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ה״ל נהג■ - היר*ם1 צ
ה״דרייב־אין״ אורח■

 הבטיחות תודעת להגברת אלה בימים צה״ל שעורך המבצע במהלך
 מקפידים שנמצאו הצבאיים, ההגה מאוחזי 400 יתארחו נהגיו, בקרב

ה״דרייב־איו״. — התערוכה שבגני המכוניות בקולנוע הנהיגה, חוקי על
 הכבישים בכל השני החודש זה הפרוסות הצבאית המשטרה חוליות

 באיתור רק לא עסקו צבאיים, כלי־רכב של גדולה תנועה מתנהלת בהם
 זהירים, לנהגים פרסים בהענקת גם אלא נגדם, תלונות והגשת עבריינים

״דרייב־אין״. לקולנוע ההזמנה דוגמת
החייל. למען האגודה עם בשיתוף נערך המבצע
הפתוחה״ הדלת ב״מדיניות שנים זה נוקט ה״דרייג״אין״ קולנוע

סטודנ ״אילן״, נפגעי צה״ל, נכי חיילים, :שונות ציבור קבוצות כלפי
ועוד. טים

א ״זה ״ ל מה! מ׳לח
)9 מעמוד (המשך

 העוצמה במלוא מסודרת, כצורה
ההדוקה. האישית ובשליטתו

 מטהו, עם משלים, היה וברן למיפקדתו,
 אשר האחרות, המקובלות הפעולות את

 עליהן חזר עצמו שהוא ודאי בתרגילים,
פעמים. מאות

לת החליט, או ברן, שקיבל לאחר מייד
 לרדת עליו היה הפירדאן, איזור את קוף

 לשלוט הנכון המקום (שהיה מ״זרקור״
ומ הקודמת בפריסתה כשנעה אוגדתו על

 ״הברגה״. אל מיד ולהגיע לדרום) צפון
ה ההוראות את לתת עליו היה במקביל

 כאלה במצבים אשר הראשוניות, מקדימות
 כוחות לתזוזת תמיד, כימעט מתייחסות,

מפק ולזימון ההתפרסות שינוי במיסגרת
 קביעת (או פקודות ומתן סיור לצורך דים

אלי יגיע הממונה שהמפקד והזמן המקום
 להורות צריך ברן היה זה במיקרה הם).
 תוך ל״הברגה״ אישית שיגיע אריה את

מ מגדודיו שניים לפחות מקדם שהוא
 ל״הברגה״ החת״ם. כביש אל הרוחב כביש
 בכך היה (ולא גבי גם להגיע היה צריך
 קרב, של בעיצומו אחורה קריאתו משום
 ממש, בלחימה שרוי היה לא שעדיין מפני

 התקדמותו קו על ממש נמצאה ו״הברגה״
הסי ״ציר לשמש היתד, ואמורה דרומה

להתקפתו). המוצא ונקודת שלו בוב״

 ברן על היה גבי של גדודיו שני את
הני ככל רחבה בחזית שיפרוס להורותו,

 במגמה מערב, כלפי לברן, הנראה או תן,
 פלוגה עם נאמר, — בזהירות שיתקדמו

 ליצור כדי — מאחור ושתיים לפנים אחת
 לעמוד חזיתו, את לגשש האוייב, עם מגע
בהיער חורים לאתר ולנסות עוצמתו על

 להיות אמורים היו צורך לאותו כותו.
 יחידות־סיור גם האוגדה, על־ידי מופעלים

 גם משמשים שהיו קטנים, וכוחות־מישנה
 ״כוח עם פערים ולסגירת האגפים להבטחת

מדרום. שרון, ואוגדת שבצפון קלמן״

אריק עם ..נגישה״
ו  את מגלה ברן היה ״הברגה״ ל פ
ע ב היה, מה יודע אינני שרון. אריק ׳
 בין האישיים היחסים טיב ההוא, שלב

 ההיא בגיזרה נמצא שרון אבל השניים,
 עצמה (ל״הברגה״ הקודם היום מן כבר
או לבדוק והספיק )8.10וד שחר עם הגיע

 כמה רב, בפירוט תיכנן, וגם לפרטיה תה
במשימו לחלוטין, זהות שהיו התקפות,

 שעמד להללו ובמיקומן, הכלליות תיהן
לבצע. ברן

 השורר המצב את כלל הכיר לא ברן
ש מה מקנטרה. ירד עתה זה כי בגיזרה,

 שפגישה לוודאי קרוב פחות, לא חשוב
 לחץ להוליד עשויה היתד, כזו משותפת

 גונן, על האוגדות מפקדי שני של משותף
במ הפירדאן, בגיזרת שניהם את שיפעיל

ש בעיתוי דרומה, שרון את שיוריד קום
ל (ושלא ברן מבחינת ביותר הגרוע היה
הזה). המהלך כל תבונת על דבר

 חילוקי־דעות, או שהסכמה, אפשר אפילו
ל בכוחם היו הללו, האלופים שני בין

 ולהביאו הפיקוד מבונקר גונן את עקור
 הנכון המקום בדיוק שהיתה ל״הברגה״,

ההן. ובנסיבות בזמן לו,

 ברן עד היה הללו, הסיבות מכל
 עם אישית פגישה וליזום להתאמץ

 במיה־ זה נמצא אלמלא גם שרון,
 מ־ אם וגם ״הברגה״, על אז רה

 נעלם, או נשכח, הפיקוד מיפקדת
 כמצבים לבצע, מצווה שה״ספר״

 היוצא הכוח כין ״חפיפה״ כאלה,
אדיה. הנכנס לזה הגיזרה את

כללית תצניח
ב או — לאחר ״הברגה״, על עמדו ף*
 משרון(ואולי דיווח לקבלת — מקביל *■
 דו־אוגדתית לפעולה רעיונות העלאת גם

 יכול ברן היה מתואמת, לפחות או משולבת,
 כל על טובה אבל כללית, תצפית לקיים
 היה ״הברגה״ רכס התעלה. עד השטח

 שבינו התוואים וכל הגבעות״, מ״קו חלק
 כי (אם יותר נמוכים היו קו־המים ובין
 מתים״). ״שטחים גרמו הגליים הקרקע פני
 יכול שלו, המח״טים שני הצטרפות עם

 הערכת- במקום, עימם, לקיים ברן היה
הכל התוכנית את ולהתוות חפוזה מצב
 ממש, באצבע להראותם, שבכוחו תוך לית,

התוכ של או השטח של חשוב פרט כל
איש שבים השלושה היו מכן לאחר נית.

 צריף הזה התהליך שכל כיוץ
 הרי כשעתיים, רק להימשך היה
כ התקפתו את פותח כרן היה
 בוצעה שבה שעה כאותה ערך

 שהיה לאחד רק עדיני, התקפת
יו מושכל באופן הזמן את מנצל

על יותר, רבה כעוצמה תוקף תר,
ו יותר ונבונה שנונה תוכנית פי

הקרב. על בעצמו שולט

המקצוע ידיעת
 שבוצע כפי הקרב אל עתה שוב ך
ה מסיבות כי, ונניח בפועל, ונראה 4

 נאלץ ברן היה מידיעתנו, לגמרי נעלמות
ש כפי בדיוק הראשונה, בפעם לתקוף,

 לבצע ידו לאל שיהיה בלא בפועל, תקף
לש או נוהל־הקרב, של שהיא פעולה כל

 אז כי נזכור, גם כוחותיו. היערכות את נות
 של בכל־יכולתו האמונה אבדה לא עדיין
 מהתקפת המקוות התוצאות ואת הטנק,
 שהיו במושגים, חישבו עדיין טנקים גדוד

למצי מאשר הימים לששת יותר קרובים
 קודם תיארנו כבר ׳.73 אוקטובר של אות
 הסתער שבה זו, התקפה של מהלכה את

 סיוע, או חיפוי ללא קדימה, לבדו עדיני
אר אש תחת וחצי כשעה שנמצא ולאחר
 כפי (לדבריו, וביקש ורצופה כבדה טילרית

 את לקדם לא ואף להסתער לא שפורסמו)
האחוריות. פלוגותיו שתי

 הוא, וראשי ראשון מושכל דבר
 לקבוע יבול בשטח המפקד שרק
מ הספציפית, הפעולה שיטת את
נכו להעריך יבול הוא שרק פני
 האוייב מצב כוחותיו, מצב את נה

 המיכצ■ עד הקרקע פני והשפעת
כ ותופסת נבונה זו מוסכמה עים.

הדרגים. וככל הנסיכות כל
 או בשטח, נמצא אינו אם ממונה, מפקד

 מתרחש מה מספקת במידה יודע אינו אם
ו הערכתו את לבטל להורות מורשה בו,
 הנמצא הכפוף המפקד של מסקנותיו את

 וכאשר יוצא-מן־הכלל, כדבר רק בשטח,
 נדרש הכללית המשימה השגת לצורכי

 בכל פעולה איזושהי לבצע הכפוף הכוח
 לנסיבות בהתאמתה התחשבות ובלא מחיר,

המקומיות.
הח כי ראינו יום־הכיפורים במילחמת

 ההם, הטובים ובימים כלל, כימעט הפך ריג
 ודאי באוקטובר, 6ל־ ״קדש״ מיבצע שבין

נו כהוכחה זאת מביאים ״המומחים״ היו
ש מפני דווקא מנצח שצה״ל לכך, ספת
״הספר״. ציווי את מפר הוא

 צריך לפחות או — ברור עתה
 איננו החריג כי — ברור שיהיה
 אי■ על אלא ״מקוריות״, על מלמד
המיקצוע. ידיעת

 ממקום צדק. שעדיני מובן ניינית, **
״חז כלפי הממושך קרב־האש ניהול 3׳

 מצוי מולו ממש כי לראות עדיני יכול יון״
מצ כוחות של ותופח צפוף גדול, ריכוז
 וציר- כיוון־ההתקפה הסוגים. מכל ריים

 ומובנים מראש, צפויים היו שלו ההתקפה
 להטעות נסיון כל נעשה לא מאליהם.

 או תשומת־ליבם, את להסיח המצרים, את
 ולא אחר, לכיוון שלהם, הארטילריה את

 ממר- שהוא, חיפוי־אש כל לעדיני סופק
 חושבני ממטוסים. או מארטילריה, גמות,
 היה אלמלא כי להניח, מספיק יסוד שיש

 בכל- איכשהו, אז, משוכנע עדיין עדיני
 הראשון הקרב זה (היה הטנק של יכולתו

 ״בועט״ שהיה ודאי זו) במילחמה שלו
 עליו הממונים את מאלץ כך ואולי יותר,

שניות. ולמחשבות נוספת לבדיקה

ב אלא עסקנו, בעדיני לא אכל
להי היה כרן על האוגדה. מפקד
 משתי ולוא עדיני, עם יחד מצא

כ זה, שהיה הפשוטות, הסיבות
ה המיכצעי המאמץ שעה, אותה
 שרק ובן :אוגדתו שעשתה יחידי
 מכלי ללמוד, היה יבול זו כדרך

שדה■ מהו הנכון, ובאופן ראשון
)46 בעמוד (המשך

1974 הזה העולם44


