
 ■שבאה בגיזרתם, המצרית ההתקפה ביהדיתת
ההסתערות. כישלון לאחר תיכף

ני מדיניות כי לומר ראוי יזה (בהקשר
הכי ביום ננקטה אשר התגבורות, צול

 לשים ביותר וחשוב — נכונה היתה פורים,
 חכם איזשהו ייקום לא שלהבא כדי לכך, לב

 החידוש, למען ולהפוך, הלכות לחדש
 אבל ישנות, תפיסות ״המקוריות״, לשם או

ב הקלאסית השגיאה וימוכחות. נכונות
 לתגבר שבמקום בכך, מתבטאת זה תחום

 אשר לוחמות, ועוצבות יחידות ולהשלים
 עוצרים ויעיל, קיים עדיין ׳שילדן לפיחות

עוצ מהן מרכיבים בעורף, התגבורות את
להח קדימה, שולחים ואותן הדשות בות
 צר,״ל הותשו. או שנשחקו הללו את ליף
 ;לחזית התגבורות את מייד לשלוח נהג

 הק-שה והגרעין הפיקוד שלד איתנות ומפני
 ביום־הכיפורים, והחטיבות הגדודים רוב ישל

 לעבור הנבונה התיגבויר מדיניות איפשרה
 עוצב- מסגרות אותן באמצעות למיתקפה,

 הבלימה הלם את ספגו אשר עצמן, תיות
 — באמת רב הישג זה היה אבידותיה. ואת
 שב־ לטובתנו והמכריעים החשובים אחד

 ו־ יושמה זו מדיניות האחרונה. מילחמה
 הטנקים. ביחידות במיוחד השפיעהדלחיוב

הת כוח־האדם, בתיחום התאפשרה, מכוחה
זהנשנית). החוזרת חדשותו

 וה־ התימרון אלמנט שהוא חיל־הרגלים,
 בצד כוחות־היבשה, של השני הסתערות
 כושר את טיבעו, מעצם חסר, הטנקים,
 של ההתחדשות־החוזרת יכולת ואת הספיגה

הוא ההבדל שיורש הטנקים. ויחידת הטנק

 הסווים על לסמוך אפשר
 את למדו שהם

 והם ־ ׳וס־הכיפוריס לקח
השגיאה על יחזרו לא

 ה־ של ש״מולקולת־הבסייס־הלוחמת״ בכך,
מצ זה של כדשרו הרגלי־הפרט. היא חי״ר

האנו והסבולת היכולת בגבולות טמצם
שיים.

 לוחם איננו לעומתו, הטנקיסט,
 מצוות, כחלק אלא בנופו, פיזית

 ציוד. של מיכני תיפעול ובאמצעות
ל קובע גורם הוא הגופני הכושר

 יכול שטנקיסט כעוד הרגלי נכי
 מצבו באשר גם וללחום להמשיך

 למה מתחת כהרבה ירוד הגופני
ו כחי״ר; אדום״ ״קו שייחשב
 להמשיך ככוחו יהיה אף תכופות
 לאחר גם סבירה, כיעילות ולתפקד
 חי״ר איש מוציאה שהיתה פציעה,

ומיד. לחלוטין פעולה מכלל
 הואי הטנק של זה ״פיזיולוגי״ אספקט

מילו על המבוסס בצבא רבה חשיבות בעל
 מן יתמיד איננו הגופני כושרם אשר אים, ן

 (קודם־מיל- התראה תקופת וגם המעולים
 פעם אף תהיה לא ארוכה, הנחשבת חמה)

מש ׳שיפור ייתכן שבמישכה דיה, ארוכה
זה. בכושר מעותי

 הטנקים — מעין־בית הטנק היות עובדת
ם שי די ח רי אף מכילים ה דו ר סי וי או - ג ו ז  מי
 יכולתו לטובת מאד משפיעה — ומטבחון

 פרקי-זמן משך ברציפות לתפקד הצוות של
 חלוקה קשים. מזג־אוויר בתנאי גם ארוכים,

 מוקדמת הכשרה בצוות, העבודה ישל נכונה
 אנשי־צוות, ואימון מיקצוע בכל אחידה ,

 אחד ממיקצוע יותיר למלא מסו׳גלים שיהיו
 פעולת על מקילים רק אינם אלה כל —

 החלפות ביצוע מאפשרים גם אלא הצוות,
 מיוחדים, קשיים ללא תיגבורות ושילוב

 (לא בתקופת־הסתגלות צורך שיהיה ובלא
ממו היכרות להעדיף ושאין רצוי, שהדבר

!)אנישי־הצוות של שכת
 יותר הרבה ■קשים כאלה ושילוב תייחלוף

 לחלק ניתן אין בה אישר חי״ר, בכיתת
 אלא ומיכני, קבוע-ימראש באופן תפקידים

המיוח בכישוריו כל, קודם להתחשב, יש
 וההיכרות ;לרעיו ביחס חייל, כל של דים
אינדיבידוא שהן ההדדיות, הרגילות או

 את להכריע עשויות ויסוביייקטיביות, ליות
למוות. איו לחיים היחידה לחימת

צביקר. כוח
 בהיותם הוא, הטנקים שר סרונם ךן

 כביטוי שבעולם, הציונות וכל מכונות 1 1
אותם, תניע לא חיל־השריון, על החביב

 יתרונם. גם זהו אבל יבש. מיכל־הדלק אם
 ממוקש, נקרעה השרשרת המנוע, נשפך אם

 נהרס, כולו הצריח אף או נקצץ התותח
 דק תלוי הכל תקומה. לטנק יש עדיין

 ובהימצאות החימוש אנשי של ביכולתם
 או היפגעות כך, מתאימים. חלקי־חילוף

 לאבדן שוות-ערך שהיא טנק, 'של הינזקיות
 אדם, שיל אנושה פציעה או חיוני, אבד

 המנוע שעות. כמה תוך להיתקן עשויה
 מורכן: מחדש, מחוברת השרשרת מוחלף,

 מוסר ההרוס הצריח לתותח, חדש קנה
 נלקח אשר תקין, צריח מותקן ובמקומו

 יוצא שחר ועם — מרוסקת שתובתו מטנק
וכשיר. חי טנק לקרב
אר כי להוסיף, יש אלה כל על
 ל■ מביאים צוות-הטנק אנשי בעת

עוצ יותר בו ומפעילים שדה־הקרב
אח לוחמים ארבעה בל מאשר מה,
 השפעתו ובי ;בכוחות-היבשה רים
ומ מנוהל אם בודד, טנק בל של

 רבה להיות עשויה בראוי, נוצל
 מדובר באשר להכריע, ואף מאד

 ב־ רק״ם לוחם בו טקטי, במצב
 הפגזים כמות קובעת אז רק״מ:

 נתונה כגזרה הנורים המדוייקים
 בל יוצאים אם משנה, הדבר ואין

מעשרה. או אחד אלה.מקנה
דוג כמה זכורות האחרונה המלחמה מן

 טנק בן צביקה״ ״כוח של זו כמו מאות,
 זבשלב — מרכזי תפקיד מילא אישר בודד,

י כיימעט מיסויים, קריטי, ד ב ל י ב — ב
ה הצומת אל הסורית ההתקדמות בלימת
 ״כוח ולחימה נאפת; של והחיוני מרכזי

 פלוגה־מוקטנת, היתד, שעוצמתו טייגר״,
 כוח פעולה מכלל הוציא אחד בלילה אשר

 עד יכך נטויה היתד, וידו — סורי חטיבתי
 (ודומני, לו קלות באבידות המילחמה, סוף
איחד). אף בלא

 ויחידות הטנקים כל כי לזמר אין אמנם,
 כי ודאי אך דומה, באופן השפיעו הטנקים

ן אלו דוגמאות נ י עק חריגים מייצגות א
 אולי מעטים, לא דומים מעללים רוניים:

אחרים. במקומות גם בוצעו פחות, מרשימים
ה של הפוטנציאלית הטקטית עוצמתם

 כה היא יחידודו־,טנקים ׳ושל הבודד טנק
 מיצוי לידי שד,באתה מגוונת, וגם רבה
קשה ומיבצעית מיקצועית בעיה היא מלא

 הנכון. הטקטי ניצולה מבעיית פחות לא —
זו כזה זה כי לומר יש הצער למירב

 ■־שלמים בפיתרונות נדירות לעיתים רק כים
הל הצרכים שלשני משום בעיקר ונכונים,

 של יסודיות וידיע׳ה הבנה בצד נדרשת, לו
ה את כהלכה ליישם היכולת גם הטנק,

ן להגיע, יכול שהטנק מוסכמה פ ו א  ב
ע ו ב ר ק ב ד כ , ו ל י ג  טוב מיצוי לכלל ר

 רק ׳ויעיל, נכון ולניצול מלא) לומר, (שלא
רב־חיילי מצוות־קרב כחלק מופעל בהיותו

 עוצבה במיסיגרת מתפקד מצידו, שהוא, —
י הוא הקרב כאשר רב־חיילית, ת ב צ ו  ע

טק ם י נ ו ר ימ יי ת של כסידרה ומבוצע
ם י י י שיהיה (במקום ט ת ד י ח  ונראה י

 ם י י ט ק ט ־ ו נ כ ט ביצועים של כסידרה
 ׳הסורים נקטו אילו בי אמרנו בברגרידא).

 צביקה היו ״מצריות״, טקטיקות
במ מושמדים זמיר) (סרן וטייגר
 כאותזז אך כסיני. רעיהם במו הרה,
הבו היו אידו בי לומר, נבון מידה
 עד מאומנים וגם בנויים בסיני הות

 — האוניברסליות המקובלות פי
 — נבון רב־חיידי באיזון בלומר,
ה ההי״ר את להביס היו יכולים
 למידה, עד לנטרדו לפחות או מצרי,

 לפעול לטנקים מאפשרת שהיתה
 אם הצלחה, ולהשיג סביר כחופש

 הצליחה של תכוסיה־למעשה לא
 שד הראשוני בשלב ככר המצרית,

 שגם המוכן, (כתנאי ״הכלימה״
 נכונות היו הננקטות הטאקטיקות

דיין). ושנונות
ה ויחידת חטנק כשל טאקטית יכולת

 וביחידת חבודד בדגלי תימצא לא טנקים
 במיז- כמו שבזירות בשדות־הקרב ד,רגלים.

דו כה הוא הטנק ואירופה, ריח-התיכון
 ה־ של העיקרית שהשפעתו עד מיננטי,

 קנה-המידה לפי כרגיל, בהם, נקבעת חי״ר
ל ■החי״ר יכולת לפי דהיינו, ;הטנק של

 הויפיש וליצור היריב של הטנקים את נטרל
 שיתוק על-ידי הידידותיים לטנקים פעולה

האיויביים. הנגד־טנקיים האמצעים
 הופכת זו עובדה אין נראה, שעוד כפי

ב ההי״ר את ו ש  — הטנקים מן פחות ח
 — הטקטית מנקיודת־הראות לא ובוודאי

 שלצורכי ד,אמיתה, את ממחישה היא אך
, ואופדיטיבית טאקטית הכרעה ת י א ב  צ

 וחיל- הקובעת, מערכת־הנשק הוא הטנק
 או ״מערכת־מושפעת״, בגדר הוא הרגלים

״מסייעת״.
הבא) כשבוע (המשך
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2 שבוע
 חיפה ״ארמון״ 1 בבד בד ת״א, ״חן״ ״אלנבי",

 באר״שבע ״אורות״ ] בבד בד ירושלים ״עדן״ ״חן׳/
!גמלות והזמנות הנחות • מראש כרטיסים הכינו
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משווע!! שקו על חמס קורא אני
 משפחתי יועץ סופר, האסטרולוג, הררי, י.ג. הפרופ׳

 טל. חולון, ,32 אילת רח׳ — ההצלחה״ ״סוד מכון ומנהל
— מודיע ,843779

שלום! והעדות, השכבות מכל ורעי לידידי
 לאומיים רגשות מתון נבעה לארץ עלייתי לכם, כידוע

 עזבתי זו, מטרה למען ולעמי. למולדתי ואהבה טהורים,
 ויהודים גויים על ונערץ אהוב מלן כיועץ ויוקרתי, גדולתי

 תופת. עינויי ועונתי נעצרתי בגולה, בהיותי עוד מוצאי. בארץ
ציוני. היותי בגלל

 בעקבותי, אלפים העלתי הדיבור, פי על ארצה משהגעתי
 שנות 13 משן בארץ, הטובה והתנהגותי נאמנותי והוכחתי

 קשה- או מדוכא, לכל עזרתי יצירות, 50 כתבתי בה. שהותי
 מגבולי חרגתי לא והחוק. המדינה סידרי כיבדתי יום.

 שוחרי כל לקבל סרבתי מבורך. משפחתי ויועץ באסטרולוג
 ותורתנו הבריא המצפון שכנגד עזרה, ודורשי טפלות אמונות

 העיתונים). בכל במודעות זאת ציינתי שאף (כפי הקדושה.
 טירחתי. עבור ביותר זול מחיר וקיבלתי במועט, הסתפקתי

כפיו. וייצירי השם כנגד כפי ניקיון הוכחתי
 ובת שיר, סמדר — ההורס הכוח שבת פיללתי, לא
 הזדונית, לבקשתן נענתי ולא היות בי תתנקמנה בריתה,

ב אותי ותהפוכנה כביכול, מבעליהן להתגרש להן לעזור
 עיתוני שתארוני (כמו מנביא-עמים לגמד, — מענק כתבה

 ממגדל-מרומם — ובקיצור למכשף, הארץ) ועיתוני העולם
 בעמל שבניתי הטוב, שמי את הרסו זו, בצורה עמוקה, לבאר

שנה. 58 במשך קשים, וייסורים רב
 משרה לי בהציעו למרוקו, לחזור אחרי חיזר ידיד מלך
 שלא שני, ומצד אחד, מצד אישיות מסיבות סרבתי מכובדת.

 עימי העלתי אשר אחרים יגררו שאחריה דוגמא, אשמש
. לארץ

 קילקלה אשר את היום, יתקן לא ״לאשה״ עיתון באם,
 ״לאשה״, בעיתון בכתבתה שיר סמדר — שלו העיתונאית

השמו קיצוניים באמצעים לנקוט הזכות את לעצמי אשמור
עימי. רים

 הרבים ולקוחותי עדתי בני ידידי, מכל אבקש בן, במו
 ״לאשה״, עיתון אל לפנות הארץ, בבל-רחבי להם עזרתי אשר

 השקרים ועל לי, שנגרם העוול על אפם וחרון כעסם להביע
עלי. טפלו אשר

רב, בכבוד
יוסף הררי ידידכם
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