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 פטו׳ הטובה ה״ספיישל״(ז־יזלדה את לשלב
אלו). מקלקולציות רה

ופול של כישלונו
 חטחניקות (או הטקטיקה כחיגה **
ה היו ״לוחמודשיריון״ של הטקטיות) *■ו

 אף מוחלט. ומושגי תורתי בישימון צנחנים
רג בלחימה שלהם המיבצעיות הטכניקות

 מומחים, לחיות אמורים היו שבה לית,
 חייל כל — ביותר המתקדמות מן היו לא

ל יכול היה ״הבריגדה״ מן ממוצע רגלי
הצנ אבל ידעו, שלא דברים הרבה למדם
 !בכלל אם מאד, מעט לו לחדש יכלו חנים

אחת על כחרמ״ש, שיריוך, וב״לוחמת

 ומוחלט סגור מונופול היתה זו וכמה. כמה
ל כלומר, — לצנחנים חיל-חשיריון. של

 שם היתד, לא — צה״ל של החי״ר אנשי
דריסת־רגל.

זח על הצנחנים משעלו כך,
 לא משוריינת, עוצבה והפכו ״מים ל

 את לאמץ אלא בידם, ברירה היתה
 שפותחה כפי החרמ״ש׳׳ ״לוחמת

מקו תורה זו היתה בחיל-השיריון.
 על־ כעיקר שאופיינה כיותר, רית
 שהחרט״ש להבטיח השאיפה ידי

 ומה ״חיל-רגליס״ שפחות מה יהיה
״משוריין״. שיותר

הס לצורכי נוצרו, אלעזר בתקופת עוד
 הסובייטי הדגם מן מערך־קווי על תערות
 טאקטיקות המצרים) אצל אז נקוט (שהיה

 לשבחו אותן מאזכרים משום־מה — משונות
 מעין הזחל״ם הפך שבהן — אלעזר של

 בעיקבות החפירות, על והסתער טנק־זוטא,
 לאורכן, תנועה או ״דריסתן״ תוך הטנקים,

 ״ברכוב״. לוחמים שלהם הרגלים כאשר
 להיות החרמ״ש אנשי חדלו כד למעשה,

 זחל״ם׳/ צוות ״אנשי הפכו אלא רגלים,
 סיפונו, גבי מעל נשקם את המפעילים

התע תוך ואל האוייב, כלפי תנועה, תוך
 לא החרמ״ש כי הובטח זה באופן לות.
 ללחימה שיירד על־ידי ״התנופה״, את יעכב

רגלית.

 בחי״ר זילזול השתמע אלה מטאקטיקות
המוח והכנעתו — כחרמ״ש בגילגולו —

 להם, וכפוף מישני כגורם לטנקים לטת
 שבהן בנסיבות ואף הטאקטי במישור גם

 גורם- הוא החי״ר כי הכל על מקובל
 בגדר חינם והטנקים הדומיננטי, העוצמה
 שהשיריונאים היא, • האמת לו. ״מסייע״

ש ומה החרמ״ש, על-ידי מדי הוטרדו לא
 שהרי כיצד. או עושה, לא או עושה, הוא

 את ימוטטו אשר הם הטנקים הכי בלאו
 ה- כאשר המשימה, את וישיגו האוייב
אחריהם. מטאטא רק חרמ״ש

ה כבלו אלה, אורחי-לחימה באמצם
 טאק- לטכניקות מראש עצמם את צנחנים

ב ואנטי־חי״ריות שוגות־מיסודות טיות
 אירגו־ ועל תפיסות על המבוססות אופיין,

הצנחנים אשר תפקידים, וחלוקת ני־כוחות

 באופן בכלל, אם לבצעם, וידעו הבינום לא
בילבד. ומכני חיצוני

 היתה והרח־אסוךבכוח במייוחד קריטית
 קנו אשר שהטקטיקות הצנחנים, אי־הבנת

עלי :הטנקים על מושתתות מחיל-השיריון
 והם הרצינית, העבודה כל מוטלת הם

חשי נודעה לא הקרב. גורל את החורצים
 הוא המסתער הכוח שרוב לכך, רבה בות

 זו עובדה חשיבות יותר, נכון חרמ״ש;
 אשר אנשים יותר שיימצאו בכך, רק היתה

הטנקים. בעיקבוח יטאטאו
 ממפקדי־המישנה אחד כל וכן עצמו, רפול

 לשלוט מיקרה, בכל מחוייבים, היו שלו,
של הטנקים על ביותר והדוק יעיל באופן

 נטייתם ובלימת קצר החזקתם תוך רשותם,
ל דוושודהמאיץ כאשר ללחום, הטבועה

הספצי בנסיבות לריצפה. בקביעות חוצה
 :וכמה כמה פי בכך חייבים היו ההן פיות

שבהן הטאקטיקות, היו לרצונם, או לרצונם

ה על מושתתות ללחום, נאלצו או בחרו
לבדו. כימעט הטנק ועל — טנק

 הטנקיסטים של הטאקטיקות מיגרעות
הזדמנו בכמה עליהן עמדנו וכבר ידועות,

 בהן היה לפחות אבל זו. בסידרהי גם יות
 ידעו הטנקיסטים ובעיקר, — פנימי הגיון

משוכ בכך, מאומנים היו עושים, הם מה
 מחוזקים וגם תפיסותיהם בצידקת נעים
בשטח. המציאותית הצלחתן לאור בהן,

עמ אשר ללחימה יצאו הצנחנים
 ראשון, ודבר — הטנק על כולה דה

הטנ על רסדהשליטה אה איבדו
 שיברחו להם והניחו שלהם, קים
רוח. לכל

 שלו המג״דים ושל רפול של כישלונם
 גונן של קרב, באותן מכישלונותיו, שונה

ניכ גונן בג׳יראדי. מכישלונו ובעיקר —
 ולא גרוע, באופן הקרב את תיכנו ני של,

 צריך. וגם יכול שהיה כפי כוחותיו את ניהל
 נמנע. שלא בר־מניעה, כישלון זה היה לכן,

 בלתי־ הצנהנים כישלון היה זאת, לעומת
ש המדיום את הכירו שלא משום נמנע,

 לחימת שתיכנון העובדה פעלו. באמצעותו
ו נכון כשלעצמו, היה, חטיבת־הצנחנים

 ש־ מפני בכלום, עזר לא שנון, אפילו
מסוג או מאומנים היו לא מפקדי־הצנחנים

ש לקרב ויצאו תוכניתם את להגשים לים
 ידעו לא ואפילו — מוכנים היו לא לקראתו

 ניכשל גונן :כלומר מוכנים. אינם כמה עד
 עוד בעצם, ניכשל, ורפול — הקרב בתוך
 הטענה לכן, הראשון. הכדור שנורה לפני

 ונכונה חלה אשמה״, ״המערכת של הנפוצה
 לגבי מאשר יותר הרבה הצנחנים, לגבי

״שבע״.

סדנעים <צנ1
 הפכה הצנחנים חטיבת חימת ך)
ה חציית לאחר מייד אומלל סיפור /

גבול.
אמ (של אחת הפטונים, פלוגות מארבע

 הושארה שם) נהרג אשר גילעדי, נון
במשימה גרנית״, ״כוח במיסגרת מאחור,
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קולנוע
שחקנים

□יותר החביב הצמד
 קובעת, עתיקודיומין הוליוודית מסורת

 גם היא יותר, יפה היא שהשחקנית שככל
 לדרגה מגיעה היא וכאשר יותר. טיפשה

 בעיר- הכל, אליה מתייחסים פצצת־מין, של
הת שחזהו אינפנטילי יצור כאל הסרטים,

ה הדיבורים מכאן מוחו. חשבון על פתח
וה המטומטמת״, ״הבלונדית על תכופים
 צריכה אינה יפה שנערה העיוורת אמונה
 מה כל משיגה ממילא שהיא משום שכל,
אחרות. בדרכים רוצה שהיא

 לאמאר הדי הארלו, ג׳ין מונרו, מרילין
 בבריאותן שילמו אחרות רבות ואלילות
המסו זאת, ולמרות הצלחתן, על הנפשית

 משתנים, הזמנים אבל נשארה. בעינה רת
פצ שיש ומסתבר משתפרת, הקומוניקציה

 המסנוורת החזית מאחרי שמסתירות צות,
ללא־הרף. שפועל מוח

 ביותר הטוב הדבר וולש. ראקל למשל,
ב המוצלח הצמד ש״זה הוא עלייה שנאמר

 לראקל מתבונן אינו (איש בהוליווד״ יותר
 יותר קצת אלא ההסבר, ממשיך בעיניים,

 הסרטים בגאון). הצמד מזדקר שם למטה,
״הופ באיוולתם. הפליאו חלק נטלה שבהם

 עד מטופשים, תפקידים הרבה בכל־כך עתי
טיפ להיות חייבת אני כי החליטו שהכל
 שהעניקה הראייונות ראקל. נאנחת שה,״

 התמונה, את בהרבה שיפרו לא לעיתונות
ב שנקראה (כפי טחאדה ראקל והגברת

 להפליא כשמוחה מתוכם השתקפה מקור)
החזה. מן חוץ המובנים, בכל

 חדש סרט כל המפורסמת. המחלבה
 שלא לקאריירה חדש הספד העלה שלה

 אבל ביקורתית. מבחינה מעולם התעלתה
 אותה שמכנים כפי המפורסמת,, ״המחלבה״
 למרות צופים למשוך הצליחה בהוליווד,

 מה על דמעות, הזילה ואם הביקורות,
 אל בדרך תמיד זה היה בהם, שנכתב
הבנק.

המח־ אמא, החדש סרטה למשל, הנה,
שחקנית־זמרת

החזית מאחרי

וולש ראקל
הזמן כל שפועל מה
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