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)15 מעמוד (המשך
בהש רק תהיה לא חשיבותה

 והאיסטראטגיות המדיניות לכות
 המיבצע עשוי לאלה מעבר שלה.

המרשי הפעולות כאחת להיחרת
 הצבאית, בהיסטוריה ביותר מות
 המודרנית. הלוחמה של רק ולא
 באשר להילמד, עוד עתיד הוא

 השמורים הבמוסים פרטיו ייחשפו
 שח-מת מישחק כמו בסוד, עדיין

וה התיכנון מבחינת וירטואוזי
שלו. מהלכים
 המיכצע את להגדיר היטיב

 במטב״ל, אגןז־המיבצעים ראש
 בתום שאמר וייצמן, עזר האלוף

 להרשות יבול קטן ״עם :הפעולה
 גדולים.״ דברים רק לעשות לעצמו

★ ★ ★  ד.פ־ הסתעה. :היא המפתח ילת **
 הודות מהממת. מוחלטת, גמורה, תעה 1*1

ה הפשיטה את לבצע צה״ל הצליח לה,
הו בתולדותיו. ביותר והנועזת מסובכת

 ב־ לנוע ישראליים טנקים יבלו לה דות
מצ כבישים על תמימות שעות עשר משך
 — סואץ מיפרץ של האפריקאי בצד ריים׳

התנגדות. בשום להיתקל ולא
מ הרחק לא חנו מצריים טנקים ריכוזי

 הפשיטה. זירת אל חשו לא והם — שם
 לאורן מבוצרים ומוצבים צבאיים מחנות
 נפגעו הישראלי השריון נע בה הדרן
להתאושש. שהספיקו לפני קשות,

 האמריקאי סיים מפרסם האחרון, בגליונו
ההפת את להסביר כדי שלו, הגירסה את
הזאת: המדהימה עה

הסברנים ..אשרי
הכביש טל שהופיעה מצרית כלית

ם ה תי פו גו  שלושה של "
י מי ליד מצריים הרוגים י
הכדורים הפשיטה, כוח הול

 הדליקוה. לא אך מצידה, ניתז נראה שהדלק הסיכלית, את ניקבו
 רשום המכונית גבי על לחלוטין. המיכלית נהגי את הפתיע הכוח

הסבלנים״. ״אשרי הערבי: והפיתגם ״61 סואץ ״מובילי בערבית:

ים1ש 25 דפני

אמריקאים בטנקים גרמנים
 הפשיטה את צה״ל ביצע אמנם ם
 מיפרץ בחוף המצרי הצבא מוצבי על

האמרי הטיים מצביע עליה בשיטה סואץ,
סוב ונגמ״שים טנקים בעזרת כלומר, קאי׳

 צר,״ל היה לא המצרי, הצבא מציוד ייטיים
זה. טכסים על הבלעדי הפאטנט בעל

 שנת של בקיץ שנה, 25 לפני בדיוק
ב באירופה הגרמני הצבא השתמש ,1944

 המפורסמים הקרבות באחד דומה טכסיס
 הידוע השנייה, העולם מלחמת של ביותר
 831116 0£ 411(©הבליטה״ על ״הקרב בשם
).81ג1£6

 נור־ בחוף הפלישה אחרי ,1944 בדצמבר
ה צבאות עמדו שנה, אותה ביוני מנדיה
 ששיחררו אחרי גרמניה, גבול על ברית
 אירופה אדמת מרבית אח הגרמנים מידי

ה של בפיקודו הגרמני, הצבא המערבית.
 מית־ אז תיכנן רונדשטאט, פון פילדמרשל

 המחנה את לבלום שנועדה אדירה, קפת־נגד
 גרמניה אדמת על שאיים הראשון האמריקאי

 של חזית לרוחב ולוקסמבורג. בלגיה מכיוון
 כוח עבד אותו רוחב (אותו קילומטר 90כ־

 שעות) 10ב־ בסואץ צה״ל של הפשיטה
השריון כוחות מיטב את הגרמנים ריכזו

ה העיר מול בידם, נותרו שעוד והצנחנים
לוקסמבורג. עם הגבול שליד בסטון בלגית
לע שלהם הטנקים לדביזיות לאפשר כדי

 בין שחצץ מוס, הנהר גשרי פני על בור
ה הרכיבו לאמריקאיים, הגרמניים הכוחות
הוג שמשימתו מיוחד, משימה כוח גרמנים

 זה משוריין כוח בילבול״. כ״מיבצע דרה
 כשהם דמום גשרי את לתפוס צריך היה

 התוכנית הגרמני במטה נולדה אז שלמים.
מודרני״. טרוייה ״סוס להיות שנועדה

★ ★ ★
הצליח, המיבצע
גבשלה ההתקפה

 ״חטי- נקרא למשימה שהוקצב כוח
 שהופקד והאיש ״,150 הטנקים בת 4 1

 איש סקורצני, אוטו אלוףהמישנה היה עליה
 את שמילט המפורסם, הגרמני הקומנדו
ממאסרו. מוסוליני

 מובחרת יחידה זו למטרה אסף סקורצני
 רהוטה, אנגלית דוברי כולם חיילים, של

ואמריקאיים. בריטיים במדים הלביש אותם

 טהרת על הורכב היחידה של הציוד כל
טנ להם ניתנו והאמריקאי. הבריטי הנשק

ה על־ידי שלל שנלקחו אמריקאיים קים
ה בכלי־הנשק החל ציודם, וכל גרמנים,

 היה האפסנאי, בציוד וכלה שבידיהם קלים
הגרמנים. בידי שנפל אמריקאי ציוד

 תחת שעמד נוסף כוח בעזרת זה, כוח
גר קומנדו אנשי — סקורצני של פיקודו
מ שהסתננו כאמריקאים מחופשים מניים

 נועד — מהומה ליצור כדי לקודים עבר
 למית־ ראש־גשר ולהוות הדרך את לפלס
הגדולה. הגרמנית קפה

 האמריקאים, הצליחה. המשימה ואומנם,
 והיו גרמנית, להתקפת־נגד כלל ציפו שלא

 אליהם, שהועברו כזב מידיעות מבולבלים
 של המחופשת היחידה לגמרי. הופתעו
 הגרמני הכוח מעבר את איפשרה סקורצני

דיביזיות. 17 של בעוצמה שרוכז
 ביומיים הגרמנים הצליחו מכך כתוצאה
 ״הבליטה את ליצור הקרב של הראשונים
 לחלוטין נבוכים היו האמריקאים הבלגית״.

 אמצעי־ מתחולל. ומה קורה מה ידעו ולא
נות מעצמות־הברית של הכוחות בין הקשר

נכו דיווחים התקבלו לא ובמיפקדות קו
 נתפסו כאשר יותר עוד גדלה המבוכה נים.

 זה מרגע כאמריקאים. מחופשים גרמנים
 אשר דרגתו ותהיה אמריקאי, חייל כל היד,

 ושעל. צעד כל על להזדהות צריך תהיה,
 בתעודות הסתפקו לא האמריקאים השוטרים

 מינהגים לגבי החשודים את חקרו הזיהוי,
 קבוצות שמות כמו אופייניים, אמריקאיים

 נשיאי ושמות בארצות־הברית הבייסבול
ארצות־הברית.

 מכך כתוצאה שנגרמו מהתקלות רבות
 ספרים של למספר נושא אחר־כך שימשו

ש האמריקאי בצבא מפקדים היו וסרטים.
 המספר בגלל תפקידיהם את לבצע יכלו לא

להזדהות. עליהם שהיה הפעמים של הרב
הגרמ המיתקפה נבלמה דבר של בסופו

ב והושמדו כותרו הגרמניים הכוחות נית.
 מקרבות אחד והיה ימים 8 שנמשך קרב

ה העולם מלחמת של הגדולים הטנקים
הצב בהיסטוריה חרות נשאר הוא שנייה.

 הצבא של האחרון ההתקפה כניסיון אית
במלחמה. הגרמני
 ה־ הרי נכשלה, כולה המיתקפה אם אבל
 כשלעצמו המחופשת היחידה של מיבצע
 המחנה להתמוטטות שגרם וכימעט הצליח,

גרמניה. בגבול הראשון האמריקאי

בוצ מצרים לאדמת הישראלית הפשיטה
 ישראל חיילי שתפסו רוסי, ברכב־שלל עת

תש נחתו הכל בסך ששת־הימים. במלחמת
 ישראליים חיילים 150 בהם כלי־רכב, עה

ה למדי דמו מדיהם אשר דוברי־ערבית,
המצרי. צבא

ה על בדרך שפגשו המצריים, החיילים
המצ הצבא של שיירה זאת כי חשבו חוף,

 הם מקום. לה לפנות כדי הדרן מן וסרו רי,
 גם נורו שקרה. מה שהבינו לפני נורד

 בנשקם. להחזיק שהספיקו לפני שומרים
 לאורך בעמדות־מישמר שישנו חיילים נמה

צריפיהם. בתוך נהרגו הדרך
ו טנקים שישה כללו כלי־הרכב תשעת

משוריינים. גייסזת נושאי שלושה

★ ★ ★

הגחתות בטן מתוך
 המיבצע יתנהל שכך האמין לא יש 1*

ה הלוחמים קומץ לא יסתיים. וכך ^
המצ הדרך על בריכבם ששעטו נבחרים

 חוף לאורך המשתרעת סואץ, במיפרץ רית
 מפקדי לא אדירים, למצוקים מתחת הים

האל בקשר המיבצע אחרי שעקבו צה״ל
רב אותם ולא הישראלי, החוף מן חוטי
 על ידעו מיסתורית שבדרך ישראלים בות

ו שהתחיל אחרי מעטות שעות המיבצע
שהסתיים. לפני רבות שעות

הפר במתח. שרויה היתד, כולה הארץ
 האנשים אכל בדיוק, ידועים היו לא טים

 ב־ הולך גדול ש״משהו ידעו ברחובות
 רק נפתרה הידיעה הפצת תעלומת סואץ״.
 להם הערב, עיתוני כי הסתבר יותר. מאוחר

 הכינו להתקיים, העומד המיבצע על נודע
רח בכל העיתונים מוכרי את בוקר מבעוד

ה עברה וכך שנייר״ להוצאה הארץ בי
לאוזן. מפה ידיעה
 מראש לחזות היה יכול לא איש אבל

מוח היתד, ד,מצריד ההפתעה ייגמר. זה איך
 שתרמי השטח פני אלה היו ספק ללא לטת,
ה הפשיטה כמטרת שנבחר ד,אתור לכך.

לחלו שומם מידברי אתור הוא משוריינת
 מחוף קילומטרים, עשרות של לאורך טין.

 אפילו אין הנילוס, לביקעת ועד המיפרץ
 החוף מן מטרים כמה אחד. אזרחי ישוב

וה גבוהים, צוקים זה פאיזור מתרוממים
 אין כמעט. לנילוס עד שם נמשכת רמה
ה כביש אל המתחברות רוחב דרכי שום
 למעבר היחידה והדרך הכוח, נע עליו חוף,

דרו החוף לאורך שבצפון סואץ העיר מן
 בחשיכד״ עתה דהרו עליו הכביש היא מה,

צד,״ל. שיריוני דלוקים, בפנסים

★ זיו ★
לית7ב מבובה

ומחנות המצריות חנות״המישמר ך*
 לא הכביש, לאורך הפרושים הצבא 4 !

הם באגפים. מתקיפה להגנה בנויים היו :


