
 שהופעלה ליטואות) 25( מצרית בינונית ארטילריה
דתאפח נד ס את שתקנו הטנקים נגד ישיר בכינון

 את להשהות היה חייב אלו, בנסיבות
להב כדי נוספות, ■שעות כמה ההתקפה

 דרום אל סוף־סוף תנוע 4 שחטיבה טיח
 עם מתואמת תהיה ושההתקפה אום־כתף,

 בלחץ ומבוצעת מאחור, 82 גדוד של לחץ
מאסיבי. ארטילרי

 ״נוהל־ מייד הפעילה מיפקדת־החטיבה
האח ברגע שממש כדי רק — חפוז קרב״

 ויהפוך מפקד־האוגדה, אצלה יופיע רון
על־פיה. תוכניתה את

 בלילה בדבר. צה״ל שנוגע ככל לסיומה,
ש לפקודת־הנסיגה בהתאם שלאחר־מכן

ב המצרית 6 חי״ר חטיבת יצאה קיבלה,
 הדיונות דרך אום־כתף, מיתחם את חשאי

הת כוחה רוב שמצפון. הבלתי־שמורות
 אחד כי ייתכן אבל נהרג, או נישבה פזר,

למצריים. במאורגן להגיע הצליח מגדודיה

ה פל מ שנמנעה ה
 למשימה, גדודיה שני יצאו כד

 גדוד מראש. מובטח שכישלונה
 דרכו, את לחלוטין איבד אחד

 בדיונות, הלילה כל בשל והשני
 מצפון לא־כרורות תנועות ביצע

 לאחר מייד להימוג ומיהר למיתחם,
מאנשיו. שניים שנפגעו

האי ממיגבלותיהם לבד כי להניח יש
 חיל־ כלוחמי־מחץ, אלה חיילים של שיות

 למעלה, זאווירת-הלחץ חוסר־הביטחון חלו
אליהם. עד

ח הו םל ס־ רו ח
 את אלוף־הפיקוד גם תרם כשיו ץ*

נרקיס, עוזי אל״מ למהומה. הלקו
 ב־ המיבצעים מחלקת ראש אז שהיה

 אבל עצמו, דעת על — החליט מטכ״ל,
 קצין־מטה של נבון שיקול־דעת מתוך
 דרגי־השדה את להטריד יורד מפקדו אשר

 את לחזק — הייעודי תפקידו את ומזניח
 טנקים בכוח מדי, ה״רכה״ ,10 חטיבה

.37 מחטיבת־השיריון וחרמ״ש
 וכבר פירות, נשאה זו זריזה פעולה

באוק 31( לילה אותו של 04.00 בשעה
 פלו־ שתי הגיעו בנובמבר), 1 — טובר

 להן נמצא לא אולם למקום• גוודטנקים
 נע גלינקא, סא״ל מפקד־החטיבה, שימוש.

 שהקדים וכיוון זחל״מים, עם הטנקים לפני
 שם, שנמצא לאלוף־הפיקוד הציע אותם,

 פלוגות־ שתי עם אום־כתף על יעלה כי
 שהאלוף לאחר זאת, !לבדן שלו החרמ״ש

 לפתוח לדיין הבטיח כי קודם, לו אמר
הבוקר.״ ״עד הציר את

 כגון באווירה להימצא שצריך נראה
 מה להבין כדי במקום, אז ששררה זו

 הדבר נראה שולחן־הכתיבה ליד אבל אירע.
כחלום־בלהות.

ההתקפה. את אישר האלוף
הס כיצד המיתלה, בקרב ראינו, כבר
 תוך אל זחל״מיהם עם הצנחנים תערו

 אבל ממנה. לסגת במקום מלכודת־המוות,
 ההפתעה צידוק לפחות, להם, עמדו שם

השליטה. ואובדן
 פדוגות־ שתי יצאו כאן ואילו
 ללא דלוקים, אורות עם חרמ״ש

ביוד - להסתער שהוא, סיוע בל
 מבוצר, חטיבתי מיתחם על — עין

 ומחופה כשדות־מוקשים המוגן
ב וזאת הסוגים, מכל כאש היטב

לבל או להפתיע אפילו לנסות לא
האוייב: את בל

ביו הצפוי הכיוון מן הונחתה ההתקפה
 היא המיתחם• של החזק צידו ומול תר,

 הפלוגות שמשתי לאחר מייד, נהדפה
 מפקד־החטיבה .70 ונפצעו איש 20 נהרגו

נפ אחד, בזחל״מ כולם שנמצאו ומטהו,
נהרג. והמח״ט הראשונים, בין געו

1956 אבו־עגיילה פרשת הגיעה בזאת

 כאמור, לצה״ל, היו אכו-עגיילה ן*
 ניצחון להשגת הנחוצים הכוחות כל ^

 — שם נלחמו מהם אבל ומהיר. מוחץ
 ופלו״ פלוגות־טנקים שתי רק ממשי באופן

 שליש — 7 חטיבה של אחת גת־חרמ״ש
שהוק האדירה־יחסית הארטילריה כוחה•
 השמיעה שלא כמעט 38 לאוגדה צתה

 ישבה חטיבות־החי״ר משתי אחת קולה.
 כוח־השיריון עפעף. הנידה ולא בקסיימה

 מייד בוזבז נרקיס על־ידי שנשלח הרציני
 שלה מפלוגות־הטנקים (אחת להגעתו.

 קצר במטח בנובמבר, 2ה־ בצהרי חוסלה
 שחצתה לאחר בריל, פלוגת על ומתייק

 שהיא רושם ועוררה הנטוש המיתחם את
כוח־אוייב).
 שלושה בין טולטלה 10 חטיבה

 בל אשר שונים, מפקדים־ממונים
 - כילכל פקד, בא, מהם אחד

 והלך — ״1 קובעת אחרונה ״פקודה
הת אלא לבצע בידה עלה לא לו.

 שאחריה אחת, מקולקלת קפה
 קורבן - מפקדה את דיין הדיח
 דיין של החרוץ לכישלונו ברור

עצמו.
רחו האוגדה היתה לא אלה, כל בשל

צמ הישועה ממש. של ממפלה ביותר קה
 שמשום- על־אף מחיל־האוויר, (כרגיל) חה
 את לו מקנים השונים התיאורים אין מה

בקרב. הראוי חלקו
הכי את להפוך איימו אשר הכוחות

 וכן המצרי, 1 צח״מ היו למפלה שלון
המצ 3 דיוויזיה של המקומיות עתודותיה

וגדוד־חי״ר. גדוד־טנקים כללו אשר רית,
 חיל־האוויר עצר המצרי הצח״מ את
 באה בעיקבותיו, שנעה ,7 חטיבה לבדו.
 כיוון העורפיים. מישמרותיו עם רק במגע

 על לרדת ולא מיזרחה להמשיך שהחליט
 כל ללא מגיע זה צח״מ היה הצנחנים,

 חיל- אילמלא ליבני, ג׳בל עד לפחות קושי
 חטיבה מולו פונה היתה לשם האוויר.

 הפנוי הצומת דרך .82 מגדוד כולה, 7
 דיוויזיה של העתודה ונכנסת באה היתד!

ופו אבו־עגיילה, למערך הפרעה, ללא ,3
 בהתקפת־נגד באוקטובר) 31(יב־ מייד תחת

השיריון. חסרת ,10 חטיבה על
 בזו התקפה של סכנתה עצם
 בל של עורק-החיים ניצנה, לכיוון
 בדי בו היה — 38 אוגדה בוהות
 אך ואולי המיכצעים, את לעצור
 הבוהות, של חלקית נסיגה לגרום

מכך. גרוע לא אם
 בין אז שעמד הוא לבדו חיל־האוויר

 של התממשותו אפשרות לבין ישראל עם
זה. לא״סימפטי אירוע

אבו־עגיי־ סיפור את לסיים יותר נעים
 זירת־ הפכה שבששת־הימים בכך, לה

ה של למקום־ביצועו קדש, של הכשל
 הראוי, צה״ל קרבות בכל היחידי קרב
 ונקל מופת,״ ״קרב לתואר עוררין, ללא

 כיש- הועילו זה במיקרה כי להיווכח, מאוד
 שבאו להצלחות מעט לא לונות־העבר

אחריהם.
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 אם לך, יזיק לא נבלל
 את בקפדנות .תתכנן
העיסקי פועלך המשך

 תוב- את ותשמור —
 בלבד. לעצמך ניותיך

לכסף זקוק אתה אם
 או משפחה קרוב —

 מבוגרת אשה אפילו
מ ממון על עדיפים
לכ לך שמוגש בחוץ,
הט כדי תוך אורה
באה רוצה את אם יותר. קטנות רדות
 באחרים. גם שתתענייני מוטב בתו,

* 1361 *
 במצבך לטובה שינוי

במיק־ המסובך הכלכלי
 ידידים תמצא אתה צת.

 מתקבל הפחות במקום
 דע זאת, עם הדעת. על

 אליך מתייחסים שהם
הי בחוסר־התחשבות.

 ועוד מהפכפכים, זהר
 מנשים כמובן, יותר,

 לחול- נטייתך הפכפכות.
תס ולרומנטיקה מנות

 אזי, לא־לך. במריבה השבוע, אותך, בך
הזולת לענייני האף את תכנים כבר אם
בכבוד. המלאכה את לפחות סיים —

36 ,36 36
תאומים בת התחזקי,

 קשה שבוע לפניך —
ל תנסי אל במיוחד.
 מהאתגרים התחמק

 להתגבר עליך שיהיה
 שבל מעט עליהם.

 אומץ״לב הרבה ישר,
ל לך יעזרו ועוז־רוח,

 המשוכות פני על דלג
 של בסופו לך, ויגרמו

נחת״רוח המון דבר,
 כלל. מבוטלים יהיו שלא הישגיך, על
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זהי יחייב השבוע סוף
לעס שנוגע במה רות
 משהו לבריאות. או קים

ל עלול באש הקשור
שימחתך. על העיב
 זה בשבוע מצוי מזלך

 יהיו להבה. של בסימן
 עם הסתבכויות גס לך

שיו במשפחתך, ילדים
 בין חריף ויכוח לידו

 וייראה ייתכן ההורים.
 מבטיח הכנסה מקור לך נשקף כאילו לך

 היטב שקול הנוכחית. עבודתך מאשר יותר
האינטואיציה. על רק תסמוך ואל מעשיך

!36 1!■¥• *■
 יעזור לך שיש המרץ

בע במה לפתור לך
 אותך המטרידות יות

 למרות רב. זמן מזה
להק הזמן הגיע זאת
לב כדי זמן קצת דיש
 להגברת דרכים חון

 ויוש־ נדיבותך יעילותך.
להער השבוע יזכו רך
תה אל מתאימה, כה
 עצות לידידיך לתת סס
נו בשאת זאת. לעשות תתבקש כאשר —

רוחך. מצב על ושימרי זהירה היי הגת
■36 (136 36

 את תקבל לא אתה אם
שותפיך, של •עצותיהם

מס להסיק תשכיל אתה
— מדבריהם קנות
 תזכה — עליהם ואולי

 חל- זה נאה. בהצלחה
אמ ד׳, יום על במיוחד

 הקשר הזה. השבוע צע
 חלמת עליו הרומנטי

לך, היה נדמה ואשר
 יגיע מנץ מתחיל כי

 תחמיצי אל השבוע. באמצע פריחתו למלוא
בספורט. הישגים לך צפויים ההזדמנות. את

 מזניחה סתם את טיפשונת. לא את לא,
 הסיכויים זאת עצמך את

 מאושרת. להיות שלו
 לשנות גס יכולה את
 זה אבל — הדבר את

 לשלוט ביכולתו תלוי
 שחשוב ומה בעצבייך,

 במצבי־ — יותר הרבה
הכרו ובדיכאונות הרוח
 אתה אם שלך. ניים

ה עכשיו בעל־עסקים
 אבל — להחליט רגע
לחתום. בהכרח לא
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 חמיק- במאבקך חדש פרק פותח ג׳ יום
להס תדע אתה אם האישי. או צועי

ש לפני מסביב תכל
 כל את לשקול תקפוץ,

להי ולא האפשרויות
עק להתנגשויות כנס
סי לך יש — רות

להר מצויינים כויים
 עם פגישה לבת. חיק

תו שיער בחירת נערה
 לבחירה אותך ביל

להח תצטרך מביכה.
אחרת :ומהר ליט,

 מאוד. גדולה רומנטית הזדמנות תפסיד
 דווקא פעילות על הדגש את לשים עליך
בכך. מעט ולהסתבן מגוריך, למקום מחוץ

36 36! 36י

 אתה עליך. עוברים טובים אך קשים ימים
 אינך אבל זאת, יודע

 להעריך עדיין מסוגל
ה מלוא־המאמץ את

 כך, משום ממך. דרוש
 ואת האחריות את פזר

 כל על־פני העבודה
תש אל השבוע. ימות
 ביום אונך כל את קיע

ב כספו כל ואת אחד,
תי ויחידה. אחת נקודה

עדיף. מה להחליט דרש

36 ׳361 361

 המהוססים מאמציך מתחילים אט-אט,
 את לך יקלקלו שלא דאג פרי. לשאת

— יותר ועוד העניינים
תקל לא עצמך שאתה

הז מתוך לעצמך, קל
 שינאה מתוך או נחה

 רק שלא זכור עצמית.
 כבוד עם אדם אתה

 הוא :גדי בת עצמי.
 אם אבל אותך, אוהב
שהחלטת, בדרך תלכי

ל עשוייה את כלפיו,
מ כסף אותו. הפסיד

 כרוך זה !היזהר לידיך. יגיע סמוי מקור
 תוכל אם ברור שלא בהתחייבויות

השבוע. טוב כחול צבע למלא.

36 36, 36׳

 שהעסיקו לבעיות פיתרונות יימצאו השבוע
להי תצליח שעבר. מהחודש עוד אותך
 דאגות ממיספר חלץ

 את שהטרידו כספיות
 זאת לעומת מנוחתך.

 להתייצב שתיאלץ ייתכן
 אם ריגשי. משבר מול

 במישפח־ הדבר יקרה
 את שתנצור מוטב תך,

 רוצה אינך אם לשונך
ל יתגלגלו שהעניינים

עצמך. על שמור רעה.

36 361 36

 בקפדנות תתכנן אם לך, יזיק לא בגלל
 ותשמור — העיסקי פועלך המשך את

 לעצמך תוכניותיו את
 זקוק אתה אם בלבד.
 מיש- קרוב — לכסף
 אשח אפילו או פחה

 על עדיפים מבוגרת
 שמוגש מבחוץ, ממון

 תוך־כדי לכאורה לך
יותר. קטנות הטרדות

 באהבתו רוצה את אם
ששתענייני, מוטב —

באחרים. גם לכאורה,
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