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הבקרה

שבעורף.

| | מכ שיר אלקטרוני שולח קרן בלתי־נראית אל נזיקלט ניסתר .חייל־
אוייב חוצה את הקרן ,גורם לאזעקת מיידית המ שודרת לחדר־
בחדר־הבקרה נדלקת נורה ,ה מזהה את המכ שיר המשדר ,ו מי קו מו.

ך*מל המישמרת בחדר־הבקרה היה
עייף .מזה שלושה חודשים מוצבה
הדיביזיה ה־ 417של חיל הרגלים של צבא
ארצות־הברית מול איזור חמש של קו מק־
נמארה .הדיביזיה מאבטחת את קו־המנן
האלקטרוני הענקי ,שנמתח בלב הג׳ונגל
ונועד למנוע הסתננות לוחמי וייאט־קונג
דרומה.
סמל הבקרה כבר ישב שעתיים והביט
בלוח הזוהר של הביפר שלפניו ,מכשיר־
הביקורת האלקטרוני המורכב מעשרות נורות.
אי־שם בג׳ונגל ,במרחק כמה עשרות קילו
מטרים מחדר־הבקרה ,בין שתי גדרות התיל
הדו־שיפועיות ,ולפניהן ,היו מפוזרים המוני־
מכשירים קטנים ועגולים .כל מכשיר קטן
שילח קרן אור אינפרא־אדומה בלתי נראית
אל מקלט זעיר שניצב מולו ,במרחק עשרות
מטרים אחדים.
ברגע בו חוצה גוף זר את קרן האור,
משדר המקלט הזעיר הודעה על נוכחות
הפולש אל לוח־הבקרה .הנורה המציינת את
מיקום המקלט מתחילה לנצנץ והרמקיל
משמיע קול אתראה חוזר בי ם ...בי ם...
בים  . . .מכאן גם שמו של המכשיר.
עוד שעה אחת לסיום המישמרת ,הירהר
הסמל .עוד שלושים מישמרות עד לחופשה
המיוחלת בטוקיו ,ועוד שני מחזורי־חופשה
עד לשיחרור .איזה עולם מחורבן . . .
בי פ  . . .ביס  . . .ביס  . . .הציוץ המרגיז
קיטע את הרהוריו .מנורת־הבקרה הקטנה
כבתה ונדלקה חליפות .מישהו חדר דרף הקו.

׳^ן
״חדירה באזור חמ ש!״
ץ ימזום ^ז אינ ט ר ^ קו ס ל ^ ^ ק ש ^ ל
ן פנימית ,הקפיץ ממקומו את הקצין התורן
שבחדר־המלחמה הדיביזיוני .״חדירה בגמרה

היה בידו גם כוון ההתקדמות של המסתננים.
הוא ראה שהם עקפו את שדה־המוקשים
הקידמי ,התחמקו מקו התייל הממעיד
וממוקשי התאורה ,ונעו לאורך הגא־ון
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למחרת פעולת סמוע ,כחודש ספטמכר  ,1966בעוז הדיון
ככנסת ,העלה ח"כ אורי אכנרי לראשונה את ההצעה להקים
קו־הגנה אלקטרוני לחסימת הגכול כפני הסתננות למטרות
הכלה .כעכור חודש ,פירט ״העולם הזה" ) (1527את ההצעה
תחת הכותרת ״קו מגן דוד" .הרעיון זכה לתגוכה פושרת.
מאז השתנו דכרים רכים .צה״ל יושכ על הירדן ,וכמשרד־
הכיטחון יושכ משה דיין ,האיש שעקכ אישית ,כעת כיקורו
כוויאט־נאם ,אחר הפעלת חידושי הטכניקה נגד הוויאט־קונג.
מטעמים מוכנים ,אין צה״ל מוסר פרטים על קו ההגנה הסטא־
טית שהוקם כחודשים האחרונים לאורך הירדן .עמודים אלה
אינם מתכוונים לתת תיאור של ציוד כלשהו המופעל על־ידי
צה״ל .מטרתם לתת מושג מה ניתן להשיג על־ידי הפעלת
אמצעי־הגנה וציוד אלקטרוני חדיש למניעת הסתננות חכלנים.
שני סיפורים דמיוניים מתארים שתי שיטות של חסימת־גכול.
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חמש ,אדוני,״ הודיע הקול מחדר הבקרה.

״איזה מספר מודיע?״ שאל הקצין.
״ ,48 ,47וגם ,51״ באה התשובה.
הקצין סימן את מיקום נורות האזעקה על
מפה מוארת וחיבר את הנקודות בקו .נוצר
משולש קטן .״כיתה ,בסן־־הכל,׳״ פיסק
בידענות.
״גם  72מאותת,״ הודיע לו חדר־הבקרה.
הקצין מתח קו לכוון נקודה  .72עתה
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הידיעה על החדירה מועבר ת לחדר־
המלחמה .הקצין ה תורן מזהה את מקום

ציור סכימ אטי המתאר את קו־הביצוריס החדש ,על הנ בו ל
שבין ברלין ח מיז ר חית למערבית .הקו מ שלב א מצעי־גילוי

החדירה ,מאתר או תו על מפת ה שטח ,ו מזעי ק יחידת חיילים
מוטסים ב מ סוקים ,מכוון אותם ב אל חוט למקום חדיר ת האוייב.

אלקטרוניים דוג מ ת גדר מחו ש מלת ומערכת־אזעקה ,עט מיכ שולים מיכניים וכלבים .הקו
נ שמר בקפדנו ת על־ידי מיגדלי־שמירה ו נו ח של חיילים נייד ,הנע על־גבי שיריוניות.

