
ת ש ק ש 1980 ק
 לפצוא ונסה דינזיונו את הפעל

 אשי נותאינחז, כותרת שלפטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלות יש לכותרות
 הומ־ תל־אביב. ,138 ת.ד. ״*!שעשת,'

 תפורסנזנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסת בכרטיס יזכו ובעליה!
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוט־חמכוגיות

□
ת ש ק ש 1978 ק

 למראה נדהם המכוער הישראלי •1
במראה. המשתקפות פניו

 ,36 הנשיא יהודה בן״עמי, שיר
תל־אביב נווה־אביבים,

שנשפך. חלב על בוכים אין י•
ב;5 דגניה שד׳ מרום, יפה / 

חיפה ממרבית, קריית־חייס
 רוצה אני העולם, את עיצרו •

לרדת!
 ,19 אילת רח׳ דסינגר, ישראל

בת־ים רמת־יוסף,
משגע. בחיוך ספיר ס

 ,43 תחכמוני רח׳ גוטמן, אלה
ירושלים

 של כשישראלי׳ק שקורה מה זה •1
שריר. מפגין דוש

בני־ברק ,14 עזרא רח׳ שוורץ, יוסף

•.;. 0.ט ס ■?־-ס■ סייס

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
הריון טוניקות •
הריון חליפות •

ן ה ל □ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת' רה׳ תל־אביב,

 החצר דרו ב׳, קומה
 בערב 7 עד פתוה
)2—4 בשעות (סגיר

ת״א ,50344 סל. :סוב■ ע״י להזמנות
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)9 מסמוד (המשך

 כעוד הסאגר, טווח תחומי כתוך
 כפירוש מנועים התוקפים הכוחות
 עליהם, כלשהי הסתערות מעריכת

ץ מהם להתרחק מצווים אלא

תותחים נרי

■ ■ ך ■ ל ה ר מ עז ל א

ומטוסים
 חיל־האוויר ועל הארטילריה ל **
 לשתי לספק התפקיד את אלעזר הטיל <

 הנדרש. המאסיבי סיוע־האש את ההתקפות
 בבר הראשונים, הימים שני נסיון אחרי

 פיקפוק, ללא ולקבל לחבין אמורים הנל היו
 לא ומתמיד, צפוף הדוק, סיוע-אש בלא כי

 ובאבירות במהירות ביעילות, להתגבר יינתן
 ובוודאי שהוא, מצרי מערך כל על סבירות

 טיוע־אש ארמייות. של ראשי־גשר על לא
 וראשוני הכרחי תנאי בגדר לכן, היה, כזה

 להנחית — וההחלטה — היכולת לעצם
 התקפה דק אפילו או כוללת, ׳מיתקפה
מוגבלת. מקומית

 היד. אמור ■לפחות או — ידע אלעזר
 חזית בכל הארטילריה, מצב כי — לדעת
 איננו בנפרד, בו אוגדה ובכל הדרום פיקוד

 אחד יום באוקטובר, 9ה־ עד רצון. משביע
י ר ח  הגיעה שלא כימעט המיתקפה, א
 של הטנקו־מאניה ארטילריה. כל זו לחזית
 ופא- גרועים היותר ■מגילוייה באחד צה״ל,

 הנוגעים, המפקדים לכל גרמה טאליים,
 וישבצו הנכון סדר־הקדימויות את שיעוותו

 מפני מדי. נמוד במקום הארטילריה את בו
 כל כימעט לחזית הגיעו ואחרות זו סיבה

 כלי- לא אבל — העוצבות של הטנקים
 עבודת־ נחיתות ■מפני שלהן. הארטילריה

 מיפ- ישל הלוגיסטית ויכולת־הניהול המטה
 שעתידים חוליים — הדרום פיקוד קרת

 לא — המילחמה סוף עד במאמצים לחבל
מהיר. לתיקון המצב ניתן

ו לדעת כנקל היה שניתן כפי
להס כרן היה יכול מראש, לצפות
אר •טל כאישם בהתקפתו, תייע,
 לא הם ונם — כילכד קנים בעה
 כגיזרה שנמצאו אלא אונדתו, של
למילחמה. קודם עוד

 הבטחת היתד. יותר עוד בלתי־אחראית
 (יום הקודם ביום לסיוע־אווירי. ההמטכ״ל

 סיוע־אווירי הדרום קיבל לא )7.10 א/
 בצפון. הקריטי המצב דרישות מפני מלא,

 ממש — 08.30 בשעה ,8.10 ב׳ יום בבוקר
 פיקוד של המתוכננת מיתקפתו תחילת עם

 לפתוח חופי, האלוף היה אמור — הדרום
בגולן. התקפת־הנגד

 את מראש לחזות היה אפשר
 המאמץ הפניית שללא האפשרות,

 לא לצפץ חיל־האוויר של העיקרי
 את לעקור זו התקפת־נגד תוכל

 חזרה ולהשליכם הרמה מן הסורים
 הזמן פרק תוך הסגול לקו מעכר
 עיכוב בל וכי — ההכרחי הקצר

 אחיזתם את לבסס לסורים יאפשר
 עוד שיקשה מה שכבשו, כשטחים

הדיפתם. את יותר
 עדיין הסורית המיתקפה שתנופת גם, מה

 שיניה, אלעזר על היה ומוטל דעכה לא
 בניסיונו ימשיך הסורי שהצבא יתכן כי

 יתגבר וגם רפול אוגדת הזית את להבקיע
 הרמה, למרכז לחדור שהצליחו כוחותיו את

 הטנקים חטיבת של המבוקעת בגזרתה
 בפועל, הסורים נהגו בדיוק בך ״ברק״.

 אז אמנם לשיאו. לחצם הגיע ממש 8.10וב־
 אבל בחזית. המילואים עוצבות נמצאו ■כבר

 כמעט הופנה אשר האוויר, חיל של חלקו
 בבלימת ■ומכריע חיוני היה לגולן, כולו

אחורה. הדיפתם ובתחילת הסורים
 בזהירות לחשב צריו היה הרמטב״ל

 בליל כי האוויר, חיל הפעלת את מייוחדת
 הקרקע כוחות כל את היקצה נבר 8—7

 להשפיע מעתה היה ויכול השונות לחזיתות
 לתגבר או ביבשה, המיבצעים מהלך על

 הפעלת באמצעות ■ורק או ■וגזרות, מאמצים
ה המטכ״ל״ ״עתודת שהיה האוויר, חיל

 של השני היום מן היחידה, משמעותית
תומה. עד המילחמד.
 וההשפעה האודר עוצמת ניצול לנושאי

ב נשוב עוד לסיני הגולן שביו ההדדית
 של הספציפי לעניין אולם הסידרה. המשך

 יש ״תוכנית־אלעזר״ במיסגרת האוויר סיוע
 לעצם הנוגעת שניה, גדולה תמיהה לצרף

הגשמתו. של הטכנית היכולת

1980 הזה העולם




