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 סמ״ק 1725 — במיוחד וחסכוני חזק מנוע
 נטו ק״ג 1250 של העמסה כושר

 ם נוסעי־ ושני לנהג מושב עם לוקסוס קבינה
ובסריקת בהעמסה לנוחיות צדדית נוספת דלת

ראית. טרם הזדמנותי ובמחיר כזו יפה מסחרית
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ברכבת הנחה 25״?
 20 בנות מאורגנות נוסעים לקבוצות מציעה ישראל רכבת
 הניתנת 25$ של המיוחדת ההנחה את לנצל ומעלה איש

קבוצתיות. בנסיעות
 וקבוצות מוסדות מפעלים, עובדים, ועדי פנסיונרים, ארגוני

 המאורגנת הנסיעה לתאם מתבקשים שונות מטיילים
מראש.

 הארץ ברחבי התחנות מנחלי כל אצל מתקבלות הזמנות
 ת.ד. חיפה. הרכבת הנהלת התנועה, במחלקת הרכבות לשכת

.04/641761 טלפון ,44
 השרותים וכל מזנון חניה, מגרשי הנוסעים: לנוחיות
ברכבת. הרגילים
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)15 מעמוד (המשך
 מן שהתקפה כעוד בלבד, ק״מ 3

 40 של עומק כפני תעמוד האג,?
 מאפשרת החזית אורך מפני ק״מ.

 הפתעה, השגת ״החזיתית״ הגישה
נקו לבחור חופשי שהתוקף כיוון

 מולה לרכז לאורכה, כלשהי דה
ובאו כזמן כה, ולתקוף מירכי כוח

 נפתחות כן לו. יותר הנוחים פן
ה ניצול של ואריאציות כפניו כף

 היערכות ברציפות ו״חורים״ שטח
 אל באלכסון, הבקעה לשם האדיב

מקומי. ״מעין־אגף״
 לגבי כלל קיים איננו זה חופש־פעולה

 מטרים 3000כ־ שרוחבו האגף, מן התקפה
 צרה גיורה מול התוקף ניצב כאן בלבד.
 ואין בה, רק לתקוף חייב הוא ביותר.
 של או עקיפה של אפשרות שום בפניו
 כי מובן ההתקפה. במקום הפתעה יצירת
והכ צפוייה גם שהיא כל־כך׳ צרה גיזרה
 פרק־זמן בתוך לעבות האדיב יכול רחית,

 כלי- ובעיקר אמצעים, בהמון ביותר קצר
 לא מתקדם עצמו ימצא שהתוקף כך נ״ט,
חזי תוקף למעשה אלא חשוף״, ״אגף מול
 של באמת הגרוע במובן והפעם — תית

 ההולך האדיב, של צפוף קו — המושג
בלתי״חדיר. במהירות ונעשה
 כנסיבות כי, להיווכח קושי אין

עדי החזיתית ההתקפה היתה ההן
מכ כמידה וכעיקרון, בשיטה פה,

 ובי האגף, מן ההתקפה על רעת
ה היתרונות כל נמצאו ואז שם

 אסוציאטיבית משום־מה, קשורים
ה להתקפה דווקא ״האגף׳׳, עם

 המצרית. החזית כלפי מונחתת
ה האלטרנטיבה רק יתר־על־כן,

 הפעלת מאפשרת היתה חזיתית
וכמי אם דו-אוגדתי, טקטי מאמץ

 אכן זה והכרחי נבון שרעיון דה
כעלי־התוכנית. בדעת עולה היה

דוסק היה אפשו
 חסרנו בפועל, שנתהווה מצב ן*
 ארטילריה כלומר — סיוע-אש מאד ^

 כימעט נפל המשימה השגת ונטל — ואוויר
להס נאלצו אשר הטנקים, יחידות על כולו
הפ הסוג מן הסתערויות על בעיקר תמך
 של מרוכזים ״עדרים״ עליית :סימפטי חות

בנ״ט. משופעים מערכי־חי״ר על טנקים
ה של עומקו רדידות מפני אכל
ב 8שכ- כגלל וגם המצרי מערך

 כלתי-מכוצר היה עדיין אוקטובר
 שלו, הסיוע עוצמת מלוא את וחסר

שהת כך על הדיעות חלוקות אין
 של כהלכה ומתואמת מרוכזת קפה

 לרסק, היתה יבולה טנקים, חטיבת
 אותו יחסית, וכמהירות קושי ללא

 לנו נמצאו (ואילו שמולה אדיב
 כפרופורציה וארטילריה, חי״ר שם

 תוצאת להשיג היה ניתן סבירה,
יותר). קטן כוח באמצעות דומה

מקומות, במיספר להגיע, היה ניתן כך
 החזית רציפות את לשבור קו־המים, אל עד

 באמצעי-הגישור. לפגוע ■ובעיקר המצרית
 בהתקפה לא פנים בשום אבל זה, באופן

 פיקוד היה — העדיף שאותה — האגף מן
ה התורפה את מירבית לנצל יכול הדרום

 והקריטית העיקרית וחטאקטית אופרטיבית
 בראשי־ פרוסים היותם את — המצרים של

 בעורפם כאשר מדי, וארוכים צרים גשר
רחב. מיכשול־מים

 ברן תקף אפילו כי לומר, כן, אם יש,
 לגנותו הדבר אין תחילה, בכוונה חזיתית

הוע הפולמוס שבעת למרות לשיבחו׳ אלא
 ברן ראה אף וכך כ״האשמה״ הדבר לה

 היה שניתן העובדה את מפניה. להתגונן
 האגף, מן ההתקפה רעיון את להגות בכלל
חזי להתקפה ההן, בנסיבות להזדקק, בלא
 ומסייע משלים כמאמץ רק ולו — תית

 לייחס יכול אינני — האגפית להתקפה
 או הטאקטיקה, יסודות לאי־הבנת אלא

 טקטיים עקרונות ביישום חמורה לטעות
הנתון. המצב בנסיבות אלמנטריים,

ההת את כרן ביצע רק אילו
 הפיר■ על השנייה החזיתית קפה
 כימ• הנבונים, ובעיתוי כאורח דאן
 לבתק, מצליח שהיה ספק אין עט

 — המצרי המערך את זו, כנקודה
נו מעשית הוכחה מספק גם ובכך
קו שנאמרו הדברים לנכונות ספת
דם.
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