
 שאסכולה בעוד התעלה. חזית אחזקת של
 את להתאים חייב צה״ל כי טוענת אחת
 שנכפתה הסטאטית המלחמה לצורת עצמו
התע בחזית טיבעו, לעצם הזרה אך עליו
 חדישות, שיטות־המה ולהתאים לפתח לה׳

ל ונות ופיתו תשובה משום בהן שיהיה
 הרי — המצרים של התוקפניות יוזמות

 צורת עצם כי טוענת, השנייה האסכולה
 צר,״ל, של לאופיו מנוגדת היא זו מלחמה
 בתחבול׳ בניידותו, הוא העיקרי שכוחו

ה ובהשארת ההפתעה גורמי בניצול תיו,
 מסוס ובכל זמן בכל־ בידיו יוזמה
 הראשונה האסכולה דעת כי סוד, זה אין

 גביש שייקה והאלוף בצה״ל המקובלת היא
התעלה. בחזית מבצעה הוא

העצ כל עם כי להדגיש, יש זו בנקודה
 כלשהו לאלוף־פיקוד שיש הפיקודית מאות

 את הקובע הוא לא הרי בפיקודו, בצה״ל
 מבצע והוא והמדינית, הצבאית המדיניות

 במטכ״ל המתקבלת המדיניות את למעשה
הני למרות כך, משום הממשלה. באישור

 הצבאיות ובתפיסות במזג הבולטים גודים
 גביש, ושייקה שרון אריק האלופים בין
 מבשר אינו עדיין ביניהם החילוף עצם הרי

החי כמו התעלה. בחזית מדיניות שינוי
 שיגרתי, חילוף זהו הצפון, בפיקוד לופים

 מפקדי על המוטלת התפקידים במחזוריות
ובקידומם. הבכירים צה״ל

אבירות פחות האתגר:
 האישיות הוא שיגרתי שאינו **ה

 אולי יותר החדש. אלוף־הפיקוד של
 שמו קשור האחרים, צד,״ל ממפקדי מרבים

מיי תהילה בהילת שרון אריק האלוף של
הצב מהצלחותיו רק נובעת שאינה חדת,
קומנדו יחידת על פיקד בה בתקופה איות

ב במנטאליות, יסודי הבדל קיים כי
הצב ובחשיבה הטאקטית הצבאית תפיסה

 אלה. צה״ל אלופי שני בין הכוללת אית
 האלוף השבוע השלישי ביום נכנם כאשר
 פיקוד־הדרום כאלוף לתפקידו שרון אריק

 היתה גביש, שייקה האלוף של כמקומו
 שיג־ חילוף מבשר האם העיקרית: ־,שאלה

תפיסה שינוי גם הדרום, בפיקוד זה ־תי
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ד־־־יגג מצריים אדמת ער ישראלי ססייהוס
 שפורסמה למעלה, בתמונה הישראלי. חיל־האוויר של ממושכות הפצצות הרף ללא כיוס

 מוצבי טל הפצצה בשעת ישראלי סקייהוק מטוס של צילום נראה ולבנון, מצרים בעיתוני
 מטוס הופל המצרים לטענת אנטי־אווירי. ירי של לבנות ת1בוע כשסביבו בתעלה, המצרים

 טענו הקרקע, על התפוצצות של תצלום לצידו רסמו פ וכהוכחה האנטי־סטוסית באש זה
 אלא אינו למטה הצילום למעשה תחתון). צילום (ראה הישראלי. המטוס התפוצץ כן כי

 שטענו, כפי ישראלי, מטוס באמת מפילים המצרים היו אילו פצצה התפוצצות של צילום
בעבר. זאת שעשו כפי .המטוס, שברי של צילומים גם להציג מהססים היד לא הס

י?

. י'■•■־?
 ששת״ מלחמת בתקופת או הצנדנים, ,101

ובפי בתוכן גם מקורה זו הילה הימים.
 המיוחדת שאישיותו הבלתי־שיגרתי, רוש
ולתפ לנושאים 'מחדירה שרון האלוף של

לכאורה. שיגרתיים שהם קידים
 חזית על גביש האלוף פיקד בה בתקופה

 הדרום, אלוף־פיקוד היותו בתוקף התעלה,
 האמיי במיסגרת האפשרי המכסימום נעשה
ל והמדינה צה״ל לרשות העומדים צעים

 את שראתה בתעלה, הגנתית התבססות
 של דות האב מיספר בהורדת העיקרי יעודה
 עד זו בחזית המשתוללת במלחמה צה״ל

למינימום.
 התעלה, בחזית ובמיבצעיו בפעולותיו

 כזו בצורה המלחמה את לנהל צר,״ל שאף
 זמניים יוקרה להישגי תביא מאשר שיותר

הנפגעים. מיספר את רבות הצמצם וחולפים,

מעוזי□ הפגזת
ישראלי מצבורים ומפוצצים מטוסים המצרים מפילים פיהם בהבלהתמונה מראה המצרים לדברי המצרית. העיתונות מתוך לקוח

בפי- אלופי־הפיקוד חילופי רב **
 השלישי ביום צה״ל, של הדרום קוד <.

 זה לפיקוד הכפופים חיילים הכינו השבוע,
 האלוף היוצא, למפקדם פרידה מתנת מעין

 למפקדם ברוך־הבא ומתנת גביש, שייקר,
שרון. אריק האלוף החדש:
 בסיס על פשט צה״ל של פשיטה כוח

המצ החוף על בספאג׳ה, המצרי חיל־הים
 דרומית קילומטר 100כ־ ים־סוף, של רי

במרגמות. אותו תקף סואץ מיפרץ לפתח
בת צה״ל כפשיטת כמוה זו, פשיטה

 תעלת בעורף מצרי בסים על השבוע חילת
 אומנם תישאר מקו־התעלה, ק״מ 30 סואץ,

 ובמיקרה צה״ל, לא פומביים: הדים ללא
להר מעונייגים אינם המצרים, לא גם זה

 שתוצאות אלה, פשיטות על פרטים בות
 אך בהן, אין אומנם ויוקרתיות צבאיות

ה לצמרת רמזים משלוח משום בהן יש
המצרי. צבא

 הצבאית והפעילות האחזקה צורת לגבי
התעלה? בחזית

★ ★ ★ שיגרתי? החילוף האם
 לא פירסם גם והדבר סוד, זה ין

£  שונות דיעות קיימות כי בעבר, פעם \
האיסטדטגיה לגבי צבאיים מומחים בין

גביש האלוף


