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)33 מעמוד (המשך
 אוגדת משליפת כתוצאה ביותר, מסוכן
שרון.

חטי התרפה נתארגנה סך־הכל
 גדודי-טג- שלושה של בכוח בתית,

כ ורעננים־ביחס, מאומנים קים
קילו 5־6 שרוחבה כללית חזית

ועי הגדודים פריסת אבל מטרים.
 היו התקדמותם, או קידומם, תוי

 שלוש לראות נכון שלמעשה כאלה,
 צרות, מקומיות, גדודיות גזרות

ובלתי־מתואמות. נפרדות
 ציר על נמצא נתקה של הימני גדודו

התיאו מן ממנו. צפונה מעט ואולי ערוב,
 אלא בהסתערות, השתתף שלא מסתבר רים

 אולי ללקסיקון, חזיזית בין אי־שם נשאר
 חטיבת ״נציג״ האגף. ואבטחת חיפוי לשם
מ ולאבטחה לחיפוי הופעל א/ גדוד גבי,

 ומאובטחת, זהירה התקדמות תוך דרום,
 או ערוב ציר על ביניהם, חביבה. ציר על

 להתקפה קדימה נע ומדרומו, לו במקביל
עצמו. נתקה גם הצטרף שאליו יגורי׳ אסף

תי כל בלא לבדו, הסתער יגורי
 הגדודים שני עם ממש של אום

 ניטאה לפניו, עדיני כמו מצידיו.
 הסנטוריונים את ההסתערות

 800כ־ של למרחק עד יגורי שד
 (המרחק התעלה משפת מטרים

 ב* לזכירה וגם למדידה ניתן הזה
דיוו המסתער הכוח מן כי מדוייק,

 התעלה, כביש אל שהגיעו חו,
״לקסיקון״). ציר הוא

 עצמו את יגורי מצא כקודמו, שם,
 אלא אז היה שלא המצרי, המערך בתוך
 וציוותיות, אישיות נפרדות, שוחות המון

 כלי־ את המצריים הרגלים הפעילו שמהן
 בר־לב קו סוללת מכיוון אבל שלהם. הנ״ט

 טנקי- וגם מאגרים ירו הרכבת, וסוללת
החי״ר. של הצמודים הסיוע

 ההתקפות, שתי עריכת בעת
 עד כולו, האיזור היה ביניהן, וגם

 לו, ממיזרח ואף החת״ם לכביש
 כבדה מצרית ארטילרית אש מוכה

 על האש כבדה בייחוד ומתמדת.
המס הגדודים הקידמיים. הכוחות
והת עשן אבק, אפופים היו תערים

 הנעשה את שהסתירו פוצצויות,
מאחור. הצופה מעין

 — ההתקפה שנפתחה לאחר וחצי כשעה
נח נראו לערך, 16.00ב־ כלומר השנייה,

 — אחורי בהילוך המהומה, מתוך לצים
 האוייב בכיוון יימצאו בנסיגה שגם כדי

 התותח וגם יותר, העבה שיריון־החזית,
 עימם יגורי. של הטנקים 22 מתוך 4 —

 הצוות אנשי רוב נתקה. המח״ט, גם נחלץ
 רק כי (נראה נהרגו הפגועים הטנקים של

ל ורובם כליהם, שנפגעו בעת מיעוטם
 נפלו השאר המג״ד. בולל שנכנעו), אחר

בשבי.

האמיתיים הגיבורים
 השנייה התקפתה כישלון לאחר ייד ץ*
ה פתחו הפירדאן על ברן אוגדת של !■/

 כ״הת־ משום־מה, שמתואר, במה מצרים
 לצבא לייחס הקורא יטעה ואל * קפת־נגד״
 תכונות זה וחסר־דימיון שיטתי מסורבל,
 כלל המצרים ידעו לא בפועל, בו. החסרות
 פיקוד- של הנוראה התקפתו עליהם שעלתה
 ראשי- את לטאטא אמורה שהיתה הדרום,
לתעלה. מעבר אל ולהשליכם שלהם הגשר

הד כרן של ההתקפות שתי את
 כל כלא הנראה, ככל המצרים, פו

 כל להם ניתנה ולא מיוחד, קושי
 לשנות או להתרגש מיוחדת סיבה

 לפי המוקדמות. מתוכניותיהם
 את להרחיב עליהם היה הללו,

 שהחזיקם הראשונים, ראשי־הגשר
 בתוכם שיצטברו לאחר החי״ר,
 ממונע ״ר חי יחידות טנקים,

נוסף. וסיוע (חרמ״ש)
 וסדר- לוח-הזמנים את משבתנו והנה,

 שלהם, בפקודת־המיבצע שהוכתבו הפעולות
 קדימה, לזוז השעה שהגיעה המצרים נוכחו

התק יצאה במיקרה החת״ם. כביש קו אל
 לצרכי (מבחינתם) אידיאלי בעיתוי פתם

 היתד, ברן אוגדת כי התקפת־נגד, הנחתת
 מעט. לא שחוקה וגם מפוזרת מתוחה, אז

 ציוותי־הטנקים כרגיל, הצילו׳ המצב את
כולה. המילחמה של הראשיים גיבוריה —

 האוגדה שדרג ולמרות ככוחם,
 ובל• גרועה כצורה לתפקד המשיר

 ההתקפה נהדפה תי-מספקת,
 קו-הגבעות למרגלות המצרית

שלאור החת״ם כביש עם והוא,
בידינו. רובם, נשארו, כו,

— כפירדאן ״כרן :הבא (בפרק
מילחמה:״) לא זה
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ת ש ק ש 1973 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,-

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוגיות

ת ש ק ש 1971 ק

 את למנות היה צריך מזמן כבר <•
 לענייני- ראש־ד,ממשלה כיועץ עייזר

תעופה.
עין־דור, קיבוץ הררי, עמיר

יזרעאל ד.נ.
 (לפי ישראלית אוניית־ביון >•

 אייבי, של בפיקודו האנטנות) מיספר
לתעלת־סואץ. סמוך נתפסה

כרכור גן־שולה, לביא, חגי
 עכביש — המנעולים מילחמת !•
רב־בריח. מול

סביון ,20 הר־דפנה רחוב פלד,
 זוג מחפש ״מרובע״, שאינו זוג •
סווינג. למטרת דומה

הל״ה, נתיב קיבוץ יעלי,
האלה ד.נ.

 בגיאומטריה. מיבחן־בגרות !•
 שמואל רחוב גריגברג, הרי

נתניה ,41/2 הנציב

 בדרייב־אין השבוע
 8.00 בשעה

 רישאר פייר
המפוזר״ ״הבלונדי
 10.15 בשעה

 הפטון צ׳ארלטון
בפקינג״ יום 55,,
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ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
ת • הריון טוניקו
הריון חליפות •

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בגימץ נחלת רח׳ תל־אביב,

 החצר דרך ב׳, קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור
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