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ה ש ס  והתעיהה

 אותו כי : המהשבה כמאליה, בך, ומתעוררתיש
 אלא אינה תכליתו כל אשר צבאית, יכולת שלענף
 לעתים מגיע, - אויב מעיני להסתיר , ם י ל ע הל

 ב- אף ו, מ צ ע - ת ר ת ס ה מעין לידיקרובות
 הם. להגבתם טיפוחך על המצווים הגייסות אותםקרב
 שב- זו היום-יומיום במלאכת-המלחמה ענף אוליאין

 עדו- אליו ביחס סיפקו דורנו מלחמות אשרמציאות,
 ההולכת חיוניותו ת פ ס ו ת ל ברורות כהיות

 הם מעטים אך בנשק-הפגיעה. שכלול כל מדיוגוברת
 - קרובות כה לעתים נתקלים לגביהם אשרהענפים
 בשא- לקויה, בהבנה - באימון-שבימי-שלוסוביחוד,
 תיע- זו מלאכה שכאילו בהנחה בלתי-מוצדקת,גנות
 מעידים, משנות-מלהמה הנסיונות ואלו כמאליה,שה
 השגת בשביל נדרש ועמל תשומת-לב של רכוזאיזה

 זה. בשטח ממש שלתוצאות
 בקיצור. גם ולו בדוגמאות, לעיין הראויומן

]-"-

 (Yiliteary הצבאי" "המהנדס האמריקאי-בעתון
nee(Eng קולונל סוקר 1950, יולי-אבגוסט בחבי 

 הפעולות אותן את בריל ב. ס.בחיל-המהנדסים
 )במרס( באביב שנערכו והתעיה הסואה שלבשטח
 התשיעית האמריקאית הארמיה של במרחבה1945

 קבוצת-האר- ע"י התחתי רהיין הנהר חציתלקראת
 בהשבון שבאו זה בגזרה המקומות שני ה-21.עייות

 ליד - העשני ריינברג, ע"י - האחד היו:לצליחה

 האמי- כונת-הצליחה את בסוד להליט כדיאורדינגן.
 נרח- הכנות התעיה לשם תל נעשו ריינברג, ע"יתית,
 כ- דוקא. אורדינגן ע"י כביכול זו מעין לפעולהבות
 אשר - האמיתיים חמרי-הגישור כמובן, שהוסוו,שם

 לצליחה בפועל שנועדו - טון ל-17000 הגיעהיקפם
 החמרים- מחסני גם בהקפדה הוסוו כך ריינברג,ע"י
 של- אלא האחר, במקום רוכזו אשר , ם י מ ו ד מה
 ושקולות, מתאימות בדרכים נהגו האחרונים אלהגבי

 כזה היקף נוכח ומחושבים. מכוונים ורישולבהזנחה
 המוב- חמרי-ההסואה כי נתגלה פעולות-הסואהשל
 - במחסניו והנמצאים גופי-הצבא עם בקביעותאים
 של רבים אלפים הצרכים. את לספק כדי בהם היהלא

 ותוקנו במאאסטריכט, נאספו ישנותרשתות-דייגים
 גישה דרכי ~זרחיים. פועלים מאות ע"י שםוצובעו
 ו- המעברות בשביל שנבחרו מקומות אל אףנסללו

 האזרחים וכל ם, י מ ו ד מ הנסיונות-הגישור
 בית- רבה בסודיות הוקם בקרפלד אלה. מאזוריםפונו

 גש- סירות-סער, של עצומה כמות הוכנה בוחרושת,
 ונבבכים-נדבכים עליה-בחופים סירותרונים-צפים,

 שי- תוך - מדומים כולם - המרי-בניה-וגישורשל
 ובד-שקים מפלטונים - : בשני-"חמרי-גלם"מוש

 ותותחים, כלי-רכב, בטנקים, השתמשו כן)יוטה(.
 בשעת לנפחם, בנקל ניתן אשר י, מ ו ג * ה ש עמ

 מאויר לרוקנם וכן - הרצוי במקומ ולהציבםהצורך
 במקומ ולהציבם ולטלטלם הלילה, בשעותאח"כ,
 שחלה תנועה על האויב הטייס לעיני להעידאחר,

כביכול.
 ה- אל מכוניות-משא שיירות הוסעו יומ אחריום
 בלילה ולמחרת במקום, פורקו המדומים,מחסנים
 כמובן, זה, כל 1 שהביאו ההמרים כל על שובהוחזרו
 לתקופה רבתה תנועה של הרושם את ליצורבכונה
 חזית- של זו בגזרה ליצור הכרח היה ימים עשרהשל

 להעלים כדי מלאכרתי, ל פ ר ע של חיץהרהיין
 ש- לפיקוח-סידורי-עירפול מיוחד מרכז ההכנות.את
 עלהה. וניצה זו פעולה על השגיח זה לתכליתהוקם
 אלו. והתעיה הסואה בעבודות הריסקו אנשיםאלפי

 תמים ימים שבוע שעוד רבה, כה שיההההצלחה
 ריינברג ע"י שבוצעה בעליל חצית-הנהר י ר חא
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 אורדינגן, ליד נוספת לצליחה הגרמנים עדייןציפו
 שלושת של עיקרן - גופי-הצבא את משם העתיקוולא

 ב- אלא הצליחה, להדיפת רוסנו אשר -הדיביזיות
 האמי- הצליחה בשעת ואלו יותר. הרבה מאוחרמרוד

 ותלבושתצי1ד-קרב
 3ך 03 1 וצ 1 1א ן3

 מקוס בשעתו תפסו האמריקאית הצבאיתבעתונות
 - ה לחייל אשר כושר-הניידות בענין הדיוניםרב
 א ש מ ה במדת- מדת-ניידותר-זו של והתלות י, ל גר

 נסיו- סיכום תוך נערכו אלה דיונים שכמו. עלהעמוס
 לאור - ביחוד אך השונים, שבצורות המלחמהנות
 משנות שנשאב המדאיג( - )ולעתים המאלףהלקח
 ס. קול. היה למדברים ראש השניה. העולםמלחמת

 רבי ממאמריו "מערכות" לקוראי )הידוע מרשל א.ל.
 בהצגת שפתח 1948( בשנת שנתפרסמוהענין
 אחד". איש של "ניידותו המקיף במאמרוהנושא
 של החזיון כנגד מרשל קול. התריע מאמרבאותו
 בהביאו ממש, לבהמת-משא הרגלים חיל אישהפיכת

 ולתוצאותיה - זאת לנטיה רבות מוחשיותדוגמאות
 הר- היומיומיים צרכיו לספוק דאגה מרובהקשות.
 והרגלי- נטיות בעל כאדם בחזית, הלוחם שלבים
 ששכחו - מרשל, קולונל טוען - ידועיםנוחות
 ו ר ש כ ל ע ה ר י מ ש ה ר: ק י ע האת
 והאס- הציוד מיטב יסכנו לא שבלעדיו , ם ח ל הל

 ביותר והמקוריים המאלפים הדברים בין אכן,פקה.
 ת ו א צ ו ת ה של הניתוח היה מאמר,שבאותו

 אביב העמסת-היתר, שלהפסיכולוגיות
% המשותפים,המקורות  -sAn 

 ל- אשר המשחום, יים ש ח 1 מ ה ם וייל
 מזה, -- בקרב ולרפיון-הרוח מזה, -- יחרז;עייפות

 במקום הגרמנית ההגנה כי נמצא ריינברג, ע"יתית,
 התשיעית הארמיה של שאבידותיה תלשה, כההיתה
 שכר בלבד. מועט אנשים למספר אלא הגיעולא

 בחסכון-דם. נשתקף -הטרחה

 ד ח א ש יא

 למעשה. הלכה בהם לעיין שיש מאלפים,דברים
 הדיונים לאותם וכהמשך-של-מציאות כהדעתה,
 הוא בקוריאה. מרשמיו אמריקאי מפקד-פלוגהמעלה
 פלוגתא אנשי של האישי המטען רשימת אתמפרט
 ברשי- יש החמור. נסיון-המציאות לנוכח שהונהגכפי
 - עכ"פ הרי סופית תשובה משום לא אם זו,מה

 אותר של בשוליו רבת-ענין מעשית הדגמהמשום
ויכוח.
 איל- הקשים הלחימה "תנאי : מדבריו קטעוהרי
 למי- עד חייל כל של האישי המטען את לצמצםצונו
 - הרשימה והרי ההכרחי.נימום

- פלדה,כובע - סרבל,  - נעלי-קרב,  - חגורה,   
- כלי-התחפרות, - כידון, - עזרה-ראשונה,ציוד  

-תחמושת,  אישי. נשק 
 נו- היינו מנות-המזון, את וכן הציוד שאר כלאת
 כמת עד המנהלתי, הדרג ע"י קדימה, להעבירהגים

 לשאתם צורך יהיה שלא כך - יותר קרובשאפשר
 בלבד". קצרים מרחקים אלאאחר-כך,
 תחבורתי מנגנון בעל צבא של פתרונות אלהאכן,
 ואף , מקום לכל יסכנו האם לדעת ואין מאדמטופח
 משהר מהם לשנות נאלצו עצמם הפתרלנותבעלי
 מאלף גרעין שמצוי ודאי זאת עם החורף.בעונת
 זה.בלקה

 1951,( לינואר האמריקאי, פורסם" "קוטבם)לפי

נפוליון י- במהירות. מוכפלת הממה הוא צבא שלכוחו

 כוח-אדם"ואש ועם למקום ראשון שמגיע למי נתונה במלחמהההצלחה
 יותר.רב

פורמם
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 נאה'תלבושת-צבאית
 של מהערותיו ' להלן הניתנים הקטעים למדיאפייניים

 של אחרים בחלקים ם. י נ י צ ק ה י ד מ בענין בריטיקצין
 כ"מליץ- טענותיו, תוכן את בהירות ביתר מפרש הואיתאמרו
 מדים בחסרון המרגישים קצינים-צעירים לאותםיושר"
 כונתם נאותים. כ"בגדי-נשף" בעיניהם להיראותשיוכל
 חס- מטעמי להמנע, הבריטי משרד-המלחמה להחלטתהיא
 או "בגדי-סעודה", או "מדי-מסדרים", מהנהגת -כון
 תחי- החליטו כבר אשר כחולה "תלבושת-יציאה" אותהאף
 החלטת- עליה. גם ויתרו ואח"כ הנהגתה על עקרונית,לה,

 המשמשת היא - והמטה משרד-המלחמה של זאתחסכון
 להפרשי- למדי אופייניות בעל-המאמר. של לחיציומטרה

 הממוצע-הטיפוסי הבריקי החייל פסיכולוגית שביןהמושגים
 המאמר שבגוף אחרות הערות כמה הישראליוקהל-החיילים

 הלויס.-קול. של מדבריו והרי כאן. המובאים הקטעים.ואף
- : עצמוסטיוטרט  
 שכוח למסקנה הגעתי הנ"ל בנושא וחקירה עיוןלאחר
 גם ולפעמים חשוב, גורם הנו נאה תלבושת שלמשיכתה
 להתגייס אדם הממריצים השונים הגורמים מבין.עיקרי,
 היא עושת-רושם תלבושת שלום. בתקופת הקבעלצבא
 אי-ההתבלטות, מלחמה שבזמן הדבר ידוע שבמסורת.ובר

 חשי- בערי הן והנוחיותהשימושית
 בזמן אולם במעלה, ראשונהבות
 שתל- הצעיר המגויס דורששלום
 בתלבושת להתחרות תוכלבשתו

 שיחות מתוך הנהוגה.האזרחית
 הוסבר צעירים קצינים עם לישהיו
 שהתלבושת ומקרה מקרה בכל'לי

 תביעה על עונה אינה"נוכחית
זו.

 נראה הקשישים הקצינים מןחלק
 המ- מן לחלוטין רצון שבע הוא'בי
 שהצ- חשים אלה כי דומני אךדים.
 גדולה כך כל במידה נשתנהבא

 התלבושת כ4 עד שירותם,בתקופת
 משנית חשיבות בעל לדברהופכת
בלבד.

 של בהרגשה הצעירים הקצינים מאוחדיםמאידך,
 במ- חשובה. היא זו הרגשה לדעתי ואכזבה. רצוןאי-שביעות

 להעריך יכולים הרי כללית, היא רצון שאי-שביעותקום
 האם תמהני אולם ; הצבא רוח על הדבר השפעת.את
 לעתים מגלים בימינו צעירים קצינים כי לטענות יסודיש

 אלה, שקצינים העובדה מחמת אחריות חוסר מדיקרובות
 נאותה. עצמי בטחון הרגשת חסרים הנוכחית,בתלבשתם

 המתחיילים את שמספק הוא הצעיר הדור מקום,מכל

 - לתלבושתו הצעיר המפקד של שיחסו ומכאןהחדשים,
 אותו של הסופית בהחלטתו משתקף - לגנות אולזכות
 בצבא. תפקיד לעצמו לחפש באסקצין

 משמר-בית-המלכות יחידות החלו שמאז לצייןכדאי
(iuards))עליה חלה המלאים, במדיהם שוב להופיע "07ת 
 אי- משוכנע הריני אלה. ליחידות ההתגייסות בקצבמידית
 ומועמדים מתחיילים יהיה הצבא חלקי בשאר שאףשית,

 יותר. ונאים טובים יהיו מדיהם אם יותר רביםלקצינות
 הצבא, במדי אף שינויים הכרחיים העתים שינויעם
 את להוות היכולים הם והשמושיות החסכון לאאולם

 את להכריע יכולה והגאוה-שבהופעה היחידות,הבחינות
 בתלבו- בגאיתי-שלי נזכר משאני אלו. בחינות כנגדהכף

 לויטננט של לרוחו להבין אני יכול שלישת-הרגימנט
 "מדי- לבישת של חסר-קץ עתיד לפניו הרואהבן-ימינו
 שעה תמהונו אוב היטב מבין והריני המקובלים,הקלב"
 ניתן כי אף יותר, נאה תלבושת ללבוש לו מרשיםשאין
 לדעתו. כלל שואלים כשאין וביחוד בנקל, אותהלרכוש
 תלבושת של הפצתה את עיכבו ייצור שקשיי להביןנקל
 ; דרגות שאר בעלי של יחסית, העצום, למספר יותרטובה

 הסכי- זו, בשאלה שוחחתי עמם אשר גבוהים, קציניםאולם
 קציניהם, של הנאה בהופעתם גאים יחידה וכאנשי כולםמו

 טוב לבושים יהיו האחרונים אלה שלפחות ברצוןויבכרו
 כהלכה. שלא לבושים כולם משיהיויותר,

 שלכל הלכה כיום מקובלת כי להעיר ,ברצוניולבסוף
 שקיימת ספק אין לה. הברורה הסיבה להיות צריכהפקודה
 הצעי- הקצינים בקרב וביחוד יותר, נאותים למדיםדרישה
 נראית יו תביעה באם קשי. כל בלי לאשר ניתן זאתרים,

 לרשות נראית אינה אך הקצינים של דעתם עלכמתקבלת
 הסי- את להסביר החובה הרשות על מוטלת אזיהעליונה,

 בחיל- קצין כל לידיעת זה הסבר ולהביא להתנגדותה,בות
 להבין שנוכל כך לקצינים, ספר בבית חניך וכלהרגלים
 כשרו- שלושת מבין אנו שדוקא לכך, הסיבה מההיטב
 בין לקצין הראויים מדים ללבוש רשאים איננו *.מים

 התפקיד. שלאחר בשעות בין אובמסדר

 ב"רב- סטיוארט. ד. א. לויס.-קול. של מאמרו מתוך9
 1950. אוקטובר חוברת הבריטי, הצבא"עון

 להיות מוסיפה האויר בחיל וגם המלכותי בצי גם."
 הטובים" כב"ימים מיוחדת, חליפת-ערב-ומסדריםנהוגה
 גם כזו חליפה היתה עת השניה, מלחמת-העולםשלפני

 עתה המסתפק הבריטי, שבחיל-הצבא הקצין שלמנת-חלקו
 "מדי-שירות" גם מהותיקים, כמה ואצל שלו,ב,,מדי-הקרב"

 הת- עשירים מהפחות וביחוד מהקצינים, לא-מעטים)אכן,
 ר. ע מ ה -- זה. זכות-חובה קיום על קשות אזאוננו
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