
הימים ששת מלחמת בי; צה"ל של הצבאית המחשבה
(19671973) הכיפורים יום למלחמת

נדל חיים מאת:

תקציר

תחילת עד (1967 ביוני 12) הימים ששת מלחמת סיום שבין התקופה לאחור, במבט
מהווה המלחמות), שתי שבין התקופה  להלן ;1973 באוקטובר 6) הכיפורים יום מלחמת
מדינת של בתולדותיה והמכריעות המעניינות האטרקטיביות, המשפיעות, התקופות אחת

עתידה. ובעיצוב ישראל
ליעילותו, לכשירותו, למחשבתו, צבא, של לתפיסתו בלתו שאין המבחן הן מלחמות
כל קודם הוא צבא של שייעודו מאחר ייעודו. על עונה הוא שבה ולמידה הכוח הפעלת לצורת
שאינו שצבא היא המסקנה האויב, את להכריע  להילחם עליו נגזר ואם מלחמה, למנוע
את הכריע צה"ל הימים ששת במלחמת ייעודו. את ממלא אינו במלחמה האויב את מכריע

מוחלט. באופן אויביו
אל הקצה מן האזור פני את שינו במרחב, חדש מצב יצרו הימים ששת מלחמת תוצאות
חדשות. מלחמה זירות ויצרו באזור, ואסטרטגיים גיאופוליטיים לשינויים והביאו הקצה
ומדינית. כלכלית צבאית, מבחינה באזור קטנה'' ל"מעצמה הפכה ה"קטנה" ישראל מדינת

מלימוד ונבעה ומעשית, עניינית הייתה המלחמות שתי בין צה"ל הצבאית,של המחשבה
של הביטחון לתורת הנוגעים התחומים בכל עסקה היא הימים. ששת מלחמת תוצאות
הפסקת בקווי והיערכות פריסה הצדדים, של האסטרטגיות התפיסות כגון ישראל, מדינת
קביעת האחרונה, המלחמה לקחי הפקת מבצעית, ותעסוקה שוטף ביטחון החדשים, האש
אסטרטגי, עומק התבצרות, הביטחון, תקציב הכוח, ולבניין להתעצמות עדיפויות סדרי

תורת הקרב, תורת מבצעיות, תכניות ומבצעיות, מודיעיניות מצב הערכות הגנה, שיטות
בכוננות הקשור בכל דבר של קיצורו וכדומה. לוגיסטי מערך תרגילים, אימונים, הלחימה,

לבוא. לעתיד ובהתכוננות היומיומית
הצבאית. המחשבה של המעשיים ההיבטים לצד התיאורטי הצד את לשלב ניסה צה"ל
"אמנות כולל אחרת, "אמנות" כל כמו ללמידה ניתנת הצבא, גרס כך צבאית, מחשבה
קבלת וסבירה, הגיונית חשיבה עצמית, מחשבה יכולת מלידה. תכונה זו אין המלחמה";
ולמתן הנכונה הדרך למציאת לרוב מביאות מצב בהערכות וניתוחם נתונים עלפי החלטות
צבאית תיאוריה של והבלעדי האמיתי המבחן כי יודגש, והקרב. המערכה לפני סביר מענה

המערכה. בשדות הוא
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שנחתמו שביתתהנשק בהסכמי שהתקבע המצב את למעשה, ביטלו, המלחמה תוצאות
את סלל במרחב שנוצר החדש שהמצב האמינה ישראל מדינת העצמאות. מלחמת לאחר

ישראלערב. ביחסי לנורמליזציה שיוליך יותר, טוב להסדר הדרך
קמ"ר מ20,250 ארבעה, פי ישראל מדינת של שטחה גדל הימים ששת מלחמת בעקבות
צבאית עצמה בעלת גדולה", ל"מדינה הפכה הקטנה ישראל מדינת קמ"ר. 88,000<

רבות העסיקו החדשה והדמוגרפית הטריטוריאלית המציאות סביב הדיונים ואסטרטגית.
אידיאולוגיים נושאים סביב והוויכוחים הדילמות ועלו צפו עכשיו ישראל. ממשלת את
גבולות והגיאופוליטיים, האסטרטגיים השינויים לאור הביטחון תורת כמו ומקצועיים,

ועוד. ההתיישבות ישראל, של השלום הצעות המדינה,
מכלהשטחים לסגת ישראל הציעה המלחמה, אחרי בלבד ימים שבוע ,1967 ביוני 192

עם שלום הסכם תמורת (המנדטורית), ארץישראל של הבינלאומיים לגבולות שמעבר
ויעשו גישתם את מצרים, ובראשם הערבים, ישנו המלחמה שאחרי בהנחה וסוריה, מאגיים
לעשיית עד כי עוד נאמר ישראל ממשלת בהחלטת ישראל. עם שלום הסכם של בכיוון צעד

כעת. מחזיקה היא שבהם בשטחים להחזיק ישראל תוסיף השלום
לא הערבים אמרו חירטום בוועידת אותה: דחו הערבים אך לשלום, יד הושיטה ישראל
אחד: "הן" ורק עמה, משאומתן לניהול לא בה, לא_להכרה ישראל, עם שלום לחתימת

במולדתו. הפלשתינאי העם דבקות
ב19 שקיבלה מהעקרונות להסתלק ישראל ממשלת החליטה השלילית, התשובה לאור
של המקווה השלום חלום הנוכחי. במצב קיימת לא השלום אופציית משמע, .1967 ביוני
ולכן המלחמה, תוצאות עם ישלימו לא הערבים כי לה ברור היה ואילך מכאן נגוז. ישראל
"מתי". אלא מלחמה, תפרוץ "אם" הייתה לא השאלה נוסף. ל"סיבוב" להתכונן צה"ל על

לישראל התחוור גדולות, בכמויות חדישים לחימה אמצעי קלטו והערבים הזמן שחלף ככל
תעלת גדת על צה"ל נוכחות עם תשלים לא מצרים המרה: הגלולה את יבלעו לא הם כי

לישראל. הגולן רמת צירוף עם תשלים לא וסוריה סואץ,
במישורים מדיניים הישגים גם אמנם היו הימים >'\שת במלחמת הצבאי הניצחון בצד
בראייה אך המלחמה, ממעגל ירדן והוצאת ארצותהברית עם היחסים הידוק כמו אחרים,

אסטרטגימדיני. לניצחון המפואר הצבאי הניצחון את להפוך ישראל הצליחה לא כוללת
להכרעה להביא ידעה ישראל שמדינת כך על מצביעות הימים ששת מלחמת תוצאות
לא המדיניים, יעדיה את בכך לקדם הצליחה לא אך הקרב, בשדות צבאיתאסטרטגית
לעשיית ישראל הצעת את כשדחו ובעיקר הערבים, באשמת לרוב אלא באשמתה, תמיד

וסוריה. מצרים עם שלום
ונתן הצבאית במערכה ניצח הוא כסף; של מגש על הניצחון את למדינה הביא צה"ל
או לשלום במשאומתן מיקוח קלפי לשמש עתידים שהיו המשוחררים השטחים את בידיה
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של המוחלט סירובן עקב הניצחון פרות את איבדה ישראל מדינת אך באזור. מדיני להסדר
שלום. עמה לעשות ערב מדינות

"ניצחון :(5.6.1968) מטכ"ל בדיון אמ"ן, ראש יריב, האלוף אמר המלחמה אחרי שנה
ברור היה לא לרבים סביר. מענה מצאו ולא מדוע, שאלו רבים בא". לא והשלום גדול, כזה

מדינית. הצלחה עמה מביאה הצבאית ההצלחה אין מדוע
קצר זמן הימים. ששת מלחמת אחרי מאשר יותר טוב ישראל של מצבה היה לא מעולם
הצבאיים הגיאוגרפיים, ההישגים כי הביטחון, שר דיין, משה אמר המלחמה אחרי
איפעם עליו חלם שמישהו המקסימלי הקו את כל קודם נתנו המלחמה של והמדיניים
העניקו הגנה" בני ו"הגבולות הביטחון" "גבולות ישראל. מדינת של אידיאליים כגבולות

ביטחון. תחושת לישראל
לא אשר את סוף סוף השיגה שישראל לאחר מוחלטת, התרוממותרוח פשטה בארץ
הבית, (הר הקדושים המקומות ן אוחדה ישראל בירת העצמאות: במלחמת להשיג הצליחה
רבה; להערצה זכו ומפקדיו צה"ל שוחררו; ועוד) המכפלה מערת חברון, רחל, קבר הכותל,
על למעשה עתה שלטה ישראל ומדינת עליהם, שרבץ הקבוע מהאיום שוחררו הצפון תושבי

הירדן. מקורות ועל טירן מצרי
את מהערבים יותר טוב לממש שידע משום היתר בין הימים, ששת במלחמת ניצח צה"ל
והאסטרטגית. המערכתית ברמה ובמיוחד הרמות, בכל והאש התמרון הגמישות, עקרון
החשיבות את שלו, הבכירה בקצונה ובעיקר במפקדיו, להטמיע צה"ל הקפיד השנים במשך
תהליך הוא ניהולה אבל פיזית, פעילות היא ''הלחימה הארט: לידל של הידועה אמרתו של

שכלי".
ממהלך מסוימת במידה ישראל הופתעה ארוכתטווח אסטרטגית בראייה כי לומר ניתן
מכריע כה יהיה הצבאי שהניצחון העריך לא שאיש מכיוון המכריעות, ותוצאותיה המלחמה
עם החיכוך את הגבירה אך ביטחון, גבולות לישראל העניקה אמנם זו מלחמה מהיר. וכה
לאויב, מאוד סמוך עכשיו נפרס שצה"ל מאחר ההתרעה, משך את והקטינה ערב צבאות
הצבאיים הקווים ובקרבת הירדן, בבקעת גם כך ואחר ובגולן, בתעלה הפסקתאש בקווי

יישוביחזית. גם אלא ספר יישובי רק היו לא הגולן ברמת שלפחות יישובים, הוקמו
הן באזור. שנוצר החדש המצב עם להשלים יכלו לא מצרים, ובראשן ערב, מדינות
כלב אז עד שהוצג הפלשתינאית, הבעיה פתרון את מוגבל בלתי לזמן לדחות החליטו
הם לערבים. קשה טראומה הייתה הימים ששת במלחמת התבוסה הערביישראלי. הסכסוך
להיפתר יכול אינו הסכסוך כי וגרסו תימשך שהמלחמה אמרו אך בקרב, במפלה אמנם הודו
אתמה לעצמם להשיב בכוחם יהיה כי משוכנעים היו הערבים טוטלית. בהתמודדות אלא
היו [הערבים] "הם כי בזיכרונותיו כתב גמאסי גנרל הימים. ששת במלחמת צה"ל שכבש

בכוח". תושב בכוח שנלקחה שהאדמה משוכנעים

***



הערבים אצל שינתה ,1973 בשנת מכן, לאחר שבאה המלחמה ולא הימים, ששת מלחמת
נקודת הסכסוך. אופי את ובעיקר ישראל, לבין בינם הממושך בסכסוך העדיפויות סדרי את

הכיפורים. יום במלחמת ולא זו, במלחמה כן על הייתה המפנה
הוסיף זו, במלחמה המנצח צה"ל, הימים. ששת מלחמת לקחי את היטב למדו הערבים
והסורים, המצרים אבל תשוב, ולא שעברה למלחמה  מנצחים של כדרכם  להתכונן
צה"ל של בעליונותו הכרה מתוך הבאה. למלחמה להתכונן החלו והמובסים, המפסידים
קרקע ובטילי טנקים נגד לחימה באמצעי צבאותיהם את לצייד החלו הם ובשריון באוויר

אוויר.
המלחמות שתי שבין והתקופה הימים ששת מלחמת שתוצאות לומר ניתן לאחור במבט
את גם בכנפיהן הביאו זאת עם אך ולירדן, למצרים ישראל בין לשלום היסודות את הניחו

הכיפורים. יום מלחמת ואת ההתשה מלחמת
היבשתי כוחם שבירת היה הימים ששת במלחמת האסטרטגיות המטרות להשגת המפתח
הימים ששת במלחמת הישראלי חילהאוויר הישגי האפשרי. בהקדם הערבים של והאווירי

בינלאומי. בקנהמידה אף אלא באזורנו, המלחמה במושגי רק לא ומרשימים גדולים היו
לא הם כי סוף סוף הבינו שהערבים היה הימים ששת מלחמת של והעיקרי הגדול ההישג

ישראל. מדינת את להשמיד יוכלו
למציאת ויצירתית מעמיקה מחשבה להקדיש צה"ל את חייבה החדשה המציאות
ולהכין הניצחון פרות על לשמור כדי החדשים, האש הפסקת קווי לאורך הולמים פתרונות

לעתיד. הצבאית המערכת את

תקופות לשתי לחלוקה ניתנת הנוכחי, המחקר עוסק שבה המלחמות, שתי שבין התקופה
במשכן. כמעט שוות משנה

הימים). 1,000 (מלחמת 19671970  האינטנסיבית הלחימה תקופה א)
ההתשה מלחמת סיום עד הימים ששת מלחמת מגמר חודשים, כ38 נמשכה זו תקופה

אליה. התכונן לא ומעולם זה, מסוג במלחמה רצה לא צה"ל .(1970 באוגוסט 8)

.19701973  הסערה" שלפני "השקט תקופת ב)

מלחמת תחילת עד ההתשה מלחמת מסיום חודשים: כ38 כן גם נמשכה זו תקופה
.(1973 באוקטובר 6) הכיפורים יום

התעלה. בקו צה"ל של העיקרית פעילותו התנהלה האינטנסיבית הלחימה בתקופת
מדיניות לבנון. לגבול צה"ל של הפעילות עיקר הועתק הסערה" שלפני "השקט בתקופת
הסדר בינתיים יושג אם גם חדשה, מלחמה תפרוץ הימים מן שביום בחשבון הביאה ישראל
זמן, לאורך להשלים יוכלו לא ערב שמדינות כך על התבססה זו הנחה הצדדים. בין כלשהו

הימים. ששת במלחמת שנחלו התבוסה עם שלהן, הלאומית בראייה

****



ארוך תהליך הוא והפקתם המלחמה לקחי של הלימוד תהליך כי ברור היה לצה"ל
של מסקנתו גדול. ניצחון אחרי ובעיקר בכשירות, צבא מהחזקת פחות לא קשה ומסובך,
השינויים רקע על הימים ששת ממלחמת הצבאיים הלקחים שהפקת אפוא הייתה צה"ל

העבר. ללימוד רק ולא העתיד, לחיזוי הדרוש המידע את בחובה טומנת באזור שחלו
בחמישה ועקרוניים, ארגוניים תורתיים, לקחים צה"ל הפיק 1967 מלחמת בתום
ברור היה לצבא מבצעיים. ולקחים וארגון מבנה הפעלה, תורה, תפיסה, עיקריים: תחומים
מהעבר הכל להעתיק ושאסור לעתיד, ומתאימים אקטואליים תמיד לא העבר לקחי כי
למלחמה במקום העברי' למלחמת "יתכונן שהצבא סכנה קיימת אף ולעתים לעתיד,

העתידית.

בה פעלו השריון וכוחות בעיקרה, רגלית צה"ל של האוריינטציה הייתה קדש במלחמת
ומאולתר מתוכנן בלתי באופן הקרב, בשדה מפקדיהם של עצמאית יזמה של כגילוי פעם לא
בעתיד. המערכה פני לשינוי שיביא חזק שריון בכוח צורך שיש היה העיקרי והלקח למדי,
בצורת בעיקר היקפה, במלוא השריון של יכולתו הופגנה הימים ששת במלחמת ואכן,

(Blitzkrieg) ה"בליצקריג" את מאוד שהזכירה ואש, תנועה מלחמת  ההתקפית הלחימה
משוריין כוח להקים שיש היה זה בתחום העיקרי הלקח השנייה. במלחמתהעולם הגרמני
הכרעה כוח לפחות) תיאורטית הרחב, (במובנו בשריון לראות החל צה''ל וחזק. גדול
10 הוקמו המלחמות שתי בין כי היא, עובדה אמל''ח. וברכש בתקציבים עדיפות המחייב
בניין את זנח שריון) מאנשי ברובו מורכב (שהיה הבכיר הפיקוד אך השריון, בחיל חטיבות

ועוד. הנדסה ארטילריה, חי'יר, חרמ''ש, כגון הכוחות, לשאר יחסית בצורה הסד''כ
צה"ל בעוכרי והייתה מוטעית, מסקנה הייתה יכול" כל הוא "הטנק כי הנמהרת המסקנה
תפיסת כי כבדות, ובאבדות הקשה בדרך הוכיחה, זו מלחמה הכיפורים. יום במלחמת
עצמן, את הצדיקו לא השריון" "הלם על שהתבססו צה"ל של הקרב ותורת הלחימה
חרמ"ש כוחות של לסיוע הקרב משדות שעלתה הזעקה טוב. תורתי פתרון היה לא ושלצה"ל

וכואבת. רמה הייתה וחי"ר
בלי טנק טנקים: על רק שיתבסס באופן הכוח את לבנות אפשר שאי בשרו על למד צה"ל
לחי"ר לחרמ"ש, מתאימים ניוד אמצעי להקצות יש בשטח. חופשי לפעול יכול אינו חי"ר
להניח יש ולצדם. הטנקים בקצב בשטח לנוע שיוכלו כדי ולארטילריה, להנדסה ולחיר"ם,
או היכולת חוסר גם הייתה יכול" כל הוא ש"הטנק התפיסה להשתלטות הסיבות שאחת

מתאימה. ברמה האחרים הלוחמים הכוחות את ולשריין לנייד שניהם, או הרצון חוסר
גדולות. במסגרות בעיקר צה"ל של המשוריינים הכוחות פעלו הימים ששת במלחמת
הראשונים בשלבים בייחוד  מהם מבוטל לא חלק פעל הכיפורים יום במלחמת זאת, לעומת
מצריים כוחות לעבר שנעו בודדים, בטנקים ואף פלוגות, של קטנות במסגרות  הלחימה של

שהיו והתרגולות הפקודות רוח ברמתהגולן. שהבקיעו סוריים כוחות או התעלה את שצלחו
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את הכתיבו קרקעי, הישג כל מהאויב למנוע כדי הכל לעשות שיש ההרגשה וכן אז, קיימות
קטנות. במסגרות בחזית השריון הפעלת

הימים ששת מלחמת בתום ישראל מדינת של הביטחון תורת את להבין הניסיון
שתי בין הביטחון תורת את מנתחים כשאנו החמישים. לשנות חזרה מצריך בה ולהתעמק
שינויים למעשה חלו לא העצמאות מלחמת מאז כי למסקנה מגיעים אנו המלחמות,
השינויים למרות המדינה, של הראשונות בשנותיה שגובשה בדוקטרינה עקרוניים

זו. בתקופה באזור שהתרחשו והאסטרטגיים הגיאופוליטיים
קרי, באזור. המתהווים השינויים לאור הזמן כל להתעדכן חייבת הביטחון תפיסת
בשטח במעשים אלא  בדיונים ולא בדיבורים לא  להתעדכן חייבת הביטחון דוקטרינת
הכוחות והכנת ההצטיידות הרכש, הקרב, תורת בתחום ואקטואלית, ריאליסטית ולהיות

בצה"ל. הקיימים
אסימטרייה הערבים: לעומת עיקריות אסימטריות בשלוש מתאפיינת ישראל מדינת
גיבשה זו מציאות נוכח טבע. באוצרות ואסימטרייה באוכלוסייה אסימטרייה בשטח;
המלחמה והעברת הכרעה כוח התקפי, מחץ כוח על בנויה שהייתה ביטחון תורת המדינה
אך עליה. תיכפה וכאשר אם נוספים, ויסודות המלחמה, בפתיחת ייזום על האויב, לשטח
משולש באמצעות מלחמה למנוע ושאפה ביסודה, הגנתית נשארה הביטחון תורת זאת, עם

והכרעה. התרעה הרתעה,  צלעות שווה
להשתוות היכולת ולחוסר הערבים כלפי הבסיסית לאסימטרייה ישראל של המענה
בהצטיידות צהי'ל, של איכותו על בשמירה השאר, בין הביטחונית הממסד את חייב אליהם
ענפה, ביטחונית תעשייה של בקיומה האפשר, ככל חדישים ובטכנולוגיות לחימה באמצעי

צה"ל. של ההכרעה כוח בחיזוק ובעיקר
או ימים מספר של התרעה על הרתעה, על מבוססים שהיו הביטחון, תורת מרכיבי
המילואים גיוס עד סדירים, בכוחות וברמה התעלה בקו ובלימה מראש, שעות 48 לפחות
במילים הכיפורים. יום מלחמת בפתיחת המציאות במבחן עמדו ולא כשלו לחזית, והגעתם
שתי בין צה"ל התכונן שאליהם והכוננות הביטחון תורת מרכיבי וכל ההנחות כל אחרות,

הכיפורים. יום מלחמת של הפתיחה במבחני לו עמדו לא המלחמות,
התקפה לספוג ובנכונות הגנתית בתפיסה התאפיינה המלחמות שתי שבין התקופה
כי אם ,1973 באוקטובר כוללת מלחמה של יוזמת להיות לנכון ראתה לא ישראל ערבית.

ההגנה. בנושא מלחמה ומשחקי תרגילים כמעט נערכו לא שגם לציין מעניין
של הראשונה המכה ספיגת בנושא היה זו בתקופה הביטחון בתורת שחל העיקרי השינוי
לפתוח הערבים של ביכולתם האמונה וחוסר בסיני שנוצר האסטרטגי העומק עקב האויב,
בתורת שנקבעו והסוגיות הפרמטרים שאר כל מוחלטת. ובהפתעה מוגבלת במלחמה

למציאות. "הותאמו" ורק עקרונית, השתנו לא החמישים שנות מאז הביטחון
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לגבי כללית הסכמה כלל בדרך בישראל שררה הימים ששת מלחמת עד כי לומר אפשר
מסוים, שינוי חל הימים ששת מלחמת לאחר הביטחוניים. בנושאים הממשלה החלטות
חילוקידעות פרצו ואידיאולוגיה. פוליטיקה של מסוים ערבוב נוצר הביטחונית ובמחשבה
גרמה בהם צה"ל של והימצאותו הכבושים, בשטחים צה"ל של ישיבתו המשך בשאלת

בישראל. הציבור של הכללית בהסכמה לבקיעים
יום במלחמת כשלו המלחמות שתי בין ישראל של הביטחון תפיסת מרכיבי רוב
ועל שגויות הערכות על מצביעה להשיג והסורים המצרים שהצליחו ההפתעה הכיפורים.
הדרגים בכל והטקטית, האופרטיבית האסטרטגית, ברמה מוטעית החלטות קבלת
הייתה כך הערבים,.ועל את להפתיע ישראל ידעה 1973 (עד ישראל של והצבאיים המדיניים

מרות). הופתעה הכיפורים יום במלחמת אך גאוותה,
ותפיסותיהם מטרותיהם בין מוחלט ניגוד שרר המלחמות שתי שבין בתקופה
לשחרר בדעתם נחושים היו מצרים, נשיא ובראשם הערבים, הצדדים. שני של האסטרטגיות
אומר, הווי הפלשתינאים. של הלגיטימיות הזכויות את ולהשיב הכבושות" "האדמות את
לאור אך התעלה. מקו ובעיקר המלחמה, מתום החזיק שבהם מהקווים צה"ל את להסיג
הערבים הגיעו שכבשה, בשטחים רמה ביד שולטת ישראל כי שהבחינו ולאחר שנוצר, המצב
הכבושות, האדמות בשחרור העיקרי המאמץ את לרכז עליהם הראשון בשלב כי למסקנה

הפלשתינאית. לבעיה יתפנו כך אחר ורק
השטחים בכל להחזיק שיש ישראל של התפיסה הייתה המצרים, של תפיסתם לעומת
המשיכה, ישראל מדינת ישראל. של רצונה את שישביע הסדר ללא מהם לזוז ולא שנכבשו,
או שלום (הסדר/חוזה המרכזית המטרה להשגת מיקוח קלפי אלה בשטחים לראות למעשה,
הצעתה את בתוקף דחו שהערבים לאחר גם שלום), לחוזה הצדדים את שיקרב הסדר

לעיל. כמוזכר שלום, תמורת השטחים כל את להחזיר
קרקעי הישג כל מהאויב למנוע צה"ל שעל הייתה זו מדיניות של המעשית המשמעות
שהערבים עד האפשר, ככל נמוך נפגעים במחיר האש הפסקת בקווי ולהחזיק שעל"), ("אף

ישראל. ממשלת תנאי את לקבל ויסכימו החדשה המציאות עם ישלימו
לזכור ויש הערבים, כלל של לתפיסתם זהה הייתה המצרים של האסטרטגית תפיסתם
ממלחמות ניסיון למוד היה נאצר לתבוסתם. שהביא המהלך כל של המובילים היו שהם
ומלחמת סיני מלחמת העצמאות, (מלחמת הקרב בשדות הערבים הפסידו שבהן קודמות ..

כל אין כי לדעת נוכח כאשר בכוח". יוחזר בכוח שנלקח מה "כי והאמין הימים), ששת
ואמר נוספת, בהכרזה יצא התעלה, בקו ההתשה מלחמת למרות ישראל, מצד תזוזה
טעות טעה כאן גם אך ישראל". את להתיש יכול אני אבל סיני, את לכבוש יכול "אינני
לבקש נאלץ שנאצר עד חודשים, 17 במשך הקשה ההתשה במלחמת עמדה וישראל חמורה,

להפסיקה.
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הייתה להשגתה הדרך אך זהה, הייתה וסאדאת נאצר של האסטרטגית מטרתם אמנם,
הפיח השונות ובהכרזותיו מידי פתרון חיפש מסאדאת, רדיקלי יותר הרבה היה נאצר שונה.
אמנם דבק סאדאת להגשימן. הצליח לא אך הערביים, העמים ובשאר בעמו שווא תקוות
ולבסוף ישראל לתזוזת שיביא מדיני בתהליך האמין אך קודמו, של המיליטנטית בנוסחה
היה סאדאת הכיפורים). יום מלחמת לאחר קרה אכן (וכך הכבושים השטחים להחזרת
ולא שלום לא של מצב הימים, ששת מלחמת בתום שנוצר הסטטי המצב שלפתרון משוכנע
צעד לנקוט צורך גם אולי יהיה המדיני המהלך ושלייזום מדיני, במהלך צורך יש מלחמה,
ולא במוח,  המדינית בדרך יוחזר בכוח שנלקח מה שכל גרס סאדאת כי לומר ניתן צבאי.
לנאצר בניגוד ואכן, המדיני, הקיפאון לשבירת כאמצעי בכוח השימוש את גם וראה בכוח,
סאדאת שיגר השלישי, בעולם גם מכובד למעמד וזכה הערבי העולם מנהיג שהיה קודמו,
רצונו בדבר ישראל, ראשממשלת מאיר, לגולדה וברורים נהירים מסרים ב1971 כבר
ראש המדינות. שתי בין קבע להסדר בסיס מכן לאחר שיהוו מדיניים ביניים להסדרי להגיע
דיין של באמרתו היתר, בין שבויה, הייתה כי בהצעתו, כלל לדון מוכנה הייתה לא הממשלה
קצר זמן ואכן, אשייח''/. שארם בלי שלום מאשר שלום, בלי אשייח' שארם "עדיפה כי
את ומימש נמנעת", "בלתי היא ישראל עם נוספת מלחמה כי סאדאת הכריז מכן לאחר

.1973 אוקטובר במלחמת דבריו
יתרון למרות כי סופית לו והבהירו סאדאת, של גישתו את חיזקו זו מלחמה תוצאות
את להכניע ניתן לא במצרים, שנוצר האתוס ולמרות התעלה חציית למרות ההפתעה,
המדינית. הדרך  אחרת בדרך מטרותיו את להגשים לנסות ועליו הקרב, בשדה ישראל
למערב ושהדרך בארצותהברית, ובעיקר במערב, טמון לעתיד המפתח כי הבין סאדאת

ישראל. מדינת דרך  ברור אחד בנתיב עוברת
הגדולים המרחבים ארצותהברית, מצד הגיבוי ובעיקר שנוצרו, המדיניים הנתונים
הצמרת את הניעו הניצחון, ושיכרון שנוצר, האסטרטגי והעומק כבשה שישראל
בררה, בלית כי שגרסה והמושגית האסטרטגית התפיסה את לשנות והצבאית המדינית
הימים ששת מלחמת תום מאז השני. לצד אותה ויעביר במלחמה שיפתח הוא צה"ל
את לספוג אפשר כי החדשה האסטרטגית התפיסה גרסה המלחמות שתי שבין ובתקופה

למתקפה. לעבור כך אחר ורק תחילה, ולהתגונן הראשונה המכה
הסיבות אחת היה הימים ששת מלחמת תוצאות עם להשלים הערבים של סירובם
הייתה זו מלחמה התעלה. בקו בעיקר ההתשה, למלחמת להידרדרות שהביאו העיקריות
משולבים וכוחות האוויר בהפעלתחיל ואקטיבית החזית בקווי בעיקרה סטטית מלחמה
ואש. תנועה מלחמת שהייתה הימים, ששת מלחמת לעומת האויב, שטחי בעומק ומיוחדים
ולהימנע האפשרי בהקדם לסיימה השתדל והוא לצה"ל, רצויה הייתה לא ההתשה מלחמת
הערבים. על יתרון כל לו אין סטטית התשה במלחמת כי הבין צה"ל בעתיד. כזאת ממלחמה
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כפופה להיות ישראל של מדיניותה הוסיפה לפניה, כמו הימים, ששת מלחמת אחרי
תפרוץ הימים מן ביום כי בחשבון להביא שיש וביניהם בסכסוך, אסטרטגיים לשיקולים
ביטוי לידי באה זו מדיניות הצדדים. בין כלשהו הסדר בינתיים יושג אם גם חדשה, מלחמה
כגון לחיות, ישראל תוכל שעמו לביטחון מענה נתנו שלא להסדר, שונות הצעות בדחיית

.1967 ביוני 4 לגבולות חזרה ואי הגנה בני גבולות ביטחון, גבולות
להכחשה: ניתנות אינן החזיתות בכל הקרב בשדות הכיפורים יום מלחמת תוצאות
העליונה. על כשידו הצבאית מהמערכה יצא הוא צה"ל, שהופתע המלאה ההפתעה למרות
במלוא וערוך מגויס צה"ל היה לא הכיפורים יום מלחמת בפרוץ אם שגם היא המסקנה

אפשרית. למלחמה התכונן שלא אומרת זאת אין כוחו,
האש הפסקת קווי לאורך צה"ל כוחות נערכו ישראל, של השלום להצעת במקביל
לאפשר לישראל אסור שלפיו הפוליטי העיקרון כאחד: וצבאי פוליטי עיקרון עלפי החדשים
להיערך יש שלפיו הצבאי, והעיקרון זמני. גם ולו כלשהו, קרקעי בהישג לזכות לערבים
הירדן הרוקד, ערוץ כמו טבעיים, מכשולים על ולהתבסס האש הפסקת קווי לאורך

רציני. מים מכשול שהיא סואץ, תעלת ובמיוחד
המרחביים, בפיקודים האסטרטגית; ברמה וארוכים רבים דיונים נערכו במטכ"ל
לשיטת הנוגע בכל והטקטית האופרטיבית ברמה דיונים נערכו השונים ובכוחות בחילות
הרמטכ"ל החליט ובעייתית, ייחודית הייתה סיני שזירת מאחר זירה. לכל המתאימה ההגנה
לאורך צה"ל ייערך כיצד שיציע כדי החילות, כל מנציגי שהורכב מיוחד צוות הקמת על
בקו להיערך המליצו והצוות הדרום פיקוד זו. בזירה הרצויה ההגנה שיטת ומהי התעלה
המשתרעת התעלה, לחופי נקודות ב22 שיוקמו מעוזים 33) קבועה/קשוחה בהגנה התעלה
להגן נצטוו אשר החיילים חיי על לשמור היה ה"מעוזים" של ייעודם ק"מ). 160 של לאורך
מה זה בדיון דיבר לא איש צה"ל). וקביעת ישראל ממשלת למדיניות (בהתאם המים קו על

במלחמה. המעוזים עם יקרה
קו אלא קשיח, הגנה קו ברלב) קו כונה מכן (שלאחר המעוזים בקו ראה לא צה"ל
לפעילות קטנים מצריים כוחות עלידי התעלה חציית ולמניעת לתצפיות, שוטף, לביטחון
הגנה, וקווי עצירה קווי קבע לא צה"ל לעיל, האמור למרות התעלה. לאורך צה"ל כוחות נגד
סיני הגנת בנושא שנערכו התרגילים גם סיני. בשטח הכנות כל בוצעו לא בסיני. בעיקר
לחצות יצליחו לא שהמצרים אמונה מתוך כנראה ורופפת, שטחית בצורה לעניין התייחסו

גדול. בכוח התעלה את
ביותר, בכירים קצינים של משקל כבדת התנגדות בלי לא צה"ל, סיכם הדיונים בתום
לקווי בצמוד תהיה הכוחות שהיערכות שרון), ואריאל טל ישראל האלופים (בראשם
את חייבה החזיתות בכל זו קבועה ישיבה קבועה/קשוחה. בהגנה כלומר, האש, הפסקת
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ב"קו שהחזיק הכוחות מן. בערך שמונה פי גדולים כוחות הקווים בהחזקת להשקיע צה"ל
הימים. ששת מלחמת עד הירוק"

העיקריים הקריטריונים אחד המדינה. של הלאומיות מהמטרות נגזר צבאי כוח בניין
צה"ל, של ההתעצמות הלחימה. תורת על המשפיעה הביטחון, תורת הוא צבאי כוח לבניין
של ויכולתם התפתחותם התעצמותם, של פועליוצא היו המלחמות שתי בין וארגונו בניינו
התחשבות תוך התושבים, שלום את ולהבטיח הגבולות על לשמור הצורך של ערב, צבאות
בכוננות לעמוד ביכולת מהמצב, המתחייבות בדרישות לעמוד ישראל עם של ביכולת

ישראל. על תיכפה זו אם למלחמה, ולהתכונן היומיומית
ועל חילהאוויר על שיישען הכרעה כוח ביסוס היה הכוח נבנה שעלפיו העדיפויות סדר
 הראשונה רבשנתיות תכניות שלוש עלפי צה"ל סד"כ נבנה המלחמות שתי בין .השריון,
,(19731977 (לשנים א' "אופק"  והשלישית ב', "גושן"  השנייה (החדשה); "מכבי"

הכיפורים. יום מלחמת עד רק שיושמה
המשימתיות האוגדות ומארבע שלו, הקרב מטוסי מספר את ויותר הכפיל חילהאוויר
יום מלחמת ערב קבועות אוגדות ל6 והגיע צה"ל התעצם הימים, ששת מלחמת בתום שהיו
ב חטיבותיו מספר את הגדיל קרי, חטיבות, 10 צה"ל הקים 19681972 בשנים הכיפורים.
ממוכנת וחטיבה משוריינות 9 היו שהוקמו, החדשות החטיבות 10 (מתוך ויותר אחוזים 50

אחת).
לפעול תוכל לא ובלעדיו המבצעית, ה"מכונה" את המשרת המערך הוא הלוגיסטי המערך
לא במידה מכתיב הלוגיסטי המערך לעצמה. שהציבה המטרה להשגת סבירה בצורה

אפשרי. בלתי ומה לבצע אפשר מה מבוטלת
כאשר הימים, ששת מלחמת לפני עוד בצה"ל הלוגיסטי במערך שנעשה המבני השינוי
הרבה הגמישות את שאפשר הוא משלו, יחידות על המפקד לאגף הפך מטכ''ל/אג"א
הכיפורים. יום ובמלחמת המלחמות שתי בין הימים, ששת במלחמת בצה"ל שנדרשה

המלחמות. שתי בין צה"ל וארגון מבנה על רבה השפעה הייתה הלוגיסטי למערך
שירותי את לקרב הוחלט המלחמות, שבין ובתקופה המלחמה בתום שנוצר המצב נוכח
המרחביים בפיקודים אפוא הקים הלוגיסטי המערך היחידות. אל והלוגיסטיקה התחזוקה
הלוגיסטי, המערך מצד וטוב סביר שירות ללא ועוד. לתחמושת להספקה, תחזוקה מרכזי

לו. שהוכתבה המשימה את לבצע מסוגל, לא גם ולפעמים מאוד, מתקשה צה"ל היה
נוצרו הימים ששת מלחמת בתום הלוגיסטי המערך ניצב שבפניהן העיקריות הבעיות
להחזיר שלל, לפנות מהצורך הכבושים, בשטחים הכוחות של הארוכה מהשהייה כתוצאה
בחיי צה"ל כוחות לפעילות מתאים מענה לתת החיים, תנאי את לשפר לכשירות, אמל"ח

ועוד. למלחמה הלוגיסטית המערכת את להכין היומיום,
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ששת מלחמת ערב הלוגיסטי המערך של והארגון המבנה ששינוי לומר אפשר כללית
וטובים יעילים היו  הכיפורים יום ובמלחמת המלחמות שתי בין במלחמה, הפעלתו הימים,

ממנו. הנדרש על וענו
אחד והוא צה"ל, של הצבאית במחשבה מאוד חשוב נדבך מהווה הביטחון תקציב
לראשי הצבאית. המערכת של ההפעלה צורת את המכתיבים החשובים הפרמטרים
רחבה ראייה הייתה אשכול, לוי  וממשיכו בןגוריון דוד הביטחון, ושרי הממשלה
הקשר את היטב הבינו שניהם הביטחון. תקציב לגבי ובפרט המדינה תקציב לגבי ומעמיקה
לראייה פחות מודע היה הביטחון, שר דיין, משה ולחברה. לכלכלה ביטחון בין ההדוק

הכוללת.
התקציב על בעיקר מתבססות ולארגונו לבניינו צה"ל, להתעצמות הרבשנתיות התכניות
כאשר רבשנתית תכנית לבנות ניתן לא ואף מאוד, קשה עליו. רק לא אך לצה"ל, שהוקצה
התוכניות את מכתיב הביטחון תקציב האם מה, מכתיב מי השאלה כאן שנתי. הוא התקציב

באמצע). שהוא היכן נמצאת האמת כי (דומני, התקציב גודל את מכתיבות התוכניות או
ב970י1 מהתל"ג. ול17.80/0 המדינה מתקציב לס/ם23.3 ב1968 הגיע הביטחון תקציב

מהתל"ג. מ24.70/0 וליותר המדינה, מתקציב ל39.40/0 הביטחון תקציב של חלקו זינק
מיליון מ1,969 (ריאלית): שלושה מפי ביותר הביטחון תקציב גדל המלחמות שתי בין
ולהתעצמות ,560/0 שוטפים לצרכים הוקצבו ב1967 ב1973. ל"י מיליון ל6,325 ב1967 ל"י
תקציב ועיקר היחס, התהפך 1973 עד השנים שאר בכל זאת, לעומת מהתקציב. 440/0 

שוטף. לביטחון ולא ושריון), (חילאוויר צה"ל של ההכרעה כוח להתעצמות הופנה הביטחון
אופרטיביים, תכנונים מצב, הערכות בצה"ל התקיימו המלחמות שתי שבין התקופה בכל
שבאו הנושאים וטקטי. אופרטיבי אסטרטגי, בדרג מלחמה ומשחקי שונות ברמות תרגילים

זו. בתקופה צה"ל של המחשבה קווי את מבטאים בהם ביטוי לידי
והמסקנות המחשבה כיווני המלחמה, בנושא 1968 מאז צה"ל של המצב הערכות עלפי

הערבים. ביזמת נוספת למלחמה סיכויים שקיימים כך ל הצביעוע צה"ל הגיע שאליהן
בקו האש הפסקת לאחר במלחמה יפתחו שהערבים האפשרות לגבי בדעות תנודות היו
אפשרית מלחמה על שהצביעו יותר, עדכניות ידיעות לצה"ל הגיעו 1973 בתחילת התעלה.
במטכ"ל שהתקיימה מצב הערכת לאחר ''אם". ולא ''מתי" רק הייתה והשאלה זו, בשנה
בנייה התעצמות, תהליכי הקדמת שכללה "כחוללבן", כוננות על הוכרז 1973 באפריל
כוחות גיוס כללה לא אך ,1974 לשנת שתוכננו נוספים נושאים והקדמת הכוח, וארגון
במאי וב21 ב14 היו העיקריות כאשר מצב, הערכות מספר עוד נערכו בהמשך מילואים.

.1973 באוקטובר וב5 1973 באוקטובר ב1 בספטמבר, וב24 ב17 ,1973
שעודכנו כלליות, אופרטיביות תכניות שתי המטכ''ל גיבש הימים ששת מלחמת בתום
בזירת מתקפה תכנית  נטויה'' ו"זרוע החזיתות, בכל מגננה תכנית  ''סלע" לפעם: מפעם
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תכנית פורסמה זמן כעבור זהה. היה התכניות לשתי הסד"כ ולבנון. ירדן סוריה, מצרים,
לכל היו כן והצפון. המרכז פיקוד עלידי בלבד, הירדנית בזירה למתקפה כוננות  "גחלת"
הסד"כ יהיה מה וסוכם המטכ"ל, עלידי שאושרו אופרטיביות תכניות מספר פיקוד

הפיקודיות. התכניות לביצוע שיוקצה
בקו והמגננה הבלימה שלבי תורגלו המצרית בזירה מלחמה ומשחקי התרגילים בכל
ספיגת לאחר שעות. 4872 בתוך המילואים, להגעת עד הסדירים, הכוחות עלידי התעלה
1972 בפברואר המצרי. לצד תועבר והמלחמה התעלה צליחת תתבצע הראשונה המכה
הרמטכ"ל אמר התרגיל בסיכום מים. מכשול צליחת בנושא הגדול הראשון התרגיל התקיים

לכשיידרש. התעלה, את לצלוח מסוגל צה"ל כי
צה"ל של היכולת ואת הכוננות את לבדוק שנועד ב1971, המלחמה ממשחקי באחד
בסיני, מצב בחיתוך במגננה. ראשון בשלב סיני זירת הייתה הזירות, בכל כוללת במלחמה
טנקים כ~700 להעביר הצליחו שהמצרים נתון המשחק מנהלת הציגה התעלה, בקו בעיקר
האפשרות את שדחה הרמטכ"ל, על מקובל היה לא הנתון התעלה. של המזרחי לצד
הצליחו שהמצרים נתון בלי כי הסביר המשחק מנהל כזה. מהלך לבצע יצליחו שהמצרים
הרמטכ"ל הסכים ואז המלחמה, במשחק להמשיך אפשרות תהיה לא המזרחית לגדה לעבור

בלבד. התרגיל לצורך זה, נתון סמך על להמשיך
אפשר הכיפורים. יום במלחמת שקרה למה מאוד דמו האמור המלחמה משחק נתוני
מהלכיהם את לצפות אפשר שהיה ייתכן אלה, אויב לנתוני ברצינות התייחסו שאילו לומר,

התעלה. קו על לבלימה רק ולא בהתאם, בסיני להגנה ולהיערך ב1971 כבר המצרים של
התכנונים את לבדוק נועד ב1972 הדרום בפיקוד שנערך נוסף חשוב מלחמה משחק
בתכנון שלו האוגדות מפקדות ואת הפיקוד מפקדת את ולתרגל הפיקוד של האופרטיביים
היה שבדבר המעניין שלו. הגדול במרחב הפיקוד שליטת את ולבחון קרב, בעיות ובניהול
את והציגו תכננו חשבו, דווקא גורודיש) שמואל (האלוף בראשה והעומד התרגיל שמנהלת
בפרוץ במציאות, זה במצב כשנתקלו אך המצרים, מצד התעלה בחזית לקרות שצפוי מה
המטכ"ל, גורודיש, האלוף עמד שבראשו הדרום פיקוד הופתעו הכיפורים, יום מלחמת

ישראל. של המדיני והדרג הרמטכ"ל
עלידי שתינתן ההתרעה שלמרות היו המלחמה משחקי בשני העיקריים המאפיינים
מקום ובכל להפתעה, הקרוב במצב תיפתח המצרית המתקפה מראש, ימים מספר אמ"ן
יצלחו, שבו במרחב כן, כמו יצליחו. הם דיוויזיוניים ראשיגשר להקים המצרים יחליטו שבו
של מהלך בוצע ולא בקרב, חילהאוויר של מעמיקה השתתפות נבדקה לא יפלו. ה"מעוזים"

בשטח. מגננה

נפרד בלתי חלק הייתה ומיוחדים משולבים מבצעים לגבי צה"ל של הצבאית המחשבה
צה"ל ניהל אחריה, גם מסוימת ובמידה ההתשה, מלחמת בימי האסטרטגית. מהתפיסה
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מסייע כשחילהאוויר היבשה, כוחות עם הפסקתהאש בקווי והתקפית סטטית מלחמה
שטחי בעומק התקפית מלחמה ביצע במקביל מעופפת"; כ"ארטילריה גם לעתים ומשמש
ומשולבים מיוחדים מובחרים, כוחות עלידי ואסטרטגיים, אופרטיביים יעדים על האויב,
אחרות, ויחידות והים האוויר חילות בסיוע השונות, והסיירות הצנחנים יחידות באמצעות

"רביב''). (מבצע המשוריינת הפשיטה את להוציא
. הייתה שלא המלחמה, משך את לקצר הייתה העומק פעולות של העיקרית המטרה
היה פוסקים ובלתי רצופים מיוחדים מבצעים בניהול המרכזי הרעיון לישראל. ונוחה נחוצה
והפיזי הפסיכולוגי האיזון להפרת להביא החזית, בקו הכוחות על ולהקל הלחץ את להוריד
צבאיים גופים בקרב ביטחון וחוסר ודאות חוסר בלבול, פחד, ולזרוע הערבים, אצל
בדילול זו פעילות על הגיבו ערב צבאות החזית. מקווי הרחק בעורף, שלווים ואזרחיים
מיוחדים גופים ובהקמת בעורף, מטרות לאבטחת ובפיזורם החזית בקווי כוחותיהם

בעומק. יעדים על לשמירה
למבצעים כוחות צה"ל הפעיל ההתשה, במלחמת ובעיקר הימים, 1,000 במלחמת
המיוחדים המבצעים בכל אז. עד. ישראל מלחמות בכל מאשר יותר ומיוחדים משולבים
מפקדים רובם בשטח, פיזית לוחמים 500800 מאשר יותר לא השתתפו האויב בשטח הללו
הנמרצת והפעילות צה"ל של המיוחדות הפעולות כי לציין יש זאת, עם מצטיינים. וחיילים
בה ולבצע התעלה של המזרחית הגדה את מלהפגיז המצרי מהצבא מנעו לא חילהאוויר של

ההתשה. מלחמת של הראשונה במחצית בעיקר ומיקושים, חדירות פשיטות,
ומדוע כוללת, במלחמה המתאים המשקל את זה מסוג לפעולות ייחסו לא מדוע השאלה
ההסבר ומחשבה. בירור טעונה עדיין  ב1973 האויב שטח בעומק פעולות כמעט בוצעו לא
שתי בין המיוחדים ובמבצעים המשולבות בפעולות שהשתתפו הכוחות כי בצה"ל הנפוץ
למשימות להוציאם ניתן היה ולא צה"ל מסד"כ נפרד בלתי חלק למעשה היו המלחמות,

לעתיד. שונה חשיבה כיוון ומחייב משכנע, אינו מיוחדות,
כי שהתברר אחרי בישראל, והצבאי המדיני בדרג וצפו עלו ועקרוניות רבות שאלות
ישראל. עם שלום הסכם לחתימת הערבים את יביאו לא הימים ששת מלחמת תוצאות
מלחמת שנסתיימה מכפי אחרת הבאה המלחמה את לסיים יש אם עצמה את שאלה ישראל
ישראל למדינת והאפשרי הרצוי המצב ומהו לסיימה,  היכן ובעיקר  כיצד הימים; ששת

ועוד. הבאה, המלחמה לסיום
ישראל על שתיכפה הבאה המלחמה את לסיים יש ראשית, כי היו העיקריות המסקנות
הגיונית להכרה ערב ארצות את להביא כדי יותר, ועמוקים שונים טריטוריאליים בקווים
אסטרטגיים ואזרחיים צבאיים ביעדים להכות שנית, להם. הרצוי הפתרון אינה שהמלחמה
להכרעת ולא המלחמה, להכרעת להביא שלישית, ערב. מדינות של שטחן בעומק מכאיבים,
ולזכות לאויב, מרביות אבדות גרימת תוך קצר, בזמן להשיג יש זו מטרה הסכסוך.
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את לסיים צה"ל על אחרות: במילים יותר. רחוק לטווח ומדיניים צבאיים ביתרונות
יש יותר. מוחלטת בצורה האויב צבא להשמדת ולהביא כה, עד מאשר שונה בצורה המערכה

האפשר. ככל רחוק לטווח הבאה המלחמה את לדחות ניתן יהיה שבכך לשער
בין שהמלחמות הראשונה, ולעתיד: לעבר עיקריות צבאיות הנחות מספר התגבשו בצה'יל
השנייה, העצמאות. מלחמת את להוציא מדיניים, להישגים הביאו לא לישראל הערבים
לעין. הנראה בעתיד מאוד תיתכן ישראל, ביזמת ולא הערבים, עם נוספת שמלחמה

אליה. יצטרפו הסורים ב1973, מצרים עם מלחמה תפרוץ אם והשלישית,
ישראל מדינת של קיומה את המסכנים גרועים, גבולות הם מ1949 שביתתהנשק קווי
מדינת גבולות .1967 ביוני 4 קווי שהם אלה לקווים חזרה עוד אין כי הכריזה ישראל בעתיד.
החיוניים בשטחים ביטחונית שליטה אסטרטגי: עומק על להתבסס צריכים ישראל
גיוס את ולאפשר גיסא, מחד לתושבים, ביטחון להעניק מנת על המתאימים, ובמרחקים

גיסא. מאידך בזמן, המתאימים בקווים להיערך ולהספיק המילואים
(בהנחה יהיו המצופה, השלום השגת עם ישראל למדינת הרצויים הסופיים הגבולות

הערבים): עם שלום יושג הבאה המלחמה שבסיום
אשייח'. שארם  אלעריש קו  מצרים .1

של מלאה ביטחונית שליטה הטבעי. הגבול שהוא הירדן, על ביטחון גבול  ירדן .2

בגדה. ישראל

.(19671973) ברמתהגולן הנוכחי סוריההגבול .3

של במצב אבל לבנון. בדרום פת"ח פעילות שאין זמן כל סביר, הנוכחי המצב  לבנון .4

הליטני. תוואי על ישראל של הגבול את לקבוע מאוד רצוי זה בגבול אישקט
וביטחוניים מדיניים גבולות להשגת מיקוח קלפי ישמשו צה"ל עלידי שנכבשו שטחים

בעבר. מאשר יותר טובים

להמשך ערוך להיות מנת על מלא, לחימה בכושר להישאר צה"ל צריך המלחמה בסיום
יש כוללת. למלחמה או אחרת, בזירה/חזית למלחמה או התשה, מלחמת בצורת המלחמה
אסטרטגיים, ויעדים מטרות ישמשו הערביות הבירות רק לא כי הערבים לתודעת להחדיר
(מצרים, הקרוב במעגל יהיו שתיבחרנה המטרות והצבאית. האזרחית התשתית כל גם אלא

הסעודית). וערב (עירק הרחוק ובמעגל וירדן) סוריה
ירדן בירת או (דמשק), סוריה בבירת פגיעה כדין (קהיר) מצרים בבירת פגיעה דין אין
(כאשר לתקוף צריכה ישראל מדינת (ריאד). הסעודית ערב או (בגדד) עירק או (עמאן),
מטרות תקיפת בין הבחנה להיות וחייבת צריכה בררנית. ובצורה כואבות, מטרות תחליט)
אוכלוסייה הכוללים אסטרטגיים וביעדים במטרות לפגיעה צבאיות. למטרות אזרחיות
גרידא. הצבאית לחשיבות מעבר עמוקות, השלכות ישנן וצבאית, אזרחית ותשתית אזרחית
או האמצעים את מהאויב לשלול היא האסטרטגיים וביעדים במטרות הפגיעה של מטרתה

xviii . ■ 



בתקיפת העיקרי המאמץ את להשקיע צריך אינו צה"ל במלחמה. להמשיך הרצון את
והיעדים המטרות לתקיפת האמצעים האויב. שטח בעומק אסטרטגיים ויעדים מטרות
ואמצעים משולבים, כוחות חילהים, חילהאוויר, יהיו העימות בארצות האסטרטגיים

המטרה. אל מהקרקע שיופעלו אחרים
ובתנאים בזמן במקום,  מוחלט צבאי בניצחון הבאה המלחמה את לסיים צה"ל על
מכל והחשוב המלחמה. תכלית שהם מדיניים להישגים להביא מנת על לישראל, הרצויים
נוספת. הרפתקה מפני הערבים את תרתיע המלחמה בסיום צה"ל של שעצמתו הוא לעתיד

צה"ל. של העיקריים השיקולים אחד להיות חייב זה נדבך
הנחת הייתה המלחמות שתי שבין התקופה שבכל היא לעיל האמור מכל המשמעות
מתי. רק הייתה השאלה נוספת, במלחמה לפתוח עלולים הערבים כי צה"ל של העבודה
הכין לא אך הערבים, ביזמת שתיפתח אפשרית מלחמה לקראת עצמו את אפוא הכין צה"ל
להדגיש ראוי זאת, עם הכיפורים. יום מלחמת בדגם בלבד, מוגבלת למלחמה עצמו את
הערבים, כי למסקנה והמדינית הצבאית ההנהגה את שהביאו עיקריות סיבות מספר
השאננות, = הכיפורים יום מלחמת נוסח במלחמה לפתוח יעזו לא המצרים, ובייחוד
מוגבלת מלחמה ליזום יכולים אינם שהערבים והמחשבה הישראלים, של והזלזול היהירות

.1973 הכיפורים ביום שקרה כפי מוחלטת, ובהפתעה אווירית עליונות ללא
באמצעות ישראל מדינת לחיסול המצרית האסטרטגיה קראה הימים ששת מלחמת עד
קיפאון שבירת של אסטרטגיה הוצגה 1973 אוקטובר במלחמת אולם כוללת, ערבית מלחמה

מוגבלת. מלחמה ל טקטיקהש והועדפה כוללת, במלחמה הדוגל הקו נטישת מדיניו
נמדדת בפרט, המלחמות שתי בין צה"ל של צבאית והמחשבה בכלל, צבאית מחשבה
מהטראומה השתחררה לא שישראל הכיפורים, יום מלחמת הייתה והתוצאה בתוצאותיה,

הקשיים. אף על המערכה, בשדה צה"ל של המזהיר הניצחון למרות היום, עד שלה
את ובנה התעצם צה"ל המלחמות, שתי שבין התקופה כל במשך כי לציין יש זאת, עם

הכיפורים. יום מלחמת של בדגם לא אך אפשרית, למלחמה כוחותיו
מאמינים ולא שאננים, צה"ל ואת ישראל מדינת את מצאה הכיפורים יום מלחמת
מצאה שהמלחמה מהעובדה להתעלם אין זאת, עם אותם. להפתיע הערבים של ביכולתם

עצמתו. במלוא צה"ל את
את לבלום צה"ל של יכולתו אבל בהפתעה, אמנם נפתחה ה5יפורים יום מלחמת
המבצעי. כושרו על מצביעה חזיתות, בשתי נגד להתקפות ולהתארגן האויב התקדמות
ובדרום מדמשק, ק"מ 33 והתייצב רמתהגולן מכל הסורים את הדף צה"ל דבר של בסופו

מקהיר. ק"מ 101 של למרחק עד והגיע השלישית הארמית את כיתר התעלה, את צלח
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לתורת מוחלט בניגוד הראשון, בשלב לראשונה צה"ל התגונן הכיפורים יום במלחמת
התחנך צה"ל ההתקפה. היא ביותר הטובה ההגנה כי שקבעו המלחמה ולעקרונות הלחימה

השני. לצד המלחמה והעברת העזה, תקיפה, יוזמה, על וחינך
במרחבי רק לא מאוד, גדולים להישגים הכיפורים יום במלחמת הגיע הישראלי חילהים
כולו. העולם בעיני אלא התיכון), בים (בעיקר עדיף ערבי אויב נגד נלחם שבהם הלחימה
המפה על עלה הישראלי שחילהאוויר כפי העולם, מפת על חילהים עלה זו במלחמה

הימים. ששת במלחמת
ישראל בין שלום הסכמי להשגת היסודות את הניחה הימים ששת מלחמת כי להניח ניתן
הגיעו נוספת מלחמה אחרי ורק במישרין, דבר בעקבותיה הושג שלא למרות לערבים,

ישראל. מדינת עם שלום להסכמי הירדנים, ואחריהם המצרים,
אין שלה, הסיום לנתוני הכיפורים יום מלחמת של הפתיחה נתוני את משווים כאשר

זו. במלחמה צה"ל של גדולים הישגים על להצביע שאפשר ספק
המלחמות שתי שבין התקופה תיזכר היסטורית/היסטוריוגרפית שבראייה לומר, אפשר

ישראל. מדינת בגלל ולא שהוחמץ, הזדמנויות כחלון
חיל בתחום בעיקר הימים, ששת למלחמת צה"ל והכנת התעצמות על ביקורת מתח דיין
מוכן צה"ל והיה הלוואי כי הכיפורים יום מלחמת אחרי רבין לו השיב כך על האוויר.

הימים. ששת למלחמת מוכן שהיה כפי הכיפורים יום למלחמת
להכרה סאדאת את הביא הכיפורים יום מלחמת של הקרב בשדות צה"ל ניצחון
בדרך אלא בקרב, להכריעה סיכוי ושאין באזור, הדומיננטי הכוח היא 1973 של שישראל

המדינית.
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