
 הצבאית הצשרה פסלה ־ בב״וות ההנצצות ופני עוו - חודשים כמה לבני-
 פירסום החידה היא השבוע ב״חותס״. ץ ריבש עווו העיתונאי שו נתנה
 שד ניקודו בהשבת חידהאוויו בעורות ער מלמדים הם ממנה. קטעים בתה

בלבנון ההפצצות בעת ס״סיו תחושות וער עבדי דויד .הארוך
 המודיעין על־ידי שזוהו מטרות עי
 וכאלה שבשטח, כוחות על-ידי או
 זה מה להבחין צריו בשפע. יש

אומר.
בביי השיקולים מערכת .היום

לכוחו אבירות מינימום היא רות
 לאזרחים, אבירות מינימום תינו,

 — בעולם לתדמיתנו נזק מינימום
 — המטרה להשגת בסוף זה וכל

ש זמן כל יפעל זה העיר. כיבוש
התיכנון. לפי יתנהל הקרב
צנ גולני, שלנו, כוח חלילה .אם
דיוו ויגיעו יסתבך שירית חנים,

 את ששוחטים תקוע, שהכוח חים
ה מכל עליהם שעולים החיילים,

פקו אך יותר. יש ולאחרים פצצות,
מתבצעת.״ והיא פקודה היא דה

: ׳  הערכי המיטען גם .קובע כ
 טעות זו תהיה אך הבית. מן שהבאת

 מיט- יש לקיבוצניקים שרק להניח
 מה אין העירוניים לרוב כזה. ען

שהביאו.' במה להתבייש
: ׳  היא באזרחים .אי-םגיעה ח

 ב- בחיל־האוויר. מאליו מובן דבר
מ שהנוער לציין יכול אני וותיק

ש אלה יותר. טוב היום עירוני
 הפציפי- מגל הושפעו אלינו הגיעו
ה נערי על שעבר ההומני, סטי,

כשהייתי האחרונות. בשנים תיכון

 י.1חמז* נדרג 1*1 מוידיו־ ״ורום
 אלא ת,1אמ׳ת חצאי לא שסריס. יש

 לנר למילסמה פשיצאתי ממשי שסריס
נייחת, על שהזלניס ידעותי
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 אחד: שיקול רק ישאר כיוונים,
 ואם לכוחותינו. אבידות מינימום

 שטח. על להפצצה גם ילכו צריו׳ י
אחרת.״ ברירה אין

 הרעה ״הרוח
מלמעלה״

ס ^ ש א  והמוסריות הערכיות בשאלות י י לטייס טייס בין הבדל י
 יש האם שלהם! בלחימה הכרוכות

קי בין וחדשים, ותיקים בין הבדל
 דעות בעלי בין ועירוניים, בוצניקים
הטיי ז אחרות או כאלה פוליטיות

כך. על גם מדברים סים

₪1ו0ב לנוא .אסור -

הר אחרת, דיברו העירוניים צעיר,
ש תיקווה יש לכן גרוע. יותר בה

שנק המסורת חיל-האוויר, מסורת
 חברי היו הטייסים רוב כאשר בעה

 בשחקי- בעתיד גם תימשך קיבוץ,
מיעוט. ייהפכו בוצניקים

 הפצצת- ביירות את יפציצו .אם
ל קשה בעייה תהיה עיוורת, שטת

צעיר. או ותיק טייס, כל

בת מעשי הבדל שיהיה .יתכן
למרות בהתנהגות. החיצונית, גובה

ד י מ ״

 במהותה, דומה הערבים שמערבת
נמ בקבע, או בסדיר הצעירים הרי

 עם צבאית במערכת השנה כל צאים
ברו ודברים ופקודות הירארכיה

 לצבא בטענות לבוא ״אסור : א׳
ל ולא למח״טים לא ולמפקדיו.

 נושבת הרעה הרוח טייסות. מפקדי
הטי- המדינית. מההנהגה מלמעלה

 מסוג למילחמה לצאת לא כזה:
זה.״

 על שיפוט אין בתא .לטייס :ה׳
על לסמוך חייב הוא המטרה. טיב

צור ליד כראשידייה מופצץ בית
■ ,:־׳ *׳ •**״יו

'מלמעלה נושבת הרעה .הרוח !

מילו איש יותר, מבוגר אני רים.
 ל- מחוץ השנה כל חי אני אים.

 לא אבקש אולי בקיבוץ. לצבא,
כזאת.״ למשימה לטוס

הו מילחמה מאפשרת לא טואציה
גנת.״
ש ג' י  למנוע אחת אפשרות רק נ.

לקטל מגיעים שבו מילכוד מראש

 ורואה טס הוא אם ולבצע. מפקדיו,
מפוק סבירותן שקיבל שהמטרות

פקת.״
ל ניאלץ שבביירות ״צפוי נ ג׳

לכוחו אבידות למנוע כדי הפציץ
 בדרג מישהו אם יודע איני תינו.

 כשהוא היטב זאת שוקל המחליט
העיר.״ בכיבוש ח

ה את איבדנו ״ביונדכיפור :ת׳
אחרי הבכיר. הצבאי בדרג אמון רג עקבו־!״ הו

 וחטיסדץ, לצבא
 ולמפקן■ למודסים

החח הטייסות.

 תיאר מירחמת־הרננוו שד הואשוו בשבוע
בז: צוו הנצצת את )2336(הזה״ ..העולם

 שבבי״חס ..יצפו׳
 נד׳ להפציץ נאלץ

אבידות למנוע
 נושבה הרסה

 ד■ מלמעלה!והתנהג
 הסיטואציה המדינית.

 מאפשרת לא
!״הוגנת מילחמה

 בני-קי- בין להבחין .קשה :ש׳
 שלמרבית לי נראה ועירוניים. בוץ

 אחת, ערכים מערכת יש הטייסים
סו עם ראש״ .באותו הולכת והיא

 חיל־הא- של המסורתי הלחימה סר -
 דבר של שבסופו לזכור חשוב וויר.
 קובעות. פקודות ובצבא צבא, זהו

 מסויימות השקפות שלבעלי יתכן
בהטלת מוסריים מעצורים פחות יש

 צור) (ליד אל-ביאדה ראס שני, יום
 אחד עם בקשר משוחח הכוח מפקד ז 11.30
 והכלב יוניפי״ל אנשי עם בקשר הנמצא מסגניו,
 הפעם נגמר. כבר ראשידייה על הקרב האדום.
 לתת מוכן שהוא אומר המפקד צור• על מדברים

 מטוסים העיר על יירדו ואז ,12.00 עד ארכה
 האזרחים פינוי לצורך היא ההארכה וארטילריה.

העיר. מן

 עכשיו : 16.00 ח׳ולה, בית שני, יום
 צור. על המשושים התקפת מתחילה בדיוק

 השמש מכיוון מגבוה״גבות, יורדים המטוסים
מותי שהם חפיטריות העיר. על וצוללים במערב

 של מאלה בהרבה וגדולות גבוהות אחריהם רים
 אומר עכבר,״ להרוג הולך ״פיל הארטילריה.

אחד. חייל

 אנחנו : 17.00 ראשידייה, שני, יום
 והטנקים הנגמ״שים על־פני לחלוף ממשיכים

 הנגמ״שים, מול בשדה, הכביש. לצד החונים
דיירי חם אלה פלסטינים• מאות כמה יושבים

 פליטים הם שעכשיו בראשידייה, מחנה־הפליטים
 הם מבתיהם. אותם סילקו שוב נוטפת. פעם

 הילדים לחזור. להיכן להם יהיה שלא חוששים
 רשימות לנו נותנים החיילים רעבים. הם בוכים.

 צור. על לרדת ממשיכים המטוסים ד״שים. של
 כנראה הירי. קצב את מחישה הארטילריה גם

החשיכה. שתרד לפני צור את לכבוש שרוצים

 זו : 17.30 לצור, הכניסה שני, יום
 את מקרוב רואים אנו שבה הראשונה הפעם
 לעיר הכניסה שלפני בצומת האש. שזרעה ההרס

 אולי מטוס, של פגיעה אולי ענק. בור פעור צור
ענק. מוקש של

 הפליטים תמונת : 18.00 צור, שני, יום
 שתי בת מפוארת חווילה מול עצמה. על חוזרת
 הילדים פליטים. עשרות כמה יושבים קומות
 עכשיו באדמה. כבושים הנשים ראשי בוכים.

 אפשר בבר מלאכתם• את המטוסים מסיימים
 של והחדים הקצובים הירי קולות את לשמוע

העיר• במבואות והרובים המקלעים

ד למחזת׳גו.  יודע א
 בדרג מישהו אס

 !1זא שוסו המחריש
 ח כשהוא היסב

ד בניסש דו ה
 הצבאי. בפיקוד האמון חזר 1973
 המדיני. בדרג האמון מתערער היום

 אלא אמיתות חצאי לא שקרים. יש
 למילחמה כשיצאתי ממש. שקרים

 שום לביירות. שהולכים ידעתי כבר
 מבוכה היא והתוצאה קילומטר. 40

קשה.״
ד אן ע  חיל־ של הטייסים דברי כ

האוויר.
9׳


