
המותן מן •ר■
)9 מעמוד (המשך
 התוכנית כי הבינו האוגדות מפקדי אבל

ה התוכנית היתר, אלעזר מסי ששמעו
ת י ד ו ק י  כאילו פעלו לפחות או, — פ

 כאמור, כי, להאשימם, אין גם הבינו. כך
ר המהלכים לפירוט אלעזר ירד ע מ ה

ם י י ת ם ואפילו כ י י ט ק א ט  והי־ ה
 שנמסרו להאמין טובה סיבה להם תה

 שיטת־הפעולה״ ו,-עיקרי ״המשימה״ להם
 לאוג- שבו שכך, כיוון ומחייב. סופי באופן

קדחת בנוהל־קרב מייד והחלו מתיהם
שם. ני

 האוגדונרים, וגם אלעזר שעזבו לאחר
 את ולבחון לשבת סוף־סוף גונן היה יכול

 שמע עצמו הוא אשר הרמטכ״ל, תוכנית
ד לראשונה אותה ח  האוגדונרים עם י

 מספיק זמן שיקבלנה במקום הכפופים,
ם ד ו , ק  ו״זד ההגיון כדרישת להם
 הבין מצידו, גונן, כי נראה אבל ספר״.

 שתוכנית־אלעזר — הבין כאילו נהג או —
 וע- ת לי ל״ כ המט הפקודה רק היתד.
 כדי ברמתו, ולעבדה לפרטה עליו עתה

ו התוכנית את ממנה להפיק ק י פ ה
 בשעה רק גונן סיים זו מלאכה ת. י ד

 למועד קודם בילבד שעות חמש — 03.00
 התוכנית את ושלח — המיתקפה תחילת
 נתקבל 06.00 בשעה ל״בור.״ במטוס שהכין
 יש הטוב, הסדר מבחינת הרמטכ״ל. אישור
לפני בילבד שעתיים — אז רק כי לומר

 לקבוע, גונן היה יכול - לדרכו ברן יציאת
ה המשימות את ומוסמך, סופי באורח

לאוגדות. ספציפיות
 שונים הדכרים פני היו כפועל
 שסיים קודם הרכה עוד דחדוטין.

 (שעדייו תוכניתו הכנת את גונן
״פקו אפילו פורמלית, היתה, לא

 האוגדות מפקדי סיימו ככר דה״)
ה כלומר שלהם. נוהלי־הקרם את

 נוהלי־הקרב את סיימו כפופים
ם הרכה שלהם ד ו שהשלים ק

 נוטים וחץ בעת
לנטוש צורו ,מפקד

 - עסדת־הממה את
אינטואיציה על ולסמוך

 נוהל״הקרם את הממונה הדרג
 אישור את גונן שקיכל ועד שלו.

ו לתוכנית הרמטכ״ל ק י פ ה
, ית  ככר נשלמו כי להניח יש ד

ם כדרגי נוהלי-הקרם , י ד ו ד ג ה  
לעשותם). שטרחו וכמידה (אם

 לסיכום זה ניתוח להפוך יכול אינני
ש מה גם כי דומני אך המטה.״ ״תורת

הקביעה, את כראוי לתמוך בו די תיארתי
 בדרום החליף באוקטובר 8ח־ לקראת כי

 עבודת- של מקומה את טוטאלי באלאגאן
דרג. כל ובתוך הדרגים בין תקינה, מטה

או של כפועל הלחימה תיאורי
 מיפ־ אף כי ככירור מראים יום תו

 מן המשתתפות, מכין אחת קדה
האוג עד הפיקוד דרך המטכ״ל,

ממש, של תיכנון כיצעה לא דות,
כ להתכונן יכלה לא גם וממילא >

חומרית. מכחינה יאות
מוט ולנזקיה למהומה והאשם האחריות

 אלעזר! דויד על וראשונה, בראש לים,
 הדרום, פיקוד מיפקדת על השניה, ובשורה

 עבו- ברמתה, הפעילה, אילו — היא אשר
 עולה היה — ומסודרת יעילה דת־מטה

 ה־ קילקולי את במעט לא לקזז בידה
רמטכ״ל.

הסירסומים, מן להתרשם שניתן כמה עד
 בליל האוגדתיות, המיפקדות עבודת היתד.

 הממונים! בדרגים מאשר יותר טובה ,8-7
יעי היתד. שבהכרח אומר הדבר אין אבל
 אי־הסדרים מפני מיקרה, בכל במיוחד. לה

סי מלכתחילה, נשקף, לא הפיקוד, ברמת *
ש במיגבלות יספיקו, שד,אוגדות רב כוי

 הזמן לחץ מפני ובעיקר — עליהן נכפו
 לאחר רק להורותם גונן שנזכר והשינויים

 להפעיל — הפיקודית התוכנית את שעיבד
 לפעול הנסיון כי נדמה יעילים. נוהלי־קרב

 רק לביצוע, תיכנון המקדים מסודר, כצבא
הדרום. בחזית השורה את שיבש

הנוגעים, לכל היה מוטכ אולי
כפסכדו*תיכ■ עצמם יטריחו שלא

יקו לישון, יילכו אלא מכולכל, נון >
 תחילת לפני שתיים או שעה מו

 ככיצוע, מייד ויתחילו המיתקפח
ה* כשיטת נעשה הניהול כאשר
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סטילה
 הכחולות הטיפות

לעיניים
לעיניים. הכחולות הטיפות קטילה
צורבות. עיניים על מידית מקל

מהעיניים. אדמומיות מקיר
 עיפות. עיניים מרענו

 המצורף העלון את קראי
קטילה. בקבוקון לכל

נאור-ורשבסיך

7 אוגוסט גליו! חדש! הופיע! | 5 |
־ובשור דו

1 :1 * 1 1 1יו־ר ובנגנלס באתן הנושטרה ן1
1973 חיפה, אפרגן, וצח חדשים. גילויים ★
החום! את לשוות דוושות: הפרוצות ★
נשקי לענייני מיוחד מוסך ★
ו ★  בבת־ים! הסמים מאורת הוצתה נ

ם חם! נתפסו..על *התוקפי
ת חדשות ועוד: ועוד ועוד טו ה ת לו ת בתמונו סנסציוניו

והעולם מהארץ

ן *יי נ? ו ע ג ש . ל ' ר ש תו י ו ו
ם בכל להשיג ★ קי ס קיו ת״א ,13 צ׳לנוב ״גד׳/ הפצה: • ה

1981 הזה העולר




