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 סטקיות לבעלי מיוחד
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החיוני. באיזור פיסי חסם •
ל השני הספציפי הביטחוני־הצבאי הכלל
״שלי או כ״חיובי״ (ולסיווגו יישוב הקמת

 — דבר הוא שהיישוב מכך, נובע לי״)
בתכ סטאטי — צבאי אלמנט גם וממילא

 מועיל להיחשב יוכל היישוב לכן, לית.
 כי שצופים איזור, באותו יימצא אם רק

 לעבור או לתופסו ינסה התוקף האוייב
 אסטרטגית, מבחינה הדבר, ושחיוני בו;

 בעצם די איו אבל ממנו. זאת שנמנע
ה הכללי באיזור היישוב של הימצאותו

ה שמיקומו לכך, נוסף נדרש, אלא חיוני
 שיש בנקודה יהיה האיזור בתוך פיסי

ה תיפקודו לפי מקומי, מיבצעי ערך לה
 מילחמה. בעת המדובר היישוב של מיועד

 כחלק פיסי, חסם שישמש מתכוונים אם
 שימוקם צריך בגיזרתו, ממערך־ההגנה

 ש- כך שולט או חיוני תוואי על היישוב
 מוגן צבאי כמיתחם לתפקד יוכל במילחמה

דבר. לכל
 בהקשר מדובר, בלתי־נמנע כמעט באורח
 בחסימת תמיד, כמעט בספר, היישובים

 הפחות, ולכל ;האוייב לפני מסויים ציר
 הוא, ההבדל כוחותינו. לתנועת באבטחתו
 מיקום יהיה הראשונה המשימה שלצורכי
 וכפוף קידמי יותר כלל, בדרך היישוב,

הטאק המיקום לציווי יותר נוקשה באופן
 היא גם מחייבת ה״אבטחה״ משימת טי.

 במיקרה אבל האדיב, לפני חסימה יכולת
 שבאוייב כללית, כוונה על מורה היא שלנו

 העורף, מן הנשלחים כוחות־שדה יתנגשו
לאפ בעיקר נדרש המדובר היישוב כאשר

 בלתי- והתקדמות חופש־פעולה להם שר
אב על־ידי הלחימה, לאיזור עד מופרעת

פתוח. ציר טחת
ה ״אבטחת שמשימתו היישוב

 גם לשמש שיצטרך טיבעי ציר׳/
 אד.האי- המקודמים לכוחות ככפים

עדיו. ״משגיח״ שהוא זור
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 אחד כל שיכול עוצמה כל מול יום, ך*
 מיש- במאמץ גם להפעיל ערב מצבאות ^
 רב (צבאי) טעם לראות מאד קשה גי,

יישו גוש יידרש בדרך־כלל בודד. ביישוב
 מיל- שלצורכי מיושב״, ״מרחב היוצר בים,
 ה״מר־ תכונת מוגן״. ״מרחב הופך חמה

 טאקטי, עומק להקנות כדי נחוצה חביות״
 רוחב רוחב. ליצירת וכן בהגנה, החיוני
 מדובר אין אם יידרשו, מייוחדים ועומק

 או בחסימה אלא והכרחי, צר ציר בחסימת
דר כמה המכיל רחב, ציד של באבטחה

מקבילות. אלטרנטיוויות כים
 מאד צרים בו שהצירים הררי, בשטח

 להוציא — יישוב כמעט אין והכרחיים,
 בשעתה, יחיעם מעשה התקוע, כזה רק

 יושב שאיננו — מוצא״ ללא ״סימטה בקצה
היישו ברוב לראות אפשר לכן, ציר. על

תכו אשר טבעי, ציר״ ״חסם ההרריים בים
 לעומת בו. חיונית כה אינה הרוחב נת

ואופיי — ועבירים פתוחים בשטחים זאת,
 טעם יימצא — למיניהן ב״פתחות״ ני,

 ותיפ- בודד, ביישוב בכלל, אם מועט, צבאי
רחב. גוש מחייב ה״חסם״ קוד

 מתאימים ואמצעים עוצמה •
 עציון, גוש כי הזכרנו כבר לתיפקוד.

חיו ציר על ממוקם היה אומנם בתש״ח,
 את חסר כי — והכשיל — נכשל אבל ני,

 בפועל הציר לחסימת הדרושה העוצמה
יעילה. עצמית להגנה רק אפילו או ממש,

 1131111 חסוי ישובים
 אין - מתאימה צבאית
 במקרה תקנה להם

מוי אלא מילחמה
 גם אם לשאלה, מקום בהחלט יש אומנם

להי הגוש מגיני יכלו לא שהיו בנתונים
 ל- מתייחסת זו ביקורת אבל עשות. טיב

 והטאקטיים, האסטרטגיים והניהול תיכנון
 מחדלי לאור וגם הקונקרטיות בנסיבות

 שהפנה אלא בפועל. ושגיאותיו האוייב
אופ הנחות על־פי נעשית אינה למילחמה

 ״הגרוע לפי להיפר, אלא כאלו טימיות
ה ש״על הנתונים מן כעולה האפשרי״,

 האפשרות את כללו זה (שבמיקרה נייר״
 יתקוף). הוא גם הערבי שהליגיון הצפויה,

אידי הממוקמים יישובים, גוש או יישוב
ה את חסרים אבל הבחינות, מכל אלית

להם, הצפוי בקרב לעמידה הנחוצה עוצמה

פי אלא מילחמה, במיקרה תקנה להם אין
 רמת־ ביישובי שנעשה כשם בדיוק — נוי

 ממוקם היה אכן חלקם שלפחות הגולן,
 לעצמו (היישוב צבאית מבחינה אידיאלית

 נמצאו לא אבל רוחב), בעל כגוש וכן
 תועלת או חפץ כל ׳,73 באוקטובר בם,

אס אסון לגרור עלול היה ואי־פינויים
טרטגי.

הי ממוקמים היישוכים כאשר
 כלומר, — צכאית מכחינה טב

 ש■ חיוני שטח עד פיסית יושבים
 להבקיע או לעכור חייב האוייב

 על להתקדם כרצונו אם דרכו,
 די — גיזרה כאותה או ציר אותו

מי תהיה הללו היישובים שעוצמת
 להגנה-עצמית ומספקת נימלית
 את גם היטב שימלאו בדי יעילה,

הצבאי. תיפקודם
 יישוב שהכנת מפני חשובה, נקודה זוהי

ש אמצעי־הלחימה וכן להגנה־עצמית רק
 כל ביחס. וזולים פשוטים לכך, יידרשו

 לכך, המתאימים ואמצעי־לחימה היערכות
 כד הקרוב, השטח את גם ממילא יכסו

 פיסיים חסמים כאלה יישובים יהוו שלרוב
 להם בסמוך עובר הוא אם גם ציר, של

ממש. בתוכם ולאו-דווקא

 נוס שמוחב הכוח׳
 כאשר - ללחימה יאורגן

 עם משולבים הישובים
הצנויים נוחות־השדה

 לשמש העשויים, או המיועדים, יישובים
 לכוחות־ מראש מוכנים קידמיים בסיסים

מו שיהיו צריך לאיזורם, שיישלחו שדה
 לפי לסייעם, או הכוחות אותם לקלוט כנים

ב מתבטא הזה הצורך מילוי הצרכים.
למי ממיתקני־תשתית החל שונים, דברים

 מיתחמים של להכנתם־מראש ועד ניהם
 ויח־ יתפסום היישוב תושבי אשר שכנים,

 שיגיעו עד אלמנטריים, בכוחות זיקום
המיועדים. הכוחות
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משמעו האחרונים הכללים י*ן!ני

 של לעניינם בעיקר במציאות תיים ״■
 (כגון קטנים־ביחס וגושי-יישובים יישובים

ש רמת־הגולן), או פיתחת־רפיח של אלה
 על בעיקר מושתתת כ״חיוניים״ הגדרתם

 המיוחס החיובי הביטחוני־הצבאי הערך
להם.

האס שחיוניותו באיזור היישוב מיקום
הערו הוא בספק, מוטלת אינה טרטגית

ית שעת-מיבחן שבבוא הסכנה, מפני בה
 להפקיר הצורך בין להכריע ההכרח עורר

 מיב- שיקולים מפני ויושביהם, יישובים
 כוחות מהסחת הימנעות המכתיבים צעיים

 (בעיקר לא-חיוניים ולמשימות למקומות
הכו גם שבם הקריטיים, הפתיחה בשלבי

 — יישוב אי־הפקרת לבין מועטים); חות
 וביזבוז הכוח פיזור של האסור במחיר
שו שהם ולמטרות במקומות ממנו חלקים

 של סדר־העדיפויות מבחינת בתכלית ליים
 ב־ ממוקם היישוב כאשר אולם, המילחמה.

 הרי אסטרטגית, מבחינה חיוני שהוא איזור
 יישלחו שבמילחמה הדבר, מאליו מובן
 מסיבות — קודם־כל או — גם כוחות לשם

טהורות. מיבצעיות
 שבתוך נחוץ, עוד אלא די, לא בכך אבל
פי ממוקם היישוב יהיה החיוני האיזור

י תוואי על סית ט ק א לפ או חיוני, ט
 או הצפוי ציר־התנועה על שיימצא חות

העו מן כוחותינו ינועו שעליו ההכרחי,
יו שהיישוב ובנוסף, איזור; אותו אל רף
אלמנטרי. פרק־זמן במשך מעמד להחזיק כל

 המבטיחות, הן אלו ״השדמות״
 המיבצעיים והמאמצים שהכוחות

מבחי רק לא בלתי־מרותקים יהיו
ת נה י ג ט ר ט ס  שככר (מה א

 גם אלא האיזור), חיוניות מבטיחה
, הכהינה מן ת י ט ק א ט ה ולצור -
האיזור. כתוך מיבצעיהם כי

 שהדברים יבחין, ודאי המתעניין (הקורא
 כל על גם שהם, כמות חלים, האחרונים

 למיק- גם ויפים — צבאיים ומוצב מיתחם
 שבו האיזור בר־לב. קו של ה״מעוזים״ רה

 מאד. חיוני כמובן, היה, המעוזים נמצאו
 או נחותות בנקודות מוקמו פיסית אבל

 לא וגם טאקטית, מבחינה חסרות־חשיבות
עצ לעמידה מספקת עוצמה להם הוקנתה

המעו בעוכרי שהיו הן אלו שגיאות מית.
 כוחות- בעוכרי גם יותר, וחשוב — זים

ה- מפני בגיזרותיהם. פעלו אשר השדה
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