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)45 מעמוד (המשך
 מוקדם תנאי מהווה ואף השפעתם ואת קים

 לקיים, להמשיך יוכל שהטנק' לכך, ראשי
 כ״מער־ ,מעמדו את ימינו של בשדה־הקרב

העיקרית. הקונבנציונלית כת־הנשק״
 והעוב־ התיאורטי לפרדס שניכנס טרם

 ועליו אלה, קביעות נובעות שממנו דתי,
 לעצמנו, ונברר שנקדים ראוי מבוססות, הן

 לחימת את ולהשתית להמשיך עלינו למה
 בניינם את וממילא — שלנו כוחות־היבשה

 ; הטנק על המירבית, במידה — ואירגונם
 ״יהודי״ נשק הינו הטנק למה תרצו, אם או,

במיוחד.

■ נשק ■הוד
 לחי- תולדות של השוואתית חיכה ףי

 זו מול מוגדרות, יחידות־טנקים מת ■6
 שנקל כפי — מוגדרות יחידות־רגלים של

 מילחמות תיאורי בסיס על לערכה, מאד
 כי מראה — ויום־הכיפורים1 ששת־הימים

 כד יחידות־הטנקים יגילו המילהמות בשתי
סבי יכולת־לחיימה על ושמרו שר־שרידות

 מתחילת לרוב ממושכות, תקופות משך רה
 כבדות אבידות למרות סופה, עד המילחמה
 פעם. אחר פעם אותן ישחקו אשר רצופות,
אבידות סבלה אשר חי״ר יחידת לעומתן,

רוסי* טנק משמיד גרמני ג״ט
לבד לא אך מלך,

 זקוקה היתה אחד, בודד בקרב כבדות
 מ־ להתארגן כדי ממושכת־ביחס לתקופה

■חדש.
 להוציא כדי כי בכך, נוכחנו ושוב שוב

 כלל, בדרך נחוצות, פעולה מכלל טנק
 המשיכו מעטים לא טנקים פגיעות. כמה

 קשה, שנפגעו לאחר גם ביעילות ללחום
נהדרו. אף או

 רוב יצאו -ששת־חיימים ממילהמת כבר
:שרו כשהם בקרבות, שהשתתפו הטנקים,

 וחלקיהם ורסיסים מפגיעות וחרוצים טים
ה השריון גבי על המחוברים החיצוניים,

 ב־ כך יותר עוד נחרכו. או הותזו עיקרי,
 מקודמתה. הממושכת האחרונה, מילחמה

 משך נלחמים גדודי־טנקים היו רגיל, כדבר
ה בבוקר אבל ומידלדלים. נפגעים היום,

 השלמות תיקונים, של לילה לאחר מחרת,
נכו גדודים אותם שוב ניצבו והתארגנות,

 אך חסרות, במצבות אמנם — לקרב נים
 משמעותית עוצמה בעלות כמיסיגרת עדיין

כושר־פעולה. וברות
 מאנשי־ רבים גם הטנקים, כמו

יו חלקם — פצועים היו הצוותות
 נשאר עוד כל אך אחת. מפעם תר

 ולו פעיל, פיקודי שלד ליחידה
 שבים הגדודים היו ביותר, מצומצם

ה ציפור מעשה מחדש, ועולים
עצמם. מאפר פניקס,

 המיל- בעת ירדו, ספורים ■גדודים רק
 ואפילו — צה״ל של הכוחות״ מ״סדר חמה,

 בשמד רובו אשר יגורי, אסף של גדודו
 ה- מול באלאקלבה״״• ב״הסתערות ונלכד

 לאחר גם וללחום להתקיים המשיך פירדאן,
 התופת, מן ליציאתם מיד ושרידיו מכן;

וחשוב פעיל חלק ליטול מסוגלים היו

 התותח את איתר הטנק מטר. 20 ממרחק *
לעברו. צודד וכבר מ״מ) 76(

פר (של הקלה״ החטיבה ״הסתערות **
 הלורד כתב שעליה במילחמת־קרים, שים)

המפורסם. שירו את טניסון
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