
ודוישת־הוזובה לצרהתפקיד מענו נלחמו אשו ששת־הימים מלחמת מחיילי 51

התהייה גיבורי אח•
*

ש 4 ^ לו אי ב  בעק־ וזגבורה אות את קי
! ״ בתש״ח. העצמאות מלחמת בות £
יש במדינת כה עד היחידים היו אלה 12
 חוק ולפי גיבור־ישראל. בתואר שזכו ראל

 התואר עוד ינתן לא הכנסת, שחקקה מיוחד
לאיש. גיבור־ישראל

 בן־ דויד של אישית קאפריזה בעקבות
 עיטורי עוד יעניק לא צד,״ל כי נקבע גוריון,
 הגבורה אות מדילות. או לגיבוריו גבורה
 ציון־לשבח מאז הפך בצה״ל ביותר הגבוה

צל״ש). תיבות: (בראשי הרמסכ״ל מידי
 מגיבורי- מישהו אם ספק אף־על־פי־כן

 בתשכ״ז. לצל״ש זוכה היה תש״ח של ישראל
 מפני אלא גיבורים, היו לא שהם משום לא

ב השתנתה מעשי־גבורה של שאמת־המידה
השנה. 20 מרוצת

 ב־ בצל״שים שזכו החיילים 36 אפילו
 בספק מוטלים היו ,1956ב־ קדש מיבצע

השנה. תואר באותו הזכיה לגבי
★ ★ ★

בלתי-רכיל הבד
£ צבא הסדיר, הצבא אנשי החיילים, ן.

ה־ העניק להם והמילואים, הקבע 3 !

 של ובנו אלמנתווידו אשה
קפלן, שמאי רב״סרן

 על כשפקד למלחמה הרביעי ביום שנהרג
 התעלה, של לגדותיה עד טנקים פלוגת
ל. של לשבח הציונים הענקת בטקס מנ׳ מ ר ה

 אולי היו לא ציון־לשבח, השבוע רמטכ״ל
 בדעת־הקהל. המקובלים במושגים גיבורים

ש צלף־הטנקים מיגים, שישה שהפיל הסייס
 ה־ של טנקים תריסרי שני במו־ידיו השמיד

 רימון- שבעזרת הרגלי חייל אפילו או אוייב
 קני־ לפי הם מצרי, טנק צוות הניס עשן

יו אפופי־תהילה גיבורים המקובלים המידה
 הפצוע על בגופו חיפה אשר מהחובש תר

 כך משום ושנהרג אש, תחת חבש אותו
לידו. שהתפוצץ מרסיס־פגז
 אגף ראש של בראשותו הצבאית הוועדה

כח אשר זאבי, רחבעם אלוף המטה־הכללי
הכ רק לא לצל״שים, הראויים 51 את רד׳

ה את קבעה גם אלא הגיבורים, את תירה
הגבורה. של נורמות

 אמנם נבחרו ששת־הימים מלחמת גיבורי
 בלתי־רגילים, גבורה מעשי ביצועי בזכות
 בלתי־רגילה, התנדבות בלתי־רגילה, העזה
 מעשים או בלתי־מצופה, כוח־סבל גילוי

 ניתן כאלה אבל לוחמים. אחוות של מובהקים
 לוחמי בין ולאלפים למאות למצוא היה

תשכ״ז.
למע רק הוענקו הרמטכ״ל של הצל״שים

 דוגמה בהם שיש אישיים ביצועים של שים
 שראו פרטיים אנשים של מעשים מחנכת:

 מוטל כולה והמלחמה המערכה גורל כאילו
 עד עצמם את להגשים היססו ולא בידיהם
הסוף.

 הם 21 הצל״שים, 51 הסיבה׳״שמתוך זוהי
 המעשה ביצוע תוך נפצעו נוספים 16 חללים.
המ זאת ולמרות בציון־לשבח זכו עבורו
ב עליהם שהוטל את ולבצע להילחם שיכו
 ודרישות התפקיד לצו מעבר נפצעו, טרם

 אחד, צוללת ומפקד טייסים שלושה החובה.
 נפצעו, לא עצמם הם כי אם בצל״שים זכו
 זאת ולמרות נפגעו שלהם המלחמה כלי אך

במשימתם. המשיכו
 בהם הקרבות מן שלמים יצאו עשרה רק

 בעיקר ציון־לשבח הוענק ולאלה השתתפו,
 מן למעלה בלתי־רגיל, אומץ־לב גילוי על

ה במעשי גרמו רובם מבן־אנוש• הנדרש
הש בהם הקרבות להכרעת שלהם גבירי׳
תתפו.

★ ★ ★

תכדיחוי כלי
* ־ ל לין * לי ״ ה נ מי ה הענקת של ה

 מתחיל הוא ביותר. מסובך הוא צל״שים 4 י
 כינסו המלחמה בתום ביותר. הנמוך בדרג

 ומעלה מחלקה מפקד של מדרגים המפקדים
 שאירע על אישיים לתחקירים לוחמיהם את

הקרבות. במהלך להם
 התחקיר, למנהל שנראה מעשה־גבורה כל

 היה זו בצורה יותר. גבוה לדרג הועבר
 למפקד שנראה מה כי לעיוותים. מקום אוקי
להיר יכול יוצא־דופן, כמעשה־גבורה אחד
מאליו. מובן כמשהו אחר מפקד בעיני אות

ב נעשו הגבוהים לדרגים הדיווחים רוב
 חוסר- היה יכול כאלה במיקרים כתב•

 מעשה־הגבורה על להאפיל בכתיבה כשרון
 להעניק המליץ אחד מפקד אם מבצעו. של

 פצוע חילץ ״שהוא משום לפיקודו צל״ש
 על להצביע זה בניסוח היה לא אש,״ תחת

 חבר שיחלץ מצפים חייל מכל מיוחד. משהו
אש. תחת פצוע
 פצוע שמחלץ אחד בין הבדל יש אך

קילו חצי של מטווח ברובה עליו כשיורים
 למרחק הפצוע את לגרור רק ועליו מטר
 אחד לבין המחסה, אל ספורים מסרים של

קשה, ארטילרית הפגזה תחת פצוע שמחלץ

 להביאו כדי קילומטר 12 ברגל עמו ורץ
איסוף־נפגעים. לתחנת

במל שהתגלו הגבורה מעשי אלפי מתוך
המ 640 לוועדה הגיעו ששת־הימים, חמת

 ציונים- יקבלו 122 נפסלו. מהן 377 לצות.
יקב־ 89 שלהם. החטיבות מפקדי מידי לשבח

חול בו והירואי, רב־הוד טקס נערך בית,
ב שנותרו לאלה הציון־לשבח תעודות קו

 שזכו מאלה איש החללים• ולמשפחות חיים
 מעניקה צנועה שאומה ביותר הגדול בכבוד

 אישי. פרם בציון־לשבח ראה לא לגיבוריה,
זכויות כל בו לזוכה מעניק אינו הצל״ש

הגיבורים
שנים בגן בקריה, השו

לחאן־יוניס, מדרום שנהרג רגלים, מחלקת מפקד ישראלי, אורי סגן של בנו 1 ך ן1
ישראלי אביו. של הציון־לשבח תעודת את רבין יצחק הרמטכ״ל מידי מקבל ייי|111

תו על בצל״ש זכה לה׳ המשיך פצוע שבהיו

 ורק שלהם. אלופי־הפיקוד מידי צל״ש לו
 זה — ביותר הגבוה לציון־לשבח זכו 51

 הרמטכ״ל. על־ידי הניתן
התל־אבי־ שבקריה השושנים בגן השבוע,

יחידתו. פצועי של חילוצם את ואירגן לחם,

 אבל כלשהו. תג־זיהוי לא ואפילו מיוחדות
 אמות־ קבעו הם שבמעשיהם ידעו הצל״שים

 לתואר חדשות ומשמעויות חדשות מידה
. ר ו ב י ג

 הממשלה של ועניינה הפליטים של עניינם
בלבד. הישראלית

 ערב ממשלות ניזונו שנה עשרים במשך
 על גבינו, על פרחו ארצותיהן דמנו. על
הפלסטיני. הפליט גב

מספיק! די! באס!
 אבל — התעשרו שממשלות־ערב שמח אני

ה הערביים התושבים את שישאירו מעתה,
 את לפתור — ישראלי מישטר תחת חיים

בעצמם. ענייניהם

וערבים, יהודים אומות, שתי ביחד:
בצוותא.

וב בשלום ביחד, לחיות ישובו שוב אז
מלחמת־השואה. לפני כמו אושר,

 המזוייפת מנהיגותו פריחת לפני וכמו
אמין. חאג׳ של

 הערבית האומה מן כלחק עצמנו רואה אני
 ששת־ מלחמת סוף מאז אך — הכללית

 מיתר עצמאות של כמצב חיים אנו הימים
הערבים.

א שי ? נ י כ ר  מדינה מציע אני לכן ע
ולערביים. ליהודים אחת פדראטיבית

 על פלסטין, בכל מחזיקה ישראל עוד כל
 ישראל: ממשלת חייבת הנוכחיים גבולותיה

 הללו השטחים כל את להפוך או <•
 דמוקרטי מישטר שולט בה אחת, למדינה

אחיד,
למדינות, הזה השטח כל את לחלק או #

 ארצות־הברית. דוגמת לפי קנטונים׳ או
ה־ לפי לכנסת יבחרו הראשון ,במיקרו־

ואיזור. איזור מכל — ובשני אוכלוסיה!
— באמת חופשיות בחירות אלו תהיינה

 מתוך חמש של המזוייפות הבחירות כמו לא
 ה־ בממלכת שנערכו הבחירות שמונה

האשמית.
 יהיו בו יבוא שיום מאמין אני ובסיכום:

 יהודיים ת״כים רק לא הארץ כל של בכנסת
ער שרים גם בה שיבקרו אלא וערביים,

 אולי יודע? ומי — ישראל ממשלת של ביים
ישראל. מדינת של ערבי נשיא אף

157417 הזר, הטולס


