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 אחר, ומיכשול מיקוש עם ההר, אל השפלה
 הזה ההררי בשטח — לבדו כבר בו די
כו אותם שעות, לכמה לפחות לבלום —

 ולשלוח לגרד צה״ל שיוכל קטנים חות
 אין אבל אתראה. קבלת לאחר מייד קדימה

 מקומי מיכשול רק כי להניח סיבה כל
העדינים. ההרים אל החופז צה״ל, בפני כזה

ב ומתאימה אופיינית זה מסוג משימה
 שכבר למיניהם, ה״מייוחדים״ לכוחות יותר
 ערב. צבאות כל אותם מטפחים כה כעת
 במייוחד, מהללו להתפעל מקום כל אין

ו פתוחים ובשטחים רגילה מילחמה בתוך
 לגמרי אחר דבר אבל כצפודסיני. דלילים

 הפרעה, ללא ונערכים, נשלחים הם אם הוא
 וגם ידידותי בשטח ולחמימות למארבים

 השטח מן העולה אדיב כלפי ונוח, שולט
 מטיל כשהוא הכרחיים, בצירים הנחות,
שבידו. מה כל בחיפזון קדימה

יו עוד פשוט הדבר יהיה ברמת־הגולן
להע יכול אחד לא־ארוך לילי זינוק תר.
שיב־ פני על הסורים, שיקצו כוח כל ביר

י-

;״3וי,?ן; המוות מכת
 בכל שתונחת צבאית נזכה להיות לה

 מקוו־ בכתמים המסומנות מהגיזרות אחת
יג מהן אחת כל של אובדנה קווים.

מדינת־ישראל. אובדן את בעקבותיו רור

ה המישורית הדרך של הק״מ עים־שישים
תצ אפילו הרמה. לשולי עד מדמשק נוחה
ש־ ,כלשהם כוחות לשלוח ישראל ליח

 או החולה לעמק היורד במיתלול ייאחזו
 משמעות חסרי יהיו הם עצמה, הרמה על

האפשריות. הסוריות לעוצמות ביחס וישע
 עגומה ההתחלה, למן תהיה, שם התמונה
 יום־ מילחמת בפתיחת משחיתה בהרבה

קיי אינה הכעייח סיני, גחזיתהכיפורים.
יעשה החזויות בנסיגות : מת

 אם ראשונה ממדרגה שטות צה״ל
 אל סיני, לתוך כלשהו כוח יזניק
הנלחמים. השב״ש״ ״מרחבי תור
ממר ויתרחק לחלוטין יבוזכז כוח

ש ההכרעה. תיפול שם הארץ, כז
הנכון הכיוון ככששת-הימים, לא יי*

 פיקוד־ יצטרך שאליו וההכרחי
ל שיוכל כוח כל לשלוח הדרום

 המילחמה ערב ידו, את עליו הניח
חר־חברון. אל יהיה כתחילתה, או

בהמשך, גם ונדגיש נראה שעוד כפי
 סיני של והראשית הראשונית חשיבותו

 האיום מפני הגנה כאיזור הישירה, איננה
הק העקיפה, אלא ממנו; הישיר המצרי
 הנעשה על המצרי האיום בהשפעת שורה

הקובעת בחזית — להיעשות היכול או — ,
ושומרון. יהודה של זו י**

 כי ומספר חוזר שרון אריק מקום, מכל
 תוך מלאה, אפתעה בתנאי שעות, 24 בתוך

 תובלה מערכת וללא והפרעות שיבושים
 גייס הזחלים) על תנועה (תוך ממש של

 לחזית ק״מ 300 אותה קידם שלמה, אוגדה
 הדרכים מערכת גבי על לקרב. שם וערכה

 מפותחות תהיינה (ואפילו בסיני ש״בניתי״
מער ובאמצעות אוייב הפרעת ללא פחות)

כיאות, ומצויירת מותאמת לוגיסטית כת

 ולאד ההפוך בכיוון לקדם, המצרים יוכלו
 — יותר או שש אוגדות, המש מרחק תו

 מערכת־התח- קיבולת של שאלה רק הכל
בחצי־הזמן. — ואמצעיה בורה

הש חיטין ב״מילחמת העיקרי תפקידו
 — המפה שמתארת מה לגרום יהיה נייה״
 עוצמת של האפשר ככל גדול חלק לרתק
 מחזית האפשר ככל הרחק הדרום, אל צה״ל

 אל מיסדרון להבקיע וכן ;המכרעת המרכז
 משימה — לאילת מצפון בערבה ירדן

 ניתן שלא מפני מראש מובטחת שהצלחתה
ל מצריים כוחות להעביר כדי — למונעה

 אילוץ כדי תוך הארץ, למרכז וממנה ירדן
קי לשם הנגב מחצית על לוותר ישראל

 צפונה, תעלה אשר החזית, של הכרחי צר
 אז חלוצה. חולות—המכתשים—סדום לקו
 באופן לאיים המצרי לצבא יתאפשר גם

 והחזית ודימונה באר־שבע על יותר ישיר
הארץ. מרכז אל תתקרב הדרומית

 ה,,ביטחון״ סידורי
אשליה מקנים

 יי־0״ אין הקורא, נוכח שבוודאי פי ך*
 כגורם כאן נזכרים הביטחון״ דורי ^

 המתקדמים הערבים הצבאות משמעותי.
 בגדר הם שאין מפני מהם, מתעלמים פשוט

 ומיש־ מוצבים בה. להתחשב שיש הפרעה
 מצ- הסגול״ ״הקו לאורך ישראלים מרות

 של כזה יהיה מילחמה, של במיקדה בם,
 יום־הכי־ מילחמת בפרוץ לב בר קו מעוזי

יותר. הרבה גרוע רק פורים,
כ רק ערכו כל האמריקאי, חוזה־ההגנה

שו באופן הקורא פסיכולוגי. מרתיע גורם
 ובוודאי הרגילה העיתונות דיווחי את טף
 כי היטב, יודע המיקצועיח העיתונות את
 חינו כזה חוזה שהוא, מעשי צורך לכל

ה הכוח אגרוף־נייר. העוטפת פיסת־נייר
במקו יישאר בשארם שמיקמתי אמריקאי

 כוחות אותם במילחמה. הצד מן כצופה מן,
 על־ מייד יוזעקו ישראל שבתוך סימליים

ה פינוי את לאבטח ארה״ב, שגרירות ידי
ש אמריקאי גנרל אף האמריקאים. אזרחים
 הצצה לאחר בדעתו, יעלה לא עימו חושיו
 בסיסי־ מיקום את לוודא במפה, אחת

 הגבול, מן וריחוקם הישראליים האוויר
 להניח ואין אלינו, מטוסי־תובלה לשלוח
לכך. יכריחנו ארה״ב שנשיא

 כד שטמונה היחידי ה״סידור״
ה ״איזור הוא חיוביו! משמעות

 איננו שצה״ל מפני אכל דילול״.
 יכול ואיננו עליהם לשלוט אמור

עומ ככל נורמלי כאופן ■להילחם
 מרחב מאשר יותר דא הריהם קם,
 ישראל לביטחון תרומתו אשר ריק

 זהה היא : במדוייק למדידה ניתנת
ה הצבאות מן שייגזל הזמן למשך

כ מרחבו, חציית לשם תוקפים
התח ׳מערכת של הידועים נתונים
ו והנשיאה התנועה כושר בורה,
המועברים. הכוחות כמות

 הפירוז אזורי ערך של הראשי המנטרל
ה הכללכי הפיתוח כמובן, הוא, כמחסום

ב שציירנו כמו יתנהל אומנם ואם ; מואץ
התח רשת פיתוח בעיקר — הקודם מאמר
אזו של הביטחוני ערכם יתקרב — בורה
כת הציגה, שישראל נכון לאפס. אלה רים
 בהסדרי- שפינתה האזורים פיתוח את נאי,

ב אומץ שהרעיון נכון, וגם י :הביניים
 מציעים וכבר וכללי עקרוני אופן

 אזורי־ של משותף פיתוח שונים אישים
ה כי יותר, עוד נכון אבל עתידיים. חייץ

 ביט־ מבחינה וכי מעיקרו שוגה הזה רעיון
 להיפוכו דווקא לשאוף יש חונית־צבאית

ה הביקעה, סיני, שיפותחו ככל :המוחלט
 בם) שיפונה ומה יפונו (אם והגדה רמה

ייטב. כן שיממתם, שתגדל וככל פחות,
הביט האינטרס מכתיב לדוגמה, ׳בסיני,

 ייחצה הפינוי אחרי כי שיובטח הצבאי חוני
 רציני ציר־תחבורה על-ידי עומקו למלוא

 הצירים שאר כל (ציר־החוף). ויחידי אחר
 קדש), מיבצע אחרי (כמו ייהרסו הסלולים

 מוקדמת. ישראלית בהסכמה אלא ייבנו ולא
 חסרת-סיכוי, מישאלה זוהי כי ברור אבל

להעלותה. בכלל שאפשר מאמין ואינני
ומח המבטלת היא זו מציאות

 עצם את — מלכתחילה — סלת
 המפורזים שהאיזורים האפשרות

 בין יחידי — סידזר-כיטחון יהיו
 משמעותית. יעילות כעל — כולם
 כל עם לצרך, יש אותו גם לכן,

 כמרכאות ה״סידורים״ אל השאר,
 רק מקנים אכל ביטחון שמציעים

-אשליה.
ש המקדים השלב ואחרי זה, רקע על

 ייפתח ובהרחבתו, עימו ביחד או תיארנו
 חי- ״מילחמת של הממשי הראשון השלב

 ותובטה, תיפול בו שכבר — השנייה״ טין
המילחמה. של הסופית ההכרעה למעשה,

גודל איזה
 לך הנוח הוא טמפון של

ביותרי
 ונוח קל ולכן, משפתון קטן או־בה טמפון

 גופך להור נכנס 0.1.נ טמפון בארנק. לשאתו
 !נקיה הנשארת אצבע בעזרת שניות תוך בקלות

 מהם להפטר צורר שיש עזר אביזרי כל ללא
השמוש. לאתר

מיני. 0.6. — בלעדי חידוש
 מיני טמפון 0.6. של האחרון הבלעדי החידוש

 ולנשים צעירות לנערות׳ לבתולות, המיועד
 כושר מיני, 0.6.לטמפון מועט. דימום עם

:האחרים 0.6,לטמפוגי במו ענק ספיגה
 הגשים למרבית :נורמל

רב. דימום עם לנשים :ואקסטרא

בעולם, ביותר והבטוח הנוח . 0.6.טמפון
 וחפשית משוחררת הרגשה לר נותן

 קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי בשנה. ימים 365
 לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני חצאית והדוקים,

מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול לטייל,

— שי + טמפונים 40 של חסכונית אריזה חדש!
בארנק. טמפונים 3 לנשיאת פלסטי ארנקון

או־בה
*.♦

 הספיגה בושר בעל הטמפון
בעולם הטוב
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