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 האפשרויות מן חלק רק הין
מיצרי. ה הקומנדו כפני ות

 מצויירות קומנדו יחידות נחיתת !•
 ל- ומסביב, בסמוך, אישיים בטילי־נ״מ

ובאו ברפידים הקדמיים שדות־התעופה
 המטוסים את ליירט כוונה מתוך פירה,

המראה. עם
ו דלק ציוד, מאגרי על השתלטות •

 טרם והשמדתם בסיני, הפרוסים תחמושת
כוחות-המילואים. הגעת
 צמתות־מפתח מיספר על השתלטות !•

 לפגוע ונסיון מסביבן התחפרות תוך בסיני,
ל כדי אם צה״ל, של הלוגיסטי במערך

 לרתק כדי ואם הסדירה, האספקה את שבש
 הצירים אבטחת למשימות כוחות־לוחמים

 שבהן הקריטיות, בשעות וזאת וטיהורם,
 נחיתותו את מחמיר כוחות של פיצול כל

ה באזורי־הלחימה צה״ל של הכמותית
עיקריים.

בסיסיס. על השתלטות •
 כוחות על־ידי עליהם חוזרת השתלטות

 ב־ רבות. באבידות בהכרח כרובה צד,״ל
 לטווח פגיעה יהיה היעדים אחד זה מיקרה
במערך. ארוך
 משדות־התעופה לאחד בסמוך נחיתה !•

 השדה, של רגלית ותקיפה הקדומניים,
 ולשיתוק מירבי להרס לגרום כוונה מתוך
השדה. של לפחות, זמני,

הן אלו
111̂1 הפתוחות

אפי כי הקביעה, נבונה כולן לנכי
 כאורח היעדים, מן חלק השגת לו

 קשה פגיעה מהווה בילכד, זמני
כצה״ל.
 כוחות נגד ביותר האפקטיבית הפעולה

 הנושאים המסוקים יירוט היא הקומנדו
הש מושגת בכך שכן נחיתתם, טרם אותם
 תוך הכוח, כל של ובטוחה טוטאלית מדה

 וכוחות. זמן משאבים, של מינימלית הקצאה
 לאחד אלה כוחות נגד פעולה זאת, לעומת
 לרתק עלולה והתחפרות, התפרסות נחיתה,
 גבוה. מחיר־דמים ולתבוע גדולים כוחות

 קשה הכיפורים, יום במילחמת שהוכח כפי
 חי״ר על־ידי התפוס שטח לטהר ביותר
 ונשק- בנשק־נ״ט המצויד ומחופר, מעולה

אישי. נ״מ
 סיכוי מאפשרת הנוכחית ההיערכות

 שכן הקומנדו, מכוחות חלק לנחיתת סביר
 מצמצם התקיפה יעדי של הקצר המרחק

ה והתגובה ההתרעה זמן את למינימום
 יתרה חיל־האוויר. מטוסי לרשות עומד
ה בעיות על מקל זה קצר מרחק מזו:
 בטיסת ליעדי־נקודה מסוקים של ניווט
 כוחות־ הפעלת למיצרים ומאפשר לילה,

 למיס־ החשכה ניצול תוך בלילה, קומנדו
מטוסים. מפני תור

תק הירוק הקו לאודר היערכות
ש לאפס. הללו הסיכונים את טין
 הרי כמיכצע־יום, המדובר אם כן,

ל כמסוקים כוחות־קומנדו הטסת
כ ליעדים — ק״מ 200 של מרחק

פי — הירוק הקו של ישראל תוך
 אם ואילו ודאית. התאבדות רושה

 כעיות הרי כמיכצע־לילה, המדובר
ק׳׳מ 200 של למרחק כלילה הניווט

ת י ית ץח וב ה קפ ת י מ
סימולטנית

 התגוכה זמן וכן מוגדרים, ליעדים
 חיל־ מטוסי לרשות העומד הגדול

למסו בזה מיכצע הופכים האוויר,
לכלתי-סכיר. וממילא כיותר, כן

ב צה״ל של הנוכחית היערכות ף*
 לפתח לצבאות־ערב מאפשרת סיני 1 י

 ה- בחזית בו-זמנית יבשתית מיתקפת-פתע
המיצרית. ובחזית מיזרחית

 מציבה זו אפשרות ד,3ב־ שהוכח כפי
 הכוחות בהקצאת קשות בעיות ישראל בפני

 בו־זמנית מיתקפה שכן השונות, לחזיתות
 צה״ל כוחות את מעמידה החזיתות בשתי

 תוך החזיתות, מן אחת בכל במצבי-לחץ
אחת. בחזית מריכוז־כוחות מניעתה

 פיצול יוצרת כו-זמנית מיתקפה
והא האיסטרטגית, כרמה בוהות

הער נהנים שכו פרק־הזמן רכת
 ככל מכרעת כמותית מעליונות בים
החזיתות. תמן אח

ב זה במצב נתקלת ישראל לדוגמה:
קשיים.

ה לאורך היערכות זאת, לעומת
 מיתקפה תמנע כסיני הירוק קו

הפניית ותאפשר יבשתית, מצרית
 ביממה והמטוסים, הבוהות עיקר

ער מיתקפת־פתע של הראשונה
המיזרחית. החזית אל כית,
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