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ה לצורכי אווירית תובלה על הרגיל מן
 שעה, באותה העיקריים. הקרקעיים כוחות

 וינגייט אורד של המייוחד״ ל״כוח היה
 ב- פועל בהיותו משלו. פרטי חיל־אוויר

 וינגייט של כוחו העסיק איגוף־אנכי־עמוק,
 שדי בכמות וקישור, לחימה תובלה, מטוסי

 גדול רגיל כוח של צרכיו לספק בה היה
כמה. פי משלו

יקוים שעשועים
 ה- היבט מחריף הזה הניגוד ת ^7

במשימו בפעלם והאבירות. שחיקה 1\
 טסים והפחות־זוהרות, השיגרתיות תיהם

 נקודות ובין שטחינו מעל מטוסי־התובלה
מיני היא שייפגעו הסכנה בהם. שונות
 גם, והשפעותיה הסכנה ומיעוט : מלית
 האבי־ יותר, חמור המצב ליעילות. תורם
 במשימות מחמירות, והסכנות מתרבות דות

האוייב. שטח מעל טיסה המצריכות תובלה
 הכבדות האבידות את אבל
 האווירית התובלה סובלת ביותר

 איגוף- במיבצעי השתתפותה בעת
ש אה, ועל גם, — אנכי־עסוק

 שליטה בתנאי מתבצעים הללו
ידידותית. אווירית
 קבוצת־המיב- יותר, - נכון — המיבצע

 הפלישה בעת הגרמניים המטוסים — צעים
האידי בתנאים בוצעו ולהולנד, לבלגיה

 אי־מונד (כולל הגרמני לצד ביותר אליים
 אף על האוייב). של וחומרית נפשית נות
 מטוסי־תובלה, 170 באובדן כרוכים היו זאת

 זאת, פגיעות. שסבלו הזה כמיספר ובעוד
ל מטוס. 475 של התחלתית מצבה מתוך

 500 הלופטוופה היקצה כריתים כיבוש
ש התלת־מנועי, 52רס־1(ית? מטוסי־תובלה

 תריסר במהלך המילחמה). סוף עד שירת
.270 אבדו בראשונים) ימי־הלחימה(ובעיקר

 דו־אוגדתי. היה בכרתים שהונחת הכוח
 בדמיאנסק גרמני כים נוצר ׳42 בחורף

 אוגדות שש נמצאו ובו הרוסית, שבחזית
 הקל ציודם כל על איש 100,000 שלמות,
 ב־ אספקה באמצעות הוחזק הכיס והכבד.

ב חמימים, חודשים שלושה במשך היטם
 תוך ביותר, קשים ובתנאי־פעולה חורף
 נסיבות כלומר, רוסיים. ונ״מ מטוסים הצקת

 מאלה לאין־שיעור קשות אובייקטיביות
 במיבצע הגרמנית, מנקודת־הראות ששררו,
 מקבלי־השי- הכוחות היקף כאשר כרתים,

 כוח־אדם מיספרי (לפי חמש פי גדול רות
 עוד הציוד, במיכלול והתחשב בילבד),

 ששה פי גדול זמן משך ולאורך יותר;
לערך.

, במטוסים המחיר אכל ה ו ו ש  
המיקרים. בשני
 מטוסי־תובלה, נקלעו תמיד לא כי מובן
 אש לתוך איגוף־אנכי-עמוק, ביצוע במהלך
 אם היתרה, פגיעותם ביגלל אבל האוייב.

 מעל הוא אבידותיהם שיעור נקלעים, הם
קשים. גם אחרים, מיבצעי־תובלה של לזה

 מפק־ שבעיני איפוא, ייפדא, אל
 מטוסי* כהקצאת היה די־היבשה

מ מוטסים מיבצעים עבור תובלה
 כדור וגם — חמור ביזבוז שום

צדקו. בלל שבדרך
 אווירי תובלה לכושר שההזדקקות ככל
 יותר, רבה תהיה העיקריים הכוחות עבור

 כן יותר, רחב המצוי ובין בינה והפער
 לשעשועים מטוסים להקצות היכולת תפחת
 זו ותהא — איגוף־אנכי־עמוק מסוג ,יקרים

יוקצו. אמנם אם יותר, גדולה שערורייה
ב יפים השנייה מילחמת־העולם לקחי
בפר גם מאד רבים ובמיקרים — עיקרם
 ימינו. של (המקובלות) למילחמות — טיהם

 או בה, שעוצבו והכללים הלקחים גם כך
 איגופים־אנכיים־עמו- לגבי נסיונה, על-ידי

 במקום הרקולס ממיסים שכיום אף קים,
 'הגורר קומנדו, (אגב, קומנדו או דקוטה

 קל, טנק לשאת מסוגל היה כבד, דאון
 שדמן: כבייבי גם המוכר הלוקוסט, כמו
 חייל). 100כ־ נושא הרקולס חייל. 70כ־ או
 באיגד שיופעל ובמידה אם — המסוק גם

 שלמטרות ומקובל ;פים־אנכיים־עמוקים
 — בכיפה מטום־התובלה שולט עדיין כאלה

 מעיקרן ושונות חדשות אמיתות ייצור לא
לעניננו.

עו תלדו הלקחים מן הנסיונות
 בזבזניים כאלה שמיבצעים דה,

והש מטוסים במונחי רק לא מאד
 בכוח* גם אלא עוצמת־אוויר, קעת
 בהקמת הוא הביזכוז ושיא ;אדם

 ואם _ ייעודיות מוטסות עוצבות
 מהותית משמעות מייחסים אמנם

זה. לייעוד
 השאלה, מאליה צפד, זו, אמיתה לאור

 ללבן ננסה ואותה — ?״ חיל־צנחנים ״למה
הבא. במאמר


