
 בכללו, צד.״ל של יכולת־הביצוע ואו? המוראל את במעט
 שלמיבחן משום — עצמם האוגדה גייסות של רק לא
 ההתקפה החזית. צירי ׳משני הכל, עיני נשואות היו זה

 להיפתח נועדה באום־כתף, שרון של השנייה, הרצינית
טל. אחרי שעות 12 בדירוג,

ש החטיבות שתי את צה״ל היקצה ברפיח להבקעה
ה חטיבת־השיריון — הסדיר הצבא עילית -אז נחשבו
 וח- (גורודיש), גונן שמואל של בפיקודו שבע, וותיקה

 גדוד סופח שאלה רפול, בפיקוד הסדירה טיבת־הצנחנים
מובחר. גדוד הוא גם שנחשב פטון טנקי

הח רק הללו הניכחרות העוצרות הקצאת
היה ברור כי המוראלית, הרעייה את ריפה

 מודיעיני מחדל בגלל
 גישש ־ מתומן

סמיך בערפל טל ישראל
 כוח שבל ודאי אלו, שייכשלו וכמידה שאם
לכישלון. צפוי הוא אף בצה״ל אחר
 את בתוקף והדגיש זו, לבעייה -מאוד מודע היה טל

 נמצא בה הקרב. קודם ותדריכיו שיחותיו בכל חשיבותה
 בכל ה״הסתערות לפקודת — והצידוק — ההסבר את גם

 כמותה. לתת אסור אחרות, בנסיבות אשר, שלו מחיר״
 הזדמנויות בכמה שיעלה לצורך, הדוגמאות אחת רק ז-והי

 בדבר טל, אוגדת לחימת של ניתוחה במהלך נוספות
 שלושה על־פי שבו אירוע וכל קרב כל לדון ההכרח

לקורא). מיכתב (ראה והשונים הנפרדים קני־המידה
 להזדקק היה יכול לא רצה, אפילו שרון,
 היה שמיכצעו מפני דומה, כללית להנחייה

 לתיבנון כמדוייק המתאים כיצוע על מכוסס
 ״הסתערות של שפקודה כעוד מראש, מפורט

וני עירפול של מצר מראש מניחה מחיר״ ככל
 והישירה המיידית השליטה מן אפשרי תוק

 מפקדי־המישנה, לכל לספק ותכליתה מלמעלה,
 הנחוצה ההנחייה את כיותר, הזוטרים כולל

כזה. כמיקרה גם

נעלם שאודי
 ידועה, היתה רפיח בפיתחת המיצרית היערכות ך*

 לאחר עתה, כי מובן הכלליים. בקוויה רק כאמור, | ן
 אורח גם וכמותה סרטיה, לכל לנו ידועה היא מעשה,

 של האפשריות דרכי־הפעולה את המצרים של הערכתם
 ב־ הלחימה עם בכללה, המערכה התפתחות ,ואת צה״ל

 המדוייקים הנתונים את כאן נביא בתוכה. פיתחת-רפיח
ול לשוב נצטרך עצמו הקרב תיאור בעת אבל הללו,
בשעת שנצטיירה כפי האדיב, תמונת כי לקורא הזכיר

ג המצרית התחזית
 המרכז, גגיזרת — עיקרי מאמץ )1( :צה״ל מיתקפת

 (מקסיימה) ואגפית חזיתית משולבת, הבקעה באמצעות
 מול )2( שריון. בהבקעת המלווה אבו״עגיילה, מערך על

 שתכליתו מישני, מאמץ )3( הדרום.״ ״ציר אל ממד,
 אל״עריש כיבוש )4( בצפון. — והטעייה כוחות הסחת גם

 העיקרי, המאמץ של ההבקעה הצלחת אחרי ייעשה
 לפיה אשר זו, הערכה מדרום. שיתקוף כוח ובסיוע
אקטו שהיתח לתוכנית קלעה בסיני, המיצרים נערכו
לשר־חביטחון. התמנותו עם דיין אותה שחיסל עד אלית,

 בציפייה בדרום, מרוכז העיקרי המצרי הכוח ואילו עזה,
במקומן. — צה״ל אוגדות 3 שם. צה״ל להתקפת מוטעית

 דרגיהם לכל שלו, ומ-פקדי-׳ד,מישנה טל לעיני -מעשה
ברב. או במעט שונה היתד,

 המיל■ את המיצרים חזו שבו האורח דפי
 ששת־הי■ ״מילחמת היתה שלאחר־מכן חמה
 כניואנם באן, לחזור אמור צה״ד היה מים״
המא נעשה שכה ״קדש״, תוכנית על שונה,

 עם כאכו-עגיילה, המרכז, בגיזרת העיקרי מץ
יותר. דרומית שייעשה נוסף, מאמץ

 מישני. מאמץ רק חזו רפיח, גיזרת הצפונית, בגיזרה
 אל דרומה, מאל־עריש לחדור צה״ל שיבקש ובמקום

כי כי המצרים חישבו אבדעגיילה, שבעורף ג׳בל־־ליבני
ל מאבו־עגיילה, שיישלח בכוח יסתייע אל-עריש בוש
צפונה. הבקעתה, אחר

 בחזית העיקרי המערכתי המאמץ ביצוע
 המיצ■ את הפתיע רפיח כגיזרת דווקא הדרום

רים.
 עוצמתה למראה גם להם זומנה הפעתה-בתוך־יהפפעד,

 הפיר־ בטנקים. מאוד כבדה היתד, אשר טל, אוגדת של
טנ 250-מ־ למעלה של במי׳ספר נוקבים השונים סומים

 עם (עדיין פסון דגמי היו מהם שליש שני אשר קים,
 התותח בעל וסנטוריון, מ״מ) 90 של האמריקאי התותח
̂מ, 105 בן המעולה הבריטי תותח-ד,טנ -מאז המשמש מ׳

ל המערב, צבאות כל (ושל צד,״ל של הסטנדרטי קים
הצרפתי). הוציא

 תוכנית את ביססו שעליה — זו להערכתם בהתאם ־
 ביצעו — קאוזר תוכנית במקורה, שנקראה, בסיני ההגנה

 פיתחת במרחב עוצמתם של רציני דילול המיצרים
ה ״הכוח או המג׳מועה, המילחמה: ערב ממש רפיח,

ביום־ד,כיפו -מיצרים (רמטכ״ל שאזלי ליווא של מיוחד״
 יותר ועם קטנה דיביזיה של גודל בסדר שהיתר, ,רים)

 לסיני הכוחות הזרמת תחילת מאז !נמצאה טנקים, 50מ־
 מחוץ אל־עריש.—רפיח כביש שעל שיח׳־-זדאיד, באיזור

חדישים, טנקים חטיבת גם לשם הועלתה עימד״ ויחד לה,

 כשכוע — מאי חודש שד האחרונים כימים4 ט
ב המג׳מועה הורדה — המילחמה פרוץ לפני

 מישורי איזור אד דרומה, הרחק רב חיפזון
לכ נועדה שם דמון, מכתש שמול ואדי-קוריה

 להיכון וכן צה״ל, של הצפוייה חדירתו את לום
 הנגכ את לנתק כמגמה ירדן, לכיוון לפרוץ

 הורדה לאחר־מכן זמן־מה מישראל, הדרומי׳
כיר־חסנה.* אד 54הטי־ חטיבת

 לפולמוס מוקד ששימשו הן שאזלי של תנועותיו *
 צה״ל אלופי כי נטען כאשר המילחמה, אחרי שהתעורר

 הגיב שהמצרי ממנו והעלימו ראש־הממשלה את רימו
לתקוף. עומד שהוא פנים והעמידו צה״לי, טכסיס על

§ שב היה, שאזלי״ ״כוח של הבלתי־מכובד (סופו |
 צפונה פנה הכבד, ציודו כל :את נטש ביוני 6,-ד ערוב !

 קרב, ללא אך יחסית מסודרת בצורה ונסוג, קסיימה אל
 ״דילג״ שעליו ,2 דיוויזיד, של הדרומי חלקה עם יחד

 איים ואחר-כך אבדעגיילה אל היישר בהבקיעו שרון
נח׳ל)• לכיוון תנועותיו על־ידי לנתקו,

 לפיזור שאזלי הורדת תרמה בכלל סיני הגנת מבחינת
 כבר היו שממילא המצריים, הכוחות של יותר עוד רב

 ה־ -מבחינת נגדם ד,פיתחה להגנת אבל מדי. מפוצלים
 בשייח׳־זואיד שבהיותו כיוון יותר, חמור נזק -מיצרים,

אידיא -ממוקם והמשוריין, הנייד כוחו עם שאזלי, היה
ל- רפיח, של העיקרי למערך עומק הקניית לשם לית

 כל כלפי ואגפיות, ישירות -מכות־נגד, ולהנחתת תיגב-ורו
דרכו. ישראלית חדירה

 ל״חור״ הנראה, ככל מודעים, הם גט היו המיצרים
מ חטיבת־תגבורת ייעדו ולכן בהיערכותם, שנבע
 מקום באותו בערך שתתמקם טנקים, גם ובה כוויית

 בליל בי-וני. 5ב־ לגיזרתה לנוע החלה אכן זו (חטיבה■
 והשמי- הכווייתי בחלוץ 7 חטיבה נתקלה ביוני 5־6ד,־

 את לברר פנה מאנשיו שאחד לאחר להגיעו, מייד דתהו
שבע). אנשי עם מקומו

מצויס!נרססיניס
ה- באמור המיצריים שהמעדכים כאמרנו ולם,

שה -הזו רק אילו יותר חזקים בוודאי היו פיתחה
 הכוונה אין רפיח, על ייפול צה״ל של העיקרי מאמץ
מע היתד, במקום שנמצאה המיצרית העוצמה כי לקבוע

 הצד,״לי המאמץ אם לשאלה ישיר קשר כל בלא -גם טה•
 להחזיק צורך המיצרים ראו -מישני, או ראשי יהיה שם
 ניכר, בכוח חצי״האי של הצפונית־מיזרחית פינתו את

סיבות. ומכמה
איזור־מפתח, לגביהם היה אד־עריש איזור

 הישירה הדרך וחסימת סיני הגנת לצורך הן
 כבסיס והן וממנה, התעלה אד כיותר והנוחה
 שרצו התקפי מאמץ כד יישען שעליו העורפי

 האידיאלי הכפים הוא — רפיח מאיזור לפתח
ישראל. תוך אל להתקפה

ה מישענתו אל־עריש, גם וממילא — רפיח איזור
 מחיר בכל בם להחזיק שיש כיעדים גידאו — הכרחית

 מות- היתח שבהם משום מובהקות, -מדיניות מסיבות גם
מסיבות עליה, הוויתור עזה. ברצועת מצרים חיזתא נית

)26 בעמוד (המשך

 מאמץ )2( ג׳בל״ליבני. אל ירידה משם, אל־עריש.—רפיח
 ו״מגודד״ מאבטח מאמץ >3( באבו״עגיילה. — מישני

 בעוד )4( יפה. מאוגדת טנקים חטיבת של — הדדית
 מאוגדת ישכח וחטיבת טל אוגדת יורדות שמצפון

 אוגדת גם ג׳בל־ליבני״ביר־חסנה למרחב תחדורנה יפה,
 חשיריון כל יתנקז כך יפה. של השנייה והחטיבה שרון

 ק״מ 50 של צרח בגיזרה רוכז שמלכתחילה הישראלי,
 ״חקו את לייצב המיצרים רצו בו במרחב בילבד,
והטעייה. הסחה מאמץ — בכונתילה )5( שלחם. השני״
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