
 המוקדם שבאי-פינויים הכפולה, טעות
 עליונה משימה החזקתם בהפיכת ואחר״כך

 מדחיק־לכת באורח שובש לכוחות״השדה,
 (של והכוחות העיקרי, המיבצעי המאמץ

להת צריכים היו אשר .אוגדת־סיני״)
טו סיכויי־הצלחה ועם — במלואם רכז
לפ או המצרית, הצליחה לבלימת — בים
 בחלקם ונשחקו בוזבזו לצימצומה, חות

 — להחזיק המיותרים במאמצים הגדול,
 חסרי- המעוזים את — לחלץ ואחר־כך־

 על כך, צבאיים מוצבים לגבי אם הערך.
יישובים). לגבי וכמה כמה אחת

ה יישומם את להבטיח כדי במעשה,
 כאן עד ונותחו שפורטו הכללים של יעיל
 בם יידרשו ״ביטחוניים״, יישובי־ספר לגבי
:חשובים כלליים אלמנטים שני עוד

 כפי מרחבית. כהגנה שילוב •
 רצוי מובנות, מסיבות וכן ראינו, שכבר

 יעצרו לא הספר שיישובי יותר ומתאים
 את יהוו אלא הפולש, את ולבדם בגופם

 ב־ הכוללת המיגננה של הסטאטי האלמנט
 וגם שמתאים — הנייד האלמנט איזורם.

הלחי עיקר את יעשה אשר שהוא נשאף
 המוצק כבסיס בם להשתמש צריך — מה

לפני ובדרך־כלל עימם, לפחות ולהילחם
 תרומתם מחשיבות להקל בכך (ואין הם
 הוא הסטאטי האלמנט שכן היישובים, של

 מבחינת לפחות יותר, הפרובלמטי תמיד
הזמן). גורם

 את שמקימים ככר די אין לכן,
 וגם הנכונות כנקודות היישובים

 כראוי, אותם ועורכים מציידים
 יאורגן כולו שהמרחב הכרחי אלא

 היישובים כאשר ללחימה, מראש
 כללי בתיאום כתוכו, משולבים

 בוחות־השדה עם מתוכנן־מראש
 זה תיאום פעולתם. ועם הצפויים

 כוחות■ מבחינת ונחוץ הכרחי
 ליישובים מאשר יותר השדה,
עצמם.

 שמעשה כיוון ממוכשל. שטה ,•
 ולפי אצלנו לפחות — מיועד הספר יישוב

 למיג- — הישראליים והאפשרויות התפיסה
 איני מיכשול הוא הכרחי'בו אלמנט גנה,

 את יהפוך המיכשול ׳האיזור. של טנסיווי
 הגבלת על־ידי להגנה, יותר נוח השטח

 ככל מצומצם דרכים למיספר בו התנועה
 קטנים לתאים השטח את יחלק וגם האפשר

אפ ועבירים פתוחים באיזורים ומוגבלים.
התצ את לצמצם השטח, את ״לסגור״ שר
קבו אפשרויות וליצור בו והתימרון פית
באמ רק ולמיסתור, למחסה ורבות עות

מלאכותי. מיכשול צעות
■ 1■ 1■

 אזרחיים, ביישובי־קבע שמדובר יוון ^
 מיכשול על לדבר ניתן אין כי מובן

 מאד. מוגבלים בממדים אלא רגיל, צבאי
 ה־ ״אזרחי״. שיהיה צריך המיכשול עיקר

אז־ יישוב ליצור שיכול האידיאלי מיכשול

 שר ,העיקו היתרון
 נריטוורס מתבטא העיר

 שר מוחרם חנמעט
השיויון נוחות

 דרך הבקעה צפוף. עירוני שטח הוא רחי
 ביותר — והיקר — הדבר.הגרוע היא עיר

 יעד הוא בית כל :הצבאי־המיבצעי בעולם
 בפיצוץ די ציר חסימת ולשם לעצמו,

הריסו שמפנים ואחרי — בית של מכוון
אחריו. הבא את מפוצצים תיו,

 אבל האוכלוסיה, בעיית שקיימת מובן
התו פינוי על־ידי להתגבר ניתן עליה
 היתרון עיר־רפאים. בניית או — שבים

 הכמ־ בניטרולו מתבטא העיר של העיקרי
 שלמד כפי — השיריון של עט־מוחלט

 בעיר ואנו, ;בתש״ח בירושלים, הליגיזן
רפאים״). ״עיר מסוג מיכשול (שהיתה סואץ

 כזה מיכשול מוכנים, מטעמים
אפ אבד אצלנו, כחשבון בא אינו
 באמצעות דומה אפקט להשיג שר

חקלאית. הכשרה
 טור- ניתנה לכך ביותר הטובה ההדגמה

מי השטח התבליט), (מבחינת שם מנדיה,
 כולו כוסה הדורות במשך אך ועביר, שורי

ב ביניהן המופרדות קטנות, חלקות־שדה
 שתי־וערב. ורחבות, צפופות שיחים גדרות

 כל בפני קללה הפך הנורמנדי ״,ה״בוקאז
לאי שפלשו בעלות־הברית וחיילי מפקדי
 התקדמותם הפכה שבגללו מפני רופה,

 — קצרות איטיות, זחילות של סידרה
הגר שהכוחות למרות מאד, — ויקרות

 כמותית מנחיתות סבלו שמולם מניים
קיצונית.
 כחווה הטעם את טעמנו אנו

 אשר חשוף יבטח שהיתה הסינית,
 ובסוללות״עפר, בתעלות נחרץ רק

 (כמיסגרת חקלאי לעיבוד כהכנה
 המצרים שעשו חקלאיים ניסיונות
כרצו לתעלה, ומעבר ;בשעתם)

 של והמושקות המיושבות עות
 תעלת צידי כדטני החקלאי׳׳, ״החיץ
 אריאל היה אילו המתוקים. המים
 צפונה מראש־הגשר מתקדם :שרון

 יה־ באותם הרי לא״מעוכד, כשטח
 לחימתו, נוהלה שכם סי-כוחות

 עד לאיסמעיליה מגיע שהיה ודאי
האש. להפסקת

 בכל- יכלו נתונים מצריים כוחות אותם
 הספיק שלא עד התקדמותו את להאט זאת

ש־ הזמן במיגבלות איןזמעיליה את לכבוש

 תניטחוניים הסיכונים
 בשימוש הטמונים

 בישובים מחושב רא
מאד חמורים להיות עלולים

 והמיב־ השטח אופי מפני אך־ורק נאכפו,
הגידו המעובדים, השטחים שיצרו שולים

והתעלות. החקלאיים לים
 שהזכרנו המיקרים בכל כי לזכור יש
ל השטח מהכנת כתוצאה המיכשול נוצר

 בלבד. חקלאיים שיקולים על־פי חקלאות
 שטח להפוך נקל כמה עד ממחישים, הם

 פגיעה בלא צבאי, למיכשול וחשוף פתוח
 אף אפשר החקלאיים. וביעילות בפעילות

 איזורי־ספר למכשל האפשרות כי לומר,
 בעיקר חקלאי, עיבוד באמצעות חיוניים

 היא למעבר, ונוחים חשופים שמטיבם אלה
 ליישוב הראשיים הצבאיים הצידוקים אחד

 באיזו- מדובר כאשר לאומי. כמאמץ הספר,
לראו אי־אפשד או קשה נרחבים, רי־ספר

חקלאי״. ״מיכשול ללא ביעילות נחסמים תם
סו את אחד במישפט לתמצת נבקש אם
 ביטחוניים- כגורמים יישובי־הספר גיית

 כל אין כי לומר נוכל בשלמותה, צבאיים
 לחיוב לא להכללות, אפשרות או מקום

 לגופו מיקרה כל לבחון יש לשלילה. ולא
 היא מוחלטת איוולת ,בנסיבותיו. ולפסוק
 ביטחוני ערך כבעל יישוב־ספר כל לראות

לפ היא גמורה ששטות כשם מובן־מאליו,
 כטרגדיה כזה יישוב כל הסף על סול

י ביטחונית.

■! ■ ■!
שי לפי מוקם אינו מטיב;,, לילשוב,
 אינה הטיבעית ותכליתו צבאיים, קולים

 ביישובים השימוש צבאי. מוצב לשמש
ה הצבאי לביטחון התורמים כבאלמנטים

 מובן־מאליו. דבר מלהיות רחוק לאומי,
הטמו הפוטנציאליים הביטחוניים הסיכונים

עלו זה במכשיר לא־מחושב בשימוש נים
 שנוכחנו כפי מאד, חמורים להיות לים

 הרלוונטיים פירקי־ההיסטוריה בניתוח
 זה בעניין ההוכחה״ ״חובת לכן, שלנו.

ביט יישובים בהקמת התומכים על חלה
הקריטר את בידינו נותן הניסיון חוניים.

 ניז- או ערכם את למוד המאפשרים יונים,
ה או הוודאיים הביטחוניים־הצבאיים, קם׳

מתוכ כמו קיימים יישובים של אפשריים,
 ק ר ו ־ ך א אבל — ובאמצעותם ננים,

לק וצריכים יכולים אנו — באמצעותם
נסי באילו או תנאים, באיזה (או אם בוע,
 נתונים וגוש־יישובים יישוב כל בות)

 ביטחו- ״נטל״ או ״נכס״ יהוו, או הינם,
ניים־צבאיים.

 לאגדות שבניגוד נוסיף, לסיום כהערה
 ״ההגנה־המרחבית״ רעיונות — הנפוצות
 כ״עוג־ במסגרתו, יישובי־הספר, ושימוש

 קדומניים, צבאיים ובסיסים מיתחמים נים״,
 קיימים הם בישראל. רק לא ונוהגים קיימים

המע גרמניה כמו מעטות, לא במדינות גם
 מיושמים הם שם שווייץ, או שוודיה רבית׳
 מאשר יותר ויסודית מקפת נרחבת, בצורה
אצלנו.

שאצ בכך כמוכן, הוא, ההבדל
ואצ קיימים יישובים על מדובר לם
 יישוב על — כעת לפחות — לנו

 זה הבדל אכל ריק. ספר של מכוון
 היישובים הקמת לעילת רק נוגע
 לימוד יכול ולכן בם, לשימוש ולא

 להאיר הללו המדינות של מניסיונן
 ביטחוני־ היכט ככל עינינו את

 הספר. יישוב של צבאי
כסידרה) ואחרונה שנייה (כתבה
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