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 מראש, וזיכנון בלא ממש, שעזו באותד,
 של פלוגתו הראשי הכביש על התקדמה

 לביר־ מעבר ׳אחר־כך, (נהרג קפלן שמאי
ה .7 של הסנטוריוניס מגדוד גפגפה),

 ו־ — לעברה גם ירו ״המיגנך של טנקים
 עמום של דו־כיוונית בהתקפה כולם נמחצו
משאי. ושל טנק) החליף (אשר

 רוחג לכל כך מפוזר כוחו בעוד
לצרה. רפול נקלע ועומקה, ניזרו/ו

 חבורת־הפי־ נועדה הראשוני בתיכנון
 אחת כולל ממש, של כוח עם לנוע קוד

 ביכולתה שיהיה כדי מפלוגות־הטנקים,
 כל אצל משמעותי, מישקל עם להתערב׳

 במהומה אבל האחרים• הכוחות מן אחד
 2 עם רפול עצמו מצא שנגרמו, ובפיזור
 עוד ועם שלו חבורת־הפיקוד זחל״מי

לחם. ועימם אליו, שהתחברו תועים כמה
 כוח עלה 14.00 השעה בסביבות

כנר שימש, אשר — מוצב על זה
 העיקרית המיפקדה כמקום אה,
לד עצמו ומצא — 11 חטיבה של

 היתה ב״לוחמחרשיריון״ פיקים
 לקד בכוחותיהם המפקדים שליטת

 כין הקשר כליל ואבד ביותר, ייה
הצנח מפקדי לצנחנים. הטנקים

כה ולנהל להפעיל ידעו לא נים
 ו* הממונעות יחידותיהם את לכה

המשוריינות.
 ששודהימים למילחמת קודם עוד אומנם,

הצנ כי בצה״ל מבין אדם לכל היה ברי
 יידרשו — אחר חי״ר כל כמו — חנים

 ב־ המיקרים, במרבית להילחם, בוודאות
 צח״ל אבל טנקים. עם ובשיתוף חרמ״ש
הייעו עיסקם איננה זו לחימה כי החליט

 משום־ ,שייכת אלא החי״ר, אנשי של די
ל״חיל־חשיריון.״ רק מה,

 כי התחושה מן להשתחרר קשה
 ברפיח לצנחנים ניתנים היו אילו

 זחל״מים, כמקום לרכיכה, חמורים
ההש מבחינת לגביהם, הדבר היה
כימעט. היינו־הך לחימתם, על פעה

מו איננה לכך האחריות כאמור, אבל,
מפקדי־הגדודים על או רפול, על טלת

ם מאחורי ״פטוף׳ רפיח כקרב הצנחני

 רפול כהרבה. עליו עדיה ככוח חם
 דבר — עזרה ביקש טל, אל פנה

נג וכך — חדיעות לכל יוצא־דופן,
 קודם, עליו -שסופר משכר אותו רם

האוגדה. של תנופתה את שבלם
 ה־ פלוגת על־ידי כזכור, נחלץ, רפול
 חיסולו סיום שלאחר עמוס, של פטוניס

 אליו. וחברה מיזרחיה פנתה ״המיגנך של
 שני, דני את גם עמום חילץ הלאה בדרכו
 שצרו טנקים אותם על מאחור בא כאשר

 מ־ להשמידם בידו עלה ושלא דני, על
 הכוחות כל נפגשו 15.30 בשעה חזיתם.

 — שרידיהם כל יותר, נכון או, — הללו
 מכסי, של החרמ״ש גדוד עם רפיח בצומת

 לשם שהגיעה טל של חבורת־ד,פיקוד ועם
 לפני אחת דקה ,14.00 בשעה לפניהם.
 באל־עריש, הימצאותו על פינקו שדיווח
בידי.״ ״הצומת רפול: הודיע

 טוב, שמצבו מסר הוא ט. עוד נותר
 הרבים. נפגעיו לפינוי מסוק ביקש ורק

 את המצרי 11 מח״ט כינס עת באותה
 ״הצומת״ לבין ט. בין יחידותיו שארית

 יצא או נמלט, אם בדור (לא עזבם ואז
 על שנהרג). הוברר אחר-כך עזרה. להזעיק

חטי מצרי קצידאג״ם אותו פקד זה ריכוז
 על כבדה אש נפתחה ומשם אמיץ, בתי

 מן כי הוברר, ט. אל שנשלח המסוק
 את סופית ולחסל אליו להתחבר ההכרח
 ל- הורה טל המצרית. ההתנגדות שרידי
 מה כל עם דרומה, מייד לפנות רפול

שבידו.
 של בפלוגותיהם שנותרו הטנקים 11
ובמר בראש המג״ד טנק עם ודני, עמום

דרו פנו — צריחו בתוך ורפול - כז
ני בואכה ההרוסה הדרך לאורך מה,

 תחמושת כל כמעט בהם נותרו לא צנה.
הטנ נעו קילומטרים ארבעה רק ודלק.
ה הצנחנים אל חברו כאשר אולם, קים,

 מי־ פטוניס. 4 במקומם נעצרו מנותקים,
הצומת. אל נגררו והם יבשו, כליהם

 ביוני 5ה- יום של 10.30 כשעה
רפיח. מערך של כיבושו הושלם

החייו 1111 השעווו״ה
 ביום־הכי־ בלטו שכה הלקחים ל ך*
 החי״ר של למיגרעותיו באשר פורים, ^

 בקרב עוצמתם, במלוא כבר, בלטו בצה״ל,
לעיל. שתואר

מס־ והכנה אימון העדר משום

 כוחות־ מעצבי על אלא ואנשיו, שלו
 אירגונם מיבנם, על צה״ל של היבשה

 האחרים המקומות בכל גם ותפיסותיהם.
 בששת־הימים, כחרמ״ש החי״ר פעל שבהם

יותר. שפיר המצב היה לא
 הצנחנים של וחימושם ציודם

שערורייה. כבחינת היו
 הפטו־ בידי עלה השמיים מן לנס תודות

 במיל־ שהתרוצצו ככל החטיבה, של ניס
רי כל על לעלות הפרטיות, חמותיהם

 ולהע* שבאיזור, המצריים הטנקים כוזי
 לתקוף שיספיקו קודם להשמידם או סיקם

 הפטונים משנסתלקו אלה, הצנחנים. את
הסתע כל בפני חסרי־מגן נותרו שלהם,

מצריים. טנקים של רות
 מפני נמלט אשר בודד, ״סטליך

מת עצמו ומצא תעה ודני, עין־גיל
 ט. של הפצועים ריכוז את קין)
 רימון־ פצצת על-ידי הושמד הוא

 מטווח שנורתה בזוקה, או רובה
מש תא-הנהג, לתוך כיותר קצר
ש העובדה מכיכחו. את זח פתח

 ח־ היא טנקים, להשמיד צריך כך
חצל״ש. מאחרי המסתתר ביזיון

אור ועוצמת־אש — נ״ט עוצמת היעדר
 יחידות־החי״ר בכל - בכלל סבירה גאנית

 ששודד,ימים בלחימת בלטו צה״ל, של
מוח עיוורון שרק עד כל־כו ניכר באורח

 את להסביר בכוחו יש ומכוון, מודע לט,
מהם. הטוטאלית ההתעלמות

 ואי-יכולתם הצנחנים של אידהאונים
 דאגה לעצמם לדאוג או משימתם את למלא

מג ידידותיים, טנקים בלא אף מינימלית,
 לעזרתם לחוש אפשרות כל גם מהם עו
 או לצרות, אלה משנקלעו הפטוניס, של

הטנקים. שהשיגו ראשונית הצלחה לנצל
 צורך לכל החי״ר, יחידות נעשו כך

 בעוצבה וטפל זוטר שותף שהוא, מעשי
 תחת צה״ל: של הרב-חיילית ובלחימה
 את יבהילו וחולשתו החי״ר של שפיגורו

 גם ולאמנו מייד לחזקו לדבר האחראיים
 ועיקרי אורגאני כחלק ב״לוחמת־שיריון״

 העלוב מצבו את אלה קיבלו בלחימתו,
 כבר שחדל לכך כ״הוכחה״ החי״ר של

בשדה-הקרב. משמעותי תפקיד למלא
 ליוס-הכיפו* שנזקקנו קרה כך

 כל־ רב באיחור להתחיל, כדי ריס
 ש־ עצמם, תיקונים אותם בכל בך,

בבי הומחשו וחיוניותם דחיפותם
.1067 רפיח, בקרב כבר נחרץ רור

 - דרורה וי
י ל 70 יל ו א

 מתאכזבת את אס
 חש- סוף בימי מאוד

ב שרצית זברי בזע
 שום עשית ולא זח,
למ כדי בסיסי דבר
 חאיש חדבר. את נוע

מש אינו שוב שפגשת
 שעם אלא בפיך איר
 שגם זכרי אפר. של

 לתת יכול איננו חוא
 לו מרשת שאת מח לך

 חרבה, לבלות לצאת תחסס אל לתת.
 במכונית? רצוי ארוכים. טיולים לערוך

ל מרכזית חשיבות בעלת חיא הופעתך
פאסון. שמור ולמצבי-מחן, בריאותך

¥ ¥ ¥1'•
לק יכסו סוערים עננים
 את השבוע טוף ראת
 אס שלך. האהבה חיי

 תפרוץ — נשוי אתה
ל בינך סוערת סירבה

 לך יש אם אשתך. בין
 גם תיפרדו, — חברה

תל לא שור בת את,
 את השבוע: דבש קקי

מ ארוך לזמן תיפרדי
אליך. מאוד הקרוב אדם

ידידיך. רוב את תרחיק המופרזת שתייתו
¥ * ¥1

תקו מתחילה השבוע
תצט בה בחייך, פה
 שוב ביוזמה, לנקוט רך

 ש■ מוטב כן על ושוב.
 את בזהירות תתכנן
11 בת הבאים. צעדיך

ב חזהרי :תאומים
 תאכלי מסקי, מיוחד

ב הולכת שאת לפני
 כוח לסידורים, בוקר

 יגבר, שלך המשיכה
 שבת מוצאי אחרי השבוע. סוף לקראת

זאת. נצלי קצר. זמן למשך השפעתך תגבר

ל 2ז באפרי
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 יעזור לא רגש־הנקמנות
 להזיק אף ועשוי לך,

ר לטווח לתוכניותיו
שיגיע מכתב חוק.

סר בת ג׳ ביום אלייך
כל־כך, אותך יכעיס טן

ימים תשקלי כי שמוטב
ב תוכנו, את אחדים

 או פעולה תנקטי טרם
 לכאן תשובה, גרי תש
 זאת לעומת לכאן, או

 הזה: השבוע את לנצל שאפשר ספק אין
הכס הבעיות כל את מחדש בו לשקול

הגילויים לאור שלך, והמשפחתיות פיות
 לכן. קודם ידעת לא שעליהם החדשים

¥ ¥
לסידו מתאים ד׳ יום
 ו׳ יום כספיים. רים

לא בשורה לך מניא
 זהו נעימה. כל-כך
הרו לאלה טוב שבוע
ול לרקוד לבלות, צים

ה בסוף אולם טייל.
 כוח לאגור עליך שבוע

 לא _ הבאות לקראת
 לעסקים. טוב כל״כך

 אותך ידאיגו בייחוד
 לסיים יש בית סידורי ושכניך. שותפיך
 ראש. שיברון לך יביאו אחרת — בזריזות

 חדש. הרבה השבוע אין בחזית-חלב
¥ ¥ ¥!

ל עשוי בחודש 24ח־
 בעל כיוס לך התגלות

 הקשור בכל משמעות
הרומנטית. לפעילותך

 יותר לך שיש תיווכח
 ששיי ממה ידידי־אמת

 שימושיות מת$ות ערת.
חיי־חב־ ■אותך. יפתיעו

 ונעימים עליזים רה
מבע דעתך את יסיחו

 שבוע חיוס-יום. יות
.דגים מזל בן עם התקשרות לחיסכון. טוב

שח!

 אחכים כה חודשים מצפה א₪ לו הרגע
רא ביום או חמישי ביום השבוע, יגיע
 יהווה גס הוא שון.

 לפתיחת סימן עבורך
 אין חדשה. תקופת־חייס

הע את למחוק צורך
לב השתדלי אך בר,
 יותר, טוב עתיד נות
גו שלך השיכנוע כוח
 מוצא אמנם אתה בר.
 אך מבודד, עצמו את
 מאושר זאת עם יחד

 בלתי־רגיל. כוח ובעל
 מסו־ בנושא תשפיע עליהם יריבים, אפילו

במסעות. זה בשבוע הרבו יכבדוך. יים,

¥ ¥ ¥)

 ב־ הזמן כל מסתבך שאתה איך מוזר
 היה זה כל כאילו 1 לא תככי־הזולת,

 אתם אבל עליך. אהוב
 לא תככים, שונאים

נו, 1 בני-עקרב כן,
נגלת. לא הסוד את
לעו בינינו. יישאר זה

להת כדאי זאת, מת
 או נסיעות במעט רענן

 שלך הבריאות טיולים.
:עקרב בת חשובה,

ב — עצמך על שימרי
ממח הישמרי ייחוד

ציבו במקומות בעיקר מידבקות, לות
 הים מי בי בים, להתרחץ חרבי ריים.

 בהיר לבשי שוב. עליך ישפיעו המלוחים
מזיק. רק זח חברתך. את תחקי ואל

¥ ¥ ¥1

 לקראתך לבוא מוכן שהוא לראות תיווכחי
הנו בכל הבנה ולגלות

 יוכל לא הוא לך. גע
 מבוכתו את להסתיר

נמ שהוא כשתבחיני
 חמישי יום אליך, שך
ה השילטון יום הוא

 שלך, מעורער בלתי
ל זה ביום עשוי הוא

 שעולה מה לכל הסכים
 לקבל אפילו רוחך, על
 השנונים. חיצייך את
שהיכרת. הידיד.החדש על לו תספרי אל

¥ ¥ ¥1

 ציבוריים, במקומות לשבת מרבה אתה
 לשנות נסת מועילים. דברים לעשות בלי
לפני זה פסול טינהג ,ם

 תנסי אל לך. שיזיק
בע עתידך את לחפש

 אותך עזב הוא — בר
זאת, לעומת !וזהו

אדם, השבוע תפגשי
 בגישה אותך. שיקסים

 לרכוש תצליחי נבונה,
נפ בעיות חיבתו. את

לך, המציקות שיות
ל לך מאפשרות אינן

רו עם התייעצי נחוצים. בדברים התרכז
מצבך. את לשפר עשוי בילוי, קצת פא.

¥ ¥ ¥ |

את לנצל שתרצה הסיכויים כל יש כי אם
________ אל שלך, החדש החופש
הנסי גס זאת: תעשה

 השבוע, מסוכנות עות
 שינויי־ וגם לבני־דלי,

 בחובם טומנים הפתע
פסיכו סכנות מיני כל

 לעומת כדאי, לוגיות.
חד אנשים להכיר זאת,
בתחו ולהתעניין שים,
 בזהירות. חדשים. מים

 מזדמנת טובה עיסקה
תעזבנה. ואל ידיים בשתי קחה — בדרכך

¥ ¥ ¥1

 מתאימים השבוע של הראשונים היומיים
 נפש חשבון לעריכת

ל מטרות ולהבהרת
 לבך דאג ארוך. טווח

 של בחברתם שתימצא
ורי מהימנים ידידים

 ל- שיובלו אליסטיים,
ב לך ולסייע הדרביך

חשו החלטות קבלת
 בבל זהיר היה בות,

כס להוצאות הנוגע
ע- את שתמגוונה פיות
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