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־■ מסוקים באמצעות צמודה רדיפה צה״ל: של חדשה

הצהרונים של המיוחדות מהדורות <■
 בישרו השבוע, שני, יום בערב שהופיעו ■■1

 שלאחר למצב האופייניות בכותרות־ענק,
 לירדן.״ ניכנס ״צד,״ל פעולת־תגמול:

 קול־ישראל, של החדשות בשידור אבל
 אף כבדרך־אגב, הידיעה הוזכרה ערב, אותו
החדשות. בעיקר שתצויין מבלי

 סימל הראדיו לבין העיתונות בין הפער
 ממ־ של הצבאיות שאיפותיה בין הפער את

 יכולתה לבין במלחמה־בחבלנים, שלת־ישראל,
החדשה. מדיניותה לאור — המוגבלת
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הקי בה חירבה, שהיה חיילי־צה״ל, של יעד־התקיפה בקירבת אדום

 בהיקף הפעם, בוצעה, הפעולח בסיסה. את יחידת־חבלנים מה
 חיילים של מענוות עשרות כשרק כוחות־סיוע, ללא ביותר, מצומצם

שעות. שלוש אחרי אבידות, ללא נסוגו, הם במיבצע. חלק נוטלים

האו״ב של לקו־הגבול מעבר

 יתרנותיה אליהם. להגיע יכולים אינם
 גם והיא פעולת־תגמול זו אין המדיניים:

 זוהי כפעולת״כיבוש. להיראות יכולה אינה
 שקשה חבלנים אחר לגיטימית פעולת־רדיפה

לגנותה. יעז שמישהו להאמין
★ ★ ★

 אבן, אבא שר־החוץ, של שובו לאחר
 התביעה ולאחר בבירות־המערב, מסיורו

 תפגע לא שישראל הברורה האמריקאית
 לא כראמה מיבצע ברור: היה בירדן, עוד

 דעת־הקהל על מלחמתה בגלל שנית. יחזור
להרשות יכולה אינה ישראל העולמית,

רחב. בהיקף החבלנים נגד לפעול לעצמה
 למילחמה נוספות שיטות לצה״ל ״יש

 בר־לב, חיים הרמטכ״ל, אמר ,״כחבלנים
 במועצת־הביטחון, לישראל הגינוי לאחר
 השבוע, כראמה. מיבצע בעיקבות שבא
אחת של להפעלתה הירוק האור ניתן

פרשי־האוויר. שיטת — אלה משיטות
 שמורות זו לשיטה הקופירייט זכויות

לרא שהפעיל בוויאט־נאם, האמריקאי לצבא
בהליקופטרים. צמודה רדיפה שונה

גמישות מהירות, הצבאיים: יתרונותיה
וחיל־רגלים ששיריון לשטחים ויכולת־חדירה

 ביום ניתן לפרשי־האוויר הירוק אות ך*
בפעי יחסית רגיעה של שבוע לאחר ב/ 1 |

 בשבוע גם אולם מגבול־ירדן. החבלנים לות
 את לעבור מירדן חבלנים המשיכו שכזה רוגע

 מוקשים הניחו הערבה, באיזור בעיקר הגבול
צד,״ל. פטרולי עוברים בהן בדרכי־עפר,

 ירדן, עם האחרים לאיזורי־הגבול בניגוד
הערבה גבול על לשמור ניתן בלתי כימעט

 180כ־ אילת, ועד מים־המלח שאורכו, —
ופאטרולים. מארבים של בשיטות ק״מ,
 מצויים, לגבול שמעבר בסיסי־ד,חבלנים גם

 כי הגבול. מן ניכר במרחק זה, באיזור
 מישורי, שטח משתרע מיזרחה מהגבול
 לאחריו שרק קילומטר, 20כ־ של ברוחב

 שם הרי־אדום־ומואב, של צוקיהם מתנשאים
בסיסיהם. את החבלנים קבעו
 להפעלתם כימעט האידיאלי המרחב זהו

 מוטסות צנחנים יחידות — פרשי־האוויר של
 מקום- בקירבת המונחתות בהליקופטרים,

יעיל. מירדף לבצע והמסוגלות הפשיטה,
★ ★ ★

 15כ־ המונה חבלנים, יחידת כי סתבר, ך*
ה המוקשים הנחות את ושביצעה איש, ן ן

חירבת־פינן. ליד התמקמה בערבה, אחרונות
 המסתיים פידן, ואדי מוביל זו חירבד. אל

 צפו־ קילומטר 15כ־ הנימצאת בנקודת־גבול
 לחצבה. מדרום קילומטר 5כ־ לעין־יהב, נית

 מיזרחית, דרומית בכיוון משם מתמשך אפיקו
 שהאחד אחרים, ואדיות לשתי אחר־כך מתפצל

 לכפר עד קניון דרך מוביל דנא, ואדי מהם,
לגבול. מעבר קילומטר 35 הנימצא — דנא

 האחרונה. הפעולה איזור גם היה זה
 בחירבת־ נחתו צד,״ל של פרשי״האוויר

 כדי בוזאדי־דנא, נוחת כשכוח־חסימה פינן,
 בסיס־החבלנים מכפר־דנא. תיגבורת למנוע

 אחד. ואוהל אחת חירבה זה במקום כלל
 בראשי־ התמקמו עצמם החבלנים אולם

שמיכות. של במאהל־קיפוד הצוקים,
 ביצעי אותה הקצרה, בפעולת־הטיהור

 לחסל אנשי־צה״ל הצליחו במקום, החיילים
 במקום ששהו החבלנים מן חלק הבסיס. את

 סירבו אלה אנשים סמוכה. במערה הסתתר
אחרי הרודפים קריאות את כששמעו לצאת

 בשהוטלו המערה, בתוך הושמדו הם הם,
 בחומר פוצץ ופי־המערה רימונים עליהם

בחמישה. מספרם את מעריכים נפץ.
פרשי־האוויר פעולת של הצלחתה לאחר

 כוחות של סיוע ללא הפעם, שבוצעה, —
 את לו יאמץ שצה״ל ניראה — אחרים
 בחבלני במלחמתו הצמודה הרדיפה שיטת

הערביים. ארגוני־הטרור
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