
 (אורי רפול חטיבת של הטנקים ומג״ד
 כוחותיו את להפנות הוא גם נדרש בראוו)

לחילוץ. ולהצטרף
ישר מתוך בתנועה אז נמצא עצמו טל

במקומו, עצר הוא צומת־רפיח• אל אל
יותר. תקיו קשר להבטיח כדי

 מפני כי לומר, ניתן גסות כמעט
לש הצנחנים מח״ט של אי־יכולתו

ומשור נייד כר,רכ כוחותיו על לוט
 עצמו והוא עוצמתו כל התפזרה יין,

קשה. כצרה הסתכך
במקו טל אוגדת כל שתיעצר גרם בכך

לחילו־ תופנה הכולל מכוחה שכמחצית מה,
 תיבלם האוגדתית התנופה ושכל האישי, צו

תשובש. כולה וחאופרציה
 זמן, באותו מתעורר, היה אילו
 כנקודה רציני מצרי איום איזשהו
ל עשוי האוגדה מצב היה אחרת,
כו היעדר מחמת קריטי, היהפך

 רפול חולץ בפועל, בו. לטיפול חות
 וכל עמום), (פלוגת שלו הטקנים על־ידי 4

למשימו הוחזרו אליו המתמקדים הכוחות
הקודמות. תיהם

 כבר מאד, חמור אחד, נזק אכל
הבי מן דבר שנבטל כלא : נעשה
 לחימת ניהול דרך על הקשה קורת

 אופן־ את בקבלנו הרי, ,7 הטיבה
 פיצול בי לקבוע יש בנתון, ניהולו

לצו שונים, כוונים לשני החטיבה ן
ה הוא הצנחנים, מה״ט חילוץ רף

על 7 שחטיכה לכך, הישיר גורם
 קרעים־קרעים, הג׳יראדי על תה

ייע הראשון מגעה שכבר כמקום
ה ובפיקוד עוצמתה, כמלוא שה

ומיפקדתו. מה״ט ■
עצ הצנחנים חטיבת ללחימת שנוגע מד.

 שהצנחנים ניכר, ראשון במבט כבר מה,
 הלחימה, את שם. די־מיותרים היו כילם
 תוצאת את וקבעה המצרים את מוטטה אשר

 של — פטונים פלוגות -שתי ביצעו הקרב,
 של חשוב אך קצר בסיוע דני, ושל עמוס

עין־גיל. פלוגת
שהפטו־ לצנחנים, היה גדול נם
הפר מילחמותיהם כמהלך נים,

הש ולכסוף העסיקו נתקלו, טיות,
 הגדו• הריכוזים שלושת את מידו,
כמרחב. מצריים טנקים של דיים

 על ועמוס. דני טיפלו הצפוניים בשני ■
 בתחילת עין־גיל עלה הדרומי הריכוז

או תימרן הסטאלינים, את איגף תנועתו,
 כך, השמידם. ואחר־כך לעמדת־נתיתות תם

 בכל טיבי, כוח את והפקיר שנעלם למרות
 כן, לולא רב. שירות עין־גיל לו עשה זאת

 ה־ -שגדוד כימעט־ודאית, סכנה נשקפה
ה טיבי כוח על הדרומי'יעלה סטאלינים

טבח. בו ויערוך מנותק,

דון ססאדין ב
 טנקים לינ״קסת הצנחנים ניעות ך}

— בודד סטאלין על־ידי הומחשה
— הדרומי הגדוד מן שריד־פליטה כנראה

עש כמה עד והתקדם לפתע הופיע אשר |
ש טיבי, של מעמדת־הפיקוד מטרים רות

 לפי הרבים. פצועיו ריכוז גם נמצא לידה !
 של פצצות כמה אליו גורו התיאורים, |

 אבל הר-שימו. לא או פגעו, לא אשר בזוקה,
1 ____________________________

 השתבש נורו הגינצע
 צורך שהיה מפני

 המפסד את להציל
מצר■ מיתתם על שתלה

 שבחזית צוהרו את משום־מה, פתח, הנהג
 רימון- פנימה זריז צנחן קלע ואז התובה, י

רובה.
 עד נמצא כררנ״ט סטאדין היסוד

 לכך, נזקקו אם אצבע־אדוהים. תקד
 הצנחנים שד הנ״ט שכושר הרי
 וכושר — כיותר ונחות דקוי היה
 ל- הראשוני התנאי הוא טוב נ״ט

 כקרב■ להשתתף האמור הי״ר,
 על המושתת המודרני, היבשה
 אין זה שבעניין מסתבר רק״מ.
 נוספת כתגלית שנחשב ומה חדש,

— נחשף ככר יום־הכיפוריס של
ב ככר — בהירות כיתר ואפילו ,
ששת-הימיפי •

כמו מראה,. ממש של נ״ט כושר היעדר
 דלות מתאימים. אמצעים חוסר על בן׳

באיכות החי״ר, של האישיים הנ״ט אמצעי

 אבל ישן. כלקח כך מתגלה בכמות, כמו
 נ״ט. תודעת היעדר היה יותר וחמור חשוב

 בכך, יימצא זה לליקוי הברור הסימפטום
 והיותר־יעילים הכבדים- הנ״ט אמצעי שכל
 106 התול״רים כלומר, — החטיבה של

 אחת במיסגרת רוכזו — ג׳יפים על מ״מ-
 היום שומרון, דן בפיקוד תול״ר, (פלוגת

וקצין־חי״ר־וצנחנים־ראשי). תא״ל
עוצ את הגדודים מן שלל הריכוז עצם

 — -שלהם •העיקרית האורגנית הנ״ט מת
 טנקים, נגד רק לא אותם המשמשת והיא
 ישיר,• בכינון כארטילריה-של-חי״ר, גם אלא
 הצנחנים שיחידות בעת המטרות. סוגי לכל

חס היו הן הטנקים, בריחת על־ידי נחשפו
 נ״ט להגנה הן התול״רים, את מאד רות
 החי״ר עם הנעה — צמודה בארטילריה והן

 כמו ורדופה, כפושה ואיננה זבקיצבו,
 וניתוק קדימה תנועה של דיבוק הטנקים,

הרגלים. מן
 התול״ר פלוגת כל בוזבזה זמן, באותו

 עשה שלא גרגית״, מ״כוח כחלק לריק,
ביזבוז־ וגילם זו, בלחימה דבר כימעט

גדו בעוצמה היה נעצר שבתוכו המיתחם
קו ונפגע זועזע חלקו ולפחות בילבד, דית
 היו המיתחם עמדות ;דני טגקדי על־ידי דם,

 משם הדרום, מזרח. כלפי ללחימה בנויות
 ״לא־עביר״. שטח נחשב הצנחנים, תקפו

 שהיא לכך גרם הלא־צפוי כיוון־ההתקפה
 כלי־ רוב ערוכים שמולו בכיוון לא תנוהל
 — ראשונה בקדימות לא ובוודאי — הנשק

 מול במקום הצר, האגף על תינחת וגם
הרחבה. החזית
 על מוטל ודאי הכישלון מאשמת חלק

 המפוקפקות, ה״וזרמ״שיות״ הטאקטיקות
 הסתערויות־המצח — הצנחנים אימצו אשר

 אבידות גרמו זה, בנוסח הזחל״מים, של
 מפיגורם נובע האשמה עיקר אבל כבדות.

 לא אשר הצנחנים, של הכללי המיקצועי
 כושר־לחימה ולטפח לפתח אפילו השכילו
י ל ג  ורב־חייל־ גדולות במסגרות טוב, ר

שי הדורשות מורכבות, (ובנסיבות יות
 באמצעים קרוב חיפוי תימרון, של לוב

 מרגמות, בינוניים, (מקלעים אורגניים
— ארטילריה של מרחוק, וסיוע תול״רים)

איתן רפאל(״רפול״) אלוף
לומר...״ ניתן גסות ״במעט

ה (מגקודת־הראות לחלוטין מיותר עוצמה
ד ו א  נעשה לא החטיבתית). כמו ת, י ת ג

 יחידת את להשיב לשמו ראוי גסיון כל
ו הבלתי־ברורות ממשימותיה התול״רים

 לפחות השטח. של הדרומי באגף העקרות
 הרעיון נזכר לא מגעת׳ שידיעתי כמה עד
הזה. היום עצם עד

ב מוותרים חי״ר מפקדי כאשר
 והארטילריה הנ״ט על בזו קלות

 להם כשיש אפילו שלהם, הצמודים
דרשני. התופעה אומרת טנקים,

 שעם ללמוד, ניתן שמהן עדויות ישנן
טי של יחידה גם נמצאה הצנחנים חטיבת

 טכנו־ ביצועים (בעלי 11ס.ס.- נ״ט, לים
 על ממותקנים מאגר), לטיל דומים טקטיים

 אחר, נ״ט וכל התול״רים כמו זחל״מים.
 נגד לאו־דווקא להועיל כאלה טילים יכולים
 לא וכן — זכר יימצא לא להם גם טנקים.

בלחימה. ולנצלם לקדמם ניסיון לכל
 הבינוניות המרגמות של סיפורן דומיה

 זחל״מים, על המתנייעות, מ״מ) 120,81(
 הצנחנים. בחטיבת ניכרת, בכמות שנמצאו,

 באדמה, נבלעו כאילו נזכרות, אינן הן גס
 לניסיון או להפעלתן, עדות כל מצאתי לא

 היתד. אלה מרגמות של ח-שיבותן לניצולן.
 פיזור מנע כזכור, כי, במייוחד שם רבה

ה בארטילריה, יעילה הסתייעות הכוחות
מרחוק. ויורה בעורף ממוקמת

אנו במסום שימחה
* ל י כ י ם, ו די תו ס  ימכש׳ הליקויים ה
נוס לתוצאה תרם, או גרם, הללו לים ^
 חמורה אולי היתה הצנחנים שמבחינת פת,
:מכל

מו לחי״ר הפיכתם כי התברר
 עד נם מבוססת שדחימתו דרני,

 כושר-הלחי- את שיפרה לא רק׳׳מ,
 רגליות במשימות הצנחנים של מה

 החלי■ אפילו אולי אלא מובהקות,
תו. •ט

 ה־ היעלמות לאחר משנתקע טיבי, כוח
 בלחימת לגבור, היה יכול לא פטונים,

ש המצריים הרגלים על ״חי״ר־בחי״ר״,
רציניות: ממקדמות שנהנה אף על מולו,

 ההכרחי ההדוק, השיתוף את להזכיר ושלא
 הרבה חורגים אלה כל טנקים. עם והחיוני,

 למלאן שניתן דרישות, אותן לתחום מעבר
ורימונים. עוזים באמצעות

 ה־ בנושאי שהזעזוע למרות כן, כי הנה
 יום־הכיסורים מילחמת אחרי רק נגרם חי״ר

 הרציניים, החי״ר לקחי הרי ובעיקבותיה,
 דווקא יישאבו יותר, והחשובים המקיפים
ששת־הימים. מקרבות

 של אחד חי״רי לקח אפילו אין
 מששת- להפיקו ניתן שאין ,1ע7צ

שיימצ רבי־ם לקחים אך — הימים
הכיפו מיום יעדו לא כאחרונה, או

 ה- להימת בתחום וכעיקר רים;
בלחי הן גדולות, כמיסגרות חי״ר

״משור כלחימה והן ״רגלית״ מה
 מושי־ מעוצכת־היבשה בחדק יינת״,

תתת-הרק״כז.
 זאת העלח לא אם גם :פשוט ההסבר

 מפורשים בדברים או כתוב, במיסמך איש
ב החי׳׳ר את שיבחו אם וגם !על־פה

 האמת חגיגיים, ובמיסדרים נאים דיבורים
 החי״ר ניכשל 1967ב־ :להיעלם יכלה לא

 — חמור ובאופן המקומות בכל כימעט,
חטיבת־ד,צנח חרוצות ניכשלד. מכל ויותר

״ה ניתנה לבדה לד. אשר הסדירה׳ נים
 אותה -שתחמיץ כדי רק הגדולה״, הזדמנות

כליל.
 מה יבחן בכך, כלשהו ספק לו שיש מי
 נמצא האם ששת־הימים. אחרי לחי״ר קרה

 או בשיריון — אחד שפוי מפקד בצה״ל
 את העלה ׳,73ל־ ׳67 בין אשר — בחי״ר

 תצוייד שוב כי הדרי*שה, או האפשרות,
חי״רי חטיבת כך ותופעל

 הלקחים את לתמצת ניתן כעצם
 מיום־הביפו■ החיי״ר של העיקריים

 איסרו־ששת• ששמחות בכך, ריס
 אבד להפוך היו צריכות הימים

 מסקנה לחי״ר. ככד (מיקצועי)
 את להתחיל תאפשר זו, יעילה

 שד הרפורמה ואת חשכון־הנפש
 וה■ הגדולים הכישלונות מן החי״ד

 ששת-הימים, שד החודרים־לשורש
 המוגבלים הקטנים, מאדה כמקום

 יום־הביפו■ של יותר, והשיטחיים
ריס.

 ולבטים בעיות
חמץ בחיי

ת א מ
זידמן מרדכי הד״ר

רשפים הוצאת

 טרמפ תן
לחייל

202747 הזה העולם




