
המערבי הכותל ליד צנחנים השבעת טכס

הוזרמ׳־ש כל העברת צהיל: של החי׳ר להגדלת דרכים שלוש יש
חטיסת׳המשך והקמת נוספת סדירה ״חומה״ ר ח׳ חטיבת הקמת ר. לחי־

חחש הווי״ר מחדל
 של אחרים בתיאורים וגם — זו בסידרד. אחת, א

 שבמילהמה העובדה, נזכרה — יום־הניפורים קרבות /
 שהראינו, כפי אמנם, חיל־רגלים. די חסר צה״ל היה זו

 שנמצאו וחרמ״ש), (חי״ר ״הרגלים״ יחידות סיספר -סך-כל
 האחרונה, בסילחמה צה״ל של (,״סדר־הכוחות״) בסד״ב

 אולם קנה־מידה. כל לפי צרכיו, כל לסיפוק בו היה די
 המכונה, זה — מיעוט .רק הללו, הרגלים המון מתוך

 חיל־רגלים נחשב — מעולה״) (״חי״ר ״חיר״מ״ משום־מד.
 שהיו! כפי צה״ל, ■של הסטנדרטים לפי גם ראוי־לשמז

 לצה״ל :היפוכו וגם הדבר נכונים מעשית, מבחינה ולכן
 ת־ מעוצם סבל אכן הוא בשעה ובה רגלים, הרבה היה

בלתי־מספקת. חי״ד־לוחמת
 כלא — ראוי״לשמו בחי״ר הכמותי המחסור

 דשדה־הקרב והתאמתו עידכונו למידת קשר כל
 שני יליד אלא המציאות, כורח אינו — המודרני
ומסורתיים. חמורים גדולים, מחדלים

 השני עמדנו. כבר — החרמ״ש״ ,,מחדל — האחד על
 כומתת צבע פי (על החום״ החי״ר ״מחדל להיקרא ראוי

״גולני״).
 אנשי־החי״ר יכולים עוד הראשון המחדל לגבי אם

 על ולהסתמך — קלושים כולם — שונים הסברים להעלות
ואף חש״ן את באחריות לשתף כדי הצאי־אמיתויות,

 מחדש והקים יש
 ״גיבונת׳״ חטיבת את

 מינצעיקדש קוב שפוזרה
ל״גומי׳• אחות ולהופכה

 לא השני, המחדל לגבי הרי כשעיר-לעזאזל לשמשו
 זה מחדל אלה: דחוקים ■תירוצים אפילו להם יימצאו
ופעי סמכותם אחריותם, בתחום כולו ומתרחש התרחיש

הבילבדי. לותם
 רק תוקן אילו ואף — החום״ "החי״ר ״מחדל לולא

 היתד, — נאמר) ששת־הימים, (אחרי שנים כמה לפני
כימעט-כפולה כמות ,ביום־ד,כיפורים צה״ל, לרשות עומדת
! 1 1 יו׳ 10 ו

 ככל (בתחומה) מכרעת כזו, ■שתוספת בלא — חיר״.מ של
 כוחות־היבשת במיבנה עקרוניים *שינויים תדרוש שהיתה,

 כוח- בכמות כלשהו ■בגידול כרוכה שתהיה ובלא ואירגונם,
 שחטיבת היה כך לשם שנדרש כל לחי״ר. שהוקצתה האדם
 חטי- ותקיים תיצור הסדירה, חטיבת־הצנחנים כמו גולני,

גולני, יוצאי על יתבססו אשר מילואים,׳ של בות־בנות

----------- מאח -----------

עמידרוו־ □נימין
 — במילואים אחרים תפקידים מיני בכל יפוזרו שאלה תחת
■ויאבדו. יתבזבזו למעשה, וכך,

 החום״ החי״ר ,,מחדד שד המדא דתיקונו
 חטיבת ודהקים אחד, צעד עוד דהרחיק נחוץ
 זו שתהיה (ואי־אפשר נוספת ״חומה״ חי״ר
 שגם דחיים), השבה ״גיכעתי״ חטיבת אדא,

 חיר״מ־ שד חטיבות־כנות וייזונו ייווצרו ממנה
 כתנאי מחייב, כבר זה צעד־משדים מידואים.

 ה־ הוצאת שד האירגוני השינוי את מוקדם
 מסויים דידוד וגם החי״ר אד מחש״ן חרמי׳ש

 שיעורי (מבחינת הסדירה הצנחנים חטיבת שד
 בכמותו דא השונים, דסוגיו כוח־האדם סוגי

הבודדת).
 אינה ו״בנותיה״ החדשה החטיבה הקמת גם־ כלומד,

 ״טובים״ אנשים יותר או — אנשים יותר בהקצאת כרוכה
 הרפורמה כל כוחות-היבשה. של הרגלים לאלמנט —

 ■החיר״מ כמות השלשת תגרום בסיכומה, אשר כולה, הזאת
 וניצול יותר, יעיל ניהול אלא מחייבת איננה בצה״ל,
הקיימים. (היחסיים) המשאבים של יותר, ■מושכל

החום״, החי״ר ״מחדל את ולנתח להציג תנסה זו סקירה
תיקונו. דרך את כאן, האפשר במידת ולנמק, ■לפרט וגם

הצנחנים וו מ גורני
 לבסוף המוצלחת, אך - והיקרה המרה חימתה 6ך
ה ״החרמון של לכיבושו-מחדש גולני חטיבת של — /

 בצפון, יום־הכיפורים מילחמת של בשלב-הסיום ישראלי״,
:חשובים דברים שני הוכיחה

 אימוניה וגם שהותה שדמרות ראשית •
 הררי, בשטח ברציפות, שנים משך הממושכים,

 — הרים״ ״דוחמת מהי גודני חטיבת ידעה דא
 אחרות (מדי) רכות ויחידות עוצבות במו ודכן,
 אומץ■ מכוח יותר משימתה את השיגה ״ד, בצח
 הדוחמים ושד המפקדים שד ועיקשותם דיכם

 ויבזד■ הטאקטית תבונתם מפני מאשר כשטח,
הכי הטאקטי הפיקוד אנשי שד המיקצועית תם
והגבוה. נוני

 אחר, בהיבט רק דבר, אותו הוא השני המוכח <•
ה המעשה של החיובית הכללית התשתית את הרואה
 והשנינות התבונה מהיעדר דווקא :לא) או (חיובי ענייני

 שביצעו והלוחמים, המפקדים את אילץ אשר המיבצעיות,
 איתנות אומץ, באמצעות להשיגה בפועל, המשימה את

 החותכת ההזדמנות גולני לאנשי ניתנה ונחישות-ההחלטה,
 בכמות בגולני, מצויות אכן אלו תכונות כי להוכיח, ביותר

 ל״אדומים״. (בחי״ר) יוחדו שקודם כאלה, באיכות כמו
 תל-פאחר, בכיבוש בעיקר בששת־הימים, גזלני לחימת

 ספקות שררו עוד אם אך ״כיימעט-צנחנית״. היתה כבר
 ובעיקר — ביום־הכיפורים ■גולני קרבות באו מישהו, בלב

וסילקום. — בחרמון
שוות־ גודני נחשבת האחרונות, כשנים כך,

 וגילה ו חי־ חטיבת
 וגיל מחומר־אגוש׳ המורכבת
 מחטיבת תיפול לא

בואו׳ תתאמן אס הצנחנים,
הצנחנים. :הצינות כל, וכעיני הכר לכד ערד,

 ועוד בגולני כמפקדים ששימשו יוצאי־הצנחנים, אמנם,
 עד עימם, להתמודד והשאיפה .הצנחנים דוגמת יותר,

 שימשו אשר הם — מזה למעלה או לשיוויון, להגעה
 שהגיעה עד גולני, לדחיפת המנוף־בפועל וגם הדרבן

 במונחים העניין את נציג אם אולם, הנוכחי. למעמדה
שקידמו הצנחנים, כרו בכך כי לומר, יש ״,אינטרסים״ •של


