ולשמאל, אסמאעיל אתמך אוול פריק
השעה על הצביעו השעון מחוגי אלג"מסי אלעיני עבד מחמד

[J לספר העט את נמלה וההיסטוריה '73 באוקטובר 6 ביום 1330
I המרהיבים. המאורעות את

התכנסה ישראל ממטלת / ותר י ב מוזר המצב היה האויב במוזגה
פסקה מאיר חגכרו! דיון, וקיימה באוקטובר 5 שיטי ירס נצהרי
התפזרו ואז ערבית להתקפה סיכוי טומ ואין מלחמה סכנת טאין

טקרו פי על אף הכיפורים יום את לחוג לדרכו יט א הנאספים כל
כוונות את לגלות בהחל>! מספיקימ ננ'היו אירועים (<זגי הערבי בןיד

הדעת את עליהם נתן היטראלי המודיעין אילו הערבית המתקפה
כמה גזל הדחוף הפינוי היה הראטון האירוע כראוי. וניתחמ

מטרד טהוציא ההוראה היה הטני האירוע לריס; אזרחים סל מטפחות
ואת מצרים בטמי הא;רווית riDisnri m: להפסיק האזרחית ה התלי

שתוקן דבר באוקטובר, 5 יומ מצהרי אזרחי .ץוירי לניווט הסיוע
רגיל. באופן האזרחית התעופה את לחדט מיידית פקודה טהראאה כך ע"י

אלעזר. דוד גנרל טל בליבו חשדות קיבגו באוקטובר ה6 בבוקר הטכנו ך

המצרית בחזית ערבייה כוחות (כוז על ידיעות מצטברות התחילו
בזיהרי כולם התפזרו רכאטר ברמפה, פעמ התכנסה הממטלה והסורית.

מגעימ תקיים מאיר טהגברת החלמה, היתה באוקטובר 6 טבת יומ
טהיה טלה החוץ טר עם תקטרה היא המתיחות. את להרפות מדיניים

הערבים נסאס ארה"ב, מול ץ ר הוו לשר להודיע לו והורתה בארה"ב במקרה
לתקוף. כוונה טוס לישראל אין יס1ראלית, התקפה מפני חוטטימ

טעון לפי 1310 בטעה התרחטה לקיסינביר אבך בין הטלפונית הטיחה
טלה ן ו הבטח טר עח מאיר הגברת התייעצה עצמה מזעה כאותה קהיר.

צפוי, היה המצריים. הכוחות על נפל מהלומת להנחית הרעיון לגבי
טהזמן דומה והיה עצמו, יומ בז;ור!ו אחרון באור תתקיף טמצרים
אותה ישראל נקמו; כאטר ,1967 במאי 27 אל טניס 6 ב0וג עצמו ■
טל המתועבת המהלומה /;;: רהנחיתה זמן להרוויח כדי עצמה שימה ■

את להעלות דייך לגנרל הוראה נהנה מאיר גברת ביוני. ה5 יום ■
המילואים. בגיוס ולהחל מלא כובגות למצב הצבא טי1 הכוננות דרגת ■



ו*

ישבו המערבית בגדה כיותר: מוזר המראה היה התעלה בחזית אבל ■
התעלה. שפו! על ובטלווה ישקט מצרייה ווייליס של קבוצות ■

שחו אחדיח תפוזים, עסיס שתו אחדים חוכר, קגי מצצו אחדים ■
אה המשיכו האזרחיות החברווו. דגים. דגו ואחדים יתעלה, ■

והכל המערבית, שבגדה העפר בסוללות המכאני בציודם פעילותן ■
בתעלות ציודם ואת בשקם את ירו הקא החיילים ורגיל. רגוע נראה ■

היו עצמה יטעה והה האויב את שולל להוליך כדי העורפיות ■
מזרחה. לפריצה המירנית הכוננות כדרגת השדה ארמיות שתי ■

בכדור. במטחק עסוקים היטראלים החיילים היו המזרחית בגדה ■
אוי. פשטו היטראלימ התצפית ואנטי חג, מסיבת קיימו אחרים ■

במקום הטירות תנאי את וקיללו התצפית במגדלי ישבו ציודם, ■
סל המונומוגיות על ופיהקו ישבו הם בכיפורים. בחג זה מבודד ■

שנה. אחר שגה הנמ^ר ון הקפא ועל המצב ■

רמדיאך, מלחמת תחילת לפני האחרונות גטעוח המצר היה כזה ■
הגעש. הר התפרץ יאז 1
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המלחמה_לשלרם *■

(1973 ארק' 28 ירם 1100 הטעה עד ארק" 6 ירח 1405 (משעה ■

,1973 באוקטובר C אחה"צ, 1405 השעה על הצביעו הטעון מחרגי ■
ישראל עם החזית קר גבולות או! עברו ומצרים סוריה מטוסי כאשר ■
הארטילריה המשרתפת. בתרכנית המוגדרות תטררתיהח גכיורן ופנו ■
ריכרך בדיצרע החלה רהדררמית, הצפרגית החזיתות, בטחי הערלית ■

התיכון. מזרה טאירע גירתר הקטה האט ■

לביצרע סיני ערמק אל מצריים מטרסים 200 יצאו המצרית כחזית 1
תערסה טדות סלוטה לחסל היתה טמטרתה מרוכזת, אויר מהלרמת ■

וטליםה פיקוד מוצבי טלוטה הרק, טילי עמדות עטר אויר, ובסיסי ■
חת"ם עמדות רדאר, תחגות מספר וכן אלקטרונית, גגד ולוחמת ■

מזרחה האויב ביצורי כל ראת מיגהלה אזורי טלוטה ארוךטווח, ■
יו11ר טל ארטילרית הרעשה בפתחה עצמו רגע באותו פראד. לפררט ■

מרגמות וכיד, בינוני חת"ח טדה, חת"מ החזית: כל לאורך תותחים מ2000 1
לסרוח הטאקטיים הטילים חטיבת וםריין, חי"י ייחיליח עלצבית טי י ■

קו את מרעישים רמעלה תרתחימ 2000 ובערד קרקעקרקע. ביברגי ■
תמיהות, דקות 53 תקדים ילא ובצפיפות בדיוק המעוזים ואת ברלב ■י

ובקליעה ישיר בכיוון להרעיש תותחים חל אחרת קבוצה החלד, ■
התצפית טאנטי הממררת ואת המבוצרות האויב עמדות את מבוקרת ,1
ולהסוות ארתם להסתיר הארית מאמצי כל למרדו1 לגלות, הצליחו 1
הכולל סמסקלה זו, קרי. אס כחיפוי ואויר. קרקע מתצפיות אותרו 1
הטמדת ויחידות קומנדו חוליות החלו טון, מ3000 למעלה היה 1
ומלכודות מרקשיח לזרוע כדי סואץ תעלת מי את לצלוח מנקים 1
טל הגיטה דרכי על מארבים להציי. האויב, סל הטנקים במיטטחי 1

להתערב ממגר רלמברע הטרידן תגרעת את לשתק רכך התעלה אל השרירן 1
הפריצה. בפעולת ■

אסמאעיל, אחמד ארל פריק ע"י טבקבעד, ההתחלה שעת היתה 1405 טעה 1
1 היתה זר רהמרריים. המצריים המארחדיה הכרחרת סל הכללי המפקד ■
1 הקרדמית המפלרת על לגקרם כדי רר זמן לה חיכי שהערבים הטעה 1
1 בה להתחיל רצר שהערבים השעה, היתה זר שנגזלו. זכויות ולהחזיר 1
1 ישראל. בגד הרביעי רב הסיב את ■
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1
י גורל.וי הרי ימיח 23 אחריהמ כאי האירועים, טהתחילר ומרגע |

התמוטטו אגדות, בהם טנמחזי.ו ימים וקטה, כבז' קרב של ימיה |^
בטענות המירמה ונגלתה אסטרטגיות נעלמו דרקטריגות, יפלו תיאוריות, 1^

הזולות הכוזבות הטענות כל התנפצו אלה גימימ הציונות. טל הכזג |^
שנה מאה רבע אותם תקעו מזלה התעמולה שופרות שכ'ל ישראל קל H

ו' ■
; תיאוריות ועל הטכנולוגי הפער על התרבותי, פיגורם על הערבים, על 1^

הצבא הבטחון, וגבולות ישראל בטחון הישראלית, וההתפשטות הגזל 1^
כל כקיצור, בולב. קו ז"ל וחוזקו הארוכה" "הזרוע מנוצח, הבלתי ■
להפיץ והגדיל מתלאביב, הפיץ הציוני התעמולה טבמגגגון השקרים |^
יאמר וכבר אותם. קיבלה העולמית הקהל הודעת עד תבל, קצוות בכל |^

אותו, הסובבים לו טיאמינו כדי מטקר "האדם הקדמונים; ע"י |^
הפורענות". מתרחשת וכאן בעצמו טיאמין כדי מטקר הוא אחרכר |^

טלה. הקלפים בניין והתמוטט ישראל גמ נפלה כר 1^

■■ נשיא באוקטובר ב24 טיצ! ועד עצמה טל להזקריפ האמינה ישראל 1^
מהלומותיה אותה העיר קציר, המתרגם)  במקור (כך אברהם המדיגה ₪^
אמר; הוא הכואבות. מהעובדות אחד טפח טולל טהוליכוהו לעם וגילה 1^

טל כעולם חיינו טחר, חסר בשיכרון חיינו 19731967 טית "בין 1^
למישגיס הסיבה הוא טזה גפטי מצב למציאות. קטר להם טאין חלומות ^נ

מפני המלחמה, טל י! הראשוני ובימיה אוקטובר סלחמת לפני טנעטו |^
תורפה נקודות בהם ויצר והחברתי המדיני הצבאי; בתחום טפטה *■^
עליהן. האחריות את למזאת חייבים כולם היטראליח לקכל מסוכנות, ^נ

. לסאוף יותר צנועים, להיות הזאת האיומה מהמלחמה ללמוד חייבים אנו |■
! הפער בחיסול כוחנו כל את להטקיע עלינו וטומה לחומרנות, פחות 1^

רבו". שפטמה החומרנות על ולהתגבר החברתי |^
העונדות היו זסדיכר אוזרי וגמ קציר אברהם טדיבר לפגי כבר איל 1^

ובהטתאות; בתימהון אותם ראה כולו והעולם גלויות 1^

טהפיצה הערבי התרבותי הפיגור טל לטקר וגע סב במה .1 ^נ
אוקי; ב9 "פיגארו" הצרפתי העתון אמר 1967 אחרי יןקראל <^

טגה 7,000 ומאחוריה טכןצרים, בצזק חט סאדאת "הגטיא |^
הנאבקת ימזראל עם ימים ארוכת במלחמה נמצאת תרבות, טל |^נ

טיקרה מה על כלל חוטבת איננה אבל מחר, לחיות כדי היום ^■j
למטל". טנה 25 אחרי לה I^H
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ישראלי למקנת כלומר הטכברלרגיע לפער שנוגע במר, .2 I
ה21 המאה אחרי אלא אותה ידביקו לא סהערייס .■

באוקטובר! ו:21 האמריקני "נירזריק" כת1; לפחר1!5 1
הערבים על הטכנולוגית בעליונותה ישראל של "אמונתה ■
"גראה לפביכן; כתב ימי הגר "ארבזרבר" גם ירדה". 1

או1!ה החיגר. ואפילו ישראל או1 הדביקה פזמצרים עכשיו, 1
כגובי: ב5 כתב האמריקני "טיים" חכנולרגית". מרחיבה ■
ומטוסים םנזבקיח התקופה את הפכה המצרית "הו1ר.ך.ולוגיה ■

ההיסלזוריר.". לגחל11 הקרב בטדה כה טלטו ■ ■

היהודי אמר ישראל, 1'ול ההתפשטות למזיניות טבוגע במה .3 ■
קרלג'" "קרריכס באוניברסיטת מרצה ייררינגסטרך, נתן 1
ישראל טל "התוקפנות בארק'; ר.13 הלרבדריי ב"טיימס" ■

המלחמה באמצעות לכפות מנסה טהיא טלה ההתפטנוות ומדיניות ■
הסכסוך להמשך רבה במידה הגורמת היא יטוביט ררהקמת 1

כתב הסובייטי האדום" ה"כרכב גת התיכון". במזרח ■
מדיניות על יקר מחיר לטעח הדולה "תלאביב יוח: באותו ■

שנקטה". התוקפנית הגזל *1

מסרה ישראל של הלאומית הכלוחון לתיאוריו! טנוגע י.מה .4 ^■
המאמר תוכן את בארק' ב21 סתלאביב "רריטר" סוכנות נ
שהתייחס פוסט", "גיררסלם של הטבועי המוסף טל הראטי 1

בבטחון. היטראלימ טל אמונם וווחר הטתקף טממגו למיטאל, * ■
17 מיום בגליובות כתר הרמניטה" "ל" הצרפתי העתון 1
התיכון במזרח המתרחטימ המכריעים "המ'!ורעוח באוק': 1
כחי הבי1ו1רן גברלרו! תורת על מורת מהלומת מבחיחים ■

הצהיר הארקחויר ר.15 תל?*ביב". שליווי אותה שמביגיח 1
הישראלית העליונות "מיתוס : הלרנדרג טלגרף" ה"דיילי 1
מהרעיון להסתלק עכטיו חייכת ישראל ר ן לחלומי נמחץ" ■
תוכנית כל בלי טטחים כיבוט ע"י רק יתגטם טרטחרגה ■

מדינית". 1



1 !

1

יי

!;מר מנוצח הבלתי ישראל צבא על למיתוס שנרגע במה .5
בירושלים; הבריטי ה"גארדייך" כתג סילבר, אריק

טצנא היה, הכיפורים ירם מלחמת טל ה;מיתי "הזעזוע
מטאר טונה טאיגגד אופי כבעל להתגלות החל ישראל
כליל מלהיות דחוי, היה זה 3ר.;! בישראל, הפעילויות

ב;.ו וההתרחשויות אילתורים, ע"י בעיות פתר השלמות,
רצון וטביעות עצלות טל תבוסה אחוז בעודו לפתע עליו

עצמית".
היהודי הארגון ראיס לסלי, גררג' אמר באוקטובר ב29
לישראל, גדול לאסון גרם הרביעי "הסיבוו: בטטראסבררג;

ערך את מאטרימ כישראל והשלכותיהם הקרבות תוצאות
לכר, טהביאו גצחונוו! בקרב, וברבים טהטיגו הגצחונות
הבלתימגוצח, וצבאה ישראל בעליונות אמרנה עוז שאין
הנחותה החלל1תו הערבי, הלוהמ יקל כרטרו אח ואישרו

שבידיו. הבטק ויעילות

הס17וסה. ל3ני שי17יג ני5ד, רישוא; uynv ,\q j.^\11,\/ 11 '/.mi

טלפיהן הרשמיות הטענות טכל המאורעות, כדי תור התברר 'ma
הערבים נגד מהירה פעולה לפעול הישראלי חילהאויר מסרגל 1

מדויקות". לא ו1ענות היו הלוחמה מותתחדט במקרה ■

מערביים "מומחים למרף; ז"אך^רנסראה כתב באוקטובר ב27 . 1
המלחמה טכניקות וי5ו1 היטראליערבי הסכסוך מהלר את טווקרו ■

טהיטראלים טיעוד לכך, לי. טמר היריבים הצדדים בהן זקהטתמיסו ■
התנדפה המוחלטת, האוירית עליונותם בזכות ר;1967 נצחו ■
הילי בזכות ובהפצצה בקרב האוירית פעילותה הז?;ת הפעם ■:

הערבים. בריחות טהיו סאם B

הארירית וגרת העלי טעקרון חבורים, צבאיים מומחים כמר, mi
יה, הטני הערלמ מלחמת במאז ר.ו הכירי לאסטרטגיה טמרמחים H
הרביעי הסיבוב טל האירועים לאור מחדש בדיקה לעבור חייב ■
התמוטט זה טעיקרון לטעון, כלל מהססים אי3ם שאחרים בעוד JM

לחלוטין." ■
*11
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"סימ הרווח" המעיה טלפי הישראלי, למודיעין "לרגע למד, .7 ■
יכר, ווטוי 0ימן לרז;ות .ץולי יי! סעיייו'י, יעיט י!יני פרי1 *■
של הצבאית המפלה סייר:! אה לחקרר שהתחילה שועדתחקירה ■
אגרנט, שמסרך השופל? של לראותו ימיר כיו 27 גיוס ישראל ■

ר.!סדן כיו1קר זימך.ה הישראלי, העליון ביתהמשפי'ז טופח ■
הישראלי, הלגייןי המודיעין ר.>ש אליהרזעירא, לגרל את ■
חריפות וביקורות הא0מו11 ספג בראשו עומד שהוא שהגוף 1

והסורית, המצרית בחזית המצב את נכונה העריך מלא כך על ■
והפתעה המלחמה, על_ידי הופתעה םי0<ראל לכר, שגרס מה ■
םגנרל זו, הפתעה חווולל!. כמעח לאסון ,!ותה חשפה זו ■

גאוק* 9 מיום ב"סנדייםיימס" אותה ניסח ברלב חיים ■
דעתגו". בהיסח אותנו "התקיפו במלים; 1

המודיעין בטירות סיומה על באה אינה זו פר!סה אבל ■
ארה..ב ^ הג,ין טירית על גמ חלה אלא בלבד, הישראלי 1

u.S. NHWS and WORLD RBIORT כתבהעת טכתי כפי עזימה 1
טבערצון אינו האמריקני ההגנה טמטרד לכך, הירחית "יט ■

למלחמה מסביב האירועים על שקיבל המודיע'ן חדו"חות 1
בשירות הבכירים מהקצינים טגיוליטה היא. יהראיה במדה"ת |
בסוף פתאומי באופן ממשרותיהם פו0רו האמריקאי הביון 1

."1973 אוקטובר חודס ■י

פטררבי פארלר הצבאי המבקר אומר ברלב לקי טביגע במה 8 .1
ברלב "קו באוק': 30 מיום "אנאגלה" האיטלקי בטבדעון ■

מהיימית mn נחחז מזינר קו 0ל הדוגמה לפי ישראל שהקימה 1
טבינ£# 34 לפג, מזינר קו טיפל כפי לחלוטין, המ3רי הצבא ■
בחפירות שישבו אחרי הזה מהקו במלחו הישראליים החיילים ■

כמושים, ופניהם מזוהח כקגופם ממנו ^יצלו והם טלו, ■
ההתקפה עליהם שהביאה מהתופת המובסים הכוחות י יד קר בסו כר ■

המפתיעה". המצרית 1

אנטרני הצהיר הצבאית, הערבית הפעולה לחוקיות טבוגע במה .9 1
ב13 "טיימס" לעיתון בריטניה, בממשלת תר לשעבר בטינג, ■
נגד אדמתו על המגן אדמ כתוקפן לתאר אפטר "האם באוק': ■
חזור ממנו דרש ביותר הגבוה הביג"ל שהמוקד כיבוש, צבא ■

של שה"ח זירבר, מישל שאל עצמו נוסח באותו לסגת?" ידרוש ■
בתיהם אל לחזור אנשים של ניסיון "האם באוקטובר ב9 צרפת .3

מפתיע?". תוקפנות מעשה הוא בכת ■



אל אנרר מחמד הבטיא אמר הצליחה לפלאי טנרגע במה .10 {ן*
קנהמידה בכל גס וורללר המזרייניח "הכרחרח סאדאת; ון
רת"א .יי "יר.פי.א סרכנרת כתר. ציטהם, תרמאס צבאי". H
פךל_ כמי ממט אטךן גחת ישראי "על יארק8: 12n כתב 11

יררר אחרת? ררטרגייט טערררית באה ואחריו הארברר ||
וסוריה מצרים כרתות טעררריה. סף על עימדו! שישראל H
שבת יירם פתאומי רארפן האנס הפסקת קווי זזת עירו 11

במערומיה, הישראלית ההנהגה את תפ''זה זו ופעולה באוק* 6 H
מחלוקת". עליה חאין עובדה רזו H

טלגראף" יידרילר כתב סיף, האררלד כותב רוח יאותה H
יום טל הראטרברת nismn arw" בארק'? 29 רירם בקהיר ■

את ופרץ סראין תעלה .nt: המצרי הצב! צלח כאטר גארק', 6 H
וטל מצךרם טע. ההיסמוריה מה/יך >;ו! טיבו ברלב, קר I]

כולו". התיכון המזרח ■

"סנדייאקספרס" העתרן טינת הערבי, לכבוד טייגע למה '"'י ..■
את שהפסיק על סאדאת הבטי; m" בארק' 14 ייוח הלו3דוגי ■

היכול והאיט . הערבי הכבוד :!ת טההזיר "אחרי הלוחמה ■
סאדאת". הבקיא הר! הבוקר האל'ו ?ות להפסיק W

אלאהראם בעתון אלוזכים תרפיק המהולל םרפרבר כתב ררח בארתה
יהיר לסיני; תעברנו בכך, מהמפלה "בחלאנר !;.^רק': ב9 בקהיר

מצרים, בז1ארד, ממצרים הוא ההטרב הדבר טיהיר, מה הקרברה תרצארת *

, בתרדמה שקעה טהיא חטב כולו הערלם

רקמה. צעקה הקיצה, מעט גמגמה ואס ד.ח. ל,ץ רוחה איל
ובפאר". בתורה הזה הרגע את בתולדותיה תזכור מצרים

במאמר באוקטובר כ23 כתב "אלמגיאהד" האלגיירי העתרן
גדולה לאורה היומ מרגישה כולה הערבית "האומה מערכת;
את לערבים שהביאו וסוריה, מצרים לצבאות עמוקה ותודה
טיהיו מה ויהיו חזרה, דרך ממגר שאין הראשון הנצחון

1967 טל טהקלרן העובדה תישאר המלחמה, סזל הסופיות התוצאות
לתיקונו". שר הערבי והכבוד במתה

הפסקת להחלמת צייתה ישראל סו לכר, האמיתית לסיבה סגוגע במה .12
הגורסים "אחר בארק"; 29 ביום האמריקני "נירזוויק" אמר האט ;

שעה בארתה כשלה שהיא היה הפסקתהאט את לקבל ישראל או! טדחפר ¥
הנוראות". אבדותיה כובד תחת ^
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הערייהיטראלי הטיבול טל ולהפסד לרווח טברגע גמה .13 ן
"מקוררת יברר.'? 11 יירנו אב.רי.מי. סרבנית מסרה הרגיעי 1

במזה"ת האסטרטגי טהמאזן ר, מסר קניית י .אמר צבאיים 1

הערכימ". לסירת 1973 ארקטררר מלהחת אחרי לגחרת התחיל 1

ירמ: סארתו 0.ליריו כתב האמריקיי "נירזרריק" 1
הפסקת ולולא ייר'.;ר, לישראל עלתה האחרהיה המלחמה 1

מסוגלת רלתי עצמה 111 מוצאת זר קרזגה מדידה היתה ה"ט 1
ה^בח1ימ בטבי על היטב מהודקו! וההגדרה ע?מה, 1!K לקייין 1

המקחימליה". י:חידה לישראל 1

אחד "דגר בארק': י15 כר11ב פרססיי "יררקשייר העתרן 1
מיקוח בעמדת היומ המ מוהערבינו והוא, עכטיר לוולרו''ין יררר 1

בעמדת היא וישראל סעבר, יסייע טהיר מתה חזקה ייתר הריה 1

יכלו אחר צר כל או טהערייה ממה ה ר. הר ד. חליסה מיקוח 1
."nnnVon n^nn לסל_י 'עו1ין על להעלות 1

טהגורמים בארק/ ג:29 סהפנטגרך מסרה פי, יר, יווכגוו! "I
הראטוברת ה:1כידת1 w. מעריכיח בארה"כ הצבאיים ה;!חראייח 1

מטוסים, 200 ט^קיה, ב1000 וערך אוקי כמלחמת ישראל 0ל J
וסזירעיו!. הרוגים 10,0008000 ויין

ראוק': ב19 מת"א הודיעה הצרפתית הידיעות סוכדות *

1 גפולים הפגים כל ישראל, ירחוהות מולטים הכא: "רגשות
1 רגטות הטאירה הזמלחמה כן לסי.י קרה לא ומעולם רקפראיח
1 נ! ו הי עליו "מדירים מה כל ישראל. י: כאלה ודיכאון מרירות
1 וטל!". כאן הסרר!1 קרתגרוו רק היא י.ישראל

1 הקרב םלרי

1 ב6 דקות רחמט טתיל1 יטעה החל ק1י1ה5 לחימה זחל יוה 23 במוחך כך,
1 החלו יה הערב ו1!וו1ווי הטמיח ;!ל הערכיים המנ'רסימ הגיחו כאטר יאוק",
■ כאחר יארק', 28 ירנז רצהוי 11.00 י11עה ועד ישראל, ר.צורי או! להרעיס
■ לפי הקרב גחלק לישראל, העריינז בין הרגיעי הסירוב טל האט הפסיקה
■ רהחו בולמיה טליימ לחחי(^ה ואופיו גודלו

1 72/.,..
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לאוקטובר 136 טביך ימיס טמרבה הראשון; העזלב .1

ראטי ובתפסו ברלב קו בכינס תעלתסואץ, הובקעה זה בטלב
ארמיות טל כר ואחר הדיניזיות טל אחרכך התמיכות, טל הגטריס

שלהן. והתגבורות הסרה

עלידי פתאומית, מהלומתאויר הנחתת עלידי התחיל זה קלב
תיאום, טל גבוהה בדרגה החזיתות מתי על צפוף אט ריכור
באוקטובר, ב10 אמריקניים צבאיים חוגים עלידי לזצוייבה

"מצרים בדברים עליה דיווחה הצרפתית הידיעות ומוכנות
היה שלא מרהיבה בצורה טלהן הצבאי המאמץ את תיאמו וסדריה
גם הקודמים". הסיבובים סכל לקח הפיקו וטתיהן תקדים, לה

הוכיחו והסורי המצרי "הצבא יום; באותו קבע הבריטי ה"גארדייך"
ממה יותר ומעולים יותר טובים והתבוננותם אירגובט טאימובם,

לכן", קודם טהיה ■

הראטויים הגלים חזרו ,1415 הטעה על הטעון מחוגי הצביעו כאשר ■
בעומק ממרות שהפציצו אחרי המוצלחות, ממשימותיהם מטוסינו טל 8
8,000 טל שארן המקום נמלא עצמו רגע באותו אותן. והרסו סיני

במלים; הנמגבות את בקוליקולות הקוראים אמיצים לוחמים
נגלי גומי סירות התמלאו המיה פגי גדול!". אללה גדול! "אללה * י

הזהב חולות אל מגעגועים יקדו העיניים וכל הראטוגים, הפורצים
וכאטר אליהם. כיסופים ביסורי התייסר כולם וסלב האהובים,

חיכו שכולם והמאורע הרגע הגיע המזרחית הגדה אל הגבריר הגיעו
לו.

זרועה טהיתה העפר מוללת על לטפס התחילו האמיצים החיילים
במלכודות, אותו למלא הציונים טל הטטני מוחי! היה טיכול מה בכל

ונלחמו ברלב בקו מעוז אל פרצו אחרכר ומוקשים. נפץ חומרי
בציפורניהם הזמן מרבית אבל טלהמ, בכליהעזר פעם בנשקם, פעם בו
האויר: חלל את למלא קריאותיהם הוסיפו טעה אותה כל ובםיניהם. ■
על םהטתלטו עד גלים, גלים עברו הס גדול"! "אללה גדול" "אללה ■

כולם והתאחדו חי"ר, דיביזיות !!חרכר החטיבות, סל הגסר ראטי 1
טדה. ארמיות טתי וקל גשר י יראם ■
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כדי סיני מערב מיצרי בכידון י'זיחה הת;!פה פיתחה זה ב0לב *^^ האןיב טל ןה,.ייף היב0י. כרחות טל הלחץ מעל להקל ■^^ האיין< טל הע,קיי המאמץ את ולמ0יר הסיייתהא"" 1
האייב הסביר ההחלטה, את המאוחדת ה^יה ביצעה 10טי מיי 1^^ ע"ייי11 את להזיז רהחל למצרים סלו הארירי 1*אםז אה ■
nnpTm אןן לחזק יהיה 0גבין המפ,דה "■n ראז לסיני, "'י ■
סלע ט,ה,ר ע, ארחם לחזק ■המסייר י יתעלה מעבי הגטי ביאשי I
גודל יהיה האויב, ח1ל ההתקפה גלי כל ע'ייי "1יתנפצי נגף 1
מןרחן. ngpnnn פיתיח ךחיית יךי תוך ך1יהיה> מה כוחותיו ■

מראט. סעובדה לתוכנית ר.הו1אט נוטף לסלב ■

^ ^ l" ה,ייי !סערך הגגר ה11ק19ן1 כל 3גיםי זה ג0לב 1
.דה, הטניה הארמיה טל הדרומי באגף יכתייחי יתעיה* ""י" J^ ^^ הייביזיה קל ר1גטר ר,, את לסלק נוא0 בביסיין ■

טמח על מחרס להסתלט במטרה כייה, הטבייה האימיה י"ייי^י ■
0ל צליחה על רלחפות המרים, לאגמים צפיגית המזרחית, בגדה ^
מר כל להעמיד כרי שיצאו המערבית יגיה טיייו חיליית כמה 1
מה כל על כבוסף האירית, חהגגה טי הטייים בעמדית י™ *1
לי ^ ^ זך> מלכ,זיוגית.. "פעילה להט,ג היתה .יכילה 1
המו",ל nK,sn f,n^Mn ךוךח מיחינ(1 בר9ר> אכדרה החרפתי ■^^ ^^ פעילית מעקיות כמה וט0טוס בי^ל הירוד ■^^ ^ יב0וךיה במצרים הערב,ם המזיייבמ הכוחות 0הטיגי 1

גסרר> לטפל בישראי העס טל המור,ל את שהורידו הישגים הקודמים, ■

1 בגיזרר סראן תעלת .ל המערבית בגדה ע"יח קיבי" ניהלי לה יטיי I
1 י בכל יגיסה למערב כיתות תוספת טלח האויב והדרומית. האמצעית 1
1 על להטתלט כן יא"י, לתעלה מסיבית א"י"י א" יהיחיב האמצעים 1
■ ^^ בכל ^^ אי אסמאעףליה התע,ה> של הרא.יית הערים י"" ■
■ ^^ הכין1י" ביהלי זמן איתו כל טיהיי. מה האבידות ייהיי 1
■ ^^ ^ ^^ ימעךבית מזךחיו1 האייב 3גד עיקט11 לחימה .1
1 ^ בחיל_םי.יון? אין1י הי1קיפי וארט,לריה> טיל,ם במטוסים, 4
1 ייידו, "י"י י"יי "י"י' "=" "י ''""" י"" וכליאותייחייח 1I בגדה היקטי "י גי"י "י™ ^ "'^ "י" "" המ"רהל |
| 74 /... ■
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ביום הבטחרך מרעצת מטעם ה.י;ט הפסקוו הוזלטת באה אחריכן . 31*

הגדולות המעצמות טתי טל רבערברתן ביוזמתן בארקחרבר 22 mff
י ■1

הצדדים מגי כולה. הבינ"ל הקהילייה ובתמיכת וברה"מ, ארה"ב Hj
לה היתה שאמורה ההחלטה, את מקבלים טהם הודיעו, הלוחמים 11

.1973 באוקטובר ב22 18.52 בשעה לתוקפה להיכנס [ו

ו
האט הפסקת תוקפנות בסתר רקחה {כל ההחלמה, את קבלה ישראל וו
כוחותיה את לפרוס חרטה, תוקפנות למזימות מדןטה יה n0rpo H

11 א כרפר אנדרה הגנרל טגיתח כפי האט, הפסקת החלטת יצל ■
על הגבוהה הצבאית באקדמיה בהרצאתו הזה הטלר. טל האירועים ■
את ניצלה ישראי כן, .1973 בנובמבר 15 יום בבוקר נאצר שם ■
עמדתה את להפוך החדשות, מזימותיה את להבטיח כדי ההחלטה ■
לפיכך בו. להחזיק טאפטר סביר למצב לתעלה מערבית הנואטת 1]
בחלו וכאטר אסמאעייליה, על בטירוף ללחוץ כוחותיה יצאי M

בצורה עלה ישראל טל האבירות מספר סרא^. לגזרת הועברו כטליו *,0
האט הפסקת החלטת את מקבלת טהיז! כך על שהודיעה עד מדהימה, B

טמטקיפי עד להילחם המטיבה הי?: '1בל באוקטובר. 25 ביקר ^
יום בצהרי מצרים לחיילי ישראל חיילי בין הפרידו האר"ם 11

.1973 באוקטובר 28
r

יזומה פעולה ביצעו טהערבים הראסונה הפעם היה הרביעי הסיבוב
וציפיה סבלנות טל ארוכה תקופה אחרי מישראל היוזמה את ושללו
כיבוס המזהיר, התיכגון בזכות וסנים. מאה מרבע למעלה טארכה
נפלו האבטים לב ואומץ הזריזה הפריסה בסוד, טבעטה הכוחות

דוקטרינות, ועלו דוקטרינות נפלו תיאוריות, ובוצרו תיאוריות
אסטרטגיות. ונולדו אסטרטגיות התבטלו

ר6 לפני טהיתה כפי מלחמה עוד תהיה לא באוקטובר ה6 אחרי
טל הכללי המבקר צימרמך, ארכיך גנרל ז'הצהיר כפי באוקטובר,
את ינתח הגרמני "הצבא בנובמבר: ב1 המערבית גרמניה צבא

ולהגביר לקחים ממנו, להפיק כדי הערבייטזראלי, הרביעי הסיבוב
יצאו הגרמני הצבא מקציני קצינים 350 כוחותיו. טל היעילות את

חטוביי'". לקחים ועמם זה מניתוח !



יין הרביעי "הסירוב כונר.: הצרפתי ה"ארבזרררטר" כתכ ■
האירועים סטת אר מחמטת אוזד יסהרא הרכירו, לישראלי הערבים ■ 1
בשורה אותו להעמיד ואפטר המודרנית, בהיסטוריה החטובים ■
הכיבוטים עם והפילוסופית המדיגית החטיבות מבחיגת אחת ■

סליטי טעוררו התחיה וענז הביניים בימי הגדולים המוסלמיים ■
הערבית התחיה סם הצלבנים, עם הבצחון עם ביתאומייה, ■

בצחון םל רק לא מעסה זהו סראן תעלת הלאמת והסצרית,ועם ■
טנמםכה הערבים טל קרנם לשקיעת קץ הטם מכריע, צעד אלא צבאי, ■

שבה". 500 ■

ו*"
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האסטרטגי ההתקפה מבצע של הראשון השיב
עי רההשתיטרת תעיתסרא? הבקעת "בדר":
1973 6_^בארק' רתיזרקח. הגשר ראשי

בירתר הנפלא ה_י_ים_ 1

הקדמיים הקורים את עברי שמ"וסינו בכר 1405 בשעה התחיל הקרב 1
המפתיעה האויר מכת בביצוע והתחילו לתעלה מזרחית האויב סל 1

שהיו מטרות בסיני, האויב מטרות נגד מטוסים 200 של בכוח ■
מוצבי 3 הוק. טילי עמדות 10 אויר, ובסיסי תעופה שדות טלי™ 1^^ ^ ףיאף> ^^ ^ יכן אלקטריבי וטיבוט ושליטה פיקוד 1

קו של הביצורים ומ מיבהליים איזורים j טווח, ארור חתייס ■

גמורה, הצלחה הצליחה זו אוירית מכה י9ירטפראד. מזיחית בייב 1
ביותר. מועטות היו ראבידותינובה ■

ברלב. קו בגד אט וריכור הארטילרית ההרעטה התחייה ^ה יאיתה ^^'■י* ^ בהיפךי ^^ ^ נס0". ההרעטה לעיל> ס"יארבד כפי 1

1420 בטעה התעלה. את טבקימ והשמדת קיםייי יחייית איחי הזאת \
גזרת וכוחות חי"ר ייגיזיית 5 של הראשונים הגלים התחילו 1

סיךךת י ב_000> טימוט תוך ס7אץ ,1עלת_ את להבקיע פררטסעיד ■

רגי,הס את חיילים 8,000 הציגו אחדות דקות וכעבור יערך, גומי 1
גדרי! "אל?ה גרונם; במלוא צועקים התעלה סל המזרחית בגדה 1

את ולפרוץ .הגבוהה העפר 0וללת על והתחילו^קס גדרי!'', אייה 1
ובשק האישי ו.שקם נשיאת תור האויב של המבוצרים ההגנה מתחמי 1
בשעה בסיני. מצריים דגלים הונפו וכבר רב זמן עיר לא נ.ט. ■
וכשעה םיה 3 ארמיה של ההתקפה כאיזור הראשון הדגל הונף 1430 1

הדגלים של זו הבפה שדה. 2 >;רמיה של ההתקפה תאיזור 1437 1^ יאותה בצליחה1 שהמשיכי לכוחות עצומ מוראלי חיזוק שימשה ■

ואת מהדרום המרים האגמיח את האמפיביימ הגדודים עברו עצמה ■
nj" המעיזים את כיתרי הכוחיו1 אסמאעי^. יד על תמסח אגם 1

הראשון המעוז ולהשמידם. אותם יהתקיף יהחלי האייי ^ הכיצייים I
.1446 בשעה נפל המזרחית קנטרה ב'ויזור 1 מס' האויב טל ||
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האויב טל המקומיות הנגד ר,תקפות את והשמידו בלמו כוחותינו
טל מטוסים 4 טלנו האוירית ההגנה כוחות הפילו 1510 לטעה ועד

יחידות התקדמו חת"ם ואט חי"ר כוחות בחיפוי בחזית. האויב
טימרט תוך העפר בסוללת הנחוצות הפרצות את ופרצו הצבאית ההנדסה
הובקעה הראסונה הפירצה המים"). ("תותחי החזקות המים במטאבות

קו כל לאורך הוטלמו הפרצות שאר וכל מסעה יותר לא טל בזמן
חיל טל אחרות יחידות היו זמן אותו כל .1525 בטעה החזית
מעל והצבתו הגיטוד וציוד המצופים בהורדת עמוקות ההגדסה
הוקמו מעבורות" טל רב מספר להקיח הצליחו כוחותינו התעלה,
וכלים 10נקים התחילו וכך חי"ר, גשרי ו10 כבדים גשרים 10

הפעולה גמזרח. הסארי הטטח אל למערב המצרי מהטי'זח לזרום כבדים
יעילותה. את הוכיחה והתוכנית טציפו ממה יותר רב בדיוק נערכה
טל מיווסים 7 טלנו האוירית ההגנה הכוחות הפילו 1529 לסעה עד

את ישראל חידטה 1550 ר.טעה וסקייהרק. פאנטום מסוג האויב
יום בגלל בכקור הטכס מאז טנמטכה ארוכה דממה אחרי טידוריה
מרכזי אל מיד לצאת המילואים לכוחות קריאות וטידרה הכיפוריה 4

שהפצצת באםמרגים, האויר חיל מפקדת הבחיגה 1600 במעה הגיוס.
ממוצר. השליטה את טיבטה האיזור על המצריימ והמילים המטוסים

האויר כוחות על הטליטה את להעביר והחליטה זה באיזור הפיקוד
וי

את הסבקיעיס מהכוחות הרחק האויב טל הלב חטומת את למטוך היתה
הוליך החוף טכביט ומכיוון טבחזית, ביותר הקטה כמקום התעלה

שהאויב צפוי היה רמאנה, האיזור הנמצאת האויב מפקדת אל ישירות
הכוחות סל ההתקפה את לעצור טלו הטריון מעתודות ניכר חלק יכוון

האויריים ממאמציו ניכר חלק יכוון וכן הזה, החוף כביט על המצריים
מכיוון התאמתו, המצרית המפקדה טל אלה ציפיות מקום. לאותו

להציל ברמאנה המצויירות יזזלו הטריון עתודות את טלח טהאויג
ההטעיה. התקפת הצליחה וכך לטם, אוירי מאמץ כיוון המעוז, את

למעוז מזרחית החוף כביש את לנתק המטימה עליהם טהוטלה הכוחות
להתקרב. האויב מכוחות למנוע כדי בעמדותיהם להחזיק המשיכו

שהחזיק הכוח טל המצומצם גודלו למרות יומיים, נמשכה זו פעולה ^^
אל והצטרף הכוח חזר אחרכך אחת. קומנדו פלוגת מאטר יותר לא ^נ
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האויב. מכוחות וסלק "ויי" עם ביחד 9ררטסעיד גיזרת כוחות
מטוסים 11 טלנו האוירית ההגנו; כוחות הפילו כבר זמן באותו
ל_13 המספר הגיע דקות 40 ואחרי המצרית, כחזית האויב יקל

גנרל הישראלי, חילהאויר מפקד את מאד שזעזע מה מטוסים,
מלהתקרב להיזהר 1700 בסעה מייסיו על פקד הוא פלד. בנימיו

במברק ניתבה זו פקודה מזרחה. קייס 15 מאסר יותר ס7אץ תעלת אל 1
מםןסי ^ כאםך המיוחדימ> כוחיתינו על_,ד, שנקלט גלוי איחוי, 1

שלנו. הטילים להם ציפו כגר אחריכן, לפעילותם האויב 1

מצריים מסוקים עשרות עברו באוקטובר 6 יים "ל אחייל איי יפגי 1
0הימלו f77JOj? חוליךת ובתוכם סרא7 ומפרץ סרא? תעלת את 1

ק"מ. 4030 של שובים בעומקים החזית קו כל לאורך משימות עייהן 1
את לבצע התחילו והס בהצלחה, נסתיימה האלה הכוחות הצגחת 1

כבדוו1. אגירות לאויב וגרמו משימותיהם ■

באיזור כוחותינו ב,ד, טנו, הראיון הישיאלי ייקציל גפל 1710 בשעה I
הישראלי המי1כ,,ל הודיע 1829 בטעה לאסמאעיליה. אלחח^צפוגית ג>0ר 1

חזית מפקדת עם הקטר טגיתק בקנטרה, לי הכפיפה מפקיה יאיתה J
כמפקדה מקומה את לתפוט קנטרה מפקדת על והטיל המרכזית, סיני ך
סיני מפקדת שתוכל עד המצרית, בחזית הישראליים הכוחות כל "ל 1

כל שיתוקנו אחרי האלה הכוחות על טליטתה את לעצמה יייחזיי .■
הקשר. לאיוד המצריים והמילים המטוסים על_ידי שנגרמו הנזקים 1

חי"ר יניזיות 5 סיימו ,1930 בשעה ובדיוק שעות, מ6 פחות תוך 1
הקמ 170 יאורך סוא? תעלת צליחת את פררטסעיד גיזרת יכוחות ■
""," תוך מצרים, בני מטובי חיילים 80,000 בכח החזית קו של 1
גלים י12 אחרים, והבקעה פריצה ואמצעי לפריצה גומי גסירות ■

השלימו האויב, של מעוזים 15 על השתלנו כוחותינו זה. אחר בזה ייבאו 1
בעומק גסר ,"," על להשתל" הצליחו וכן המעוזים תאר על המצור את ■

קו את םעות מ6 בפחות המזייינים כוחותינו השמידו ככה קם. 43 ל ■
שעברו, השנים כל בהח התפאר שהאויב ביציריו, את ומחצי ברלב ההגבה ■

לא המזוינים שהכיתות הימים, ששת מלחמת של המפלה חרפת את ימחו ■
הי0ראלי ד^א על D1n,TO התבפץ וכך קורבגה. אל. לה ה0ייה היו ■

הךברים היטראלי? ^^ שבו1יאוךין[ הנקקר לארר יצא סגיצח, הבלתי ■
| בםןה1.ת< הטבעיים לממד,הן חזרו והפרופורציות האמיתי מהלכם אל חזרי ||
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1

וי

היה המזרחית הגדה אל הכוחות עם ביחד צלחו מהמפקדים העובדה

את צלחו ווי"ר גדודי מפקדי טכל מפני בהצלחה, גדול יתרון לה
כלומר, הפריצה, ("התחילה מרגע דקות 15 המזרחית הגדה אל התעלה
מפקדי אתם ויחד החטיבות מפקדי עברו כן .1435 הטעה יסביבות
חי"ר דביזיות מפקדי .1505 בשעה אליהם הנספחים הארטילריה

הפריצה, מתחילת וחצי נסעה כעבור עברו סלהם הארטילריה ומפקדי
.1550 בטעה כלומר

ומטוסי המצרית בחזית האויב טל מטוסים 27 כבר הופלו 2115 בשעה
2210 בטעה בטילים אשיח שארם איזור את הפציצו טלבו ההפצצה

יחידות לבין זה איזור בין הקשר נותק כן כבדות. לאבירות וגרמו
טלו. המטבה

באבו7נימה, הנפט ומתקני הנפט בארות היו חצות אחרי 0100 בטעה
טגם המצריים, הקומנדו לכוחות הודות באט בוערות ובפארך בסדאר
סראץ, מפרץ טל המזרחי החוף אורך לכל האויב עמדות את התקיפו *

לו וגרמו האויב, תזוזות את עכבו הדרכים, על מארבים הציבו
כבדות. אבדות *

מזרחית עמדותינו תוגברו למלחמה הטני היום אור שעלה לפני כך,
הצליחו כוחותינו כבד. ונטק ארטילריה טריון, של בכמויות לתעלה
בממוצע. מזרחית ק"מ 8 עד הגשר ראשי את להעמיק באוקטובר ב7
השליסית והארמיה הטניה הארמיה הארמיות, כוחות בלמו כן, כמו

האדיב עתודות של הבגד התקפות את האויר, כוחות בסיוע טדה,
לחזית הטיל שהאויב והאופרטיביות, הטקטיות הקרובות, המקומיות

מכיוונים באוקטובר ב7 היום ובשעות באוקטובר ה_7 טובר, באו ה6 בליל
חטיבות אנשי וכן שריון, חטיבות 3 טל בהיקף טונים ובכוחות רבים

לתעלה. מזרחית במימרין ממוקמות שהיו חי"ר

שהטנקים מיתלה, הכוחות מפקדת הודיעה באוקטובר ה7 ביום 0810 בשעה
היא האמת לספר. ראוי זה פרט על עבר. מכל אותה מכתרים המצריים
יצאו המרים האגמים את שצלחה האמפיבית מהחוליה קטגות שחוליות
האויב שליטת את ולשבס האויב בעמדות בהלה לעורר כדי במנקים

אל יצאו טנקים כמה עם ביחד ממוכנת אמפיבית פלוגה בכוחותיו. "
התקדמו, אלה פלוגות גידי. מיצר אל יצאה אחרת פלוגה ואילו מיתלה, מיצר lf^'
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מיצר בפתח הממוקמת הדרומית הגיזרה מפקדת את התקיפה הראשונה
להתקיף המשיכה אחרכך באוקטובר, 7 בבוקר 0810 בטעה מיתלה
מעבר באיזור רדאר עמדת הפתיעה האויב, של עורפיות מטרות

שחזרה לפבי לאויב, 0א7 כבדות אבידו1ו וגרמה 1350 בשעה מיתלה
המשיכה השביה הפלוגה הגשר. בראטי העיקריים לכוחותינו והצטרפה 1
האויב של קטנות עמדות כמה התקיפה גידי, מיצר בכיוון להתקיף

להגיע היתד, שמםימתה מפני ארוכים לקרבות מלהיכנס וימבעה
הזה לשדההתעופה להגיע הצל\חה ואמנם תמאדה, לשדההתעופה

וגרמה פתע התקפת עליו ערכה באוקטובר, 8 יום בבוקר 1010 בשעה

את לחפש מטוסים לטלוח לו שגרם דבר לאויב, כבדות אבדות
ק"מ. ס30 יותר של למרחק סיני למעמקי שנסלח הזה הקטן הכוח

אל והצטרפה וחזרה משימתה ביצוע אחרי להתחמק הצליחה הפלוגה אבל 1
סל רדאר עתדת על התקפה ערכה חזרה בדרכה העיקריים. כוחותינו 1

האדיר. 1

ותנועותיו, האויב טל שליטתו על גדולה השפעה היתה אלה לפעולות 1
שהאויב מפני מקרים, בכמה פקדותיו של להתמוטטות אפילו וג1מה 1

הגבול, אל טיגיעו עד יעצרו לא המצריים קהטבקים סכור היה ^■
כלל. עליהם הוטלה לא כזו שפעולה אףעלפי ¥

את חי"ר 18 דביזיה שיחררה באוקטובר 87 בליל חצות לפבי 1
ההתקפה, בתחום האויב טל ביצורים כסה וכבשה המזרחית קנטרה העיר 1

מפקדת הוציאה השחר שעלה לפבי ומעוזים. ביצורים 7 הכל בסך 1
בראסמסלה במעוזים חייליה כל אל פקודה הישראלית סיני חזית 1

את לנטוש תמסח, אגם ודרום האגמים דרום לאלשאט, מזרחית 1
כן במיצרים. הישראליים הכוחות אל להצטרף ולנסות עמדותיהם 1

מצרים. לחיילי להיכנע להתחמק, יוכלו שלא במקרה רשות, קיבלו 1

מהתמוטט האיש ■

וטדותהתעופה תלאביב בין הקשר נותק באוקטובר 8 בבקר 0901 בסעה 1
העתון מפציצבו. טל כבדה ת ירי או הפצצה בגלל דאלמליד תמאדה של 1

ט"גנרל זה, מפואר יום על בדיווחו מסר הזה" "הערלם הישראלי 1
כוחות סיכלו כאשר אוקטובר, למלחמת השבי ביום התמוטט דייך משה 1

הגיעו הסוריים והכוחות בסיני, היוקראליות המיתקפות כל את המצרים Mm
כבדות אבידדת וגרמו הירדך מאפיק דקות מ5 יותר לא טל למרחק ]^^
שבור". לאיט דייך או1 קהכך דבר הישראליים, ולטנקים למטוסים ^^^^
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1 באיזור לצלוח הכבד והנשק ים נק ל! ה המשיכו באוקטובר 8 ירם כל

1 מאמץ ריכז שהאויב אףעלפי, התעלה, את הטליטית הארמיה
1 הארטילריה לאלוו! המטיכו כן הגשרים. להסמדת גדול אוירי
1 היחידות אנסי לצלוח הסמיכו כן השניה, הארמיה נאזור ■והעתודות ברציפות. ליחידתו אחד כל שהצטרפו ההתקפה, ועוצבות השירותים הקרביות

■ טל הנגד התקפות כל את לבלום הצליחו הארמיות שתי כוחות
1 מהעומק, הבאות הקדמיות העתודות באמצעות טנערכו האויב, |

1 והמשיכו ובאנשים, בטנקים במיוחז כבדות, אבידות לאויב גרמו !

■ באוקטובר 8 יום בסוף ואת.ביצוריר. האויב טל המעוזים את לסהר if
1 בעומק שתוכננו ראשיהגשר את להקים חי"ר דיביזיות המט הצליחו ן1

1 ק"מ. 108 סל ן||

■ הישירה המטימה ביצוע
■ ■י, המשימה ביצוע את המזויינים הכוחות סיימו באוקטובר 9 יום במשך
1 * שתי1 טל הראשון הדרג טעוצבות מכיוון בהצלחה, (הראטובית) היחידה 1

שהוגדרו הגשר ראשי ;ת וחיזקו הרחיבו חי"ר) הדגיזיות (המט הארמיות jf
של המרוכזות הגגד התקפות את ולהשמיד לבלום הצליחו וכן להם י /

על בנוסף מנקים, גדודי 3 שריון, חטיבות 3 בהן בהשתתפו האויב i■

אבידות סבלו האלה הכוחות הקודמות, מההתקפות ששרדו הכוחות ןי' י

ההשתלטות פעולות את ולסיים לטהר המשיכו כוחותינו נוראות. :

נודדים. התנגדות נסיוגות כמד, טסיכלו אחרי וביצורים מעוזים כמה על ;

ו ■     יי "י "'"ייי

חי"ר 2 דביזיה כוחות בה. מצרים דגלי את והניפו העיר טחריר
כוחות עם פעולה בשיתוף סעדה, אבר חסך ק.מ. עמיד טל בפיקודו

עלירי טנטלחה השניה, הארמיה טל ב.ט. והעתודה חי"ר 18 דביזיה
שביה ארמיה חת"ם מפקד אברעיזאלה, אלוולים עבד מחמד ק.מ, עמיד

מפקד מ"מ אלדיך, סעד מחמד לוא פקודות סמר (על זה בכיוון 1
של עזה נגד מתקפת לבלום הצליחו האלה הכוחות כל ( 2 ארמיה 1

כוחותינו טנקים. וגדוד טריון חטיבות שתי של בכוח שנערכה האויב 1
תור רבים. אנטים כשבי ולקחו האלה האויב כוחות טל גדול חלק הממידר 1

טריון חטיבת להשמיד חי"ר 2 דביזיה כוחות הצליחו ההתקפות כדי jl
1000 גסעה מפקדה את ושבו ,190 שריון חטיבת האויב, טל שלימה MM

באוקטובר. ב9 JH
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על_ידי סבעטו האריב טל הנגד התקפות את בלמה 3 ארמיה 41
n1wnr,D טטרךן הכוחךת עם ביחד טנקים גדוד, וטנ, שריון חטיבת 1

כל טל גמור ולכשלון כבדות אבידות לאויב גרמה הקרדמרת, הנגד 1
דרוס, בכיוון חזקה יחידה 3 ארמיה טלחה כן טלו. הנגד התקפות 1
סילל'ת ,nlff ועל עירומר0א באיזור האו,ב טל המעוז על טהטתלטה 1
התותחים את לפוצז הצליח לא שהאויב שלימות, מ"מ 155 תותחים |

ה"נבו ;ןלה סתותחימ לציין, ראוי המצרית. ההתקפה חוזק בגלל טכהן 1
שימוט בהם ונעשה חזקות מבוצרות עמדות בתוך בטון בסיסי פל 1

מיכלי ניד ובעיקר סרא7, בעיר אזרחיות מטרות גגד ההתטה במלחמת 1
את בעצמם פוצצו המצריים שהכוחות לציין, ראוי כן בדרום. הדלק 1
ומפני מעמדותיהם אותם לגרור היה טאיאפשר מפני האלה, התותחים 1

סרא'ן. העיר בכיוון אלא בהם להשתמט היה שאיאפטר 1

הריביזיות סל הגשר ראטי אוחדו באוקטובר ה9 סוף לקראת 1
ארמיה בדרג אחד גשר רא0 היוו דיביזיות שתי סכל כזו, בצורה 1

כלהלן; ק"מ 1210 טל בעומק 1

ק>מ> עמיך ,פיקוך ח,,,ר 19 דיביזיה .7 ארמית של הגטר יא" י , 'J
בדרי.' אחמד ק.מ. עמיד בפיקוד חי"ר 7 רביזיה עפיפי, ירסף 11

ק.מ. עמיד בפיקוד חי"ר 16 יכיזיה 09 ארחדה טי הג0ר יאמ 2 . 1
18 דב,זיה ואילך חי"ר. ^ זיר. דבי חאפט', איבבי רב טבד . ן

ממול העצמאי הצפון בכיוון לה סהוקצה הקו את תיגברה חי"ר 1
קנטרה. העיר 1

להסתלט כךי מתוגברות קדמיות חוליות שלחו חי"ר הדניזיוח ח"ס כל 1
כגון מאד, הצליחו האלה החוליות רוב הגמר. לראטי הגיטה דרכי על 1

ע'איי עדיד פראד ק.מ. עמיד ע"י הרביזיה מטעו, סבסלחה הקדמית החוליה 1
אחרי אמ.), רר. ו_60 צגטוריין (טנקים האויב של טלם צייד טתפטה 1

מאחוריו. אותו והסאיר ברח טהאויי ■

שדה והשלישית הטביה הארמיה של הראטוביס סהדרגיס לומר, אפטר ככה 1
הקשיים כל למרות םבקבע, בעיתוי עליהם שהוטלה המטיחה את בצעו 1
בריב קו הבקעת סרא'ך, תעלת פריצת בפניהם. טעסדו והמכשולים ■

ללחימה מופתית דוגמה היו בהם והאחיזה הגטר ראטי על ההשתלטות , ■
התפקיד את כה ביצע חייל שכל יחימה "יייביים, חילית 0ל ""י"3" + ♦■
להשגת המאמצים כל איחוד את שהבטיחה מתואמת, לתוכנית בהתאם לי ■

הבצחון. ■ך
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ו
בכל רבות טניס יילמדו עוד החילות של אלה משותפות פערלרת ■יי

להרצות זה קצר בספר אפסו ואי בעולם, הצבאיים ובתיהספר המכונים ■
על בכרכים צורך יש כך שלשם מפני להן, הראוי נפרול1רוט כולן ;1ת 1

אנשי שעשו סד, על מעט טנספר בכר כאן נסתפק אבל הכרכים. גבי ■
הבקעת סראין, תעלת מל הפריצה והבטחת הפריצה בשעת הווילות ■

והשמדתם. מעוזיו על ההשתלטות ברלב, קו H
המצרית; הארטילריה .1 ■

בבוקר לחרכנית בהתאם לירי ההתכוננות את סיימו הכוחות^מצריים 8
הטקטיות הטילים יחידות שגכבסו אחרי באוקטובר, 6 סל הטכס 8

האופראטיביות הטילים ויחידות עמדותיהן אל האחרונות קרקעקרקע ■
אלמאחי סעיד מחמד לוא חת"ס, מפקד האויב. על מהלומה להנחית התכוננו H

למפקד קרקעקרקע והטילים הארטילריה טל היכון מצב על הודיע 0
הכללי. במוזה הכללי H

פקד חת"ם מפקד האס, ריכוך להתחלת הצופן את קידר הכללי המפקד |1
התותחנים מפקדי כל והאלחומי, הטלפוני הקטר אמאעי כל את להרעיט ■
אחדות שניות חרך שהגיעה עד ברגע נו הפקודה על חזרו הדרגים בכל _l
התחילה כר סרא?. תעלת טל החזית קו כל לאורך התותחים עמדות לכל ■

בכל אחד ברגע ומילים חת"ם באמצעות אש בריכוך רמד"אך מלחמת B
1403 בשעה בסדריה, הזיפרגית ובחזית מצרים טל הדרומית החזית ■.
ביותר החזק האס בריכור האויב הופתע כר באוקטובר. 6 ביום ^
טל הראשונה ודקה התיכון המזרח של בהיסטוריה איפעם שנעשה *0

תותחים, פגזי 10500 התעלה במזרח האויב מעוזי על נפלו האש ריכור £[■■

יעילות על דיווחים הגיעו מיד לשניה. בממוצע פגזים 175 כלומר ■
כל את לפרוץ הארטילריה הצלחת על לאויב, שנגרמו והאבירות האש ■3
סוללת טל הקדמי במדרון והמוקשים התיל במחסומי םבקבער הפרצות H

האויב. טל ולעמדות לביצורים לסעוזים, העפר ■P

לצלוח כוחותינו של הראשון הגל התחיל 0 420 (שעה האפס בשעת בדיוק 1
קציני גם לפריצה יצאו חי"ר כוחות עם ויחד הקל. הנשק עם התעלה את ■

מילאו ברגע בו נ.ט. המונחים הטילים ויחידות חת"ם של תצפית ■!
כדי חת"ם מפקד של פקודתו לפי הטמים פני את שלנו הטקטיים הטילים ■

ולהשמידן. סיני בסומק במטרות לפגוע ■]

המזרחיתו העפר סוללת על להשתלט הצליח התעלה את מפרץ הראקון הגל ■
את להפגיז המשיכו התותחים התעלה. חוף על מצרים דגלי את והניף י 1

את והשתיקו האויב של הקרובות העתודות את היכו ברלב, קו ביצורי ■)
ו. תותחי H
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החת"ט סהכין הגדולות ההפתעות אחת היי איה במ טייים ♦■
ההפתעה היו לא המילים אבל האויב. טל הטריון למחיצת המצרי ■

המטובח, אימוגמ ביעילות, נהם סטיפלו האנסים גם אלא היחידה, ■
יותר חז;;ים היו ;!לה כל הנחוצה. והחלטתם טלהמ הגבוה המוראל ■
לטנקים מלכודת לטים ההכרבבו ב.ט. הטילים $:וותי הפתעה. מכל ■
הסוללות עי חת,,ל. א0 לרכז התחייו חה,,ס תצפית טילי ה>ויר., של ■

כדי משם לברוח אותם שהכריחה אט האויב, טל הטנקים שתפסו ■
סמיטב 0הךא טנק עם להתסודד צריכים שהיו ב.ט, לטילי טרף ליפול ■
על_ נעזבו ה מגורל עיבידלו הטנקים ארצותהברית. טל התוצרת ■
כמה העורף. אל הרחק ברחו אלה וצוותים הולמים, צרותיהם ידי ■

הראטונות בטעות מקומיות בגד התקפות לבצע ניסו האויר. טל טנקים ■
קודמיהם. מגורל יותר טוב היה לא גוילם אבל כוחותינו, לצליחת ■
האויב של הטנקים כל הוטמדו באוקטובר 6 ליום אחרון אור עד ■
ביצע לא והאויב הקרוב, בעימק או התעלה בקירבת ממוקמים טהיו ■

האויב טל סוללות כמה השעה, לאותה עד מתואמת עיקרית בגד התקפת טרם ■
השתיקו המצךיים התותחים }/.ל העומק אל 0הועברו אחרי לפעול התחילו ■

גדודי כל צלחו באוקטובר 76 בליל י3יל. באיפן מייד איתן .1
התעלה. של הגפובית בגיזרה טריוביות על המורכבים ניטי ה"ייים ■

הדרומית בגיזרה והמעבורות הגשרים הרכבת התעכבה זאת יעומת ■
הזרם מהירות היו; שבהן שהתשובות אחדות, סיבות בגלל טעות 10 7M

י האופי וכן ובטפל בגאות המיס פגי בגובה הגדול ההבדל יתעלה, ■
המים מטאבות עלידי שגהפר מטיח, העטויה הקפי> סיללת שי הי"ינה ■י
חייב זה מצב רב. ד*ך הצירד תנועת על שהכביד ודביק גוזל לבוץ ■

| הכללית המפקדה מעתודת ב.ט. טילים ביחידו.. 3 ארמיה את ולחזק למהר ■^ הכבך האיךך בצליחת האיה1ר על חלקית, ולו אותה, לפצות כדי ■
תצפית מפקדי עמ ביחי חתיים תצפית עמדות כל עברו החזית קו כל לאורך ■
הדיביזיות החטיבות, של הת"ט מפקדי טל תצפית עמדות זה ובכלל חיייר ■

כמה במימרין, התעלה מערב אל הועברר תת"ח גדודי כל והארמיות. ■
המערבית בגדה הגבוהות העפי סוללות את תפסו נ.ט. ככד וגס'ק טנקים ■
בבלימת לסייע כדי המזרחית הגדה פני "ל הצופים במקומות הוזעלה טל ■

ולאורך באוקטובר ל7 6 נין הלילה כל לאורך האויב. טל הבגד התקפות ■
בגד התקפות מעשר למעלה האויב ביצע באוקטובר ב7 היום חעות כל ■

כוחותינו הסליטית. או הנוי^ הארמ'ה מל הגשרים, רא*י כל על חזקות ■
כבדות אבידות לאויב גרמו האלה, ההתקפות כל את לילוח הצליחו ■

האויב טל הטריון בחטיבות לטפל התחילה הארתילריה יבאנטימ. יטגקימ ^ ■
האויב, טל טנקים סדרות על m וריכזה טיה הגמק י"ייח 0בכנסי ביגע " "^■

1 י גדולית. זילידות להם וגרמה האויב של המבגיס את טיבסה ■
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שריוניות עם iiiCiV והחל חדטה טקטיקה י לב;!ו ניסה האויב
כוחותינו המדרוג תור אל להסתבן י.ךי האפשרית במהירות וזחל"מים .
אבל שלגו, הארטילריה לא3 כוחותיו טל החט'םה \a* את ולהקטין
.At,רימונים 2 קלים תותחים באט אותמ ו להד שלנו "ר חי מורוות

לרסיסים, :1וו1ם ו וריסק ומטוליך. ■

ה הארמי םל הגטר י ראט /יל בלילה האויב טירך הנגד הו1קפו1ו ■
הטניה, ה הארמי ';ל ו מהתקל^ותי דוגר י יפה עלו ל'! הפוליטית ■

הקניה, הארמיה טל והגשרימ המעבורות בהרכבת האיחור למרות ■
נ.י!. הכבד והנזקק המנקים במעבר האיחור למרות והזכרנו, כפי י ■

ה;;ויב אבל באוקטובר. 7 ונו י י ראטין לאור ע7 הטלימית ה הארמי טל 1
ובאגפיה הארמיה של בותיונ וזחל"מים טנקים טל רב מי)פר איבד ■

. n נ. קלים ביויליס המצו'י'יד'ם "ר ווי ואנטי נ.נ!. מ הטילי בזכות 1
איר לראות היה ביותר הנהזר הדבר ב.נו, הרימונים ובזי:וו1 ■

ההגבר האדם המודרני, הטריוז נטק מיטב בטני ר עמד ווי"ר חיילי H
מקנטרה החזית קו כל לאורך !;יטג חרה האויב הטי.ג לא כך ה3!נק. 7>ל |

ז:יפה טלא אבידות בטנקים, איידות וספג בדרומ, סרא7 עד בצ9וז ■
נפל האגדתי ברלב וקו הגמור ראשי את הרחיבו כוחותינו להן. ■ 1

ו. צורי ובי ,מייוזיו ברוב *■

ר;!שי על נגד התקפות ו/ירך האויב חזר באוקטובר ו9 3 בימים ^H
כמר, ירתה הארטילריה מ:19לר. אלה כל אבל ות, זי י הדר. טל הגטר ■
טדה ובגד האויב, טל והשליטה הפיקוד נ'וצבי נגד בילינו מטחי ■

כגדוו!. אבידות טטפג אלמליז, התלופה ■

סוללו1י בהטתקת שהכריעו הם חת"ם, מקולות וניהול המעולה התיכנון 1
ביעילות. או בצפיפות טלו בארטילריה להטתמה ממני טמנע דבר האויב, 1

שלמות, לזוללות ואפילי האויו: טל תותחים כמר. תפסי כוחותינו ■
נגד n'm בתותחים והטתמטו גדולה, במנוטו; וברחו אותן עזבו סחיליהן ■

עין. כהרך האויב 1

, ■u<jn1n:}V גדולה סכנו. טום ו;אויב טל הארטילריה היוותה לא כזד, באופן 1
סהפעולוו? כמה היו אלה טלו הנונקיט בגורל טעלה מה בגורלה ועלה H

התעלה. לפריצת הראטוניח בימים הארטילריה טל המבורכות 1
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הקומנדו דת ו רו כ ^ ■
עברו רמד"אך, מלחמה טל הראטון ארץ הגי התלקח באטר מייד 1

מפררטםעיד אורכה להל והתעלו; מי את גוטי ר.0ירר1נ קומנדו וייצרו* 1
הכבוד הה אלה לקבוצות ה^ומ. הנחיל חלו?:' יהיר סואץ עד ■
האהובה. סיני גגעות מ?:ל הראחזוגיט הדגלים קבוצת 1115 להניף 1

עליו; כ1יפמו העפר, טוללת על טהתגברו הראטוג'ם היו הקומנדו אנטי 1
האויב טההטיר המשייחימ 'יל הטתלטו יט, גי ובטי בצמורנים בחבלים,. ■
קומנדו קבוצות 'צאו כך אחר מוקלדים. .j;1:1 וזרעו טלו, לטנקיח ■

להתקרב טביסו האויב טל ללוגקיר' מארבים הציני מזרחו., מטם 1
"ר חי לויילי עט ביחד והטו1ו1פו ה;.:ויר. מביצורי כמו; ז;ל פרצו לסוללה, |

והמ;יוזינו. 1;ביצורימ טאר 7!ל בהתעםה 1

צפומות בהת^פו11 האויב ריצווי ":ל הסת'ירו "ר והווי הקומנדו י חיי; ■
ועזיט 'ניעןס'ינ! קרבות תנוצח. הבלתי ו.צבא 7יל ו;ל;יתוס אונ וגיפצו 1

וגידייוו, קר בבקק ר.זה זה בל!01ר האנמיט 1.ביצורינ'. בתוף התנהלו ^■
את להמיר ה3ז הרצון בהם ט;1ינו מצרימ, לחיילי היתה והעליונות 1

מטועןים פרקו האחרון אור לטני הרברבן. האויב !<!; ולטבור 1967 חרפת ₪
ובדרוח, בצפון סיני, לעומק טהוטמו הקומנדו אנשי הט;'.נםג את רביט ^
הראטון הניצוץ שהתלקח מרג7^ אפו:; אחדות ט7יות והגאיות. ההריט בין ■

ו את וביצ57ו הז;ויב קווי בלירס'; מ0רו11יו!ם ל;ל ו;;;ומבדו איטי הסתערו *1
1 '1ל'ה1'. מ1הר!1לו המקימות ■

סוף ים מי את קומנדו טל ארורות קבוצות .ברר >:^;ר זמן באותו 1
הופתע האויב סיני. ר.ו1ו9י מטרותיהם אל לי י להג כדי התיכון והינו 1

בכל בסיני, מקוט בכל לפתע טהופיעו הקומנדו ר.וחות טל העצומה מהכמות ■
ה הטני הארמיות מול ו;קרמנדו אנטי גלוומו סיני בצפון הקרבות. ימי 1
כוחות נגד ובמיצרים בדרכיה 1 ב7יקטנו פעלו סיני, בעומק והטליטית ■

ואת כוחותינו צליחת את ולסרל להתקרב טניסו האויב טל הטריון ■
נ.מ. קל בנקק האויב טל הו'גקים נגד נלחמו un הגטר. ראטי הקמת ■
ו7!ל האויב טל ו;הת;;דמוו1 ר.ורך 7צת1' את ה0.:ילו לו ואפי ובריסוגים, ■
גופותיהם. תעל יתפוצץ האויב טל טהטריון כדי ג.0. מוקטימ גבם ■

'; ההרריים ובמעברים במיצרימ להחזיק הקומנדו כרווות ו.מטיו:ו סיני בעומק 1
: את מע^ כאן נקדים נוראות. אבידוו; בל' לתמרן האויב מר.וווו1נ ומנעו 1
£ עד מ6 סודר בתיזכר קומנדו יוויזונ הו1\י,ןו; א'ך להזריר כזי המאור7:ות י .*1
■ עד יום, 16 הזה צר המי את ל?נבור מהאויב בכך ומגעה באוקטובר, 22 1

הסליטית. ר, הארמי כוחות חאר אל ו[.צי]רפד, וחזרה לטגת פקודה טקבלה *1
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והמשיכו יות בוא. במיטיהם את הקומנדו אנמי הקימו סיני בדררמ Jm'
Mאברזנימה בלעיח, באברררדס, האויב של מטרות על בהתקפות ■

כוחות לשלוח אותו והכריחו האויב בלב בהלה זרעו הם ואלטרר. ■
כך זה. באיזור המטרות אל לו;גן ממומן וחי"ר טר'ון של רבים ■
האויב מכוחות גדול חלק ולכתר לרתק הקומנדו אנשי הצליחו ₪^
בזמן בצפון כוחותינו על הלחץ מעל טהקל מה סיני8 בדרום 0

הגשר. ראשי הקמת H
B

אנשי השתתפו ר.סיני, דלק הספקת מהאויב למבוע הוחלט כאסר ■
אנרררדס, באיזור הדלק רמיכלי מתקני ובהריסת בפיצוץ הקומנדו 0

לזרו? המטירו הקומנדו אנטי וסודר. זנימה אבר שיראתים, 0
סיני בדרום החיוניות מגרותיו את ולהתקיף האויב, בטורות בהלה H

האט. לו;פסקת עד ו1
ההנד0ה לו.יל_ 3 B

אפטר אי טלם. ספר לכתוב ראוי טחולל והנפלאות ההנדסה חיל על 0
במזרחה הגשר ראטי והקמת התעלה פריצת את הדעת על להעלות היה '*H '

מכריח ה'רי7י.ה קוצר אבל ההנדמה. חיל אנטי טל הגבורה פעולות בלי ■
בקיצור. הדברים את לסכט אותנו KT

ההתקפה כוחות טל הראטון הגל עבר 1973 באוקטובר ג6 1420 בטלגה ■
חיל טל התנועה להבטחת ההנדסה חיל אגטי עט ביחד סרא7 תעלת את 0
להעברת הסירות יצאו כך ואחר הז1ויב, טל המוקשים בטזות הרגלים ■
צירי את לקבוע אחרים אבטיח לברר כן אחרי מייד הבאים. הגלים ■

ולגשרים. למעבורות הממיטים ולהנ;נה ה7>כר בסוללות הפריצה ■
החזקות. המים ninKtun u■! הפרצות פתיחת יחידות עברו נין אחרי ו■

סרא? ונעלת את ייברו הראלקונה בעירייה ט;;ו1יים טתוך כאן, נציין 8'
מ15,000 יותר המים פני ומעל העפר לסוללת מעל לפעול והתחילו ■

יחידות 80 צלחו הטני הגל 1157 ההנדסה. חיל ענפי מכל לוחמים 1
ציוד ושאר מצופים י?טאבות, אנטימ, נושאות עץ בסירות הנדסה ■

המזרחית, הגדה אל 1;גי;'ו הטירוונ העפר. בסוללת הפרצות לפתיחת ■
המשאבות, על הצינורות את הרכיבו התייצבו, מלומותיהמ, את תפסו 11
וכל הזרנוקים את האחר בקצה וו.רכיבו אחרים אגשימ יצאו כך אחר M
וזיעזעו זינקו והמים ודר., הפק ניתנו. אז לפעולה מור.ן עמד ;!יט _ ^ ■

אחדות דקות ותוך להתמוטט התחילו העפר סוללות ברלב, קו אוג י ■
שעה אותה וכל עבר, מכל שעף הבוץ בגלל טחורים האנשים כל המרו ■!

הנשק סוגי ,בכל "י JM
אבשי אבל רבה. בעוצמה האויב/מסביבם וכוחות כוחותינו ירו 7■

ובי.טווין. באמון מטימתט את לבצע אצילה מצרית בהחלמה המשיכו ההנדסה 1
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טל מוצלוז גמר על דיווחים להגי התחילו אחדות ט7רת כעבור *■
שהפכו הפרצות קרקעית את לייצב הפעולה והתחילה המשאבות מעולות 1

זו מטימה בביצוע מקומות. בכמה ממטר יותר טל רב בעומק ייבוץ ■
ממילי עצים, (.גון ה7יפר, אופי לפי טונים רחומריח הטתמטנר 1

ייצוב באלה, וכיוצא מתכת סבכות טלדה, לוחות חול, טקי אבנים, ברזל, ■
אל מהמעבורות לצאת יוכלו טהטרקטוריל! כדי נחוץ, היה ו;פרצו11 1

כדי היבטה הטיכבה אל ולהגיע מהקרקע הבוץ טיכבת את לסלק הפרצות, 1
מכשולים. בלי עליה לנסוע יוכלו הרכב וכלי שהטנקים ■

להתקדם הצליחה יחידות טל שדרות לו התווי לצליחה הראטרן מהרגע ■
גורמים; טלושה לפי טתוכננו בעיתויימ מראש להם טהוקצו בדרכים ■
ציוד להנחתת הנחוץ הזמן התעלו:, אל הכיגוס מאיזור התנועה מרחק ■

בסוללת הפירצה לפתיחת הנחוץ והזמן במים, החלקים וחיבור הגישור 1
עטרות על נעו מנוע וסירות גיטור ציוד לועובים רכב כלי מאות העפר. ■

לקיבול בהתאמ בדיוק 0וורט1:ו זמן וברווחי קטנות בקבוצות כביטים ■
יחידה, לכל שנקבע ההנחתה טטח ■

להקים מאתנו למנוע האויב רבות נסי למרות בוצ'1ו האלה הפעולות כל 1
בסוללת הפרצות nrpnD \w. ולמנוע המעבורות, ואת הגשרים את ולהפעיל ,■
הכינוס /11טחי על מהאויר והפצצה מהקרקע מתמדת הרעשה ידי על העפר 1

והפרצות. ההנחתה אזורי על שלהן, התנועה דרכי על הצליחה, יחידות טל ■
הגטרים בהקמת ההנדסה, חיל טל הגדולה הפעולה הסתיימה לבסון1 * ■

בדיוק מ'עות, ל9 6 תבין בזמן הטניה, הארמיה זרת בגי והמעבורות 1
מראט. קתוכבן כפי ■

העפר בסוללת הפרצות פתיחת טערלת נתקלה הטליט'ת הארמיה זרת בגי ■
מטוסים, טל מרוכזת הפצצה כגון מכבידים בגורמים הגטרימ והקסת ■

[ את טהפכה המוצקת העפר סוללת טל המוצקות האו'ב, טל חת"ם הרעטת 1
טקרקעית מפני בלגיים נתקלנו כן מאוד. במימ?/חטה לפוררה הבסיון 1

גוספים אמצעים טחייב זבר ממחר, למ7זלה סל בעומק לבוץ הפכה הפרצות 1
בגלל וכן בעורף ווצבירה מאזורי להעביר ר;ר.ר11 טהיה העפר, לייצוב ■
היו; ום טהי מפני ובטפל, בגיאות בתעלה המים פגי בגוב1: הטינויים 1
הגיאות על הטפעתו גברה כן הירח שעלה ונבל ברמד^אך, 10ri ומ י 1

ביותר המושפע הקטע טהו;! אליו, הצמוד התעלה ובקטע סדר בים והשפל ■
את הזמן כל שינה והוא גבוהה היתר, הזרה תהירות לבסוף, מהירח. 1
הגורמים טרוב נכון והר. בי קטר, היתה ההרכבה טפעולת כך כיוונו  ■

עצמר זמן באותו התרחטו טהם סה'ובדה אלא מראש, צפויים היו האלה ■
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16 במןקך הטליטית ה;רמיה זרח. בגי הר;ןמר והגשרים לכך, גרמה *

זה נמקרמ לתיכנרן. בהטוראה טעיח 7 של זמן הפסד ותוך שערת
מעבירים טל רב מספר חי"ר, גטרי 10 כבדים, גטרימ 10 הרקמר

את לעברר שלנו הכבד רלנטק לצייד לנובקים, nna9i< נתן זה רכל

ההתאים. בזמן הגטד ראטי אל ולהגיע התקלה

בהדרכת בהדרת עבודה עטר התנר7.ה ביצירת ואנטי הצבאית המשטרה

וכלו טי כדי לציריהם האנטים בהכוונת ציריהן אל היחידות
בל1י קשה מלחמה טעה ארוגה טנלחמו ליחידותיהן במהירוו; להסתפח
התרחטה הזאת הפעולה טי:ל פי על ואף הגטר, ראטי בתוך הקדמי

רהנסק הציוד עקכל ך קיר. רגרמה וטוני מ באופן התנהלה היא בחוטך,
מאזן את והכריע המתאים בזמן המתוכנן למקומו הגיע הכבד

לטובתנו. הכח

פעולות לסיכול הגשרים 7י.ל חת"ם ואט אויר התקפות ריכז האויב
הודות הדמה. גטרי די עלי נספגו המכות רוב אבל הצליחה,

הגטר,הצליחו מפקד רעד מהמרראי כולט, הגמדים אנטי טל להקרבתם ■
טבפגעו הגברים את א טי בזמן לפסולה ולהכניס לטוב כוחותינו * ■
ותוקנו נפגעו הגטרים טרור. לציין, כאן ראוי האויב אט תחת 8

ההנדסה וויל מפקד סגן תמדי, אחמד ק.מ, עמיד פעמים. מחמט יותר *■
טביהמ להקרבה; רן עלי מרפת טיחטו הגםרים מחטיבות אחת רמפקד ■

בתיקונו. הגטרים א1וד אנ0י עמ יחד מטתתפים בעודמ נהרגד H

טו1: שנעטו ובצליחה, בכוחות והתימרון הגישור באפצעי האימון ■
כך כל גדול בהיקף ה נ3ח.: הכוחות חי. י צל ט לכך טגרמו הם וטוב, 1
הצבא שר קאלאררי, הררארד ההתקפה. מבצע טל הראםונימ בלילות ■
ז בעני באוקטובר ב18 פרס יטד רשי אס לסוכנות אמר האמריקני, ■

עליונותי למררת המצריים, הכרחית ידי על ראץ ס תעלת "צליחת זה; ■
העתיד המודרנית במלחמה דרך ציון הוא היטראלי, האויר חיל טל ■

הצבאית". האסטרטגיה את לטנות ■

לחיל היה אלא וגשרים, מעבודות בהקמו הצטמצם לא ר,הבדסה היל תפ;.יד ■
שיתוף תוך רבן[גבורם, הגטר רא0י על בהטתלטות גדול תפק'ד זה 1
טל הטנקים טל ההתקפות יבלימת המטתתפימ החילות טאר עם פי!רלה ■

לצמצם כדי האויב סל השרירן ז גג מוקל1ים זרעו ר.וויל אנטי האויב. ■
של יחידות מאות ו'נרעותיהה. את ולעצור שלהם התמרון כושר את  ■
לייחי1'' יסייע ייי י^'גלי: ^ ;יברי טונים מסוגים הנדסי ציוד *1

הקמת ותותחים, טנקים רעחדרת תעלות חפירת עלידי עמדותיהם לבצר 8
ביצורים. פעולות וטאר סוללות ■*■

_^_^^.^^_^^^^^^^^^^^^ 1
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כמליון זרעו ההגדסה ו!יל טכרחרת כאן נציין אם יספיק <1ילי ■*■

הרמדיאך. מלחמת במטך ג.ט. מוקמים ■

הלוחמים החילות כל בין ההדוק והתיאום הגמור הפעולה ק'יתוף 1
סרא7, תעלו! בפריצ11 ההצלחה גורם תהיה הוא המקצועיים יהחילות ■

כך .ר ואו והרחבתם הגשר ראטי על ההטתל0ות ברלב קו הטסדת ■
באוקטובר. 9 יום בסוף התאחרותם s ■

האופרטיבית ההפסקה הצליחה; מקומות. וחיזוק הגטר ראטי אבטחת ] ■

היטירות המטיסות את הטדה ארמיות טל הראשונים הדרגים טביצעו אחרי ■
באוקטובר), 1310) ימים 4 הכוחות עמדו התעלה, במזרח עליהם טהוטלו ■

וחיזוק הארמיות טל הגמר ראטי לאבטחת טבכבט הקו לחיזוק טבוצלו ■
סרה הארמיות יחידות עסקו זו בהפסקה סרא'ן. בתעלת הצליחה מקומות ■
מעלפונו טניעור אוורי טנערמו ראויי, טל התקפותנגד עטרות בבלימת ■
פלוגות כמה !"1בין בכת הגמר ראטי על עטו1ונותיו, אליו חזרו וקצת ■

ראטי טל האגפים נגד צאו טי ממוכן, וחי"ר טריוי חטיבות m:f} 11
הטמדתם, לטם המעבר מקומות אל ולהגיע אותם לכתר בניסיון הגטר ■
כוחותינו לניתוק או מזרחה, נו י המצרי הנוחות טל הזרימה להטסקת ^■
הפ3יץ nm ובעונה בעת טבנ'ערב. מבסיסיהם התעלה או1 עברו טכבר ■
טל עצום במספר הגטרים ואת נו תותחני את הרף ללא הפצצה האויג ■

בכוחותינו, רבים חללים להפיל בניסיון הפסקה ללא וכמעט מטוסים * ■
כדי 1[עופה ןשןןת אריר בסיסי כנ0. להתקיף נסיונות כנ^ה ;ירך וכן ■
הצליח לא הוא אבל בטלבימ. המצריים האויר לכוחות אבירות לגרום ■
גדולה בהצלחה rvsim כפי מרוכזת אויר במכת אוירית טליטה *טיג ■

הודות כזאת בצורר, לפעול היה יכול האויכ .1967 ביוני ד^5 ברוקר ■
I ישראל את !י1הצין ארה"ב, טל הנטק ממחסני והחדיק ו:מפו11ח לנטק ■

אמריקניים צוותים באמצעות אלעריט טל התעופה בטדה בעיקר ונטרק ■
ההגנה סר שלזינגר, גייימס ואילך. באוקטובר ב10 החל מיוחדים ■
מאגר את מסוכן באופן "דלדלה ל.1הוא זו, אספקה על אמר האמריקני, ■
ביקםרך ממטלת את להכריח עטויה טהיא כזאת במידה האמריקני הנמק ■

.(1973 בנובמבר 5) "1974 לטנת להגנה תקציב תוספת לדרי" ■

1 בבטק, בטנקים, במטוסים, כבדות אבדות ישראל ספגה אלה בס'ולות ■
1 לישראל בי1ו0 גורליות לה'ות היי טיכולוו. אבידות ובאנמים, הציוד ■
9 ברכבת אבידותיה י>ל ולפנותה לה1;'לה אדצותהברית נחפזה אילולא ^■| ונטק ציוד טנקים, כמה לתפוס ו;צליו!ו כוחותינו המפורסמת. האוירית ■
1 הצבאיות בתולדות הראטובה בטעם קרה זה ודבר טלמיח, האויב טל ..■
1 הציונית. |י
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תוכנית את ששרתו מטרות כמה היר האופרטיבית להפסקה

"" 1 אפילו שנכבשו, הגשר ראשי והתחזקות התייצבות את להיטיח .1

1 אבירות לאויב לגררם היה שעדיף מפני אבירות, כמה במחיר
כאשר זאת לעטות מאשר ביצורים ומתוך התייצבות של ממצב

סוללות, או כיצורים הגנת בלי חשוף, בשטח שלבו היבשה כוחות
ראשי את לחזק היה עדיף כלומר, האויב. טל האויר להתקפות
עליו להסתמך יוכלו שהכוחות חזק בסיס שישמשו כדי הגשר

מזרחה. והתקפי יפתחו כאשר

מירבי מספר ל1;פיל הגשר, שבראשי לכוחות ירית או הגבה לספק .2
שלהם הקרב בפעולות לכוחותינו הגבה ולספק אויב, מטוסי של

בעורפם. יהיו שהטילים כך עלידי

הבאים הדרגים ידי על כזירה האסטרטגי המאזן כיגונג את להבטיח .3
סרא?. לתעלת מערבית הכללית המפקדה ועתודות השדה ארמיות של

האספקה את להשלים הגשר, בראשי הכוחות את מחדש ולכבס לארגן 4

מזרחה. ההתקפה לפיתוח כהכנה והטכנית המנהלית .

הגורמים אינם אולי והזמן המהירות שגורמי ברור, היה לבסוף,
מכשרל בפרץ שבר שלבו, ההתקפה מבצע כמר פעולה בתיכנון המשפיעים . .

המבצע של הדינמיקה של הסרפי ההישג היה המכריע הדבר אלא מים,
רהרדרת המדוקדק מהתיכבון (כתוצאה מהכוחות כך על המצביעה הזה,
מצריינרת. בתרצארת פערלרת לבצע יכולים הרצופות) הקרב לפעולות

גדרלה, פעילרת של תקופה אלא שקט, תקופת היתה לא הטקטית ההפסקה
הטובות מהעמדרת האריב של הצפרירת הבגד התקפרת את לבלרם שבאה

להשמיד כרחרתיבו הצליחר זר שבתקופה לזכרר, רארי האפנמריות. ביותר
ערך. קל דבר זה ראין אנשים, מאלפי חרץ טנקים, 5000 למעלה לאויב
וביום ברלב, בקו רמערזיו האריב ביצררי כל על לגמרי השתלטני כן
תארקיק, פררס בלשון האחרון המעוז נכנע 1245 בשעה בארקטרבר 13

קצינים. 5 מהם אנשים, 37 ובשבו .

!
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פעילות ההתקפה מבצע של הראשון בשלב השקיעו הולנד האדיר כרחרת 1
2765 וביצעו המזדיינים הכוחות של הזרועות לשאר בסיוע גדולה ■

הבאות* במשימות מטוס גיחות ■

באוקטובר 6 ביום 1405 1נ1קעה מפתיעה אויר מהלומת להנחית .1 1
שלו, האוירית ההגבה אמצעי האויב, של התעופה שד;ת על 1

שלו. הרחוקים הירי ומקורות מ'לו הפיקוד מוצבי 1

תקופות ידי על האויב של האוירי הפוטנציאל את להחליט .2 1
ראדאר תחנות טילים, עמדות התעופה, שדות על פוסקות בלתי ■

ונילול. פיקוד ומוצבי 1

שלהן האופרטיביות המשימות ביצוע בעת השדה לארמיות לסייע .3 ■
התקדמותן. בדרך העומדות יבשתיות מטרות הפצצת ידי סל 1

בגד. להתקפות היוצאות האויב לעתודות אבידות לגרת! .4 1

ובסיסי תעופה שדוח גשרים, כגון חיוביות "טירת על יהגו 5 1
ההגנה כוחות סם פעולה ובשיתוף מפציצים עלייי אויר> 1

מטוסים 22 להפיל זה בשלד. הצליחו טלנו האויר מוחות האוירית. 1
קשיח. אויר בקרבות האויב סזיי ,1

האויב, קוי בעורף מודיעין וחוליות קומבדו כוחות להנחית .6 1
מפרץ של המזרחי החוף ולאורך לתעלה העיקריות ר,גי0ה דרכי על 1

סואץ. 1

ינויד. סיורי לבצע .7 ■

האוירית ההגנה 1

שלנו היבשה לכוחות מתמדו! הגנה סיפקו האוירית ההגבה כוחות ■
בסיסי על הגנו וכן הקרבות תקופת כל סואץ לתעלת ומערבית מזרחית 1
מטוסינו את להשמיד ובו בגטי האויב של לכשלובו שגרם מה האויר, ■
האויריים, בסיסינו ואת מלגו התעופה שדות את רל^תק הקרקע על ■

ב19$7. שקרה כפי 1
"v 1

מפני הגבה ושריון אש מטריית באמת היוו שלבו האיירית ההגגה כיחית .I
תקיפות בארצנו. והמטרות כוחותינו בגד האויב ן> האויר תקיפות ■
ש^(80 בלבד, המצרית בחזית מטוס גיחות ל2,500 זה בשלב שהגיעו ♦■
אויר ובסיסי תעופה שדות נגד ^ היבשה, כוחות נגד כוונו מהם ■

הקצמי';יבפררטלזעיד. הטילים כוח בגד י/#15 ■
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מטוסים 103 להפיל עצמו זה 1:>>ר. הצליחו השרירית ההגבה מרחת! 4 ,_

לטדות !!1ב1 מ'טו רחוק נפלו או טבפגעו מהמטוסים חרץ האויב, 0ל
ישראל, לב ד. או סיני ומק ע ר. טלהט הת7י.ופה

את טמצאר ספני ט, ובי מט דגטות נמלא הישראליים הטייסים "לב
סואץ תעלת אל התקרבו וו:*:13ר הגנה, בעמדו! הר:;טרנה בפעם עצמם

בטיליס. rpwjn אל1 ומילאה האייירית, ההגנה אט פניהם .//;■; קיהלה
והמטוסים מקוים ובכל קרקע/אויר, מיל' טל וטף ט זדם ירו ה המצרי

קטלניים לבנים מתכת בהטילי נתקלו הנו מ שמי ד. טסי היטראליים
וגודל, צב/; מכל מתכת יי 10 ו ג הל.1מיי:1 נמלאו וכן מא!!רריו,ם, טטסו

ה?' הצבאי הכתב פררת? (יצחק ירחה" המצרית והארטילריה
התעלה, מווזית שחזר ישראלי ס'יימ 0.1/ ןחיו1ה אתררנרת", "ידיטרת

. 0973 אוקטובר י 10

מטוסי לישראל טהביאה האמריקנית, האסניקד, רכבת התגלתה ץו בתקופה
(מתוקנים) בינוניים שדייק טילי אלקטרוני', 10 ו :1 י יה וציוד פאנטום

אוירית הגנה אמצעי ונגד טלביזירניות) (פצצות ראדאר נגד
האויב, של האוירי בכומרו מפתיעה לעלייה י"גרם מה בקרקע,

ב10 החל 7ילו הארריות 'הגי;!;1;! V" ר.:די1ק ;;:. ב בגר;ל ובמירווד
האלקטרוניות ההפרעות ;ץל והצפיפות האפקטיביות גברה כן באוקטובר,

^ליו, המג:0'רינ1 סוגי כל על

ליום גיחות מ1,100 ירדו והסורית המצרית ה:1ריב|בחזית גיחות
ב10 ליום גיחות ל*1,164 עלו כך ואחר באוקטובר ב9 ל790 ■

באוקטובר. בי~12 ליום ול135ג1 באוקטובר |
13 ביום אמריקני ביון מטוס גילו 1"לנ1 האוירית ההגבה כוחות
מצדים, !'1ל האסטרטגי ובעומק החזיינ באיזור רב בגובה באוקטובר

את לקבוע הוטל זה ביון מטוס על ביום. בו כך על והודיעו
את גילה והוא ו טלב הכוחות ~!יקומי ואת האוירית ההגבה עמדות

המתקפה לפיתוח "להכנותינר

המלחמה פעולות תחילת עמ קרביה בפעילות פתהו טלנו הים כוחות
כלהלן; עליהמ טהרטלו המטימות את וביצעו

'י ים באיזור הטדה ארמיות טל הקרב לפעולות סיוע לתת .1
האויב. טל הצפויות פעולותיו את לבלום ולהתכונן סרף 1י

הים. במרחב האויב טל ן"יס כלי להטמיד .2

והמעגבים הבמליט על מהלומות ולהן"ןית בגד התקפות לבלום .3 .

בסיגי. טלו החוף ומטרות האויב טל
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האדיב. טל הימיים הקטר קדרי את לטבט .4 1

התיכון 'מ רב סואץ בים האופרטיבי האיזרר את להבטיו! .5 1
הימיות. הריכרז ונקודות הבסיסימ על הגנה ולארגן ■

! בגיזרת רטילים וורפים בוזת"ם האט בריכוך הטתתפר הים כוחות ■
רמזרחית רמאנר, ר באיזו האויב טל כינוסים הרעיסזו פררטסעיד, ■

אשיח', בשרם התיכרן, היי! חרף על בררך רראס לפררטפר^ד ■
וים סראץ מפרץ חרף על מסלך;, ראס מחמד, ראס סדר, ראס 1

ובדרום התעלה בצפון החופים חת"מ פלרגרת השתתפי כן סרף. 1
נהדריט. הישגים והטיגו הסדה לפרמיות אט בסיוע התעלה ■

בבלאעים האויב טל המעגנים על התקפה ערכו גם הים כוחות ■
הכניסה את ומיקטו טלהם הציוד את טיתקו צפרדע. ;1נםי באמצעות ■

דרבה איזור את הימי הקומנדו אנשי התקיפו כן סרא?, למפרץ 1
במפרץ. ■

האויב,ו* טל ימיים קטר קווי וטיבעו הטמידו והצוללות הימ עוצבות ■
מטרות עם '''קרב נכנסו סודך, לפורט צפונית סוחר אנית הטביעו ■

יי?ית יחידה וטיבעו מעיך לפורס מזרחית האויב טל ימיות ^■
האויב של התקפות בלמו ימי), וזי"ר הנחתת ספינת (כגראה בינונית 1

באמצעות ומסוקים סירות וצת קד. עלידי ימיות מטרות טלולס על *1
בעזבת נלחמו החופים הגנת אנטי אלסאדאת. בראס חופים חת"ם 1
יחידות עט סרא7 במפרץ שאכר רבאי הדלתה בצפרן אלברג' ■

אליהם. להתקרב טביטו האויב סל ימיות ■

את ריכז הו:! טלנו הים כוחות בעליונות האויב נוכח כאטר ■
ן בהפעלת והסתפק אזרחיות ג י ד' סירות נגד הימיות התקפות'1! ■

אבידותיו הכל סך טלנו. הים כוחות נגד למפציצים מסרקים ■
מפינוי1 32 מסוקים, י  3 היו: זה בטקיב האויב טל הימיות ■
בינונית ימית מטרה תותרויט) או טילים (ספינות בינוניות 1
מאגר הפצצה, קרב מטרסי 3 סתור, אנית נחתת, כנראה טהיתה ■

ההתקפה מבצע סל השני בטלב האירועים את לסקור ;0נעברר לפני ■
| הטלב (!זל הבולטות מהתכונות כמה על מעט נתעכב האסטרטגי "^ ■
ך הראלקון: 1
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סואץ תעלת בהבקעה כוחותינו בהצלחת העיקריים הגורמים אחד
בפעם קרה כזה דבר טלנו. המפקדה טהטיגה הגמורה ההפתעה היה
תעלת כמו מכשול ובפני מדבר מלחמות של בהיסטוריה הראשונה
כל גדול בהיקף ביצוע מוחלט באופן המונעים בתנאיה סואץ,

בזירת כוחות כינוס להעלים האפורות וזוסר בגלל הפתעה טל כך
טלנו, התעלה כמו למכשול ומ7.בר טלנו הזירה כמו פתוחה פעולות

בלי ה;!ויב עם יטיר בקשר כשהיו התקפה עמדות תפסו כוחותינו
200 טל במרחק שעמדו סי על אף אותם, גילו האויב הזל התצפית שאנשי

סיור אמצעי ברשותם ו 1קהי טי על ואף המערבית, מהגדה בלבד מטר
ארצית מתוצרת החדשות ההמצאות וממיטב מודרניים אוויריים

ממה מעיניו בעלם ל.'! יחדבר לטעון, שהוסיף מודיעין משירות חוץ הגרית,
ביותר החזקים הביון מנגנוני עמדי ומאחוריי ערב, במדינות שמתרחש

כל למרות המרכזית, האמריקנית הביון סוכנות יחד וימי במערב,
טל ההתקפה החלטת לגבי גמורה האויב ו> הפתל^תו תה הי אלה

הכוחות גודל ההתקפה, התחלת מועד לגבי וכן סוריה וטל מצרים
את הבקיעו המנצחים שכוחותינו המדהימה והמהירות בביצוע שהשתתפו

ים ס טאין טען (שהאויב המבוצר ברלב קו את ופרצו סואץ תעלת ■ ► ,,

וי

והאימפריאל הציוניים היטראליים התעמולה שופרות שגיסו כמה וכל . *

כאילו תמונה לצייר או הזאת ההפתעה של בערכה להקל יסטייט
שההנהגה אלא ההתקפה זמן על ידעה הישראלית הצבאית המפקזה

מסיבות ל' י הערב בידי היוזמה את להשאיר שהחליטה היא המדינית
שבדבר מפני מפשע, גרוע תירוץ שזהו הרי וכלכליות, מדיניות

דומה דבר להט והכינה הערבים את ישראל האשימה בדיוק זר,
איבד האויב שלמה, אפוא היתה ישראל הפתעת הקודמים. בסיבובים

 , .." _

נגד מדויקת חת"ם אש לכוון היה יכול לא או אפקטיבי, באופן
כוחותינו הצליחו האלה הסיבות מכל סואץ. ח/ילת את המבקיעים כוחותינו

מכל בהרבה מעסות ביותר, מועטות באבירות משימותיהם את לבצע
אבירית לספוג מוכנים היינו צבאי. מומחה כל טל וההערכות הציפיות §

את להבקיע חייבים שהיינו מפני והצליחה, ההבקעה בשלב כבדות *
קורבנות, עצמנו על אפוא קיבלנו מחיר. בכל וברז>ל m נ111ך דרנר 1י

שהערכנו, ממה פחותות היו אבידיתיגו אבל §
.* 4

י 1

1.
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הרקיעו ורגםותיו המצרי האדם לקל לבו רחב אלה נפלאות בטעות *■
הגיע הוא הגדול. ועתידו טלו ההיסטוריה אצילות לגבי שחקים ■
האומה שהדא והוכיח מלפניו, איט אליהם הגיע טלא להיטגיס ■

אדמות. עלי ביותר הטוב הצבא וצבאו לאדם שנבראה ביותר הטובה ■

מקומיות בגד התקפות לארגן האויב הצליח לא זה מכל כתוצאה 1
ובטיפטות, בפזיזות והיכה אילתורים אילתר אלא מראט, מתוכננות 1

הודות כוחותינו, הצליחו בזמן בו מעשיו. בכל טלטה והמבוכה 1
את למחוץ האנסים, לב ולאומץ היפה לביצוע המדויק, לתיכברן ■

זו. אחר בזו אותן ולשחוק האייב טל הנגד ומהלומות ההתקפות כל ■
בתקופה מפקדיהם. על ישראליים חיילים נמלאו הטבויים מכלאות 1

האופרטיבי במצב מבוכה ושלטה האיזון התערער באוקטובר ל8 6 בין ■
גיוס עלידי לעצמו אותה להחזיר ניסה והוא האויב, של והטקטי ■

/ היוזמה מידיו שנסחטה אחרי כוחותיו של אופרטיבית פריסה מהיר, 1
המפקדות את ולחזק מחדס לארגן התחיל הוא עטתונותיו. ונתבלבלו ■
בחזית הסטטיות הקרב פעולות את המטיר והסורית, המצרית בחזית ■
ולהפיל רצופות בגד בהתקפות כוחותינו את להתיש כדי המצרית *■

מכוחותינו מפני זאת לבצע הצליח ל:; אבל בתוכנו, כבדים חללי^ ■
לאויב גרמו ואפילו אותם ולהרחיב הגטר בראשי להחזיק המטיכר /W
את לבצע המטיכו טלנו האוירית ההגנה כוחות נוראות. אבידות ■

האויב טל האדיר התקפות לבלימת טגרמ מה מלא, בכושר מטימותיהם 1
בעמידה שלמים המטיכו שלנו האויר כוחות במטוסיו. כבדות ולאבידרו! ■
הלך וכושרו ונפלו, הלכו טמטוסיו האויב, טל האויר כוחות בפני ■

בהדרגה. והדלדל ■

/ מאולתרת מטרה טוט להגטיט הצליח לא טהאויב ומפני זה, מכל כתוצאה ■
j המפקדים את לשירות לגייס ישראל ממטלת החליטה ההם, הנפלאים בימים ■
/ ,1967 בשנת הטלישי בסיבוב הזול הנצחון את לישראל טהביאו הותיקים, I
\ לבצע בידם ויעלה בישראל והצבא העם מוראל את יעלה וסם שגי בתקווה ■
/ השליטה את ליטראל להחזיר כלומר החדשים, המפקדים לבצע הצליחו 0ל<! nD I
! היו; והמבוכה השליטה לאובדן טגרמו הגורמים מידיה. שאבדה 1
: את הצבאי, בדרג ולא המדיני בדרג לא לעצמה, תיארה לא ישראל .1 ■

אדמותיהם את להחזיר כדי להתקפה יצאו וסוריה טמצרים האפסרות ■
י הכברטות. ^|
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טהדהים דבר גמורה, הפתעה להפתיע הצליחו וסוריה מצרים .2 * *

הראטונה בפ;:ם להגנה לצאת לגסות אותה והכריח ישראל את

בטתי אלא אחת בחזית רק ולא ל1לה, העלובה בהיסטוריה
והיתד. מסבו, להתחמק רבים מאמצימ טע0תה דבר חזיתות,

טלה. המוראל על מאד חריפה בפזלויה הטמעה לכר

מלחמה, ולא טלום לא טל מצב עם אחד בקבה עלו האויב עמדות .3
ישראל, טל ועקטנותה שחצנותה בגלל התיכון במזח. טטרר

לעמוד כדי לה הספיקה לא קלה החלקית האופרטיבית והפריסה
החלטה בכח והצטיינה fומתואמת כוללת ערבית התקפה בפני

ובכטלרן,

וכוחות מפקדות םל חדש סוג בפני עצ&ו או1 מצא האויב ..4

האימון, מבחינת הן הקודמות, מהמלחמות הכיר טלא ערביים,
טק7יט, המפותח הנטק מבחינת והן הלחימה riTi ההחלטה כוח

הפעולות, טל הראטונים בימיט סוריה שהטגה המהיר הניצחון .3 ,

טלהן ההתפתלויות ישראל, 3ל ובהצהרות בהודעות הסתירות ,
טבדך. הגלוי והטקר

ובמיוחד ובציוד, באגטים ישראל 3ל הנוראות האבירות .7
ובאנשים. במטוסים בטנקים,

המליטה אובדן היה סיני בחזית האופרטיבי ידרג ביותר הבולט הדבר י

והן הימית סיני חזית במפקדת הן כוחותיהן, ליל האויב מפקדות טל
ובמפקד!; האויייח >nyn771.7n .7/.v7/J 1"די1ר רול י^ר^^>^ חהולרזתטד:

הר,11',ן3ה, ש7 11 1 .1 ihkm .rtywA ש1_ו מעוזים ji 1 ע', ^1 lu/iiuj.i. 1 1 _!/' 11

תגובה להגיב או לתכנן להתערב, מספיק זמן היטראלית למפקדה נתן טלא מה
הפיקוד מוצבי על טררכזו שלגו,, והטילים ריר הא התקפות מתאימה,
סדר לטיבוט מכריע באופן טגרמו הם בסיני, היטראליים רהטליטה

הועברה סיני בחזית טהטליטה ולכך היטראליים הכוחות טל השליטה 'י
אםמוו*0ה.גם אל ו.':ז1ר>כך nu ^N2 אל מרגם מאם אחדות פעמימ /

פעמים ואלעריש אל"מליז בין הועברה בסיני האדיר כוחות על הטליטה ^ 4

אחדות. י 1
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"בדר" האסטרטגי ההתקפה מבצע של השני השלב . 

14.10.19752 והפסקתה מזרחה ההתקפה פיתות
הצלת_האחרת

האסטרטגי ההתקפה מבצע של הראשון בשלב הקרב פעולות ממהלך
ראשונה בעדיפות העיקריים מאמניו את מרכז שהאויב התברר,
שהקרבות היתד, לכר העיקרית הסיבה הסורית. ההתקפה את לעצור
ר טי י איום טהיורה מה ישראל, למטח רבה רבה בקי שם התחוללו
העיקרי מאמצה את ישראל ריכזה לפיכך הישראלי. העומק על

והאסטרטגיים האופרטיביים המילואים מכוחות גדול הלק וטלחה
מסתפק טהאויב המצרית, למפקדה הסתבר כן הסורית. לחזית טלה
האיום את שיחסל עד ארעי, באופן לפחות המצרית החזית בייצוב
המצרית. החזית נגד העיקריים מאמציו את יעביר ואז הסורי,

מהצטמצמות האויב, טל הנגד התקפות במתח מהירידה ותברר זה דבר
מהעובדה וכן הראשון הטלב לסוף עד המצרית בחזית שלהן ההיקף
לראטי מזרחית חדשים הגנה קווי להכין יצ:! האויב מכוחות טחלק

מכוחותינו. ורחוק הגטר . ■

אחמד אול פריק הכללי המפקד ס החלי האויב תוכנית את למכל כדי $ j

הלחץ מעל להקל כדי סיני אל מאמציו אה להעביר האויב את להכריח אססאעיל
בסיני, מזרחה האויב על הלחץ את להגביר אפוא הוחלט סדריה. על
הקודכ הכללי התיכנון טלפי מפני מראש, שתוכנן ממה יותר מרקים

הגטד ראשי הקמת טתיגמר אחרי רק מזרחה התקפה לפתח הוחלט
השנייה השדה ש.1ת?יות אפוא, הוחלט הנגד. מהלומות כל ויסוכלו
להחזיק וימשיכו מכוחותיהם בחלק מזרחה התקפה יפתחו והשלישית
טהיו העיקריים הכוחות באמצעות הגשר בראשי אחת ובעונה בעת
החי"ר. דביזידת לרומט וכוונתנו הצליחה, מתחילת טם מצוייט

את המצרית הכללית המפקדה סגל סיים באוקטובר 11 יום בבוקר
מכוחותינו בחלק מזרחה ההתקפה לפיתוח התיכנון ואת המצב הערכת
טל המערביים המבואות אל להגיע במטרה והממוכניט המשוריינים

להשתמש תמציתי, באופן היה, הפעולה רעיון ההרים. מיצרי שלשלת

על להשתלט בדי ממוכנים ובכוחות טריון כוחות של חזקות בחוליות
של המערביים למבואות עד מהתעלה, ק"מ 30 של בעומק שטח רצועת

האויב כוחות אח להשמיד האלה הכוחות על הוטל והמעברים. המיצרים
העובר הרוחב בכביש מלהשתמש ממנו ולמנוע אלה, במקומות המצויים |י
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הגשר. ראטי בגד ופעולה תנועה חופס לאדיר. רהברתן זה בטטוו 1
ממזרח האויב כוחות זרימת את למנוע האלה החוליות על הוטל כך 1

המסיסה לביצוע כהכנה האלה ולמעברים לםיצרימ מעבר למערב 1
התוכנית לפי מכן, שלאחר בימים המזדיינים הכוחות טל הסופית 1

שעובדה, 1

יציאת היה ביניהם טהמכריע אחדים, סיכרנים היד זר בתוכנית 1
הארירית ההגנה כרחרת טל המררכזת המילים לסםריית מתחת הכרחרת 1
טכוטרי היטראלי, האריר לכוח כזה באופן וחטיפתם לתעלה מערבית 1

טהגיעה האמריקנית לאספקה הודות באוקטובר מ10 וגבר הלך 1
תעלת טל המזרחית בגדה הגשר בראטי להחזיק חטוב היה כן לישראל. 1

התעלה, במערב או בה, הנמצאים הראסיים הכוחות את להחליט ולא ס1א7 1
המזדיינים טהכוחות לכך המכרעת הערובה היו אלה שכוחות מפני ■

הזה המכריע בטלב הם טל הטקטי או האסטרטגי האיזון את יאבדו לא 1
יחסית, קטנות בחוליות להםתמט פקודות ניתנו לפיכך המערכה. סל 1

5 טל הבסיסי לתקן מחוץ סיהיו בתנאי אס, עוצמת בעלות אבל 1
הוחלט כך הגטר. בראטי במאחז להמטיר עליהן טהוטל החי'יר דביזיות 1

וחוליות ון טרי חוליות באמצעות במזרח הלחץ את להפחית אפוא 1
וחטיבות. גדודים טל בדרג ממוכנות *1

על אוירית התקפה האויר כוחות ביצעו באוקטובר ב14 0605 בטעה *1
בטילים התקפה בוצעה כן בסיני; האויב טל החטובות מטרותיו ■
האויב סל טליטה מוצבי נגד בינוני בטווח קרקע/קרקע טקטיים 1

מ500 מיותר אט נפתחה עצמו רגע באותו האלקטרוני. הטיבוס ותחנות 1
המסיבה והאט טילים, מיגור מרכב וכן וכבדים, בינוניים סדר, תרתחי 1

הדרך את להכסיר כדי דקות, 15 ועמדותיו האויב לראסי מעל לרחף 1
היחידות קשות. ::בידות לאויב ולגרום טלנר ההתקפה כוחות בפני 1
0305 בסעה ההתקפה את התחילו רהממוכנות המטורינות המצריות ■

הבאה; בדרך 1973 באוקטובר ב"14 1

מיתלה. מעבר בכיוון ממרבך וגדוד סריון חטיבת .1 ■

גידי. מיצר בכיוון ממוכנת חטיבה .2 1
הםרכזי. הציר בכיוון רן טרי חטיבות 2 .3 1
הצפוני. האיר בכיוון שריון חטיבת .4 *1

ו*
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מנשק ובמיוחד האויב 7/7r/7,טל cjk נוכו! התקדמו רה ולי הה
הברית, ארצית מתוצרת נ.ט. החדישים הטילים בעיקר שלו, הב.ם.

עיקר את מייד הפעיל האויב הקרב. לסדה מקרוב זה שהגיעו
התקפוהינו את ולעצור כוחותינו התקדמות את לסכל טלו האויר כוח

האוירית ההגנה של הטילים עמדות על כידה חתם אט ריכז וכן
טלגו.

לתוך להסתנן המצריות היחידות הצליחו הקטר, ההתנגדות למרות
גדולות, אבירות לו גרמו ק"מ, 1512 טבין למרחק האויב עמדות

האיכותית מהעליונות ספק ללא והוכיחו מוצבים כמה כבטו
ב14 החריפו הקרבות המצרי, הלוחם טל לצידו היא בלהימה
מזרחה הקרקע רצועת כל את וכלל התרחב הקרב טדה באוקטובר.
ק"מ. 1815 טל לעומק עד השדה ארמיות שתי טל הגשר לראטי
כדי לסיני מהגולן טלו האויר כוחות את להעביר מיהר האזיב
סימנים גילתה המאוחדת והמפקדה נואש ממצב כוחותיו את לחלץ
עתודותיו טל העיקרי החלק את הזיז שהאויב לכך, מובהקים

אל השריון, כוחות במיוחד טלו, המילואים וכוחות האסטרטגיות
עיקר את העביר טהאויב הסתבר כאטר היוט, 0וף לקראת סיני.

,;חזית על הלחץ מעל הרבה טהקל ,1,0 המצרית, לחזית טלו האמצעים
כוחות הזיז טהאויב כך, על הידיעות התאשרו כאשר ומייד הסורית, *

הכללית המפקדה העריכה ,1תעלה, אל ישראל מעומק חדשים יבשה
של הכלליות המטרות את ג הטי מזרחה ההתקפה טפיתוה המצרית, p r

ניתנו כן הגטר. ראשי אל ור 7יחז ליחידות הוראה ונתנה הזר, הטלב
לבלימת כהכנה אותם ולחזק כוחות כמה !1ל העמדות את לטנות פקודות

טהאויב העריכה המצרית מהמפקדה שריון, של חזקות נגד התקפות
המפקדה של ההנחות וכל רב זמן עבר לא באוקטובר, ב15 יערוף

התאמתו. הכללית המצרית

לכוחות אוירית הגנה המצריים האויר כוחות סיפקו הימים אותם כל
לערוך שניסה האויב, טל מרוכזות אויר התקפות בלמו בהתקפה, היבטו;

0900 (טעה במצרים אוידיים סים ובס תעופה טדות על התקפות פעמים
במסלול אפילו לפגוע טהצליח בלי באוקטובר), ב14 1520 וטעה

מקרבות כמה התחוללו יום באותו שלנו. כלשהו תעופה בטדה אחד מיטבי
21 מיג מטוסי 60) שלבו הקרב מטוסי טל ביותר המרהיבים האויר

מעל ומיראז' פאנטום מטוסי 80700 שמנתה האויב טל אויר עוצבת עם

1 לעומת האויב טל פאבסרס ממומי 15 הופלו זה בקרב הדלתה. לשמי *

* .
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להתקרב החלימ טטייסו מפני בפגע המיגימ אחד .21 מיג ממרסי 9 ■
התפוצץ הפאנטום יותר. קרוב ממרחק להשמידו כדי האויב מטרמ אל ■
על וחזר בטלום לצנוח הצליח הטייס אבל במיג, פגעה וההתפוצצות ■

לכל הוציאו ה:;ויר כוחות הבאות. בגיחות להשתתף כדי בסיסו 1
בקרבות האויב טל מטוסים 17 הפילו מטוס, גיחוה 500 המשימות ■
הכל ובסך בעומק, ממרות להתקיף ניסו האויב מטוסי כאשר אויר, ■

| טלנו. הנפלאים האדיר לכוחות מפואר ידם באוקטובר 14 יום היה 1

היבשה לכוחות וירי א כיסוי לתת המשיכו האוירית ההגנה כיחות 1
המצרית בחזית האויב התקפות בפני טעמדו בכך האויר ולבסיסי ■
ההגנה כוחות המצריות, היחידות טל ההתקפות את לסכל בנסיון ■

את להגדיל כדי לתעלה מזרחית מילים גדודי כמה העבירו האוירית ■
באוקטובר, 14 ירם, ובאותו במזרח המירבי למרחק האוירי החיפוי ■

לאויב. מטוסים 20 להפיל הצליחו ■

עליהם, שהרסלו המטימות בביצוע המשיכו טלנו הים כוחות גם I
כוחות טל וכינוסים עמדות הרעיטו הימיים והטילים החו9ים וזת"ם ■

יחידת עם התקלות היתה סיני, בצפון האויב טל רהים היבטי. I
שתי הושמדו הדלתא, לחוף צפונית במסוקים שהסתייעה האויב ■

את הרעיטו הים כוחות שלו. מטוסים 2 והופלו אריב ספינות ■
הימי הקומנדו סיני, בדרום שלו המעגנים ואת האויב עמדות '1

לאל דרומית בית*אך, אלשיח', שרם איזרר על פתע התקפת ביצע ■
את רלגתק עמדותינו את לאבטח המשיכו והמשחתרוג הצוללות םרר. ■
ירם אפרא היה הים לכרחרת גס האדיב. טל הימיים הקטר קררי ■

מפראר, רפ י באוקטובר 14 1
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"בדר" האסטרטגי ההתקפה מבצע של הטליטי השלב ■
1973 _באן^ט_ובר_ ?1^ר!י^?1.111]2ג1_ך!ס2וכ^זרת^_5_121_ ■

1973 באוקטובר מה10 לעקוב המשיכר והקרבי הכללי המודיעין ■
■ המצ'ית, למסעדה הסתבר לישראל, האמריקנית האספקה זרח אחרי ■

לה מספקת אלא לה, שאבד מה על רק לא ישראל את מפצה שארהיב 1
,.c j חדשים טילימ טנקימ, ובמיוחד חריטים, וציוד בטק גס ■

ושיבוט בילול ואמצעי טלביזיוביות פצצות שרייק מייי ■
אלקטרוניים. 1

הסורית, ;.ת ה על הלחץ מעל להקל הצליחו המצרייה מהכוחות אחרי 1
לחזית העיקרי האוירי מאמצו את להעביר האויר. את והכריחו ■

ו עיקר את מעביר שהאויב לכר, סימניה טהתגלו אחרי המצרית, ■
אסמאעיל אחמד >!ול פריק החליל! לסיני, מהגרלך שלו ההתעניינות <.■
טיתנפצו לסלע אותת ולהפוך אותח, ולתגבר הגשרים ראטי .'1ת לחזק ■

טהמפקדה ציפה הכללי שהמפקד האריה, של הטנקים גלי כל עליו M
התגטמה ראסנס באוקטובר. ת_15 חזקות נגד להתקפות תשלח הישראלית ■

6 מהן חטיבות, 9 בערך הגשר ראטי מול ריכז האריך זו. ציפיה ■
מחילות וכוחות מנקים חי"ר, עצמאיים גדודיה כמה שריון, חטיבות '1
והכוחות והאסטרטגיות האופרטיביות העתודות על נוחף זאת אחרית. ■
םרידן, חטיבות 2 טל בהיקף העורף, להקים המטיר טהאויג החדטיס ■

צגחניח. וחטיבת ממוכגות חטילות 2 1

על טלו החזקות הנגד מתקפות את ה;ויכ ריכז באוקטובר ב15 החל ■
כמיוחד העיקרי מאמצו את וכיוון החזית קו אורך לכל הגטריח ראסי ■
16 רביזיה טל הדרומית (חטיבה מזדה 2 ארמיה טל הדרומי האגף גגד ■

אותה על התקפות לערוף האויב המטיר באוקטובר ל17 15 קבין בתקופה ■
האמריקני הנשק שפע ניצול תוך לקרב חדטיה כוחות הוזיל חטיבה, ■

לו שאפשר מה הזמן), לחץ בגלל חיפה לגמל (במקום לאלעריש אליו טהגיע ■
שספג הנוראות האבירות על כפיצוי חדשות, שריון חו1יברת A לשלוח ■
טלח זה בשלב החזית. בקר צרה גיזרה אותה על שלו הבגד בהתקפות ~ 1

2 ארמיה סל דרומית הגיזרה את התקיפו שרובה טנקים, כ1,200 האויב ■
שהוא מפלה נחל והאויב מהטנקים, גדול חלק הוטמד זה קטה בקרי טדה. ^■

:ות. ר שביה עליה להתאבל עוד עתיד , ■
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באוקטובר 14 ביום בעוצמה גגד התקפות לערוך האויב כררנת
העובדה לאור והכללית ת המצר למפקדה ודאית נעטתה 1973

ממוכנות, חטיבות 2 טריון, חטיבות 6) חטיבות 9 כינס טהאויב
המצרית הכללית המפקדה הגטו. ראטי עת העימות בקו חי"ר) וחטיבת
החזית כל לאורך סיור פעולות ידי על האויב פעילות אחרי עקבה
בעמדותינו. החטופים והאגפים התורפה נקודות מהן לקבוע טיועדו

כדי מוגבל בהיקף בגד התקפות לערוך זה ביומ המטיר האויב
טל הכוחות עמ ר,1ימות בקר בלימה קרי הקים עלינו, להכביד

15 טל הטגיה במחצית החל הכותית. טאר את לייצג כדי הגטר ראשי
וריכז הגטר ראטי כל נגד התקפית לפעילות האויב יצא באוקטובר

הדרומית (החטיבה 2 'זרחיה טל הדרומי האגף גגד העיקרי מאמצו את

הלכה האויב טל הלילה התקפות ועוצמת חי"ר), 16 דיביזיה סל
וגירה.

לא האויב אבל האלה, ה.ותקפות את ולרסק לבלום המטירו כוחותינו
הדרומי האגף על טהגבה החטיבה נגד חדטיח כוחות לטלוח הפסיק " "

מפוארת, הגנה מלחמת נלחמה התמיכה המצרית. חי"ר 16 דרזיה סל ■
את להטמיד אותו, לכתר והתחילה האויב טל הנגד התקפות את בלמה >■

טנקים, גדודי 2 טל בהיקף כידית אבידךין לו וגרמה כוחותיו, ■
לאדמות מעבר החטיבה טל ההגנה עמדות תוך אל להסתנן טגיסו י8 M

באוקטובר. 1 ל0 15 שבין בלילה לתעלה מזרחית המלוחות ., H

בביזרה הגטר ראט את /חסל כדי לילה התקפי!; לערוך המטיר ,.אויב r ■
מעבורות להקים כדי ה על הו! טע המזרחית מהגדה קטע על ולהטתלט זו ■
להטיג הצליח לא הוא המערבית לגדה רהנטק מהכוחות הלק להעברת ■
הדרומית החטיבה טל הקדמיים ה,:רחות את להדוף והצליח זו, מטרה 1
רב זמן עבר לא אבל בלידר, ק"כ: 32 מאמיר יותר לא טל למרחק 1
טעלה לפני טנכבט השמח את וכבטו חירר חי"ר 16 דביזיה וכוחות ■
■! ^""^ ,,^ .," n* "■  ■■" י יי "י ■. ■ "

כוחות לטלוח, הליליות הנגד התקפות בחיפוי זאת בכל הצליח הייויב ■
מבגמ"קים המורכבת חמדכל חי"ר מפלוגת יותר לא טל בהיקף קטגים H

טנקים ופלוגת (11 3?ju בגה"טיט 10) ארה"ב מתוצרת אתפיבייח ^ ■
האגף את צלח החטיבה, .חיפוי !;סתגן זה קטן כח טנקים). 7) אמפיביים *■
העצים בין והסתתר דפרסראר התעופה טדה אל המרים האגמים טל הצפוני ■

זה, באיזור ;צפופרת והתורמות T*E



m 1^

טל הגםר ראט את לחסל בבסיונותיו להיכסל האויב המטיר כאטר ■
אבדותיו, מספר עלה וכאטר חי"ר, 16 דביזיה נחל הדרומית החנזיבה 1

\ נוספים, ן טריו כוחות לסלוח המטיר הוא ובאגמים, בטנקים במיוחד 1
סריון חטיבות מ4 ליותר טגלזלחו הכוחות סל הכל סר סהגיע עד I

התקפות לערור עליהם סהוטל טנקים), 450400 בערר (כלומר חדסות 1
התקפות את להמטיר וכן אמיצה דרומית חטיבה אותה על חזקות בגד ■

בכוחות האחרים הגסרים בראטי כוחותינו סאר על סלו הבגד ■
דבר סל בסופו םה::ליח עד באוקטובר, 19 עד 1 סמ5 התקופה בכל חדסים ■

קי'מ. 108 טל למרחק צפונה חי"ר 16 דביזיה טל הדרומית החטיבה את לדחוק ■
הגטר ראסי על אחרת נגד התקפת בםום האויב הצליח ל;: זאת עם ■
מאד; כבדות אבירות ספג והוא בכסלו בסיונותיו כל היוחרים. ■
סבויים. והרבה לפעולה, הכשר הציוד רוב את תפטו כוחותינו ■

בבוקר סהסתננו היסראלייס, הכוחות החלו התעלה סל המערבית בגדה ■
אותן התקיפו ג.מ., המילית עמדות בגד לפעול באוקטובר, 16 יום ■

במערר פירצה כזאת בצורה ויצרו מהן כמה טיתקו ממרחק, באס ■
כדי האוייב סל האויר כוחות סניצלו פירצה טלבו, האוירית ההגבה ■

כוחות על לחפות להם סאפטר דבר כוחותינו, עורף את להתקיף ■
הצליחו אלה מצריים כוחות מצריים. כוחות כמה עם סהתבגסו הטריון ■
באיזור להסתתר הםאר את והכריחו הארי;: סל הטנקים מן חלק להםמיד *■

לדרררסראר. מסביב והחורטות הטיחיח ■
*■^

מסוגלת םהיא מטוכבעת, היתה ההסתנגות באיזור המקומית המפקדה ■
עליו והטילה כוח טיחה ולפיכר סהסתבן, האויב כוח טאר את יחסל 1
אותה ולחזק הפירצה את לפתוח התעקלה האויב אבל האויב, את לחסל ■

כוחותינו טל היבסה פעולות בגד האוירי סטקלו כוח את עליה והמיל ■
תיארנו סכבר כפי הטילים, מטרית מהם טגטללה כוחות לתעלה, ממרבית י ■

/ סריון כוחות התעלה סל המזרחי באגף הסירצה אל מלח האויב לעיל. ■
1 כדי טפירמבו, כפי סריון, חטיבות מ4 יותר טל בהיקף חדסים ■
1 טריון כוחות אבל חי"ר, 16 דביזיה מל הדרומית החלזיבה גד ג טיפעלו ■
1 לחזק או הפירצה את לפתוח בתפקידם פעמיט כתה בכסלו אלה .וספים ■
1 מברקים, לסלוח המםיכו היסראליים המפקדים למערב. טהסתנבו הכוחות את ■
1 הרב, המספר בגלל מטימות ביצוע לדחות רסות ודרטו לקלוח, טהצלחנו ■
1 כל את בפניהם החוסמת המצרית האס ועוצמוו המסוכן המצב ידית, האר. טל ■
1 ובאה ממטמסת אס הפסקת על סהחלטה ידע האויב התעלה. אל הגיטה דרכי ■
8 בתקווה האבירות, למרות ההרפתקבית בפעולה להמטיר החליט רלפיכר *1
1 ולו ויעלה, המפלה מרירות על במעט, ולו יקל, מחר טיקרה ל?ה סאולי ■

L *
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1 המטיר לפיכך ובעורף. נחזית הירוד המור.'1ל את מצומצם, כארפן
1 בציוד תחילה הטתמט בקיר1:, כוחותיו ;:ה בהדרגה לתגבר האויב

היחידות את להדוף טהצליה ואהוי במעבורות, כך ו!>חר אמפיבי
גמר הקים צפונה, חי"ר 16 דבייד, םל רדדומית החטיבה םל הקדמיות
היה אבל הי"רק נ0ק מטרות רחוק היה זה גטר מערבה. כוחותיו למעבר
הטווח ארוכת הארטילריה טל ומן 2 אדמיה טל הארטילריה בטווח היה

2 ארמיה חת"ם מפקד סל ההדוק הפעולה סיתוף ובזכות 3 ארמיר, טל

3 ארמיה חת"ם ומפקד 3:זאלה) אבו אלוזליס עבד מחמד ק.מ. (עמיד
לסיוט. היטר על המעבר ;!ת להפוך הצליחו שאט) מניו' ק.מ. (עמיד
ד3רסראר טאיזרר מפני טלו, ההרפתקה על יקר מחיר טילס האויב

ליחידות קבר רלאנטיר, טלו ן ו לטרי קגר הפך לתעלה ומערבית מזרחית
רסט, גראנרריל תיאר יום 20 ד ו ינער. טלד הסודה מערך טל שלימות
"מברי היתרי; 1נין ואסר המערכה, טרה אה רריטר טל הצבאי כתבו
הטריפה, עקבות ר.הם מוביכרים צבלזררירך מדגם היטראלייח המנקים
הנצחונות את המייצגים לקרבות כזכר המדבר איזור בכל פזורים
האויב הצליח לא תקופה אותה כל מצרים". טל ביותר הנהדרים ■

ידי על טרוסקו טרידיו איו וגיצל אה7/ שרידן חטיבת אלא להעביר * ■■

לדפרסראר. מסביב ..חורטות באיזור מארבים להציב המצרית הארטילריה
וי

האלה הלומדות על ירי באמצעות ירית האר ההגנה מערכת את למבט כדי
גדולים. מתרחקים

מצויים םהיו מצריים רלזגקי^ הי"ר כוחות ערכו הזאת התקופה כל 1
והצנחנים, הקומנדו טמאנזסי המפקדה מעתודות וכמה המערבית, בגדה 1
ולהטמידם. אותם לכתר כדי ^הסתנגר, האריג כתורה על נגד התקפות 1
על מאד יקר מחיר ממנו יגבו כבדוה ארידרת לאויב גרמו אלה כוחות
הצרפתי המרכז טל לטעבר הכללי המגהל בופר, אנדרה טהגנרל פעולתו,

הטלבזירנית". "המלחמה במם אלתה כינה איסטרטגיים, ללימודים
במערכת הפירצה טר.רצעה אחרי חלהמ החאמץ ;>ת ריכזו האויב טל האויר כוחות

בין וסם פה הפזורים האויב מברי את לחל והצליחו ירית, האר ההגגה
ובחורסות בגנים בכפרים, הסתתרו נואש, היה טמצבם אלה, כוחות העצים.

אחריהם, לחפט סהמטיכו המצריים הכוחות עם ממט טל לקרב מלהיכנס ונמנעו
מהם, שנמצא מי כל ;!ו. ולהטמיד אותם לרדוף
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כדי מטוס גיחות 1,030 זה בשלב ביצעו שלנו האויר כוחות 1
התקפות את ולבלום היבשה, כוחות ועל חיוביות מטרות על להגן 1

על הצלחה ללא פעמיים לערוך ניסה שהאויב המרוכזות האויר ■
פררססעיד. גיזרת על להגן וכן אויר ובסיסי תעופה שדוו! כמה 1

קרב מטוסי של 90 קרב, מטוסי של גיחות 950 היו הכל בסך ■
את שלנו האויר כוחות תקפו כן מסוקים. גיחות ו10 הפצצה 1

האויר כוחות דפרסראר. לאיזור ומערבית מזרחית האויב כוחות ■
לפוזות הצליח שהאויב מפני כבדה, מעמסה זו בתקופה נשאו שלנו ■
פירצה זאת בכל היוותה קטן, ערכה היה שלא כמה לקכל פירצה, 1
מערבית החזית טל המרכזית בגיזרה שלנו האוירי ההגבה במערך 1

מטוסי 12 להפיל טלנו האויר כוחות הצליחו תקופה באותה לתעלה. ■
אויב. 1

להגן המשיכו אבידותיהם, למרות /"לנו, האוירית ההגבה כוחות 1
f לתעלה מערבית מעמדותיהם טלנו היבשה כוחות על פעילה הגנה *

גדול אוירי מ:!מץ ריכז שהאויב פי על אף סעיד. פורם ובגיזרת I
בו, הנמצאים נ,מ. הטילים ריכוזי את להשמיד כדי זו, בגיזרה jk
תושבי עם פעולה בשיתוף בגיזרה, המזוייגים כוחותינו הצליחו ■

לפעילות ההגנה מערכת את להחזיר האזרחיים, והשלל1ונות מעיד פורט ■
סבורים שהיו האויב מטוסי את שהפתיע דבר אחדות, פעמים תקינה * ■
חיסול טלנו האוידית ההגבה אמצעי את לחסל שהצליחו פעם בכל 1
בכר להתפאר יכולים שהה שלבו האוירית ההגבה לכוחות די סופי. ■

לגצע המשיכו שלנו הים כוחות זה. בשלב אויב מטוסי 44 שהשמידו 1
סדר ראס איזור את הרעישו סוף, וביט התיכון בים משימותיהם את ■

לאיזור להתקרב האויב טל הרבים בסיובותיו את ובלמו קרב במפיבות ■
אנשי חוליית השמידו הם סוף. בים ממעגביבו ולכמה סעיד פורט ■

בתקופה סעיד. פורט בנמל ימיוו! יחידות כמה לתקוף טניסתה צפרדע, 1
בספינה ופגעו האויב של קרב מפינת טלנו הים כוחות טיבעו זו 1
את להטיל המשיכו שלנו והמטחתות הצוללות חמורה. פגיעה אחרת 1
הקשר קווי את לנתק המשיכו סרף, וים התיכון הים מי על שליטתנו ■

במליו. את וסגרו האויב של הימיים 1

\
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^1

"בדר" האסטרטגי טל^ב^^ריתי^ר, הרברעי ^"ri I
1975 באוקטובר 2218 לתעלה; ממרבית הקרבות פ_יתוח ■

קטים קרבות ביטטו שבו טלב למלחמה, הרביעי הטלב הגיע לבסוף ■
כיתרו זו בתקופה סרא?. תעלת !הל המערבית בגזה ובראטונה בראש ■

למערב לעבור טהצליחו האויב כוהור, או; המזוינים כוחותינו ■
ו אסמאעיליה לעיר טהתקרבו האלה מהכוחות אגטינ! השמידו התעלה, ■

בטיתוף הצליחו, יט המצרי 'יגילו הטלו הכוחות עליה. להטתלט במנורה ■
עצמם, והאזרחים המשטרה כוחות העממית, ההגבה אנטי עם פעולה ■

לאגמים צפוך.ית לתעלה, הצמודה צרה י;גיזרר. האויב כוחות את לכתר ■
והחירטות. העןייט באיזררי המרים 1

בהגיעה ברגע האויב על מוח:ת מכה להנחית התכוננו כוחותינו ■
ביוזמתן הבטחוך מועצת ממעט יציגה ט האט הפסקת על ההחלטה 1

הבינלאומית הקהיליה ובתמיכת הגדולות, המעצמות טתי טל ובערובתן "■
[ האט, הפסקת את מקבלות טהן יער הרד ישראל דהן מצרים הן כ.לה. ■
1 מצרים באוקטובר. 22 ביוט 1.^2 בטעה לתוקפה להיכנס טעמדה *■
1 הטטחימ מכל ישראל גטיגת r.K התובעת ההחלטה5 את עצמה על קיבלה ■
1 זו מפעולה ודרטה ,1967 וגי י ב ה4 ל\.ירלור. הכבושים הערביים ,1

,אבל באוקטובר ב"24 הא" הפסקת :1ת ק;:לה סדריו: מיד. תתחיל ■
טהחלטה מפני וכן מפל.. טף על םהיה ממגי ההוולנזה את קיבל האויב ■
לגנוב כדי אליה !0>צ15 המסוכנת להרפתיןה במתון גורם לו מי(!קה זו ■

את לטטטט מוראל', וווח ל7;צמר רלהטיג הערבים מן הניצחון את ■
את עצמנו על האויב קיבל לטכר כוחותינו. (<1ל הצבאית ההצלחה עקבות ■

I בתוקפנות. להמטיר כדונה במסתריה רקח אגל האט, הפסקת החלטת את ■
נ העיקריים האירועים סקירת 1
1 את מחדט תפסו התעלה, במי'גדב ממוקמים שהיר ,2 ארמיה כוחות ■
■ דפרסארר יד טעל הפירצר. עם החזית בקר המערבית בגדה העפר סוללת ■
■ נמרצות למעולות ביצעו במקום, האויב כוחות א,1 והטמידי לה וצפונית ■
9 טל המתוקימ המים לתעלת דרומית וצנחנים קומנדו יחידות באמצעות ■
1 טתפטו הכוחות נגד מאמצו את ריכז האויב פאיד. רבאיזרר אסמאעיליה ■
■ לסגת נאלצו גבורה עמידת טעמדו פ' על :זאף כוחות העפר, סוללת את ■
9 הצדדים. בטני כבדות ואבידיר, קטה קרב אחרי צפונה, ה'!ריב יי1^ "חוג ">1
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ן נצחו להשיג לאסמאערליה, ולהגיע הלחץ את להבלים ניסה האויב
הצנחנים, כוחות בשטח. מעמד החזיקו אנשינו אבל ואבאי, מדיני

להבקיע האויב נםיונות כל את וסיכלו העולה שיתפו וחי"ר הקומנדו
את ערכו לתעלה, מערבית טנמצאו ,2 ארמיה כוחות אסמאעיליה. אל
לתעלת ודרומית לתעלה מערבית השני ההגנה בדרג םלהם ההגבה עמדות
וחלק 2 ארמיה טל העתודות באמצעות אסמאעיליה, טל המתוקים המיט

שהסתננו האויב כוחות את הקיפו הם הכללית. המפקדה מעתודות
לקראת הכנה כפעולת דרומה או מערבה צפונה, להתפרס מהס ומנעו

הלא. בשלב האלה הכוחות טל השמדתם

קטנים בכוחות להסתנן וניסה האויב חזר באוקטובר ב20 החל
מחמד לוא גפיקוד שדה, J ארמיה כוחות אבל דרום, בכיוון
כוחות את והשמידו האלה הנסיונות כל את בלמו אלמנעם, עבד

בחיים שנשארו הכוחות שלנו. המאסף בכיוון להתפרס שניסו האויב
בנסיובותיו האויב המטיר באוקטובר וב22 ב21 גמ צפונה. חזרו
היווה ולא המקווה ההצלחה את הטיג לא הוא אבל דרומה, להסתנן  ■

שנמצאו הכוחות מאותם חוץ fJ ארמיה כוחות על ממשי איוט שום
על ההחלטה לתוקף שבכנסה עד לתעלה, מערבית או במזרח הגשר בראש 4 ,

להטיג האויב שהצליח מה כל באוקטובר. ב22 1852 בטעה האש הפסקת
למפקדה טגרם מר, נ.מ., טיליט עמדות כמה השמדת היה זה לרגע עד
הצמוד באיזור המפוזרים המילים טאר את אחורנית להחזיר המצרית
וכדי להשמדה חשופים יהיו שלא כדי נורא?, תעלת של הדרומי לחלק
לכר, גרמו אלה פעולות ירית. האר ההגנה מערכת תקינות על לטמור

הטילים מטרית ו!ת ואיבדו נחטפו לתעלה מזרחית טדה 3 ארמיה שכוחות
בעוצמה שלו האויר בכוחות אותם להתקיף הזדמנות לאויב שנתן דבר שלהט,

גיחות 845 המצרית בחזית האויב ביצע בלבד באוקטובר 22 ביום רבה;
כוחות יכו המט זו בתקופה המלחמה. כל תקדים לו היה שלא דבר מטוס,

כמה טלחו האויב, את לבלום התעלה טבמזרח 3 ה י ארנן ו 2 הארמיה
אבל קטן בהיקף קרבות כמה התרחשו וכר האויב, כוחות את להתקיף חוליות

לאויב. שנגרמו האבידות מבחינת רב ערר ר.עלי
נגד, התקפת לערור הצליחה חי"ר 16 דיביזיה של הדרומית החטיבה גם
לכן. קודם אותן לפגות שנאלצה עמדות, כמה מחדש כבטה ממנה רכ0וצאד.
שהחל מ;ז הזאת, החטיבה טל הגשר ראש את לחסל בנסיונו נכטל האויב
זו בגיזרה הקרב פעולות שנסתיימו ועד לאוקטובר ב15 עליה ללחוץ

באוקטובר. ב25 *
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הפסקת על ההחלטה לתוקפה גכנסה באוקטובר 22 ביום 1852 בשעה ■
כלהלן? היה היריבים הכוחות ומצב האש, 1

בעמדותיהם בעקשנות החזיקו הגשר בראשי כוחותינו .1 1
ארמיה לרשות שעמדו האמצעים בכל לתעלה, מזרחית ■

.3 וארמיה 2 ■

איבטחר הטני, ההגנה דרג את תפסו לתעלה ממערב כוחותינו .2 ■
האויב כוחות את כיתרו לאסמאעיליה, דרומית האיזור את ■

המרים. האגמים ובצפון התעלה טל המערבית בגדה 1
המיט תעלת בין מכותרים האויב כוחות היו כזה באופן ■

במערב, השבי הה^נה קו דרך בצפון, אסמאעיליה של המתוקים 1
בדרום. אלקט הר וכן גכיפה הר וצפון שהאבי והר שבראוית הר איזור ■

מטוס גיחות 2,500 בערך זו בתקופה ביצעו שלנו ה!1ויר כוחות *■
הבא: הפירוט לפי 9

מסוק, גיחות 20 הפצצה, קרב גיחות 300 קרב, מטוסי ייחרת 1800 *■
האלה הגיחות אחרות.מטרת טובות מגיחות חוץ סיור, גיחות ו10 ■

יד להסס התעופה, טדות ועל הבסיסים על היבטה, כוחות על להגז היתה *1
המרים לאגמים ומזרחית מערבית לאיזור שהסתננו האויב כוחות את ■

על להגן וכן האויב י קו בתוך קומנדו אנטי להצניח והתעלה, ■
לתעלה. מזרחית 3 ארמיה סל הגשר בראש הכוחות ■

של ומסוקים מטוסים 32 בערך להפיל מטוסינו הצליחו זו בתקופה ■

החיוביות למטרות הגבה לספק זו בתקופה המשיכו האויריח ההגבה כוחות ■
את ולבלום האויר, ולבסיסי למטוסיט היבשה, לכוחות המדינה, של ■
מ2,400 יותר זו בתקופה דהן שהשתתפו האויב, של האויר התקפות ■

מטומ. גיחות ■
לתעלה הצמוד שבאיזור האוירית ההגנה של הטילים שיחידות אחרי ■

שהטפה ירית, האד ההגבה במערכת פירצה בוצרה ,3 ארמיה בגיזרת בסוגו ■
אז ה.'1ויב. טל האויר להתקפות 3 ארמיה של הגטר בראש כוחותינו את ₪
שהפילה הסכנה שהתרחקה אחרי האויב. טייסי על גבורה רוח צלחה ■

כ70 להפיל האוירית ההגיה כוחות הצליחו זאת כל ימיי" פחד* עליהם .*■
זה. בשלב מטוסים * ■



.:
את לנתק האויב, ספינות את להזטמיד מצרים, טל הטריטוריאלית! M

אלעירדקה האיזור על האויב התקפת את בלם החופים n"nn טלו. הקטר 'קווי 1
צפרדע, אנטי וקבוצת סירה הושמדה באוקטובר, ל19 13 טבין בלילה 11
ל22 21 טבין בלילה אלעירדקה נטל על קרב ספיגות התקפת נבלמה כן Mr

קרב. ספינות שתי והוטמדו באוקטובר 0

כוילי וכן טלגו והתותחנים הטילים ספינות בין התחולל ימי קרב ■
טילים ספינות 64 שמנע האויב טל ימי כוח ובין ייזלנו החופים 1]
טילים ספינות 2 רטובעו הוטמדו אברקיר. למפרץ להתקרב שניסו ■

רשיד לפני עד כך אחר טהתרחקה טליטית טילים ספינת ונפגעה "לזער" H
הושמדו כן הבא. היום בבוקר אותה הטמידו טלנו האויר וכוחות H

לים הט מספינות אנטים לחלץ םניסו הנים או ארוד מסוק זו בתקופה ■
טנפגעו. H

אנית טובעה האויב טל הימיים הקטר דרכי לניתוק הפעלות Dn^oon ■
ימית יחידה טובעה כן מסוקים, בם::ה טכנראה אחו! אניה ועוד טוחר ^

"סירוס" ישראלית דלק מיכלית גייסות, בוטאת כנראה טהיתה בינונית, ■
סואץ. מפרץ בפתח טון 46,000 טל בנסח ■

ו
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"בדר" האסטרטגי ההתקפה מבצע של החמישי השלב

1973 באוקטובר 2823 ומערבה; דרומה ההתנדבות

כללי
ההחלטה טל ובחסותה לתוקפה, האט הפסקת על ההחלטה כניסת עם
מעבר מסוכן וחי"ר מנקים טל קמנות יחידות האויב טלח הזאת,
פעמיר ניסו אלה כוחות דרום. בכיוון ולשביליט ההרים לדרכי

לתעמולה להתכבד הראוי נתח טגראתה סואץ, העיר אל לפרוץ אחדות
םכם עמדו סואץ תושבי אבל פיה. את עליו שהרחיבה היטראלית,

כמה וניפצו העיר על עקשנית בעמידה המזוייגימ כוחותינו עם טכס *1ל

בו לחזור טנאלץ עד כבדות, אבירות לו גרמו האויב, טל גלים
לזרום האויב טל קמבות חוליות המשיכו ז:!ת עם היקרים. מבסיונותיו
פני על להתפרס וניסו המצרית, מההגנה התחמקות תור ומערבה דרומה
כאטר בהם נמצאו שלא למקומות ולהגיע האפשרי, ביותר הגדול השטח

1 מספר (החלמה האט הפסקת על ההחלטה הראטונה בפעם לתוקפה נכנסה
אל להגיע בכר ט;!ף היטראלי הצבאי הממסד הבטחון). מועצת טל 338

הכוחות נכנטו כר והקטר, האספקה קווי את לנתק כדי כוחותינו עורף
בזה. זה והתערבבו זה זסל גבולו לתור זה היריבים ■

צפון, בכיוון להתפרס ממנו ומנעו האויר. את לכתר המשיכו כוחותינו ■
מערבית בכיס שהתגלו האויב כוחות ;!ת להשמיד והמשיכו מערב, או דרום 1
נפסקו האקטיביות הקרב פעולות באוקטובר. 25 ליום עד לתעל!, ומזרחית
בגיזרה מוגבלת בצורה גמטכו אכל אט, הפסקת על ישראל טל בהכרזתה
כאשר באוקטובר, ב28 1123 לטעה עד סואץ תעלת חזית של הדרומית

בין להפריד כדי סואץ לפרברי להגיע האר"ם של החירום כוחות התחילו
קיצם, אל הקרבות הגיעו ואז הכוחות,

העיקריים האירועים סקירת

הביאה אט הפסקת על מרעה"ב החלטת את לקבל מצרים הסכימה כאשר 1
שהאויב האפשרות :!ת בחטבון המזויינים הכוחות טל הכללית המפקדה ■
1720 בטעה מבצעיות פקודות ניתנו ולפיכר הזאת, ההחלמה את יפר ■

כלהלן? המזויינים הכוחות טל והיחידות העוצבות לכל באוקטובר ג22 ■
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האט, להפסקת מצרים והסכמת הבטחון מועצת החלטת סמר "על H
תשרור המזויינים הכוחות טל הכללי המפקד פקודות סמר ועל 1

יקיים אם ,1973 באוקטובר ביום22 1862 בשעה אט הפסקת ■
אח לנקוט אחראיים המפקדים כל האט. הפסקת את האויב גם ■
הכוחות לרבות כוחותיהם, לאבטחת הדיוטים האמצעים כל 1

עד מלא, כוננות במצב יםארו המזויינים הכוחות הקידמיים. ■
חדטות". הוראות טיינתנו 1

שהגורמים מתועב, מעסה היטראלית המפקדה זממה היטראלי בצד ■
היטראלית ההרפתקה להחלטת הנסיבות את נבדוק אם יתגלו לו 1

המפקדה עליה. האס הפסקת החלטת והטפעת לתעלה מערבית ■
כמה להסיג כדי המסוכנת להרפתקה לצאת החליטה הישראלית ■

| היו: םבהן טהוזסובות מטרות, 1
לידיה תיקח שישראל כדי המלחמה", "מהלר את לטבות .1 I

ההתקפה. ירזמת את 1
הכוחות טל המוחץ הצבאי הבצחון עקבות את לטסטש .2 ,■

מהסהלוסה הלב תםומת את ולהסב המצריים המזוייבים 1
היטראלי. הצבא טספג JM

ט11.דרדר הישראליים, הכוחות טל המוראל את לחזק .3 ■
המלחמה. של הראטובים בשלבים מאוד חזק באופן 1

אמונו את ולהחזיר בישראל העם טל המוראל את להעלות .4 1
היטראלי. הצבאי בממסד 1

יגרום ההרפתקה טל מביצועה שיקול, ערכה הישראלית המפקדה ■
ממערב הקרב ובניהול המצרית הצבאית בסליטר, ולכשלון למבוכה 1

מכוחותינו חלקים להעביר המצרית המפקדה את ויאלץ לתעלה H
אחרי אוהם להתקיף האויב על טיקל דבר במזרח, הגטר מראטי ^

התעלה במערב הלחימה ששיטת הישראלית, המפקדה העריכה כן כן. H
וכיתור. תימרון פעולות לבצע היםראלי לשריון הזדמנות תיתן ■

התעלה במערב שתטיג הצלחה שכל הישראלית, המפקדה העריכה לבסוף ^
לגדולות המעצמות מהרי הסכנות, כל למרות להניח טיכלה (דבר ^

בחזית תתקיים אט והפסקת רב זמן להימטר למלחמה ירשו לא ■
נוכחות טהרי לישראל, מדינית תועלת תביא ספורים) ימים תור ■
במצב מסוים משקל שיווי תיצור התעלה במערב ישראלים כוחות "^^
ממנו חטטה היטראלית טהמפקדה הדבר החמור. והצבאי הפוליטי ^
הפסקת על החלטה להשיג המדיניים שהמאמצים היה, מכל יותר vH

כלשהי צבאית פעולה לסיים בדעתה תקיפה היתר, ולכן יצליחו, אש *1
שפיצתה אמריקנית, צבאית אספקה !'ל הטוטף הזרם לאור בייחוד ^

ההתקפי. כושרה את והגבירה אבידותיה על ישראל את ^
/A<\A I ^
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שיל העיקריים שהכוחות וירא האמריקני הצבאי שהסיור אחרי *

במערב, האסטרטגית בעתודה שהיתה המצרית, השרירן דיביזיה

למטוסים שתיתן המצרית, הטילים בחומת פירצה לפרוץ .1

לכוחות מעל חופט של מסויימת במידה לפעול הישראליים
הגשרים. בראםי הממוקמים המצריים

הצבאית החטיבה על עמוקה פסיכולוגית הםפעה להשפיע .2
המצרית.

עליהן להגן יהיה שאפטר התעלה, במערב עמדות להחזיק .3
מדיני. להסכם באמצעותן ולהגיע האט הפסקת ידי על

עד שתיארנו, כפי התעלה למערב ההסתננות התרחשה כן אחרי ■
טיצאה אחרי מיד באוקטובר. ב22 האש הפסקת על ההחלטה שיצאה 0

הנוראות האבירות שלמרות הישראלית, למפקדה התברר ההחלטה ^■
שתוכננו. מהמשימות משימה שום השיגה לא ששילמה, הכבד והמחיר |

ערך בעלת פירצה לפרוץ הישראלי הכוח הצליח לא ההחלטה שיצאה עד ,I
התעלה, מערי עיר שום על השתלט לא המצרית, האוירית ההגנה במערך H

עשתונותיה, את איבדה לא המצרית המפקדה כך, על להתרברב טיוכל כדי ■
הישראלים, ;טרצו כפי המצרי האסטרטגי ל;:יזון הפחד כל אירע לא 1
נוצר ולא לתעלה מזרחית הגשר מראשי גדולים כוחות נסוגו לא ■
ישראל כוחות כן, על יתר והקשר. האספקה דרכי על איום כל ■
צפויים שהיו כזאת, במידה וחטופים גלויים היו התעלה במערב ■
העובדה לאור במיוחד טוב, הקרבות התלקחו אילו צבאית לשואה H

לפיכך הכיוונים. מרוב אותם הקיפו המצרים המזויינים שהכוחות H
ולפגוע האס הפסקת החלטת m להפר הראשון מהרגע האויב זמם |

כוחות לשלוח האויב התחיל האש הפסקת עם מיד הבינלאומיים. בהסכמים H
תוך שם, הנצורים כוחותיו את לתגבר למערב, לתעלה מעבר חדשים ■

ולפיכך האש, הפסקת החלטת את כיבדו המצריים שהכוחות העובדה ניצול ■
את למנוע ירי באמצעי התערבו ולא העוברים הכוחות על איימו לא ■

מעברם. ■

1



החלטת לאחר טעות מ3 פחות כלומר באוקטובר, ב22 2149 בשעה ♦■
טל אלחוט פקודות שלנו ההאזנה יחידות קלטו האש, הפסקת 1

למהר הכוחות היו חייבים שלפיהם לכוחותיה, הישראלית המפקדה 1
בשעה החל שואה*'. סף ועל מסוכן שהמצב "מפני מערבה ולעבור 1

כוחות באמצעות ההרים, בטבילי דרומה להסתנן האויב התחיל 2250 1
במקום, המצריים המצריים הכוחות עם מהתנגטות שהשתמטו קטנים 1

f דרומה התפטטו אלה כוחות העיקריים. כוחותינו אל להתקרב ובלי ■
מצריות טילים עמדות כמה עם לקרב להיכנס התחילו כר ואחר I
באוקטובר וב24 ב23 באוקטובר. 23 בבוקר 0200 בטעה החל 1

ההספקה וכביט סואץ עבר אל דרומה להתפטם האויב כוחות המשיכו ■
אל להבקיע ניסה האויב קהיר. עם סרא? את המקשר העיקרי והקשר ■

על עצמי את לפצות כדי באוקטובר נ23 בה הראשי בפעם סרא? 1
ו פגשה האמיצה סואץ העיר אבל אסמאעיליה, בכיבוט החרוץ כטלובו 1

ספלה לו הנחילו והעם הצבא כוחות לו. הראויה בצורה אותו 1
יחידות כמה דרום. בכיוון להתפשט המשיך מזה ובתוצאה כבדה 1

מעטות מבהלה יחידות כמר, אלא בו היו שלא אלאדביה לאיזור חדרו ■
הים. כוחות של 1

הבינלאומי, החירום כוח מפקד מסר באוקטובר ב24 0510 בשעה ^■
בשעה לתוקפה תיכנס אם שהפסקת דורש, הישראלי הבטחון שמשרד ^■

והוציאה לכר, הסכימה המצרית הכללית המפקדה באוקטובר. ב24 0700 ■
בשעה האש הפסקת את עצמן על לקבל והעוצבות היחידות לכל פקודות *1

הבטחותיו את כיבד לא האויב אבל בדיבורו. יעמוד האויב אם הנזכרת ■
הגשר בראט הכוחות על מרוכזת ירית או להפצצה יצא הוא הפעם. גם ■
אנשי אבל ,0650 בשעה לאדביה לפרוץ ניסה כך ואחר ,3 ארמיה של H

בשעה הגבול. משמר מאנטי כמה עם פעולה בשיתוף מעמד החזיקו אדביר, ■
האויב אדביה. לפני עצרו האויב טל והטנקים אש הפסקת שררה 0700 ^

ברגע אדביר, תוך אל פתאום פרץ כר אחר אבל אטו, את בוצר שהוא הפגין ■
את להוכיח כדי ,0955 בשעה לאיזור מתקרבים האר"ם מטקיפי את טראה ■

בחלק להחזיק המשיכו כוחותינו של קטנות יחידות במקום. נוכחותו ■
אחרי ימים טבעה האויב הכוחות ובעורף לחוף קרוב אדביר, מאיזור ^

שנוכחותם האר"ם, משקיפי את לשכנע שהצליחו עד האחרונה האש הפסקת ^
קיימת. עובדה היא במקום ■

סואץ תוך אל להבקיע שניסו טנקים של גדול כוח האויב ריכז בצפון ■
לכוחות כהפתעה בא לא זה ניסיון גם באוקטובר. ב24 1055 בשעה ,1

העיקטת. העיר על להטתלט וינסה יטוב שהאויב טציפו מפני המצריים, *■
ויחידות טנקים השמדת צוותי של חזקות יחידות במקום במצאו לפיכך ^
מפקד עפיפי, יוסף ק.מ. עמיד עלידי כן לפני טנשלחו נ.ם. טילים *■
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לתיגבור ?3 ארמיה טל הגשר בראש המצויה רוי"ר 19 דיביזיה
והשמידו האויב לכוחות ארבו העיר כוחות סואץ. על ההגבה ;

1715 לשעה עד קר בנטק ונערך נמשך, הקרב טנקים לקל גדול מספר
ההזדמנות את האויב ניצל החטיבה ירדה כאשר באוקטובר. ב24
סל גופות וכמה רבים שרופים טנקים מאחוריו והשאיר ונסוג,

הרוגים.

שמות עם האדום לצלב רטימות כר אחר הגיט שהאויב לציין, ראוי
אותן לגרור או גוויותיהם את לגלות הצליח שלא טלו, ההרוגים

טייסיי1, 23 קצינים, 68 של שמות כללו אלה רשימות הקרב. מחזית
הפילה סואץ טהעיר מסתבר, אלה מרשימות אחד. ואזרח חיילים 373

רבםרן היט"אליימ, המפקדים בכירי את באוקטובר ב24 חלל
מנדלסרך, ישראל חוטמך, יצחק עדינו, משה והסינים (?) הראל אורי

אדלר. כרמי זוהר, אמנרך

האיזור את להתקיף האויב ניסה באוקטובר 24 ביום הצהרים אחרי
עמדו סם ממוקמים סהיו הגבול משמר כוחות אבל לאדביה, דרומית
נסוג ואז המרוקביות היחידות עם פעולה בשיתוף בגבורה נגדו *

דרום בכיוון להתפשט האויב ניסה לא טוב זד, אחרי צפונה. האוי1_

אדביה. 
בפעם לתקוף האויב ניסה ,0800 בשער, החל באוקטובר, 25 בבקר

בקרב טנקים 10 לו השמידו בעיר והכוחות סואץ העיר את השלישית .
ונעצרו האויב שרידי נסוגו שבסופו ,1550 לשעה עד טנמטך קשה

העיר. במבואות

החלטת את מקבלת טהיא כך על נוספת פעם הודיעה שישראל אחרי
ב25 החל (339 מספר הבטחון מועצת (החלטת השנייה האש הפסקת

באוקטובר 28 יום לצהרי עד הישראליים הכוחות המשיכו באוקטובר,
להיכנס האריים טל ם החרו כוחות מ'ינטי או האר"ם ממטקיפי למנוע

הכוחות בעירבובית ולהיווכח לםראץ מסביב החזית של הדרומית לגיזרה
את לתגבר הישראלית המפקדה המשיכה תקופה אותה כל זה. במקום
יחידות את להתקיף גדולים כוחות ריכזה התעלה, במערב כוחותיה ■
היטראליים. בכוחות מעורכות שהיו הקטנות המצריות ההתנגדות 1
בלתי גבורה הראו האיזור בכל פזורות שהיו הקטנות יחידותינו ■

הספקה בלי הראשיים, לכוחותיהם רחוק להילחם שהמשיכו מפני רגילה, ■
אלה, מכוחותינו חלק לחסל הצליח האויב בכמות. מהם וזזק אויב ולנוכח *1

עבד, מכל אותם טכיתר האויב גגד מפוארים קרבות ניהלו הטאר אבל 1
העיר על המגוגנים כוחותינו אל הצטרפו המצור, את לטבור שהצליחו עד ■
האויב נסיונות כל חומותיו על טהתגפצו עז, למבצר אותה והפכו סדא? *₪

העיר. אל להתקרב או חדש שטח לכבוש ■
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האחרונה בפעם האויב ניסה באוקטובר 28 ביים בבוקר השכם 1^^ 1Tpwn ^ על נ^ל זן. נטיין רגמ סראז9 ו1יר אל להבקיע ■
מטעט שבשלחו הטנקים, השמדת צייתי טי בט למ'{יבים יהייית I
הכוחות על בנוסף העיר, מבואות איי לאבטח חי"י 9י יביזיה 1^^ הךביזיה כוחו" עס ינסבי עצמה העיר את שאבטחו האחרים ■

האמיציט. והתושבים המםטרה העממי", ההגנה כוחות ■

ו811טי האו..ס טל החירום כוחות חלוצי להגיע התחילו ד 123 בשעה 1^ 1230 בסען. העיר במבואוו1 היריבים הכוחות בין עמדות ■
לסיומם. הקרבות הגיעו כר באוקטובר. ■

הכיס את להרחיב הישראליים הכוחות של בידם עלה כזה באופן ■
על הצליחו הם אש. הפסקת על ההחלםה בחסות ה"עלר. במערב הישראלי ^ל■ לגיךל ^^ עך ^ כיבי0י nK לר*דיל והטעיה מרמה ייי ■

ב22 הראשונה האט הפסקת החלטת לתוקפה בכנסה כאטי טהיה ממה 'I
באוקטובר. ■

^ באןפן מטרותיה m להגטימ ישר^ל הצליחה האם אבל ■
^ ^ ^ הפס;ןת החלטת בחסי11 הצליח, הישראלי הצבאי י.'ס0ד .|

פעילה אבל הו1עלה? במערב אדסה של יחב "טח פני על הישיאייימ י^י" I
טכןחית מפבי רבית וסכנית חולסה של במצב האלה הכוחות ", העמידה זו ■
להמטיך המיססו א" 0ןזייב אפקטיביי יבל", רעוע, כיס היוו עצמם אלה ■

זך_ מצעך פי על אף מכן, ל}1חר םאיד ארוכה לתקופה סילו:,ים בגיוס ■^ 0בלך וטבגללן אי1זן לטאת יכלה לא הישראל," .הכלכלה גזק ■
כוחות היולית המפקדה n^Qn nTn y^ במיוחד. בישראל היומיומיים ■
" " ליןקטרינה מביגך ,היה דבר סייח, ארוכת מלחמה לזירת גדולים ■
^^^ א" סיבכה גם היא כזאת בצורה הישראלי. ההגנה צבא שהוקם מאז ■
עצמי מקום באותו הכבדות מאבידיתיה שסבלה התשה מלחמת של סבר באותו ■^ ^ ^ 2Q לפגי היה הדבך השמט. על,ה שקעה .לא קיסרית ■
היתה שהיוותה מפני םיאז. י" ""'"י יהסתיק ""י "יי" 'ך" I
אבל הרעוע הישראלי בכיס הדין והוא סילוקה, של מהאבידות ייתר ,יה ■

1 חזקה. יותר הרבה בצורר, ■



ו
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הרעוע הכיס ■

סואץ, לתעלת ממערב צבאית בטפטוו! שתסתיר תמיד חטטה ישראל ■
ארוכים אספקה מקווי יסבלו וכוחותיה אחדות סכנות עליה שתטיל ■

האיזורים אל להתקרב חטסה היטראלי; הצבא של מכוחו למעלה שיהיו 1
העולמית הקהל דעת את לעורר בצפיפות, המאוכלמיט ובמצריים ■
על ואף ופוסעת. כתוקפבית הווופטי מהמצפון גיבוייט ולספוג \ ■

מהצליחה הזאת ההרפתקה את טונות, מסיבות הימראלי, הממסד היצע כן פי ■
הרפתקה אותה, טתכננו אלה םל בדמיובנ! עלו מלא טובות מסיבות ■

! האט הפסקת החלטת בזכות רק מכיליון טביצלה 1
מסובן בפירצה הישראליים הכוחות של מצבם בעטה זו החלטה אחיי *

7 בפירצה אסף שרוך אריאל ההרפתקן לטואה. צפוייט היו והם מאוד H
הרמטכ"ל ברלב, חיים שאישר כפי למעטה, טלסות,טהיו חטיבות I

בהתקפה אותם לסבות היה שקל ערובה, בבי מעין הקודם, היסר:!לי 1
חי"ר, טל חדשים כוחות נכנסו אילו המצריים הכוחות טל מרוכזת ■

הרעופ. הכיס על גמור מצור לבצע וארטילריה ן טריו ■

הקשר קווי של הגדול המרחק בגלל הורע עוד האלו; הכוחות סל מצבם I
בין עוברת סעררה שהדרך העובדה בגלל בישראל, שלהם לבסיסיה *1
הטקטי מצבם טל ה;;יזון חוטר ובגלל והשלישית הו0ביה הארמיה ■

לתעלה. מערבית והאופרטיבי ■

בלבד, בכיס רק ולא כולה, המצרית בו1\ית הישראליים הכוחות מצב ■
ביותר. מוזר אפוא היה ^

מצרי לחץ מפני מחשש בפירצה הכוחות את תגברה הישראלית המפקדה ■
על לטמור כדי טלמות. חטיבות ך של לגודל טהגיעו עד 5גפוי, H

חמיגות 5 להעמיד היה צריך הכיס, .!ל המובילות והכניסות הכבי!0יט ■
זאת על נוסף הפירצה. מבואות על להגן היתר. משימתן טכל נוספות, ■
.3 וארמיה 2 ארמיה של הגשר ראשי ע0 העימות בקו חטיבות 10 עמדו ■

בדרגה בה להחזיק נאלצה מישראל האסטרטגית, העתודה :1ת להוסיף י'ס כז H
הצבאית לדוקטרינה גמורה בסתירה וכוננות, מילואים סל מירבית ■

,1 הלאומית. כלכלתה של לאפשרויות או "ילה *,■
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בגיוס חטיבות 3025 בערך בסיני לישראל היר כזאת בצירה * |

ופעולות האש שקרבו!! הידיעות לאור מתבהרת התמונה מלא. |

שנחתם ועד באוקטובר ה24 שאחרי בתקופה הפסיקו לא הלחימה
יום) 86 (כלומר 1974 בינואר ב18 הכוחות הפרדת על ההסכם

המצריים הכוחות בין אלו, תקריות בלבד. ימים ל3 אלא
בינואר 17 עד וגממוכו 1973 באוקטובר ג31 התחילו ליטדאליים
גדולות. תקריות 439 מהן תקריות, מ1500 יותר נרטמו .1974

1 עמדותיהם את לשנות המצריים הכוחות המליכו נובמבר בחודש
קרקע תוואי ולתפוס האויב על המצור את להסלים כדי הטקטיות
אט תקריות ל93 גרמה זו פעולה עדיפה. טקטית חטיבות געלי

דצמבר נחודט ומנקים. נ.ט. טילים ארטילריה, קל, בנשק גדולות 1

ביצורים בהקמת פעיל האויב היה ינואר מל הראשונה ובמחצית /

האופרטיבי למצבו טקטית התייצבות טל מסוימת מידה לספק כדי
מהאויב למנוע כדי מייד יצאו המצריים הכוחות מאוזן. הבלתי

דת יד אב וגרמו שלו האדם כח את התישו הביצורים, את לבצע 1

תקריות 213 קרו דצמבר, חודט כלומר זה, בחודט ולנמקו. לציודו \
ינואר. של הראטונה במחצית קרו גדולות תקריות ר133 גדולות |

תותחים, לירי התרחבו כר אחר קל, גטק בירי התחילו התקריות ריב 1
ארטילריה הרעשת תה י ר. שבהן תקריות לכמה מחוץ וטנקים, מרגמות *

של הכוחות המשיכו הזאת התקופה כל מראט. מתוכננת מרוכזת *|
איתן כםלע להחזיק התעלה במזרח 3 ארמיר, של הראשון הדרג 1

התאחדו וכר חדשות עמדות על להשתלט הצליחו הם כן, על יתר בעמדותיהם. 1
אחמד ק.מ. עמיד של בפיקודו חי"ר 19 ודיביזיה 7 דיביזיה טל הכוחות 1

בדר". "כוחות בשם כונו אלה וכוחות בדרי 1

וכוחות האויר וכוחות האוירית, ההגנה כוחות המשיכו זו בתקופה ■
המתוכננות משימותיהם ובביצוע הקרבי כושרם בהעלאת טלנו הים 1

7 האוי1י111הפילו ההגי;ה כוחות מצרים של והמיט השמים על להגנה |
לצורכי שלנו האויר מרחב אל לפלוט שניסו האויב של מטוסים 1

תצפית. סיור 1

מכוח התעלה מערב טל החזית הישראליים הכוחות הפכו כזה באופן
2ע1צ_י.ט_על_לשבאל_ב1?מצע2תם.. עי^בר^טאגו. לבנ_י. על1_ני לרחצו1_ב1_ טישראל

והפילוסופים המנתחים ורוב הכוחות בין ההפרדה הטכמ בא כר אחר ^
יותר במהותה היתר, לא הכיס על טהמלוומה כר על הסכימו הצבאיים

בשם אותה לכנות מכ';]הוא והנכון ציונית, תעמולה הפגנת מאשר

הטלביזירנית". "רמלחמה ין*
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ירית האר ההגנה כוחות 1
הבנייה 1

היו הפיקוד את לידיו ירית האר ההגנה כרחרת מפקד קיבל כאשר ■
היתה היסראלי האויר רבררררת:לחיל גלויות טלפניר העובדות ■

היו רטייסיר ביותר ההדיט מהדגם היו מטוסיו ברורה, עליונות ■
מילא כן, על יתר טניס; 1510 הוכטרו אלה כוחות גבוהה. ברמה ■

בעצמם היטראלי האויר כוחות טבטחו הגדול הביטחון גם חשוב תפקיד ■
כוחות את לחסל אחדות בטעות הצליחו כאטר ,1967 טל הסיבוב אחרי ■
הטסים לאדוני והפכו סאם, הטילים יחידות את המצריים, האויר ■

[ כמה המצרית האוירית ההגנה כוחות מנו זאת לעומת הקרב. בזירות .1
* טילים סוללות טל זעום מספר מיושן, מדגם נ.מ. ומקלעים תותחים ■

טלמה. התראה רטת מידה קנה בזסום היו טלא אחדים, מכייס ומכטירי ■

ללמוד המספיקה השהות להם טהיתה הישראליים, האויר כוחות לעומת ■
להתקפה בו טיצאו ביוני ב5 בוקר ל.';ותו ועד 1956 משנת ולהתכונן * ■

נגד לעמוד טלבו האוירית ההגנה כוחות היו חייבים המרוכזת, המפתיעה ■
בכל פסטו עצמי, בטחון אותם מילאה הניצחון טגאוות ישראל, ממוטי ■
בבתי ילדים הרגו וכפרים, ערים יום בכל הפציצו מוצביבו, על יום ■

* ובכפריהם. בעריהם מפסע הפיס ואזרחיט החרושת בבתי פועלים הספר, ■
1 הכנה, טל מטימות יבצעו טלבו ירית האר ההגנה שכוחות חייב זה כל ■
1 אפטר טוטפות. קרב מטימות עם אחת ובעונה בעת ולימוד תיכנון ■
| פרמידה להקים צריכים היו טולגו האוירית ההגבה מכוחות לומר, ■
9 את זו התגרות העלתה כן הברזל, על מםפיע האש טחום וכפי וזדטה, ■| הסכנה טגברה ככל התחזק להילחם ררצרנמ החיילים, טל הבחוטה החלטתם ■
1 מערכת בצורת ב1967 פירות הניבה זו נחוטה החלטה הימורים. וגברו ■
1 מבחיגת מספקת היתה ל.'1 אם גח בחזית, הי11ב מאורגנת ירית או הגנה ■
1 טעה. כאותה עליה טהוטלו המטימות בכל לעמוד היקפה ■
9 אבידות גדלו וכאשר ההתשה מלחמת שבה באותה התחילה ש11יאיגו, כפי *1
■ והפעולות המצרית הארטילריה מהרעטת כתוצאה ובציוד אדט בכיח ישת*י *■
■ חיל את היטראלי המטכ"ל מלח האריג בעורף כוחותינו שביצעו המיוחדות ■
9 לקרר.. האררכה, זררער את שלו. האריר .■
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אויר לקרבות שלגו הקרב מסוסי את לגרור ביקטו אלי. כוחות
הבמטכת r1nT!';n להשתתף מהנ! ולמנוע פחד עליהם להפיל בניסיון
שיטות העלתה זו, בפעולה מאמציה כל את ריכזה ישראל בחזית.

הטייסים מיטב את אלד, למשימות חרד. ר. ו אויר למארבי חדטות
אויר מארבי הצבת טל ז:' דרך השיטות. בביצוע ממושך אימון 'יאומנו
ממוטי יעילות את לצמצם הישראליים האויר לכוחות ואפטרה הצליחה,

את להוציא היתר, שתכליתו הטני, הטלב בא כר אחר בחזית. שלנו הקרב
ישראל השיגה זו במטיסה לעמוד כדי מהמלחמה. נ.מ. הטילים את

בוייטנאם, 2 סאם בטילי טגתקל האמריקני, האויר מחיל יזע
כך ואחר הטילים, יעילות ארג לשתק אלקטרונית לחימה אמצעי וריכזה
גם אלא להשמידם רק לא היתר. טממרתר גבוה בריכוז אותם הפציצה
הישראליים הפצצה מטוסי טל האויר מפשיטות באחת אימה. להפיל

שממדיו הזה, המוצב על הוטלו המילים מסוללות אחת על (סקייהרק)
רוטל, 1,500 במטקל פצצות 50 בערך, מטר 300x300 על עוליט אינה
הממוצעת שהכמות בזמן בו נפץ, חומרי טון 153 אומרת1בערך זאת *

כלומר, טון. 3 על עולה אינה כזה בטטוו כוחרת להטמדת המספקת
במטרה, הצורך, מן למעלה נפץ חומרי טון 12 המקו!.ו על הול1לו ,/ !

של האויר חיל אימה. להפיל גם אל;! להטמיד רק לא שאמרנו, כפי

האוירית ההגנה טל הגיבורים דמי לשוא, היו לא ת הקרבנו אכל הקרבות.
אף פירות, טנטא לחימה ידע שהצמיחה האדמה, את הירוו 1969 בטבת
מהחזית. הטילים את זמני באופן להוציא זמן באותו םהוחלמ פי על
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החדשה הפירמידה *

לשנת הראשונה במחצלת הסתעפו ה1ו1ויוית ההגנה כוחות פעולות 1
סבנה ההנדסה חיל פעולות קם בגד בד אחדים. בכיוונים 1970 ■
1:מהירות הוכנטו בחזית הטילים לטוללות הדרושים הביצורים את ■

.2 סאם טילי קול הביצוע לשיפור ההכרחיים הטכניים השינויים מואצת 1
בבריה"מ שנקנו 3 סאם בטילי להתאמן התחילו חדשים צוותים 1

של השונות היחידות שאר לאימון מזורז מאמץ נערך שעה ובאותה ■
אחד בקנה סיעלו כדי האימון שיטות את לפתח האווירית, ההגנה 1
זה בקלב הקודמים. הקרבות מנ0יון שנלמדו הלחימה שיטות עם 1

המחקרים אבל שלימות, להשיג שאף !!הד וכל ים אינסופי ים נ דיו היו 1
הטילים את להחזיר הדרך סביב נסבו ביותר והרבים ביותר החשובים 1

להעביר היתה אהת דעה דעות: 0תי התגבשו זה בעניין לחזית. 1
איטית" ב"זחילה דגלה שניה דעה בחזית; הקדמיות לעמדות הטילים jr# מיידית ■

ית. החז ן ו ו בכי 1

להקים נקיונותינו את לסכל שיצאו ישראל מטוסי בין המלחמה *■
המפקדה ובין זו בפעולה שעסקו האנדים את והפציצו טילים עמדות ■
חיל אנשי החיילים עלידי ונתמכה בדעתה, איתנה שהיתה המצרית ■י*

וגברה. הלכה מחיר, בכל האלה הביצורים את להקים והפועלים, ההנדסה 1
בדרגים, ביצורים להקים י0 שלפיה השניה הדעה נתקבלה זה במצב ,1

הדרגים בהגנת יוקם הטילים סוללות מיקוט של דרג שכל כזה באו^ן 1
בסקט מקומם את ו 0*1 ת והטילים הראשונים הדרגים הוקמו בך העור1*יים. 1
להקים הוחלט הזאת ההצלחה את לנצל כדי לדבר, לב שמה ש*ל'ראל בלי ■

והחזית, קהיר בין המרחק למחצית שיגיעו נוסדים, דרגים שלוקה 1
שני תוך להקים הכרח היה ו.'1מביציוזית, מדוייקת חדשה, תוכנית לפי 1

מוצבי לבנות ,3 וסאם 2 סאם י1ילי של גדול מספר הלנו לילות 1
גישה, ודרכי כבישים להכין מסועפת, קטר רשת האלה, לטילים גיקוד ■

העמדות את שיתפסו כדי טילים סוללות ולהזיז דמה ציוד לבנות ■
הנחוצים האבטחה אמצעי כל את במקומם ולהעמיד להזיז וכן האלה, ■

קונים. אתראה ואמצעי ,מקלעים נ.מ. ארטילריה האלה, לעמדות I
לבדוק לכוון, אלקטרוניקה מהנדסי היו חייבים מידו; באותו; 1

הכרח שוקיה אלקטרוני, ציוד של //.nr7 הגדולה הכמות ו1ת ולתטעל ■
לעמדות, שהגיע מרגע אחדות שעות תוך ללחימה מוכן שיהיה ■
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לזקוף ויש קנקבע בזמן בדייקנות הסתיים הזה ה0בצע כל 1

מת.פשר. הבלתי והרצון הידע בעלי האגמים קל לזכותם זו הצלחה 1'

הטילים יער |
הישראליים המטו0ים הופתעו 1970 יוני בחרדש הימים !!חד של בבוקר
והפילו עבר מכל עליהם שעטו מצריים טילים עלידי לפשיטה "ימו {

ושנאה זעם מתוך דעתם. על להעלות יכולים היו שלא חללים בהם /

שצמחו הטילים סוללות על מרוכזת התקפה הישראלית המפקדה ערכה !

הישראלי לחילהאויר הביאה לא זו התקפה אבל במדבר, כקיקיון
טילינו את להטמיד וניסה חזר ה1!ויב נוספות. אבידות אלא

שאיאפקר אגדה עליהם שהילכה מטוסים פאנטום, מטוסי של בתג.י:ורת (

השיטות ובמיטב האלקטרוני השיבוש נשק הגברת ידי על להשמידם, ;

מפותחות, השמדה שויטות והתקפה, התקרבות של החדשות הטקטיות
של נפילתם להיות הוסיפה התוצאה אבל והטעייה. תימדון פעולות
התחילה ישראל ב"בי. שנפלו טייסים של יותר רב ומספר מטוסים

נמנעה ואחרכך שלה, ר י ו הא בכוחות הכירסוה על ולהתלונן להתאבל
"יער או הטילים", "חומת בכינוי שזכו טילינו, את מלהתקיף לגמרי ,

כל על ישראל את לפצות כוונתה על אז הודיעה ארה"ב הטילים". j

וסקייהוק. פאנוזום במטוסי אבידותיה ן

I

הטילים סוללות של קטן מטפר ה^גליח 1970 ויולי יוני בחודשים !

יותר להשמיד האווירית ההגנה של אחרות יחידות עם בהסתייעות
הפאנטומים כמות מכלל 25/ כלומר לישראל, פאנטום מטוסי מ16 י

החדשה הפירמידה של הבסיס מטוסים. טל זהה במטפר ולפגוע שבידיה, 1

מה. לזמן בחזית האש הופטקה ואז השמים כלפי להתרומם <ןפוא החל ■

האווירית שההגנה הישראליים המפקדיב אחד הצהיר 1972 שנת במחצית I
להוציא האמצעים כל שננקטו מפני סכנה, כל עוד תהווה לא המצרית ■

מפקד לבהמי, עלי מחמד לוא הביא שעה באותה פעולה. מכלל אותה 1
את מגביר הישראלי שחילהאויר אנשיו, לידיעת האווירית ההגנה וסקייהוק■■< נ*אנל1ום מטוסי מקבלי וכמותית, איכותית ליום מיופ כוחו ,■
טילי מפותח, אלקטרונית לוחמה ציוד גדוליט, בשיעורים חדשים !■

טלביזיוניות. והאצות שונים מסוגים אווירקרקע 9
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האווירית ההגנה אנ;1י כל הוראות,שעל נתן האוויר r, 1rn 3 מפקד *|
כל או התפתחות כל על לג ובת17ומת בעירנות עינייו: ל>5קוח ■
לנקוט יהיה שאפטר כד' ישראל, סל האוויר בכוחות התרחבות ■

ואפשר מתוקנת, חודרנית בשיטה עליהן] להתגבר מידיים באמאעי1י ■
המיוחל. היום יגיע כא7;ר האמיתי בכוחנו ישראל <ות להפתיע יהיה ■

הגיע ה ו והי 1
שלנו תעלתסואץ את מצרים חיילי עברו 1973 באוקטובר ב6 ■
אווירית עליונות כל מהאויב שמנעה האויר'ית, ההגנה בהגנת ■

מצרים. של החשובות וו1 האסטראטגי ו הצבאיות המטרות כל על והגנה ■
כדי המודרני הנשק של ההשמדה 1!מצעי מיטב את נשאו ישראל מטוסי ■

<1ת להם ולטבור כבודם וא.; אדמתם !>ת להחזיר שיצאו בערבים לפגוע ■
ישראל. ממשלת ראש שהבטיחה כפי עצמותיהב,, 1

מטוסים של גלים גלים ובשדוצנות. בביטחון יצאה האווירית הזרוע ■
קשר נוצר הצולחים. הכוחות את ולהשמיד הגשרים את לו:רו0 ניסו ■
,2 סאנ, וטילי י.מ. הארטילריה י ז 51ג והשמיט: הקרקע בין מופלז? > ■
שציינו כפי ההפתעה היה לא 6 j/fa אבל .6 ukdi 3 CK0 1

1973 טנת של הלוחם היתה ה'ומיתית ההפתעה הידיעות. סוכנויות JM
אותו לפת,ו אותו, ולקלוט הזה החדיש הציוד על .יה"תלט שהצליח ■

זה, אחר בזה נפלו המשושה לוצהוב הוגובב בעלי המטוסים בו. ולה;1זתמ0 ■
ודמו הארץ של המשיכה בכוח הקר^ע אל צוללים געודם נשרטו * ■

נופלים. למט11ורים 1
וסקייהוק פאנליום מטוסי 8 שברי היו נהדר יום באותו השמש שקעה כאשר ■

ישראליינ: טייטיה וכמה האהובים החולות על חייה רוח ללא כגופות מוטליה ■
או רחוק ונפלו ו נטגע 0 ים נ/המטיס חוץ ה"בוייו:, למכלאות נכנסו ■

446 כוחותינו את התקיג1ו בז'וקלזובר 6 של אד/רן; ;J ו י ל עי לחזור, הצליהו ■
ולא האלה המטומית כל נכשלו שלנו האווירית ההינה בזכות מטוסי.! ■
התחתונה על עכטיו היהה ישראל של העליונה ידה דבר. להשיג הצליחו ■

נקצצה, הארוכה וזרוקה |
כן ועל מחיר, בכל הצליחה מבצע m< למנוע החליט הישראלי המ0כ"ל ■
"גזי הקרבות שטח את האירו L,n בלילו;, לתקוף המטוסים המשיכו 1

ההפצצות את להגביר משהצליחו יותר אבל לוח, הלילה את והפכו תאורה ■
<;ת התקיפו הכל בסך שיו4.ינ:. nyn.: לנפול האלה המטוסים הצליחו ■

מטוסיה. 262 לילה באותו כוחותינו ,1
של האוויר התקוות מ0^"ר גער באוקטובר ה7 פ ו י על הבוקר כשעלה *■

יותר. מאורגנות היי והן וצפיו*ו1:ן חוזקן מבחינת האויב ■
*₪^
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ן
בגבהים להתערב כגון יותר, ל;ובות בשיטות להשתמש התחילו הם Wa

התרוממו אחרכך המצרי, מהמכ"פ >התחמק כדי מאוד נמומכ H
וחזרו. ל;יבוב טעקו לפני וטילינ: פצצות להטיל כדי פתאום ■

לא הם אבל זו בשיטה ללכת ניסו וסי! מט ה של הראשונים הגלי!: B
שתוכננו הטווה קצרי 7 הנ:אם שמילי מפני רב, זמן בה הצליחו 1'Kהארטילריה וכן להנ;, נמוך,ארבו לגובה במטחים לטיפול במיוחד ■

U
לנקודה המקרים ברוב ולהגיע להתרומם אותר! הכריחו נ.מ. והמקלעים ■
מהי ידע נשק בל ו0אנ21. Z 0,6אנ: טא0 של הטיליה לטווח שהת'!ימה 1

ולמהירות לגובה בהתאע אחר לחוג מכוון היה מטו0 כל מטרתו, |
בשיבוש שימול1 עלידי דבר שום השיגו לא הישראליים והמטוסים H
ציוד או קרקע ציוד היה הזאת הפעולה שמקור בין ובבילברל, ■<

אחרי הצליחה, שלנו האוירית ההגנה עצמם. במטוסים המצוי 8
איר, תשאלו אס הזה. השיבוש על גר להתגבר ארוכים, מחקרי.; ■

לגלותו רוצים איננ1 האווירית ההגנה שאנשי 0וד, שזהו היא התשובה 0
מחר. 13 להשתמש שיוכלו כדי היום, ■

י > ■
>צלוח המשיכו שכוחותינו בשעה ;1ויב, מטוטי של רב מ0פר נ^.ל כך ■
האויב. מעוזי של רב מספר ומחגו המזרחית הגדה אל קוטף בזרם WL

של ציוד ועוב הישראליים, המטוטיס באש נפגע לא ילינו מדו* איש H
נצחון היה זה קלה. טגיעה <!פילו מהם נפגע לא האווירית n3Jnn Bi

ממנה וניטל נקצצה י^ראל של הארוכה שזרועה מפני ספק, גלי מרהיב *■!
עוקצה. במהירותו■ האוירית ההתקפה טקטיקות את לשנות נאלצה הישראלית המפקדה M

באותם להתקרב גריני: נ; י 15 ו המט היו זו שיטה לפי חדשה. שיטה ונקטה |
האוירית, ההגנה של האש מטווח גדול במרחק קודם, כמו ננוינינ גבהים ■"

נ0יקה, כדי תוך וטילים פצצות כך אחר להטיל לעצמם, שדימו כפי 1
האויב של האויר כוח על שעשינו המחקר אבל מהמטרה. ולהתרחק 0
הקרב בזירת שהשתמש והנשק בעני שנק'1 האימון דרכי ושיטותיו, 1

גלוי היה לעשות היה קעתיד .70 וכל לגבינו, המתוח כספר ^ותו עשתה ■
ורגע. רגע בכל לקראתו תמיד מוכניכ אנשינו היו לנתיבך לנו. ■

li
גדל וכך הקדמי בקו עמדותיהנ: את תפ0ו התנועה קלי 6 ס^ו טילי Bjl
מג;פר גדל כך הינשה. לכוחות האוירית ההגנה של המטריה טווח ¥ ■:

ארצה שצנחו המציחים טל מ0נירכ גדל שנפלו, הישראליים המטוםים ♦R
טירוף. נתקף האויב הקנויים למיכלאות ישראליים טיי0י1: לנו וו;בי:.ו 1
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הטכו והתייצבו, התחזקו הגשרים ף, ין ו ת בכל המשיכה הצליחה 1
הגדות. שתי בין u"nn1,זו זרי שדרכם ולורידים לעורקים 1
ההתקנות צפיפות את להגדיל אלי! לישראל ברירה נותרה לא 1

ו תפ0 הישראליים שהטייטים 'jao כבד, נטל היה הדבר האוויריות, 1
הלוחמים שארגו המוצקה הרשת את לפרוץ יכולינ: שאיננ סוף סוף 1
שלהם ההרס ממטען להיפטר והתחילו מרהיבה בדייקנות המצרייה ■

ב17בילנו. בטוחים גם אבל בשבילה, בטוחים שהיו במרחקים 1
לא הישראלית המפקדה אבל תוגגיו, העמדות , הצליחה הצליחה ■
התקפות נגד, להתקפות יבשה כוחות ושלחה המצב עכ השלימה 1

שהתקרבו האויב מטו0י של הממוצע המס51ר אווירי. פיוע גם שחייבו 1
600500 בין היה התעלה במזרח שלנו היבשה כוחות את להפציץ ■
מכמה חוץ רחוק, מטענם את הטילו המטוטים רוב ביום. מטוסים 1
גבוה, מחיר ושילמו שלנו האש אל שהתקרבו הרפתקניים טייסים ■

הישראלית המפקדה . בשבי ונפלו מטותיהם את שאיבדו מפני ■
שלא המלחמה, של הראשון ביום לטייסים חמורה פקודה הוציאה 1

שעתיים ניתנה זו פקודה ק"מ. 15 מ.')שר יותר סואץ לתעלת להתקרב ■
שלו ח:תקפה בפעולות בממוצע 1!ינד האויב הקרבות. מתחילת בלבד *1

ביום. מטו0יט 64 התעלה במזרח שלנו היבשה כוהות על ■
שהגיעה עד האוויר התקפות צפיפות התדלדלה מזה כתו5ג;.ה *'■

בצורה שוב עלתה ההתקפות ועקומת ליבראל האמריקנית התגבוית 1
ניכרת. 1

שכוחות חזקה, אווירית הגנה יצרו שלנו האווירית ההגנה כוחות ■
בשבח וזבו נפלאות לחולל יבלו בזכותה, להילחנ: יכלו שלנו היבקה ■

גדולה. ובהערצה כולם מצד 1

הבועלות ההתקקות 1
מטוטי יצאו באוקטובר, 7 לקרבות, השני היום בבוקר 06,30 בשעה I
0ויף, בני הקדמיי,:, המצריים הוגעופה משדות 7 על להתקפה האויב ■
ול1נטא. 17בראחיית אלמנצורר^גינאקליס, י.ירערי*יה,אלקל1אמיה, ■
היתה זו וסקייהוק. פאנללו^ מטוסי 128 הוקצו תעופה שדה לכל 1

,1967 ביוני ה5 בבוקר ישראל שי.י<יעה התוכנית על מכאנית חזרה |
המצרי האוויר חיל את שהוציא מוחץ, ניצחון אז לה שהבי!1ה תו.:נית ( ■

בגבהים הגיעו ישראל מטוסי המלחמה. 0וף עד פעולה מכלל *1
טל התעופה שדות את לתקוף כדי התיכון הים מעל מי!וד נמוכים ■

האחרים. התעופה שדות את לתקוף כדי יה0וף ומעל ומרכזה, הדלתה צפי1 ^■
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המצרי הרדאר שדה על כזו בצורה שיתגך.רו טנוויי:, היו הישרווליה *■"
הזאת בפעם באה ההפתעה אבל 10לנו. האווירית ההגנה 'ות ויפתיעו *Hi

מצרים. של מצידה HI

1
הדברים מטבע שהרי לבצע, הגנתי אופי בעלי לכוחות שקשה ■

מתכוון שהאויב המהלומה של במקוס ול<! בעיתוי לא שולטים אינם ■
ma

ואת אתתודל להסתיר ביותר !*^שרי שבלתי גנ., מקובל להנחית. B1הביון באמצעי הרבה ההתמתחות בגלל טילי1:, יחידות של המיקום ■>

מדויקים צילומים לצלע נייד מלאכותי אמריקני ירח לכל המאפשרים ■>

עלידי שנשלח בין ארה"ב, מתוצרת ביון מטוס כל שוטף. באו3ן H
יותר. רב ובדיוק משימה, אותה לר.צע יכול ישראל, י ע" או ארה"ב 11
ציוד של שתיאורו אחרי סוד, עוד להיות יכול אינו הציוד סוג גם B

הביון ובסנ1ריי:. המקצועיים העת בכתבי יוס בכל מתפרסם בזה ■
טיטות על בנונ;ף הזה הציוד פעולת על פרטיה לדעת יכול האלקטרוני H
בדורנו למלחמה שנשארה היחידה ההפתעה לפיכך, הרגילות. המודיעין ■

ראופראטיבית. טקטית טכנית, מבחינה הציוד תפעול באופן להיות יכולה ■
שאיננה פי על אף , הקונינ. הביון אמצעי הטעיית גס מידה באותה  ■
האוירית ההגנה כוחות ההפתעה. 3השגת גדול תפקיד ממלאה קל, דבר ■

להשיגם מאמץ כל ו;אלה,השקיעו לעקרונות מודעי!: היו שלנו H
מה כל חרוץ. כשלון נכשלה סלנו התעו™ שדות על האויב והתק3ת *H
יותר היה לא באוקטובר 7 בבוקר ה!!לה המטוסים 68 לקשות שיכלו H

וקה מ;1דותהתע ב<1חד י מטנ מע:'לול /יול בקצה אחת פצצה לזרוק מאשר < ■
אחר. תעופה בשדה בודד בניין על'?ד זמן ופצצת ■

המצריים:■ ההפצצה מטוסי פעולתו. </ת ה03יק ול'. קלה פגיעה נפגע הבניין ■
לייני,11 בעומק מטרות להפציץ כדי האלה משדותתעו^ה להמריא המשיכו ■
למרחב■ שנכנ0ו לפני האויב לחטוסי חיכו המצריים הקרב ומטוסי ^

נגדעה כך איתנ'. והעמידו איתם אוויר לקרבות נכנסו המצרי, האוירי ■
פאנטום מטוסי 18 זו בהתקנה הפסיד ה^ויב יעראל. של הארוכה זרועה ■

ונווטיס. טייסים וכמה וכמה ו0קייהוק ■

מטוסים שגילוי מפני שלנו, האווירית ההגנה לכוחות קל היה לא ז?!ת כל 9
הבעיות אחת הוא אלקטרוניות הפרעות כדי תוך נמוכיב בגבהים ■

מצאו שלנו הלחימה מומחי המדענים. בפני עדיין הניצבות המדעיות H
Hכמה הוליד החיילי,; טל היסודי האימון וגו; לנעייה פתרונות כמה ■

האווירית ההגנה לוחמי צבאיים; סודות בגדר עדיין שהן קיטות, וכמה * ■
השימוס ולמקצוע האלקטרוניקה למדע חדשי^ עקרונות כמה הוסיפו ■

אווירית. הגנה ננוהות ||
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שאיננו אדם על בעיקרה הבנויה ראייה, תצפית ברשת השימוש גם *■
מטווים לראות והיכול אלקטרוניות שיבוש מפעולות מושפע .*

להביא יכול מדויקת, קשר רשת לרשותו עומדת אם נמוכים בגבהים 1
זה. בשטח גדולה הצלחה ■

היא בטיליע חדישים במטוסים הוגיעה ותהז!לה, הבעי כל על נוסף ■
ה"ל5אנטום", מטוס לדוגמא, גבוהה. כושר דרגת המחייבת פעולה ■

והוא מצויין קרב מטוט 0פק בלי הו:; רפאים", "רוח שפירושו שם 1
גע שונים פעולה וגובהי גדולה מהירות גדול, מטווח חוץ מצטיין 1

הבאות: בתבונות 1

ותחנות מכ"ם נגד אלקטרוני שיבוש של בציוד מצויד המטוס .1 ■
התדירויות את ומכסה שונים בתדרי!: פועל הציוד טיליכ. הנחית 1

שלנו. המוירית ההגנה באמצעי השכיחות ■

בין שונים, מסוגים אווירקרקע מונחים טילים נושא המטוס .2 ■
סוטים ואינם אלקטרומגנטי מקור כל ,'1ל המתבייתיב! טילים השאר H

מצוידים שהם מפני הקרינה, מקור נפסק אם גם מכיוונם ■
לג1.י ההתחלתית האינפורמציה על השומר אלקטרוני בזיכרון *■

ו. נ ו ו וכי הקרינה מקור ■

על הפועלים טילים נושאים הישראליים הפאנטום מטוסי .3 ■
המצרי. האלקטרוני הציוד תדירויות ^

אותם ולהפיל האלה הטילים על להתגבר הצלחנו זאת כל למרות 1
צבאי 0וד שזהו היא התשובה איך, 11©ז;לו א11 ממטרותיהנ1. רחוק H
המצרי המוח של המצאה משמר, מכל עליו שומרים שאנו נוסף, 1

המצרייה. האלקטרוניקה ומהנדסי |
המתביית טיל של אחר 0וג ישראל נירי יש הזה הטיל על נו0ף ■
בטלביזיה. המונחי;: טילי1: וכן גנר'!1\ור, כמו חוי: מקור !/ל 1

טון. 7 של כולל במשקל שונים מסוגים פצצוו! גם נושא הנ5<?נטום ■

לטיימ, רבים יתרונות בו שיש ''לקטרוני בציוד מצויד ה3אנל1ום .4 ■
האווירית ההגנה אמצעי לפעילות הקשורים השעונים לוחות בעיקר |

הגנה של מכ"ם עלידי נקלט שהל1אנ1'זום ברגע הקרקע. קל I
כך, על אותו המזהירה הטיי; י לו^נ מנורה נדלקת אווירית ■

זהיר1'. "היה .'1וזנו על לוחשת היא כ!וילו *1

* 1^
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ונורה סאם טילי של פעולה איזוו אל מתקרב הטייס Di Bj
כך. על המתריעה אחרת נורה נדלקת מהמרקע, טיל נגדו H

וכוי; וכוי וכוי כיוונו המטוגן, גובה המטוס, 6
מפעולות כתוצאה טנייה. של גדולקיק כמובן ותרהט זה (:ל ■
עליו רגע באיזה למטונ. האלקטרוני המחש5; קובע אלה חישוב H
או מתרומם הטייס שלישית נורה נדלקת כאשר תימרון. לבצע 8Bכדי העניין לפי מהירותו את מ<ויט או מגביר כיוון, מלינה ■

קרקעאוויר!■ הטיל ממסלול וחד בתאומי באופן להתרחק B
Bמורידים אלה ה ים י נ ו האלקטר האמצעים כל ממנו. ולהתחמק ■

קרקעאוויר. מונחה בטיל יושמד טהמטו'1 הסיכוי, את ל0 B
המציינת היא גבוה" הטמדה ".1>נוי שהתכונה יודעי,:, uk ואם 8
הרבים והמאמצים הגבוה והמחיר ה<ייוד של והליבון הטיל, ;)ת 11

0יכוי להשיג במטרה נעשו כזה טיל לייצר כדי והושקעו *1^
הוא הפאנטום שמטונ.: לומר באמת אפשר הרי גבוה, n7nc;n H

ולא רפאים ברוחות האמינו לא המצרים אבל רפאים". "רוח בז!מת ו■^
בביצוע הפ<!נל1ום לטיינ1 המיייע ף ג ו נ חדיש ציוד י:: קי ה<)מת למען ■

אחד של דבריו . לעיל שפירטנו במה שדי נראה <!ג;ל משימותיו, 8
כפרשנות לשמש יכולים ן, ו איע יעקב בש1:י, שנעלו הבאנטום מטייסי ■

לעניין: ביותר הטוגה 1^
מעמדותיהם להתרחק ינו נינ ביותר. אפקטיביים היו המצריים "הטילים 8
היו הם מהם ההתחמקות נהיונות למרות אבל יפגעו, ^מטוסינו מחשש 0

הישראליים בחטוטים גדולות לאבידות שגרם מה מ<!וד, יעיליר; H
כאנל1וםי, מטו0י ובמיוחד 8

התעופה 17דות על הראטונה התקפתו בכישלון לדעת נוכח האויג 8
כלהלן! בפעולותיו תיקונים כמה ולהכניע' שיטות לפתח והתחיל המצריינ Mמטוסיםו 2416 כלומר להתקפה, שנועד המטוסים מספר הוכטל .1 ■ ■

שדה. בל נגד . ^^נ

130/... ;||



ו*

ולאלה למטרות הגישה בדרך שהיו המכ"ם עמדות את לתקוף הוחלט .2 ■
"יאפשר מה הרדאר, נטדה טירצה ולחרוץ אותן להשמיד כדי 1

חדטה בדרך נכשל האויב אבל התראה. שתהיה בלי .ץליו לחדור ■
המכ"ם עמדות על שהגנו נ.מ. והמקלעיוך הארטילריה בזכות זו 1

את שהכריחה גבוהה, כושר בדרגת יו: הקטנ ממדיהם למרות , והיו 1
השיג לא מזה וכתוצאה שצריך ממה יותר גהוהיו: מגבהים לתקוף האויב ■

מהמטרות. רחוק נטלו שלו ההצצות ורוב מדויקות יגיעות ■

האויב, מאש חלק המכ"נ; של הדמה עמדוו! 0פגו זמן באותו ■
חלק לער0מם. השעה הגיעה לא ;^עוד אחרים מעניינים חוץ 1

שום לפריצת גרמו לא אלה פגיעות אבל נפגע, המכ"ם מציוד ■
במהירות, לתיקונו הציוד את להחזיר היה ן יוג נ ו הרדאר בשדה ני.ירצה ■

מיידי. לתיקון תוכנית של וקיום הצוותים של לכושרם הודות ■

דדך על ישראליים מטו0ים של אווירית מטריה ל0פק ו;וחלט .3 ■
מ1612 הורכבה מטריה כל ובקירבתת. ההתקריה מטוטי של 1;יצי'!ה ■
קל כאלה כמויות ל>1פק יכלו הישראליים האויר כוחות מטוסיכ. *■
על ישראל את שפיצתה אמריקנית <1ח1^ה שהגיעה אחרי ממוסים ■
בילול להפעיל הוטל האלה המטריות על במטוסים. אבידותיה בל *'■
נגד מ^רה"ב לאחרונה שהגיע בציוד שימוט תוך צפוף י .'.לקטרוג ■

ההתראה תחנות על נוטף ובראשונה, בראש הטיליה של ההנחיה תחנות .1
אוויר לקרבות יכני! לה האלה המטריות על הוטל כן המכ"ם. קול ■
בשעת אן הישראליים למטוסים שארבו הערביים הקרב מטוסי עם ■

נ0יגתו... בשעת או התקרבותם ■

יותר של לזמן אחד תעופה שדה רק גור ל( הצליחו יל"ראל מטולי ■
טילים עליו הגנו שלא היחיד ונ1ה ;1דההתע היה זה אבל שעות. מ3 ■
זו, יחידה הצליחה זאת למרות קטנה. ארטילריה יחידת רק אלא ■
כלומר מטו0ינ., 12 להפיל אחרות, יחידות ענ; פעולה ב"יתוף ■

המטוסים מהיר את ישראל תשלם הא1. אבל דולר. מיליון 48 של סכום ■
הישראלית: למפקדה היתה )>חת גדולה הצלחה ועוד 1;.'>לה? ■

שהיו כטריים כמה שהוביל אזרחי אוטוגוס להשמיד הצליחה היא ■
החדשים. בגדיהם את ולבשו השבועי העירוני השוק אל בדרכם ■

גברים, ביניהם כפריי,.', 60 ישירה בהגיעה הרגו י^ראל מטיי' 1
וטף. נשיה ^■
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I I
לשמש המשיכו המצריים התעונ1ה ושדות האוויר י בטיס I

בהתאם מטרותיה!] אל מהס המריאו ימטו^יכ מטוסיה, לגחיתת *■
בכל הקרקע על נפגע לא מגרי מטוס שוס שעובדה. לתוכנית ■1

טל הארוכה שזרועה היה, דבר טל פיווטו הקרבות. ימות H
האמיצה האווירית להגנה הודות נמחץ ותוקפה נגדעה ישראל Hj

פורט0עיד על לזונות אלי!י U
וכוחותינו התעלה, בחזית דבר קום השיגו לא ישראל מטוסי 11

ו ___._.. . _ . " . . "__._._.._

הגדועה. לזרוע העצמי מהביטחון קצת להחזיר דרך תקווה, |^
יסה ,טנכנ האמיצה העיר סעיד, פורט r\v. לתקוף ישראל החליטה לפיכך ■■

חשש היה לא זו בעיר התיכון. היה וווף על התעלה של הצפונית Mr
יותר בה היו שלא מפני המחסלת, האווירית ההגנה באש להיתקל *11

ומקלעים חת"נ: הוללות כמה ,3 וטא1; 2 ciku מדגם בלבד סוללות מ4 ■J
uv< נ!עולה שיתוף של קטר בלי מבודדת קבוצה הכל ב0ך טהיו נ.מ., ^1|
או בטצצה ודי החוף כביש דרך רק מגי;;ה לעיר החזית.האזעקה שאר H
עוזרת 1;איזוו טל הגיאוגרפיה לחלוטין, לנתקה כדי ז?חד בטיל H

עוברת איפואלכוחותהתוקעינ:את3ווט0עידמןהאוויר;במזרח ■I
המתקינים למטוסים שמאפשר מה ן, והתיכו הי בצפון נ1ו<?ץ, תעלת ■

יוכל המכ"נ: שציוד ובלי ל.כנה בלי מטרים כמה של בגובה מעליו לטוס H
חוף רצועת שרק אלמנזלה, אגנ: נמצא במערב הים, גלי בגלל אותם לזהות Ml
תנאים מלוחות. אדמות של רחב שטח משתרע נדוור מהי1., אותו מורידה צרה 1^*
מצד ישירות העיר אל להתקרב מצוינת הזדמנות נות1י1] <!לה '.1"31n11s1u Wk

 ומהמערב מהדרום, למחצה ישיר ב'^ופן לי!:); צפון(מעל ומצד מזרח 11
היו האלה האחרוניס הכיווניל1 שני רחבה. הקפה ץחוי עקיפה בדרך H

שציפינו מה בדיוק קרה ואמנם להפתיע. רצה טהאוי,: מפני ביותר, הג6וייס ^
מהעורף, כלומר ממערב, באוקטובר וב7 ב6 הגיחו ישראל מטוסי לו: ■

8 למלחמה, השלישי ביונ, מזרחה. שעברו היבשה כוחות <?ת לתקוף 1^
מטוטיפ מטטר המכ"ה מסכי קלל1ו בבוץר 11.00 בשעה באוקטובר, H
וגבוהים. בינוניים בגבהים ממזרח ישירות המתקרבים ישרזולייכ W₪l■
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, מכוחותיו וזלק הקצה בהוריזנועיד האווירית ההגנה מפקד
אבל עלו, הפעולה לתחו!1 /''יחדרו במקרה האלה 1.מ0רות לטיפול
למטרות מוכנים להיות כוחותיו /1ל הגדול להלק פקודה נתן
ומערב. צפון בכיוון תצפית אמצעי וריכז , רוו מד ו שיגיון

מטענם את לג1רוק עומדיס הנ: כאילו צללו מזרח מצד שהגיחו המטוסים
הנכונה שהסיטה מפני איש שוב שולל הוליכה לא זו פעולה וובל

מגילוי להתחמק הרוציל: שמטו0ינ_; מכיוון מכך, ההיפר בדיוק היא
באופן לנג!וק ואחרכך נמוכי!: בגבהיה להתקרב חייביכ הרדאר

ומפציצים מטענם את פורקים קהט י >פנ מטרותיה1] <וו1 לראות כדי חד
התוקף הכוח עיקר בא קלה שעה כעבור ובדיוק. בעוצמה אותן

קבוצות: לשתי נחלקו ו;'!ויב מ0ו0י דרונ:. מכיוון ל)עיד לפות!
המצויות הטילי!: עמדות /7// לתקוף כדי מזרחה יצאה ,'>חת קבוצה

העמדות. שאר את לתקוף כדי מערבה יצאה שנייה וקבוצה זה, בכיוון 1
הנישאים קטנים 7 0<?ם טילי של נ.מ. מארגיה מפוזריו: היו השטח בכל 1

הופתעו המטוטים התקרבות!:. בדרך למטו0ים שארבו הכתף, על ■
מתוכנן שהיה ממה יותר מוקדם גבוה לנ>;וק ונאלצו הטילי!.' ב;01ו מיד 1

.3 ו0אם 2 C1K0 לעמדות נוהה מטרה להיות הפכו כך ועלידי *|
כלפי לצנוח התחילו והמטוע.ינ: מעלה כלפי להמריא התחילו הטילי! 1

17.00 לשעה עד נמשך הקרב מ<!וד. קולנית היתו; ביניהן. מטה,והפגישה *4
אפשרויות על בהרבה העולה י.נ'ות מטוסיה, ?4 בו והשתתפו הצהריינ. אחרי ■

מטרות 4 מאשר יותר על אחת ובעונה בעת לטווח יכלו שלא סוללות 4 ■
עלה 0אם ג;וללות מ^פר על עלה ההתקפה מטוסי שמג1פר ומכיוון בלבד. 1

ר;ה י כאשר נגד. מפעולת לח/.'ו17 בלי הטיליה עמדות את להפציץ בידנז ■
0וללות 4 השתקת מחיר  לשברים ישראליים מטו0ים 12 היו החשיכה ■
זיקוקים לאור הטני השלב את האויב מטוסי התחילו בלילה הטיליה, ■

הפציצו המטביע נ'חדש. הטילינ^ עמדות .';ת להקי^ ניסיון כל לסהל כדי ■
גברה כך אחר לחלוטין. הציוד את להשמיד כדי העמדות r\.v nnx 1ya ■

להחליף נוכל אם קא^ילו כדי עצמן העמדות את להרוס במטרה ההפצצה ■
אחר ממנה. לפעול יוכל שהנשק ".מדה נמצ!ז לא אחר, בנשק הנשק את ■

הדרכים ואת העמדות את ולג1תונ. לח;;ל י ד ו: לפעול המטו0ים המליכו כך 1
מ;וגים ומלכודות מוקשים זמן, פצצות הטלת ע"י עליהן המובילות ■

המטוסים ניתקו לבנווף אליה!.. לגשת יוכל למ ההנדסה שחיל כדי , שוני. ■
האמיצה. העיר אל הא'.פקה את לנתק כדי ל3ורל01עיד המוביל ה^ר.יש את 1
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והאזרחים פ מי ה ו הל אבל נפץ י מר ו ך על מלכודות הטילו ןמטוםיט *■■H

להשמידן. קלות דרכיה והמציאו אותן להכיר הצליחו H

שרק מני חמור, במצב המילים קבוצת היתה בוק'זובי ב13 ■
שהאויב חשוב היה לפעולה. כשירה נותרה הארבע מתוך נ'היוללות אחת 1

ואומנה הנזקים. כל שיתוקנו עד הזה החמור במצב ירגיש לא H
הקרינה מלורות על לשמור המצרייכ האלקטרוניקה מהנדסי הצליחו H

של הכללי מצבה את שימרו כך ידי ועל עמדה, בכל האלקטרומגנטית 0
ועשן מטרה, ללא לשוא, אבל להיירות, הטילינ: המשיכו כך העמדה, ■
הבחינו לא כזאת בצורה רות ובאי\:הי בערפל הכל את !ו>£ף סמיך H
נ: ו י באותו הטילו unn וונים ;'1ינוי בשום הישראליים ה0יי!!י; Hi

האווירית ההגנה למערכת להתקרב חשש מתוך הים בתוך וטיליס פצצות ■
I      "י'   *   

הכל ב0ך בממוצע. ביום ם י ג' ו מט 64 באמצעות באוקטובר 24 עד מ6 ■
הטונות אלפי למרות אבל מטוטיה. 930 זו 0עידבתקוטה פורט !!ת תקפו ■

הגיבורים. תושביה של רוחנ: נ;'1ברה ל'ץ העיר על שהטילו ההרס תחמושת טל H
סיפק העירוני השוק שעריהן, את פתחו החנויות כרגיל, י.מ^כו החייכ! ■

אמו אל צעק הילדיב אחד שהופל, ט ו מט כל על הריעו והילדינ: הארניים את ■
מצנחים נפרשיכ ומתוכם זה !:חר בזה נופלים מטוסיה 12 שראה אחרי * ■

ה17בי; מכלאות אל כ; יסי טי ם שאי ו נ ה 0
דף ההיסטוריה רשמה כך , ומטריות" עפיפונים ממטירינ: ו השמי "אמא ■H|

העולם קבל משימותיהם בביצוע שהצליחו האוויר'יו!, ההגנה לכוחות i.vMiti ■
עליהם.]£ אויבינו שאמרו מה מקצת נצטט an בכך ודי כולו. ■
■

קרבות נלחס הישראלי האויר "חיל בטלביזיה; בראיון אמר דיין משה H
אחד בשם מ;1ר כונ:לז" ר1(:לם *! 1.!דמ"." עקובים קשי... קרבות מריה, ■

המצרית האווירית "ההגנה הישראלי! האוויר חיל של המפקדים ■
עולה ורמתה המלחמות, של בהיסטוריה תקדיח לו שאין בכושר מצטיינת 1

בוייטנאם'. נ] י נ יק ר מ הא הו!ני שעמדה האווירית ההגנה על ■
"הופתעתי 'ומר: רוזן מרדכי 7\T\TM טין , השבוי הישראלי הטי.ה ■

גבוהה רמה על שמצביע מה נ.מ., המצרית הארטילריה של הכיוון מדיוק |
■
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רוחנ:, למורת ה"ובדות <!ת ל<ייין שנאלצו זויכ, "'תוניס כמה
ההגנה בו שהשתמשה הנשק "וג !זל הזרקורים "ת להטנות ניסו

מלוחמינו: אחד אמר אלד. נ0יונות על שלגו. האווירית
ול:קייה1ק ההאננלול] מטוסי גם אבל מעולה, הוא שלנו "הנשק

וסאנן מעולה נסק לנו שיש הוא גדול דבר מצוינים. מטוסיט הע
לנגן שיודע מי נגינה, ככלי כמוהן הנשק בשימושו". מיומנים
הצליחו האווירית ההגנה לוחמי מתוקות. מנגינות מוציא עליו

הפחות לכל היא הרי נפלאה, K*n ,." dוkואפיל סימפוניה, לנגן
בדמי שנכתבה מטני זה היי מעט, .n112" < נ,מה לה יש afft טובה,

החללים, 1

האמיצים האווירית ההגנה שלוחמי היתה הסופית התוצאה אבל 1
ברורה עובדה זוהי ישראל. של הארוכה זרועה את גדעו שלנו 1

ישראל של הלאומי הביטחון של התווך עמוד את הרכה והיא כ/^ש 1
שלה. המנוצח הצבאי הממולד של לראשו מעל 1

136/... 1

^^



. ו

S ו

פגי פרק 0
1 , * |XKJ h^j 1

1 ■■ ■■I (■■■■ n

1 cxS^VJ 1
< י ■ :::... " ..:;! לענבים מעל H

j



I
לעננים מעל *

האוויר בווווו!

עם אמיתי ירי ו או קרב מעולם ביצעו לא האמיצים טייסינו 1
ה0ני ב0יבוב האדמה על מסוסיהם את היטל שהאויב מפני ישראל, ■
באמצעות ונעשה ,1956 בסתיו הדבר היה הראשונה בפעם והשליקי. ■
נעקה השנייה בפעם הערב. בשעות והצרפתי הבריטי האוויר חיל ■

בלבד. הישראלי חילהאוויר כוחות באמצעוו! בבוקר 1967 בקיץ הדבר 1
פתע מהלומת כל אחרי עצמכ את מצאו שלנו והים היבשה כוחות ■
במצב ונמצאו הקרב, בזירת וגלויי!. חשופים האויב מל מרוכזת 1

לחלוטין. שונה הדברים מהלך היה רמד''ן במלחמת אבל וחמור. קשה 1
הרגע ועד למלח0ה הראשון מהרגע נמקכה האווירית הקרבית הפעילות ■
אוויר פתע במהלומת התחיל "בדר" האסטרטגי ההתקפה מבצע האחרון, 1

שכוחותינו עד קטים, אוויר בקרבות ונמשך האויב על מרוכזת 1
ויצאו עליהם טהוטלה קרב משימת כל ביצעו העצומים האוויריים ■

בעלי ידע, בעלי חזקים, הזה הגדול ומהמעשה הזה המרהיב מהמאמץ ■
הגדולה ההצלחה מאחורי אללה. בעזרת גדול ביטחון ובעלי גבוה כושר 1
כאשר מייד נחושה בהחלטה בה התחילו שהאנ^יר פרך עבודת היתה הזאת "■

הכאב. רב השלישי הסיבוב 0וף ע!] שלהם התעופה בשדות ה.'*ש שככה 1
עבודה היתה זו טייטים. טל יותר רב מס&ר להכשיר הפעולה התחילה ,1
אחת ובעונה ובעת שנים, ל6 5 בין בממוצע שנמשכה וארוכה, מפרכת ■

המקצוע ואנשי והמהנדטיפ הטכנאים מ0פר את להגדיל עליון מאמץ נעשה 1
מטוסים. ולתקן להכשיר כולם עליהם להטיל יהיה שאפשר האוויר, בכוחות ■

הטיי0ים. הכשרת עם בבד בד שנמשכה ארוכה, פרך עבודת היתה זו גם 1

מצרים. רחבי בכל תעופה שדות של גדולה רשת להקמת הכנות נעשו כן |

בג1יס ובכל תעופה שדה בכל מבוצרות עמדות הוקמו ו87יכך ,,11, IV"'.. _

הערה, האווירית להגנה והודות .'1לה מבוצרות לעמדות הודות אוויר. ■
אחד מטוס אפילו נפגע לא קרב, במטוסי האווירית להגנה הודות וכן ■
שהמטוס מרגע דקות משתי יותר עברו ל;/ הקרקע. על רמדאן במלחמת ■

בלבלו אלה כל מטרתו. לקראת בשמים כבר שטס עד המבוצרת מהעמדה יצא ■
מהתבוטה השני הלקח . למפלתו גרמו כך ו<,חר האויב, את והדהימו *M

להחליט המצב, את נכונה הערכה להעריך המפקדים את לאמן האורך היה ■
מפוכחת, שליטה לשלוט נבונות, החלטות ₪
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* f
אנשים דיוניו;, התקימי רביע;, תרגילים נערכו זו למטרה * j

וכל המדינה בתוך מחקרי!: נערכו בחו"ל, להשתלמות נשלחו , 1

מאיכות מפקדיה המזוינים לכוחותינו קיפקו יחד האלה הפעולות .י.

רב מאמץ שדרשו האלה, הפעולות על מצוין. כושר ובעלי מעולה 19
דעך, לא המלחמה שלהט בימים קשים, בתנאים נעשו רבה, וזיעה 11■

את הטביעה התבוסה גם ואמצעים. מאמצים הרבה בלעה ההתשה ומלחמת III
המטרה אל במהירות העניינים התקדמו הכל למרות אבל רישומה, 111

הרצויה. 1■

נטלו שלנו האוויר כוחות רמדאן. במלחמת הערבים קטפו ר,9ירות את II
ישראל, של הארוכה זרועה את גדעו הניצחון, בהשגת הארי חלק את 11

נופץ. שלה והמיתוס נכרתה שלה הרהב לשון ■1
1^9 יי

אוויר פתע במהלומת התחיל "בדר" הא5טראטגי ההתקפה מבצע ■:1
תיאום ומתוך והסורית, המצרית נחז*ת מגולה, תיכנון פרי מרוכזת, 1
הערבייה. המזויינים הכוחות של העיקריים החילות שאר עה מדויק 1
מטוסי גיחות 200 של בכוח אחד ברגע יצאו שלנו האוויר עוצבות ■

ובדייקנות. במיומנות והמוטתרות המו0וות מטרותיה;. אל מזרחה קףב ,1
התעופה שדות היתה: והתוצאה להשמיד, עליו מטרה איזו ידע להק כל MM
עמדות 10 חורבות, לעיי הפכו וביאסנ^יראני ובתמ^דה באלמליז, M
ארוכת ארטילריה עמדות שתי , נחרבו הוק מדגם קרקעאוויר טילים 1
הושתקו, והתראה הנחייה ומרכזי מכייס עמדות שלוש נהרסו, טווח 1
עלו בכיני, ובשיבוש בבילול 17עסקו וא0גירגים, ך<םר1ישיב תחנת * ■

לפורט מזרחית המעוז לאויב, אבדו מינהליימ איזוריו: שלושה באש,
שלנו קרבהפצצה מטוסי האמיצים. טייטינו עלידי נמחץ פואד

את הפציצו הם באוויר. שליטה להשיג כדי בעוצמה להפציץ המשיכו
כל ההוק עמדות ואת המכ"נ: מתקני את בסיני, האויב של התעופה שדות

מטוס. גיחות 300 בערך הוקצו אלה למטרות הבעולות. תקופת

שבאו האויב למטוסי שלנו הקרב מ(1וטי ארבו באוקטובר ה7 בבוקר
שנמסכו אוויר לקרבות איתנ: נכנסו שלנו, התעופה שדות "ת לתקוף
,קהאויב הדלתה בצפון באוקטובר ו10 ,9,8,7 בימים רבה בעוצמה

הצליחו שלנו הקרב מטוסי מטוסים. ל70 60 בין התקפה בכל אליה שלח
את והשמידו פגעו שלנו, האווירית ההגנה עם נהדר פעולה שיתוף לשתף

משימה, שהיא איזו לבצע לחלוטין מהם ומנעו האויב מטוסי רוב
בשדה, ומטיליהם מפצצותיהם להיפטר האויב מטוסי את שהכריח מה ,.
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התעומה לשדות לה0תנן שהצליחו מטוסים של זעום ממספר חוץ
מעטות, טעות תוך שתוקנו קלות, פגיעות מהם ג;1חד וייגעו *

לתקוף האויב יטה נ באוקטובר 20 עד מ7 שבתקופה לציין, ראוי
))למנצורה,אלצאלחיה, אלקיזאמיה, בלבד! מצריים תעופה שדות 10

יויף, י נ ך. אבוחמאד, קויסנא, גינאקליס, /^בראחיית, טני1א,
היה וזה הרא;5ונה, בפעם האויב נינה באוקטובר ב7 ביריריציה.

כן אחרי אבל תעופה, שדות 7 לתקוף ניסה הוא ביותר, הבולט הניסיון
לתקוף המשיך והוא התעופה שדות נגד 0לו האווירי המאמץ הצ9מצם
לדעת נוכח שהוא פשוטה, מסיבה ביום, ארבעה עד אחד תעופה שדה

על אף המערכה. מן המצריים הכוחות '!ו1 ל0לק הזאת השיטה בכישלון
גיחות ב166 פעמים 6 הותקף למשל, אלקטאמיה, התעופה ששדה פי
מטוס גיחות ב66 פעמים 5 הותקף אלמנצורה התעופה ושדה מטוס

הפסיק האויב המלחמה. כל מלא בכושר לייעול האלה התעופה שדות הוסיפו
באוקטובר. 21 מיונ: שלנו התעופה שדות את לתקוף לחלוטין

משימת את מילאו פעילי!;, שלנו האוויר כוחות היו קרבות ימי 22
נמערב האויב של הכיס התפתוו וכאשר למו&וג, בכוטר האווירית ההגנה

גוז1ץ ואיזורי ביותר, חריף באופן האוויר קרבות התפתחו התעלה
יותר צד מכל בהם שהשתתפו ביותר, קשיח אוויר קרבות ראו ופאיד
ויותר. שלימה שעה אחת לא שנמשכה עיקשת בלחימה קרב מטוסי מ70

גדולים, קרבות 8 מהב בערך, 50 היה האוויר קרבות של הכולל המספר
שלנו. המנצחים האוויר כוחות של בהיסטוריה נצחים לנצח שיירשמו
וסואץ ד פורלזג:עיד,ר:}!י הדלתה, צפון מעל לאויב הופלו אלד בקרבות *

, בקבי שנפלו האויב מטייסי אחד מעיד כך על . מטוסים ל90 קרוב
הגיע המצרי האוויר טחיל חושב "אני שאמר! אלקלעי חיים ^י טגן

. מטוסינו את יתקפו :1 י מצרי שמטוטים ציטיתי לא ביותר. הגבוהה לרמה
מטוסי 3 בו שהופלו ומצריים, :1 י י ישראל מטוסים בין אוויר קרב ראיתי

בקרב." שלטו המצריים והמטוסיה; פאניזום

עתודות את שלנו האויר כוחות הפציצו באוקטובר ה7 בבוקר החל
אבירות המלחמה ימי כל להם וגרמו רחמים, בלי האופראטיביות האויב

קרבהפצצה המטוסים להקי ואנשים. נשק ציוד, במטוסים, נורז!ות
הנ5גיעה בממוצעי שיא מסטרי השיגו 21 ומיג 17 מיג סוחוי, מטיפוס
מ1,000 ליותר יצאו אלה ממטוסים 1!חדים האויב. מטרות של וההשמדה
בכושר בוצע השדה לארמיות הישיר האווירי הסיוע גם מטוס. גיחות
ששככה עד באוקטובר ב6 המלחמה שהתחילה מרגע מל1ו, ובתיאום נדיר *

גיחות כ5,000: ביצעו האוויר כוחות באוקטובר. 28 בצ1;רי האש
זה. לצורך מטוס
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ובצפון, בדרום י י מי בעומק קומאנדו יחידות הנחיתו 0,7 . ]!*1'J1 |ן

תמרוניו את עיניה תנועותיו, im ושיתקה האויב את שבלבלה פעולה 1

אספקה להביא המסוקים המסיע; המלחמה כל 3לו. האספקה ואת ;

ובלילה ביום המלחמה איי להמשיך ש'יוכלו כדי הקומאנדו ליחידות
ביותר. הגדולות ויבסכיווג ביותר d 'r>pn בתנאים

טונות מאות הטילו 0ייה1], .ת ר מט ל רב הרס גרמ;' '..ללנו ההפצצה מטוסי
פיזרו 1<ןלטור, 0דר התעופה, שדות ל5ל הרסניות פאצות של

בכיוון שהדרו האויב קל ממוכנים והוי: ר. ן ן ו קרי ריכוזי וריסק! ן
בנו0ף זאת כל קלו, ;^יקת כ,?:'.' n;n ג^ר:1 את ריסקו דוורהואר, ;

המדיניות מטרותינו על בהגנה המפציצים ש^יל'ןן הגדול לתפקיד j

את להדוף מלאה בכוינווג עמדו הה א5יי. סזימ:;נ מפני' והכלכליות ;

החלטתו לאור וביחוד .חרוויות, נטויות להפ<:יץ ית13נה אם האויר. .;

תחת סן של מדיניות על המלחמה לנני כבר 0<י<!;:. ה:טי;. של הנחושה
נפל;.ע ו;11ו! ונ3ל!1נ: עומק תחת עומק שן, י

המלחמה ואחרי המלחמה בנ'שך המלחמה, ל/^ני ,י.:י2',ו ו,ה;יוז ר י ל הס להקי
ולסכל האייב מעולות :יהר ;1 ■1 yp'.: in V:<n u" בהצלחה, רבות משימות
המהיר. לחיסולם וגרמו הלמווניו ל.:,ג תיננלוו;ין את גילו איתן. **

בביצוע ומיומנות רוקר טל גבוהה לדרג' הג">ו י1:' והמהנדס הטכנאים
לתדלק והצליחו מטוסים ב1:קוי גיויו גבוהה לרמר. הגיעי חובותיהנ,
דקות. מ6 יותר לא ;1ל בזמן וב3צ:גו: בו1דומיש.י5 :1ותט ולחמ^ מל1ו0יס (I

המדהימים השיאים על רמינ: בקשקו:זינ1 הע,"לת הלל \.ר. מילא; לא הם אבל ן

שיא,פלא דבריה לפי דשלגה נאגר , ב~1967 ישראל שעשתה כט' האלה,
העולם חלל את מילאו לא אנטלנו בלבד" ;קו11 '7.5 ;1ל m'^ דוגמתו, שאין ן 1

בלבד. חובתם ,את nnair v.w n~\r7nn artv כידען מ^נ רמים, ג:פיל1הוטיח

ימי כל בהצלחה an1'. mo''t/.i ;ut ^בצ^. "לני האיוייר כוחות המשיכו' ככה HI
ובעומק הכבושה ביז'ני האויב מטרךת על י5י1 ;:יומ שהיווה מה המלחמה, ■ 9

היא, ממטוטינו והאויב טל חשקו לעוצמת ההוכחה הישראלי, השטח ■:
לביצוע הוקצה האויב קל הקרג מטוס ^ל הגיחות ממטפר מחציה שכמעט ■*
מטוסי גיחות כ4098 הוקצו ל ל למ;1ימה 0יני. מעל ר י וו v. מטריות ■;

באוקטובר. 226 בתקופה המצרלת תחזית ;11[,';< גיהווג 10,322 מכלל קרב ■

הסתובבו רמדאן, במלחמה שלנו : י ו ו ה$! ת ו כלח ישי לחמו כזה באופן ■
הרצויה המטרה את וי ק;וות,השיג ג!/1יו.ז.ת יבע7 העננים, מעל והשתוללו ■

ל;.לוהים"; טהגטיחו ה 13 קיימו האכ..נה "אנשי הכתוב ב;;ם ונתקיים '■י
גדולים מ!;מי^'נ^ היו והם |,0
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אלשיח* שארם מיצר ,■]

אלמנראב ובאב י*

הים כוחות H

ובאבאלמנדד. עקבה למפרץ דרומית אלשירו' שאם מיצר בין H
של טענותיה כל את שלנו ריס כוחות הפריכו לוף ים בדרום H

ב3ני אותן חשפו עקבה, למפרץ הכניסה את לתפוס חייבת שהיא ישראל, ^
היחיד הישגפ זה היה ואילו שבו:ן. השקר את והראו העולם כל M
אלה כל מזה. יותר הרבה עשו הם אבל דיינו. , רמדאן במלחמת Bj
אחרי שלנו הים כוחות שעברו הגדול הפיתוח בזכות להב באו H

והאימון. הנשק האירגון, מבחינת 1967 ביוני האחרון הסיבוב ■]
של היב בבסיס אלה כוחות שלטו ף ו יי ינ1 של האופראטיבי בכיוון U

האלה הכוחות שלטו התיכון הים של האופראטיב* ובכיוון סוף, ים Hj
אחראי היה כזה ימי בטיכ כל ופורל^נ^עיד. אלכסנדריה בבסיס* H
ובאמצעיס נכוחות שלו האוקראטיבי התחופ את לאבטח לחלוטין H

באיזור החוף למטרות הגישה את ה^ויב מן ולמנוע לרשותו העומדים 1|
שלו. הפעולות ■

יחידות לפתח מאמציהם כל את שלנו הים כוחות ריכזו החימוש בתחום ^■
והספינות הטורפדו ספינות הטילי!:, ספינות מנוטר את להגדיל קלות, יפ ■
תחילת ענ: בחופיה. אויב מטרות להרעשת מונחיה לא בטילים המצוירות ,1

צפרדע ואנשי ימי קומאנדו כוחות הים כוחות לרשות עמדו רמדאן מלחמת ■
הקומאנדו אנשי את אימנו הימיים הכוחות החדיש, הנשק במיטב המצוידים :

1967 יוני אחרי התעלה את שצלחו הראשוני!: היו הם ^חדות, בפעולות
שצלחו בכוחות תמיד השתתפו הם היטראלי, מהנשק דוגמאות ללכוד בדי
מארביב,זרעו והקימו שבוייו: לכדו ו1969, 1968, ב1967 התעלה את

האויב. מעוזי על אחדות פעמים ופשטו התנועה בדרכי מוקשים
דרומית }|לגי1.אהאת מעוז על היתד, ביותר המפורסמת הפשיטה

תופיק. לפורט

שהס לדעת ונוכחה סכנה מהווים ;.)לנו הי^ שכוחות הרגישה, ישראל
ינ: בטילי "אילת" המשחתת את שהטביעו אחרי למלחמה, כשרים

חיל של חדשה אסטראטגיה על הודיעה לפיכך .1967 באוקטובר ב21
כיוונים? בכמה שתפעל הישראלי, הים

*■
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בטילי מצוידות מהירות בספינות הישראלי הינג חיל איוד .1 ■

"0ער". בשם ו נ ו שכ טעינות גהריאל, ■

מפותח. ימי ציוד בייצור הישראלית התעשייה על הישענות .2 ■
גביי^ל. הטיל את בעצמה אומננ: ייצרה יעראל ■

שלהן הקרביות שהתכונות מאנגליה, חדשות צוללות קניית .3 ■
העתידות. הים למעולות מתמימות ■

והנשק, האימון מבחינת הצפרדע אנשי 3יתוח .4 1

תצפית, למטרות בין הים כוחות עם לפעולה מטוסים הקצאת .5 1
חילוץ או ני!:, כוחותינו כינוסי הפצצת אווירית, הגנה ■

ימיים. בקרבות במערכות שנקגעו ישראליים ים כוחות 1
הפצצה קרב במטוסי במסוקים, ישראל התרכזה זה התחום ■

קרב. ובמטוסי 1

השלישי הסיבוב בין רבות משימות הו13לו שלנו הים כוחות על ■
מקום בכל האויב של הים כוחות את להשמיד נדרשו הם והרביעי. "■
לפעול העשויות האויב של החוף מגזרות את להרוס בו, ל'נמצאו ■

אחד אולי השדה. ארמיות של ההתקפה במבצע כוחותינו נגד ,1
קווי על להגן היה שלנו היב כוחות על שהוטלו הבולטים התפקידים ■
יודעים כולנו הזה. הק;1ר את לנצל מהאויב ולמנוע היגיים, הקשר ■

הים, בדרך אליהן המגיעה לאסטקה מדינות זקוקות מידה באיזו 1
והיקף מאוד, ויקרה מאוד מוגבלת היא אווירית שתובלה ממני ■
הוא ימית תובלה באמצעי להוביל ש!!פסר האסטרטגיים הצרכים ■ ■

במסע, טון 40.000 להוביל יכולה בינונית מיכלית מוגבל. 1:לתי ■
כמות אותה להוביל כדי מטוסים של רב במספר צורך יש אבל "דוד ■
התובלה. דרכי שתי בין הגדול הטער את היטב המבהיר דבר עצמה, 1

שלנו הים בסיסי על הוטל לעיל, טצויינו המשימות על נוסף ■
מצרים. של הטריטוריאליים בםינ: ולשלוס חופינו על להגן ■
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1975 באוקטובר 6 לפי הימי המצב ■^ " *^
לזיכה ובנמל 777CM בנמל במוקמות ו הי ב י ו הא של נ: הי ות יחיד |

_ ...... . , .. ., _ _ ^ ..., ,

השוואה מתוך ו^לעירדקה. גפנה פותיזיעיד, באלכגנדריה, הים ב0י0י ■
עולה 17כוחנו מ0תבר, האויב של ס הי וחוו! כ ה ע שלנו כ הי כוחות של ■
מוקטים,אבל זריעת ויחידות הוללות במטחתות, האויב של כוחו על 1
להקצות ו י ות . ו באפסר ו טיליו: ידו0יתב.'~י:ינות עלינו עולה ;1 י ו הא 1
עלינו עולה כן שלו. הים כוחות לסיווג יותר גדול אווירי מאמץ 1

שלו. הים כוחות עם ביהד ה51ועלינ.1 במסוקים האויב 1

ק"מ 1,200 הוא גופינו <!ורך הגדוליה, בממדיו; מצל1יינת הימית הזירה ■
עולים אינם התיכון בים האויב פי שחו בעוד סוף, וני;; התיכון בי^ 1
של והגיאוגרפי הפוליטי מצבה '1בגלל ברור אבל בלבד, ק"מ 400 על 1

קיום את המאפשר ואטי לעורק נחשבים שלה הימיים הקשר קווי ישראל ■
וצבאי. כלכלי ^>ו3י בעלי חומרים ואספקת כלכלתה ■

של הטנתי התימרון ביצוע על ר מט נ 1973 אוקטובר חודש בתחילת *■
חעוב כלזלק עצמו, מועד ב^ותו שנה כל המתקיים שלנו, הים כוחות 1

היא התימרון 0מטרת פור0נ:, המזוינים. הכוחות של הגדול מהתימרון **■

מבת 0וף ענ: האימון תוצאות <!ת מע/'1י באו^ן לבדוק בלומר "כרגיל", 1
לאיזורים התיכון היע במעמקי ובדממה גל1קט נעו גוללותינו האימונים. ,1

טגורות, מעטפות היו אלה בצוללות המ1£קד שולחן ועל להפ שנקבעו 1
האלה למפקדי^ הוראה ניתנה הקרב. מ;6ימת 0ל הגדול ה0וד את המכילות ■

המתאים, ברגע להם שתינתן מיוחדת, בו.:קודה אלא המעטפות את לפתוח לא ■
מנמלי באחד נחוצים תיקונים עריכת קל בתירוץ נעו סוף ים צוללות 1

של הים שלטונות עם לכן unp,אלד תיקוניה על הו^כ1: ואומנם פאקיי0ן, 1
רשמי בביקור טריפולי בנמל שהתה שלנו ת ו המשחת אחת זו. ידידותית מדינו; 1
הבעולות איזור עבר אל נעו נוף ים ומשחתות האחות, הלובית ברפובליקה ■
במסווה זאת כל  0וף ים טל הדרומי הקצה אלמנדב באב יד על שלהנ] ■

הוטענו הנותאיו: ברגע הביזור. למדינות ידידותי ביקור עריכת של ■
"מכיוון הינ:, כוחות של האפקטיבי הנשק י0ים, היכ טילי והוכנו 1
הזאת התקופה בל חוטבה מסובך, טגנני מבצע היא הטילינ שהטענת 1

טילים וטעונות לקרב מוכנות יהיו הטילים גבינות שכל כך בדייקנות, 1
הטעולות. התחלת לפני ■

* 1
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האימונים טל היוה מ0דר חלק היו כאילו הוכנו המוקשים
ממ3קד אי",חוץ התימהון. תוכנית ^ל המעטי הביצוע ובמסגרת *1

האלה הסודות על ידעו לא הים, במפקדת קצינים ומכמה הים כוחות ■
דבר. ■

מוחלטת ובסודיות החשיכה בחסות התפרסה החופים ארטילרית 1
טלה הקרב עמדות את ותפל.ה מכ'ורתי, תימרון ביצוע של במסווה ■

המצופה. ליום בכוננות ■

הימית המלחמה התחילה אז 1
רחבה בחזית האויב טל מטרות העסקת בסיס על בנויה היתה התוכנית ■
יחידות טל הקרב מאמצי במירב שימוש תוך התיכון, וביכ יוף בים 1
גורם את לנצל במטרה הפעולות, של הראשונים ובימיני בשעות הים ■
את ולבלבל האויב טל המאמץ את לרתק כדי מירבית במידה ההפתעה 1

מפקדותיו. ■

מטקלן כובד בכל בו השתתפו באוקטובר ב6 הקרבות שפרצו מרגע 1
הטורפדות, הטילי;:, בפינות החופינ!, ארטילרית הצוללות, המשחתות, 1

חוטים חתים פלוגות הצפרדע. ו:,נשי הימיות הקומאנדו יחידות ^■
המבצר ואת פורלזכואד שבמזרח המעוז את הרעישו בפורי4^עיד 1

המצוירות טפינות שייטת פואד. לפורט דרומית העשירי בקילומטר ■
האויב ריכוזי על מרוכז טילים ירי ביצעו לאמונחיע בטילים *1

בראר~ האויב של מעגן הרעיל1ה בטילים מחומשת אחרת ספינה בימאנה. ■
3 ה רמי לא החופים ם חת" פלוגות סייעו לוף בים התיכון. בינ: ברון 1

טילים טפינות שייטת 17להן. העימות שבקו האויב איזורי את והרעישו ■
בזמן בו . אלל^ירו' בשארם האויב של מטרות הרעישה בספאגה הממוקמת ■

רא0נלדר. איזור על מונחי!: בלתי בטילי!: טילי!. מכת הנחתנו 1
והתפוצצויות. שריפות נמלאו התיכון ובים לוף בים האויב חו&י 1

כדי פעילות של מידה באותה רמדאן מלחמת ימי כל נמשכו היט פעולות 1
השמש שקיעת עם יום כל כבידות. אבירות לו ולגרום האויב על ללחוץ ■

אחת יצאה באוקטובר ל3 7 שבין בלילו; הלילה. פעולות התחילו ■
יחידות טל והשמדה גילוי למלע פורלזיעיד מב;>י0 ו נ טל הטילים מיחידות ■

3 השעה בסביבות רמאנה. לאיזור להתקרב העשויות האויב של ימיות 1
שנטתיינ; ימי קרב פרץ בינונית, ימית מטרה זו יחידה גילתה 03.35 ■

חזרה ויחידתנו הישראלית, היחידה בטיבו'! 04.30 השעה בסביבות 4■
בשלום. בסיסה אל 1
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גוגיות שלנו הצוללות בעוד לצוללותינו. רב שלל נמצא סוף בים
ישראלי שיט בפני ן וז1ן רל1ס ו ת בקירות במחציתו בערך היה את

6 לפני הזה לים שנכנגה ישראלית, ג1פינה לפניה הופיעה והנה
פצצות בשתי בה לטגוע התקשתה שלא הצוללת, לפני וחלפה באוקטובר
והמשיכה הימנית דופנה על נטתה הספינה י. ץ נ י 11 21 ר.קטר טורפדו
המלחמה לנ;וף ועד הזה האירוע 'וחו> היתה. כלא שהיתה עד לנטות
עבריו מכל המוקף זה, ע י ב סוף. בים הישראלי השיט כליל נפסק

אחת. ישראלית אניה א^ילו עברה לא ערביות, מדינות

תילמת, מעגן על מוצלחת פשיטה צפרדע אנטי פשטו לילה באותו 1

את למקש התקשו r^ שלנו הצפרדע אנשי קידוה. מיתקן בו שהיה 11
^עולה. מכלל לגמרי אותו והוציאו המיתקן ■■

ו9 ה8 שבין הלילות m> לעולם ישכח לא הישראלי הצי ■
קרבות התרחשו האלה הלילות בשני . 1973 באוקטובר ה16 ו וה15
הישראליות. הג1ער נגינות ובין המצריות הטילי11 (.פינות בין קשים

האויב יחידות "ל תנועות קלטנו באוקטובר) 98) הראשון בקרב
הביון ומנגנון , בערך 13.30 בשעה עתלית נמל ^ת שעזבו ברגע

♦" שלנו! הטילים לספינות בעוד האויב, יחידת תנועות ^חרי עקב המצרי
העריכו הים כוחות רבה. בדקדקנות ל^נבחר במקום ימי מארב לו מכינות
מורכבת היתה האויב של השייטת ?לברלס. ל דמי^ס בין יתרחש שהקרב ♦

k לזרות המשיך האויב על המידע ידידות. מ3 אחת וכל קבוצות מ3
לטוה נכנג;ו האויב שיחידות ברגע המצרית. הימית העוצבה מ3קדת אל

בפעכ אירעה וכך לקרב, להינ:נ>) פקודה העו<יבה מפקד נתן שלנו הטיליה /
הודות י0ינ_ו. מונחיה בטילים התנגשות החד>''ה בהיסטוריה הראשונה I

דיוק וכן האויב, של הטילים מטווח גדול שלנו הטילים שטווח לעובדה 11
הטילים הפתיעו שלהנ;, הגילוי ומערכת הטילים של ההנחייה מערכת 81^

ספורים רגעים עברו ולא ישירות, n 1sj^ ei בו !5געו ה'1ויב, :;ת שלנו ■I
הים. קרקעית אל דוכני את wyו האויב של ספינות ש4 עד ■H

שלח המזוינים, הכוחות של הנ:ללי המוגקד ארמאעיל, <<חמד ;;ול פריק Iff
כל בשה הטילים (.פינית ;1ל 2 חל]יבה מפקד אל והערכה תודה מברק 11

אחרי ובהתרגשות בעניין "ל1עקבו האזרחית וכל המזוינים הכוחות חיילי 1■
הראוי ניצחון שלנו הים כוחות לזכוו! שהו0יף הקרב, תוצ'1ות ,^נ

ולהישמר". להיזכר BB

i
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לחלוטין. שונה היה ב'!וקטו1:ר ל16 15 טבין שבלילה הקרב ,1
את מצריות טילים ספינות של שייטת עזבה לילה באותו ■

האויב י ע" תתגלה שלא כדי איטית במהירות החשיכה 1;צל אלכסנדריה ■
אמורה "ממנו אבוקיר, במעגן לתהות השייטת על פקדה המפקדה ■
לאיזור טתתקרב שהיא מטרה כל נגד טילים מכת להתקיים היתה ■

מזרח. מכיוון לאלכסנדריה להתקרב שתנסה אן לאבוקיר, י/|\יד שבין ■
הימית העוצבה טינתה באוקטובר 16 ניוע 01.20 השעה בסביבות ■

ולהטיל אך.וקיר למעגן להיכנס עמדה טלה, השייט נתיב ;!ת המצרית ■
גילתה 01.27 בשעה העגינה לפני אבל דסוקי. האי מאחורי עוגן 1
הטילים ששוגרו לפני בהן. לטפל ויצאה ימיות מטרות שתי העוצבה 1

קבוצות, בשתי טפעלו מטרות 4 הכל וכסף , חדשות מטרות שתי הופיעו ■
ימיים. מילים כ4 היה שביניהן והרווח 1

האויב ספינות על טילים המצרית העוצבה שיגרה 01.35 בשעה ■
עליהן. גירי פתחו החופים שעל הטילים עמדות וגם ■

לפני ונתקעה נפגעה השלי"ית ה4, מתוך ספינות 2 טבעו רגע בן ■
ה16 שחר עם בלבד. אחת טפינה .'1לא נשארה לא הקבוצה ומכל ישיד ■

כליל. לחסלה כדי שנפגעה ה0פינה את מטו0ינו תקפו באוקטובר ■

שלם כמעט גבריאל טיל להשיג האליחו שלנו הימי המודיעין גורמי ■
האמת את לגלות כדי הטיל <,ת בדקו מהנדטינו הספינה. משברי לגמרי ₪ך

התברר הבדיקה אחרי לראטו. מסביב ישראל שאפפה הילה אותה על ■
כמה בו וי" ואיטלקיים, ארפתיים מחלקים מורכב גבריאל שהטיל *
הטילים של מזה נופל שכושרו הסתבר, פשוטות. ישראליות תוספות ■
היעילות מבחינת המצריים הים כוחות ברשות הנמצאים הסובייטיים ■

הניווט. כושר ומבחינת הטווח מבחינת הטיל, ר'!ק של 1

היו האויב, של הימיים הק''"ר קווי את לשבט שנועדו פעולותינו, ■
שבסיבוב הימית במלחמה ביותר החשובה 17התוצ;!ה יתכן ביותר. יעילות ■

שקווי ספק, מכל הנעלה באופן ליבראל הוכיחה 'היא היתה, 1973 אוקטובר ■
וכן <גודק, טלום לקבל לסרב תוטיף אם בסכנה שלה הימיים הקשר ■
אל17יח* niKV באיזור להחזיק י/^ר'ל של נימוקיה שכל הוכיחה, ■

הנשבר. כחרס משולים 1

6 ביום 16.00 בשעה ו נ טל הווו'ן משרד פרס0 הפעולות תחילת עם ■
בינלאומי לשיט כמטוכן מסויט איזור הקובעת הודעה, באוקטובר ■

להתרחק לאוניותיהן להודיע המדינות מכל וביקש קרב, 3"ילית בגלל *1
שלומן. על לשמור רוצות הן אם זה זור מאי "■
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הפעולות לאיזור ייחס דבר אותו הודיע הטורי החוץ משרד aj * ;

שתי שלנו הצוללות הטביעו הבעולות בתקופת הסוריות. הימיות 1

שציינו, כפי אחרת, באוניה ופגעו התיכון בים האויב של אוניות
איננה שישראל הדבר, טבעי הפגיעה אחר'1 טבעה שכנראה אוניה

שרוב שלה, הטורי בצי בהלה לעורר לא כדי אלה אבידותיה את מפרסמת
אחרית ממדינות ימאים הם בו העובדים

כל את ולבדוק לבקר הזכות את המטחתות לעצמן לקחו אלמנדב בבאב |
עד ונמשכה המלחמה תחילת עם התחילה זו פעולה הסוחר. ות י נ או 11

"בכניסה בבלאעים הנפט לודות את לנצל מהאויב למנוע כדי סופה |
מיכלית טבעה כאן האיזור. !,;.; ומיקשנו וחזרנו ס1אץ,מיקשנו למפרץ !

טון
וכן סירוס, האלגיה היא ,/46,000 בנפח האולב של גדולה דלק

טון 2,000 של בנפח אחרת ספינה
מעמסה האויב כתפי על להטיל הצלחנו הימיים המוקשים באמצעות

האלה המלקשים ק ו לטיל אוניות ותל רש ב היל שלא מפני כבידה
סילוקם" דרכי על ידע שום לו היה ולא

*

האוניות 200 מתוך רבה בהצלחה עלה ליבראל הימי הקשר ניתוק
הגיעו בחודש, התיכון בים יש11ל לנמלי להגיע נוהגות שהיו ♦' /

סוף בים בלבד. אוניית 23 ב"וקטובר ל30 6 בין אלה לנמלים ן

לצאת ישראלית אוניה לשום הרשינו שלא משום גמור הניתוק היה
דפי מעל הכל קראו וכבר המלחמה 'מי כל אילת לנמל להיכנס או

הישראלי. השיט בטני אלמנדך. ב<*ב טגירת השפעת על העיתונים

בלילה פשטו הצפרדע אגשי רישומה את השאיר הימי הקומאנדו גם
נפט קידוח מתקן פוצצו בלאעיח, מעגן על באוקטובר ל8 ה7 שבין
ימי קומאנדו כיתת פשטה באוקטובר ל10 9 שבין בלילה בו. המצוי

הכבישים, צומתי את סיןשו ואנשיה 0ואץ שבמפרץ אבודר1.ה איזור על |
ל16 ה15 שבין בלילה הזה גוייזוו המצויים דלק מאגרי פוצצו ||

איזור על הימי הקומנדו 0ל מוצלחת פשלטה ועולת נערכה באוקטובר I
ביחידות לפשוט לשוא ני0ה הא,יב לאל15ור" דרומית שיחיביתאן ]

כל על גומי טירת השמדנו ב!י!לעירדקה  ו נ ^'ל הלם בסיסי על קומ"נדו :1

יום בבוקר סוף, בים גפתון לא' מ;רוו>ת שלה, הצפרדע "נשי צוות |
האויב ניטה באוקטובר ל12 ה11 שבלן בלילה באוקטובר. ה12 ■I

לא הוא אבל ו)?לאדביה, ^0א~;.: מעג; על מיוחדים בכוחות לנ"שוט * HI
"דבור", מדקם מזו'ינת ה ספ'נ לו ו השמדי. היבשה. אל גע להג הצליח ■H
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שבין בלילה קומאנדו. אנשי נושאות גומי סירות מספר על נוסף *■
בסיס על צפרדע אנשי באמצעות לפשול] האויב ניסה ל17 ה16 *₪
ששקווה גומי בסירת ופגענו לו ארבנו אנחנו אבל פורטסעיד, ■

בנמל האויב של צפרדע אנשי חוליית השמדנו לנמל, שהגיעה לפני 1
מהמים. גופותיהם את ומשינו 1

קל;ו, הים כוחות נגד פעולותיו בכל שנכשל לדעת האויב נוכח כאשר ■
קל קבוצה תקף אזרחיות, דייג ספינות נגד פעולותיו את כיוון ■
ל15 14 סבין בלילה 0וף בים רא0עיארב במעגן דייג ספינות ■

ה*תה טלנו הים כוחות להצלחת ביותר החשובות הסיבות אחת באוקטובר. ■
המצריים הים כוחות בין ההדוק והתיאום המדויקת התצפית ■

חילהים את להפתיע מהאויב שמנע מה הסוריים, הים וכוחות ■
הפעולות. זמן כל הסורי או המצרי ■

רמדאן במלחמת המצריים הים כוחות של המלחמה מדן"ח לבסוף, ■
הרעישו , ים בטילי עיקריים קרבות 4 קיימו הים שכוחות מסתבר ■

דלק), מיכליות 2 (מהן ספינות 5 הטביעו האויב, של חוף מטרות 10 ■
4 וביצעו חופינו על האויב של ימיות התקפות 9 בהצלחה בלמי *1

שוני0, מסוגים שייט כלי 29 כוחותינו הטביעו כן מיוחדות. פעולות ■
בינונית, דלק מיכלית מסוקים, וש1!ת נ טילים, ספינות 7 מהם ■

אחרים ישראליים שיט בלי 7 נפגעו כן אוניות. ו3 קטנה מיכלית ■
האויב, של מסוקים 12 והוטלו ■
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הימים מאת מלחמת *■

המדיני המאבק /0לב 1
(1974 בינואר 25 עד 1973 באוקטובר (מ17 1

שנטטקו, אחרי והן הקרבות בזמן הן שהתחילו הפוליטיים המאמצים ■
לפתרון המתאים האקלים וליצירת המזיב להרגעת רצופים בגסיונות ■

ריק, מחלל התחילו לא <.לה מ.';מ*ים מדיניות, בדרכים הסיכסוך ■
התעלה בחזית הצבאי המצב של והכרחית טבעית השתקפות היו אלא ■

הכללי. המדיני המצב ושל והגולן 1
המזוינים כוחותיה כבירות. לחידות 0פגה "ישראל ספק, שום אין 1

ההתערבות ואילולא שלהם, האפקטיביות ואת איזונם <;ת איבדו ■
המזוינם הכוחות היו הדחופות, ההצלה ופעולות המהירה, האמריקנית ■
יכולים היו ולא המלחמה 17ל העשירי היום אחרי מתמוטטים ישראל של ■
חיים רוח להפיח הצליחה האמריקנית הצבאית האספקה להילחב. להמשיך ■

ולנוע, להמשיך כושר לה לתת הישראליים המזוינים בכוחות *■
המצב מאזן את להפוך "בא להימור ז<!ת ניצלה הישראלית והמפקדה ■
ישראליים כוחות להעביר כדי 3דוורסו.יר פירצה ,1תיחת הצבאי *■

גרוע ונעשה הלך הזאת הטעולה ש1;תנ5תחה ככל אץ. 10 לתעלת מערבית ■
ל0כנת נחשפו שכוחותיו מפני הילר"לי, הצבא "ל ה"סטרטגי המצ1: .1

העצומה ההתארכות בגלל האסטראטגי ו;מ*זן להשתבשות שגרם מה ניתוק, ■
המצריים הכוחות הצלחת בגלל נחשפו " ים י הישראל האספקה קווי של ■

וצפופה. מהירה ריכוז בפעולת הישראלי הכיט את להקיף במערב ■
מ0וכן במצב נמצאו הכ>0 בתוך מכותרים שהיו הישראליים הכוחות ■

להיות הפך דוורסואר באיזור שהובקע הבמבוק וצוואר וחמור, ביותר ■
היו הזה, הבקבוק צוואר נ"גו או נותק אילו שלהט. החיים עורק ■
ומנותקים מוקפים עצמם את מוצאים התעלו; במערב המאויים הכוחות ■
מודעים היו דרום פיקוד ומטקדת הישו"לי המטר."ל חייט. ממקורות ■

הגנרל של האמביציה אבל קץ, להם לשים וניסו מההתחלה אלה לטכנות ■
את למנוע אפשרות כל סיכלה ה,;לה, הכוחות מפקד שרון, אריאל ■

הישראליים. המזוינים הכוחות של הכללי האטטרטגי המצב התדרדרות ■

149/... *1

י



1  149  11

ו
בכל והצפויים החשופים, כוחותיה .'ת ולאבטח להגן כדי בידה טהיו |9

הכוחות היו עצמה שעה באותה המווו(. במלכודת להשמדה רגע 1^^
רבה בעוצמה דבקים , אבידותיהם למרות המצריים, המזוינים HH

הקשה, הלחימה את להמשיך מ10גלי1] ובמערב, במזרח במאחזיהם 19
לתפעל המ0וגל כושר בעל כלוחם המ<ירי החייל של החדשה ודמותו ■H

הישראליים. המוקדים לעיני עמדה במיומנות המודרני הנשק מיטב את ^^
צבאית מבחינה במצב לטפל אפשר שאי להשתכנע, מחויבים היו לפיכך ■H
אותו ירע אלא המצב את ר ט 17 י לא הצג<>י המהלך שהמשך מפני בלבד, ^^

מנוס שאין הכרח המדינית הבעולה נעשתה לפיכך ויותר. יותר 9^^
ולהטיל הלחימה את להפסיק מאמץ עלידי המצב להרג11ת להבי!' ממנו ^H

של ולבטחונה ל17לומה לערוב האמרגנית ההתחייבות אש. הפסקת ■M
האמריקנית במדיניות עיקרי !1סטרטגי קו שהיתה התחייבות ישראל, ■

זה. בתחום האמריקנית לפעולה מוצ<1 נקודת בחזקת היתה התיכון, במזרח
2001 מיליארד 2 של סכום להקדיש ניקסון הנשיא מיהר לפיכך
הקונגרס להסכמת לחכות בלי ליבראל צבאי לסיוע דולר מיליון
החדישים האמריקניים הנשק מאגרי את לפתוח והזדרז האמריקני,
אווירית ברכבת וציוד נשק מהם להזרים כדי העולם י ו ו א ק בכל ■. 1

בלי מדינות כמה של האווירי ובתחום בוזריטוריה שימוש תוך לישראל, וימית
מתנדבים של רב מספר אדה"ב שלחה עצמה שעה באותה אישור. לכך ק'נתנו *.

אחר וציוד לישראל, שהגיע המסובך האלקטרוני הציוד את להגעיל /

היה שהוא ספק אין אבל היום, עד ו ג ו נ) ואת היקפו, את לקבוע שקשה

המזוינים לכוחות האיזון בהחזרת רבה גגיוה חלק לו והיה ביותר יעיל
להט. שאבד מהכושר הרבה ולהחזרת הישראליים

המדיני המצב התפתחויות 11

התחיל המלחמה בזמן שהתרחשו הצבאיים המאורעות של בעיצומם ן

לטובת שורשי באוטן ולהשתנות להתמתח הבינלאומי המדיני המצב !

העולם. ברחבי בהשקפתם המדינית התמיכה שגדלה זה במובן הערבים
שקרה מה אולי היה הזאת ההתמתחות של ביותר הבולט ההיכר סימן
קשריהם את ניתקו הזאת היבשה מדינות רוב האפריקני. במישור
והטילו בתוקפנות אותה גינו ישראל, עם והכלכליים המדיניים

המלחמה במשך התיכון. במזרח והתרחשו למאורעות האחריות את עליה
8 על נוסף ישראל, עם קשריהן m. אפריקניות מדינות 22 ניתקו

.1967 אחרי ישראל עם קשריהן את וניתקו האחרות האפריקניות המדינות * 1
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חוץ אפריקניות מדינות 4 עב אלא קשריח לישראל :ותרו ל.'! בכך *■
הישראלי הכיבוש טהמטך הודיעו, המדינות רוב והריקה. מדרום ,1
תוקפנותה שאחרי בשנים ישראל קל ועקשנותה הערביות באדמות ■

המלחמה שפרצה לכך העיקריות ה0יבות שהיו הם הם ב1967 ■
מצאה כך ל0כנה. הבינלאומי השלום את שחשפו הם והם הזאת, בפעם ■

המדינות ומכל מדינית מבחינה לגמר* מבודדת עצמה את ישראל 1
ממש, של עזרה לה ויגיש ידה על שיעמוד מי נמצא לא כולו בעולם ■

בגלל זו עמדה לנקוט נ1!ל:גת שהיתה הברית חארצות תיץ . ■
שנקטה האסטרטגי הקו את לקייב מוכרחה שהיתה ובגלל התחייבותה ■

במזה"ת, ■

גם אלא מבודדת, נמצאה שישראל בכך רק לא התבט:; הפוליטי המצב 1
השתתפות והשתתטו ומוריה, מארים מאחורי כולם התלכדו שהערבים בכך ■

זו ערבית עמדה שבאיזור. בלחימה ובכוחות בנשק בכסף, פעילה 1
גרמה הסכסוך, להיקף העולם מדינות גישת על רישומה r\v. טבעה ■
ההישג את גילו הערבים זה. בענין בעמדותיהן מחדש לעיין להן ■

ריקה, מלה אינה הערבים שאחדות גילה והעולם האחדות, להם שהביאה הגדול ■
מכריע, ולנשק לעובדה ק5>ר זמן תוך להיהפך יכולה שהיא אלא ■

העולם כל על להשפיע היכול אלא בלבד האיזור על רק לא המשפיק *1
בכל השימוש על הערבים עמדו כ?ו7ור שקרה מה בדיוק וזה כולו, ■

מי כל על לחץ להפעיל זכותם ועל לרשות!.! העומדים המלחמה אמצעי ₪ך
לידי באה המשותפת הערבית הפעולה לתוקפני11. ועוזר לאויב שמסייע ■

1973 באוקטובר 17 ביום הערביים הנעט שרי של בהודעה ביטוי .1
ישראל לנסיגת עד בחודש $5 של בשיעור הננ1ט ייצור ה^חתת על ■

היה זו להחלטה הפלשתיני. הענ: זכויות והחזרת הערביים מהשטחים ■
העיקרית הזינוק נקודת את ספק בלי היוותה והיא בעולם עצום הד ■

כוללת ך.מטגרת הציונות, נגד הערבית המלחמה של המדיני המאבק בשלב ■
הצבאיים, הכוחות כל את והמכוונת המארגנת כללית אסטראטגיה של ■

של הצודקות הגשמותיה למען 4חתם ורותמת והכלכליים המדיניים ■
השטחים כל החזרת הבסיסיים; העקרונות שני על המתנהלת הזאת המלחמה ■

הפלשתיני. הענ^ זכויות החזרת הכבושים, הערביים 1

ערב מדינות הודיעו כאשר גדלו, הז!1ת ההחלטה של ותוקפה רושמה ■
להפסיק החלטתן על 1973 באוקטובר ל20 18 בין נפט המייצרות ■

לישראל. המסייעות ולמדינות לארה"ב הנפט ייאוא את ■
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החלטת יצאה קהיר שעון ל(£י 1973 באוקטובר ב22 06.50 בשעה
והחלטה התיכון, במזרח אש ה^סקת בעניין 338 מספר הבטחון מועצת

כללה: זו

את להפסיק האש, את להפסיק בלחימה המשתתפים הצדדים מכל דרישה .1
קבלת מרגע שעות 12n יאוחר לא מייד, הצבאית הפעילות כל

נה1:. נמצאים anw המקומות בכל ההחלטה

הא©, הפסקת אחרי מייד, להתחיל נדבר הנוגעים לצדדים קריאה .2
חלקיה. כל על 1967 משנת 242 מספר מועה"ב החלטת בביצוע

הנוגעים הצדדים בין ומתן למשא האש הפסקת עם מיידית כניסה .3
במזרח וקבוע צודק שלום לכונן במטרה מתאים, ובפיקוח בדבר

ן. התיכו

כלומר שנקבע, במועד ההחלטה את לבצע הסכימו ומצרים ישראל
את לכבד מצריח התחייבו: כן . 1973 באוקטובר 22 ביום 18.52 בשעה !

הכוחות כל אל פקודות הוציאה הכללית והמפקדה ההחלטה, את ולבצע דבריה /

י _ו .,..,, "" ,.",nniH vtvbf mv1 n""L,, r.,,1 בדייקנות במועד שנקבע.

 י "■■ 11.'ו , ;" י י בניוון דרומו; לפשוט לכוחותיה פקודה m

התרגלה כידוע לתוקף. להיכנס שעמדה לפני אחדות שעות מועה"ב
להחלץ כדי צורך, בכך שראתה פעכ בכל כזאת בצורה לנהוג ישראל :

פירוט: וביתר שעה, באותה בה שנמצאה זו כמו אסטרטגית ממצוקה
ו

באוקטובר ל22 עד התעלה במערב ישר::ל כוחות שכבשו השטח .1
מיקום וכאיד. זוור0ו<1ר ר ו ז י מא חרג ולא ביותר מוגבל היה :

נופלים שהיו במצב אותם העמיד זה קטן בשטח הישראליים הכוחות
המצריים. הכוחות במלכודת בקלות

22 בקוו* הישראליים הכוחות נעצרו אילו אחרת, מבחינה .2
שלא כפי אסטראטגיים הישגים שום משיגים היו לא באוקטובר \

על ולא התעלה במזרח המצריים הכוחות מצב על משפיעים היו
ערך חסר זה מצב היה לפיכך שלהי!. והקשר האספקה קווי

ישראל. לגבי אסטראטגי
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ניצלה היא אלה, לליובזות מודעת היתה הישראלית ^הנ^קדה מכיוון
בלילה סואץ בכיוון דרומה כוחות וטלדוה האש הפסקת הזדמנות .rv.

מאחורי ההחלטה את משליכה כש1;י<. באוקטובר, ל23 22 שבין
והבלתי ני0טי רעו וטו הא האופי את שיקפה זו בוגדנית פעולה גווה.

במצב ביטוי לידי שבא נ1י היטראלית המהות בתוך המשוקע מוסרי
בעוצמה שלו האוויר היל את שלח הישראלי המטביל ה*באי.

באוקטובר ו25 24,23 הימי0 במשך התעלה במזרח 3 ארמיה נגד רבה
ברא" להשיג היתה הזאת התוקפנות מהרת סואץ. העיר נגד וכן

הא0טראטגי הנ'*ב את לטשטש כדי 'מוראלי, מדינ רווח ובראשונה
כולו בעולם המפורסמת סואץ העיר טל השתלטוונ באמצעות הגרוע

בהשגת נכשלו הישראליים הכוחות .'ור.ל התעלה. אל שלה הקשר בגלל
העיר. אל ל^רוץ בנסיונותיהח כבירות אבירות ספגו הזאת, 1.מטרה

1 הארמיה כיתור עלידי גדול צבאי הישג להשיג היתה השניה המטרה
1 תחת להיכנע אותה ולהכריח לתעלה, מזרחית הנמצאת השלישית
1 אחדים. ימים rm בעוצמה "נמשכו המרוכזות האוויר התקפות לחץ
1 ההספקה קווי ,ת לנתק הישראליים הכוחות שהצליחו פי על אף אבל
1 אילוץ כלומר העיקרית, מטרתם את השיגו .vb הב האלה, הכוחות של .
1 להיכנע. האווירית וההפצצה המצור ללחץ שנחשפו המצריים הכוחות
1 דבקותם ואת אחיזתם את הגבירו המצריים הכוחות הגמור, ההיפך קרה *

1 להמשיך מוכנים היו הנ1 בלחימה. יותר חזק עמידה כוח וגילו במאחזם,
1 השפיע זה וצבאי מדיני שמצב לומר, א03ו הסוף. עד המלחמה את

1 באזור הכללי והמדיני האסטר'>טגי המצב על עצומה השפעה

להתכנס מועה"ב מיהרה באוקטובר, 23 ה"ק', הפסקת הפרת שלאחר ביונ
בדבר הקודמת החלטתה את ומאשרת המחזקת , 339 מספר החלטה והוציאה 1
מהכוחות דור"ת ההחלטה המלחמתיות. הטעולות כל וסיו0 הלחימה הפסקת 1

להיכנס האש הטטקת אמורה שהיתה ברגע שתפסו העמדות אל לסגת ■
11 לתוקפה. יי י^יי ~י,..י

על 340 בהחלטה והחליטה באוקטובר ב25 להתכנס נאלצה מועה"ב
ההו,לטה: וסח נ וזה האו'^, של חירום כוח הקמת ,
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באוקטובר, 22 מיום 338 מספר החלטותיה הזכרת תוך הבטחון, "מועצת
ההפרות את בצער רואה ,1973 באוקטובר 23 מיום 339 ומספר 1973

ו339, 338 להחלטות הנוגדות האש, הפסקת של ונשנות החוזרות
שהמשקיפים הכללי, המזכיר של ו"ח הד טמן על בדאגה, רואה וכן
בשני עמדותיהם את לתפוט עכשיו עד יכלו לא האו"ם של הצבאיים

לפיכך; ה<1ש0 הפסקת קל של הצדדים

האש הפ0קת של ומיידי מוחלט כיבוד דורשת הבטחון מועצת ,1
16.50 בשעה טת11מו לעמדות בדבר הנוגעים הצדדים ונסיגת

.1973 אוקטובר 22 ביזם גריניץ') שעון (לפי

מספר להגדלת מייד לראוי. הכללי מהמזכיר דורשת מועה"ב .2
הצדדים בשני ה^ו"ם /'!ל הצבאיים המשקיפים

כפוף שיהיה הגויים, של חיווה כוח מייד להקים מחליטה מועה"ב ,3
אל מייד 5י!ותו לשלוח הכללי המזכיר את ,מסמיכה למועה"ב

הצעדים על טעות 24 תוך ו"ח ד להגיש עליו ומטילה האיזור5
זו, למטרה שננקטו

ורצופים דחלפים די"חות להגיש הכללי מהמזכיר דורשת מוג"ב .4 **

ו339. 338 והחלטות זו, החלטה ביצוע על

מלא סיוע להושיט הדוברות המדינות מכל תובעת הבטחון מועצת ,5
ו

3391 33ci ולהחלטות זו, החלטד לביצוע !

עבודתו :'!ופי את וולדהיימ קורט ד"ר קבע זו החלטה לאור
כדלהלן: הבינל:!ומי החירוס כוח של '

340 מ0פר מועה"ב החלטת של הראשון הסעיף ביצוע על פיקוח .1 /

ומלא מיידי באו^.ן האש הפסקת את לייצב הצורך על המדברת
ביום שתפסו לעמדות לשוב חייבים היריבים שהצדדים והקובעת \

1973 iniapina 22 j

הלחימה. חידוש את למנוע עליון מאמץ יעש, הכוחות .2

עם עליהם המובלות המ17ימות במסגרת פעולה ישתפו הכוחות ,3 *

י!נציו ו;ו"ני הגנרל על "ב. ו הא של הצבאיים המשקיפים
באיזור. הבינלאומיים החירום כוחות על הפיקוד הוטל סילא0וא1 g

; 1
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הצבאיות הפגישות *

*

ה101 הקילומטר שיחות של הראשון השלב

הצבא בין צבאיות פגישות לקיים הווזלט 1973 באוקטובר ב27
בהחלטות הכרוכים בענייניה לדון כדי הישראלי לצבא המצרי

ישראל, עלידי האלה ההחלטות מהפרת הנובעות ובבעיות האש הפסקת
האלה! הפגישות לקיום יסודיים תנאים שני התנתה מצרים

בביצוע הקשורים ים צבאי ה באספקטים לדון כדי ייערכו הפגישות ,1
באוקטובר. ו23 22 מיום ו339 338 מספר מועה"ב החלטות

ובידיעת הבינלאומיים החירום כוחות בפיקוח ייערכו הפגישות .2
ו"ם. הא

הראשונה הפגישה נערכה באוקטובר 28 ליל חצות לאחר 01.45 בשקה
נמסכה זו ופגישה קהיררואץ כביש על ה101 הקילומטר בא*זור

נקודות, בכמה הי17ראלי הצד התרכז זו בטגישה בבוקר. .04.00 שעה עד
השבויים חילופי ,ws'.n הפסקת על לשמור הצורך היו: שבהן שהחשובות
מההתחלה הישראלי האד ניסה כן אלמנדב. באב על המצרי המצור וה0רת

הכוחות על שלפיה , מועה"ב החלטת את לבצע מההתחייבות להתחמק
שביצוע לו, ברור היה שהרי באוקטובר, 22 מיום עמדותיהם אל לחזור

■ בו שהיו הגרוע האטטר^טגי למצב יחזרו שכוחותיו פירושה זו החלטה
■ האש. ה0פקת את להפר ישראל נ;1לצה שבגללו מצב יוב, ב<1ותו .
1 סידורי על ראשוניים רעיונות להגיש הישראלי הצד הזדרז לפיכך
1 להתייחס בלי צבאיות, היתקלויות למגוע שנועדו הכוחות, הפרדת
■ נ0יגה על לדבר אפוא התחילו הישראלים הקודמת. להתחייבות

יתפסו האו"ם שכוחות כך ועל התעלה גדות משתי הצדדים שני שיקיימו
הצדדיב. שני עלידי שיפונו העמדות את

מועה"ב החל10ת את לבצע בצורך המצרי הצד התרכז זאת לעומת
באוקטובר, 22 עמדות אל לחזור הכוחות שעל הקובעת ,339 מ0קר

הנוגעת מועה"ב החלטת בביצוע לדון מוסמך שאיננו הודיע הישראלי
המצרי הצד ואילו באוקטובר, 22 מיום לעמדותיהם הכוחות לנסיגת

התעלה. גדות משתי הדדית נסיגה לגבי ישראל הצעת את דחה
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על דיונים התקיימו הראשונה הפגישו: לאחר שנערכו בפגישות *

והמבינים mxm הפסקת החלטת לחיזוקן הנוגעים וחופים נושאים ,
בשאלת רב עניין הביעה ישראל הנאינ. לצעדים המתאים האקלים את
בנושא מעוניינת היתה מצרים הפאועינ,. ובמיוחד השבויים חילופי
עניין המצרי הצד הביע כן התעלה. ומזרח טוא'ן לאיזור האספקה של .

נושא נחשב זה שעניין פי על אף האש, הוסקת לחיזוק דחופים אמצעים בנקיטת
יכלול שההסכם מחייבים האפקטיביים הצעדים שכל והבהיר וחזר משני,

22 עמדות אל ונסיגה היריבינ: הכוחות בין אויים כוחות של מיקום . 1

ישראל של האמיתי רצונה שאומננ: טען, יריב אהרון גנרל באוקטובר. !

באוקטובר 22 לעמדות החזרו; אבל הכוחות, בין הלחימה "ת לה33יק היא 1

לקווים לעבור הכרחי כן ועל ישראל, של השקפתה מנקודת אפשרית בלתי הי1

לגבי הקודמת הצעתו את והעלה חזר וכאן גדול", מידה "בקנה חדשים
לחלוטין, ומוגדרת ברורה מצרים של דעתה היתה כאן הדדית. נסיגה ;

ואינה לתעלה שממזרח שטח מכל מצרית נסיגה כל מקבלת שאינה |

צבאי. הישג שום על ויתור שום מקבלת '

I

לפתור ברצונה כנה איננה שישראל התברר זה בשלב הדיונים ממהלך !

22 לעמדות לחזור עליה לקבל רוצה ואינה הלוחמה, חיסול בעיית m!  I

לבעיותיה למצוא כדי אלה לשיחות נכנסה שהי;! התברר, באוקטובר. * י

המלחמה. שבויי עניין ובמיוחד עליה, פנימי לחץ המהוות הצבאיות ■

העיקריים לנושאים לחזור שיש כך על לעמוד המצרי הצד שהמשיך ככל
במבוי להסתיים עתידים שהדיונים והתברר, הלך כן , מועה"ב ולהחלטות :

בנובמבר ב3 בפגישה המצרית המשלחת דרשה כאשר במיוחד סתוב, , ז

האלה. העיקריים הנושאים על ברורות תשובות תגיש שישראל .

המבוקשות. התשובות שיתקבלו עד נידחו הבאות הפגישות |

ים י ,לק י קנ האמרי החוץ משרד מנכ"ל גיוזף0י0קו, הת;זיל זמן באותו I

ובא. ממשמש טוויה מכישלון השיחות את להציל כדי דחופים מגעים ■

המ0רי הצד עס פגישה הישראלי הצד דרש 1973 בנובמבר ב8 י

נוטא הוא באוקטובר 22 לעמדות והחזרה הלוחמה חיסול שנושא והבהיר 

כן המו"מ; לקראת ישראל ממשלת מצד רציני לטיפול הזוכה יסודי ו

וחילופי סואץ לעיר מזון להספקת הנוגעות השאלות לדיון הועלו j

של היסודיות הנקודות זו בפגישה נדונו למעשה השבויים. הפצועיב י

למזכיר נשלחו שסעיפיו הנקודות, 6 הסכם בל1ה כך אחר שנודע ההסבר., ;

האו"ם. בפיקוח תיערך עליו שחתימה כדי ארה"1;, באמצעות האו"ם של הכללי ,

/
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על הסכימו וישראל שמצרים אוה"ב ממשלת הודיעה בנובמבר ב9
ד,0דר השגת לשם למו"מ הקרקע את להכשיר שמטרתו נקודות, 6 היסככ
השביעית הפגישה נערכה 1973 בנובמבר ב11 התיכון. במזרח קבוע
הנקודות". 6 "הסכו על לחתימה ה^ו"ב בפיקודו ה101 בקילומטר
מצרים, נקם אלגמג1י אלעיני עבד מחחד לוא ההטכב על חתמו
מטעע סיל^סואו אנציו וגנראל ישראל ב"1; יריב אהרון גנראל

הבאות: הנקודות 6 את כלל ההטנב האו"ס.

כפי האש הפסקת את בקפדנות יי: לקי מסכימות וישראל מצרים ,1
מועה"ב. עלידי לכך שנקראו

ליישוב מייד, שיחל ומתן, "שא לנהל מטכימיס הצדדינ; .2
כוחות הפרדת הסכם במטגרת באוקטובר 22 לעמדות החזרה בעיית

האו"ם. שבפיקוח

וכל ותרופות, מינ: מזון, יומית, אספקה תקבל סואץ העיר .3
ממנה. יפונו הפצועים האזרחים

לואץ. תעלת טל המזרחית לגדה צבאית בלתי אטפקה תעוכב לא .4

הישראליות ההיקוח נקודות את ית3סו האו"ס של פיקוח נקודות .5 ,
סואץ, בקירבת הזה הכבי'1 של הסופו קהירכואץ בכביש,

האופי על בפיקוח האו"מ עם להשתתף יוכלו הישראלייה והקצינים
הגדה. עליד הממענים של צבאי הבלתי

קהיר0ואץ כביש על האו"ע של הפיקוח נקודות הקמת קס מייד .6
הפ^ועי!:. כולל המלחמה, לשבויי כל הילופי יתחילו

מועהיב החלטת של 3 טעיף ביצוע לקר,'1ת נו0ף צעד היוו אלה צעדים
,והתקבלה וארה"ב בריה"מ ע"י שהוגשה באוקטובר, 22 מיוע 338 מספר

מועה"ב. עלידי
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וספות נ צבאיות פגיעות

פגישות של חדשה סידרה התהילה 1973 בנובמבר ב12 החל
הזמנים לוח ובמיווזד ההסכם, ביצוע בתנ;>י לדון בדי צבאיות
ופינוי האספקה תובלת אירגון והפצועים, השבויים לךוילופי

והעברתו קהירנ.'ואץ כביש פינוי דרך וכן אץ, ר 0 בעיר הפצועים :

של השני הסעיף על דיונים החלו כך האו"ם."אחר כוחות לידי
מתחילת ברור היה הכוחות. והפרדת הלחימה לחיסול הנוגע ההסכם
באוקטובר, 22 לעמדות לחזור מתכוונת איננה שישראל הדיונים,

המוקפת מלכודת בתוך כוחותיה כהנחת כזה צעד רואה שהיא מכיוון
עבר. מכל מצרייכ כוחות

חיסול על כלליים עקרונות להעלות הישר.'>לי הצד התחיל ל5יכך
ויבוצע צד ל'והוא לאיזה כמפלה יופיע ל:; זה שצעד הציע הלחימה, ;

העלה הישר<!לי הצד נוחי!;. אכל זמניים לקווים תזוזה עלידי י

חזרת עלידי בעיקר המלחמה סיכויי את להפחית הצורך .יות

בעיות על דיבר הוא . לאיזור החברתית והפעילות הטבעיים פ י י הדו :

הצדדים, בין מפורז ר באיזו הצורך ועל ריבונות
שהשטח העובדה כגון? בסיסיות עובדות כמה בהעלאת ענד המצרי ה5יד * !

הסובל הוא המצרי שהעם העובדה מגרי, msw הוא בו נערכו שהערבות
שחיסול הכרחי לתיכך סבל. כל נגרם לא שלי&ר'ול בזמן בו , מ1957 *'

לתעלה. מזרחית לקו יו.ו הישראלי הכוחות ני:יגת ידי על ייעשה הלחימה
לתעלה, מזרחית יהיה הנסיגה שקו הסכינ; יריב קהגנרל פי על .*8ף

הוא שלבים, בשני או אחד בשלב תיעשה הזה לקו שהנסיגה וז;סכים י

לגבי היתה הראשונה התוכנית הקודמות. תוכניותיו את והעלה חזר |;

השנייה התוכנית מוגדר" למרחק וממערבה התעלה ממזרח הדדית נהיגה 'ן

האו"ם. כוחות יר.ואו ובמקומם שתפסו מהשטחים יטוגו שהכוחות היתה
תמורת התעלה ממזרח יסוגו 3 ארמיה שכוחות היתה, השלישית ההצעה ן!

ההצעות שלוש כל nt. דחתה מצריה התעלה. ממלירב ישראל כוחות נסיגת jj

iאת המצריינ: הכוחות יפנו שלפיה הצעה כל מוחלט באופן דחתה וכן
התעלה. במזרח עמדותיהכ I

|t
ו

בגלל ריק בחלל לנוע מתחילות שהשיחות להרגיש, התחיל המצרי הצד
הנסיגה, ערבויות ג!ל זה צד דיבר פעם הישראלי. הצד ו/של י ות י ו הת3תל,
יטנות ל;;צקות חזר אחרת פענ: הנושא, .'?ת לשקול מספיק זמן דרש לעה

הסופייב הקוויה לדון מוסמך שאיננו טען pnriN ט פע ו נידחו שכבר !

המצרי שהצד ה;:ר!1י, היה לפיכך הבחירות. לתוצאות מחכה והממשלה .
אותה לנקוט היטואלי הצד או; לדחוף וינסה עמדתו הגדרת על יעמוד *

הצד התרכז לפיכך הנכון. למהלכם יי.נ0ו שהדיונים כדי עמדה,
הבאות;4 בנקודות המצרי , /
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באוק, ,L2. לעמדות נטיגה לגבל מועה"ב הוולטת את 'לגג" "j' i'ir1

בו ואין זמן בזבוז הוא הנוכחית נטיטה ומתן משא ניהול .2
תועלת, כל

לקבלו. אפשר אי  התעלה לערי ביל1חון בו שאין קו כל .3

רשמי, באופן עמדתה את בבהירות תקבע שישראל הכרחי .4

הנוגעות מוגדרות שאלות על יענה הישראלי שהצד המצרי הצד דרש כן
הנסיגה. לביצוע הנחוץ ולזמן הקו של למקומו

ה17 הפגישה

שהצד בתקווה והאחרונה ה17 הפגישה נערכה 1973 בנובמבר ב29
את הביא לא יריב גנרל אבל המוצעות. השאלות על יענה הישראלי
לעמדות בשיבה לדון מג^רבת שממשלתו הודיע אלא הנדרשות התשובות
המצרי. הצד של ההצעות לעיקרי מסכימה איננה וכן באוקטובר 22

שהמו"מ לכך שואפת זו ישראלית שעמדה המצרי הצד הבהיר זאת לנוכח
תקבע שישראל עד הפגישות את להפ0יק דרש ולפיכך סתוב, למבוי יגיע 4

לעכב ורוצה זמן, להרוויח רוצה ישר;*1 שממשלת ברור, היה עמדתה. מהי
זה. נשלב כוחות הטרדת בעניין מוגדרת החלטה כל

ל1יחות את להפסיק החלימה שמצרים הודעה, פרסו: הרשמי המצרי וודובר
ה0עיף ביצוע לגבי ישראל של הנמשכות התחמקויותיה ה101 הקילומטר
טמצרים , הודיע כן בנובמבר. ב11 שנחתם הנקודות, 6 הנ;כנ:; של העוני
מועה"ב. הוזלטות ביצוע מאי הנובעות התוצאות כל את ישראל על מטילה
18 1.משך הנקודות, 6 ה0כס בביצוע לדיון פגישות 10 נערכו נסיכונ
לביצוע הוקדשו האחרונות הפגישות 7 . בנובמבר ל29 עד מ11 ימיר,
.1973 ק* ן בון ה22 לקווי והשיבה הלחימה לחי0ול הנוגע השני הסעיף
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הלכו המצרייכ המזויניס והכוחות בעיצומה המלחמה שהיתה nyma 1

ב16 הצעה ;}להאדאת אנואר מחמד הנשי5* הציע חיל אל מחיל f

בהשתתפות שלום ועידת לעריכת בה וקרא ה!ןומה מועצת בפני באוקטובר
הבאות: המודות למען היריבים, הצדדיפ ;

הבטחון מועצת טל 242 החלטה יסוד על ה0כ0וך לפתרון להגיע .1
הערביים השטחית מכל ישראל נסיגת ביצוע .1967 משנת 7

הפלשתינאי. העם של הלגיטימיות הזבויות וכיבוד הכבושים ''
1 י
! '

האו"ם, בפיקוח הועידה את לערוך .2 <

ו י 

330 מספר החלטה מועה"ב הוציאה !'חדי£ בינלאומיים מגעיב חדי ■

להתחיל חייבים היריבים שהצדדיט הקובעת באוקטובר, 22 ביוב /■

במטרה מתאים בטיקוח ומתן משא עריכת ומחייבת ,242 החלטה בביצוע !$

ייערכו שהדיונים הוסכם, התיכון. במזרח וקבוע צודק שלוב לכונן ו

*73 דצמ' בחודק ה^ו"ם, של האירופי מושבו שב7^וויצריה, זינבה בעיר י )■

ובריה"מ; ארה"1; ישראל, ירדן, מצרים,סוריה, בהט וישתתפו ו

של ונוכחותו ותפקידו ל6ני, בשלב בה^ ישתתפו שהפלשתינאים הוסכם לכן * j
j

מובטחים. יהיו האו"ם

הנאים: העקרונות סמך על הועידה להשתתף החליטה מצרים

,1973 בנוב* ב28 באלגייר הל!רבית ה2י0גה ועידת החלטת כיבוד .1 , ,

הצבאית, המערכה את לה'1לים המדינית הפעולה חייבת שלפיה i

הערביס של למ^בק הצבאית לפעולה כהמשך לראותה שיש פעולה :}

ישראל. נגד 1
j

של ת3קידו את קובעת 1973 בדצמבר מ15 343 מועה"ב החלטת .2
ומעשי. יסודי כתפקיד הכללי המזכיר

האו"ם בפיקוח הועידה את לערוך ובריה"מ ארה"ב הסכמת .3 Hfl
ב18 הכללי המזכיר והודעת , ראש יושבות ביחד משמשות כשהן 1||

ראש יושב להיות קצמו על וקיבל לועידה מוזמן שהוא 1973 בדגמי ■]
שלה. הפתיחה שלב של * ■H

1
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_ _._" :
1 המזכיר ראש ישב סוריה. של בחיןדוותר וארה"ב בריה"מ ישראל,
1 האו"ם. של הכללי
■ ני0תה יעד'}ל סגורה. ושלישית פתוחות שתים ישיבות, שלוש נערכו
1 הפרדת מנוש" להשתמט הנקודות, 6 בהסבות מהתחייבויותיה להתנער
1 היא אבל צבזןייכ, נציגים במשלחתה בללה שלא כך י ע" הנגוהות
■ למו"מ מוכנה שהיי* והודיעה מצרים של עקשנותה נוכח בה חזרה
1 הסכימה, כן בועידה. להשתתף צבאיים נציגיה תשלח כן ועל צבאי
■ הכוחות הפרדת שנול'וא מכיוון . 1973 בדצמ' ב26 יתחיל זה מ שמו"
■ מדיני לדיון כנ*סה כל לפני בה לדון שיש חיונית כשאלה נר^ה
1 בדצמ' ב22 זה. בנועי'ו עבודתה את להתחיל הועידה הסכימה מקורט,
1 קבוצת הקמת י ע" תימשך שעבודתה החלטד|הי,ובעת הועידה הוציאה 1973

1 את ותגיש הדוחות בין הלחימה הפסקת בשאלת שתדון צבאית, עבודה
■ לועידה. ודיווחיה המלצותיה

1 *

1 הצבאית הועדה של הפגישות mi

1 *1 בזינבה האו"ם במושך. נערכה הצבאית הועדה של הראשונה הישיבה
1 נמשכו הצבאית הועדה ישיבות האו"ם. בפיקוח '73 בדצמ' ב26
1 טנמשכו פגישות 6 נערכו הזה הזמן ובמשך 1974 בינואר 9 עד בזינבה *

1 שעות. כ15
1 בעקרונות בדיון להתחיל צריך שהמו"מ היתה, המצרי הצד של השקפתו
■ יהיה שאפשר <7j הכוחות, והפרדת הלוחמה חיסול בעניין מוגדרים
1 הנושא. של העיקריים הקווי!: לקביעת הכרחי כבסיס עליהנ להסכים
1 כלהלן: עיקריינ: עקרונות 5 המצרי הצד הגיש כזאת כללית תפיסה מתוך

1 הכוחות תזוזת ע"י ייקשה הכוחות והורדת הלוחמה מצב חיסול .1
1 מיני. בתוך לקו התעלה במערב מעמדותיהם הישראליים

1 התעלה סאיזור כדי כו;ןץ מתעלת מסטיק בריחוק יהיה זי קי *2
1 צבאית. (.יעילות מכל מוגנות יהיו התעלה וערי

11 יותר להיות צריך הצדדי!' שני של העיקריים הכוחות בין החיץ .3 ,
■ ק"מ). מ35 פחות להיות יכול שאינו (מרחק שלהם הארטילריה מטווח .
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צד כל של העיקריים כוחות לניני בינ)חון איזור לקבוע יש .4

הכותות, של ץבמחה יחידות בהם שיפעלו

כוחות ידי על שייתפס הצדדים, שני 1;ין מפורז שטח ייקבע .5
ופעולה תנועה חירות שיאפשר ברוחב יהיה זה ו1ויזור האו"ם, ;

האו"ם, לכוחות

מתאים כבסיט ה?!לה ות נ העקרו את הישראלי הצד קיבל קצר דיון לאחר
הסתייגויות כמו; עליהם להוסיף צורך ראה אבל הלחימה, להענקת

נוספים: עקרונות גגדר

כלומר הצדדים, של ההתחייבויות בין איזון להיות חייב .1 ן

אחד צד שיבצע פעולה שכל דבר של 3ירו7וו הדדית. תהיה שהפעולה |
יקבל לא צד ושוט האחר הצד של דומה לפעולה מקבילה להיות חייבת ן

בלעדיות. התחייבויות עצמו על U

יקבל כלומר הבעיות, בפתרון אחד צד לקראת יבוא צד כל .2
פשרה. של נות פתרו * \

סכסוכים בייצוב מקובלים עקרונות פ ה שאלה תה, י ד, המצרי הצד תשובת *■ !

הצבאית, הועדה בדיוני ישיר קשר שום להם ואין מדיניות בדרכי:
מסויימות טכניות ודרישות תנאים לה י;'1 הכוחות טהפרדת במיוחד

הסמויות שכוונותיה פי על אף בלבד. פשרה פתרונות מחייבות ש;ינן
המצרי הצד ראה האלה, ההסתייגויות בהג/"ת ברורות היו ישראל של

אפוא גילה הישראלי הצד הישראלי. מהצד נו0פת הבהרה לדרוש לנכון י

לא שהנסיגה מחייב, הראשון העיקרון שביצוע והבהיר כוונותיו את
מידה. קנה באותו תיעםה שהיא הכרח ן י ?> ו הדדית אלא צדדית חד תהיה
הנסיגה שתנאי משל, דרך על הישראלי הצד העלה השני לעיקרון בהסברה

שיופרדו. הכוחות בין גדול מרחק בקיום הכרחי באו5ן קשור אינו מזרחה

לו והבהיר היטראלי הצד שהעלה הדוגמאות את מייד דחה המצרי :,צד

הבאיכ: הדברים את

שמצרים העקרון ולכן מצרי שטח הוא הקרבות בו שנערכו השטח .1 !

עיקרון הוא עליה עומדים שכוחותיה אחת קרקע פיסת אפילו תפנה |

מכוחות לדרוש אדם לשום זכות שאין משום לקבלו, שאיאפשר . |

זו לדרישה הטיבות ויהיו המצרי, מהשטח חלק לפנות מצרים * \

ו. י שיה מה י
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וטכניים מדעיים יסודות על מצרים עלידי נקבע הנסיגה מרחק .2 *

לחימה. וחיסול כוחות הפרדת באמת שתתבצע כדי תקינים
משום האלה, המ0רות את ישיג לא שצוין מזה יותר קטן מרחק
האחר, הצד של הנשק בטווח לעמוד יוסיפו הצדדים שכוחות

■ לקבלו. אפשר שאי דבר

כאשר בעיות פתרון לקראת הלכה שמצרים המצרי, הצד הוסיף קוד
הנוגע השני ה0עיף את ובמיוחד הנקודות, 6 הסכם את קיבלה

והפרדת הלחימה להפסקת ההסכם במסגרת באוקטובר 22 לקווי לחזרה
הכוחות.

ישראל בעמדת התפתחות חלה ישיבות, 3 שנמשך הדיונים, של זה בשלב
מההתחלה ישראל שנקטה הכללי מהקו ruin לד, זו שעמדה פי על ואף
עקרון את קבלה ה*'1 כוחותיה), של מינימאלית לנסיגה שאפה (שבה

מהם אחד . רעיונותיו של דגמים הגיש הישראלי הצד מזרחה. הנסיגה
שכבר הצעה התעלה, גדות משתי הדדית נסיגה לגבי הישנה הצעתו היה
המרחק ייקבע שלפיו אחר, דגנ1 הוצג כך אחר סולק. הזה הדגם נדחתה. 1

ק"מ). 43 (כלומר ראיה לטווח הצדדים שני בין 1
הקרבה היא מזרחה ישראלית שנסיגה והדגיש, חזר הישראלי הצד *■

שצבא למה ביחס זעוס מחיר הוא המרחק וצמצום גדולה אסטראטגית
הנסיגה, ע"י יפקיד ישראל

הצבאי שהמצב הבהיר האלה, והתירוצים הטענות את הפריך המצרי הצד
לו אין יציב, בלתי גרוע, אכטראטגי מצג הוא התעלה במערב הישראלי
הלוחצת גדולה ומדינית כלכלית צבאית מעמסה הוא אלא צבאי, ערך כל

שפעולה הדגיש המצרי הצד ממנה. להיפטר משתדלת והיא ישראל שכם על
1 העב של המוראל להעלאה פסיכולוגית פעולה בעיקרה היתה זו צבאית
1 הקרבה שום בו אין התעלה שבמערב השטח פינוי לפיכך הישראלי
■ הנכון. הוא ההיפר אלא אסטראטגית,
■ הישראלי הצד של המרובה לשימוש לב שכ שהוא המצרי, הצד הבהיר כן
■ להשיג תמיד השואפת הישראלית המנטאליות את החושף דבר "מחיר", במלה
■ ובעיות. קשיים רק שיוצרת שיטה וממכר, למיקח הנוטה רווחיה,
■ טיטות ואת שלה המנטאליות את לשנות המצרי, הצד אמר חייבת, ישראל
■■ שלום. לה/'1יג רוצה באמת היא אם לערבים ביחס שלה 9■הפקולה מחיר יהיה עצמו שהשלוח בכך די אין ot.'n המצרי? הצד שאל כך אחר .
1 ישראל? שתקבל
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בעקרונות מדיון להתחמק הישראלי הצד ניסה השיחות התפתחות עח
נפרטים בדיון לשקוע הלחימה, להפסקת הנוגעים וביכודות

לפינות השיחות את ולכוון זה בעניין הקשורים הטכנייפ הצבאייב
הרחק אותם ולגרור העיקרית המטרה מן אותם להסיט כדי נידחות
1974 בינואר ב9 והאחרונה השישית בפגיל1ה . הענייני הקו מן

אל לחזור שיש כך על ועמד האלה התכסיסים את המצרי הצד דחה
שהצד כך על עמד כן נפו0יס, לדיון שנננסים לפני העניין קגכ י

מטודרת, בצורה הלחימה הפ0קת על מוגדרים רעיונות יציג הישראלי !
i,הצעתו את מייד להציג מוכן המצרי שהצד העובדה לאור במיוחד :

הדיון שהמסך הבהיר, המצרי הצד שלה. הצעתה את תציג שישראל בתנאי ;

הנושא, במהות לדיון לעבור צורך ויש רציני, איננו זו בשיטה ז

נתקבלו תוצאותיהם נגמרו, כבר בישראל שהבחירות העובדה לאור במיוחד |

רעיונותיה. את להציע הישראלית למשלחת ההזדמנות ניתנת ועכשיו ;

שממשלת מפני מוגדרים, רעיונות לצערו לו שאין ענה, הישראלי הצד ;

החלטה. לכלל הגיעה לא ועדיין בנושא דנה עדיין ישראל
ההוראות שיתקבלו עד המצרית בהצעה לדון הישראלי הצד הציע לפיכך j

והודיע הזאת ההצעה את דחה המצרי האד ישראל, מממשלת הדרושות * !

1

הוראות את יקבל הישר'ןלי שהצד עד הפגישות, את להפסיק יש כך vi.fw .

להיפגש נכונותו את הביע הוא הלחימה. הפסקת תוכנית בעניין ממשלתו 'י
ונקבע, שבוע של ארכה אפוא ביקש הישראלי הא . ישראל שתקבע זמן בי1ל

ה03קת לאחר (יוה בינואר ב10 בינואר. ב15 ים תו.קי הבאה שהפגישה /

כדי למצרים לצאת מתכונן קיכינגיר ר דיי 15 ארה"ב הודיעה הפגישות) * j

אלה נסיעות 4 *!חר* להשיג שהצליח עי , 1974; אז* ו נ י ב ו17 1514
האו"ם. בפיקוח כוחות הפרדת בעניין וישראל מצרים ע"י שנתקבל הסככ

קהיר. שעון לפי בינואר 17 ביוע 21.00 בשעה שודר זה הסכב ;

101 ה הקילומלזר בשיחות השני השלב

השלב של הראשונה הפגיקה נערכה 1974 בינואר IB ביום 11.00 בשעה
המצרית המשלחת בראש קהירסואץ. בכביש ה101 הקילומטר בשיחות ה"ני י

הכוחות של הכללי המטה ראש אלגימ0י, אלעיני עבד מחמד לוא עמד
ק.מ. ועקיד :?למגדוב טה לוא היו המשלחת וחברי המצרייי;, ,j'j>rra7 ]\

החוץ. ממשרד אלאבראשי זי פו היועץ וכן ידי הו אד 1 כ 7/D/7K . !
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1 הישראלי, הרמטכ"ל אקעזר, דוד גנרל עמד הישראלית המשלחת ברויוש

1 זיוון דב קולונל אדן, אברהם גנרל היו הישראלית המשלחת וחברי
1 החוץ במשרד המשפטי היועץ . רוזן מא'ר וכן המתי)  במקור (כך

החירום כוחות מפיןד 0יל;לסוא1, *.ינאיו הגנרל הישראלי.
יועצו  ורזיה זי רנה אלת, ויהד ד.פגל17ה ר ו" י היה הבינלאומיים,

המשפטי. יועצו (?) ?1 נ ו * ג גייימס וד"ר המדיני,

ההטכם הטגת על רוח קורת בהבעת הטגלשה את פתח 0ילאפואו הגנרל
ההסכם, סעיפי .'1ת שקרא אחרי האו"ם. בפיקוח כוח,*ת בהפרדת הצבאי

המצרי, הצד מטעם חתם אלגמ0י לוא הצוריכ. לשני' ההטכס נוסח את הגיש
1 האו"ם. מטעם סילא10או וגנרל המצרי הגד מטעם חתם אלעזר גנרל

1 של ארה"ב ממטלת בטוע ןייעוראל, U 'HKC שממשלות מציין, ו:הסכל:

■ הלחימה ה&טקת על להסכם הגיעו זייבן?, ועידת להחלטת ובהתאם אמריקה
I■ הצבאיות הפעולות כל ו::פסקת האש בהטסקת דבקות ת.ך הכוחות ודטרדת
:■ . סיטונו הקוויע את קבע ההסכ^ "באלויר. ביבקה בים, למחצה והצבאיות
1 בהם שיתמקמו הצדדים בין החץ <1יזורי את הישראליים, הכוחות אליהם

הה0כם לנוסח ש<:ורטה מנ5ה על אותכ. והבהיר האו"ם כוחות ♦

פעולות את לס'יים האורך )1ת וקבע מפורט .מנים לוח ההסכם כלל כן
ההטבם. בי^ע מהתחלת יום 40 על לה ת; 0לא בתקופה חות הכ הטרדת *

הב^יםג בדברים נסתייב ההסכם

טופי, שלופ לי'ראת ראשון צעד <;לא סוטי. שלום הסכם זה הסכם ".'.יין

ובמטגרת 338 מספ הבטחון מוע^ת החלטת לטעינה בהתאם וקבוע צודק
זינבה". ועידת

שיטת על כללי די,ן הוול המי.מכים והחלפת החתימה טכט גמ. אחרי
ביניהם שהדושובים עיקריים" עקרונות כמה הציג המצרי הצד הביצוע.

ו: הי

ובשלבים לצפוי מדרום ו'ב,צע התעלה ממערב ישראל נסיגת .1

שני בין ה^וו"ב כוח.ת י לד' ט>יתתט מפורז, ו ו ז י א יוקם .2
הנסיגה משלב' שלב בל הצדדים

במזרח ובשלבים בהדרגה יוקם הכוחות בין האוזור1 של החיץ איזור .3 .
 1PMIU/ .'m r; 1 j ו בצע קי :1 ג י גס ה לתוכנית בהתאם

■
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הכללי הרעיון נידון האלה לעקרונות ה0כיס הישראלי שהצד אחרי .
שני טהניאו מפות על ההלגרדה ושלבי הכוחות הפרדת לביצוע

הצדדיב.

הביצוע שלבי על הדיונים המשיכו בינואר ב20 השניה בפגישה
1

הבאות! הדעות והתגבשו

שלבים. וב4 ימים ב28 התעלה ממערב תיסוג ישראל ,1

מפת על המצויין "ב" קו אל התעלה במזרח תיסוג ישראל .2 i

1!חד. ובשלב יום 12 תוך המיצריס, עליד ההסכם :

מחדש אירגון ייערך מהמזרח ו מהמערב הישראליות הנסיגה תוך .3 I

שנקבעו. הקווים צידי בשני הצדדים שני עמדות של |

הצדדים שני בין מפורז ר ו ז י בא עמדות יתפסו האו"ם כוחות .4
התעלה במערב הישראלית הנסיגה שלבי ביצוע תקופת בכל 1

"א" קו בין רז ו המס! האיזור את יתפסו אלה .כוחות nm rojj * j

הכוחות (קו "ב" וקו ( התעלה במזרח המצריים הכוחות (קו ■■

לביצוע המוגדרת התקוטה תום לפני המיצדיב) יד על הישראליים
יום. 40 כלומר ההסכם, ■

i

* i
i

פרטי את לעבד כדי וימשכו היומיות שהנגישות הוחלט, הפגישה q icu j

ובראש אלמגדוב טה לוא יעמוד המצרי הצד שבראש הוסכם . הנסיגה \■

י0תיימו שהפגישות הוסכס, אדן, י?ברהם אלוף יעמוד הישראלי האד |
ן

לתחילת שנקבע המועד שהוא בינואר, 25 ל^ני סופית תוכנית ותעובד '■י

, 21 בימים רצופות פגישות 3 קיימו הצדדים הכוחות. הפרדת פעולות <

ובלוח הנסיגה בשלבי מפורטים דיוניה וקיימו 1974 בינואר ו23 22 (

הבעיות פתרון ובשיטת האו"ם כוחות כניסת באירגון שלה, הזמניפ P

הנסיגה ביצוע לזלבי נקבעו כן הביצוע. תוך לצוץ העשויות הדחופות
כלהלן: פית ו ט בצורה י17ראל כוחות של

: ן ו ראש שלב ,1
, אדביה איזור בו ויפונו בינואר ל28 25 בין יימשך

סואץ. כביש זרת גי ו עתאקה
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שני: שלב .2

כוחות נסיגת בו ותתקייה בפברואר 4 עד בינואר מ28 יימשך *

התעלה, במערב סואץ לכביש צפונית המדברי מהאיזור ישראל
במזרח. מ*תלה איזור אל

שלישי: שלב .3
נסיגת בו ותתקיים בפברואר 12 עד בפברואר מ5 יימשך

ואיזור במערב כנארה עד האגמים דרום מאיזור ישראל כוחות
במזרח. גדי

רביעי: שלב .4

מפאיד ישראל נטיגת בו ותושלם בפברואר 21 עד מ13 יימשך
וכן לחלוטין יפונה סואץ תעלת במערב האיזור ויוורסואר.

המזרחית. לקנטרה מזרחית האיזור

חמישי שלב .5

הכוחות נסיגת בו ותתקיים במרץ 5 עד בפברואר מ22 יימשך ■
המרים והאגמים אסמאעיליה מאיזור התעלה במזרח הממוקמים .■
יטיימו אחת ובעונה בעת ישראל. לכוחות שנקבע "ב", קו עד ■

בסיני, הצדדים בין ץ י כוו המטורז איזור *'ת להקים האו"כ כוחות .*■

ביצוע תוכנית של הג>ונ!י המסמך נחתב בינואר 24 ביום 11.00 בשעה
על הוסכם כן אליו. המסוטח המפורט הזמניכ ולוח הכוחות הפרדת הסכם

אירגון האו"ס, כוח משימות מילוי על להקל שנועדו פעולות, כמה
ואופן דחופות בעיות פתרון דרכי הכוחות, הפרדת בשלבי המגע פעולות

התחייב: הישראלי הצד הצדדי::. עלידי ההסכם כיבוד על האו"נ טל הפיקוח
מהריסת להימנע לפנות, עתיד שהוא ל<!יזורים המיקוש מפות את להגיש
מלא פעולה בשיתוף הנטיגו; את לבצע התעלה, באיזור אדרחיי:: מתקנים
הנורמאליים החיים המשך הבטחת תוך הבינלאומיים, החירום כוחות עם

הפרעה. בלי בביזור האזרחיים התושביב של

כוחות להתבצע. הה0ככ: החל 1974 בינואר 25 שישי ביום 12.00 בשעה

הפרדת פעולת והחלה עליהם שהוסבו: מהאיזוריפ לגיגת החלו ישראל
שתפ0 מפני בישראל, העם על עמוקות השפיעו אלה אירועים הכוחות.

התיאוריה של ההתמוטטות מידת ואת כוחותיו של המפלה גודל את

קביעת !1דמות, וגזילת התרחבות תואנות, על הנשענת הציונית #

בתוצאות לדעת נוכח בישראל העם חדשות. מטות ואיור מוגמרות עובדות .
ב15 הצרפתית הידיעות סוכנות באמצעות שמע כאשר המרות,

דיין, משה גנרל הצבאי, המימטד מנהיג של הצהרתו את בפברואר *

במלחמת ידה אוזלת ונגלתה התערערה ישר'ןל של "עליונותה שאמר:
."1973 אוקטובר
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הצהרים אחרי התנפץ oirPLn

חיכוכים נוצרו לשפל, ירד שלה המוראל ישראל, על הכבידה המפלה
באלה אלה גידופים הטילו הן והמזלגות. העדות בין וסינסוכיכ

הישראלי במימ0ד 0יכנ1וך כדי עד הגיעו הדברים הדדיות. והאשמות
הדדיות האשמות העיפו זה, את זה השמיצו הישראליים הגנרלים עצמו,
ייענשו ולא לשתוק, עליהם הבופה פקודה להוציא הזדרז שהמטכ"ל עד

חמור, בעונש

שמע כולו העולם וקשה. כבד נפש חשבון של רגע הגיע זה אחרי
דברי 1967 בשנת שהפיחו השלישי, העיבור. ענקי את בתימרון

כאב מלאי כוידויים 1973 בשנת משתפכים כשהם ושחצנות, התפארות
הנוראה. ותבוסתם ידם אוזלת על וחרטה

על ישראל של טענותיה כל איפה אבל בתימהון! שאל כולו הקולם .
ביניהם? הטכנולוגי הפער איפה הערבים, של התרבותי פיגורי

בתושביה. ביטחון לטעת כדי "0דאל שבדתה בדיה היתה זו ענו: החכמים *

כולו העמ המדומה. הבטחון רק ונשאר הבדיה התגלתה רמדאן במלחמת
בתרמית חי טהוא מכל, בגרוע באמת, לדעת נוכח הנדהמת בישראל

הכואבת. האמת עיניו ;*ת שפקחה עד ידיו, מעשה

של המשומן המלחמה מנגנון איפה אבל בתימהון! העולם שאל ועוד
הטייטים על לט'^ד מטוגל שהיה כך כדי עד הגיעה שטכנתו ישראל,

של הצבאי למימסד ולציית בשמים, בעודם ממטוסיהם לצנוח הערביים
ישראל?

להשרות כדי ישראל שהמציאה בדותה היתה זו גם השיבו: והחכמים 1
1 ונשאר הבדותה את הזימה רמדאן מלחמת אבל תושביה, על ביטחון 1
1 לחיות הוא ביותר הגרוע שהדבר לישראל התברר אז המדומה. הביטחון ■
11 עיניה, את פקחה הכואבת שהאמת עד ידיה, נ'קשה בבדותה ■

ו
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הבוחן הישראלי המודיעין איפה אבל בתימהון; העולם שאל ועוד
האלה, הכבירות ההכנות נוכח בעיוורון הוכה איר ולב, ננליות

ב6 אותו ו בקלונ/והפתיע אותו שתפסו הגדולים הכוחות ריכוזי
הצהרים? אחרי עליו המיתוס את וניפצו באוקטובר,

התעמולה בידי שנטוו נזניב היו אלה כל השיבו: וה"כמים
ביטחון ישראל, תושבי על מדומה ביטחון להשרות כדי הישראלית
הערבי האוקינוס את הנואש, מצבו m! חשטו המוחצות שהעובדות
והאמצעים האפשרויות את ע, ו הזע הציוני האי את המכתר הגועש

ישראל את המקיפות הערביות החזיתות ואת מוגבלים הבלתי הערבייה
הוא ביותר הממוכן שהדבר לישראל, הסתבר עבר. מכל אותה וחונקות
פניה. על וטפחה באה המכאיבה שהאמת עד ידיה מעשי ננזניס לחיות

באוקטובר, ב6 דבר ידעה שלא שהופתעה, מודה ישראל האב אבל
העניין על ומתווכחים מתפלמטיכו עודם הם התנפץ? שלה שהמיתוס
טענות מעלים הם , מתנגקות ועמדותיהב נחלקות דיעותיהם הזה,
נתבונן הבה איש. משכנעים ואינם קלושים ותירוצים מופרכות

הבא. בפרק והפרימיטיבי'ב המתועבים מניעיהם כל את ונחשוף בדבריהב
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1

ההפתעה על

הלוחמים הצדדים אחד כאשר הפתעה מתקיימת הצבאית התפי3ה ל3י
גדולה בעלתהשפעה חיובית בפעולה יריבו את להפתיע מצליח

גנ1 אפשר ותוצאותיה, עיתויה מקומה, היקפה, אופיה, מבחינת
דבר לאויב, צפויות בלתי במהלומות מתבטאת שההפתעה לומר

לגרום המפתיע לצד טובה הזדמנות והנותן עשתונות לאיבוד לו הגורב
ולשלול בשורותיו בהלה להטיץ קצר, בזמן ליריבו כבדות ל;1בידות

התנאים את שיוצר מה מאורגנת, להתנגדות האפשרות את ממנו
עליונות, להם כשיש אפילו היריב, כוחות את לחסל המתאימים

הבאות: בדרכיב מושגת להיות יכולה ההפתעה

כוונותינו. על האויב הטעיית .1

ודתקפה. בהכנת ;.ודיות שמירת .2

המתוכננות, 1;0!עולות רעיון סודיות על שמירה 3$ *

חדש. וציוד ,נשק לחימה ובשיטות באמצעי!.: צפוי בלתי שימוש .4 *'

להנ1. מצפה שאינו ובדרך במקו:] בזמן, ה^וי;: על כבדות מכות הנחתת .5

לערוך יש ולכן הפתקה פעולות לקייע שואף השני הצד שגט נפק ^ין
כוננות במצב הכוחות את להמזיק ועיוניות, רצופות ביון פעולות
כוונות את לסכל יהיה שאפשר כדי שעה גו.:ל למלחמה להיכנס גבוה,
המפקדים גדולי ניכויה. הישגים שישיג ולתנ* המתאים בזמן ה'1ויב

העיקרון היא ;.1חהפתעה הסכימו, הדו"חות בכל המלחמה של והטילוקופים
השגת מבחינת גיותוד המכריע העיקרון המלחמה, באמנות ביותר החשוב

וקטנה. גדולה צב')ית פעולה בכל הניצחון

הכוחות לגודל בהתאם טקטית או :!ו3ראטיבית אטטראטגית, היא ההפתעה
למשל, המזויין. בס(.הוך נגדו פועלת שהי^ לדרי בהתא:; וכן המשתתפיב

היא הרי המזויינים, כוחותיה על המדינה בדרג היא ההפתעה ncr

בלבד, ארמיה או חזית של בדרג רק היא ההרתעה אפ א0טראטגית. הפתעה
היא הרי יותר נמוך בדרג היא ואם אופואטיגית, הפתעה היא הרי .

מקומית. או טקטית הפתעה
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הסיכטוך בתאריך הראשונה בטעם הקרבים השיגו 1973 באוק' 61
הדרגים, שלושת בכל גמורה הפתעה ישראל עם שלהם הז;רוך

על אלא בלבד, ישראל על רק ולא קשה היה ישראל על האפקט
קשה עוד היה הפתעה של הטופי והיבול מקום§ בכל העולמית הציונות

דוקטרינת אושיות את שזעזעה מפני עצמה, מהמפלה לשניהם
סל קיומה בשמירת עליה נשען הצבאי שהמימ0ד הישראלי, הבטחון
מנגנון יצא לפיכך באיזור. מעמדה וחיזוק הזאת הזרה המדינה

האפשרויות האמצעים ובכל מייד, והציוני הישר'1לי וההסברה התעמולה
מכתם והצבאית המדינית מנהיגותה לטיהור במסע לרשותו, העומדים
תירוצים הועלו נ.ך לשם בה. נלכדה זו שמנהיגות בכך וכפר ההפתעה

זה את זה סתרו הדברים אבל שונות, מטענות וטענות שונים מתירוצים
לחילופי החריף הפולמוס שהפך עד זו, עם זו התישבו לא וההצהרות

להפסיק הוראות להוציא למנהיגות שגרם מה והאשמות, השמצות
לפני אבל האתר. גלי ומעל העיתונות דפי מעל ההתנצחויות את מייד
מדהימים. דברים נשמעו ההתנצחויות צחצוח וקול ההאשמות גל ששכך

כוונ0 על בוודאות ידעה שהיא ישראל, ממ^לת ראש טענה המדיני בדרג
לערבים הניחה היא <ובל והמקום, העיתוי לרבות הערבים של ההתקפה י*

מלהנחית שנמנעה טענה, היא וכלכליות. מדיניות מסיבות היוזמה r\v.

להתגברות מחשש תוקפנות יוזמת נחשבת תהא של<! כדי הראשונה המכה את ,
לא כדי המתאים בזמן המילואים בגיוט והשתהתה ישראל, של המדיני בידודה

היתר נתנה כן על הישראלית. הכלכלה על נוסקת כבדה מעמסה להטיל
הכוננות דרגת את להעלות וכן מינימאלי חלקי גיוס לגייס הצבאית למפקדה

ממשיכה מאיר הגברת הדרגים. בכל הסדירים המזויינים הכוחות של

לבוקר עד כך להתגלגל לעניינים שהניחה ואומרת, המוזרות בטענותיה
גיוט האירועים,להכריז בלחץ הממשלה, נאלצה ,כאשר באוק' ה6

המלחמה. עגלת בהזזת ולהתחיל בבוקר 10.00 ב&עה כללי
על אז (שהיו הבחירות לפני עצמה ;1ת לטהר היתה מאיר גברת של כוונתה
אמרה, כן ועל בסכנה המדינה ביטחון את שהעמידה הזנחה מאשמת הפרק)
הרע שמה את להגדיל לא כדי בהתקפה ראשונה מלפתוח בכוונה שנמנעה
להכביד לא כדי המילואים מגיוס ונמנעה תוקפנית, כמדינה ישראל של

יש הללו הטרימיטיביות הטענות מאחורי הייצור. מעגל ועל הכלכלה על
ביטוי לידי שבא דבר הצבא, אנשי על האשמה את להטיל כמוס רצון

וכוונתה ) אדור!?י אדם אלי בא "אילו אחרו במקום דעת בגילוי *

מייד". מסכימה הייתי המילואים, את לגייס לי והציע דיין) לגנרל
.(1973 בנובמבר ב16 טלביזיה (ראיון

#
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גברת בה שהלכה בדרך תומך אלון, יג<)ל מר מאיר, הגברת של טגנה 1

מתחייב שאני כן, גם 1ו;1מית אישית מאשר "אני ואומר: מאיר, *

המלחמה את התרולנו לא שלפיה שבהודעה האמת על האישי בכבודי
האויב של כוחותיו את ראינו כאשר שאפילו עד להיפך, אלא

ראשונים מלהכות במתכוון נמנענו התקפה בעמדות
שמכה מי של יתרונו הזה, הצבאי היתרון את מידינו והשמטנו

. ן" ראשו

הממשלה, ראש של יועצה גתוו הצהיר יריב, אהרון גנרל גם ;

ה3עולות יוזמת <!ת ולסורים למצרים תחילו; בכוונה הניחה שישראל i

כזאת. בהחלטה ברוכים שהיו החסרונות למרות הצבאיות 1

מנהיגי של הותיקה הגווארדיה ממשיכה בך . 9,באוקטובר) (יר"איגי.
איכפת ולא תירוצים ולפברק טענות ליי?יר המדינית הציונות !

ל2גוע היתה זה כל מטרת אלה. '!ת אלה סותרים שדבריהם לחפ !

יוני שנצחון אחרי הטבעיים לממדיהם אותם ולהחזיר הצבא ב^נשי I

ושטנים. לשדים אותם הפך 1967 ;

היו שלא כמה שכל בקבוצות, הישראליים הצר.'1 אנשי עמדו אחר מצד
לטהר אחת! ומטרה אחת דיעה אותן ליכדה הרי ביניהן, מסוכסכות I

גבול 1ין עצמו את לטהר שכמבקש *;.■ במדינאים. ולפגוע עצמם r!K .יי

חושב או בטעותו מודה אינו "איש זולתו: על להטיל מטוגל שהוא למה
כך על ולא ללכת אריכיפ שאחרים כך על מדברים שמדברים, מי להתפטר. .

החדשים הפילוגים היא זה ממצב התוצאות והחת ללכת, צריכיב עצמם arip f I

כך מחברו. חושש אדם וכל הדדית להגנה מתארגנים אנשים בצמרת.
1

חומר לאסוף החלו בכישלון שהטתבכו שאנשים משונה תופעה נוצרה
וסרטי מסמכים לאסוף התחילו נ;!חריט) ולפגוע עצמם על להגן ;

בנובמבר). 20 הארץ, שיף, (זאב נ!" י תעד זכרון את ולעורר הקלטה .

נעשתה לא הזאת,אבל במלחמה ux הפתעות "יש מודה; דיין מ^ה בגנרל
ו" ו. רגו י בא או ההגנה צבא של כוחו בבניית טעות שום

באוקטובר). 15 עברי, (ישראל /

ליבראל שהיתה ביותר הקשה המלחמה "זוהי אומר! אלעזר דוד גנרל
בנובמבר). (יר"אי.פי.12 מוקדמת התראה בל בלי עלינו נפלה והיא
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הערבים שערכו "ההתקפה אומר: כשהוא עצמו את סותר הרצוג גנרל *

כל לאורך הערבים של הכוחות הזזת במערומיה, ישר<*ל את ת03ה
בהפתעה" באה שההתקפה ברור אבל ישראל, את הפתיעה לא החזית קווי

באוקטובר). 10 עברי, (ישראל

לא זה דבר <1בל אחת, פעם והופתעה "נכשלה שישראל מאשר, ברלב חיים
בנובמבר). 1 עברי, (ישראל יחזור"

לאנשיו יום פקודת מוציא י, נ 0י ווזית מפקד גונן, שמואל גנרל
שהוטלו במשימות לעמוד עליכם "שומה ואומר; הסוכות חג לרגל

באוקטוגר). 10 עברי, (ישראל מפתיעה" בצורה עליכם

ההישג בערך הקלה אחד: בדבר מסכימיפ הצבא ואנשי המדינאיכ
במלחמת ודטקטית האופראטיבית האסטראטגית, בהפתעה הערבי,

שהשיג הפלא של בערכו ההמעטה זו, בהפתעה גמורה כפירה או , רמד<!ן

האגדתיים ברלב ביצורי הצפון בחזית ^לון ביצורי נגד הערבי הלוחם
למצוא ואפשר ממש, לשיא המתירות מגיעות זה בתחום הדרום. בחזית
ההיפר את אומר בך ואחר באוקטובר 6 ל&ני בדבר המתפאר אחד *דס

ביחוד האמת, את מדעית בצורה נבדוק הבה באוקטובר, ה6 אחרי הגמור
הלאומי הבייזחון תיאורית עצם עב :1מיץ קשר קשורה שהיא י מ3נ

התווך עמודי את עליה בונה רב, זמן בה דוגל הצב^י שהמימסד הישראלי,
הישראלית, הביטחון תיאורית האנשים. חיי את לפיה ומארגן המדינה של ♦

עקרונות: 4 על נשענת ישראל, של קיומה נ: ג ומכאן

הנותן הביטחון של הבטיסי התווך עמוד הו'? העדיף ההרתעה כוח .1
בזירה, יתרון לישראל

עליהם, ל^יים או אותם להבקיע <ופשר שאי ביטחון, גבולות ,2
שהות לישראל מבטידויכ הם הביטחון, של השני התווך עמוד הם

האויב, את ולהביט המילו^!ים כוחות את לגייע ■

השלישי התווך עמוד היא התנאיע בכל ושמירתה יוזמה נקיטת .3 ■
שלוח, לבקש האויב את תכריח והיא הביטחון של ■

בכל ל0ייע מוכן שיהיה חזק ברית בעל ;'1יהיה הצורך הכל: ומעל .4
ומוסרית. צבאית כלכלית, מדינית, מבחינה שעה,
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את להסביר מנסה ישראל איך לראות מפליא זה אין האם ובכן, *

על וויתרה שהיי! ולטעון רמדאן במלחמת בחלקה שעלה הכישלון
העולם, ברגשות התחשבות מתוך שלה הלאומי הביטחון מעקרונות כמה

מדהים, זה ז?ין האם הכבדה? הכלכלית המעמסה מעל להקל כדי r/r 11

ומרצון בכוונה לערבים היוזמה את שהניחו טוענים ישראל שמנהיגי lfj
תוקפנית מדיניות שנקטו בזמן בו בתוקפנות, אותם יאשימו שלא כדי
התכחשות ידי על הערביות, באדמות הכיבוש המשך ידי על הזמן כל
העמים משפחת 7'1ל ברצונה זלזול ידי ועל החוקיות, לזכויותיהב

הבינלאומיים? האירוגנים של ובהמלצות בהחלטות ביטוי לידי שבא כטי /
בדעתם התעניינה ממתי באומות? הטוב לשמה בכלל ישראל דאגה וממתי

מתווך של דמיו את ששפכה היא הנלוזה, התנהגותה על אחריב של . .

בביצוע ול^מכה שלום להשיג המאמצים כל את קהכשילה , האו"ם
להוליך כדי עוצמה רבי וה0ברה תעמולה !)ני,!יעי על ורק אך תוכניותיה י

שרצתה שעה ובנ;ל הציונות של לבה n11K3 כולו העולם את ליוולל

בושה: של שמץ בלי אומו אינו בווו"ב ישראל של הקבוע נציגה האנ בכך.
חיות של חבורה 11לא איננה הביטחון מועצת ישראל של דידה "לגבי

.(19671966 מועה"ב רפאל, (גדעון קנגורו"

הימנעות ידי על הכלכלה עומג. כ5ל ההקלה על לטענה שנוגע ומה
מוזרה, טענה באמת זו הרי הסכנה, גילוי אחרי מילואים מ1יו0

מ4.5 יותר עולה איננו כללי מילואים שגיוס העובדה לאור במיוחד
,בעוד 1973 במאי שנערך הגיוג1 חשבונות שהוכיחו כפי ל"י, מיליון *

עשרות הישראלי למשק עולה בישראל, רבות שביתות ויש אחת, ששביתה
מיליונים.

המבטיחים וסמויים גלויים ותמיכה הכנקה מקורות יש אלה מכל חוץ י

במיוחד ער הנעשה זרם ומתנות, נמ3יר 0ל ^ו0ק בלתי זרכ ליבראל
מליונריס של שקבוצה אתמול רק קרה לא ה'?ת וזעזועים. משבר בזמן

נמשכה שלא אחת ב&גישה דולר מיליון 500 ישראל למען אספו ציוניים !

בירושלים! המלון מבתי באחד שעה א3ילו 11

, ,,,.,. ..,,,..,,.., ו
לא כדי הדרוש בזמן המילואים מגיוק הימנעותו: על ישראל מנהיגי l

והתכוון עליו דיבר שבןגוריון הצף" "הקרחון הכלכלה. על להכביד !

שיש מה קל וראשונה בראש נשען הישראליים, המזוינים לכוחות בכך
עם שיחות זוכר", גוריון ("בן המילואים כלומר למים, מתחת לו
מרצונה תוותר שישראל הדעת על להעלות א^שר ואיך פרלמן), משה
את מכריע ן פ ו בג; הקובע חלק אותו הזה, מהקרחון 4/5 על הטוב %'f
שאפשר לירות של מיליונים כמה ך oו r! ל כדי הלאומי, ביטחונה ■ *

משאלה? הבעת ידי על רק מהם כפליים כפל להלשיג
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המהירות הו<! לעיל שהזכרנו מה מר.ל יותר המוזר הדבר אבל
בשעות הערבים רגל* תחת הבטרוון גבולות תיאורית התמוטטה שבה
בגן נוח כסא על ד**ן לו הכתרדו 1!יך זוכרים עודנו ספורות.

שעבר "בשבוע עיתונאים: לקבוצת וזןמר 1967 ביוני ב12 ביתו
6 חלפו כך אחר כאלה?". גבולות על ju כזה ביטחון על חלם מי
וביצורו האלה הגבולות בחיזוק ותוצאות מאמצים השקעת של שניב

יתנפצו המצרים שעצמות כ"0לע דיין שתיאר דרגה לאותה הביטחון 7>'ל

בהצהרה כולו העולם קבל יצא ודיין 1מד'?ן מלחמת באה אז עליו".
כמו היה ברלב "קו ואמר: הדים, לו יש שעדיין לעג שעוררה
מהגבינה". יותר בה רבים שהחוריכ שוויצרית גבינה חתיכת

רק הוא כלום. דיין השיג לא כאלה לצון ודברי מילים בשעשועי
על שיאמרו לבך וגרם העול;: של הלגלוג נוכח מעריציו את הרגיז
ברלב גם . אימון מאטר דוודים יותר בו שיש דיין של הטוב שמו
ברשעות: או בנאיביות ושואל שמו את הנושא לקו ומתנכר מתדרדר

סואץ?" תעלת על שמי את הנושא קו שיש אמר "מי

עובדות לפנינו ומטקדיו. יעראל מנהיגי של ולכזביכ לנו מה אבל
כאחד. י117אל של והיונים הניצים של טיבם מה החושפות ברורות *

והאיטוף הביון מנגנון לה שיש להתרברב הפ0*קה שלא הזאת, המדינה
תקדים. ללא בצורה הערבים ידי על והוטעתה שולל הלכה בעולם, החזק ,

המדינית ההנהגה 03קה באוקטובר 5 י שש ביום הצהרים לשעות עד
הכוחות בעוד מלחמה התלקחות סכנת שום שאין הישראלית והצבאית

לטריפה האחרוניו: הצעדים את נוקטים והדרום הצפון בחזית הערביים
מעין ,אפילו ז!ותו להסתיר עקשה ובזרם בהיקף מתקפה לקראת הטקטית

אטומות. מ!!וזניס אפילו רעשיו את להעלים או חלשה, שראייתה
את היקראלי המטכ"ל שקל כאשר באוקטובר ה6 לבוקר עד המצב נמשך כך

מפקדיה ואת שריה את אספה מ^יר מלחמה.הגברת שתפרוץ הסיכוי
לפעול המתכנסיט החליטו ואז הצהרים עד נמשך הויכוח להתייעצות,

הצבאי במישור וכן הברית, ארצות עם ולהתקשר המדיני במישור
;השעה הכוננות. דרגת את ולהעלות חלקי מילואים גיוס ולהכריז
הזדרזה כאשר באוקטובר 6 ביום בצהרים 13.00 אחרי כבר היתה

שיצלצל כדי בוולינגטון שלה החוץ שר עם להתקשר מאיר הגברת
בקווי ישתזל שחיילי לפני התחילה הער1.ית ההתקפה אבל האזעקה, בפעמון

האלה הדברים כל ואם הנוראה. הסכנה על התראה כל קבלו החזית *

הזנחה, רשלנות, אינ1ו.'!? היו מה וגמורה, מל!'ו; הפתעה בגדר היו לא
הקדמון: המשורר כך על אמר וכבר ? בגידה
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קנה בכל פלא רחד^ן במלחמת חוללו הערבייה המזוייניב "הכוחות ■
שיריון עכשיו לה טיט בטוחה להיות יכול" זו וארץ צבאי מידה ■

.(1973 באוקטובר 16 העמ, מועצת 0אדאת, אל אנו1 מחמד (הנשיא וחרב" ■
הנראות פעולות הן ברלב קו ביצורי ופריצת התעלה "צליחת (...) 1
לנו אמרו מהם ואחדים אותנו ביקרו רביב מפקדים אפשריות. בלתי ■

להתגבר כדי אטומית לפצצה זקוקים אלה וביצורים זה שמכשול ■
בשתי מלחמה למנוע כדי מאמציו כל את ריכז האויב עליה,.. 1

עם בתיאום אחת ובעונה בעת לפעול הצלחנו אנחנו אבל חזיתות, 1
בשתי נערכו הראשונה והיריה הראשונה המטו0ים הפצצת סוריה, ■

אבידות לו וגרס האויב את שבלבל מה אחת, ובעונה בעת החזיתות 1
בדיוק. אותן לספור היוה עד הצליח ולא בעבר פעם אי להן ציפה שלא 1

את שחיסלנו היתה רמדאן מלחמת של ביותר החשובות התוצאות אחת ■
לביצורי שלנו ההגקעה שיטת מנוצח. הבלתי הישראלי הצבא על המיתוס ■
בעולם הצבאיים הספר בתי בכל ולניתוח לעיון נושא הפכה ברלב קי "1

וטקטיקה. אסטראטגיה של בינלאומיות תיאוריות ושינתה ■

תוכניותינו את בסוד לשמור מסוגלין. ט?1נחנו כן, גם הוכיחו הקרבות ■
לתטיטת ביחט לטענתו שחר "אין לדעת נוכח האויב כוונותינו, ואת 1
בבאב אותו תפ0נו אל7;יח', בשרם האויב את הכינו הביטחון. גבולות ן
בכל לחמו הקרבית וחיילי ערב מדינות פעלו איתנו יחד ^ל0נדב, 1

יתות. החז ■

ובשעת התכנון בזמן איתנו היה , ntHKO הנשיא העליון, המופקד ■
טלו בזכותו ומפקדנו, מנהיגנו שהוא כך קל מתגאיע ואנו הקרבות 1
היתה עלינו הטיל שהוא המשימה . הניצחון לנו בא אללה אחרי ■
שהביאו ומוג1רית, חומרית ועזרה טיפול לנו העניק והוא בהירה, ■

העם, מועצת אסמאעיל, אחמד אול (פריק ההצלחה". גורמי כל את לנו ■
.(1973 בדצמבר 8 1

* * * ו
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ובראשן: <?חדות, תוצאות נשאה רמדאן מלחכית

שהעולם מאוחדת ערבית לעמדה ערנית, לאחדות גרמה היא .1
. כן י לנ1נ כמוה ראה לא

העצמי הביטחון את מצרים של המזוייני;: לכוחות החזירה היא .3
המזוינים. בכוחותיו ובטחונו אמונו .'"ת המצרי לעע והחזירה

מנוצח. הבלתי הישראלי הצבא על המיתוס את חיסלה היא .4 !1י

מפקדות כולו; בעולם הצבאית האסטראטגיה את שינתה היא ,5
ולנתח לחקור רב זמן הקדישו הגדולות המעצמות של צבאיות
נשק סוגי כמה לייצר הנ1טיקו מהן ואחדות רמדאן מלחמת את :

יעילים. כבלתי שהתגלו ■'

בעולם, הצבאי הכוחות מאזן ^ת פיו על הפכה היא .6 i,

תקדיע, ללא מרכזי למקוה התיכון במזרח הסכסוך את העלתה היא .7
העם זכויות בשאלת מתעניין החל , ובמערב במזרח כולו, והעולב

המרכזית הוקדה מושב איסמאעיל, אחמד *!ול (פריק הפלשתיני. !

26 המצריים, המתנדבים מועדון הסוציאליסטי, האיחוד של ,

.(1973 בדצמ'

ע0וק סוף אינו רמדאן במלחמת הערבי!: שהשיגו זה גדול "ניצחון
שלביט עוד לפנינו רביו;. בשלביו: שלב הוא אלא י/1ראל, נגד במאבק

שנשיג עד עקשנות ובאותה כוח באותו אליהם נתכונן שאנו רביב
רמטכ"ל , .^לגמסי עלעיני עבד מחמד (לו!! הסופית" מטרתנו '1ת

.(1973 בדצמבר 15 המצרייה, המזוינים הכוחות ;

הישראלי הצבאי המימסד ניצי שקעו כאשר היומ מאיתנו הוא רחוק כמה
כל את שסיימה המלחמה "היא ההיא שהמלחמה בחלומות 1967 ביוני
תנאי את להגיש כדי פגישה לקבוע אלא לערביה נותר ולא המלחמות
דיין, משה (גנרל הטלטון" מ0פר את יודעים כשהם במיוחד הכניעה,

.(1967 היוני 12 הארץ הישראלי, ההגנה שר * .
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האספקטים הערביישר!1לי, הסכמוך על האמת בהבנת הגדול ההבדל *
בבהירות ביטוי לידי בא שלו והאתיים הגיאוגרפיים הזמנייב, 1

לעומת הערבית האצילות את המגלים , שלעיל הציטוטים בשני גמורה ■
הצרפתי העתון זה דבר הבהיר ובבר הציוני, האופורטוניזם 1

בצדק, יודע סאד^ת "הנשיא : 1973 באוקטובר 9 ביום "3י1ארויי 1
ארוכה במלחמה היום נאבקת תרבות, שנות 7.000 ומאחוריה שמצרים 1

מה כלל חושבת !1ינה אבל מחר, לחיות כדי חיוה הנלחמת ישראל, עם 1
למשל". שניס 25 אחרי מצבה יהיה 1

נגד הערבית האצילות מאבק רמדאן, מלחמת של הראשון הלקח זהו ■
ביניהם שטר'ן המאוזן הראשון בקרג הישראלי, האוכורטוניזפ 1

נלחמים "הערבים ניניה;;. המזוין הסכסוך של הארוכה בהיסטוריה ■
יש אבל שלום על לטעמים מדברת ישראל צדק, על המבוסס שלוב למען ■

סאדאת). (הנשיא צדק" של לשלום תוקפנות של שלוב בין הבדל ■

הציונות נגד המזוין במאבקה הערבים של ביותר הבולט ההישג '1
הבינלאומית בזירה הופעתם היה שניכ מאה רבע במשך הזזמפריאליסטית 1

להילחם היכול גדול ככוח האמיתי בגודלם רמדאן מלחמת אחרי ^1
רב וככוח עקנגזלה, אדמה לשחרר שנגזלה, זכות להחזיר כדי בעוצמה 1

זמננו. בת העולמית המציאות על ובלקיחה, בנתינה השפעה 1
שלהם, הפוטנציאל <1ת מימשה הערבים, שורות את ליכדה רמדאן מלחמת |

הערבים. של דמותס את כליל ושינתה דעות וחילוקי פערינ: ביטלה 1
עובדה, להיות הפכה ואחדותם אמיצים לוחמים של בדמות הופיעו הם ■

ומלאה גמורה נעשתה במצב שליטתם ולהתקדם, לשחרר נחושה הפכה החלטתם 1
אלא בלבד התיכון במזרח רק לא הטלום אל היחידה לדרכב היה והצדק ■

רצו שאחדים התיכון, המזרח מפת את שינתה רמדאן מלחמת כולו. בעולב ■
המיתוג את הפכה הי'> זה, טהור ערבי ^יזור על וברשע בכוח להטילה ■

ולפעמים לעג לפעמיכ המעורר בדים לסיפור מנוצח הבלתי ישראל צבא על ■
בכל נס שחוללו המצריים המזוינים הכוחות "בזכות זאת כל רדומיב, 1

לקרב שיצאו הסוריים המזוינים הכוחות בזכות צבאי מידה קנה ■
של והתקיטה המסורה בהנהגתו הערבית האומה במלחמות המטואר מן ■
לביטחון המעוררת לנשק ברית עוד היתה ל!1 אלא0ד. חאקז הנשיא ■
הכבוד נחלקנו שנפל הגדול הסורי הצבא של לנשק מחברותו ולגאווה ■

כולה" הערבית אומתנו אויב נגד למלחמה יחד איתו לצאת .< ■
אלסאדאת). ר אנו מחמד (הנשיא >1
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כולו שהעולם ומושגים תיאוריות מוטו1ו המנצחים ערב צבאות

התעמולה שופרות עליהם שחזרו החזרה מרוב בד,0 משוכנע היה
לו הראו* מקומו את לעצמו החזיר הערבי הלוחם הציוניים.
ומטובו חדק דבר כל לקלוט יכולתו את הוכיח הקרב, בשדה 1

הצטיינותוו" ואת לבו אומץ את הוכיח והטכנולוגיה, המדע מ3ירות
גלים התקדם המצרי "החיל לחימה. ובעיטות המלחמה באמנות ||
והוא תופת אש עליו ירקנו התקדם, והו<! עליו ירינו גלינ, 11

u
להתקדע" המשיך כן פי על ואף נדם נצבע התקלה צבע להתקדנ;, parnn Jm

ערבי צבא הופיע "לפנינו י). נ לוי חזית מפקד גונן, שמואל (גנרל "
23 (הארץ, ולמפקדיו" לעצמו רב אמון הרוחש בציודו, הבוטח

.(1973 ובר, קט ו נז!

המזוייניע כוחותינו של הכללית המ3קדה הפריכה כן לפני כבר
על הכזב את הישראלי, הצבאי המימטי 7!ל ההבל מטפורי אחרת בדותה
ועל ו^ופראמיבי אטטראטגי בתיכנון הערבי הפיקוד של ידו קוצר

המרוחקות הערביות החזיתות בין פעולה שיתוף בתיאום הדלה יכולתו
מהמטקדים אחד אמר המלחמה בטוף היצונייכ. מקווים בפעולה ובשליטה

בתלאביב: מערבי צבאי לנסעח ישר"ל של ביותר הבולטים
התוכנית מצוין, היה המצרי שהתיכנון מהעובדה, להשתמט אפשר ".'זי ן

בכל ניסינו יותר, עוד מדויק היה והביצוע מדויקת היתה שלהכ
שהכוח ולגרוס בכוה אותה לבלום הצליחה, פעולת את לעכב כוחנו *

0הנ1 וץחרי עד אלץ קרה מה לעצמנו תיארנו לא אבל י0וג, המצרי
תחת עברו כבר והה אותן ופקחנו עינינו דית עצמנו . תוצאות ה"יייגו

ב5 באוקטובר ה7 ביום אותנו הפתיעו למזרח, התעלה ממערב ^ש ]

התעלה" של המערבית בגדה עמדו שכבר שלמות דיביזיות
מפקדות השקר, את איפוא, הפריכה הכללית המפקדה נרקיל). עוזי (גנרל
ביצורי את הרסו האמידים לוחרינו האויב, טל ההגנה את מוטטו השדה

המפקדה את ת^סו אלה "פעולות 0עות. 60 יותר בלא ברלב קו
. ויכוח" עליה שאין אמת וזו במערומיה, הישראלית ,

.('73 אוקי 12 תלאביב, צייטהאם, (תוכאל: i

i

שגורשה להודיע ונאלצה למציאות להיכנע ישראל נאלצה אח"כ /

ביותר הגרועות הצבאיות התבוסות אחת היתה זו ברלב. מקו ;

הנץ בדברי בטחו שהישראלים '1חרי ביחוד ישראל של בהסטוריה
מהניצחון הראשונות המלחמה בליעות דיין מ17ה גנרל המרומה

ספורים. ימיה תוך ויושג ובא .jDjnt 1
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שהדהימה בהצוורה יצא והנץ ;פוריה ימיה אותם עברו לא .;בל
ברלב "קו אמר? הוא ממנה. התעוררו שלא תדהמה ההנ'וניכ את

מהגבינה. בה מרוביח שההורים שוויצרית גבינה חתיכת כמו היו; ■
עצמו של הםוב שמו את למוטט הצליח זו מילולית בהתחכמות 1

יונייטד סוכנות (כתב בו'1 אימון מאשר חורים יותר מלא שנקשה ■
.('73 באוק' 10 , תלא1:י1 אינטרנ/^ונל, פרי ■

הרמאי והטווס הצבאי המימסד מנהיג של הטוב בשמו אלה חורים ■
להודות העובדות אותו אילצו כ:1שר יותר עוד התרחבו שלה ■

שקרה מה לי17ר^ל. אדמה רעידת בבחינת היתה אוקטובר ק"מלחמת ■
ראינו שלא מה לנו הראה מעינינו, הקורים את הסיר הזאת במלחמה ■
הישראליים. המפקדים של בחשיבתם לשינוי גרפ זה וכל לכן קודנ^ ■
בתקופת לעמוד עוד מוטל ועלינו לישראל, חמורים עדיין הזמניב ■

הידיעות, סוכנויות דיין, משה (גנרל לפנינו" העומדת מבחן ■
.(1973 בדצמ' 25 ת"א, ■

הישראלי, הלאומי הביטחון דוקטרינת את גם מוטטה רמדאן מלחנ'ת ■
שאיננה כולו לעולם והוכיחה ז:גיטחון, גבולות jprvjr/ המרמה <!ת ■
להטיל מפות, לרשום ובהתרחבות, בגזל להמשיך שטני אמצעי 1ולא ■

אותו והניח רכושו הו'! מה שכח הזהויות כאילו|בעל קיימות עובדות ■י
שאפשר הרעיון את "לנטו" י17ראל <ות הבריחו: שהמציאות עד לבל, הפקר ■
תוכנית כל בלי בל1.ד אדמות החזקת של במדיניות בטחונה על לשמור ,■
.(1973 ב"וקטובר 18 לונדון, לזלגרף, (דיילי מאחוריה" טוליטית ■
על הנשען צבאי בביטחון הטפלה האמונה את לנטוש נאלצה "י/1<ראל ■
7'1היא <ןיזו של המוחלט הצבאי ע^בטהון בכך ולהכיר אדמות כיבוש ■

לה" השכנה למדינה מוחלט ביטד'ון חו0ר פירושו מדינה ■
הטנט של ץ ו הוו קשרי ועדת ראש יו^ב ג5ולברייגז, ויליאם (סנטור ■

א3שר "אי .ע;ןחרינה, תפטו "הישראלים .(1973 בדצמ* 18 האמריקאני, ■
שלהם שההילה !1חרי צבאית שליטה לומירת עלידי רק ביטחון ג י לה/') ■
שלזינגר, .(גיייממ מפוקפקת" להיות ה11ר.ו; מנוצחת בלתי כמדינה ■

.(1973 בדצמבר 26 האמריקני, ההגנה ק.'ר 1

אחדים: ובתחומים הערבית לאומה רבינ: גירות נ"ה רמדאן מלחמת ■

של בקשרים מיקנה נקודת היה באוקטובר 6 הבינלאומי. בתחום *1 1
וראה כבוד להם רדו37 העולם שכל מפני כולו, העולע jy הערביט JM

עבר בעלת מושרשת אומה שהנ1 לכל הוכיחו הם לבנ1. אומץ את W
ורוממות: תקווה מלא ועתיד מפואר הווה מדורות, ■
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לראות החלו שבממליזלה, השר ועד האש 0בקו ,מהחייל "הישראלים
רמדאן". מלחמת אחרי 1!חו באור הערבים את

ו1י
.(1973 בדצמבר 2 , N"iy. ות|אן.ויי הוכנ כתב שמידל1| (י1רנ0 י

חדש. כלכלי ל;'<לב אוקטובר, ממלחמת כתוצאה נכנ0, "העולם
. הזאת" המלחמה לפני שטרד למצב חזרה תהיה לא

.(1974 גינו' 7 פריה, צרכת, ממשלת ראש מכמר, (פייר ;

בדרך מפואר דרך ציון היה אוקטובר 6. הערבי בתחום .2
הערבים, של טבעם אצילות את הוכיח א ו ו: הערבים. של ליכודה
הביא הוא כולם. '*ת חד מא ה ינתק לא ר אש ר קש ה איתנות את ף דוש

באחריות לשאת כולם הערביו: של הנחושה החל0תנ: את ביטוי לידי j

האדמה, את לשחרר כדי ולקרבנות למאמץ להתכונן ההיסטורית,
,ולהשיג כל|הזל:ויות את הזכויות, 7\1. להחזיר האדמה, כל את ■

אותה לזקוף 7'זיש בפתאומיות באה רחד<!ן "מלחמת הנצחון. את ;

ערבים מיליון 100 המצוין. הערבי הצבאי המנגנון של לזכותו רק

טיהי. מה ויהי האחדות, עצמם: על מעורדדת אמת נוכח עצמם את מצאו
ובראק ספק, בלי היא זו ערבית לאחדות העיקרית הסיבה

אטפקת ובהפ0קת הקרב בשדה שהושגה הערגית ה,ההצלחה נ ובראשו :

.('73 בדצמ' 18 (ניוזוויק, הערבים" עלידי הדלק י י

גורס זהו כבודט. זית לעצמם החזירו הטורי והצבא המצרי "הצבא
מידלל1ון, (דרו כולו" במזה"ת העתיד על להשפיע העתיד חדש

.(1973 באוקטובר ^'ן#ןיי/^1 טוכנות התיכון, למזרח אמריקני מומחה

הישראלי, הפיקוד בשרשרת גדולה התפרקות חלה האויב. במחנה .3
ולמרות ד, ו וה3ק המי5קד והנשלטי!:, השליטינו בין אימון פער נוצר

מוכנה שהיתה המלחמה אחרי הישראלית המנהיגות של הודעתה
והדרומית הצפונית החזית הישראליים שהכוחות ברור הרי זו, למלחמה

אש ב<1מצעות המלחמה על נודע לרבים שהיא. הודעה כל קי1;לו לא .

לראשיהם מעל שריחפו מיג ומטו0י עליהכ שנורתה צפופה חת"ם
בעודם הופתעו הזוטרים והקצינים החיילים דק לא מוחצת. בהתקפה

זאת כל הגנרליט, ג^ אלא וברלב הגולן בקווי כביטה תולים
הישראלים נמלאו 1967 בשנת הימים ששת במלחמת הצלחתו.; שאחרי מפני

את בכישרון ניצלו והמצרים כוזבים, ושחצנות רברבנות רגשי
הזאת. רפה התו ודת ק נ
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שההערכות בגלל רק לא י/י^ראל בצבא הוטחו כבדות "האשמות ■יי
מפני .ללא מוטעות, היו הצבאיים והשלטונות המודיעין ■

האירגון לפי רופפת. היתה עצמה הישראלית ההגנה שמערכת ■
שעות 24 תוך להיעשות צריך המילואיה גיוט היה הישראלי 1
אבל שעות. 48 תוך לחזית להישלח צריביה היו והלוחמיב ■

של jnr^xn בגלל בלבד שעות ל6 צומצם המילואים של הגיופ 1
ששררה >£לא זה אין ולכן גמורה הפתעה להפתיע הערבית 1
<:ירצ<יל (וינסטון הישראליים" ההגנה בכוחות אנארכיה ■

"("1967 בשנת הימין: ששת "מלחמת ה^פר מחבר הבן, ■
לה; פיללנו שלא בצורה אותנו הפתיעה אוקטובר "מלחמת 1

תוכניות שהן איזה קיונ] על אותנו הזהירה לא זרה ממשלה שיב ■
.('73 באוקטובר 19 , המודיע כהן, אברהם (הרב ערבית" להתקפה ■
הערביט, של הקריי ולכושר ליכולת נכונה הערכה לנו היתה "לא 1
שלהנ] הכוחות גודל ועל שלהם הנשק על מראש שידענו פי על אף ■
דיין, מ7>ה (גנרל הואץ" תעלת לצליחת שהכינו הגשרים ועל 1

.(1973 בדצמבר 29 ת"א, 1

עשרות ענ: שיחות נערכו לתוקפה האש הפסקת שנכנטה "אחרי ■
האלה מהשיחות והמדינית. הצבאית בהנהגה מרכזיים ואישים חיילים ,■

הבאות: המעציבות מהמהקנות כמה עלו 1

והצבאית המדינית ההנהגה של רובה בין ברור ^י ניצי א* W
ישים מרג אינם 1;צמרת ושבים הי .lj י יל והחי הטח י נ המו ובין ■

לחזית רק בדברי מתכוון ואינני הע1., מרייט מה כראוי ■
בשירות לחיילים גם אלי) הקצה אל מהקצה המיטלי!לת הפנימית ■

שלא מאוד רבות ש^לות ענ שנשארו מילואיכ ובשירות טייר ■
מענה. להן מצאו ■

המוקנות את מייד להטיק המוכן בהנהגה אדה מצאתי ל<ו ב. 1
שמדבר מי וכל ללנ:ת חושב אינו איש ולהתפטר. האיטיות ■

התוצאות אדות ילכו. הוא, ולא שאחרים, האפורות על מדבר ■
האנסיפ בצמרת. החדשיה העילוגינ. היזו זה ממצג הנובעות ■
מחברו חושק אדם שבל היא האמת הדדית, להגנה מתארגנים ■

עצמם על להגן חומר לאג1וף החלו בהזנחה שהסתבכו והאנשים ■
או0פינ: הם בכך. צורך יהיה אס זולתם את ולהפלל ■

עדיו_1. של נ: נ זכרו את ומעוררי, הקלטה וסרטי מטמכינ^ .■
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קל אופי נושאים כה עד שנעשו והחקירות הבדיקות ג. ■י
טעויות בו ו שגעש גדול תימרון '!חרי ו מ כ לקחים קת 0,7 0

ההזנחה את לקבוע מטרה, להשיג אופי כהן ואין מסוימות, ■
לה האחראים את ולגלות ■

אחר או זה מ(5קד הרמטכ"ל פיטר יל!1 לי. להבין קשה ל 1
החקירה שמהלך נראה לכך נו>1ף תפקידי. במילוי שנכשלו ■

הדרוש", בקצב מזורז ואיננו איטי הוא ■
.(1973 בנובמבר 20 הארץ, עיתון על הצבאי ^יף,הפרשן (זאב 1 |

הישראלית החברה על רמדאן מלחמת של החברתיות ההשפעות 1 ן

שמגמות לומר אפשר ולכן משמעית חד איננה האנושית ההיסטוריה 1 **

סתירות, ורב הטרוגני אופי נושאות הישראלית בחברה יב י ו הל1ינ 1 ||
באופנים מתרחשים הישראלית בחברה שהשינויי; לומר אפשר לפיכך ■ 11

הב^ית: ■ 1

הישראלית בחברה שהתחילו לתהליכים חיזוק מהווים שהם או ,1 ■ 11

.1973 לפני J■ |
קודם קיימים שהיו החברתיים התהליכים הפסקת מהווים שהם או .2 1 ט

כי אם הישראלית, בחברה לכן קודם נר!1ו שלא תופעות שהם או .3 8 H

רמדאן. מלחמת אחרי דק גלויות ונעשו טמויות שהיו ייתכן ■ 9

רמדאן מלחמת אחרי הישראלית רה בח^ שהתחוללו חשינויים 1 ||
הישראלי המאזן להתערערות גרמה רמדי!ן שמלחמת לומר א3שו H ill

קיפאון, של במאב שהיה שהסכסוך חריף,מפני באופן והבינלאומי ml !11

רמדאן, מלחמת הבינלאומי בעניין ראשון מקום לתפוס החל ^ 31

שפרגום במאמר ארון, רמונד הציוני הצרפתי ה0וציולוג כדברי ■ 1
של הגדולות ההפתעות אחת היתה ,1973 בנומבר ב6 ב?יגארו ■ II

נסיגתו התמוטטו, העריינ. על הישראלים של האמונות כל דורנו, ■ |
שג1םג הכבדות והאבירות ו: י י רב הע הצבאות בפני הישראלי הצבא של ■ |
יל],שמתרחש מעריב אנו הישראלית. החברה על קשה השפעה השפיעו *₪^ 9

שינויים על נוסף הזאת מהמלחמה כתוצאה הישראלית בחברה מהותי שינוי 0 ;

המלחמה. לפני כבר שהחלה הזאת החברה של להתפוררות המשך שהם 8 1
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הישראלים של העולם בתכי0ת המהותי השינוי ^
הזולון. של ותדמית עצמית תדמית כללה הישראלי!; של העולם תטיגת |^

תפקידה על מוגדרת ראייה כללה הישראלית העצמית התדמית |^
תדמית היתה זו וכע1:. כפרט הישראלי!. ושל ישראל של ושליחותה ^

תדמית ולעצמה כולו לעולם הגישה ישראל המלה, מובן במלוא מזויפת 9^
עולם בלב טכנולוגית להתקדמות המערבית, לתרבות מופת היא כ<1ילו ^
של קדמי כמוצב ישראל הוצגה הכוחות יחגי מבחינת . מפגר ערבי 9^

נתנה היא בפרט, האמריקנים ושל ב<:לל המערביים האינטרטים |^
רוצה שהוא שעה בכל היכול באיזור", 'השוטר תפקיד את לעצמה 9^

הערבים. את להכניע רוצה שהוא אופן ובכל ^נ
מיוחדת רוחנית שליחות זו הרי ישראל, לשל'ו:ו.ז.ה|של שנוגע במה ^

מהעס חוץ אותה להשיג יכול לי* אחר עפ ששום בעולם, 9^
עליונות רגש כללה הישראלים של העצמית התדמית בישראל. היהודי 9^

לערבים. ביח0 במיוחד אבל העמים, לכל ביחס 1^

גדלה ודמותם והצבאיים המדיניים במנהיגיהם אימון נתנו הישראלים 9^
.1967 ביוני המוחץ הישראלי הניצחון בעע)4ות במיוחד עצמם בעיני 9^
רמדאן מלחמת לנצח. האיזור לאדוני שהפכו לעצמם לתאר התחילו הם ^■י
ביותר הברור ביטויו את אולי שמצא הלם לישראלים, הלם בגדר היתה |^
אנו כאילו מרגישים "אנו : אחרונות'" "ידיעות העיתון שכתב במה ^/ן
ביותר הבולטת ההוכחה ארצנו". את שפקדה אדמה רעידת אחרי חיים 1^
הישראלית. בחברה המסורתיות הקשר דרבי ניתוק היא זה בעניין |^

, הרגילים בצינורות עצמם את לבטא יכולים שאינם הרגישו הישראלים 1^
צצה כך החברתיים, והמולדות הפוליטיות המפלגות באמצעות כלומר |^

בעיתונים בתשלום מודעות פירטום בישראל; תקדים לה היה שלא תופעה <^
בדרכו אחד כל המביעים תושבים של שונות קבוצות מטעם הישראליים ^נ
שאירע מה על הקשה תגובתם את הפוליטיות ו ותי דע ו תו] י נטי ולפי 1^

בדרישה החל שונ'^. מקצוות היו אלה מודעות רמדאן. במלחמת לישראל 1^
הערביות האדמות חשבון על ולו שלום להשיג בדרישה וכלה להתעצם 1^

הכבושות. 1^

ידי על שנחשף אימון פער והממשלה, ההמונים בין נבקע ברור פער |^
שנשאו הפגנות מאיר, גולדה על נאומה בשעת הכנסת לפני ההפגנות 9^

חלשה". ממשלתו אבל חזק ו;וא ישראל "עם ה0י0מאות את . |^



1^

תפקידה על המזוייפת התדמית התערערות על סימנים לבצבץ החלו 1^ 11

וישראליים, יהודיים מהגרים של מאמרים להת5!ר0ם החלו . ישראל של ■י
הגדולה" ישראל מדינת "סוף. על לב בגילוי שדגרו 1

.(*73 גנוב' 25 הצרפתי, "ובזרואלזור" נובל "לה זיגלמן, (ויקטור 1
שכניה גפני העומדת הגדולה ישראל מדינת ש"ת;:ביך קובע זיגלמן 1 1

מהודשיים יותר לא לפני והנה ואיתן, מושרש שהיה הערביים, ^B j

עקבות". אחריה שתשאיר בלי לחלול1ין זו מדינה נעלמה ^נ !

האינטרנציונל של בכנס מאיר גולדה הצהירה כיוון באותו ■ !

העומדת קטנה מדינה שאנו הוא נורא "דבר בלונדון: הסוציאליסטי 1 ;

הרעיונות בשני שיחקה שישראל לשכוח, לנו אסור אבל לבדה". 1
והנ0יבות. התנאים ל^י הקטנה ישראל ועל הגדולה ישראל על האלה 8

ישראל על שהחלומות פיווטם אין שהז;:רנו וההצהרות הוויבוריפ HB
היא, רמד^ן ממל1ומת שהודקה שהמסקנה ברור אבל התנדפו, הגדולה ■■

הגדולה, ישראל בדרך ללכת באפשרות לפקפק החלו הישראליים שההמונים ,י ^נ
הבינלאומיים הגבולות מהם , רמד<!ן ממלחמת כתוצאה שהטתנו, אחרי ■
ויכוח של במישור ל* הזה החלום בפני חומה והמציבים ב י י ו ו ז י ה<1 1 1^ י

האחרונה. במלחמה 17קרה מה ולי!ור המעשה בתחום אלא תי<1ורטי, 1^ 1

רצינית מבוכה שפשטה הוא, להדגיש רוצים שאנו העיקרי הדך.ר ₪||
אינם הישראלים אבל רמדאן, ממלחמת כתוצאה הישראלית העולם בת1;י0ת ■■ 1

וכלפי עצמם ל.ל3י עמדתם את לשנות , ו.י1שית ראות מנקודת יכולים, tm )

הישראלית דעה ו 1111/ מניחים, אנו ל3יכך קצרה. בתקופה הערביב H j

תנמה והיא הדורות אינן שתכונותיה מעבר לתקוות הבא בשלב תיכנכ ■
לקבל הישראלים יתנגדו זה בשלב הבכיכיות. עמדותיה את לעצמה להחזיר 1 י

קיצונית ^חיזה בין יטלטלו ו המלחמה שקבעה החדשות העובדות ;?ת 1 י
החדשה. המציאות <./ קיצונית מפוו^ח קבלה ובין הישנות בתייכותיהם 1

דבריו ל0מ;^ יכולים לעיל לשמרנו לדברים מובהק סימפטום |^
שישראל טוענים הישראליים המנהיגים "אס שנזכר; במאמר זיגלמן ;5ל 1^ ;

בכלל". שניצחו הרגישים אינם עצמם הישראלים הרי במלחמה, ניצחה ^נ י

רוצים "הה ואומר! השלום כלפי הישראלים של בעמדתם דן זיגלמן ^נ ■

nנ אי אבל עליו, לדבר מפסיקים אינם , אליו משתוקקים ואפילו שלוכ 9^ ■

הישראלית בתודעה השינוי כיווני את לקבוע נרצה אם בו". מיי0ינים ^m
שהמלחמה לומר, אפשר רמדאן ממלחמת הפסיכולוגי מההלם בתוצאה |^

גישראל: מחשבה כיווני שני לחיזוק תגרום ^₪ן

f
י^ . ,י



וקבוע !ומיתי עלום בהטדר בצורך ההרגשה תתחזק אחד מצד .1 9
הסברה על רבה במידה נשענה בישראל הקהל שדעת תקופה אחרי ■
.1967 בשנת שנקבעו הגבולות את לקיים יכולה שישראל המרגעת ■

של דרישותיהם את חיזקה ישראל שנפגעה הפגיעה אחר מצד ,2 1
עליהם. להגן שאפשר ביטחון גבולות על המדברים אלה ^

הארוך והטווח הקצר הטווה בין ההבחנה את שנעשה כדאי ^
בהתחשב הסכסוך, כל(5י הישראלית ההשקטה כיווני בהשתנות ^
קסל, (יורם זה בתחום משמעות בעל הוא הזמן שגורם בכך ■
.(1973 בנובמבר 2 כרוניקל'.' "ג'ואיש והשלום", "ישראל 1

בדעת רחבה תמיכה ההתרחבות רעיון למצוא עשוי הקצר בטווח ^
הסתמן שאולי המנוגדת ההשקטה תגבר הארוך בטווח א1;ל הישראלית, הקהל ■

בטוחים אינם 1967 שגבולות הוכיחה, רמדאן שמלחמת כך על ■
שתשיג אחרי אל;1 ביטחון להשיג יכולה אינה וישראל כלל ^

זו הבחנה הקלוע. נגד פועלת הקיים המאב ושמירת אמת, שלום ■
להבהיר עשויה שהיא מפני ב0יט*ת הי!) ה!1רוך לטווח קצר טווח בין |

בחברה עכשיו ה17וררות וחברתיות פסיכולוגיות תופעות כמה לנו "■^
הישראלית. ■

כמה קבעו המלחמה אחרי בישראל שנערכו קהל דעת טקוי סמך על ^
,(1973 בנובמבר 4 הבריטי, טיימס (0נדיי מדיניים פרשנים ■

לפשרה; הקוראות היונים את ארוך בטווח תקבל בישראל הקהל שדעת £^
הקהל. דעת לגבי קאר טווח בעל גורם היתה המלחמה השפעת אבל ^

לישראל, קשה שהיתה המלחמה, בסוף הופתעו רביב ישראלים ■
מבודדים עצמם וחשו כלפיהם, הבינלאומית האהדה גוהיעלמות |^
זקוק יהיה נצור שעט 0פק, בלי טבעי כאלה במצבים ונצורים. ^
את שרון אריאל גנרל מילא זה ובתחום במינו מיוחד לגיבור ^
על המלחמה קערת את כביכול שהפך ה.'1^יל, המלחמה טוס תפקיד ^

על לעמוד יהיה אפשר שאי משוכנעים אנחנו אבל ישראל. לטובת פיה |
שלב שיטתיים אחרי אל.'! הישראלית העולם בהשקפת ההשתנות כיווני ^
השינויים אבל העיקריות. תכונותיו על לעיל שדיברנו זה מעבר ■

הקשה הפסיכולוגי מההלם או הזמן מגורס יוצ.'! פועל רק אינם ^
בין הפערים ידי על גפ נגרמים הס אלא המלחמה עלידי שנגרם 1^
באופן להבחין כאן הכרחי בישראל. השונות החברתיות השכבות *9
ואנשי המדענים הפוליטי!, העילית מישורים; שלושה בין ברור |^

הכללית. הקהל ודעת החברה ,JH



ו

הם הפוליטית העילית גמיטוו הישראלית בתודעה השינויים 1^ ■
הטקטיות המחלוקות ידי על נגרמים ווה !>חד מצד מ0ובך. קניין H
כל(1י לעמדתם שנוגט במה הזאת העילית חברי בין ה^טואטגיות H

הסתגלותם כושר ידי על אחר ומצד 7p,r מצד הערביישראלי הסכנוך 1^ 11

תגבר הערכתנו לפי רמדאן. מלחמת שהולידו; החדשות לעובדות ^ 1

נעלב התעצמות הדורטיוו הישראלית העילית חברי של האופוזיציה 1^ 1

טיטול של הבסיסית האטטרטגיה n/r שיצר למי קל זה אין הב.'?. ■ *

מדיניות גדולה, ישראל על דמיונות בכך, הכלול כל על בקרבים 1
הישראלית היישות ניפוח הכוח, פולחן אדמות, ביפוח ההתפשטות, ^

לעומתם בעמדתם. מהותית רגיזיה לערוך הערבים והשפלת 1^
הישראלית התודעה של בהחזרתה חשוב תפקיד המתונים כאן ממלאים ^ .,

החדשה. למציאות יותר שיתאים למצב הכללית 9^ 1

ביצירת תפקיד שמילאו והחברה המדע אנשי הוא השני המישור ₪^ י

לא זו שכבה הערבים, על והתדמית הישראלית היישות של התדמית 9^
והם הישראלית הקהל דעת את ימים לאורך שולל להוליך תוכל ₪^

השקפותיהם. את מחדש לבדוק ייאלצו 1^

קבמישור מעריכים אנו הישראלית. הקהל דעת הוא השלישי המישור ^₪^ ;

הע/1וי מהשינוי יותר מהיר שינוי רמדאן מלחמת בעקבות יחול זה |^
המדיניות העותדות והרוח. המדע ואנשי הפוליטית בעילית לחול ^■^

שראו אחרי במיוחד הזאת השכבה תודעת על ביותר השפיעו והצבאיות 1^
הרוגים אלפי בה שנ>5לי מלחמה ישראל של בהי0טוריך; הראשונה נ3ענ 1^
שי0ייע שמה ייתכן הערביים. הבוהות בשבי נפלו ורבים ופצועים, ■ ;

מדיניות בצל טנעטו הערבים עם הרחניכ הקשרים יהיה זה לשינוי Wk

במלחמת אחר מגע נוטף שלום של זה למגע אבל הפתוחים. הגשרים ^^ ;

המזוינים והכוחות הישראליע הג'זויינים הכוחות בין  ומדאן H
מידה בקנה גילה הישראלי שהלוחם הראשונה הפעם זו היתה הערביים. ■
מזה כתוצאה כושרו. ואת הערבי הלוחנ: !!ת וקשה חריף ובאופן רחב 1^
להתערער הערבים על לישראלים שהיו קדומות דעות כמה היו חייבות 1^
אין אבל מיידי, באופן יקרה לא הדבר כמובן, הגילוי. כובד תוות 1^

הטינוי. של התחלתו ^ת חוללה רמדאן שמלחמת ספק ^נ ,

|^^ i

■ !

ו
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הישראלית בחברה התגוררות ]^
בחברה לחיכוכים שגרמו מרכזיים ענייניה 4 היו המלחמה לפני |^

דורות, בין ^כסוך ועדתיים, מעמדיים 0כ0וכיפ הישראלית: ■
בערבים. הטיפול אסטרטגית חברתיוג, והתפוררות ניכור ^נ

על ניכרת השפעה רמדאן למלחמת תהיה הערכתנו לפי .1 ^
המיסים בנטל עלייה צופים אנו והמעמדי. העדתי ה0כ0וך ^נ
באמצעים למ\1בק יצאו אלה ישראלים הרגיל. הישראלי על 9^

שלהע. החיים רמת את לשפר כדי ^חרים ובאמצעים שביתות של 9^
המעמדות 17ל המעמדית התודעה ווגתגבס שתלך צפוי לפיכך ^נ
ימלא הווברתי שהטער לכך שיגרום מה בישראל, החברתייב |^

בזה בהתחשב העדתי, מהפער יותר בולט תפקיד הארוך בטווח ^נ
החברות 17ל צביון הזמן במשך תקבל הישראלית שהחברה |^

הצרכניות. הקפיטליסטיות ^נ

החיכוכים בישראל, החברתי הפער הבא בשלב יתפתח זאת עכ יחד 1^
בחברות מיעוטים בין לתיכונים שיט מסורתי ץןפי אותו יקבלו העדתיים 1^

התרבויות של הסמלירו על שמירה שכולל מה , רבלאומיות ^נ
החברה של הערכים לעומת לערכיהן וההיצמדות פיתוחן החלקיות, ^נ
וחברתית מדינית להתבטאות ^ופנינ1 מיני כל והמצאת השולטת, ₪^

והמעמדיים. החברתיים שלהפ והאינטרסים ערכן על |^
הסדר להשגת לאפשרויות בירוט מכריעי1: הם ביחד אלה ניכו"ס |^

הפער חוק כזה שלום הסדר יושג אכ; והערביב. ישראל בין שלוב ₪^
לנסח יהיה ואפשר לפעול, יהיה חייב הישראלית בחברה העיקרי ^^

הערבי והעולם י^ראל בין המזוין ה0כסוך ייעלם אע כך: זה חוק 1^
השטח. פני *ל והמאופק הסמוי החברתי הסכסוך ויעלה יצוץ ^נ

חיכוכי על חריף באופן תשפיע רו?דאן שמלחמת צופי1_י אנו .2 |^
אולי עשויה המלחמה בישראל. השלטת המדינית בעילית הדורות 9^

הוותיקה. הישראלית הגווארדיה אחרוני על שיעלה הכורח להיות 1^
על לענות לשליטינו נשאיר "ה5וכ אבנרי אורי של קריאתו ^^

הג;כסוך היווני על מצביעה ישנות?" בתשובות חדשות בעיות 1^
העילית ;:ין הבא בשלב להתחזק עוד שעתיד , הקשה ^נ

לתפוס נאבקים שחבריה הצעירה, לעילית המו^ורתית הישראלית 1^
ההחלטות. ובקבלו; בשלטון מקוכ >1^
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את למלא לישראל יינתן לא שבו הבא, הטיב של אופיו ■
להכשיר עשוי , 1973 באוקטובר שהתמוטט , הישן תפקידה M

והזיות אל הצעירה העילית בני של ייתם לעל הקרקע את ■ .

הראשונות. 1 :

הנוער והמוני המדינית העילית שבין לפער שנוגע במה ■
מההישגים כתוצאה ויחריף ילך זה שפער צפוי הישראלי, H

רבות של ולהתמוטטותן הקרב בשדה הישראלי הצבא של המאכזבים 1
הישראליים. והמיתוטים מהתיזות 8

1 ויחריפו ילכו החברתית וההתפוררות הניכור שתופעות צפוי .3 ■ י

הישראלית בחברה הערכים להעלאת פעולה תיעשה לא אם הבא, בשלב ■
מסובכת כזאת טעולה אבל יותר. אנושית להיות שתיהפך כדי ■
האמיתית, בתודעה המזויפת התודעה בה מעורבות יהיו מאוד, 8

ישנים לערכים ורגשיים היסטוריים קשרים עליה ישפיעו H
איננו ולכן מההתחלה, עליהם נשען הציוני שהמפעל 1

להיווצרות יגרום וזה הקרוב בעתיד תיעשה כזאת שפעולה צופים B
ערכים. התפוררות של מצב ■ .

הישנה האידיאולוגית החברה שקיעת הוא זה לתהליך שיסייע מה 6 יי

פער בה שיש חברה החדשה, הצרכנית התעשייתית החברה של ועלייתה ,H K

המעמדות בני אצל קשים תיטכול לרגשי הגורם חריף, מעמדות ■ .

יותר שיכריע שהד1;ר צופים, אנו אבל . המקופחים החברתיים 1 1

כלפי הישראלי הנוער של השלילית עמדתו התחזקות יהיה מכל ■

 , _ .. ...... _,_,".K WJi/

הישראלית. המסורתית הפוליטיקה H |

הישראלים של מיטתם שייגרמו בשינויים לדון לנו נשאר ולבסוף, .4 1
פיגורם. על לרמוז בערו;יח, לזלזל יהיה שז^שר הזמן חלף לערבים. 8

והופיעו הישראליות הפנטאזיות נ5לו אוקטובר קרבות מאז 1
הערביות. האמיתות H ;

במבנה רחבים לשינויים ההתחלה להיות עתידה רמדאן מלחמת בטיכום, 1 ;

שינויים אבל בה, שישררו במגמות שלה, הערכים בטיב הישראלית, הדוברה 1
סימניהם. שיופיעו עד שלמים שלבים לעבור חייבים אלה חברתיים 1 j

יחידת ראש י0, א0ת<?די עלידי נכתב הישראלית החברה של זה (ניתוח 1 ;

ופלילי). חברתי למחקר הלאומי במרכז מחקר ^*9 j
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ריטואלית הכלולה ■

"הארץ" לעתון הצהיר ישראל, של וו;תט.קייה המסחר שר ברלב, חייב 1
מכלל $27 (המהווים איש אלף 77"/ , 1973 בנומבר 20 ביוב ■
ש3יצוא איין, הוא מגויסים. עדיין ה) התעשי פועלי אלף 295 ^

מיליון 90 לעומת דולר מיליון ל84 באוקטובר יע הג התעשייתי) ■
הצטמצמה, בניין למוצרי הדרישה גם אשתקד. חודש באותו דולר ■

הרגיל. מהיקפן ל$40 ירדו הבנייה שעבודות מ*5ני ^
לפרוות הדרישה אבל רגילה, היתה המזון תעשיית למוצרי הדרישה £₪
היה ולפיכך התיירים, ..ת היעל בגלל לאפס כמעט ירדה ולתכשיטים ^
הרגילים. ממימדיו כ£30 אוקטובר בחודש המסחרית הפעילות היקף ^

הפלדה ענפי י1ל הייצור מחצית היתה המלחמה ערב , השר לדברי ^נ
הבטחון, למערכת מיועדת התחבורה, אמצעי וכן והאלקטרוניקה, |
רבים חרוסת לבתי שהופנו החדשות הרבות הדרישות בגלל 5*בל ■

כ#080?85 להסב נאלצים החרושת בתי יהיו האחרונים בשבועות |
צורך יהיה לד1;ריו, הביטחון, מערכת לצורכי הבאה בשנה מתוצרתם 1^

הבאים החודשים שמונת אפילו או שלושת סל הפעילות את לתכנן |^
במילואים. מגויסים ישארו תעשיה פועלי שאלפי בכך בהתחשב 9^

יתון|"מעריב" בע כתב המפורסם, הישראלי הכלכלן אליצור, יובל 1
לא "אם הישראלית: שלהכלכלה הנוכחי מצבה על 1973 באוק* 26 ביום *^
הישראלית הכלכלה תוזזור לא הלחימה תתחדש אם או האש הי=סקת תימשך |^
ששררו ^התנאים להניח, גע אפשר יציבות. /יול למצב הקרובים בשבועות ^

המילואים שיחדור טעולת שוב. יחזרו לא '73 באוקטובר 6 לפני בכלכלה ^
בעבר שהיתה ממה יותר איטית הסימנים, כל לפי הזאת, בפעם תהיה ■
הפעם". יותר ארוכה תהיה רגילה ליעילות לתקופת המעבר ולפיכך |^

חמורים. משברים של לתקופה עתה!;ר.לכלו; תיכנס אליצור, ליו!י ■
הסובסידיות הצטמצמות את וכן המסים את|ך.;ל^ת בחשבון נביא "11ם ^
הבחירות אחרי לנקו^ היה שהכרח בעולות בסיסיים, מזון למדרכי |^
ץ ו נגר ל;5ני כבר בו שפגע האינפלאציה מארט ובלבלה את להציל כדי <^
בכלכלה החיים רמת את להוריד צורך ש'הי:. ברור הרי המלחמה, ^
המשנה "ועדת לפחות". בי?10 הבאות בשנתייט או היקוראליתבשנה ■
שמעה האמריקני הנבחרים בית של המזוייגים הכוחות ועדת של |^
בין המלחמה אחרי השונות הי;"ראל?ת הממשלה במחלקות בסיורה ^

המא;1רים הי;וראלי האוצר משרד של דו"ווות 1973 בנובמבר 2017 ^■
דהופה. כטוי.; לתמיכה ישראל של היזקקותה "ת ^

, ^



ליום דולר כמיליון לישראל עלתה 1967 יוני שמלחמת בעוד Tp<

לישראל. ליום דולר מיליון כ250 1973 אוקטובר מלחמת עלתה 1
דולר ביליון כ6 האחרונה המלחמה על הוציאה ישראל ננלונ'ר, 1|

מיליון ל1.8 הגיע 1973 בשנת הישראלי הבטחון יבוא ערך הכל ו0ך 1 ,

מהווה זה מטפר .1967 בשנת קהיה ממה 11 פי כלומר דולר, H
למעלה הוציאה ישראל .1973 בשנת ישראל של היבוא כשליש H
.1973 njun ביטחון ענייני על הלאומית מהתוצרת מ$40 0

דולר 1,500 כלומר דולר, מיליון ל5 הגיעו חוץ הלוואות ■ .

דולר מיליון ל800 הגיעו החובות ותשלומי ישראלי, אזרח לכל 8
לעומס כדוגמה ישראל, של המטבע רזרבות כמחצית כלומר בשנה, 0
1.000 המשתכר שאדם נזכיר, הישראלי האזרח על המוטל המסים |8

נטו. בחודש דולר 450 מקבל ברוטו, בחודש דולר |1
בית של המזוינים הכוחות ועדת של המשנה ועדת דו"ח ninn ) M

של ה92 המושב על הראשונה בישיבה האמריקני, הנבחרים H
.(1973 בדצמבר 12 האמריקני, הקונגרט H

האפופיאה של 3דיה ■

המפקדים של במחשבתם אחת תפנית נא31£1>אה. תפניות שתי נטארו 1
אחרת ותענית אותה, וניהלו ההתקפה את שתיכננו והמנהיגים ■ !

רמדאן. מלחמת לקחי על דורנו בני המלחמה חוקיי טובי של במחשבתם M
1^ ו

את בגאווה תמיד "נזכור אומר: אך0אעיל אחמד אול פריק ■
חייו 15ת שהקריב הראשון בקרב. שנפלו הטהורים גיבורינו H !

חי"ר 16 חטיבה מפקד סדראכ, מתרי שטיק עמיד הוא למולדתו 1
.(1973 בדצמ' 8 האומה, (מועצת חייליו" בראש מנגד נפשו את שהשליך 9

המצריים המזוינים הכוחות של הרמטכ"ל אלשאדילי, 0עד ^ריק H
המאמצים. כל של משותף פרי היא הצליחה קרב "הצלחת אמר: (לשעבר) 0
והשתתפותו אל0אדאת, ??נור מ^מד האמונה, גדול הנשיא של הנחיותיו ^

הטוב הכיוון שימשו הפתרונות ובמציאת בשאלות בדיון המתמית ^
אחמד '!ול הפריק גם המזוינים. הכוחות /קל הכללית למפקדה ביותר £

ובביצוע, בהכנה ואחריותו כוחו בכל השתתף הפיקוו בצמרת אסמאעיל ■
כולו, העולם שראה הצלחה באוקטובר ב6 להשיג בסוף שיכולנו עד H i

המזויינים" ולכוחותיהם לערבים גאווה יום תמיד ישאר זה ויוב ■ .

.(1973 בנובמבר 21 אלאחיבאר,קהיר, ן (עתו 'H I

נ| ן
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היט חיל "תוכניות : הים כוחות מפקד דיכרי, פויד אחמד יריק ^
ובים התיכון בים רחבה בחזית האויב התקפת על בעיקר התבססו |^

הראשונים בימים הים יחידות של המ<5מצים במירב שימוש תוך ף, ו 0 ₪^
מאמצי ריתוק מירבית, במידה ההפתעה גורת וניצול הפעולות של ^

.('73 בדצמ' 12 קהיר, (אלאהראם, במ1=!קדתו". מבוכה והטלת ה<1ויב, ^
"סוד האווירית: ההגנה כוחות מפקד ההמי, עלי מחמד לו<! ■

של הקליטה הטוך., התיכנון הוא האווירית ההגנה של העליונות ^^
האנשים של הגבוה כושרם האנשים, ידי על מורכב מודרני נשק ■

כוננות של במצב תמיד שהיו כך התקינה לפעילותו הציוד את להחזיר ^
המוראל את שהורידו אבידות לו לגרום ויכלו האויב לקראי; מלאה ■
.('73 בדצמבר 11 קהיר, (;;לאהראת, הישראליים" הטייסים של ^

נתנה 1967 "תבוסת האוויר: כוחות ממקד מבארכ, חסני מחמד לו<! ■
מן שלנו האוויר כוחות את מחדש לבנות טובה מוצא נקודת לנו ^
לנו שהיו לקחים אותנו ולימדה רב ידע לנו טיפקה היא היסוד. ■
המזימות את לבצע שיכלו מפותחים, אוויר כוחות בהקמת לתועלת ■

.('73 בדצמ' 11 (אלאהראס,קהיר, המולדת". למען ביותר המטופלות ^■

המזוינים: הדוחות 0ל אג"ם ראש '>גממי, אלעיני עבד מחמד לו'! ■
המצרי, הלוחם מיל<1 הניצחון ובהשגת במערכה הראשי התפקיד mt" ^M

למענה" שנלחם במטרה והאמין גבוה, ובמוראל איתן יביטחון "הצטיין ■
.(1973 בנובמבר 13 , העם למועצת אנ"ם ראש (דו"ח ■

האזרחים "התנהגות קדה; 2 אומיה מפקד מזמין, אלדין לעד כ^חמד לי" H
שלנו הארטילריה א0 שנותחה ברגע ושמחה. גאווה מקור היתה במלחמה 1^

גדול, אללה קולות, בקולי קוראים החיילים אח. שמעו והאזרחים בחזית ^
להגיש ונקבות זכרים וילדי!], זקנים נערים חהזדרזו גדול! אללד |^

ארמיה מפקד (דו"ח בקרב" ברוחפובגופם והשתתפו יכולתם בכל עזרה ^
.(1973 בנובמ1:ר 12 העם, למועצת 2 ^

האמיצים "חיילי שדה5 3 ארמיה מטקד ו^'יל, אלמנעם עבד מחמד לוא ■
בעזרת ניצחו והם מיגצר וכל מכשול כל בפניהם עמד לא ה!}לה |^
.(1973 באוקטובר, 12 אישית, ('.גישה ענייננו" בצדקת ^ללר H

1



ההצלחה ימאחורי ההנדסה: חיל מ^קד עלי, מחמד גמאל לו.'? jR
מעבר האמיצה צליחתם המזוינים, כוחותינו שהשיגו הכבירה H

המאמצים עומדים המבוצר ברלב קו ';ת המוחצת והבקעתי לתעלה 0
פתרונותיהם המצאותיהם, הצבאית, ההנדסה אנשי של הממושכים Wk

צליחת הצליחה פעולת בפני שניצבו הרבות לבעיות המעשיים 9
ברלב" קו מבוצר, למכשול וחדירה סואץ, תעלת מים, מ3ע1ול ■

.('73 בדצמ' 11 קהיר, (:><יהראם, ■

שניע התחיל "הדבר המיוחדים: הכוחות מפקד עכרי, נביל עמיד 1 ו

באפופיאה ל3תוח ההוראה את נתן העליון שמטקדנו לפני ארוכות 1
שעמנו ובדם יעה במאמצים,בז בהכנה, שעשינו שנים הנהדרת. ■

למלחמה לצאת רצוננו המערכה. למען לנו לתת מוכן היה הגדול JM

הדומה רצון אין  וברוחנו בדמנו חו1.ו את לעב להחזיר כדי H !

.(1973 בדצמ' 12 קהיר, (אלאהראב,  לו" ■

המלחמה חוקרי של במחשבתם השנייה התפנית של לפריה שנוגע במה ■
אנדרה הגנרל שהציג נקודות ב10 מסתכמת היא גם דורנו, בני ■
בקהיר נאצר שם על הגבוהה הצבאית באקדמיה בהרצאתו רןן^ר ■

:1973 בנובמבר ב15 1

המזוינים הכוחות שביצעו לפעולה הערצתי :'?ת להביע רוצה "אני .1 1
להתקדמות הערצתי על nvnתוספת sn 0וריה, ושל מצרים של JK j

בטדה". האלה הכוחות שגילו ■

האופראטיבי, ה0!כני, בתחום רבים לקחים הציגה רמדאן "מלחמת ,2 1
את הוכיחו ונ.ט. נ.מ. המונחים הטילינ; והפוליטי. האסטראטגי ■
ישראל טל והמטוסים הטנקים נכשלו האלה הטילים בזכות כושרם. ■

הערבים". לצד נטתה המאזניים וכף עליונות להשיג 9

מסובכת נעשית המלחמו; הטכני 17בתחוב הראתה רמדאן "מלחמת .3 ■
הזה. הויתוח נגד אמצעים מלווה פיתוח שכל מפני יותר H f

אירועי על מכרעת הש^עה לה יש הטכנולוגית שהעליונות מכאן ■ j
הקרב". ה ■ י1

ציוד 0קבלה עד המלחמה של הראשונה בתקופה שותקה "ישראל .4 ■ י;

אותה להשיג הצליחה לא כן פי על ואף ביותר מפותח אמריקני 1 :

ב1967". שהשיגה מלאה עליונות *9



ממלחמת ביותר החשוב הלקח אופרטיבית מבט "מנקודת .5 1
קליהם וההגנה שפיזורם האוויר, שכוחות הוא רמדאן ■

למנוע \j עלידי ויכולים להתקיים להמשיך יכולים השתפרו, ■
שליטה או אווירית עליונות גדול, ביתרון לזכות מהיריב 1
הגנה "ומנע 0יפק נ.מ. הטילים של הש^ע באוויר. גמורה ■

מטו0ים. הגנת היתה לא כאשר גם היבשה, לכוחות אפקטיבית ■
תקדים לו היה שלא לגמרי imn מצב ליצירת גרם זה דבר 1

שני קל הקקול לכוחם בכך מתכוון אני הקודמות. במלחמות 1
קראינו ממה לחלוטין השונה מצב שיצר דבר הצדדים, 1

ישראל בין הקודמיט בטיבובים או השנייה העולם במלחמת ■
שליטה או עליונות להשיג הצדדים אחד הצליף, כאשר לערבים, 1

המלחמה". טל הראשון בשלב או המתיחה בשלב הזירה בשמי 1

שההגנה, רמדאן מלחמת הראתה היבשתית ללוחמה שנוגע "במה .6 1
להבקעה ניתנת ברלר., קו במעוזי מבוצרת, שתהיה כמה כל 1

בצפיפות בכוח, עולים המתקיפים הכוחות אם ולהשמדה 1
העליונה". על תהיה שידם להט המבטיחה במידה נחושה ובהחלטה ■

אני ביותר, הכרחיות הלילה למעולות היא, אחרת "נקודה .7 W
עצמי ביטחון לו שיק הלוחם אבל קשות, הן מ1ידה באיזו יודע 1

היא שהשאלה מפני אויבו, של ולאויב לידידו הופך הלילה ^
ומוראל". הרגל 1

בפעולה טמונים והשלום שהבטחון תמיד, לזכור "עלינו .8 1
הפסק בלי לשנות וזייביל.! הכוחות ותימרון. תנועה של המשכית 1
אויב נוכח במיוחד , יאבדו הם יעמדו u/w מפני עמדותיהם את 1

חזק מכשול מול יהיה זה שדבר מוטב תעמדו אם ישראל. כמו 1
אתכם שיהפוך מה אויבכנ:, מפלת אחרי ;!ו כואץ מתעלת בהרבה 1

המצב". י לאונ ■

של קיומן הנוכחי, הבינלאומי המצב הרי האסטרטגי "במישור .9 ■
בין המלחמה :1ת ה>1.ך הגרעינית, המלחמה ואיומי מעצמות שתי ■
הזמן מבחינת המטרות, מבחינת ביותר מוגבלת קטנות מדינות ■
שהמערכה מפני מוגבלת, היתה רמדאן מלחמת הזירה. ומבחינת ■
המחייב יותר גדול ממאבק חלק מגדר למעשה חרגה לא המזוינת 1
צפופות, ומדיניות דיפלומטיות כלכליות, תעמולתיות, מלחמות ■
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הגדול התוף ;ל,*! אינם המזוינים הנ;וחות השלם. המאבק וזהו
אנשי כמה שרוצים כפי ולא, ל1ימ^ונ*ה, המנגנת נתיזמוות
המארית ההתקפה זו מבט מנקודת . טולו נגינה כלי צב;!,
את שברה היא נפלאה. פעולה היא באוקטובר ב6 ה^ורית
טובה הבנה ויצרה המדיני המצב <;ת שכיטתת הקרח שיכבת
עליה יהיה לפשרה, מוכנה תהיה לא *שר$;ל שאם לאמת, יותר

הזאת האמת את תנ5ס כולו ס העול נוטלות. מלחמות בפני לעמוד !

פעולה קהיתה מלחמה רמדאן, מלחמת לפני מעורבלת שהיתה
להבין התחילה ישראל ובגבורה. לב ב^ומץ ביצעו שהערבים ,

בהערכתם הבריזו עצמם שהערבים ^חרי הערבים מטוגלים למה *
גורם את כך ידי על ויצרו העצמית, בהערכתם והקלו אליה

בזירת במציאות ישראל נתקלה גי,כאשר הטכנולו בתחום ההפתעה
הקרב".

והצליחו האש ה^סקת הסכם את הישראלים הפרו באוקטובר "ב23 .10
בעבר. ביצעו שנ:בר ידועה ישראלית מרמה זוהי להתקדם. במרמה

לכך ציפו ם ו; ש גית,מפני פטיכולו היתה שמטרתה חושב אני
זו היתה לא ל(?יכך מה"מדה. כוחותיהם על תשמור האש שהפסקת

ל^תוכנית היה צריך לפיכך טלביזיונית הפגנה אלא צבאית נ;עולה
לנכון רואה היא מה ותקבע אש העטקת גם וגכלול מצרים של המלחמה

לשיפור האש ה3!טקת את ינצל לא שהאויב כדי לעשות הכרחי ומד
של מהתעלולים איות שהי?; הזאת בבעיה לטנ^ל חייבים הערבים מצבו.

♦שראל".

1

ברור ישראל. 0ל בטחונה על זאת כל ה'^מעת את ונראה הבה גטינום
לכן. קודם ממנה ה נ ה נ ל) מוחלטת עליונות אותה עוד לו אין ישראל שצבא

לגמרי אותה הבינו ט שה סבור ואני לוויכוח, ניתנת שאינה אמת זוהי
ונויט? שני בין לבחור אל*1 להם נותר לא כן ועל !

ו

הצבאי כוחם את יחזקו ולכן גובר בעהון חוטר שירגישו או .1 }

שנוגע מה בכל יתחזקו כך ידי ועל סוגית מבחינה ובמיוווד :

הבטדוון. גבולות קוראים שהם למה ■

1
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הטוב הזומצעי שזהו שיקול תוך להסדר להגיע שיסכימו או .2
הערבים. בין פירוד לזרוע ביותר

בטוח אני החימוש, במירוץ הישראלים ימ''1*כו בחירתם, תהיה שלא מה
הערבים שהשיגו הגדולה ההצלחה אחר, מצד אבל לגמרי. בזה

במחנה גדולה פסיכולוגית השפעה הקפיעה באוקטובר ב6 בהתקפתם
הבינלאומי. ובתחום הזוויב

העולם על הזאת ;,ההשמעה תוצאות על לחשוב לערבים אפוא נשאר
בופר, ,71'/ JK (גנרל תמיכתו" ואת עידודו את להשיג כדי

.('73 בנו4מבר 15 /קהיר, 7.WJ שם על הגבוהה הצבאית באקדמיה הרצאה
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