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   לזה לקרות ?נו שרפי אמדוע  רצה. איך זה קרה ?יאותך לגבי הפ לואהייכל :  ברצוני לש

ין ? בתחילה  יבחשיבות הענלמה המעטנו  ים הרשמיים סותרים זה את זה ?ח מדוע היו הדיוו

אחר כך הודענו  רובם.  תא ועה טנקים הסתננו בלילה. אחרי כן אמרנו שהשמדנשבאמרנו ש

נמסר בהודעות . ואז פתאום םשמדיומ  תאו להיו עה להיכנרבריאלה מהם שנותרו שהצגנו ל

בעייה   םהיתה כאן בעייה צבאית, אבל היתה ג שמתנהלים קרבות משני עברי התעלה. נולש

מכה   ה כאן ללא ספקתבאית היראות צ . מנקודת מידע]אמינות[ בעייה של פסיכולוגית ו

ללא ספק מכה לביטחון   היתה כאןאך מנקודת הראות הפסיכולוגית צחון שלנו, ילתקוות הנ

 שלנו במה שנאמר לנו. 

היו  ה צשההודעות שלנו בקשר לפיר וטיןללחנייה. אני מסכים איתך שעלי : אתחיל בנקודה ה

שאנחנו    -ן של המלחמה ושארגע הרא מדוייקות, ולא תאמו את המדיניות שהתוויתי מהל

למסור מידע   הום שלב לא היתה כוונשאני מבקש להבהיר שב  מת.אק את הנמסור אך ור

יה בהתאם  המוחלט של המקרים  בברוענו דמה שהושאיננו אמת.  צהרפיכלשהו בקשר ל

 אני מודה שתמונת המצב אצלנו היתה לא בהירה י שהצטיירה אצלנו.פכמונת המצב תל

של מה שבאמת  עלי לומר בכנות שתמונת המצב   .ניסינו לומר מה שראינו , אבלמסיבות רבות

כאשר היה עולה, וזה פמידע הראשון שקיבלתי על הבמבולבלת, מסיבות שונות.  היתהקרה 

הפרלמנט המצרי שבה נשא סאדאת נאום ת ]ישיב  16.10-בבת מועצת העם ישימי חזרת

שבו  קדה במקום פחדרו, ונמסר שלדעת המר קטן של טנקים אמפיביים , צויין שמספ  ן[ניצחו

זו   .התעמת איתםוכבר ניתנה פקודה למג"ד קומנדו ל ת,מדו במהירושורה, הם י אירעה החדי

מערכת של  בשל  שהמידע היה מקוטע ייה היתהנשהסיבה ה. היתה הסיבה הראשונה

  ןינו אותפשלא צ נסיבותאחריות במספר מפקדות בשל ארגון מחדש של השנבעו מ שיקולים

מאמון במהלך  2-מפקד הארמיה ה לש ומראש ]ככל הנראה עלי מתייחס כאן להתמוטטות

החודרים   קיםנת הטא תהסיבה השלישית היתה שהאויב הצליח להסוו. [14.10-קרבות ה

 יםבשלבדבר שהקל על ההסוואה  -י פרי עטשהוא איזור של מ - רצהישלו באיזור הפ

 פרוץ אתבנחישותו להסיבה הרביעית היתה שהאויב היה נואש . ותפעול חילתתב יםהקריטי

את כדי להשיג   דותאביכל רמה של מוכן לספוג  היאת כל משקלו לשם כך וההטיל , ופירצהה

כדי להתעמת עם הוא רצה לאלץ אותנו להסיג כמה מיחידותינו שבגדה המזרחית  .תורטמ

ון יבניס ליש בידי ראיות שהאויב נכשוזאת לא רציתי לעשות. , גדה המערביתהפעולה שלו ב

]מן הסתם המצרים קלטו שיחות   ועמד לוותר על הפעולה צהריאת הפ ו לפתחלהראשון ש

האויב כוחות השמדת  זה היה הזמן שבו הודענו על .ל צה"ל[ברוח זו ברשתות הפיקוד ש

ו. מאוחר יותר הוא עשה ניסיון נוסף אחרון משום שהיה ברור לו שאם יצליח יהיה לכך  שחדר



  עולה.פו ועל העולם כולו, הרבה מעבר לערך הצבאי של הו, עליני יכולוגי על כוחותסאפקט פ

החלטה  האויב ידע שה ם יותר היוו אישור לה.המאוחרי ם, שהאירועייתשיחמ התה גם סיבהי

 התקפרבה  ההיא תבטיח לו הגנ עם כניסתה לתוקףכי , ותקבלהל  ומדתע פסקת האשעל ה

היו  לו בגדה המערבית הכוחות שבדה שוהעמלאת הסכנות שנכנס אליה, ואשר, בהינתן 

לתחזק  הוא לא יכול היהפרוסים במכוון כדי ליצור אפקט של מלחמת גרילה עם טנקים, 

ש בהפסקת האש  שהאויב לא רק השתמהעובדה  קשורה גם לסיבה החמישית .למשך זמן

קיים את הוא ניצל זאת כדי ל י שראינו,ם, כפ, אלא גותפעול על גן אירוע שיהמצופה כ

ידות נוראיות אילו בלעשותו ללא איך שההחזקה שלו בפירצה, דבר שלא היה יכול להמ

מאשר   למשק  יהרבה יותר כבד םשיקולימ  אנחנו הסכמנו להפסקת האש נמשכה הלחימה.
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