
הזינוק. בנקודות הלוחמים עם

 הגיעו לסופרנו שנמסר ״...בפי •
 והנחלת לעבודתם האנשים מרבית

 כל את לספק מאמצים עושה ״דן״
כעיר.״ התחבורה צרכי

(״חרות״)
 שהורגש המחסור זהי היה שני. צד גם היה למטבע

 משרת אותם תל־אביב .מרחב תושבי אלף 650 בעורף.
 בסבלנות התיחסו למופת, המערכה בימי התנהגו ״דן״

 כל למרות אך בשירות. והפסקות איחורים לעיכובים,
 מרחב בכל במלואה התחבורה רשת קויימה הקשיים

 ושם, פה לצמצם כמובן, חייבה, המערכה כי אם ״דן״.
הזמנים. בלוח פער ליצור

 השעות. ובכל התנאים בכל התחבורה את קיים ״דן״
 עבדו נהגים האחרון. והאדם האחרונה המכונה נוצלה

 עשרה שבע — בערב עשר עד בבוקר מחמש ברציפות
ביום. שעות

מ• הרכב החזרת עם ״...מייד •
ל שוב הוכנס הוא המיוחדים מסעיו
 היה שלא כמידה הרגילה, תנועה

לשיפורים.״ זכוה המשמר״) (״על 11
 המערכה מן חזרו המדבר, בדרכי שעברו האוטובוסים

 ניכר ושיפוץ יסודית אכשרה טעונים מהם כשרבים
 שבועות יעברו סדיר. לשירות מחדש הכנסתם לקראת

ימולא. ״דך של האוטובוסים שתקן עד רבים
 הממשלה את אילצה המערכה הכל. זה אין ועדיין

 ר,בטחון. הוצאות את לממן כדי והיטלים קיצוצים להנהיג
 מאורגנים. גופים על במיוחד ונוטלה המלחמה מימון גביית
 תוספת יגבה המדינה אוצר גובה עול בתפקיד ו״דך
הנסיעה. ממחיר 10׳לסי של ממוצע בגובה חירום

 רבה בנוחיות הציבורי אלפיו בגלל■ העומד ״דן״,
 יעשה הוא בכך. מסתפק •אינו השלטוגנת, לרשות כזאת
 האפשר ככל לחסוך, — החירום בתז^ נוסף. מאמץ מצדו
 הורדת על־ידי תצומצם האוטובוסים תנועת ,יקר. דלק

 בשעות הנסיעות בין הפער והגדלת הקודם מן מכוניות
 בעלי אוטובוסים רק יועסקו הערב ובשעות השפל׳
בדלק. האפשר ככל לקמץ על־מנת דיזל מבעי
 בשורה גם צפוייה ״דן״ מרחב תושבי אלף 650ל־

 יבוא כי ״דן״ חברת טענה שנים שמשך אחר טובה:
 האוכלוסיה לגידול יחס .בכל עומד אינו. האוטובוסים

 דעתה עתה נתקבלה בוסים אוט יותר יובאו כי ודרשה
 הקרובה לשנה האוטובוסים של ומבסת'היבוא ״דך של

האחרונים. השבועות בנסיון התחשבות תוך הוגדלה כבר

נה ראיתי ימים במה ״...לפני •
 היו רובם מעזה. כשחזרתי אלה גים

 עייפים . מאובקים, הדרום, מן כדרכם
 ישנו שלא היה ברור וכלתי-מגולחים.

 בעיניהם נצנץ משהו אף לילות. במה
 עם שיחד אנשים היו אלה האדומות.

 בחשאי יצאו אחרים אזרחים נהגים
שהבי הם והם הגיוס, כליל מבתיהם

הקרב.״ לשדות החיילים את או

הממי דובר פרלמן, משה (סגן-אלוח
יורד״״ר ~זיד!

 הו המכוניות בין היה ״5 ״מס׳ השלט את נשא
דרומה. אל־עריש את שעברו

האוטובוסים. משק של העצום היתרון זהו _ ...... . . . . אפשר ______......, .. ז .
 העם את המוביל לרכב אותם להפוך לילה. בן לגייסם

 מסילת־הברזל את לעקור יכול אינו א־ש לנצחון. חם הל.
 קווי את אבל סיני, .חצי־האי למרכז חיילים להעביר כדי

 לקו מעטות שעות תוך להעתיק אפשר האוטובוסים
קילומטרים. מאות של במרחק חדש,

 אחד לתחבורה, האחרים בקואופרטיבים ״דן״, היה וכך
 מיגור מבצע ״קדש״, מבצע בהצלחת החשובים הגורמים
 יוכל כי ידע צה״ל של הכללי המטה המצרי. התוקפן

 מרבית הועמד הראשונה הקריאה ועם ״דן״ על ך לסמ
הבטחון. כוחות לרשות ״דן״ של האוטובוסים צי

 בשירות ״דן״ נהגי של רבות מאות: נמצאו שעה אותה
 לנהוג התנדבו ״דן״ וקשישי השונים בחילותיהם פעיל
בימים אשר הוותיקים אלה היו המגוייסים. בוסים באוט

ב״קול-ישראל") וצה״ל שלה

 קסיימה, ועד מעזה איסמעאליה׳ מבואות עד מניצנה
 נראו ודרכי־עפר, כבישים של קילומטרים מאות לאורך

שעוד ״דך, של אוטובוס החיילים. עמ.םי האוטובוסים

ו פ ח ו ■ * * י * * ו 6—— 11 ו 3—

בחזרה
מסיני...

 של הפיסי במאמץ לעמוד יכולים היו לא וודאי כתיקונם
 מקומם למלא כדי הכל את עתה עשו אך חזית נהגי
האפשר. ככל רב לוחמים מספר של

 אוטובוסי של אריך״...טור •
הבוקר. באפלולית מוסתר היה ״דן״
 טורי צדדי. כביש לאורך עמד הוא

 ״עד רובים, קרב, חגור עמוסי חיילים
ומרגמות, כאזוקות מקלעים, זים״,

מקומותיהם, תפסו מופתי, כסדר עלו
(״הארץ״) *״לתזיזה יכו"

 כלאחר לבטל, ואישים מוסדות נהגו כתיקונם בימים
 למשק הקואופרטיבית במסגרת הטמון היתרון את יד,

 מחדש זה יתרון החדיר ״קדש״ מבצע המדינה. ן ולבטח
 ״דך קואופרטיב הועמד בו האופן — הציבור לתחושת

 ובשלמות. באיכות במהירות, הבטחון כוחות לרשות
 כנהגי הקואופרטיבית תו מה עצם עקב ממושמע גוף רק

החזית. אזורי בתוך שביצעו את לבצע היה יכול ״דן״
 ״דן״ של האוטובוסים צי הועמד מהקריאה שעות תוך

 ביותר הטובים באוטובוסים בחר ״דן״ צד,״ל. לרשות
המכונ את רק תל־אביב במרחב והשאיר החזית ללוחמי

 ״דן״ פקחי השלושים. שנות מראשית המיושנות יות
 מקו אוטובוסים מספר הורידו בקווים׳ בג׳יפיהם עברו

 והחדישות הגדולות המכוניות ומאות זה מקו מספר זה,
החזית. לעבר נעות החלו

 של מקסימלית יעילות הבטיח בכך, הסתפק לא ״דן״
 נוסף ציוד שהתקץ כך על־ידי המגוייסים האוטובוסים

 כלים, של ארגז כלל זה ציוד אוטובוס. בכל ומיוחד
רזרביים. צמיגים ומספר דלק של נוסף מלאי
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