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שואל- הזה־ ״העולם
רגלים וחיו סציוצנחנים

או תת־אלוך ואשי נ ו
גשיב: ואיתן. ן״ופור״ו

רפול

צמניסי צריו מי
ת ** רו ת ש פו חו  לפעי־ וגרמו תל־אבב של ימה בחוף השבוע שנפרשו ה
ג  במיסגרת שנערך הצניחה במיפגן שחזו צופים, לרבבות מוגברות מות־לב י

צה״ל. של המובחרים החילות אחד אל הזרקורים את שוב ריכזו הצנחן, שבוע
 לאזרחי־ישראל כנושא־הערצה צה״ל צנחני משמשים לערך שנה 15 מזה

 המובחרים של בהילה עטורים הס בצה׳־ל. אחרים חילות לחיילי וכנושא־קינאה
צה״ל.״ של החנית ״חוד תואר את נושאים הם בלוחמים, והאמיצים

 שנים. 13 מזה :אחת פשוטה עובדה נשתכחה כף פדי תוף
 פעולה אפילו הצנחנים ביצעו לא ,1956ב* קדש" ״מיבצע מאז

נוע ופעולות־תגמול פשיטות ביצעו הם אמנם, אחת. מוצנחת
 בכיבוש העיקרי בעול נשאו הם ששת־הימים כמלהמת זות.

 אופ־בתף, מיתחמי בכיבוש רפיח, טיתחמי בפריצת ירושלים,
רמת־הגולן. ככיבוש חלק גם ונטלו עזה רצועת בטיהור

 על־גבי מוסע חי׳׳ר. ככוח הצנחנים בידי בוצעו האלה המיבצעים כל אולם
 באימונים בהתמדה שנפרשו מיצנחיהס, מסוקים. בעזרת מונחת או זחל״מיס,

לקרב. צאתם בעת מקופלים נשארו ובמיפגניס,
 הכוח של זמנו שעבר מכד המתבקשת המסקנה אין האם

ז צנחנים עוד צייד מי ץ המוצנח
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ם ** י נ ה ם נ ם ה שי  רפאל תת־אלוף השבוע הסביר לצנוח,״ שמסוגלים אנ
 הם ״אלה צה״ל, של ראשי וחיל־רגליס צנחנים קצין איתן, (״רפול״)

כאמצעי־תובלה.״ במיצנח המשתמשים חיילים
אמצעי־ בשל רק אחר מחייל הצנחן שונה לפיה זו, הגדרה לאור ״האס

 האס זה, באמצעי־תובלה להשתמש מרבים שאין העובדה ולאור שלו, התובלה
הזה. העולם כתב על־ידי רפול נשאל בצנחנים?״ צורן עוד שאין להסיק אין

 אומרת זאת אין בעבר צנחו לא הם אם ״לא. :רפול תשובת
 בצנחנים צורך אין במסוקים ללחימה בעתיד. יצנחו לא שהם

ה העלאת מבחינת לאימוני־הצניחה, תחליח אין אבל דווקא.
היומי. האימון ומבחינת פחדים על ההתגברות האישי, כושר
 ״אפילו רפול. אסר חיל־הצנחנים,״ את ביטל לא עדיין בעולם צבא ״אף

 דביזיה, לכל מסוקים 200 בערך יש אצלהם במסוקים, העשירים האמריקאים,
שלהם.״ חיל־הצנחנים את ביטלו לא

 לא ״מדוע רפול, נשאל באימונים,״ כושר הקניית רק היא הבעייה ״אם
צניחה?״ אימוני צה״ל של הלוחמים החילות את להעביר

 בקיצור ומטוסים, מיצנחיס של ״בעייה רפול, השיב טכנית,״ בעייה רק ״זו
לא?!״ להדפיס, צריך כסף מכנית. בעייח זאת כסף נס כסף. —

^
 ושיטות אימוניהם טל כאחראי זו, שנה בתחילת דפול, של מינויו צם **

צה״ל, של הרגלים כוחות כל של אלא בלבד, הצנחנים של לא פעולתם
 ורמתם הלחימה כושר את להעלות צה״ל: כיוס המקובלת המגמה על מעיד

הצנחנים. טל־ידי שנקבעו לסטנדרדים בצה״ל הרגלים חילות של
 מובחרת יחידה - פעם שהיו מה עוד הצנחנים אין היום

 התרחבו. חיל־הצנחנים של הקליטה מיסגרות מצומצמת. אף
המתנדבים. המוני את לקלוט מסוגל החיל אין זאת ועם
 יש כיום אבל מתנדבים. של חיל הם הצנחנים ביום גם

דווקא. לצניחה אינה ההתנדבות לגמרי. אחר אופי להתנדבות
 מפרכים ולחיים אפורה לעבודה בעצם מתנדב לצנחנים היום שמתנדב מי

 נועזים למיבצעים יותר, וממושכים קשים לאימונים הצבאי: שירותו במיסגרת
 האדומה הכומתה כמו ותגמול, פרם יותר כיוס הוא קורס־הצניחה ולסיכון. יותר

 המשמשים שלו העבר לוחמי שלו, הגבורה מורשת החיל, מסורת והכנפיים.
עצמה. מהצניחה פחות לא כיום חשובים שלו, ודפוסי־הלוחמה ומופת כאות

 אינו הוא חדשה. משמעות 1969*5 לבש ״צנחנים״ המושג
 חיילים אלא ממטוס, לקפוץ היכולת את דווקא יותר מבטא

לו. וקדימה הראשון הקו של מעולים
£

 קווה מה - צעיו נאדם צנחו שר !־■וסנו
? בצנחנים שנים שלוש אחו׳ למושבניק

צנחן. .21 דון. ^
ש מהמפורסמים לא הצנחנים. מן אחד

ל הפכו ששמותיהם אלה מקרב לא בהם•
שמ הוותיקים מנמרי־הקרבות לא אגדות.

ה מן צנחן לאין־ספור. עלילות אחוריהם
 נער כתפיו. שעל הסגן דרגות למרות שורה

 שלולא עיניים, ובהיר שיער בהיר מנומש,
 ירוק רקע על וכנפי־הצנחן האדומה הכומתה
הנער־ם. ככל היה חזהו, על הענודות

 השנים בשלוש קורותיו סיפור סיפורו,
זו ופחות אפור הצנחנים, עם עליו שחלפו

ב דווקא אבל שלראשו. הכומתה מצבע הר
זוהה של יותר גדולה מידה יש זה אפור

 בקץ המסלול, בסוף נמצא הוא היום
מאחו חופשת־השיחרור שלו. שירוח־החובר,

 יוכל ברצונו, רק תלוי והדבר ירצה, אם ריו.
מצי אזרח. להיות המדים, את להסיר מחר
 על לחתום אותם, להוריד שלא לו עים

ידון(מת צנחן. להיות להמשיך שירות־קבע,
 למשק יחזור האם מתלבט. ירון) עם חרז
 שנת־ לעצמו יטול האם נהלל? במושב אביו

ה כל למילוי והתאוששות, למנוחה פגרה
 או הצבאי? בשירות עליהם שחלם מאוויים

בשירות? ישאר האם
 הוא לכאן, או לכאן להחליט צריך כשהוא

 השירות שנות שלוש את עיניו לנגד מעביר
לצנחן. שהיה ומרגע עד שלו,
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טוב״ וזה מעניין ״זה

 פעם אף חלם לא שידון היא אמת ך*
 מאלה היה לא הוא דווקא. צנחן להיות | (

מר עצמם את ראו כבר מילדות כי הטוענים
 מסיבת־פורים בכל ומתחפשים באוויר חפים

 צו־ההתייצ־ אליו שהגיע עד צנחנים. לאלופי
 הגיוס, לפני שנה לבדיקות־רפואיות, בות
בצבא. יעשה מה השאלה אותו הטרידה לא

ש ולאם דגניה בן לאב בנהלל נולד הוא
 העמק, בלב נהלל, בנהלל. היא אף נולדה
 בבית־ספר שם למד הוא עולמו. כל היחה
מצ־ שחיין היה החקלאי, ובבית־הספר יסודי

המסלול״״ סוף
 ידון, עומד בצנחנים, סגן לדרגת הגיע בהם

 היעזוב קשה: החלטה סף על מנהלל, הצנחן
 על יחתום או לאזרח, ויהפוך הצבא את

הצנחנים? בחיל לשרת וימשיך שירות־קבע?


