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 את ״מניע: השיב אדן. ״!בהצלחה ״תקוף: הקשר במכשיר אדן על גונן פקד 05.50-ב

 .הכרעה למשימת יצאה, טנקים 180 שמנו חטיבות שלוש עם, צה׳׳לית שריון אוגדת. כולם״

 התקשר הוא. במשימתו״ מתחיל ״ברן: להם ואמר ולמנדלר לשרון להתקשר מיהר גונן
 ״התחלנו: לו ואמר 1,סודר בראס אז שנמצא, יאירי עוזי, הסדירה הצנחנים חטיבת למפקד

 .למטה״ הגידי מכיוון הצהריים אחרי נצלח בסדר יהיה אם. המר לאגם מקנטרה בהתקפה

, ברן קודם — לפעולה יצאו 08.00 ״בשעה: מאיר לגולדה בטלפון דיין דיווח 08.15-ב
 לממשלה לדיון יביא שאלעזר הסכימה גולדה. השני״ לעבר צליחה בדרום... אריק כך-אחר

. הגולן ברמת הסגול לקו ומעבר סואץ תעלת של המערבית בגדה וכיבושים צליחה של מהלך
 יש אז, לזה נגיע שאם והביטחון החוץ בוועדת אמר" ממפ״ם חזן יעקב שאפילו הדגישה היא
 לפגוע לא גונן של בבקשתו דנו הם. ועוזריו אלעזר עם דיין נפגש אחדות דקות אחרי. לתקן״ מה
 אמר דיין. צליחה לשם בהם להשתמש מתכוון הוא כי סואץ תעלת אורך לכל בגשרים האוויר מן

 להביא צורך יהיה לא, בבוקר הממשלה ישיבת לפני סואץ תעלת את לצלוח יתחיל צה״ל שאם
 הצפוני האזור את הצהריים לפני יתקוף ״ברן: אמר אלעזר דוד.   הממשלה לאישור הצליחה את

 והוא, טוב לו הולך שאם אופציה לו יש אחד כל. הדרומי האזור את הצהריים-אחר ואריק
 ממני אישור לקבל רשאי הוא, לצלוח יכול והיא גשר שיש רואה והוא הכוחות את פה משמיד
. אפשרי הצלחה ניצול בזה רואה אני... ילך זה אם, גשר-בראש פה לתפוס רוצה אני ואז כמובן

, כן אם — הצלחה ניצול זה. טרמפ גשר על זה, ברזל גשר על לא זה — ביטחון בזה לי אך
, היום יהיה לא זה אם. מקווה מתוכנן מוכן אבל, אחוז מחמישים פתרת? שלי הערכה רוצה אתה

 חזרנו ואנחנו... ההתקפות שתי פה הצליחו ואם. שלנו הגישור עם מאמצים נעשה אנחנו אז
 אתכנן אני אז, השני בצד, שלנו הסוללות את אמנם מחזיקים והם, האלה המרחבים את להחזיק

 ".נוספת התקפה למחר הצהריים-אחר היום

 בחזית ההתרחשויות לבין אביב-בתל האלה השיחות של תוכנן בין היה לא דמיון שום
 .סואץ תעלת

 היתה אותה שתבצע וההסתברות משימתה את ברן אוגרת ביצעה לא הראשון השלב מן כבר
( סא״ל אז — מיל׳)משנה-אלוף. משימתו את, הנראה ככל, הבין לא האוגדה מפקד כי אפסית

 אחר היה, עמיר גבי של בחטיבתו במילואים טנקים גדוד על במלחמה שפיקד 2,עדיני חיים
 הפקודה: "סיפר עדיני. מצרי מערך, יום באותו, תקף שגדודם כאוגדה היחידים המג״דים משני

 מן קילומטרים עשרה של מרחק על ולשמור לדרום מצפון לנסוע היתה הקרב לפני שקיבלתי
 על דובר ולא כיבוש על דובר לא, הכרעה על דובר לא, תקיפה על דובר לא. הכול זה. התעלה

 עדיני חיים עם שיחות) ".סואץ תעלת של המזרחית לגדה השנייה המצרית הארמיה סילוק
 יום מלחמת על טלוויזיה בתוכנית עדיני חזר, לי שאמר הדברים מן מקצת על; 1002 בספטמבר
 (.1003 בספטמבר 10-כ שהוקרנה, הכיפורים

 שהיתה שעה, ניר נתן של חטיבתו על ארטילרית אש המצרים הנחיתו ההתקפה תחילת לפני
, בגזרתו לבלום לניר והורה בתוכניתו שינוי הכניס אדן. שלה ההיערכות לשטח בתנועה

 התקפה לבצע התכוון אדן כי מוכיח, שלב באותו, לבדו הזה השינוי. כעתודה ולהישאר
, צבאי היגיון שום הזה לשינוי היה לא. המשימה את לבצע לא אך הפקידה את למלא: סיבובית

                                                           
וכר את האווירה האופטימית במפקדת חטיבת זסודר,  סברא רימחבר שורות אלה שירת אז במפקדתו של יאי 1

 .הסדירה, במחצית הראשונה של אותו יום הצנחנים
 , ת לכנסת ולרשויות המקומיות, שהתנהלה בעת פרוץ המלחמהרובעיסוקו האזרחי. במערכת הבחי יןד-עורך 2

 .עירית הרצליה מטעם הליכוד לרשות רץ



 של החנית חוד היתה׳ ניר חטיבת כי, כולו ההכרעה מהלך את להכשיל כדי היה בלבד ובו
. ממזרח הרחק מרוכזת היתה, עתודה להיות היתה שאמורה, קרן אריה של חטיבתו. ההתקפה

 המלחמה ימי בשני כבדות אבדות סבלה שכבר, עמיר ׳גבי של חטיבתו עם רק למעשה תקף אדן
 בחוד עמיר גבי הצבת. טקטית יכולת חסר הוא כי הוכיח ומפקדה קנטרה נגזרת הראשונים

. צה״ל הדרדר שאליו השפל את אפיינה, הכיפורים יום במלחמת צה׳׳ל של ההכרעה מהלך
 ביניהם נעתי אני, במקביל נעו הגדודים שני. לדרום מצפון ״נענו: סיפר,שילה ששון הסמח״ט

 חטיבתו עם מאיתנו רחוק נע ברן. מרחוק שנורו פגזים נפלו פעם מדי. בנגמ״ש עמיר וגבי בטנק
 איימו לא והם המצרים על איימנו לא. בצפון תקועה היתה ניר נתקה של החטיבה. קרן אריה של

 .עלינו״

 עושה לא גם אני פשוט אבל, אותך מתריד שאני ״מצטער: בקשר לאדן ניר הודיע 08.30-ב
 המח״ט רצון את צינן המפוחד אדן. דרומה״ לנוע צריך שאני חושב אני, מזה יותר. כלום

 המצרית הארטילריה את ישמידו ישראליים שמטוסים עד להמתין לו והורה לקרב להיכנס
, חזיזית״" לציר ממזרח להתקדם לניר אדן הורה השעה רבעי שלושת אחדי. אותו שהטרידה

 עם אש במגע נמצא מגדודיו שאחד השיב ניר. ל״מצמד״ ולהגיע, אויב בו היה שלא בשטח
 אמורה היתה שההתקפה אחדי שעתיים. במקומו שיישאר, כך שאם, לו הורה אדן. המצרים
 זה בשלב, דרומה אותך אוריד שאני מוכן להיות צריך אתה כי ״אם: ניר על אדן פקד, להתחיל

3.נשאר״ אתה
 

 של בעיות לנו ״יש: לאדן בקשר הודיע, האויב מן בטוח במרחק דרומה שהתקדם, עמיר
 את יפציצו צה״ל שמטוסי ביקש הוא. מזהים״ לאט לאט אבל דומה כאן הכול. שטחים זיהוי

 ללא לתקוף רוצה שאינו לגונן בקשר הודיע אדן. מרחוק אותו המטרידה המצרית הארטילריה
 .מטוסים סיוע

, אדן של חטיבותיו של הקשר לרשתות המטה אנשי האזינו גונן של שבחפ״ק למרות
 עמיר חטיבת של המהירה ההתקדמות על אדן מדיווחי. אדן עם שלו בשיחותיו גונן הסתפק
 על חוזרים הנה והנה, למקווה ובהתאם למצופה מעבר הצלחה נוחלת שההתקפה, גונן התרשם

 מאיש, טעותו על אותו העמיד לא מטהו מאנשי אחד לא אף. הימים ששת מלחמת קרבות עצמם
 להטריד מעז היה לא מבין היה מישהו ואם, בשטח התמצא ולא, ששמע מה את הבין לא מהם

 על גם אבל, מהירה התקדמות על מהם להסיק היה ניתן, מבולבלים היו אדן דיווחי. האלוף את
 את בהיגיון לנתח מסוגל היה לא גונן. אווירי סיוע לקבלת ער המצרים מתקיפת התחמקות

, החלטות וקיבל, משלו נופך עליהן הוסיף, שבו החיוביות לנקודות נתפס. מאדן שקיבל המידע
 .שלילי היה המציאות לבין ביניהן שהקשר

 את לנצל כדי. נשברים שהמצרים בטוח גונן היה, לתקוף הפקודה אחרי דקות חמישים
 לו והודה לשרון התקשר הוא. התוכנית של השני לשלב מיד לעבור ביקש הוא ההצלחה
 אנחנו לאט שלאט לי ״נדמה: לגונן אדן דיווח 00.15-ב. התעלה לכיוון, מערבה לתקוף להתכונן

, במציאות בסיס כל לה היה שלא, אדן של לב-משאלת זאת היתה. הכול״ את לטאטא מצליחים
 לא שהוא לו ואמר שרון עם מיד התקשר גונן. עמיר של מדיווחיו אותה לגזור היה ניתן ושלא
 מאוחר אלא(, כה לטפל יכול שאדן גזרה על לבזבזו טעם אין שהרי) מיד אותו להפעיל עומד
 לכל הכרעה מהלך לבצע גונן רצה בכך. בדרום וצליחה השלישית הארמיה מיטדוט לשם, יותר
 ער בסביבה הכוחות כל את להשמיד" לברן גונן הודיע 00.30-ב. יום באותו עוד החזית אורך

, בחיזיון לעבור אפשר אם. דרומה להמשיך חייבת התנועה(. לצלוח)לעבור כך-אחר ודק, ׳מצמד
 מהר לעבור. השני בצר קטנים מאחזים לתפוס. הגדה על שתישאר קטנה יחידה להעביר לנסות
 .לתעלה להתקרב לנסות הסכים אדן. לחצות״ ושם 4ל׳מצמד׳ דרומה

(. גנרי)זאבי רחבעם, הרמטכ׳׳ל לעוזר הודיע הוא 00.32-וב, המטכ׳׳ל עם מיד התקשר גונן
-ב. ו״חיזיון״" ׳פורקן' המעוזים באזור התעלה את חצו אדן אוגדת של קטנים סיור שכוחות

 קשה בקרב עסוק הוא כי. אותה ולצלוח לתעלה להתקרב יכול הוא שאין לגונן אדן הודיע 00.38
 לחבור, עמיר גבי, למח״ט והורה אווירי סיוע אדן הזמין 00.45-ב אבל. וטנקים טילים נגד

                                                           
  ., בישיבת הממשלה, כמפקד אגרסיבידןא כור, אפיין משה דיין את אברהםכז3
 .במקום שבו צלח צה״ל את תעלת סואץ אחרי שבוע 4



 למעוז הגיעו לא עדיין עמיר של פקודיו שאם להבין היה יכול, זה את ששמע גונן. ל״חיזיון״
 כי, ל"למטכ הודעתו את תיקן לא הוא זאת למרות. התעלה את צלחו לא בוודאי הם, ״חיזיון״

? ההוא הגדול ביום כאלה קטנות על להקפיד ומדוע, מאוד בקרוב  תתבצע שהצליחה בטוח היה
 חוד כי, התעלה את צלחו בין מאוגדת קטנים סיור שכוחות לזאבי שוב הודיע הוא 00.50-ב

 עושה והוא גשר שם יש כי, מאויב, יחסית, נקי האזור כי, ״חיזיון׳׳ מעוז ליד נמצא אדן אוגרת
 .שריון בכוחות התעלה לצליחת הכנות

 זה הרי, כוונותיו את לי שהבהיר בכך כי לי נראה גונן של ״מהתנהגותו: אדן כתב, לימים
 המצב הערכת לבין לאמיתו המצב בין קשר למצוא, איפוא, קשה...הושלם כבר ביצוען כאילו

 5.לרמטכ״ל העביר שהוא הדיווחים ובין — לגונן מעביר שאני הדיווחים בין וכן(. גונן של)
 לי מלהורות גונן את מונע אינו זה. מאשר אינו עדיין אך, האופטימי הדיווח על שמע הרמטכ״ל

 .׳חיזיון׳״ של השני בצד מאחז לתפוס 00.55-ב

, שני דבר 6.המערבי כצד קטן כוח עם להיות מאוד לי חשוב: "לשרון גונן אמר 00.55-ב
 אתה האם. מצמד׳ באזור העיקרית המשימה את כך-ואחר, -הסינית ׳החווה עם מגע ליצור לרדת
 ״(?התעלה של)המערבי הצד עם מגע יוצר

 שלב. בתוכניתו הראשון שהשלב למסקנה גונן הגיע ההתקפה התחלת לאחר ורבע שעתיים
 — הבכירים עוזריו ושאר, ארי-בן אורי, סגנו. ״דב״ לשלב לעבור ויש, במלוא הושג, ״אריה״

 או, לה שותפים היו שהם, מכאן. זו למסקנה בסיס שום לו שאין לכך לבו-תשומת את הסבו לא
 גם אלא, ששתקו או הבינו לא שהם רק לא. הבנקט׳׳ ׳׳על נמצא שהוא לגונן לומר העזו שלא

 סימנים איזה ש״יש בקשר לאדן ארי-בן אורי אמר 10.05-ב. האסון-הרות הוראותיו את מילאו
 כל עם מהירות במקסימום להגיע חשוב מאוד לכן(, המצרים של) התקפלות התחלת של קטנים

 הם אחרת, ולהשמיד למגע להגיע. למטה ועד 'ממילנו' מהצפון שלך הציר כל לאורך הכוחות
 ידיעות יש החזית שלמפקדת הבין אדן 7.״(התעלה של המערבית לגדה לברוח) להסתלק עלולים
 שהרי, שקר דיווחי אליה להעביר חשש לא ולכן, המצרים של התמוטטותם התחלת על משלה

 ?בקרב ושלב שלב בכל אירע בדיוק מה כך-אחר יבדוק ומי, מתמוטטים המצרים

 מהלך התחלת על לשרים דיווח אלעזר. ממשלה ישיבת אביב-בתל התחילה 10.00 בשעה
 :והוסיף בדרום ההכרעה

 המון עם רגלים חיל המון יש בתעלה. גשר-ראש חיסלנו הצהריים-אחרי היום — יצליח זה ״אם
. הגשר-ראש עם נגמור כול קודם... שלהם הטנקים מאשר נפגעים יותר לנו גורם זה, נ״ט טילי
 של הצלחה ניצול לתכנן הרשות יש לאריק וגם לברן גם. לתעלה חזרה בהכרח יהיה לא זה לכן

 לאיזה מתקרב הוא. אופציה מבקש כבר ברן כרגע. לא או ילך זה אם יודע אינני... תעלה מעבר
 רוצה אני... נתתי לא עוד אני. מראש רשות מבקש הפיקוד אלוף, עליו עומד שהוא וחושב גשר

 ואם הגשר-ראש השמדת מעדיף אני. מאד ופזיזה מאוד צרה פריצה איננה שזו בטוח להיות
 עד זאת יגמור ברן אם... התעלה את לחצות רשות יקבל הוא — מבוסס מספיק שזה נחשוב

 הגשר-ראש על להתקפה ייצא אריק — השני בצד גם אז בלבד הזה בצד — ויתייצב הצהריים
 .״(הדרומי)הזה

                                                           
כתב זאב שיף: ״כוחותיו של ברן מדווחים כי הגיעו לאחד הגשרים. וגונן מבקש  דןשל א ו בניגוד לדברים אל 5

(. לדעתו של 05 משם, עזמן. הפעם נענה הרמטכ״ל בחיוב״. )שיף,  דבל להפסיחכי  וןכוחותיו של שר להזיז את
  .ןדאברהם א סיותר הפרשן הצבאי זאב שיף מהאלוף ברימוין מחבר שורות אלה, אמ

ת ואת מעמדו זיחהבסגנון דיבורו זה הסגיר גונן כוונותיו האמיתיות: לשקם בעזרת צליחה את סמכותו כמפקד  6

פי -ות אישיים, עלדירש המחבר אינו מבסס את תאוריית תפקוד ראש המערכת, בהתאם למניעי המושפל.

 .הזה מצטרף לנתונים אמפיריים רבים נוספים שצוינו לעיל ויצוינו להלן המשפט הזה בלבד. המשפט
ארי שיקר לאדן ביודעין? במלחמת העצמאות, בהיותו מפקד -ככל הנראה, לא היו סימנים כאלה. האם בן 7

חם רובקטמון בירושלים. אנשי הפלמ״ח, שארי עם פקודיו בקרב במנזר סן סימון -השתתף בן פלוגת פלמ״ח,

ד שאלתיאל, שיקר להם במכשיר הקשר ואמר דוח. מפקד ירושלים, רוולב נשברה, עמדו להמית את פצועים

ארי -ן התמוטטו כאמת. בןומעמד עד שערביי קטמ קוזיחם והם החרושהערבים מתמוטטים. כך התחזקה 

ארי לאדן, כדי לעודדו להגביר -שיקר בן מניעים עצמםתם והשתתף באותו קרב כמפקד פלוגה. אני משער שמא
 .את המחץ והתוקפנות של אוגדתו, אלא שהפעם השיג את התוצאות ההפוכות



 יכול היה הוא, הקשר לרשתות מהאזנה להיות יכול שהיה כפי מעורב הרמטכ״ל היה אילו
 אלא זדון בכוונת הממשלה את אמנם הטעה לא אלעזר. נכשלה ההתקפה כי שעה באותה לדעת
 .הכללי המטה אנשי רוב ועמו המציאות מן מנותק שהיה משום

-בן אורי. דרומה קילומטרים שלושים שרון אוגדת את לשגר היתה גונן בהחלטות האיומה
 תשמיד. ברן יטפל שלך בגזרה. דרומה לתנועה ״היכון: לו והורה,  10.15-ב לשרון התקשר ארי

 לגזרה שממערב השריון עם לקרב נכנס אתה אם אדע 8לגידי כשתגיע... שתפגוש מה כל בדרך
' ב׳ניסן לחצות תצטרך למטה(. סואץ)העיר את ולכבוש לצליחה ישר הולך שאתה או, הדרומית

 .המשימה״ לפי מערבה ולעבור

 מעוז ליד שריון כוחות של צליחה לאשר, הכללי מהמטה בקשר גונן ביקש 10.10 -ב
 .ל׳חיזיון״ אישור יש: לאלוף ״רמטכ׳׳ל: מברק גונן קיבל דקה אחרי. ״חיזיון״

, כאמור, אז היה אלעזר. זאבי רחבעם, עוזרו אלא, אישית אלעזר נתן לא האישור את
 לו דיווח וזאבי, הישיבות מחדר לצאת אלעזר התבקש הרצאתו כרי תוך. ממשלה בישיבת
 לאשר בטלפון אלעזר לו הורה, זאבי לפי 9.הדרמטיות ההתפתחויות על, בקצרה, בטלפון
 על לאלעזר לדווח המשיך זאבי. מכך מסתייג, ברטוב חנוך, אלעזר של הביוגרף. צליחה

 קיבל הוא. שלו אבנר, אלעזר של הלשכה ראש באמצעות עשה וזאת, ברן של נוספות הצלחות
 ניהול. דרומה שרון אוגדת את ולשלוח, מספר נקודות בעוד לצלוח, שלו של באמצעותו, אישור

 גונן, שבור טלפון באמצעות, החזית מן קילומטרים מאות, ממשלה ישיבת כדי תוך צליחה קרב
 בחטיבותיו שלט ולא סואץ לתעלת אפילו התקרב לא אדן בעוד, אלעזר — שלו — זאבי —
 בדיוק זה. לוין חנוך של או, אריסטופנס של מלחמתי-אנטי ממחזה קטע להיות יכול היה —
 בצה״ל נערכו שלקראתו, ההכרעה מהלך את צה״ל מפקדי של' א״ ״ליגה ניהלה שבו האופן היה

, בקרב המפורסם לחיכוך העיקריים הגורמים אחד, מיקרוסקופי במבט, זה. שנים במשך אימונים
 המערכת של תפקודה את שמשנה יציב-הבלתי הגורם זה, צבאיים תיאורטיקנים מדברים שעליו

 לא הוא. ההדוק הפיקוד בסגנון ההכרעה במהלך לשלוט ניסה אלעזר דוד. למחותחת מהומוגני
 ממרחק הקרב של הטקטיים במהלכים הדוק באופן לשלוט אבל. בגונן לא בוודאי, באיש בטח

 על בחייו פיקד ולא צבאי אינטלקטואל שאיננו, שלו אבנר הלשכה ראש ובאמצעות, גדול כה
 גדוד מפקד בהיותו היה פיקד שעליו האחרון הקרב אשר, זאבי רחבעם ובאמצעות, קרב שום
 לבחור זה הרי(, ״101 יחידה — א׳ הצנחנים של ״ההיסטוריה, ספרי ראה)1051-ב מוטילה-בתל
 .ביותר הגרוע הפיקוד אופן את

 

                                                           
 .דרך בין תעלת סואץ למעבר הג׳ידי הוא ״ציר פוררת״ במפות הקוד של המלחמה 8
ם, ולפיהן אפשר רואג״ם/מבצעים במטכ״ל קלט את רשתות הקשר של הפיקוד ושל העוצבות הלוחמות בד 9

, והללו דןאדן מבריח את המצרים, אלא המצרים מבריחים את החטיבות באוגדתו של א היה להבין שלא

לבו של -/מבצעים לא הסב את תשומתםנסוגות. מוזר, אף אחד מאנשי אג״ ת לאחור״, דהיינו,דו״משפרות עמ

לא היתה ידיעה, ולא היתה שליטה, זה מלמד שלמטכ״ל  זאבי, שדיווחיו של גונן הם חלומות באספמיה. דבר
 .עים בחזית, למרות שהיו לו האמצעים להגיע לכךרועל האי


