
 יותר, .העדיפות משימותיו מילוי
 היד־ היה לא כל־זירתית, כראיה
 מערכי את לתקוף צייד האוויר

 האיגוף־האג־ את המפריעים ה;״מ
 לעלך היה יכול אלא כייהעמוק,

 כגיזרה מאמציו את ולרכז פם
יותר. חשוכה אחרת,

בעי וראשוניים, חיוניים שיקולים אלה
משימו מוגבלת, עוצמת־האוויר כאשר קר !

 את מראש לקבוע מהכרח ומן רבות, תיה
 בו לדבוק ואחר סדר־הקדימויות-לפעולה

בעיקשות.

התובלה מימזוו
האווירית

 מטוסי-התו- הוא אחר חיוכי שאב *ץ
(  קודם־כל, הם, אלה כלים עצמם. בלה *

להע המסוגלים מהירים, אמצעי־תחבורה
 ממקום רבה, במהירות וציוד אנשים ביר

 — מיטענם את מטילים וכשהם למקום!
 כמויות להביא ביכולתם גם מייוחדים הם

 לכל כימעט שונים פריטים של ניכרות
 זאת, עם ביותר. קצר פרק־זמן ותוך נקודה
 לשנע יכולים מטוסי-התובלה אין לעולם
 והמובן- הכדאי היעיל, שימושם לכן הכל.

 לביצוע ובראשונה, בראש הוא, מאליו
למער־ כהשלמה דחופות, משימוודהספקה

 מאד, עשירים כצכאות גם —
שאיכם. ככאלה וכוודאי

 היו אירופה, בצפון־מערב המערכה בעת
 בהתמדה לוחצים ופטרוניהם ״הצנחנים״
 בזה כאלה ומתכננים מוטסים, למיבצעים

 שכיוון היה, העקרוני טיעונם זה. אחר
הת במצב או בנסיגה נמצאים שהגרמנים

 הרי והזמנים), המקומות (לפי מוטטות
 בנקודות בעורפם, גדול מוטס כוח הנחתת

 ו־ אופרטיביים פירות תניב המתאימות,
וכדאיים. חשובים איסטרטגיים

 עמדו אייזנהואר שלרשות למרות אבל
 ולמרות שמישים, ,מטוסי־תובלה 2000כ־ אז

להפ נאותה הזדמנות חיפש עצמו שהוא
 ה־ היו שלו, המוטסת הארמיה את עיל

 מחצית בין מתקדמים, אנגלו־אמריקאים
 כזה, בקצב ספטמבר, למחצית 1944 יולי

 היו בהיטס לתפיסה המתוכננים שהיעדים
 חודי- בידי יותר מוקדם במועד נופלים
הקרקעיים. החנית

ו כורח־המציאות, היתר. לא ההחמצה
 היתד■ האיסטרטגי, בניהול השגיאות למרות
 זה בעניין גם השגה. כמטחווי כזו הצלחה
אירו כמה כלומר, — ״אילו״ כמה קיימים

 אירעו, אילמלא אשר התפתחויות, או עים,
 יותר, נכונה בצורה בם פועלים שהיו או

 חוצות היו שבנות־הברית מאוד אפשר
.1944 בספטמבר כבר הריין את

 מוגה אלה ״אילו״ מיקרי כץ
 עומר גנרל כעקבות לידל־האדט,

ה ניטרולם את ואחרים, כרדאלי
של־ ימים שישה כמשך מוחלט,

קאמפכל) (ניקולס מפקדו את נושא קאן) (ג׳יימם סמל
חיל־צנחנים? דרוש מה לשם

 לוגיסטיים חורים ולסתימת אחרות כות
 אי־ של במיבצע בפעולתם אבל קריטיים.

מתפ מטוסי־התובלה אין גוף־אנכי־עמוק
מש אמצעי־תחבורה אינם שם כך. קדים
 במקום משמשים והם בילבדי, אלא לים

 והמתאימים השיגרתיים אמצעי-התחבורה
שאינם. — הרכבות או המשאיות — יותר ״

 של ״כסטרדיזציה כהחלט זוהי
שי מעין האווירית״, התוכלה

 בארטילריה כמטוסי־הלחימה מוש
מעופפת. רק דכר, לכל

 והנסיון נותנת שהדעת כפי מזאת, יתרה
 איגוף- מיבצעי מלא, באופן מאשר המעשי

 כאשר לביצוע, ניתנים אינם אנכי-עמוק
 בה היטב ערוך והאדיב מייוצבת החזית

 מיבצעים אלא, העומק. לכל ומאחריה,
 הוא האדיב שבו למצב מתאימים כאלה

 או !אובדן־איזון או אי-מוכנות, של במצב י*
 לניצול הקורא חור בהיערכותו שנתגלה

 חמור, כה שלנו שמצבנו או הזדמנות!
 כוחותינו הפעלת נדרשת או שמותרת -עד

הרגיל. מן ומסיכן נועז באופן
 הללו המצכים ככל דווקא והנה,
ודחו חשוכה רכה, דרישה תיווצר

 אווירית, לתוכלה הרגיל מן פה
 ״השיג■ .הייעודיים בתפקידיה

 עם אז תתנגש זו דרישה רתיים״.
איגוף־אנבי־עמוק לבצע נסיון כל

 ספטמבר) 6 — אוגוסט צ0( מים
 שנלקחו כיוון מטוסי־התופלה, •טל

כנו — מוטס מיכצע הבנת לשם
 באי־ — מוקטן אך ״גן־השוק״, סח
לכריסל. מדרום טורניי, זור

ב המטוסים להשארת התחנן בראדלי
 של החירום כמתספקי הרגילים, תפקידיהם

 כוחותיו כי הודיע וגם ארמיות־השדה, חודי
ה המיבצע למועד קודם לטורניי יגיעו
 נעשה: הנזק או היה, אמנם כך מוטס.

 ״נגרם דראוגדתי, מוטס מיבצע להכין כדי
המתקד לארמיות בהיטס ההספקה עיכוב
 בדלק אספקה. טון 5000 לכדי שעלה מות,
 אשר — גלון וחצי למיליון הכמות שווה

 הריין, עד ארמיות שתי לשאת בהם די
 שרוי היה שהאוייב שעה הפסקה, ללא

ובוהו.״ בתוהו עדיין
 כושר-התוכלה ״צריכת״ כלומר,

 דד מיבצעון של היומי האווירי
 לתיס■ שווה ערכה מוטס אוגדתי

 אוגדות צ0כ־ כן כוח של יומי פוק
 כ־ עם משוריינות), י)—4 (מהן

ה יחס אשר כלי־רככ, 100,000
 שתי וכין כינו המציאותי עוצמה
 על כהרכה עולה מוטסות אוגדות

.1ל־ 10 של המיספרי היחס
 בורמה, בזירת גם נוצרה דומה התנגשות

 רבה הישענות הקשים התנאים חייבו שם
)44 בעמוד (המשך

גסמדט הרלסוחס ויס*ע*ה

ע ו ב ש ה
 הליגות משחקי פתיחת

הישראליות
הראשון הפרס 0מ*נימו

5 0 0 .0 0 ד־ 0
 העברה כולל

*

הפרסים כלל מינימום
1,0 0 0 ,0 0 ל 0

 העכרה מלל
*

 האחרון המועד חמישי יום
הטפסים. למסירת

ה רה■□■□ ב ב ר ה ת ל ״ מ צ נ ו

 קומפלט רהוט
 רק לדירה

די 14.400
 אורן מעץ מיטה

מגירה + לילה ארונות 2 ■¥-
 ל״י 1.000

ל״י 690
ל״י 4.950 קורדרוי רפוד כולל אורן כורסאות 5 ■¥-
גר יחידת כולל 2.40x1.90 מזנון ־¥-

ל״י 2.730 וספריה סטריאו
ל״י 2.780 דלתות 4 קיר ארון ־¥-
+אורן מעץ אוכל שולחן ־¥- ל״י 1.150 כסאות 4 '

 תחתית מיטה + אורן מעץ נער מיטת
ל״י 1.100 מגירה +

כנפרד. יחידה כל לרכישת אפשרות
כמקום. אוויר ומיזוג חניה
דאשון־לציץ כאר-שכע, :סניפים

א ״י ל ת צ ו 125 ה
̂ד■ יין ̂־וזדור י ה

8□ל. !13¥!!' 2 1 7 9 5


