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 הרופא. לו מחכה ככר ושם גדודית
 הם הלוחמת. ליחידה שייף הוא גם

 העולם. פינות מכל לחיל כאים
 קודם, צכאי נסיון יש מהם לחלק

 אחד הוא זה גיוון מוצאם. מארצות
 של דמותו את שעיצכו הגורמים

 הנס־ כתוספת שלנו, הרפואה חיל
ה במלחמת לעצמנו שרכשנו יון

עוב לחובשים, בדומה עצמאות.
צבאיים.״ קורסים הרופאים גם רים

רופ על המתלוננים הטוראים יכלו אילו
 בודאי היו המחזה, את לראות במחנה איהם
 טיפסו צבאיים ריפאים עשרים ממנו. נהנים

 רגע אותו נראו לא הם ובמורדות. גבעות על
 על העיק הפלדה קובע מכובדים. כדוקטורים

ב חגורם׳ את כיסו עשבי״הסוואה ראשם,
סטנים. או רובים נשאו ידם

או־ מדופלמים רופאים אלה כל היו אמנם
 ישאו לא הקורס את יסיימו אשר עד .לם
שי קיבלו כאן טגן. של הדרגה סימני את

ל למדו צבאית, רפואה על מיוחדים עורים
נוצ מחדרי״גיתוח מחשבותיהם את העתיק

 ארעיים. ולשולחנות-ניתוח לאוהלי״שדה צים
 בהם אשר התנאים את להכיר למדו גם כאו

 המיוחדת האוירה את החייל, ונפצע נלחם
בשדה. לחימה של

ה ליחידות יעברו הקורם, את לכשיסיימו
שונות.

(הע יודע לקרב שיצא מי ״רק
ה החובש של חשיבותו את ריך

 ה־ מוראל את מעלה נוכחותו קרבי.
 לא כי בטחון בהם ונוספת לוחמיט
הק בשדה. לשוא לזעוק יופקרו

 :לשדה-הקרב האופיינית ריאה
׳חובש 1 ״הוגש האנו גם היא !

לאמו.״ ילד בקריאת - כיותר שית

״חובש !״חובש מ האנחה נשמעה !
והוש נקלטה היא מיוסרים. פיות ארבעה

 החיילים יתר מפי בהול, חד, בקול מעה
ביניהם. הפגז כשנפל מסביב, ששכבו
 למקום. רץ חובש״המחלקה, מלץ׳ מאיר

 המעודן, שהצעיר הראשונה הפעם זו היתד.
 ממש. בפצועים לטפל נקרא יליד״ירושלים,

 באימונים. בפצועים־מדומים טיפל אז עד
 חזרות שמאות בתנועות הרבה, להסס מבלי
 אל מאיר ניגש שני, לטבע אותן הפכו

 במותן, שני ברקה, רסיס ספג אחד הפצועים.
 נפצע הרביעי ואילו השוק בעצם שלישי

בבטן. קל
 הגבול. מן רחוק לא בלב״השדה, זר, היה
 בסידרת" זמן אותו נמצאה הנח״ל יחידת

 ממרגמת פגז על״ידי נגרם והאסון אימונים
המחלקה. על שנורה אינץ, שלושה
הו והפצועים אמבולנס למקום הוזעק מיד
ו בריאים כולם כיום לבית״החולים. עברו

 ,19ה" בן מאיר אומר כזה,״ ״דבר שלמים.
 כאילו דומה לו. שתה שאין סיפוק ״נותן

 אותם הצלתי ואני אחים ארבעה לי היו
ממתת.״

רפו מחייבת טוטאלית ״מלחמה
 הרופא אין כיום טוטאלית. אה

 אליו, הפצוע יובא אשר עד מחכה
 שד ובמצב רבים טלטולים לאחר

ה את מגיש הוא אפיסת־כוחות.
עצמה.״ בחזית הרפואית עזרה

תחנת" הוקמה בדיוק וחצי דקה תוך
מחולק גדול, אוהל :הגדודית האיסוף
לעירוי קלים, לטיפולים פצועים, לקבלת

 קרב בזמן יסודית. רפואית לבדיקה דם,
מרחק לחזית, סמוך זאת תחנה מוקמת

 מחוץ — הקרב מנקודת מקילומטר פחות
בטויח אך האויב, של שטוחה אש לטווח

ז

רפואה

קלים. תותחים או מרגמות של פגיעה
 בג־ ורוכזו בשדה שנאספו ד,.זצועים,
ומ לכאן מובאים פלוגתיות, ;ודות״ריכוז

 עזרה לא רופא, מידי טיפול לראשונה קבלים
בלבד. ראשונה

 ההכרחי, הטיפול את לתת הוא העקרון
 פינויו משך מעמד להחזיק לפצוע המאפשר

 לבית״חולים־שדה״, מגיע שהוא עד לעורף,
 גדול לא במרחק באוהלים, הוא אף השוכן

מהחזית.

 ה״ לשולחן לראשונה הפצוע מובא שם
הטי את לקבל יכול גם הוא שם ניתוחום.

 החדישה שהרפואה ביותר המשוכלל פול
 תקופת רק נשארת לפניו לו. לתת יכולה

 הצבא, של בבתי״החולים וההבראה ההחלמה
מיוחדים. בבתי־חולים מומחים של טיפול או

 הרפואה של הגדולים ״ההישגים
 החזרתם את מאפשרים הצבאית

 מכלל אחוז 75כ־ של פעיל לשרות
 אלה מתוך מלחמה. בימי הפצועים

 קרבי לשרות שלישים שני הולכים
ל אכן, לשרותים. הנותרים, ואילו

 הגדול הפצועים מספר את החזיר
כ הטוב הבריאות כמצב ביותר,

 למקומם כיותר, הקצר בזמן יותר,
 המפקד, סיכם - זוהי,״ - כשורה

הרפואה.״ חיל של ״סיסמתו

מיתק רק הוקמו העצמאות במלחמת •
בהר במידת־מה דומים שהיו בודדים, נים

 התקדמותו עם רק לבית־חולים־שדה. כבם
 בתי־חולים־ הונהגו חיל־הרפואה של ושיכלולו

כעקרון. שדה

 יכול לא הוא אולם לפצוע. ראשונה עזרה החובש הגיש פעולה כדי תוך פצוע. שובב כאן
 הפלדה, כובע ועליו לידו הפצוע רובה את העמיד הוא לעורף. להעבירו או אתו להשאר. היה

הפצוע. את מעביר חיילים, עם החובש חוזר הפעולה לאחר המחלקה. עם והתקדם המקום, כציון
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 לרח- גשר־סירות פני על זחל ״טאנק
 ממס־ המריא המטוס מהיר. נהר של בו

 גבעות" בין בחפזון שנבנה לול־המראה
 ארגז־שינה. בתוך ישן חייל המדבר.

לר שפוצץ גשר לפני ניצב גדוד״אויב
פלס*.״ ידי על נעשה זה כל סיסים.

 לפני רק חזר להב אפרים סגן־אלוף
 קורס סיים שם מארצות־הברי׳וז, קצר זמן

 מבין כראשון — צבאית להנדסה גבות
קצינים. 300

 גדול הפקיד לו חיכה בישראל כאן
 של ההנדסה חיל מפקד מ״מ לשמש —

ההגנה. צבא
לבנות...״ .תפקידים שני לנו ״יש

חיל־הנדסה. איש של המקצועי תוארו

 במים מתניו עד ניצב גולווסר דוד
 עליהם היה (שפת־אמו). ברוסית וקילל
 בשעה גשר־הסירות בניית את לסיים
מאו יהיה כבר 07.00שב־ אפשר .06.00

 יהיה כבר 07.00שב־ אפשר מדי. חר
 והאו־ הברגים הגשר. את לפוצץ עליהם

 קר בה היה הכל וקרים• לחים היו מים
(רוסית). ורטוב

 תאוות שתי הן אלו !״...ולהרוס
!״ גדולות
 ביי• גשר לעבר זחל ליבוביץ סמל

 את מצא הוא במעקה. ועלה טיפס ליט,
 קושר והחל בו, שהחזיק המרכזי הבורג
 חוסר מלא לבן, שקיק למעקה מסביב

חו של גדולת בבמות צורך (אין נפץ.
ול־ ממקומו הבורג את להעיף כדי מר

הגשר). כל את ימוטט
אותו, הדליק חשק, את קשר ליבוביץ

מאחו השתרע הוא והלאה. משם ורץ
 אהב הוא וחיכה. ׳שפת״הנהד על סלע רי

ל קל יותר (הרבה התפוצצויות לראות
הר וגס — לבנותם מאשר דברים פוצץ

יפה). יותר בה
 הוא שכרות-הקרב. של רגש אין ״בפלס

 הוא רוח. ובקור" במהירות לפעול מוכרח
 לעבוד עליו מפוקח. תמיד להיות מוכרח

 להמציא עליו בלעדיהם. או כלים עם
מת שבידו המכשירים כאשר מכשירים,

התפקי שני נפלו בחלקו אולם קלקלים.
 לבנות : ביותר הגדולים האנושיים דים

ולהרוס.״


