
אה היוני מרכה הונ
בארגז לתחרות

שיגרתית. הבלתי למלכה ממושכות הריע הקהל
תח לצופי נבונה גדולה הפתעה

 לפתע. כאשר היופי. מלכת רות
הב טכס של השיא ברגעי ממש

 להיכל היופי מלכת הובאה חירה.
ארגז. בתוך...
 את לבמה לקרוא החל כבר המנחה

 אליו ניגש כאשר הסופיות, המועמדות
 אוזנו. על מה דבר ולחש הטכס מנהל
והמנ בקהל, הפתעה של רחש עבר לרגע

 ברגע לי ״נמסר :ואמר למיקרופון פנה חה
 אלה ברגעים תגיע היופי מלכת כי זה

 ואל כפיים למחוא החל הקהל לבמה.״
 שהעלה מסתורי עץ ארגז הועלה הבמה
 אות נתן המנחה בקהל. המתח את לשיא
 מחסה את במהירות הסירו גברים ושני

 ליידי כולם לעיני נתגלתה ואז הקרשים
 כפיים מחיאות יופיה. במלוא קריסטל
כאשר המנחה את ליוו סוערות וקריאות

 היה לא ואמנם ההצבעה את לערוך ביקש
 למלכת נבחרה קריסטל ליידי בדבר. ספק

אחד. פה — היופי
 המלכה את המנחה הציג נרגש בקול
עו מצרפת עולה קריסטל, ליידי :החדשה

 רבות שנים מזה הכביסה בשטח סקת
אי מידותיה רב. ומוניטין נסיון ובעלת

.X 40 X 60 80 דיאליות
ה הכביסה :תוכניות כל — תוכניותיה

אפשריות•
 העיתונים בכל פורסמו הטכס למחרת

החדשה. היופי מלכת על נוספים פרטים
 בעלת היא קריסטל ליידי הכביסה מכונת

 מעלות, 100 עד הרתחה היתרונות: כל
 עין. מרהיב ועיצוב משובח אמאייל ציפוי

 אין בהפעלה. ונוחה לחלוטין אוטומטית
 — קריסטל בליידי נמצא שאינו יתרון
 — מכולן והחסכונית הטובה הכביסה מכונת

היופי. למלכת גם אחד פה שנבחרה

8 ₪1ז הצרפתיות ההזיות
צבעים 7ב־ סקסי ■¥■ מקסים תפר בלי

ת עם ת 8 ₪1ז חזיו ,,בלי״ מרגישה א

חינם. תחתון תקבלי כחולה, חזיה קנית עם *)

 ת״א דיזנגוף ׳פסז ״מלכה״, סלון :להשיג
המובחרים. ובסלונים

אברעגילה של הביז״ון
)9 מעמוד (המשך
שב והמעולה המשופשף גם ואז צה״ל,
ל לסייע שרמנים פלוגת נלקחה — כולם

 הושאר החרמ״ג גדוד ואילו ,10 חטיבה
לאום־כתף. מדרום

הרא כליו שהגיחו כעת וכד,
 מעבר של הצפוני מקצהו שונים

 באוקטובר, 31ה- כשחר הדייקה,
 הלילה, כל משך מפרד מסע לאחר

 משליש יותר חסר כן־ארי היה
 מן וכמחצית שלו, הטנקים עוצמת
חחי״ר.

 שהיה ודאי בידיו, הדבר היה אילו
 את אליו בסמוך מחזיק בן־ארי, ,7 מח״ט

הח התותח ובעלי המהירים האמכ״סים
 ג׳בל לכיוון ויאבטחו שיחסמו כדי זק,

 להטיל חופשי היה אז ואל־עריש. ליבני
 ה־ מיתחמיו כיבוש לשם הכוח שאר את

 מיתחמי — המצרי המערך של עורפיים
 ליצירת ואחר־כך, — ו״הסכר״ ״הצומת״

מעורפו. אום־כתף, על חזק לחץ
 והצורך המצרי, 1 צח״מ של איומו אבל
 של החשוף אגפם את איכשהו לאבטח

 האמכ״ס גדוד ל״משיכת״ גרמו הצנחנים,
 שהוא, מעשי צורך שלכל כך מדי׳ דרומה

 באבו־עגיי־ ללחימה לסייע היה יכול לא
 ממחצית יותר להקצות נאלץ בן־ארי לה.

 צח״מ סכנת מפני עצמו לאבטחת כוחו
 של המוחשיות הפרעותיהם ולניטרול ׳1

מאל-עריש. נשלחו אשר המצריים הטנקים
 גדוד־טנקים אליו משך המיתלה״ ״מהלך

 של הטנקים מעוצמת מחצית — שלם
.7 חטיבה

 יכול לא מכד, ישירה כתוצאה
 התקפה לכלל להגיע בן־ארי היה

 אשר ובנסיבות — אום־כתה על
להב היה יבול בזה לחץ רק נוצרו,

 בי־ ואת המיתחם פריצת את טיח
במהירות. בושו

 את מנעו ■לא הללו ההפרעות כל אולם
 באורח משימותיו־שלו, מביצוע 82 גדוד
הרא יעדו כשלעצמו. ביותר ומוצלח נאה
תנו אבו־עגיילה• צומת היה ברן של שון
 הסכנה על למצרים בישרה בלילה עתו

הדייקה. מכיוון להם הנשקפת
״ה מספר: בדיל, משה הטנקים, מ״פ

 בלי תנועה, תוך להתקפה הוכנס גדוד
 על המשימות את הטיל המג״ד להיעצר.
ברשת־הקשר.״ הפלוגות

 מהסתערויות להבדיל
 את לצערנו, איפיינו, אשר

 רכות יחידות-שיריון של
הצטמ לא וביום־הביפורים, הימים

 לדהרת־ זו מהירה הסתערות צמה
 אלא קדימה, היישר פראית טנקים

 ונעו תימרנו המסתערות הפלוגות
 ובדי■ עצמיים וחיפוי אבטחה תור
רוג.
שקיד הנ״ט תותחי מרבית הושמדו כך

 ואילו מרחוק, מדוייקת באש המצרים מו
 בטנקים לפגוע כדי שעשו ניסיונות כמה

 של אגפיות והתקפות מארבים, באמצעות
 נת־ אז כבר (בן, נושאי־בזוקות רגלים
 אחרים טנקים באמצעות הוכו בכך), קלנו

 חרמ״ש בהפעלת או מעורפם, עליהם שבאו
מאחור.

 והעזה, זהירות של זד, נכון שילוב
 תפיסת לאחר דקות 30 :במקומו היה

 מצריים טנקים 20 למקום הגיעו הצומת
 מעט, אך הקדימו אילו אל־עריש. מכיוון
 פלוגת־ ושל בריל של מלאכתם היתה

 קשה ששון), של (בפיקודו החרמ״ש
 המערך של כיתורו הושלם עתה ביותר.
 ללחימה להכניס התכוון ובן־ארי המצרי,

 חרמ״ש, פלוגות שתי — השני גדודו את
 רום אורי של בפיקודו ופלוגת־טנקים

מיל.). תא״ל (כיום
הת על (כוזבות) ידיעות הגיעו לפתע
 רום של וגדודו לעברו, 1 צח״מ קרבות
 מעתה לחסימה. ליבני, ג׳בל אל הופנה

 לבדו. ברן באבו־עגיילה נותר הסוף, ועד
 פלוגת־הטנקים ברן אל הגיעה לפנות־ערב

 יכול וכך ,10 לחטיבה קודם שסופחה
במשימה. להמשיך רב, בדוחק היה,

נועז הימור
 מהיר סיור לאחר דימדומים, ם **
 פלו־ יצאו חפוזה, ו״קבוצת־פקודות״ ?

ב ופלוגת־החרמ״ש בריל של גת־הטנקים
 מפקדי־שיריון שניהם — ששון פיקוד

 הסתערות־ את לבצע — ומנוסים ותיקים
 על היהודית בהיסטוריה הראשונה השיריון
 בפני לעמוד כהלכה המוכן מבוצר, מיתחם
טנקים.
 הת■ של אבלהטיפוס נוצר בך

 ב־ שהונהגה בפי קפת-ההכקעה,
דידס-הביפוריס. עד צה״ל

אחרות,
לחימתן
כששת■

 ונעצרו נפגעו המסתערים הטנקים 10מ־
 גם המיתחם. על עלותם לפני עוד שמונה

 המ״פ של זה מהם אחד — הנותרים שני
 עלתה ההסתערות ופגועים. חבולים היו —

חוט־השערה. על עמדה ההצלחה אבל יפה,
 קני 30 מול פלוגת־טנקים של התקפה

 נועז, כהימור מוצדקת להיות יכולה נ״ט
 קונקרטיות. נסיבות של בלחצן שניכפה

 אורח־ פסול ומכוונת, מודעת כשיטה אבל
מיסודו. זה לחימה

 כמסתבר, עמדה, לא זו הבחנה
 בששת- אנשי-השיריון. עיני לנגד

 היוצא־מן■ הפך איך ראינו הימים
 לתורת־לחי■ הסכר, קרב של הכלל

 הבל• התנוונותה תוך ממוסדת, מה
 — לוחמת-השיריון של תי-נמנעת

 מי• לטכניקה תכסיסית מטאקטיקה
 וסופה שראשיתה ופשטנית, בנית
שיריון.״ ״הלם

 זו תופעה של ביותר המובהק ביטוייה
 מנתח צה״ל היה אילו הג׳יראדי. קרב הוא

 היה אולי זה, קרב צלול ובראש ברצינות
 כפי לקחים, הפקת לצורך אליו, מתייחס

 ובלתי־מוצדק, חמור כישלון — שהינו
במצי אבל מוטעות. בתפיסות שלידתו

 נר הפך והעיוות המצרים, התמוטטו אות
ה לחמו כאשר ביום־הכיפורים, לרגליים.

 נחשפה מייד יותר, סביר באורח מצרים
כל־כך. כבד היה שמחירה הבל זרק האמת,

 על 82 גדוד נשאר ואילך, הסכר מקרב
 אום־כתף. את המצרים ,שפינו עד עומדו,

 ליחידות כולו עתה עבר ההתקפה נטל
אחרות.

ש! דרוש: כבי
 שמפני זאת, רק לומר אפשר כאן, ד **
 עלה לא קדש, של הבסיסיים עיוותיו ?

 לכנות שנכון במידה — 38 אוגדה בידי
 העצמאיות־למעשה החטיבות קובץ את כך

 אבו- מערך את לפרוץ — שם שפעלו
עגיילה.

שחז בפי להגיב סירבו המצרים
 של ה״התמוטטות״ תיאוריית תה

מו בל על אוס-בתך, ומיתחם דיין,
 וערוך מאוד, חי עדיין היה צביו,

מעלות. 360ב־ להגנה
 המריצוהו רק והסכר הצומת נפילת
 לנסות וגם תותחיו, את זה לכיוון להפנות
כבדות ובאבירות הצלחה בלא — לפרוץ

.82 גדוד דרך —
 נתבדתה אשר דיין, של אחרת תיאוריה

 עליה, עמדנו שכבר לתפיסה נגעה מייד,
 עד הירוק הקו מן הנעים כוחות בדבר

 שוטפת. לאספקה הזדקקות בלא הסואץ,
 חייב גדוד כל היה כן, לעשות ניסו אילו

 של קבוע שובל יילך, באשר עימו, לגרור
מומ להיות צורך אין משאיות. מאות כמה
מגו כולו שהרעיון להבין כדי גדול, חה
 במיל- כלל בר־ביצוע ואיננו לחלוטין, חך

 להוות יכול אינו פאטנט שום ימינו. חמות
טוב. לציר־אספקה תחליף

 אז צה״ל של מכוניוודהאספקה בהיות
 לא קידמית׳ הנעה המכריע ברובן חסרות

 דרכי־ את זמן לאורך לנצל אף אז ניתן
 משום וממנה, קסיימה אל המוליכות העפר

לאבקה. במהרה נטחנו הללו של שפניהן
דיין, גם הבחין באוקטובר 30ב־

 בביש• במהרה ייפתח לא אס בי
 חטיבות שד מצבן יילך האספלט,
 עד ויחמיר, 7 והטיבה הצנחנים

 אם ממיבצעיהן, לחדול אילוצן בדי
 ודחק, הלך הזמן גם מכך. גרוע לא

 בביש■ ועד פוליטיות. מסיבות
אוס-בתף. מיתחם ישב האספלט

 לפיה השנונה, התוכנית נשכחה לפתע
 לבלבל כדי שעות 24ל־ המיבצעים יושעו

ב אושר אשר ולוח־הזמנים, האוייב, את
באמת שהיה כפי ניראה המקורית, תוכנית

 נדרש זה, במצב דווקא מדי. זחלני —
 כדי ויסודי שקול באורח לפעול המפקד
 ולא מייד, תצליח תונחת, כאשר שמכתו,

לשלשה. או לשנותה עליו יהיה
דיין. בן לא

 מוצבי- את 10 חטיבה שכבשה לאחר
ב עוד ניצנה, מכיוון אום־כתף, של החוץ

 מפקד־ לה הורה באוקטובר, 30־31 ליל
 אבל נוספות. מהתקפות שתימנע האוגדה

ה במיפקדת דיין הופיע באוקטובר 31ב־
 והאוגדה,״ הפיקוד נציגי ו״בהיעדר חטיבה,

שית המח״ט, על ובתוקף ישירות פקד
 דיין לילה. באותו עוד אום־כתף את קוף

 היה ולא היסס, החטיבה פיקוד כי טוען
 קרוב אנשיו. של בכושר־הביצוע בטוח
נמ רק אילו עימו. שהצדק לוודאי מאוד
 אבל שונה. היה הכל הצנחנים, שם צאו
 בחיבוק־ידיים לשבת כזכור, נשלחו, אלה
המיתלה. ליד

1938 הזה העולם32


