
הגברי המראה ש
 : 77/78 בחורף באירופה ביותר המבוקשת החולצה

 — לבחירתך .1̂901 של ארוך בשרוול גולף חולצת
 להופעה מתאימה צמר. 100$ או כותנה 100$ פוליאמיד,

 חנויות בבל אותה תמצא כאחת. ואלגנטית ספורטיבית
הארץ. ברחבי המובחרות ההלבשה

0300$]
 4 מגיל ולנוער לילדים גם
 חולצות מבחר — 16 עד

של ארוך בשרוול גולף

/0זר811^ 7ווזר\ יותר טוב מציעהמ/וו1י

 פעמים כמה
 מהם להפסר נסית

הצלחת?? ולא

ףמ!7הזוו את זל7נח אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעט נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) כ־*/! שלנו(שעורך חיטוי לאחר
!בביתר דוקים יותר יהיו לא לשנה. אחריות תעודת

059־3012 טל. אילת: • 790111־5־6 טל. ,18 מודיעין ר״ג,
•481/75 עסק רש׳ ,21 :הבריאות מש׳ היתר
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ה תנ מ ידך שבהישג ה וקירות דלתות צפוי

מראש נשחה מסנה
)50 מעמוד (המשך

 — סיכוי כל הנד״ עד המילחמות כל את
 אלא (לנו), חיובית הכרעה להשיג רק לא

בש משמעותי ביטוי לכדי להגיע אפילו
 בהיות — הריהי כזיו יבשתית היערכות טח,

 שהינה, כפי הערבית המוחלטת העוצמה
 — שנים כמה בעוד שתהיה כמו ובוודאי

השחמת. במישחק ״מט״ כמצב
ה המצב את לכנות יותר מתאים ואולי
 במאות כי מסופר סיני״: כ״מצב מתואר

 ל־ סיניים גנרלים שיצאו שעה הקודמות,
 מול זה מתמרנים היריבים היו מילחמה,

 הפיסית. ההתנגשות רגע שהגיע עד זה,
 כזו שהתנגשות משום נעצרים, היו כאן

 שהם מיקצועיים, בחיילים אובדן פירושה
וה מתיישבים, היריבים היו לכן יקר. פריט
 בכי־רע, שמצבו לאחר מוכיח היה אחד

 עם־ בעל לעמדת־נחיתות. שתומרן מאחר
 מה קיבל מנצח, אז הוכרז דת־היתרון

ל איש פונים היו והצבאות למנצח שהגיע
הבאה. למילחמה עד עברו,

ה ישראל סכיכ שתיווצר כרגע
תבו המפה, שמתארת היערכות

 מראש, וודאית ברורה בה סתה
 שתכ־ ישראל לממשלת שמוטב עד
 ש* למרות — גו נוצח כי מייד ריז

 — יריה נורתה לא ועוד שלם צח״ל
 ה־ המפלה את אומנם ננחל וכך

בתו רק נישא אכל כלתי־נמנעת,
הכבד. מחירה את ונחסוך צאותיה
 אסטרטגית ״מפלה״ הגדרת של הבעיה
 מוכרת התשובה כי בעייה, איננה ישראלית

וה סיני גבולות להוציא :ומובנת־מאליה
 שטח לתוך התקדמות כל ׳),67 (בקווי ערבה

 לעומק ואפילו שהיא גיזרה בכל ישראל,
 פירושה במקום) תלוי ק״מ, 10—3( מזערי

 הגזרות בכל כי אסטרטגית, מפלה המעשי
 בתשתית הזאת ההתקדמות תיפגע הללו

 תוכל לא שישראל כזו פגיעה הלאומית
 קטלנית־מיידית, תהיה הפגיעה בה. לעמוד

 וקטלנית־הדר־ ובירושלים, החוף במישור
אחר. מקום בכל (״בילבד״) גתית

 רד ״מכת מפת מובאת הדבר להמחשת
 כל על השתלטות :מוות-המיידי״

 - הקטנים הכתמים משני אחד
פי - גם־יחד שניהם על ובוודאי,

מדינת־ של מיידי חיסול רושה
היש איזה משנה זה ואין ישראל,

ה החזיתות ככל צה״ל ישיג נים
 יכולים ערב צבאות כלומר: אחרות.

 — החזיתות בכל ניצחות תבוסות לנחול
ירוש את לנתק בידם יעלה רק אם אבל
 שירצו), נקודה (בכל מישור-החוף ואת לים

 וסופי מוחלט בנצחון המילחמה תסתיים
מדינת־ישראל. של קיומה ובקץ להם,

ה ״היערכות מפת כי ליבו ישים הקורא
ו מצב־הפתיחה את מתארת כוחות״ א ה

י ל מ י ט  הספיק צה״ל ישראל: עבור פ
 ובמלוא בשלמותו ולהיערך כולו להתגייס
 הוא- זה ומצב — החזיתות בכל עוצמתו

לנו. ״מט״ כמצב קודם הוגדר אשר הוא
ת רעיון חנו ת  ה

מיסודו אידיוטי 7^

 נראה, ועוד הערבי) הצד לטובת חוזקה
בכך. מסתיים איננו לרע הזה שהשינוי

 היבשה לעוצמת ביחס הערבית, הבעייה
 ואילוצו צה״ל הקדמת תוך — וקידומה
 עוצמתו מירב את ולרתק להתפרש בד־בבד

 והנחותות הארוכות חזיתותיו כל לאורך
בה במיוחד, חמורה איננה — (טופוגרפית)

הישרא האתראה בניטרול מתמצית יותה
 מהירה ובתנועה הכוחות; ריכוז בעת לית
 המפורזים השטחים חציית תוך הגבול, אל

 המוליכים המבואות של מספקת וחסימה
 המפורזים. השטחים לתוך ישראל מכיוון

תהנות־האתראד את כי מוכן
 קושי. דלא לחסד אפשר הקרקעיות

—״----- --------- — הדבר  באמצעות להיעשות יכול
 שד הטרדות או התחנות, הריסת

עצ התחנות כלפי ״דוחמי־חופש״,
האס מסוקי או שיירות וכלפי מן

 שכד כך, עד עמדנו ככר -אכל פקה•
מיסו אידיוטי הוא התחנות רעיון

קר מתחנה שמפיקים מה כל : דו
וב יעילות כיתר ׳ואפילו קעית,
באמ להשיג אפשר הוצאות, פחות
ו מוטסות תחנות־אתראה צעות

אחרים. טכנולוגיים אמצעים
 ישראל, של ביותר הקריטיות בגזרות

 תחנות־קרקע של יעילותן שבמרכז, אלו
 — ביותר נמוכה ובהכרח מטיבעה תהיה

 יהד שיאי על למקמו ״הסכמתי״ כאשר גם
 עבר־הידדן שרמת מפני — ושומרון דה

 ממילא המערבית. ארץ־ישראל מהרי גבוהה
 לעומק ומלאה יעילה אתראה להשיג נוכל

באמצ רק ביותר החיונית בחזית הרחוק
ץ מוטסות. תחנות עות

 אין הקודם, במאמר שהראינו כפי אבל,
 האתראה במערך פיסית לפגוע הכרח כל

למעשה. לנטרלו כדי הישראלי,
 כין- ״מילחמות״ שד שנתיים

 ״ה־ כמסגרת מכויימות, ערכיות
ה הגדולה״(ראה הערכית בדיחה
 מגייסים שכמהלכן הקודם), מאמר

 עוצמו- מלוא את הערכים הצבאות
 הכירו- ככד אותן ומניעים תיהם

 שיתהוו, להכטיח כדי כהן די נים,
 וממושכים, רכים פירקי-זמן כמשך
מגו צה״ד יהיה לא שכם מצבים

 וי ערוכים ערכ ציכאות כעוד יים,
כעתיד שהרי, למידחסה. מרוכזים

יוכדו_ה■ תמיד כמ^כעכר_וכהוו^
 עוצמתם מלוא את ■להחזיק ערכים

ארו דמשכי־זמן או קכע, מגוייסת
יוכל. לא וצה״ל כים,

 ב־ שימוש הערבים יעשו ביטחון ליתר
 בעיקר אשר, — שלהם תחנות־האתראה

ה יעילותן עכשיו, שהזכרנו ההבדל בגלל
 אתראו- של מזו לאין־שיעור רבה סגולית

 שמיקומן — הערביות האתראות לנו. תינו
 למעשה אך כ״ויתור״ מוצג ערבי בשטח

 שבהחזקת העומס היעדר (מפני יתרון הוא
 ועו־ זר שטח בלב עמוק וכוחות מיתקנים

 באופן שולטות — בפועל) או בכוח יין,
ישר שטח כל על קצרים ומטווחים מושלם

 שב־* הדרגתי, גיוס של תכונה אפילו אל•
אז גורמים באזעקת הכרחית כרוך ישראל
מקליטתן. תימלט לא רחיים,

צב־ צריכים כזה, ״מט״ מצכ שם
 מרבית בריכוז להצליח ערב אות •

 כמתואר, ובעריכתה בקידומה וגם עוצמתם
לישר שיידרש זמן פרק אותו בתוך והכל

 הם ולפרסם. המילואים את לגייס כדי אל
 יעלה זמן אותו שבתוך למנוע, צריכים גם

 עמוק משמעותיים כוחות לדחוף צה״ל בידי
 לקדם שיוכלו המפורזים, האזורים לתוך

קדי הרחק התוקפים הערביים הכוחות את
הירוק״. ״הקו מן מה

 — מראה שהמפה כיותר החשוב האלמנט
 ה־ שהעוצמה הוא, — מסבירה לא אך

 לגיז- ברובה מרותקת (היבשתית) צה״לית
חופ כולן הערביות האוגדות ואילו רותיה,
 לאבד יכולה איננה ישראל לגמרי: שיות

להו הישן), (בגבול משטחה אחד שעל אף
 של ובזמן בממדים מוגבל אובדן רק ציא

הער הצד והמרכזי. הדרומי בנגב שטחים
 ניהול לצורכי לוותר, יכול לעומתה, בי,

נרח שטחים על במהלכה, או המילחמה
 ב־ שהופסדו כאלה לפחות — מאד בים

 יחסי- כי משמעו, זה הבדל ששת־הימים.
 נוטים האפשריים המציאותיים הכוחות
התיאו מן יותר הרבה הערבים לטובת
הנייר. שעל רטיים

כ כי מראה כבר כשלעצמה, זו, עובדה
 מאבדים '67 בגבולות ישראל נתונה אשר

 מן העולה משמעותם, את יחסי-הכוחות
 הגי- שהנסיבות תוך הכתובים, המיספרים

ב אותם ודוחפות משנות או־אסטרטגיות

להזניק לא
ת חו לסיני! כו

 משמעותית מוקדמת חדירה ניעת ^
 המפורזים האזורים לתוך צה״ל של

 להי- יכול הדבר קשה. דבר איננה היא גם
 גורמי-עוצ- ובאמצעות דרכים בכמה עשית

 הקריטית. החזית זה, לעניין גם שונים. מה
 שטחים ושומרון. יהודה — המרכזית היא

 אנו (שעל־פיו סאדאת״ ״שלום לפי אלה,
 בש־ ולא ערבית בשליטה יימצאו הולכים),

ובילבדית. מוחלטת ישראלית צבאית ליטה
 התהוות את הקודם, באמר הזכרנו, כבר

 איש 30,000 בת המקומית, ה״מיליציה״
ל מחוץ בציבאות־ערב, — היטב מאומנים

 נ״ט כולל בנק״ל, רק וחמושים — גדה
 של יותר כבדים באמצעים חימושה אישי.

 לבנותה או — להופכה שנקל כזו, מיליציה
 בעייג; הוא מוסווה, כצבא־סדיר — מראש

מפי החופשי בשטח מדובר הרי :פשוטה
 משאיות, מאות כמה כניסת ישראלי. קוח

ענ תחבורה רשת אותה דרך אחד, בלילה
 שאין דבר היא שתיארנו, ומסועפת פה

 בזמן היוודעותו את למנוע ונקל למונעו,
 שעות כמה של מירווח רק נחוץ (והרי

 כיצד הקודם, במאמר תיארנו, גם בודדות).
מוקשים. מילית הזאת המיליציד) מקבלת
גדו בקבוצות מתרכז שכולו כזה, כוח

מן העולים הראשיים הצירים על רק לות

2104 הזה העולם52


