בוגר• תיכון
ההרשמה לסגוינרים
לשנת הלימודים תשל״ו

מתקרבת לסיומה
פרטים בכל המוסדות

■ ■המצרי□ יבדו דהתקדסי ■
)המשך מעמוד (9
הארטילריה הבינונית והכבדה ,ושל מערך
הנ״מ ״הכבד / ,על טיליו והתותחים המת־
נייעים המחפים עליהם ,עבר את התעלה.
לצודד אבטחת חריגת כוחותיהם ממיזרח
לקרהגבעות היו המצרים מחוייבים לקדם
את המערבים הללו מעבר לתעלה ואל תוך
סיני .אבל בלימת ההתקדמות חסכה מהם
צורך זה ,כי גם מעמדותיהם באפריקה יכלו
לחפות באמצעים ארוכי־הטווח על הנקניק
המצרי הצר במזרח התעלה.

הקומנדו חד־סיטרי
ך* וחדת הקומנדו ,שפעלו בעורף כו־
^ חותינו — רובם הונחתו במסוקים וחל 
קם ובצפון גם הסתננו — נועדו ליצור הלם,
לשבש את תנועת התגבורות וגם לתקוף
דרגים עורפיים ומיפקדות.

אמנם אין לומר שהמצרים הק
ריבו ככוונה את הקומנדו .אכל
מיכצעיהם תוכננו לכיוון אחד ולא
הופרעו כשאלת חילוץ האנשים.
כוח נוסף שנועד ,ככל הנראה ,גם הוא
לשימוש חד־פעמי בפעולה חד־סיטרית היה
חטיבת הנחתים של האגמים המרים .זי
חצתה ,רכובה על נגמ״שיה וטנקי פ״ט־76
הקלים שלה ,את האגמים בצוואר־החיבור
הצר שלהם ,מול ביברית ,כשמגמתה לעקוף
בל כוח צה״ל שיימצא מולה ,לנוע במהי
רות לכיוון המיצרים ויחד עם הקומנדו,
שהיה אמור לנחות בהם ,לעכב כל תגבורת,
שתבקש לנוע דרכם לגיזרה הדרומית.

מאמץ זה נכשל והחטיבה הוש
מדה.

איך תדע אם זכית בלוטו?
שלושה ניחושים נכונים כבר מכניסים אותך לרשימת הזוכים בהגרלת הלוטו של מפעל הפיס.
כל ניחוש נוסף מעלה את גובה זכיתך ,העשויה להגיע ,בפרס הראשון המצטבר— עד  500,000לי״י.
השווה את הניחושים שלך עם תוצאות ההגרלה,אותן תוכל לדעת באחת מהצורות הבאות:

ברדיו ביום ג /אחרי חדשות השעה .13.00

בטלפון ביום ג /משעה  ,13.00בטל<03*257246 .

אין להביו מצורת הפעלת הקומנדו והנח 
תים שאמנם המצרים לא היו רגישים כלל
לאבידות .נחפור הוא :זהירותם המופלגת
— עד כדי הגזמה — של סאדאת ואיסמעיל,
מצעדים נועזים־כלשהם ,נבעה מהקפדה
עיקבית ומירבית על שמירת עקרון ״שי 
מור הכוח״ .אד בניגוד לתפיסות היהודיות
והמערביות המקובלות עלינו ,לא היססו
כלל להקריב חלק קטדביחס של הכוה
הכללי ,כדי לסייע את שמירת דובו ,העסוק
בביצוע המאמץ האיסטרטגי העיקרי .אינני
בקי דיי במנטליות המצרית ,אולם דומני
שניתן לומר ,כי המצרים תפסו ויישמו
את עקרון ״שימור הכוח״ במושגים של
״גושים״ ולא מתוך התחשבות בפרט כפרט.
או בהחשבתו כבעל רך רב כשלעצמו.
מובן כי במציאות לא התנהלו הדברים
בצורה ה״מרובעת״ שהיתוותה הסכימה המ 
תוכננת )אם כי היו ,,מרובעים״ באורח
קיצוני ,ככל שניתן לערוך השוואות מן
ההיסטוריה הצבאית( .אש הארטילריה ה 
מצרית כיסתה כבר מן ההתחלה אזורים
נרחבים הרבה יותר מראשי הגשר עצמם
וגם אש חיילי החי״ר המצריים הרחיבה את
שליטתם המעשית אל מעבר לתחומים שנז 
כרו• כוחות בגדלים שונים נעו ,סיירו וערכו
מארבים והתקפות לכל אורך החזית .רוב
המעוזים הותקפו ,בעוצמה שונה — באש
בלבד או גם בהסתערות — כבר בתחילה,
הגם שכיבושם ממש תוכנן לחלקו הראשון
של השלב הראשון! דחיינו ,ליל .6/7
ראוי לציין כי חיל־האוויר המצרי היטיב
מאד לשמור על עצמו ולא הופעל באורח
נמרץ ומתמיד .תרומה זו של חיל-האוויר
הישראלי ,שרק פחדו מנע את חופש־הפעו־
לה של 'יריבו המצרי מיל סיני ,היתה בעצ 
מה בעלת חשיבות מכרעת ,כי תקיפות-
אוויר מאסיביות של המצרים היה בכוחן
לשבש מהלכי עוצבותינו בסיני.

ככדלה ,היתה התוכנית המצרית
נעדרת מעוף ודימיון צבאיים ,והס
תמכה כאורח מגושם על הכמות
ועל לחימת-הגנה של המוני רגלים
עיקשים ומצויירים היטב — כאמ
צעים ובמיוחד כאימון וביכולת•
עמידה נפשית — ללחימה כטנ־
קיט.
הסתמכות זו על הרגלי ועל מה שבכוחו
לשאת על גבו לא נבעה ,כאמור ,מכוח אלא
מחולשה .הדבר נעשה מחוסר־ברירה ,והיה
כרוך בסיכונים עצומים )למצרים( .כל
עיכוב משמעותי שהיה צה״ל מצליח לגרום,
במהלך זרימת אמצעי הסיוע ,הרכב ,הטנ
קים והאספקה ,היה עשוי להיות פאטאלי
לגבי החי״ר ,שצלח ראשון ומשך היממה
הראשונה חי בעיקר ״על דבשתו״ )וגם
היה מוגבל מאד בהוצאת תחמושת(.

הכל היה תלוי בכך ,שצה״ל יפ
על כדיוק באורח שקבעו לו המצ
רים :ובעיקר ,שהטיבות הטנקים
יתפוררו מייד להמון יחידות ,שינו
עו בפיזור אל המעוזים וקו המים
)המשך בעמוד (42
דנעולם הזה 1968

