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 על (ר״צ) האזרח לזכויות התנועה של מקומה נקבע בדיוק שנה לפני
 כנסת חברי 3 מצביעים, אלף 35מ- יותר ישראל. של הפוליטית מפתה

לתמורה. לרצון עדות הנם הארץ ברחבי סניפים ועשרות
 נושאים. של רחבה בקשת התנועה טיפלה הראשונה בשנתה

:בנושא לטפולגו מיוחדת זו מודעה

ת ו י ו כ ח ז ר ז א ה
 היום עד טיפלנו הציבור. לפניות לשכות 6 הקמנו *

אזרחים. 4873 של בתלונותיהם
 לרשות כרמל. אל ודלית ג׳ת אשקלון, חיפה, ת״א, בירושלים, ממוקמות הלשכות
 במערכת הנפגעים אזרחים, של מצוקתם להקלת הפועלים מתנדבים, צוותי הלשכות
 מכספי מתבצע הלשכות מימון וחברות. גופים מוסדות, הממשלה, עם יחסיהם

ר״צ. סיעת של הכנסת לחברי ההקצבות
 האזרח בין היחסים יושתתו לפיו חוק הצעת הגשנו *

בלבד. אזרחות על והמדינה
 האמונות בתחום להתערב ממשלתי משרד של מענינו זה אין כי קובעת ההצעה

 בלבד האזרחות בריט הזהות ותעודת האוכלוסין במרשם יסומן לפיכך והדעות.
הלאום. פריט וימחק

 באופן השוחים לישראלים, שיאפשר חוק, הצעת הגשנו *
לכנסת. בבחירות להצביע בחו״ל, זמני
 באופן השוהים רבים, ישראלים של הבסיסיות זכויותיהם שלילת למנוע בא החוק

 נדרש בחו״ל השוהה ישראלי אירח ובו׳. לימודים לצרבי בשליחות, בחו״ל זמני
אזרחותו. לפקיעת גורמת אינה ושהותו בצח״ל לשרת

 לבעיותיהם משפטי סעד והגשנו הכנסת במסגרת טיפלנו *
 צבוריות בעיות ובשלל אלינו שפנו אזרחים, אלפי של

משקל. כבדות
 חוק אקולוגיות, בעיות מילואים, לחיילי חופשות שבון, בבעיות טיפלנו השאר בין

 משפחות ההתייקרות, בעיות צנזורה, לעולים, עזרה במיסוי, רפורמה הפנסיה,
ועוד. שביתות אמצעים, מעוטות

!ברירה יש ב׳ הוכחנו
לתמורה יד ים עמנו-חוש בוא הורו־ בתהייה רק אנחנו

 (ר״צ) האזרח לזכויות התנועה לכבוד
תל־אביב. ,19 הלסינקי רחוב

:מעונין אני
בתנועה פעיל להיות בתנועה לפעילויות מוזמן להיות התנועה על חומר לקבל
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)25 מעמוד (המשך
 וכד, ועו רפיח, מערך במיתחמי רובה עסוקה

 ושני מאחור, נותר החרמ״ש גדוד בהתאם).
 כשירים כלים 80כ־ רק אז מנו הטנקים גדודי

 או #ליוו׳ ייני כדי כבר מרוקנים כולם —
 גם חלקם ומתחמושתם. ממיכליהם יותר,
 באנישי-צוות מאוייש או מעט, לא פגוע

 בשלמותה החטיבה אז יצאה אפילו פצועים.
 מספיק טאקטי טעם עדיין היה הג׳יראדי, אל

 עד להמתין לה היה מוטב לא אם לשאלה,
 אספקה! של מיגימליות כמויות שיגיעו

 מעט לא הקדימה כבר אז שעד גם ומה
שהיה. כבל מואץ המתוכנן, לוח־ד,זמנים את

 כאשר השאלה, עולה וודאי ודאי
 הטנקים מרכית את נוטל המה״ט

, ק״מ 10 עימם ופונה ה ר ו ח א  
 טנקים 20 נוהג הסמח״ט כעוד

 ק״מ 20 סיוע, כל וחסרי מרוקנים
, ה מ י ד  על עימם להסתער בדי ק

 ובלתי־ מתוגבר חטיבתי מיתחם
 כדי דק — ״מ ק 11 שעומקו פנוע

 חטיבה על ליפול יצטרד שאחריו
 אל־ כאיזור נוספת, רעננה מצרית

גופא. עריש
 ניתן ההן והמוגדרות המיוחדות בנסיבות

 אמנם סביר, טאקטי צידוק למצוא זאת בכל
 שבשלבי־ בכך זה, למעשה ביותר, דחוק
 כי כאמור, ■הסמח״ט, נוכח הקודמים הקרב

 הסתערויות בסני עמידים אעם המצרים
 מעין־אישור לדאות היה יכול וגם טנקים,

 בעת אשר שמולו, בעמדות להתמוטטותם
נטוש. ונשקן ריקות היו פניהם, על שחלף

כבחי כי ספק של צל אין אולם
 המילחמה, לאחר המעשה נת

 לאור נכונים מושגים עיצוב ולצודד
 אי־אסשר ששת־הימים, נסיונות

 של דהרתו את להציג שלא היה
 כיותר, פזיז טקטי באקט פינקו
 כאופן־בי• הן למותר, מעל הרבה
 שיקול־דעת היעדר מצד והן צועו

 את רק לא בחשבון שיביא מספיק,
 הצפויים, המיבצעיים יתרונותיו

 והמיגרעות הסכנות את גם אלא
בו. הכרוכות

מהיד ״מל לא
או הללו, הטאקטיים ההסברים ת

הפרי בהקשר גם להעלות ניתן חלקם,
 בהבדל — עצמו גונן שביצע השניה צה
 פעולתו, את להצדיק בהם אין שהפעם זה,
 למרות בוצעה. בם ובזמן במקום לא גם

 דאגתו בשל בעיקר לפרוץ הונע כי שברור
 המנותקים, לטנקים — והמוצדקת — הרבה

 ובמידה אם להבטיח, גונן של בכוחו היה לא
 זאת, רק אלא הפטזניס, גם יעברו שאמנם
 עשרות כמה עוד באל־עריש יימצאו שעתה
 בעיקר לחלוטין. כימעט מרוקנים טנקים

 הפטוניס של הראשון שבנסיון אחרי כך,
 טנקים 18ו־ נהרג המג״ד טנקים, 9 ■נפגעו

 מיכליהם בי דוממים, גושים הפכו .נוספים
כליל. התרוקנו  כי הדבר ברור שדאג. ככל לבן,

 ההבקעה מן להימנע גונן על היה
 ורק נכשלה שבאמור, — השנייה

 לרכז אלא — מצבו את החמירה
 כוחות בצבירת מאמציו כל את

ואר חרמ״ש כעיקר אליו, נוספים
אספקה. ובקידום טילריה,

 וויה שומה להבקיע, שהחליט כיוון אבל
 נדרש זה ולצורך מירכי, לכוח לדאוג עליו

 שהותיר ,הסנטוריונים פלוגת של קידומה
 עם להטיל היה יכול אותה בשייך־זואייד.

 בהקשר מסויים. בדירוג ומוטב, — הפטוניס
 הפטונים, סמג״ד כי ■נוסיף הדירוג עיתוי

 ההבקעה את המוביל הגוף עם שנמצא
 של בעורפו המיתחם, בתוככי נעצר השניה,

 להשמיד והחל המצרית, הארטילריה ריכוז
 להמשיך ביקש הוא ביעילות. תותחים

 לחדול הורהו'באלחוט המח״ט אך במלאכה,
 אפשר מעשה, לאחר לאל־עריש. מייד ולנוע
להי היה יכול זה ספונטני אקט כי לומר
 הרגע היה זה וכי מתוכנן, באורח עשות
השני. הדרג-התוקף את להנחית הנכון

 את היטב למד לא ככללו צה״ל
ב הנוגעים אכל הג׳יראדי, לקחי
 ראינו ומייד. — היטב למדום דבר
ההב בעת גונן של בלחימתו זאת
 ועוד :הדיראדי של השלישית קעה

למח ״שבע״ שערכה כקרב יותר,
 ח- את חיסלה כו בכיר־לחפן, רת

 שמצפון המתוגכר הגדודי מיתחם
לצומת.

 ישכר. חטיבת לחמה הלילה שבמשך כיוון
 גביש רצה קשה, ונלחצה לביר-לחפן מדרום

 ויתחבר ביר־לחפן את להבקיע ימהר טל כי
היה כבר שלהערכתו טל, אכלאליה.


