
 שבלא־יודעין מפני הופסקה עבודתו כי מספר דוריאל
בצה״ל. ״מישהו״ של בפרסטיז׳ד,״ ״פגע

 לא־מבוטל, אישי צבאי ניסיון בעל אך טכני, כאיש
 לא שניבנה, כפי שהמעוז, כך על גם דוריאל הצביע

 התעלה קטע על עצמו, על ביעילות להגן כלל מסוגל היה
 המיידי. שבעורפו האיזור על או צידיו, ומשני שמולו

 הציע הסוללה, על הקו מיקום תבונת לעצם שהתייחס בלא
 נוחות שהיו עמדות, של מערכת מטרה, לאותה דוריאל,

 אש ולמתן לתצפית מתוכננות וגם ולהקמה לבנייה יותר
והסוללה. התעלה לאורך (אנפילדית), ואגפית אלכסונית

 קשו1 שם הרגע לגן
 של ושיקה הוגטכ״ל שם

 כל אבו - סיני הגנת
השיטה את לשנות סיכוי

 אלו, הצעות מספקת בדקדקנות לבחון לי נזדמן לא
ויעי זולות הגיוניות, ניראות הן :חטוף במבט לפחות אבל
שניבנו. כפי המעוזים, מן בהרבה לות

עיווו בונקר - המען?
 לחש־ לי נזדמן ׳67 שביולי איתרע, האישי זלי ץ*

עז כאשר התעלה. לאורך הראשונות בתקריות תתף 1*3
 הסדירה חטיבתו על-ידי והוחלפה הקו את עוצבתנו בה
 הסוללה על ניראו לא גונן, שמואל (דאז) אל״מ ׳של

 אנשי-המילואים של רדודות שוחות אותן אלא הבתולה
 לירות, של רבים ומיליונים ימים לאחר צמחו, מהן אשר

בר־לב. קו של מיפלצותיו
 התיירים מהמוני כאחד שנית, בקו ביקרתי ׳71 בדצמבר
 שהיה בכיר, לקצין שלחתי ביקורי, לאחר שהציפוהו.

 אינני התרשמויותי. את סיני, להגנת ישירות אז קשור
 קיבל שאפילו לי, ברור כיום אך במיכתבי. עשה מה יודע

 גדולים דבר. להזיז בכוחו היה לא במלואן, מסקנותי את
הצליחו. ולא ניסו, ממנו וחשובים

בר־לב מקו התרשמותי את להביא עניין שיש חושבני
היו: שעיקריה תפארתו, בשיא וח עיוור גרידא, בונקר הוא ״המעוז •

ל ובוודאי עצמית... להגנה מספקת יכולת סר
מרחבו.״ על הגנה
 או לנטרלו ניתן אלא בטוח,״ מחסה איננו ״המעוז •
שונים. באמצעים להרסו
 מהיותו ובאש,״ פיסיים מארבים, מזמין ״המעוז •

 ונזקק וקרובה... מאסיבית סטטית, להבחנה, נוחה ״מטרה
החוץ.״ עם מתמיד תחבורתי לקשר  אלא טקטי,״ מערד איננו המעוזיס ״קו •

דבו ישר, בקו הממוקמים בונקרים, ״מערבת
 ול" לסיוע מיקום או עומק בל כלא לסוללה, קים

הדדיים.״ חיפוי
 ניכרים... כוחות ריתוק מחייבת המעוזים ״מערכת •

 לתמרנם לרכזם, ואי-אפשר מרוחקים בפירורים המפוזרים
להסיגם.״ ובוודאי

 חיונית איננה המעוזים ״מערכת :היה הערכתי סיכום
 מקו להחזיק שצריך נקבל אם אף התעלה, קו להחזקת

 הכרחי או — החזקתו מבוססת כעת כבר ממש. המים
 מערד״ על אלא זו, מערכת על לא — מבוססת שתהא

 מאמץ ובהכרח, תמיד תהיה, המעוזים החזקת קידמי־נייד.
שהוא. התקפי או הגנתי צורך לכל טפל,

 המילחמה שתיעשה ככל יגברו וטפילותו ״משניותו
 ,רק' המעוזים יגרמו ,קלה׳ מילחמה בתנאי יותר. רצינית
 שכשלעצמם משום וכוח־אדם, אמצעים של גמור ביזבה

■תה ,כבדה׳ מילחמה בתנאי דבר... לעשות מסוגלים אינם
 כמעט הזמנה גם אלא ביזבוז, רק לא המעוזים מערכת ווה

 לצלוח, גם המצרים ינסו אם טרגיות... לדילמות ודאית
יותר. עוד הדילמה תחמיר ה את לתפוס גם שינסו ודאי זה, ״כמיקרה

 אלא להרס, רק לא להפקירם ניאלץ ואז מעוזים
ה לנו יימצאו שלא משום זמני, לכיבוש אה

 זאת, למנוע או לנטרל האפשרות ו/או בוהות
 את קודם שננטרל — וכתנאי — לאחר אלא

העיקרי... הפלישה מאמץ
 הצפוייה, המילחמה של האפשריות הוואריאציות ״בכל

 חמורים־ מבצעיים, ותורפה נטל עבורנו המעוזים מהווים
פוטנ־ יתרונות זו מערכת מקנה לאויב אך קריטיים. עד

למעוזים לחוש האם : 1971 מדצמבר בר״לב קו
 — או ן בגיזרה העיקרי הצולח לבוח ולהניח

ז המעוזים את ולהפקיר העיקרית בצליחה להתנגש

 להפוך עשויים מסויימות... שבנסיבות ניכרים, ציאליים
מכריעים.

 והחלטתנו המעוזים של קיומם רק :חדש בכך ״אין
 לתכנן למצרים שאיפשרו הם מחיר... בכל בם להיאחז
הפו להצלחה להתקרב וגם מילחמת־ההתשה, את ולבצע
 עצמנו שכבלנו כיוון ממנה... שרצו והמוראלית ליטית

 נותרה לא למעוזים, היצמדות על-ידי הקרקע, אל לחלוטין
 להפעלת (אך) חיל־האוויר... את להכניס אלא ברירה לנו

 להפצצות- נגררנו ובכוחו משלה, היגיון יש האוויר עוצמת
 הרוסית המעורבות הגברת חלה האדיב ומצד בעומק;
הטילים. והוכנסו

ה התחדשות לבתיעשה מייד :״מסקנה
 ודאית, או קרובה אפשרות המלחמה, או אש,
 פתיחת שעם בדי המעוזים, בדילול להחל יש

בם. יתנוסס דגל ורק לגמרי, ריקים יהיו האש

 אווד פיתוון רק היה
 :ברלב קו לגבי

 מייד ממנו להימלט
האפשרית ובמהירות

 יטעה שהאויב בדי בחשאי, הדבר לעשות יש
ש הטעות על לחזור אנו עומדים בי לחשוב
ה לריסוק ומאמצים אש וירכז בהתשה עשינו

 המיבצעית התועלת זוהי לכיבושם. או מעוזים,
 המעוזים מן להפיק שנובל האחת הפוזיטיבית

 מכוון...״ היה שהבל לספר עוד ואחר-בך —
 חערכתי הללו, הדברים כתיבת בעת כי לדעת, חשוב

 שהפגין מזו בהרבה כפחותה המצרי הצבא של יכולתו את
 בטוח הייתי נחיתותו בשיא אפילו אבל במילחמה. למעשה

בר־לב. קו את לכבוש ביכולתו לחלוטין

אחיזת־עינ״ם שר חוגיר
ב־ בר־לב, של והתכופות הראשיות הטענות חת

 הציגה בר־לב, קו להצדקת המילחמה, לאחר מסעו,
יש שליטה להבטיח היחידה כ״דרך המעוזים שיטת את

 מילחמת־ההתשה.״ של בעיצומה התעלה שפת על ראלית
ש בפי מילחמת־ההתשה, בי הזכרנו קודם

 לעולם, לבוא בלל יבלה לא ובוצעה, תוכננה
 על מתמדת נוכחות לקיים ההתעקשות לולא

 כר-לב, לה סיפק ואילמלא אורכו לכל המיס קו
ולמארכים. לארטילריה המטרות את כמעוזיו,

 היו שאומנם נניח העיקר, בתחום להישאר כדי אבל
 השוטף. הביטחון לתפקידי ומועילים חיוניים המעוזים
 מילחמה בעת בם ייעשה מה היתה, החשובה השאלה
כללית.

 ראתה שהכאתיה, בפי האישית, מסקנתי
וכמהי־ בהקדם מהם להימלט :אחת דרך רק

 נחשב ׳ום־הנימוים עד
 מנה־זל הממוצע הרמסנ״ד
 מעוגל שאש במי
לעולם לשגות או לטעות

 מהלכי את ישבשו שלא כדי האפשריים, רות
המצרית. הצליחה בנגד הניידים הבוהות
 הם :ההפוכה בדרך בחרו אסכולתו ואנשי בר־לב

 מפני להתגוננות הכוחות פעולת ואת ההיערכות את כפפו
 שניבנה כפי מערך*המעוזים, למיסגרת מאסיבית עלישלה
מלכתחי כבר גרמו בכך השוטף. הביטחון לצרכי ותוכנן

 אשר קטנות, יחידות להמון יפוצלו הניידים שהכוחות לה׳
המר והבטחת השטח החזקת לא המעוזים, תיגבור יעדן

הפול לחיסול המאמץ כל ריכוז לא ובוודאי בכללו, חב
המירבי. לריסוקם או שים

ל ידע לפיקוד־ולמטה האמריקאי בית־הספר ביטאון
 המעוזים כי — מהירהורי־ליבו ולא — '71 בינואר ספר
 כללית להגנה מאורגנים עצמאיים, ״קטנים, מוצבים הם

 יגיעו השיריון שכוחות עד מעמד להחזיק דיים וחזקים
 יחידות- על נשענים המעוזים נגד... להתקפת העורף מן

וב בהוצאות מתנייעת. ארטילריה ועל ניידות שיריון
דר של נרחבת רשת הישראלים סללו גדולים מאמצים

 של מהירה ותנועה המעוזים בין מור לאפשר כדי כים׳
 ה־ של העורפי חלקה כלומר, להתקפודנגד״; שיריון

 עצמאית, ללחימה מייועד ואיננו בנוי איננו ״מערכת״
 אלא המצרית, ההתקפה נגד חוםש־תימרון, על המבוססת

להם. וכהשלמה המעוזים תיגבור לשם במפורש נוצר
 סיורו לאחר כתב, אלסופ ג׳וזה העיתונאי

 ועם דיין השר עם ופגישותיו ובסיני בארץ
 ש- אחת, ״קבוצה כי בצה״ל,״ כבירים ״קצינים

 כר• ר/א והרמטב״ל דיין בנראה נמנים עימה
 כר־לב כקו ולהחזיק לנסות שיש סבורה לב,

אבזרי.״ מחיר יהיה אפילו מחיר, כבל במעט
 למעוזים להועיד בר־לב מצא יום־הכיפורים לאחר רק
 נקל, לנבון ״דעת :כתב ׳73 בנובמבר יותר. צנוע תפקיד
מוצ 20כ־ — המעוזים בכוח שיש סבור, היה לא שאיש

 לרשותם העומד בכודדהאש לעצור — מבוצרים... בים
ל מצריים שיכלה כוחות אותם של מאסיבית מיתקפה
כו מצרית מיתקפה בבלימת כוללת... למילחמה העמיד

 בלבד, קידמיים מוצבים לשמש המעוזים תפקיד היה ללת
מר ועל השיריון על מוטל הבלימה מלאכת עיקר כאשר
שלימה.״ מערכת של אחרים כיבים

 בקרניו, השור את בכיבוד, תופס, זה ניסוח
 זוהי הרי :אחיזת־עיניים של קלאסי כתרגיל

ו יסביר איש היה יבול כיצד השאלה. כדיוק
 המוצהר ייעודם אשר שהמעוזים לסכור, נכון
ת נוכחות קיום י נ י ד יכו אבן קו-המים, על מ
 מול כלשהו ומועיל חיוכי תפקיד למלא לים

ה כדיוק זוהי וגם ;מאסיכית מצרית התקפה
 השיריון לפיה אשר כר־לב, תפיסת נגד טענה,

מאור מיועדים, היו לא האחרים״ ו״המרביכים
ה מלאכת ״עיקר לביצוע מתוכננים או גנים

 דתגכרם המעוזים, אד לחכור אלא בלימה,״
ם — עליהם ולחפות ו ק מ  כצליחה, לטפל כ

על ן ו ו ב ש הכלימה. ח
לוויכוח. טעם או מקום כל אין המילחמה, אחרי כיום,

לעמ להגיע איחרו אומנם הניידים הבוהות
 שלמדו, כפי בדיוק פעלו משהגיעו, אך דותיהם,

 אל קו-המיפ, אד והעזו לפעול ואומנו תוכננו
אובדנם. ואל — המעוזים

)24 בעמוד (המשך

המצרים; של הן מ׳) 30(כ־ הגבוהות הרמפות .)1( 11 *1111 0ה!
• • * • * * י * אורכה, לכל תפוסה היתח :המצרית הסוללה .)2( י

 הישנה, הסוללה .)3( ;ומישטחי־צליחה פצצות עשרות בה הוכנו כתף, אל כתף
 רק אותה ערמו והמצרים סוללה, שפך לא המערבי בצד המיזרחי. בצד לספס ששפך
דופן עם אהד בקו שנמצאה עד קדימה, הוזזה בר״לב. קו של הסוללה .)4( עתה.

 וקצובים, קצרים במרחקים אורכה, לכל אליה. דבוקים היו המעוזים התעלה.
 הוחל, הסוללה מן ירי־טנקים בטווח .)5( כעמדות־טנקים. ה״כרבולות״, נמצאו
 שבמידרונו ״קו־חגבעות״ .)6( לטנקים. עורפיות רמפות־ירי לחקים גונן, של בזמנו

 קו על ה״תעוזים". הפיקוד, כאלוף שרון, אריק של כהונתו בתקופת ניבנו, העורפי
המצרים. נבלמו סביר, ממרחק עליה והחולש חתעלה של הראייה בטווח הנמצא זה,


