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 פעמים מור!
 מהם■־ לחפטר שית
חצלוזת?? ולא

הז את נחסל אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) /!2כ־ שלנו(שאורך חיטוי לאחר

י בביתך דוקים יותר יהיו לא לשנה. אחריות תעודת
 059־3012 טל. :אילת ס 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר׳׳ג,

.481/75 עסק רש׳ ,21 הבריאות: מש׳ היתר
 הדברתו
מזמנים]

ת מ ח ל שניה חיטי! מי ה
)57 מעמוד (המשך

ה וארוכי־טווח, מדוייקים טקטיים
כ קרקעיות ;קורה למטרות גורים

 מעין — אוויר ומזג ראות תנאי בד
״סופר־ארטילרייה־מעופפת״.

 הקלסי והייעוד ,בא ■שנייה בקדימות רק
 המדינה שמי שמירת — האויר כוחות של

 היפוך־יוצרוית האוירית. העליונות והשגת
ל המיוחדת התופעה מן הלק היה זה.

ל והובחנה יושמה ■אשר — יערב צבאות
 המתבטאת — הכיפורים ביום ראשונה
 או ״חד־פעמיים״ כצבאות ניבנים בהיותם

 בין ישנים, ׳שלוש משך :״:חד-שיימחשיים״
 כולו המצרי הצבא ניבנה ,1973ל־ 1970

 חציית של האחת, המוגדרת למשימה רק
 ממנה, ק״ימ 15 עד של התקדמות ■התעלה,
במקום. וישיבה
 ״מילחמת לקראת — עתה גם

 צבאות ■ניבנו — השנייה״ חיטין
ה רק ;תפיסה אותה פי על ערב
שאיפשרו כאלו, הנסיבות היו פעם

 אלד 30 ספגה יחשד׳ס
 הראשונה ביממה פגזים

 ספג דן גוש - למילחמה
פגזים ,אלו 75

סו איסטרטגי צבאי נצחון השגת
ו אחד טקטי מהלך באמצעות פי,

 הפותח, הטקטי ׳המהלך — יהיה
ה האיסטרטגי המהלך גם הוא

מסיים.
■ ■ 1■

 הלילה של המאוחרות שעות ף;
ב היישוב מרכזי על נוחתים החלו *■

 עם מראשונים. הארטילריה פגזי ישראל
ה הסדירים הכוחות כי התברר שחר

ב הערביים הצבאות שקידמו ראשונים
ב הורכבו סוריה) (׳כולל המזרחית חזית

 תח־ ושיירות ארטילריה ■מיהירות עיקרם
ל ׳ושריון חי״ר ישל אלמנטים עם ■מושת,

 קלים טילים — נ״ימ יחידות !ועם אבטחה
 צמודה 5נ״ ■להגנה — ותותחים ובינוניים
יושירה) (בתצפית וקרובה ישירה ולשליטה

ישראל. של בסיסי־האוויר על
 לשני רוכזה הערבית הארטילריה אש
•ל נוסף ובסיוע כהשלמה יערים: סוגי

 הערבים האוויר ׳ונוחיות הקומנדו מאמצי
ה חיל:והאוויר ישל הקרקע על בניטרולו

 הירוק, הקו בתחומי בסיסיו, שכל ישראלי
וה הבייניונית הארטילריה בטווח נמצאים

 מיריבי לשיבוש וכן׳ ■כיום): כבר — כבדה
ה ■כוחות והיערכות המילואים גיוס שיל

צה״ל. של קרקע
הארטי נועדה ״ההיפוך״, כרוח

ה כמשימה לפעול הערבית לריה
 האיסטר- האוויר כוחות של קלטית
ה יעדי של כא־ט כיסוי — טגיים
 שטח בעומק האיסטרטגיים שטח

האויייב.
 ירו הראשונים הגדולים הריכוזים שני
ראש־השנה) של ושני יום שחר עם (כבר

 דן וגוש ׳קייבם) 100( ירושלים איזוירי יעיל
קנים). 250(

 אחר כל ירה הראשונות השעות 24 תוך
 לשתי אחד כדור ■בממוצע הללו הכלים
 פגז 300 הכל וסך שעות: 10 משך דקות,
 ׳בלא ירד פגזים של לא־פוסק ■מטר לקנה.

 חיוניות ומטרות שדות־התע׳ו&ה כל על הרף
 30,000 ספגה ירושלים אחרות. מוגדרות

 .75,000 ידן, וגוש הראשונה: ׳ביממה פגז
 חמור ■כשלעצמו היה הישיר החומרי הנזק
 המטיחה אבל נסבל. בלתי ילא אך מאד,

 ומכונית-יהמלחמה ׳שיבוש הייתה האמיייתת
 ׳שדוית־ :במלואה הושגה ■והוא — הושראליית

 שהן הראשיות, והערים ינוטרלו, התעופה
 האספקה ומרכזי־הייצור׳ צמחי־התחיבודה גם

 רבבות גשם ׳תחת לגמרי שותקו והגיוס,
!ס הדרכים מכוון. בפיזור שנורו הפגזים,

 יחידות של אלה ■כולל — פלי־הרכיב תמו,
 והשיירות ובימוצאיהן, במבואויתיהן ובעיקר

הערים, ׳בתוך כפקקי-ענק ■נתקעו — צה״ל
 נוחות מטריות שיימשו ׳והדחויסות הדוממות .

הת ישכל הערביים, לומטוסים מאידכמותן
 כפגע־וברח, נעשתה אפילו שלהם, קפה

 מכובת־המיל־ של חיוני ■באיבר יתמיד הלימה
הישראלית. חמה

 תמונת־ה- מתבהרת ספורות ■שעות תוך
 נייתן האמת, למען צה״ל. לימטכ״ל מצב

 ■סבר ושם ידועות הללו שהאפשרויות להניח
 משום הועיל, לא הדבר אבל — מזמן

דביר. לעשות אין ■הכי שבלאו
. . ..

 הרגל את ■פושטות זו אחר בזו
ה המוסכמות בערוותן ונחשפות
 — ששת־יהימים עד אשר מגוחכות,

 — סאדאת׳■ ״שלום נסיגת־ ולאחר
ישראל״. של ״האסטרטגיה בונו
 אכן המוקדמת״. ־״האתרעה י•

 שתיארנו ■בתסריט ו סייעה ימה אבל הייתה.
 דרכי- שתי בין לבחור ישראל ■היתד, צריכה
 האחת, ׳בלתי־אפשריות. ושתיהן — פעולה

 משך טוטלי, ■בגיוס בהונות, על להימצא
ה על ■לוותר השניה, תמימות: שנתיים
 — גיהינום בחיי הכרוכה המתמדת כונניות

 כאשר ישראל, את ■ימוטטו כאלו שנתיים
 המתח אית מחמיר ׳המיליחמה היעדר דווקא

 ימן הסיכון. את ׳וליטול — השפעותיו ואת
 ■באפשרות כזה, במיקירה ׳לבחור, ׳שלא הנמנע

 יעילה וגם קיימת הייתה האיתרעה השנייה.
 לבשר .אך־ורק הועילה אולם אחוז, במאה

 הממית, הגרזן ונופל יורד הפעם ׳אכן כי
 ■לפני להורסו או בפניו, לעמוד ׳ניתן שאין

•שיינחת.
נו שכבר כמו ראשונה״. ״מכה +
 — ׳בהמשך ■נפרט ועוד — ■במציאות כחנו

ב ׳תלויה ראשונה, מכה של האיסטרטגיה
 כל- היסוס שייגרם די ■הפוליטיות. נסיבות

 את להחמיץ כדי ביותר, זעיר ולו ישהו,
 ישראל מנועה שלפנינו במקרה ההזידמנות.

 ׳שהערבים מפני ראשונה מסת מהנחתת
 מתי לוודא, אפשריות כל וחיסלו ביטלו

 מילחמיה יהפוך ׳ומיתי ■משחק הוא המשחק
 מילחמה יהפוך באשר בעיקר — רצינית
 שמוודיאים ולאחר ■מאחר יורק אך רצינית,

 אינה ׳וכי מוכנה ישראל אין כי ■ובטוחים,
 ייווכחו אם ראשונה. מכה להנחית נערכת

 ימשיכו — להכות ועומדת מוכנה שישראל
שבמוק הבאה, להזדמנות וימתיגו במשחק

 כפי זהו, שתיקחה. וראי ■במאוחר איו דם
 שיצמח העצום היתרון הסבתו, שכבר

 של הביטחון״ מ״סירור בדכד לערבים
יש אישי־סמשל אשיר ההתרעה״ ״תחנות

■הרוהו. ראליים
 ה־ לאיזורים קדימה ״זינוק *

״שט בזכות הטיעון גרעין מפורזים״.
 שהם הוא, בטחון״ כ״סידור מפורזים״ חים

 תיל־ממעיד גם אלא חיץ, רק לא מחווים
 :מספקת בטוחה ואתרעה קאזום־באלי של

 עילה מיד ■לנו יש מחללם, שהאוייב ברגע
׳ונער חיכף מזנקים ׳וכוחותינו לימילחמה

 ב־ רצוי, — המיפורז האחור בתוך כים
 הקר־ ׳תוך — קיימים אם שיב״ש״, ״׳מרחבי

 כאשר רק ובטוח, נכון זה האדיב. ימת
לנו. שייך המפורז השטח

״ה ■האוייב, כידי השטח באשר
מש אשד פוליטי, אקט הוא פירה״

פוליט ׳התחייבויות ״כיבוד מעו
 מתכסה המפורז השטח אם יות״.

נו יישובים, בו ומקימים כדרכים
 כוחותיו להנעת התשתית צרת

 שטח במרחב. הנוח ולקיומם קדימה
ולהי להיווצר יכול אמיתי מפורז
ב ונשלט המוחזק בשטח רק שמר
״מפו אכן השטיח יהייה ולא ידינו.
 מכוחות, ריק ייהיה אם רק רז״,

ושכוח־אל. שדמם
ם סיני חוף הקה ׳67 עד סו ח  בין מ
דרך שנפרצה אחרי עכשיו, לשארם. איילת

 את פושטו 111 אותו בזו
 בערוותן ונחשפו תרגל

 כונו אשד המוסכמות
ישראלי!!׳ באסטרטגיה

 הפך עצמו חוף ׳אותו ביניהן, נוחה כה
א בו ח מ ו  ■מ־ הנע ׳תוקף, כוח לכל נ
איילת. לכיבוש ישאירם

1■ ■ 1■
ה ונוצרת קיימת רק אם כי אינו

 המפורז ■האיזור מילוי הרי נכונות, י
 א4ד האדיב) ע״י נשלט (כשהוא בצבא

ו זמן הזדמנויות, ניצול של .עניין רק
 נמנע האוייב־בכח כאשר אפילו סבלנות.
 הדבר אין המפורז ׳לאחור צבא ׳מהכנסת

 ׳תוקפנותו. בפני לחיץ האחור את חופך
 כושר מפתח למשל, הירדני, הצבא אם

 מרחק אחת בבת ריוויזייות ארביע עם לחצות
 ■שעות שלוש — שעות ׳בשלוש ק״מ 60 של

 אחור- .של האסטרטגי ערכו יהיה ׳בדיוק
ישר על המגן ק״מ 60 ברוחב מפורז ׳חיץ
׳בפניו. אל

בעיקר נוגעת ■השלישית הנקודה
)60 בעמוד (המשך

►
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