
 לפני שמתחילים
נערמה אצל שולחן הצמרת הצבאית והמדינית של ישראל סדרת סימנים   1973באוקטובר  5ביום שישי 

מעידים על כוונה אפשרית של צבאות מצרים וסוריה לצאת למלחמה כוללת בישראל. ו כ ו ל ם, חיכו לסימן  

   לה.מה המועד ש -ואם אומנם במלחמה כוללת עסקינן  במה דברים אמורים.ברור יותר, שיבהיר 

 
הכריז אשרף מרואן, "האיש שלנו בקהיר", באוזנו של צבי זמיר   1973באוקטובר  6כיפור -לפנות בוקר שבת

 "היום, לפנות ערב, יפתחו צבאות מצרים וסוריה במלחמה כוללת, בו זמנית, עם ישראל".  ראש המוסד, 

ה, היתה אמורה להתניע  השעות שקדמו ל 24-ידיעה כזאת, בהמשך לסדרת הסימנים המעידים שהצטברו ב

אצל ראש המטה הכללי של צה"ל, בעידודם של שר הביטחון וראש הממשלה, סדרת פעולות שיבטיחו,  

 שינקטו כול הצעדים הדרושים לקדם את פני הרעה.  

 

בתנאי הפתיחה )אולי( הגרועים ביותר בכול מלחמות ישראל, קברניטות צבאית חדה, ממוקדת, היתה אמורה  

 ברורות, מיידיות: עולות ליזום שורות פ 

 פקודות מתאימות.  הוצאת 

 היכון למלחמה כוללת". ־"היכון   -למפקדים וללוחמים  אמירה ברורה

 למלחמה כוללת פריסת הכוחות הדלילים בחזיתות באופן הנדרש -ובעיקר 

 

   כמעט כלום. ומה מכול אלה נעשה?

 לא פקדו. לא אמרו. לא פרסו.  מלחמה", מוכיח את זה:  ספרי האחרון "פתאום היתה

 

 שאלתי את עצמי.להיות?  איך זה יכול

חייהם בשמירת  שנות  מרבית  שאנשים איכותיים, חדורי שליחות עליונה, שהשקיעו אתאיך יכול להיות 

באוקטובר   6ביום שבת   ,ברגע המבחן כשלו כפי שכשלו חומותיה של מדינת היהודים והקריבו רבות לשם כך,  

 ? מהם  לא עשו את מה שיותר מכול נדרשו ,1973

 

 תשובות לשאלה.   11הספר נותן 

 זו בזאת.  , קשורות קשר הדוק בעיקרשלוש מהן,  

לא  מצרים )שבלעדיה אף צבא אחר לא יעז לצאת למלחמה בישראל(    - גרסה ש "הקונצפציה המודיעינית"

את אמצעי הלחימה   )בעיקר חיל האוויר( הלצבאיהיו  רק אז   ,שכן 1975סתיו -לפני קיץלמלחמה כוללת   תצא

   .הדרושים

לשומרי החומות  אמצעי האזנה מליגת העל. הכי על. שהיו אמורים להתריע  – "האמצעים המיוחדים"

למרות הכול ואף על פי כן,  יחליטו דיוטים יאה ם במקרה ש גבישראל, על כוונות צבא מצרים לצאת למלחמה 

  .מבלי שהתמלאו תנאי "הקונצפציה" אליהלצאת 

פקודה אותה כתב חיל האוויר למקרה של תרחיש קטסטרופה מהסוג שהלם   – "שריטה שלא היתה"

תיסדק מבלי שנדע ואלה,    "הקונצפציה",אם זאת, רוצה לומר   באוקטובר.  6אל ביום שבת ריש מדינת ב

שכתב פקודה בדיוק לתרחיש  יש לנו את חיל האוויר הכי־הכי בעולם.  עדיין,  לא יתריעו משום מה "האמצעים", 

 תהיה ברירה הוא כבר יראה להם מה זה.    אם לאהזה. ו

 

ר שלא קבלו את ביטויים בין דפי הספר, אני גאה לפרוס כאן  ק עם הררי חומרי מח שלוש התשובות,את 

 כל מי שהיה שם. באירוע ההוא.  הטבעי להבית  .באתר "המרכז למלחמת יום הכיפורים" ,פניכם ב

  "לחץ כאן  –" "הקונצפציה המודיעינית

 "לחץ כאן –" "האמצעים

 " לחץ כאן –" "שריטה שלא היתה

 

 

 אבירם ברקאי  
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