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כיעוטרניתןוכן;רופיעממיפתגםנאום-הרופל"אתהחורכתהיא-הפרוטה"
צ__"4עוסקבולנושאמרכניכהערךנודעכןעלהצבא".אתהמהוההוא=.החתל"
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תשחזחשתכ~חכרךןקג)(ב'

חבשלךויצ

עלאנקלניץמוריםד"רטגן387660אתלשבחלצייןהנני

לפאותץגילויתוךקרב,בתנאיאנוש,לפצועניתוחבצעו

למופת.
י.

רב-אלוףדייהמשה)_(

הכלליהמטהראש
תשחזתשרילחגל

יהמעשהתאורלהלן

אשתחתאנוילפצועניתוחביצעאויב,יעדכיבויםבעת
למופרנלבאומץגילויתוךאויב,



הקרן-הקיימת"יבית,,הגנת
49814.1.4%בלילהביתפרהקרבב*

כמרחבנפרשו3וגדוד2נדודכוחותיה:אתמחדשקגכעתיאחסיבתערכה1948פברוארחודשבשלהי

המהצימותמכלולאתעצמועלקיבל1גדודואילווארצית;חטיבתיתכעתודה-בתל-אביבכונס4גדודהדרוסי

היו:אלהמשימותקריתי"."מחוזבמרחבהתל.אביבייש,החדישגדודישלושתע"יאז,עדשבוצעו

בשדה-היהודיםהעובויםאבטחתג.בן-שמןוהגנתב.חולון_בת-ימיב.חזית"יזומותפעולותביצוע41

שלידהקה"ק,ביתהואשלה,מוצרהחוץ".והחנקתמחלדתי"שלדרך-הבטחוך"אבטחתך.לוד:שלהתעופה

ביתודג'ז.צומת.

-א'פלוגהבבת-יסו-ב'פלוגההבא:באופןכוחותיואתןגווומטהערךאלומשימותביצועלצורך

-יפלוגהלוד;שלהתעופהבשוה-צפורה""בשםסודיותלצרכןשעונתהמתנדבים,מחלקתבבן-שמןו

הקה"קביתעלהקרבגירת
ra13שריד-

בית-דגי

ביתבסביבתהכולטיסהכניתם
הקה"ק:

,4
ש-לקמח-דגיםבית-החרושת*

ספוריםמטריםכמרחקניצב

מצפוןלכביש.מעברבלבד
ילבית.

ה"לכף,והביתה"ירוק"הבית*
ה-עברימשניזהמולזה

דרוס-מטרכ-%0כביש,

לבית.מזרחה

הכביש,שלידה.כורכר"בית*
צפונה-צפון-מטרכ-250

לבית.מערבה

מטרכ-500ה"חומה"בית*
לביוןצפון-מזרחה

הצימוחשלידהמטיסהבגין.*
לביה.מזרחהמטרכ-500

הצומתושלירהמשטרהבנין*
מזרחדר-ורום-מטרכ-650

לבית.מזרחה

מסרכ-700ה"טירה",בית*
לבית.צפון-מערבה

כ-900המפואר,אבו-ג'בןבית*

לכיח.דרומהמטר

מערכות""שלצ"דבחוב'הראשון,שלבהבתיאוריעייןמואשיתחהקה"ק"ביתפרשת"אחרילעקובהמעונין)*

ין,
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מהלקהמלא.תקן-נשקעםאמנםבלבד,מוקטנתמחלקההקה"קביתלהחזקתהפרצפה1גדודשלג'פלוגה
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וממנה.
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ואיננובניזרגתהליך.נמצאחפור"הגנהמוצב"*
.הלילה.בשעותעזיייןתפוש

ממערב,מוקשיםושדותגדרותמוקפתהמצודה""*
נמצאתלכבישבמקבילמצפוןוממזרח.מדרום
ם%גבלאשרהמוקשיםשדהשכןבלמד,גדר

הטלפון.קויתיקוןלצורךפרנההכביש
הןיפה-רמלה,הראשיהכבישמובילל"מצודה"*

ש-בשערתהבריטיםע"יומובטחלתנועהפתוה

.רדתה.ועדההמהמעלות

*

פועיתצובקו,4יממולמתלקחממצאתב"מצורה-
בבית,כולםמתרכזיםלהשכהמרדתהחלל"מ.

ובכוגנותבש:בעירנותםמצפליניםה"מצודה"לוחמי4
עםרקכלל,גדרךנכנסים.,לעמדוונ,הם:אולם:.
('':....הלילה,..רדת

פנילקבלתהיהיויםמתכונניםאחה"צששיביום.*
אלה,בשעותנמוכהכוננותםבילהניחויששבת,

'
רובים,בלבד,קלנשקה"מצודה"לוחמיברשו,'*

םילק'.6יעלקמורימוניםתת-מקלעים,
אואחד(

*

תחמושתשלמוגבלתכמותכנראה,לרשותם,יש
.::.(רזרבית.

התקוה.בשכונתנמצאיםמזויניםיהודיםכוחות*
ובראשון-לציון.במולדתבחולון,במקוה-?שראל,.

במשורינים.ל"מצויה"לזרוםעלולותתגבורית
1יפו--יאזור"בית-דג'ןכבישיהבאיתבדרכים

ושכתת-התקוה-מקוה-ןשראל-דרך-הבטחון""
בית-ראשון-לציץ-צומתחולון-מולדת)--כביש

ראה.מפה,(גד'4
11(.עמוס
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אך-ורמלהצרפנה,במחנהבית-דג'ן,משטרת
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.
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ך-עלבהסתמךנרשמה.הקה"קביתפרשת
שלמההאלחוטאית".-מירלה"שמן;יובל=תל-אביב"במרחב"ז"ל;ארנוןיעקב-קרבי"יומן"רשימות:

.אהלון.אברהם-יומןשורץ;

1.גדודעלוניז"ל;נונברגיעקבהחבלןשלל,כרוחוברתהקה"ש,ביתמגינילזכרדפים"חוברות:
הביך"קובנר;אבא-סנים"אלפנים"אוליצקיייוסף-למלחמד,"ממאורעות"הפלמ"ח";ספר"ספרים:

תש"ח.לבר""שנתוןשמיר,משהב-להכביש"
עירית'יפוראשמכתברבים;*לוחמי"מכתביעדבי,עעתונותה"הגנה";שלשירות-הידיעותסכוכןמסממם:

למגיניהיטענותאותותלמתןהמלצות1;גדודשלמבצעפקודיתרודג.1;שלדו"חיםפיל;לבריגדיר:(
.מביקים.ושומיהטיבת."גבעתי";מפקדמטעםיוטפקווותחטיבתיואימבצעפקודותהקה"ק;בית

דוידזון;יצחקנ-ג'פלוגי;מפקדlDm~ינבלב1גרודסגן-מפקדעביין;שמעון(-הסיבה"מפקדעזויות,
בזקם;.ור?יתקלחמ.-7סמלשטהו;דב-הבונקריםלבניןאחראיהלברג;יעקב-ג'פלוגהמפקדסגן

גולדה,אכסלך-קשרקציןקוכב?ןדוד.-מודיעיןסמלרייז;אליעזר-בשרונההסתריםקורסמפקד
רוזנברג;משה-מ"כאדוכא,דוד-מ"כוולרך;דוד-מ"כגולדשטין;מגחם-גדודיחובש

ראובן-אלחוטאיציג~ולד,מרים-'אלחוטאית.
דא-פריס;-

אליעזר-חבלן.נדירן,צבינ._.בלן"
תינוגךיץ)ן"(ישראל.ברוך.-טוראיישו");"(.פולוימכףלרושע:-טוראיפושקה");'"(פוז;רסקי

פלוגהאנשילדטנש4שלה.:-הוראיתבריסק?ן,pnf-מורקיולשמי;שאול=טוראי
עי"שיס',.'

:.~.:..::1.גדורמסייעת)פלוגה(הנכב"דאנשיתל-אביב;

מנחםספיר,ברוךישראל;רוך,דה-פריס;ראובןביטון;דודשטרן;דבכלברג,יעקבדוידזון,pnfצלמים:
.:י:,.ו"4מוה:~ריובידאלברמולילומומ,מפותשרותאילון,אסההמשריה,



'טפעולתותכניתאתסלאמהחסןבנהאלהידיעותלאור-
ביה-מצודת""בדמותשרבץ,העבריהאיוםאתלסלקהיתהסלאמהחסןשלהכורנה

וממנה.ליפוהערביתהתחבורהנתיבעלהקה"ק,
19.3.48,ביוםחומר-נפץעמוסתמכוניתע"יבהפתעההביתפיצוץיבהשבחרהששה,
במידההבונקריםעלהסתערותיהפיצוץלאחרקצרזמןההריסותעלהסתערותו1745שעה
-ומראשון-לציוןמזה-ממקוה-ישראללביתהמובילותהדרכיםחסימתייהוביכוחבהםוישב

מיה.
יכדלהלןסלאמהחסןע"ינקבעולמשימותהכוהות

יגרוראשרבג'יפ-ינועלרשותו,שעמדהמגויסהכוחמטוביונזתנדביסחבלניםצוות
למרגלותבהגיעוהקה"ק.ביתלעברבית-דג'ןצומתמכיוון-חומר-נפץעמוסהמכוניתאחריו
חומר-ואילויאזור,לעברויחמוקהגרירהכבלאתינתקומגררת,המכוניתאתלעברויכיןהבית

השהיה.מנגנוןע"ייופעלהנפץ
הערביםומקרבהמגויס-קבעהכוחאנשימקרבוחבלנים)נובעריס(הטתעריסיחידת

אותןותטהרהריסותעלתסתערגרמנים,קציניםבפיקודה"פזעה",לקריאתהנןעקיםהמקומיים
1הראשונהבהתפוצצותכרעושלאהביתמןחלקיםאותםתפוצץ1בהןשיתגלהיהודימגל

אותם.ותכבושהבונקריםעלתסתער
לעברעמדות,תתפושנההמגויס,הערביהכוהמאנשיבמקלעים,מצוידותהרתקיםחוליות

החבלניםצוותשלהמכוניותעלתחפינה1סביבסביבאותוהמקיפיםבבתיםהקה"ק,בית
והפיצוץלאחרהביתעלשיסתערהכוחעלתחפינהואשעליהןותיפתחבמידהוהמתנדבים,
עלשיסתערהכוחעלמקרובותחפינהטיהורן)לאחר(הביתבהריסותחדשותעמדותתתפושנה

הבונקרים.*
אתתחסום-ויפויאזורערביימקרבממתעלי-"פועה"מורכבתהערבית,חסימהיחידת

מקברחמבעזיאזורשלהמערבייםמבואותיהלידן1גד-תיבמקוה-ישראל--יאזור-צומתכניש

ש

צורך.שללמקרהעתודהתהוה1ומקוה-ישראלשכונת-התקוהתל-אביב,מכיווןיהודיתתגבורת
צרפגד,יהודיה,בית-דג'ן,ערביימקרבממוזעקי-"פזעה"מורבכתמזרחית,חסימהיחיסת

ן
מעברתמנע1בית-דג'ןראשון-לציון-צומתכבישאתהצומתבקרבתתחסוםורמלה,אל-עמר
צורך.שללמקרהעתודהתהווה1והאשון-לציוןמולדתמחולון,יהודיתתגבורת

:כדלקמןלקולביםבהתאםלפעולהיוצריכיםהכוחות
והיערבות.להיערכותתנועה-ראשוןשעב
בכבישינועסלאמה,חסןשלממפקדתוייצאמכוניותיו,עלוהחבלנים,המתנדביםצוות
1715.שעהעדבית-רג'ןצומתלידמקומוויתפושרמלה--יאזור
הצומת,כיכרסביבתאלממקומותיהםברגל,אוברכביתרכזו,המסתעריםיחידתאנשי

מאחוריהם.ה"פזעה*ומוזעקיבראשהמגויסהכוהכשאנשיויערכו
הבהיקביתאתהמקיפיםלבתיםתגענההפרדסים,דרךבהסתרתנענההמרתקיםחוליות-

מקלעיהם.אתותצבנהבהסתרעמדותבהםתתפושנה7(עמודמפה,ראה(קשתבחציי
תקמנההחסימוםלמקומותברגלאוברכבתגענהוהמזרחית,המערביתהחסומה,יחידות

הכביש.לצדיעמדותותתפושנהמחסומים

הבית,פיצוץ-שנישלב
חומר-נפץ)עמוסתמכוניתגוררג'יפ(ברכבבמהירותיגיחיוהמתנדביםהחבלניםצוות

לעברמכוניתואתיפנההגרירותכבלאתהנפץמכוניתנהגינתקהביתבקרבת1הביתלעבר
יאזור.לעברבג'יפיחמוקכולוהצותהג'יפ.עלויקפוץההשהיהמנגנוןאתיפעילהבית,

במקומה.-המסתעריםיחידת

לנוחיותנבנתהאלא-לירינונפלהלאכפקודת-מבצע,פההמובאתסלאמהחסןשלפעולתותכנית9(
עמודיםוהנספחים"למסה9עמודמקורות""לראהש"יויגיעותאויב,מסמכילוחמים,עדויותע"פהזברימהרצאת

ו.א1.-סלאמהחסןשללרשוהושעמדהמסבת-הידיעותאףכמוה,29-32(.

10
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!
7שא4תפתחנה-ווהמתנדביםהחבלניםצית'עלגלוךתישןתחפינה*הוליון'המרתקים,...

!
שבבית.היהודיהכוחצד"התנגדותתתגלהאםלק.';

ימקימז.41ההקים-תה?"""
החבלהיוהשלמתההריסותביעוהפיצוץלהב-ת,הצלחתגיצךנ4שלישישרבל

..,
הריסותעלתסתערהכביש,לאורךתרוץן'גד7תיב,מצומתתצא-.םןיעתס6ה.כחידת-'

השלבלקראתלדיתאיגןכדילאהור,קמעהתיסוגהביעורלאחרבאשואותןו""טאטא"הבית.

"',,.תילם.עלשנשארוהביתקירותאת:ל%צזלחבלנים.אפשר%.הרעילי1

1והחבלנים)המבערים(המסתעריםיהירתתנועתעלממיומןתחפינה-המררנקדםחוליות,.,ל,,,!
~.,,'הבונקרים.לעברהבית,הריסותקיזעמדותתתפושנה4הפיצוצכםהשלמתל,יאחר,.

...מוקמנ4תישארנה-האסימהתי4יאי,--ל"[ל,,,,
~

(',ל7',
ד,בונקרים).(מוצב-ההונא-דחפורכדבוש,-רביעישלב...

ן
,

,;
מקרובבחיפויצפת),(הראשיהכבישקכיווןהבונקריםעלתסתערך-המסתעריםיחידת;

ן
,..'(צפון-מזרח).(הביתהריסותמכי%,';(

-

אללמסתעריםתסייע-מקרוב-הבזתהריסותביןמעמדותיה-המרתקינויחימת,,.

,
'):;

םירק4וגא..
הבונקרים.עללהסתערותכוחותתפרשנהצורדשלבמקרהבמקומן,4_החסימהיחידות

מחדש.התאיגנות-חמישישלבן

הערביהכוחאנשיילמקומותיהםיחזרוקטנה,מצב"חיל"ליחשתרפ4הכוחות,ל5ן

לבתיהסי-מוזעקי-ה"פועה"והמקומייםלבסיסים,-המגוייס

הקרבמאיזוריועברוהפצועיםכיסלאמהחסןקבעך-פצועיםפינוי-המבהלהבשטח;*

,'
רכב.ייוסעו"לכלי.--

-..שברמלה.לאלהוחלקםביפולבתי-ההוליםחלקםםה2,

-ממונעיםחלקמ'-רציםבעזרתקול,בעזית.לפתורסלאמההסןביקשהקשראת1

הגדולההערביתבמטויההטקטיתמפקדתוומקוםיקוקואתקבעהואלעצמלםוו46קרז1רזעבוו
ק

ן
בעלתספינדלףעגולדןבחברההעיקריהערביףת44הלרשותוהעמידאותה7(עמודמשה,לראה.

ן
לרכושיואיוםהיוו.שמגימכהבית,בחיסולסלאמהמחסן.פחותלאמעוניןשהיה-המטויה

האויבהתקפתאתהודפיםהקליקביתמגעיב.

הבאקרינלאחדהאלחוטמכשירכהעברתיוםאושואחה"צ,שלסלאמהשתמןשעהאחה"צ.שעות119.3.48שישקיום

ל"מקצוע'חכרהזובמלאכההוי2סייעההפור.ההגנהכמוצבתכניתולביצועההכנותבהשלמתבקדחתנותעסקוואנשיו

;.,-,לידה-פריס.ראובןו8רטצגשוהפועליםהקה"קביתלגיניעסקולמרעהוחמפורמפ

החשר",ההגנהמוצב"בלןאליהי,לצורך

למסי-החכינוהםלחלוטין.שוזותתו5ףק4",

שצלעכפול!שנושאהחגיגית,ליל-שבתבת
בנינווהשלמתהראשונה/ההתקפהלהויפת

גמדצישימי-עיודהתשעתלאחרהמלצל,של

היוהמסיבהכמ4י"4הקבוליתומלאים.

עקלושעותאשר-'במשךה"טלחות",שתי
לחבייאק'קלולך?י4?1גמיתחוראלהכין

בטיקשהיתההשלישיתהבתמירלה,בבית.

זה,בשטחכללהעילההיתהלאהקה"41

,nirlla;בשעותעסקההיתה,שאלחוטאות

המרפשת,בעמדתוהקה"קביתמגיני

ל,12
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מצפון-המבטמשמאל).(הולאטרמימין)(ההתפוצצותלפניהקרן-הקיימתבית

-לבונקרהמכשירהעברתבמלאכתהשגיםכשעסקו

לרגלהקה"יבביתשכיקרהסמג"ד,יוגל,להוראתבהתאם
מחבריהםכמהבהםהסתכלו-במוצבהעבודותהשלמת

המכ-עםלשבתלהםאכפתמהממהרימזהםמזועבתמיהה:

לעזוב)*והמפורשתהסופיתהפנקוהשתנתןעדבבית,שיר
שלידו?ההגנהלמוצבולעגוראותו

משוטה:ההתהלתמהיםוחברהמירלהשלתשובתם
רגע,ככלהכיח,אתולפוצץאותנולהתקיףעלוליםהערבים"

היקרהמכשיראתלהוציאיותרהרבהקשהיהיהאוואז...
החיציני".העולםלביןבינינוהקשראתהשומר

בירךהביתעלהגביניםמפקדביטון,דודהמתלקחיהסמל
מראשחוהאשרדורדה-פריס.וראובןמירלהשליזמתםעל

שלידו,למוצב.ולעבורהביתאתלנטושצורךיהיהבומצב
תכמתאתלהםהסבירהחפור,המוצבאלפיקודייאתריכז

ישאסבשאלההתחבטועדייןכינתעכההוופקודה.).
מןשוה-אשליצורכדיולפוצצוכלילהביתאתלנטושצורך להש-מוטבאו-צפון-מורחלכיחןגםהחדשהמוצב-המוגן
ול-בלילהותשתועביוםתצפיתלתסקיריבבית,כיתהאיר

א.א.-למוצב.כיתותשתירקהעביר

הסתפקלאהואבתוכה.מקומואתאדםלכלוקלעהגנתו,
האוזן",דרך"לאנשיםהתורהאתלההדירשגמרולאחרבכך,
,הרגלינו"דרך"לתוכםלהכניסהביקש

ן4בריצהלתרגלם
:לו.שנקבעה.לעמדהאישאישלבונקרים,הבית

לשוא:היתהלאדה-פריסוראובןמירלהדוד,שלתכונתם

בית-צומתמכיווןהביתלעברקרבו1745נשעה
דודג'ומכוניתג'יפמכונית-מכוניותשתידג'ן

שהיעהנפץ,חומרק"ג500שלמטעןעמוסהאדומה

המכוניותמשהגיעוברזל,בכבללראשונהקשורה

זהיוערבימתנדבמהירותן.בלמוהביתלמרגלות
הדודג'מכוניתאתשחיברהגרירה,כבלאתשיחרר
ה-הגהאתהדודג'מכוניתנהגכיווןאזאולג'יפ.

שנתקלהלפגיממנהקפץהבית,עבראלמכונית
לו.שהמתיןהג'יפאלבמהירותועלהוזינקבגדר
-יאזורלכיווןוחמקממקומוהג'יפניתרעתה

אותושהיהפולורמכר),יהושוע(ישו""הספיקבטרם
לשלוחשבמרפסת,התצפיתבעמדתמשמרתועלזמן
לחלוטין,מופתעהיהישוא"מתת-מקלעו.צרורבו

ב-למנהגוובניגודבתבונה.הפעםנהגהאויבשכן

המכו-התקרבותעלבאשחיפהלאקודמיםמקרים

האחרוןברגעאלאקלפיואתגילהלאוכךניות,
ל-איפוא,נותר,שהפתעה.להשיגוהצליחממש,

זהאזעקהקריאתאתקולותבקולילהכריזאלאישו""
"!חבית!חבית!חבית"

בהלהקמהבביתשהדהדההאזעקהקריאתלשמע
דוד,כאשררקחלפההיאיושביו.בקרבגדולה
ובקולווהרעיםהאנשים,עלהשתלטהמגינים,מפקד
אתאישאישולתפחםהגניןאתלעזוב!בהלהאל"

"!הבונקריםבאזורמקומו

גםואפשר-במהירותבוצעהדודשלפקודתו

*

ל



אחרלמלאלהיטותם""מרובשכןיתר.במהירות

כלי-נשקםאתמהמגיניםאחדיםשכחו""ההוראה

מרגמהסטנים,5בונשארושנךוכתוצאהבבית,
נקברואלהכלרבה.תחמושתובמותברןמקלע"2,

מבוגית-מטעןהשהתפוצץרוחלכלבאוירהועפואו

לאחרדקותכשתי-אוזנייםמחרישבקולהתופת
חביתא."הקריאהאתהשמיעש*ישו*

חלקיחבטותקולואחריווהדו,ההתפוצצותקול

היובאויר,שהועפושהרמסביבשהתפזרוהבית

לש-המגיניםהצליחובקושיביעדכך,כלאדירים

שהביתלאחרמידשניתנודודשלפקודותיואתמוע

לידולרכזדודאצליחזאתעםסמיך.אבקלענןהפך

המ"כ(הביתלוחמיממיטבקטנהאנשיםקבוצת

דודהחבלןז'רסקי,יעקבהמ"כ,*ז"לארנוןיעקב

מגמתוישו"),"והטוראייעקביצחקהחבלןמקלר,
למנועכדיהביתהריסותלעברעמםלפרוץהיתה

עלהתקפהלצורךוניצולוכיבושואתהאויבמן

אתמשחזריםמפיקודיוואחדהשמאלי)(ביטוןדוד
לאחרמידהביתהריסותלעברמחדשהפריצה

ההתפוצצות.

מתו]ותחמושתנשקולחלוץלגלותוכדיהבונקרים,
שנתהמגיניםלקומץדודשהסבירלאחרההריסות.

דרן-בריצהעמםפרץכוונתו,אתסביבולקטו

אהדתדקותעמדבוהמקוםלעבר-האבקמסך

הלוחמיםהתפצלוריצהכדיתוךהבית.כןלפני

הושניז'רסקייעקבהמ"כדוד,המחלקתיהסמל
בית(הביתשלהדרומיאגפולעברפנוחבלנים

הבכיומןקמעהמרוחקשהיהלדיקטים,החרושת

ברוביתילועלעומדונשארפחותנפגענןועל

לעבפנועישףוהטוראיארנוןיעקבהמ"כואילו

הכבירעםהגובלהבית,שלהצפוניאגפושהיהמה

אעמדות,מידבותפשוהבניןשטחאלבהגיעם

אמצע'להצילמבקשיםההריסות,ביןנובריםההלו

התגוננות.

קהחלהוהחשכההנבירהבמלאכתפתחואךהם

בשמישעלתהרקיטהלסימןעצמו,זמןאותורדת.

ובביתהרתקעמדותפתחוהמשטרה,בניןמכיוון

החוםובביתהכורכרבביתהטירה,בביתירוק,

א'בחיפויהקה"ק.ביתעלומרגמותמקלעיםבאש

פרווהמוןבראשלוחמים-ערביםהמוניהחץזו

כיבמכיווןהכביש,רוחבלמלואלרוץ-מאחור

הבנין.הריסותלעברהצומת

קרםקריאות"הערביםהשמיעוהתקדמותםאגב

מבי-באויריריותמלוות,"!יהודאלאטבח"כגון

נתגלהםהתקדמותם.דרךאתלהסתירכלללנסות

סם]היושעמדותיהם(ול"ישו"ארנוןליעקבאיפוא,

השניאולםהסתערותם.בראשיתכברלכביש)כות

התוקפיעמדוכאשרורקאישםאתלנצורבחרו

שבידימהסטניםבאשפתחוממשעליהםלדרוך""

אבידולהםגרמואזאורימונים,בהםידואףהם,

ובתחמושבנשקדלותםבגללקמעה.לסגתואילצום

ריקושהתמחסניותשתיסטנים,שנילהםהיו-

ארניעקבנשארולא-רימוניםנצרותושתה.
יואשרעדחיכוולאמיותר,זמןבמקומםו"ישו"

אלנוסף,התקדמותבנסיוןויפתחוהערביםאוששו

החפור.המוצבלעברונסוגוהמגעאתנתקו

בהצבקשהעמלשטרןדבהיהשעהאותה
לבגאחראישהיהדב,המוצב.בעמדותהאנשים

יחיתןמציאות-קרבכיבדעתוהעלהלאהמוצב,

למעש,ה~העבודהוטיבאתשלנסות"הזדמנות

והמגינ'הפועליםדעתםיףעלזאתהעלולאכמוהו

נקר)שמועל113.גבעהככיבושב-17.10.48נפל)*
ארנון".גבעת"הגבעה



במסתעריםהשגיםש"הרביצו"השעורכינראה,דגהתקשהתחילהבמוצבשעה.אותהשהתכנסו
הגרמני"מפקדםלפקודת1ביותרזהיריםאותםעשההיוהנשקחסריהפועלים1ההגנהמערכתבארגון
"מטי-רייקתי,הבניןוסייסותלעברבאיטיותהתקדמומפילשמועתמהוהלוחמיםואילוהיסטריים,רובם

מרו-מטרגלומטאטאיםרביםרימוניםלעברוליםב-שניםשניםתפסו"יהפקודותאתח"מהנדס"
ל-יעטובטרםכדוריםבעשרותאבניםגלישלבעכאשראלארימוניםתזרקוואלתירואל""!עמדה
עליו.עלותנכנעוזאתעם"!תחמושתחסכו"פקודה".לכםאתן

שבמוצבהמגיניםואףזעקוששהאבניםכיוןשהיה-ה"מהנדס"שללהוראותיודברשלבסופו
-אבניםבאותםדוממיםהמתינוהדיקטיםובאגףדודכימשנתחו-בפלמ"חמהלקהמפקדבשעתו
נלגיומשוכנעיםבטותיםבטחונם,לערביםחזרלידהמידהעליתרמתעכבהמוכר,מפקדםביטון,

ההריסות,בגליכוסואובאישםנהרגוהביתמגינישביןהגבוהארנון,יעקבהמ"כאףהבית.הריסות
אתלחגוגהראשיהבניןהריסותעלהאויבאנשיעלולאזמן,באותובמוצבשהיוהמוכריםהמפקדים

הגדול.נצחונםבמהאסמכתא"ללאהמפקד"שלסמכותועלערער
לאחרורקהשעהוכמחציתנמשכהה"פנטזיה"ש-כל1בתחמושתוהחיסכוןלנצירת-האהדשנוגע

ללארבהתחמושתלשמיםבירותםהערביםשבזבזוי
הסתםשמן-הגרמנימפקדםהצליחתועלת,כל
ממקומויזיזלחלשמיםהנורהכדורכיימהידע
הנצתוןיריותאתלהפסיק-הארץעלהשוכבלוחם

ופיצוץהדיקטיםאגףטיהורלצורךמחדש,ולארגנם
ה-איזורתפישתולצורךמזה,-הביתשאריות
לטפל""הגרמניביקשלראשונהמזה.-בונקרים
אתלפוצץחפצוהיהאדירבמיוחדהבית.בשאריות

,"שלמזרחיתהדרומיתלפינתומתחתששכנההבאר,
ביטוןדודהדיקטים.אגףלמרגלותהראשי,הבנין

לדיקטיםביה"חבבניןשהחזיקוחבריוושלושת
עצורחהגרמניאתשמעוהחוברת)בסוףמפה,לראה
"!שפרנגןברונןדן!שפרנגןברונןדן"1בקול

"!הבאראת.לפוצץ!הבאראתלפוצץ"-כלומר--

יידושכרעלחברודודלחש"!פוצצוהויאהם"ה-באגףכיתתואנשיאתלרכזהיהלעצמוהרשה
ב-הבחיןלוחשבעודו7(.מס'(המרתף"ב"עמדתשלהמערביואגפוהכבישכלפיהמוצבשלצפוני

בית-חצרשעראתלפרוץשניסוערבים,שלושההצפונית-העמדהאתתפסעצמוהואההרוס.הבית

דרךלבארלהגיעלחבלניםיאפשרכדא)(קהקהוהסמוכההמוצבפתחעלהחולשת1(,מס'(מזרחית
לל4ן'ץ,",..",,ןן',",,"',ן,,יי,".,,"1.,יי4,י,"ן["*י4זוהיכיבצדק,חשב,הואולכביש.לביתביותר
ש".,,'יל,יע,"לן,,'"""',,,1["ן,..,,ך,..1%%,,1,'י,י4'"בעמדהלהציבדאגבךמתוךביותר.החשובההעמדה ל,),ין,ל","[יעי,..,י,,,ן,,,4,ן8",ל",,שישע~מזגכקרשהתגלהנובקמשההמקלעןאתגםזאת

ב
""רבוWD"ג.1"מוותקגמהיירולא

'י'.'ץ"י,י'("
,,

ל"1
,'

,..,,,,,_,,'

ע,,נ,(',צי,(,""".ג'.,,ן,4,,,.,,ג",,.,.ן,',-,ן,',',,-'ן,1",יולעינילעיניובברורשנתגלתהעדבעמדהמקלעו
מטרים,מאהעלעלהשלאבמרחקמפקדו,ארנון
ההתקד-נסיוןזההיהאויב.אנשישלגדולהקבוצה
הראשונההתקדמותואשרהאויב,שלהשנימות

ארנון.ויעקבישו""ידיעלכןלפניקצרזמןנבלמה

לאחרהמגיניםע"ינמצאושתעורותיוה1,גרמניקציןי)
בקרבב-31.3.48נהרגהקה"ק,ביתעלה-13.3.48ההקמת
מלא.מהחסןאגסילביןלירושליםשיירהמלויביןשהתנהל
הצפונית-מזרחיההעמדה-1מס'ענודהא.א.-הערביתהלדהליןיואבד,אלעבךהעיראקיורואיין

ש



ההריסותפינוילאתה-הבאר

ב-המגיניםמעיניהסתירוההביתשהריסותשחצר,

קדימההחליקהבריחהדק,הסטן.להץ.עלמידקוצב,

על-לחייםלהחזירוניסהדודמת".".נשארהסטןאך

למחסנית,עידוד"מכת"ונתינתמחדשדריכתוקני

באחדדודתפשהסטןמןמיואשהועיל..ללאאילם
זהט?לונצרתואתחלץשברשותו,הרימוניםמשני

שאג-לעזאזל""התפוצץ.לאהואהשער.לעטר

אתבעצבנותשלףהשני,ברימוןתפשאתיךוד4

הכזיבלאזהאותו.וידהבתפילה,נשקועצרתו,

דמותאתגפרורהאירבוברגעממשוהתפוצץ

השחורהפתילאתלהציתשבקשוהערביםכנלושת

נפגעוהללוהשער.לידשהונחהנפץחומריל.מטען,

מעברם.שעלוהזעקותכךעלהעידוקשא,
אמר-הבאר"אתיפוצצולאהםכילךשמרתי,

מפחד.היהרועדשתק.דודשלהברולחברו.דוד

תחמושתלהביאשתרוץמוטברועד?אתהלמה
הבחורדוד.עליוהרעים-ע!מהבונקריםורימונים

וזינק-דודהשב-הלםשיוחטף-בנראהנע,לא

המוצבילעברבעצמו

למוצבלהגיעדודהצליחהאיומההאשאףעל

העמדותביןעבררגעאףלנוחמבליבגופו.שלם

ברורירימונים,שלתרומותי"ואסףביבובששק

רוד,תזרמגביה"""אתמשגמררובה.וכדוריסטן

הדיקטים.אגףלעבראש,תחתשוב

ב-מופה.שימשואףהמגיהם,אתעודדדודשלמעשהו

וה-ראובןהאלחוטאיהאישות*ה"ווגמהמןקהשפעמיוחד

תרומוומ'"באוסףהואאףהחלהורהושאישמבליטרים.

לדיקטים:בית-החרושתליבררימוזיםעמותפרץ,ויחר

עמוות,להגיעמתכוןהעליונהלקומהעלה.אליובהגיעו
נתקלכשלפהקבאפלההיהמגשש19.1'8מס'(הדיקטים

אםברן.שלשהזההיהסקרנותו.את:שעוררברזלבחפץ
-הברןחלקיישארגסבסביבהשמתגלגליםוואיקנהיש

נשאודקותכמהמקץבמרץ.מחפשםוהחל-ראובןחשב
מחססיתלרבותהברןשלחלקיואתשמגילהפרימאמציו.

עתהיקר.אוצרזההיהכדורים.היומלאותמהןשאחוות

למעןולר,רכיבו,הברןחלקיאתלנקותאלאלראובןנותרלא
צעקותבמלאכה.דה-פריסהחלרוחבקורלהמעילו.יוכל

שניטרטורהרימונים,התנפצויותרעשומפקדיהם,הערבים

הריסותעלבינתיםהציבושהערביםוהמק"ב,המקלעים

לא-והחשקההדיקטים,מאגףמטוכ-20שלבמרחקהבית
הפסיקוהו.

ובהרכבהבפירוקמתקדםתרגילזההיהכאילובשלוה,
לאב"ארגון"החי"שחבריכיצעואוהו-חשכהבתנאי

אביזריאתהלזטיהר-עיניהםאתמכסהכשמספחתפעם,

התחצסו""כאשרלפעם,ממעםהרכיביםואחררבבסבלהברן

הרגעה"."רימוןבהםכמאליךהיההמדהעליתרהערבים

שסיימוםעדדבר,אירעלאכאילולמלאכתו,שבהיהאחר

מצאתידור,.שס"ה:צעקתפלטואחרהכלי,אתבחןרגע

לאלמהרקכמוך,אין"והשיב:קולואתרוכילגודכרן!"
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עליזפקו-כשהצטרףאלי!"הצטרףמקודם?זאתאמרת

כוי"שונותמעמדותקצריםבצרורותהכרןאתלהפעילדוד

האויב".אתלבלבל

ול-באגף-הדיקטיםהתנגדותשלהתגלותהלאור

לאיזורמבית-החרושתבתנועהשהובחןהעובדהאור

איןכיהגרמניכנראה,הסיק,-ולהפךהבונקרים

זהאגףיהדיקטיםאגףאתולתקוףלהמשיךטעם

ה-המוצב,יכבשאםבשל,כפריבלאו-הבי,יפול

הגרמניפקדכןכיהנההעיקרית.העמדהאתמהוה

ל-הביתמהריסותלסגתוהמסתעריםהחבלניםעל

נשארהההריסותעלהתארגנות.לצורךהכבישעבר

עמדותשתפסהבמקלעים,מצוידתרתקיחידתרק
אחרת,רתקיחידתהבונקרים.לעברבבריכת-הפרדס

בבית-עמדותיהתמסהבמקלעים,מצוידתהיאאף

בברןמצוידמשוריןנוסף,רתקכוחואילוהחומה

והצטרפוב-15.3מצרפנדשערקוסקוסיםשניובו

ותפשהמטויהמןהוזעקמלאמה,חסןשללשורותיו

המובילההעפרדרךהצטלבואלידהכביש,עלמקומו

הרתקכוחותבחיפוייפו-ירושלים.כבישעםלמוצב

שמנופיקודיו,אתהגרמניהמפקדערךהנזכרים,

הכבישתעלתלאורךבשרשרתוהשכיבםאיש,כמאה

גדרביןאקציות.גדרעםגבלהאשרהדרומית

כחמי-הבלבסךהפרידוהמוצבגדרלביןהאקציות

החוברת).בסוףמפהראה(מטר.שים

זחלואלאבריצההגדרלעברזינקולאהערבים
הפ-"הפעםלהשיגכדיכנראה-גחונםעלאליה

לערביםנתנובגוחליםשהבחינוהמוצבמגיניתעה",

מכלבמכת-אשעליהםפתחוואזלגיר,עדלהתקרב
-ומקלערימוניםרובים,סטנים,-כלי-הנשק

בידם.שהיו

המקלעןהאויבבהדיפתבמיוחדלעשותמרבה

הלזארנון.יעקבשללהוראותיושפעלנובק,משה

מקלעילעברומדויקיםקצריםצרורותחליפותשלח

לעבר'בברכת-הפרדס),בעמדותיהם(דשויב.שברתק

המובילההעמרדרךבהצטלבותושניצבןיהושמ1ד

הממתערים.ולעבריפו-ירושלים)כבישעםלמוצב

עדלסגתהערביםנאלצוממכת-האשכתוצאה

פצועיהםאתעמםגורריםכשהםהכביש,לתעלת

מ-הגרמנימפקדםאותםארגןכאןהרוגיהם.וגויות

ה-הוגברובינתיםנוספת,הסתערותלצורךחרש,

שהגיעוומיאזורמבית-דג'ןלוחמיםע"יתוקפים

ממש.ההיערכותלשטחעדמכוניות-משאבשלוש

במצב.מחדשביטוןדודדןבקרבההפוגהבשעת

ה-יתפושאםכיידע,הקה"קבביתהמגיניםמפקד

אשרהקומותשתיבעלבית-החרושתאגףאתאויב

מצבו,ישתפר-מפיקודיושלושהעםההזיקבו

מ-המוצב.לתוךטובלניתאשלהנחיתיוכלוהוא

נותנתבקרבההפוגה-היחסיתכיחש,אידך-גיסא

לאיזורנסיגהשלחוזרתבלתיהזדמנותולולאנשים

אבלולכאן,לכאןלהחליטלוהיהקשההבונקרים.

שברשותוהתחמושתכיומצאשבדקלאחר-לבסוף

לשהכיובלאוואילה,במעטאנשיוקומץוברשות

למוצבלסגתהחליט-לנצח""מעמד.להחויקיובלו

ן)שםהיואנשיומרתיתהכלאחרי(החפור.

בערךהחפורלמוצבנסוגופיקודיוושלושתדוד

ש-הגםאבידות,ללטעברההנסיגהב031בשעה

שביןהשטחעלשלטובבריכת-הפרדסהאויבמקלעי

דרך-עשוהחוליהאנשיוהמוצב.הדיקטיםאגף

שוים,בלתייחורבו-ybrבקפיצותאהד,אחדנסיגתם

אשרנובק,משההמקלעןהמוצבמןחיפהנסיגתםעל

תפקידו.אתמידהביןעל-כךהוראהשקיבלמבלי

דברהיתהלמוצבהקה"קביתמפקדשלשיבתו

כדורימרביתרע,בכלהיהמגיניומצבבעתו.

בידיבותרוולאאזלו,והסטניםהרוביםהמקלעים,

אגףמימיןמדרוס,-מבסהקה"ק.ביתהרשות
שבשמא?,הראשיהבניןמאגףפחותשנפגעהדיקטים

ע

י

ך-,--נ1%441"א~מש--4,ם



עיי*היוהלוחמים1ספוריםרימוניםאלאהלוחמים
נסיגותורצוןדכדוךסימניאףניכרוהשםופהטים
ביטון,דודהחלאלהמסוכניםבהלכי-רוהלהלחםכדי
ולעודדהעמדותביןלעבורהחפור,למוצבלשובומיד
בבית-החרושתמעמדהחזיקהחוליה"אנשיהאת

תוכללאלמהלחצות,קרובעדדמדומים"משעת
ה-עלותעדמחצותבמוצבמעמדלהחזיקמחלקה

שהיתהבלשוןוהוסיףללוחמים,אמר-"?שחר

רוציםואתם1יותרהרבהלהםמובנתשעהכאותה
ברגערקרימוניםותזרקומעמדתחזיקואז?לחיות
1"האהרון

דודשלנוכחותוומעצםבטחונומשפעמעודדים
רהכביש,לידשנערךהאויבלעברהמגיניםצפו

להבהלעברמבטםהוסטלפתעצעדיהעלשמרו
ש*לדיקטים,מבית-החרושתועלתהשפרצהעצומה

הער-"עץ.עשוייםהיווגגורצפתושבו,הגלםחמרי

כאבצעקתנשמעה!4החרושתביתאתשורפים.בית
תאירהאש-שנינחמו-מילא"המגינים.אחדשל

כותםהערביםניסוכאשרואכן,1"שדה-האשאתלנו
בברור.למגיניםנתגלושניבגל-הסתערות.

היתהלאשבמעטכיוןאךמצוינות,מטרותתערים
נ1,רל-אלאלהםנותרלאתחמושתכלהמגיניםבידי

רימוהטווחאלשיתקרבועולמסתעריםתין

המוצג.לגדרהמסתעריםראינוניהגיעוכאוטר
-ראשונותפרצותבהופרצוממוקשת,היתהשלא

אלההרימונים.אחרוניאתבהםלהטילהפקודהניתנה
אונפגעו,המסתעריםחלוצי1נאמנה.מלאכהעשו
עמםסוחפיםההיערכותשטחלעברורצוענרףפנו

לאשמלכתחילהמאחריהם,המזדנביםאתכמטסתם
המידמעעליתרלמוצבלהתקרבהעיזו

תגובת-לאנחאולםנהרסה,השניהההסתערות

כ-חשבהמוצבמגינישלה,,חסבונית-ביותר"האש

עלשפיר.laiwמצבםגםכיהגרמניהמפקדנראה,
כפסיכו-במלחמההנףאתלהכריעשיוכלהניחכן

שפרןאמרי"המגיניםלעברמטיחוהחללוגית",

אתם"-צרת-"!אבודיםעתםימולדתובשפת
אלאתקנהלכםאין!תחמושתלכםואיןמוקפים
לתקנותבהתאםשבוייםבאלאליכםנתיחם!כניעה
נותןאני!בחייםוהשארוהתמסרו!ג'נבהאמנת
ףדקותחמשלכם

שבמשוריןהסקוסיםגםהחלועצמוזמןאותו
ימשלהםמיוחמםבדרךהמגיניםעללהשפיע"*

safe!"0שyou'llandgirlstheover"Send,שלומך
-לשלל"יחייכםלכםויהיוהבנותאתוהוציאו

כהלכה.שתוייםהיוכיבהםשהעידבקול,הללוקראו

תינמלטנ'ג"ה4הצעתםכמו-הגרמנישלהצעתו

פניתוביעלזועםלתגובה.זכתהלא-הסקוטיםשל

כוחותיואתהגרמניהמפקדארגןהד,כלמצאהש

במבנההערביםארגחמלאכתשלישית.להסתערות
-שאלהכיוןביותר,הפעםעליוקשתההסתערות

אתיראו-בידינושנפל4(במכתבומהםאהדכדברי
פעםלראותואבוולאספור",איןפעמיםהמוות
הזמןמשךה1-דקותחמשעברוכןכיהנהנוספת.
הנפשחשבוןלעשותלמגיניםהגרמניהקציבאותו
אשרעדוכמה,כמהפיכפולות-לאאםלהכנעאם

אתלשדלהערביםועוזריוהגרמניסוףסוףהצליהו
אולטהמוצב.לעברולנועבמבנהלהיערךפיקודיהם

בהשתלשלותמפתיעשנויהלשעה,באותהממט
תגבורת-עבריתשלמכניסתהכתוצאהע-הדברים

לקרב.

*

החלההערביםשלוהעיקריתהשניההסתערותם
בשרשרתהתקדמומהםכמאהבערך.2200בשעה

-קריאות-אימיםבהשמיעםהמוצבלעברהכבישמן

כלי-רעשעלגברוכישדומה-41יהודאלאצטבה

ההסתערותעלשחיפוהרבים,החוטומטייםהנשק.
המס-היווהשריפהלאורומצפון-מזרח.מצפון-מערב

31עמודמצרי",סתנוב',שלממכתבוקטעים"ראהי)

ששש



התגבורותפרשתג.

מאמצי-בראשיתלידתוהתגבורותפרשתסיפור

ראובןל"מקצוע"וחברההאלחוטאיתמירלהשלהם
עלוליםממנו-העורףעםקשרלהשיגדה-פריס

היוקשיםאלהמאמציםלהגיע.תגבורותאותןהיו
תקלות-טכניותעקבהרגיל,מן

ה-במכשירישחלו

ביתמגיניושלמזה,-9(1גדודמטהשלקשר
הוא-ה"גדודי"במכשירהתקלהמזה.-הקה"ק
ואילועצמו,בוקשורההיתה-קלטולאשידר

שההת-מהעובדהנבעהה"מחלקתיאבמכשירהתקלה

להתקיןגמרוכטרםהאלחוטאיםאתתפשה""קפה
האנטנות.את

ל"תחנה"קוראתמירלההחלה1800בשעהרק
כאמור,שכן,חיים,סימניגלתהלאזובמקוה-ישראל.

חלוההתקשרותמועריפעל.לאהמכשירשלמקלטו
ביןהבאהוההתקשרותהשעה,מחציתשלכרוחי-זמן

1830,בשעהרקלחולצריכההיתההתחנותשתי
היולאמאמציהבקריאותיה.המשיכהמירלהאולם
ה-קצין-אכסלעםקשרהשיגההיא:לשוא

ב-מדריךימיםובאותם1גדודשלהמיועדקשר

שרונה),(יהושוע""במחנהההטיכתיהקשרקורס
במכשירשונותל"תחנותעלהאזיןהיהשלושה"הובי"

ההתקפהשדבר-אכפלה"חובב"ידיו.במושבנה

אלחוט.מכשירלמעשהעמדלא1גדודמטהלרשות)"
ואשדישראלכמקנהימצשהיהבמכשירהשתמשההוא רשתשלה"מרכזת"ביןהקשראתלקייםהיההעיקריתפקידו המרכזיתהבחח-מבטיח..התחבורהרשתהיא-פסל""
בית-תחנת""גםירושלים.בואךהרשתתחנות""שארלבין

זו.-א.א.ברשתכלולההיתה2",פסל"היהשכינויההקה"ק,
בשנתהפלמ"ח,במפקדתז"ליצחק-שדהשלשלישו)..
מינושארה1בימיההראל""חטיבתשלהמנהלהקציןונע74
שמועלב-123,4.1948ומתלירושליםבדרךבשיירהנפגע
א.א.-לירושליםהדרךלפריצת-מכבי""מבצע

ל-מקריבאופןכמסתבר,לו,נתגלההקה"קביתעל

שלהקשהמצבםעלהידיעהאתלהעבירחש-מדי
סמוךאבירן.שמעוןהחטיבהלמפקדהביתמגיני
גדודממטהגםההתקפהעלידיעותהמח"טקיבללכך

טלפונית.שרונה""עםשהתקשר1

תגבורתמחלקתבארגוןמידהחלהחטיבהמפקד
צוותותמפקדיוקורםהסייריםקורםאנשימקרב(
ב-שתפרוזיהושוע"),"במתגהשהתנהלומק"ב

פלגהובארגוןגיסא,מחד-הקה"קלביתמשורינים
הפרברים")גדוד"שלהסמליםקורםאנשימקרב(

הקרבממקוםאויבכוחותתמשוךיאזור,אתשתטריד
גיסא.מאידך-המגיניםעלהלחץאתכךע"יותקל

אליעזרעלהטילהתגבורתמחלקתארגוןמשימתאת
ארגוןמשימתאתואילוהסייריםקורסמפקד-רייז

בעודהסמלים.קורםמפקדעלהטילההסחה,פלגת
החטיבהמפקדדאגליציאה,בהכנותעוסקיםהשגים

אותהעמדושלא-משוריניםרכבכלישללהשגתם
התגבו-אנשישללהסעתם-החטיבהלרשותשעה

קריתי","מחוזלמטהפנהתחילהההסחה.ויחידתרת

מכו-עלעלהואחרמשורינים,מספרעמדושלרשותו

מלווי-משוריניחנובההמרכזיתלתחנהונסעניתו

כדי,)**ז"למוצרימכבישלשבפיקודוהשיירות
לתחנהבבואוהנזכרת..לתכליתמהםכמתעלגיימ"

נהגיהםאךבה,חוניםאמנםהמשורעיםכימצא
ממושכתפעילותתקופתאחריראשונהלחופשהיצאו

יום.באותודוקא-עצביםומורטת

יכול-כמיטבעושיםהשיירותמלווישמפקדיעד

התקשר-מבתיהםוהזעקתםהנהגיםלגלויתם
בבית-ישבהאשרפלמחיחידתעםהחטיבהמפקד

היתהואשרראשון-לציון,שלידאוקבה""חרושת

אחרת,מאומנתהגנה""יחידתמכללביתסמוכה
אנשיהקה"ק.ביתלעזרתמידלצאתממנהודרש

נראהאולםהכל",יעשו"כיתהילההשיבוהוהיחידה
נתקלוהתגבורתליציאתההכנותביצועכדישתוך

ההב-מתןלאחרזמן-מהשבן1בקשייםהפלמ"חאים

התגבורת"כיהחטיבה,למפקדהודיעוהראשונהטחה
בבוקר".רקלצאתתוכל

בארגוןהחטיבהמפקדעסקבועצמוזמןאותו
1גדודמפקדסגןנאמן,יובלעסקחטיבתית,תגבורת
ב-שבת)לחופשתחצורלקבוץיצאפרויקההמג"ד(

-ההתקפה"עלדו"ח"ראה(גדודית.תגבורתארגון

ס9.עמוד
המאוחרותאחה"צבשעותלשלוןשחזר-יאמןיובל
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עלראשונההודעהקיבל-שלידוובמוצבבביתמסיור

מידארוחת-ערב.שאכלשעהבערך,1915בשעהההתקפה

מר-באמצעות-התקשרכאןכאגרובנק.הגדודלמטהחש

כמו~ה-הקשרסוליתעם-במטהשהיההכזיחוהשלסוניס

הבית.מגינישלמצבםעלמדויקדו"חלקבלכדיישראל

ש-האלחוטמכשירכיהחוליהאנשילומסדודו"חבמקום

שכך,ניוןקולט.אינואךמשדרהואוכימקולקלברשותם
ו"פלש"הגדודיתהתזמורתאנשימקרברציםיובלהפעיל

במרחקשניצברדיו,מקלטבעלחולוניאזרחשללביתועמם

תפש""הרדיו,אתפתחאההגדודוממטהמטרכ-300של

מירלהשלהמרותקרשותיהאתושמעהקה"ק,ביתתחנתאת

הריץתשובותיואתתגבורתההבותחמושת!לנואין"-

העבירומכאןהגווד.במטההטלפוניםלמרכזיתהרציםע"י

שהעביר-1(פסל(במקוה-ישראלהקשרלחוליתהתשובותאת

תן
2(,פסל(הקה"קבביתלמגיניםבאמצעות,המשדר

כלהוהלאכיהיתה,מסוכנתהשבור"ןה"טלפ.שיטת

ה-רבתבדרכםיסולפולאיוכלשלשהוראותיובמהון

העתיקהואהקוים",קיצור"עליובלהחליטכןעלתחנות"."

דרךהוראותיואתוהעבירהגרודלמטההרדיומקלטאת

הוצמדהאליוהמשדר,שללמקרופוןיסדהטלסזןמרשית

שבמקוה-ישראל.הטלמוןאזנית

שלהקשהומצכםהאויבהתקפתמהלךליובלמשהוברר

שב-88"מ,,בסיסתגבורת,אליהםלהחישההליטהמגינים,

והורההבסיס,עםטלפוניתהתקשרהואבערךכ-1930מולדת.

מאנשיהשלחלקהג'מלונהממקדסגן-מלברגיעקבאת

ולצאתתגבורתמחלקתולהכיןלהרכיב-הקה"קבביתישבו

רצהשלאיעקב,הבית.מגינילעזרתהפרדסיםדרךעמה

מנתעללמקוה-ישראלנסעאנשים,ללאהבסיסאתלהשאיר

הואהמשימה.לביצועפלוגתואנשימקרבל,המיםשםלגייס

בשניההסמג"דהתקשרוכאשרליובלודברכךעלהודיעלא

כברהתגבורתאםלבררכדיבערך,ב-882000"בסיס"עם
אנשים".לחפשהלך"הסמ"פכיתשובהלתמהונוקיבליצאה,

העדרמפאת-יובלפקדצפויהכלתיהעיכובמןנרעש

ה-החובשגולדשטיןמנהםעל-במטהמתאימיםמפקדים

מידלצאתהחי"ש,שלמ"כיםכקורסלשעברוחניכוגדודי,

האנשיםמקרבתגבורתלארגןכדי88"ל"בסיםהמטהמן

ה-לעזרתהאפשריתבמהירותהחשתהלצורךשם,המצויים

מנחםיצאב-2015הסמ"פ.שללשובותלחבמבלימגינים,
היובבסיסהלוחמיםשעה.רבעמקץהגיעאליו88",ל"בסיס

אתלהגבירלאכריחבריהםלגורלוחרדימביותרנרגשים
כילהםומסרהמ"כיםאתרקתחילהמנחםכינסהתרגשותם

הבסיסאנשימקרבתגבורת,להוביליובלע"יעליוהוטל

גדודיחובשפחתוםמה"הנינולאהמ"כיםהקה"ןלבית

שמנחםאחריאולפלסמ"פ.להמתיןוהציעותגבורת"מוביל
עדדוחקשהומןכיוןאותודוקאשלחיובלכילהםהסביר

שללשובולחכותאואחר,מפקדלגייסניתןשלאכך,כדי
הלוחמיםעללפקדשלאבחרמנחםכליל.השתכנעו-הסמ"פ

לקבללאנשיםנוהכישהאמיןכיוןההכנות,בשלבישירות
-הנוךעלאיפוא,הטיל,הואלהם.מוכרמפקדמפיהורא.ת

מחלקהמפקדתפוקדשמילאבמקום,הכתותשבמפקדיהבכיר
התגבורת.אתולהכיןלארגן-

-ציידםהואכיתות.בשתיוהרכיבםאיש,18בחרחנוך

כדור)ו-50רובהאומחסניותושתיסטז(האישילנשקפרט
303,כדורי1500רימונים,ב-30פצצות,כו-12"2במרגמה-

מגיניעבורובסנדביצ'ים,בחמרי-חבושהמ"ש9כדורי2500

הבית.

הערכתאתמנחםעשההתגבורת,בארגוןעסקשחנוךשעה

התחברותהולאופןהתגבורתלמסעתכניתלקבועכדיהמצב

עלה"קרקע",עלידיעותלוהיולאהקה"ק.ביתמגיניעם
ואפילוהבית,שבאזורכוחותינו".עלאוהתוקף,ה"אויב*

כתג-לצאתהואעמדעמוהכוחשלואימונוכושרועללא

ה-פיועלמרחוקמראה-עיניםמפה,פיל%שידעכלבורת.

מזרח,כללבדרךהביתאתתקפושהערביםהיה,שמועה)

לביןתולותשביןושהשטחהיכן?),(במוקשיםמוקףשהמוצב

ולהת-לתנועהקשיםסרדסיםככולורובונטועהקה"קמוצב

-בלבדכלליתתכניתעלמנחםהחליטכןכיהנהמצאות.

בהםמדרכיםהתרחקותתוךבלבםהפרדסיםחצייתוהיא:
המוצבמגיניעמוהתחברותאויב,מארכילהמצאעלילימ

עצמה.הביצועבשעתלמסיבותבהתאםשיוכתבמכיחן

ולתנועה,לניויטקשהבשטחהיינובלבם,הפרדסיםחצית

מדויקותהזדאותהתגבזדתלאנושיולתתמנחםאתתחבה

שניולבחורמחד-גיסא,-הפררסיםn~eaבלילהלתנועה
מאיוך--כ"עינים"לכוחשישמשומתאימיםמובילים-גששים

גיסא.
אנשיםמספרשכןמיוחרימוקשייםללאנמצאוה"עינים"

עםלמ"פ,יוכלשנתןלהוראהבהתאם-זובמלאכהתורגלו

לביתדרכןשעשולשיירותהערביםשלהתנכלותםהתגברות

התגבורתל"גוף"לתתאלאלמנחטנותרלאעתהבכביש,

-חנוךאתיישא,הודה,הואשיניו".אתינויגלבלהודאות



ותוצאותנשקםציוום,חגורם,בבדיקתזמןאותושעסק

למסור-התגבורתאנשישלהבולטיםגוסםחלקיהשחרת

הבאים:הדבריםאתלהםאמרלו,נמסרמשוההמסדר.אתלו

עלינואוולתומגיניותחמושתקשה.מותקףהקה"קבית"

עלוליםאנומחיר.ובכלבמהירותהפרדסיםדרךלביתלהגיע

זהעםקשר-עיןעלישמוראישכלכן,עלבמארבים.להתקל
בשעתבמיוחדעליו,שיוטלכפיהאגףאתויבטיחשלפניו,
רקיורקורימוניםלפקודה.אלאבאשיפתחלאאישעצירה.

.שאלות?אישזה.לתפקידשיקבעואנשיםידיעל

ברורההיתההתגבורתאנשילכלבשאלות.הטרידלאאיש
ובכלבמהירותהפרוסיםדרךלביתלהגיע.-המשימה

,
מהיר".

לחנוךמנחםהורההתזוזה",לפנידקה"בערך,2200כשעה

אותיתכריהלאפקודהשום"כאחראי.88"ב"בסיסלהשאר

מ-ק"ממ-3פחותבצרהנמצאיםשליכשהחבריםפהלהשאר

זה,מעיןנימוקבפניעמדשלאמנחםחנוך.השיבכאן!"
אפילוהסכיםהואמזה,יותרליוצאים.חנוךאתלצרףהסכים

ע"יהמוכרחנוךשלה"פרסטיז'ה"עללשמוררצוןמתוך-

במסעלאנשיםהמקווותאתיעבירשזה-כמפקדהאגשים

עמו,יתוכחשלאתנאילוהתגהאולםלהוראותיוובהתאם

ל"מיעצותזמןיגזלשלאכדי-הוראותיואתשיקבלבעת

היציאהאחרלהוטשהיהחנוךמסע-הגישה.בשעתמלחמה",

אנשיאתמניעהחלנוספתדקהלהמסידומבלילתנאי,הסכים

הקה"ק.ביתלעברהתגבורת

מזרחהמולדתדרךהעוברהכבישהצטלבותעד

הדיונותביןבראשיתההמפרידהדרך-הבטחון","עם

עציהות.וללאבמהירותהתגבורתנעהוהפרדסים,

המסוכן".ה"שטחהתחילכאןשכןהמסע,נעצרכאן

המשיךקדימה,נשלחושהגששים-המוביליםלאחר

הבטחוןדרךעלבדרכו-עורפיבטורשנע-הכות

הפרדסים,לתוךנכנסמהמרחקואחרידרום,לעבר

הקה"ק.לביתהקצרהבדרךאותםלחתוך""במגמה

ה-(ומעייפתאיטיתקשה,היתהבפרדסיםהתנועה

הקרקע),לפניעדהשתרךונופםצפופיםהיועצים

בהםהדרכיםמןהתרחקותייתרוןבההיהאולם
ו-דרכי-העפראויב,מארבילהתמקםהיועלולים

נחצובכ"זהתגבורת,נתקלהבהםשבילי-הפרדסים,

מיוחדים.זהירותאמצעינקיטתתוך
22(עמודמפה,ראה(אלוושביליםדרכי-העפר

למרגלו-לדרום-מזרח,מצפון-מערבבעיקרעוברים

מ'כ-750ב"קרחת"הניצבתהאוכף","גבעתשלתיה
האוכףשבכיפותהגבוהההקה"ק,לביתמדרום-מערב

לצפותהיהוניתןכולההסביבהעלחולשתא3.0)

עצרזוכיפהלמרגלותהקה"ק.ביתלעברממנה

עליהעלהעצמוהואואילולמנוחה,וכוחאתמנחם

המחזההשטח,עלוצפהבזהירות,
שנתגלה-

לאלו
כולומוארהיההקה"קביתשטחזביותרמעודדהיה

ומןלדיקטים,מבית-החרושתועלושבקעובלהבות
קולותנשמעוהקה"קלביתוצפוןטורחהכהפנים
החליטאלהכללאורהאויב.אנשיע"ישנורויריות,

ה-בשטחבמהירותהכוחמסעאתלהמשיךמנחם,

הקר-איגוףתוך-לביתשממערבהצפוףפרדסים

חנוך.עלופקד"לצפוןמערבדרךמדרוםחת,

ה-הפרדסלאורךצפונההתגבורתאנשיאתלהניע

מערבה-צפון-לפנותואחרממערב,הגבעהעםגובל

אתסמנושהלהבותוהביתהמוצבלעברמערבה
אתהניעהפקודה,אתביצעהנוךרב.בדיוקמקומו
כמעטכמסע-מזורז,הדרךבמותרהתגבורתאנשי
מהירותעצםע"ירקנשמרהבטחוןכשעקרוןריצה,

נמצאווכברשעהרבעעברהלאכןכיהנההתנועה.
מצפון-מטרכ-200במרחקבפרדסהתגבורתאנשי

בית-הכורכר""ביןהדרךבמחציתלבונקרים,מערב

אש-האויב-ק2.עמודמפה,ראה(הענף"העץ"לבין

נסרה-החפורההגנהמוצבעלאמנםהונחתהאשר
התגבורתאנשימעלההדרעציענפיאתלפתע

האנשיםראשיהם.עלבשלותאשכוליותוהפילה

במקומם.וקפאולקרקעדבקו
הת-אשרעדהעציםמןנפלורבותאשכוליות

אזאומתדהמת-האש.התגבורתאנשיראשוניאוששו
אתהקיפהאשרקני-הסוף,גדרעדוחנוךמנחםזחלו

ש-הבורשדהלביןבינווהפרידהממזרחהפרדם

אליהבבואםבאמצעיתו.שכןהחפורההגנהמוצב
מ-קני-הסוףהסטתע"ישדה-ראיהלהםהבקיעו

וב-בעיניהםהשטחאתו"בלשו"ומשמאלםימינם

אזניהם.

נמצאיםהיכןבמוצב?עוייןנמצאיםהביתמגיניהאם

מערךאתשהקיפוהמוקשיםמוצפניםהיכןהאויב?אנשי
והיכןהמוקשיםשדהבתוךבטחוןמעברקייםהאםההגנה?

שמאאותגבורת,שלבואהעליודעיםהביתמגיניהאםהוא?
ויפתחולהתקיפםהמתנכלתאויביחידתכאלאליהיתיחסו

מותניתהיתהעליהןשבתשובותאלושאלות-באש?עליה

רבותמהשבותולחנוך.למנחםהציקוהמשימה,ביצועהשלמת
דרךבזחילהמתנדב""לשלוח-בראשםצצורבותותכניות

קייםהיהלאכיהתבררדברשלשבסופו(המוקשיםשדה

ה-אתאתםולתאםהמוצבמגיניעםמגעליצורכדיכלל)

אשבסיסהצבתאחריבכוחלמוצבלפרוץלתוכוזכניסה
ב-המוצבאתלכבושהכרישולאורךישורמכיתןשיפעל

עלות-השחרעדלחכותהאויבוע"יונכבשבמידההתקפת-נגד

פעולה,תכניתלקביעתבמצב,להתמצאותבאורולהטתייע
שיקו-מולאלהתנפצוכולםאבל-המגיניםעםמגעוליצירת



ב-19/20.3,48בית-הקה"קעלבקרבחלקשנטלוהתגבורות

3.ל12,דרך88"מ"בסיםה"רגלית":התגבורתמסע

5.עדן4הבטחון",דרך"מולדת,דרךגחולוןהגדודממטההראשונה:ה"משורינת"התגבורתמסע

7.עד6,הבטחון",דרך"מולדת,בחילון,הגדודמטהדרךבשרונההחטיבהממטההשניה:ה"משורינת"התגבורתמסע
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יפגעשדה-מוקשים,עליעלהה"מתנדב"כגוןונגדיים,לים

ה-עלכאשיפתהווהערביםהמגיהםהתגבורתיאתויגלה

הנגדהתקפתהסדן";וביןהמטישכין"תמצאוהיאתגבורת

אבידותתגרוםערביםע"יתפושוהואבמידההמוצבעל

התקפותמולאלמעמדתחזיקלאוהיאהקטנהלתגבורת

האויב...שלעתידות

מהלעצמםלהבהירהצליחושלאכמוכןכיהנה

-לעשותעליהםומהמחו-גימא-במוצבנעטה

להםמוטבכיוחנוךמנחםהחליטו""מאידך-גיסא,

שלוע.אתלעשותלומןלתת"אםכילמחליטשלא

כשעהלאחר-20.3ביום2400לשעהסמוך

שעהאותהשלו".אתהזמןעשה"המתגהשלומחצה

טרטורקולבית-דג'ן,צומתמכיווןלפתע,נשמעו

ומהרי-ובגרמניתבערביתופקודותצעקותמכוניות,

עציאתנסרו""לאשובאלהיריותרעמי-יריות.הם

ומכךהתגבורת,אנשישללראשיהםמעלהפרדס

הוס-המוצבעלהונחתהאשרהאשכימפקדההסיק

אחר.כוחבאיזהכנראהלטפל""עברוומתקיפיוטה,

סוף-סוףכיההחלטהבמנחםגמלהזומסקנהלאור

ביקש,הואלמוצב.התגבורתלחדירתהתנאיםנוצרו,

מגעויצרוהמוצב,אלשיזחלומתנדביםשניאיפוא,

המית-המתנדביםשנימגיניהעםקול)בעזרת(

שהיותללאמיד.נמצאו-מאנשיוואחדאריכאדוד

להםגמאם"דבריהםשלפי-השניםיצאומיותרות

ה-מן-כלום"לעשותבליבפרדסהבטןעללשכב

מוצב-אתשהקישההדו-שיפועיתהגדרלעברפרדס

שכבווכברספורותדקותעברולאההגנה-החפור.

האגףלמגינינתגלוכאןהגדר.ליבגחוניםהללו
ב-לפתוחהתכוננוואלההמוצב,שלהצפוני-מערבי

אריכאדודהחלממשעצמהעתשבאותהאלא;אש

הבאנו!הגענוהכרה,"ןשבמוצבחבריולעברצועק

"?נכנסיםכיצד?בגדרהפרצההיכן!תחמושת

והחשד-ה"מעוצבנים"המגיניםהשבועודרגע

שכן-עשו"ידיהידיםאךיעקבקולש"הקולניים

ש-הסביבה,ערבייבקרבדוברי-העבריתהיורבים

כיהבחינומשנהואולם-יהודיםבפרדסיעבדו

שהצטייןפלוגתם,אישאריכא,דודאלאאינוהצועק

ש-צעקת-רווחהוהשמיעובמינומיוחדבצליל-קול

התגבורת!שלנו!שלנו",למרחקיםנישאהדה

."!הגיעה

בילכזרם-חשמליעברההתגבורתשלבואהעלהידיעה

אגילתהעקבהיאושכרמםכברמהםרביםשבלב-המגינים

עלהמתשביתאתאחתבמחי-ידומחתה-התחמושתשל

במוצב.ממפקדי-הכהנוהכמהבקרבלכך,סמיךשנעורונסיגה

אניהפליטשלכשמחתורגילה,בלתישמחהבהםעוררההיא

בונקרשלפתחו
במוצב-ההגנה-החפור

גדולהבמיוחדהצלה.סירתע"ינאסףשהואברגעטבועה

התגבורתשלשבואההאלחוטאיתמירלהשלשמחתההיתה

צ'יזבאתניקית".כ"סתםמלהתגלות-לדבריה-אותההציל

יובלאתהןרמתה""האלחוטאיתמירלהלדעת:זאתשכן

אם"כיליובלהוויעההיאבמוצב.חבריהאתוהןהסמג"ד

ובאוסר-נסוגים"אנו-דקותחמשתוךתגבורתתבואלא

תגבורתעלמעוורות,ידיעותלחבריההעבירהעצמוזמן

כלל,יצאהלאעודשהתגבורתבשעהבררךכביבולהכמנשח

לאהתגבורתשאםחששהובעבומברקשקלטהלאחרואף

שהושמדה."יתכןצאתה,לאחרוחצישעתיםהגיעה

מחשבותיואתלהטותלשמחהנתןלאביטוןדוד

ב-התגבורתאנשיהחדרת1העיקריתהמשימהמן

הסתםשמן-האויביסכלבטרםלמוצב,מהירות

והמגי-התגבורתחלוץביןהדבריםבחילופיהבחין

מבליהתגשמותה.סףעלההחדרהביצועאת-נים

לצאתמאנשיושניםעלביטוןדודפקררקה,להפציר

פרצהדרךלמוצבפנימהולהובילההתגבורת,לקראת

המשעןעמודי:הבננקדשלהפנימיתה"דקזדציה"

המנצב.למגיניכמיטותששימשווהאצטבאות

ב



צומתהכבישבקטימכןבית-דג'ן'ולאחרראשון-לציון-צזמתבמהירותקוצעהפקודתואותו.המקיפהבגדרמוכנה

ה-התקשרבית-דג'ן)משטרתחולשתלזליהםשי4ן'גזודיבבלבהתגבורתאנשיעמדוכברדקותכמהומקץ

פלאנינג-עםקריתי","מזעםוהשלטונות,ה"הגנה"ביןמקשרהת-הנרגשים.במגיניומוקפיםמוצב-ההגנה-החפור,

נתונהבית-וג'ןשמשטרתיפו,במחוזהמשטרהמפקד-האםקטנה.היתהלאהיאאףהתגבורתאנשישלרגשותם

בהויפתלסייעמפלאנינגהאםדרשאיש-הקשרלמרותו.היתהשנורוהכדוריםאלפיאףעלכינוכחו,כאשרבמיוחד

מעוזריו,אהדהשיבכךעלהקה"ק.ביתעלהערביםהתקפתממש.שלפגיעהאישמהםנפגעלאהאויבעל-ידי

מאותששנלחמיםבוהקרבלמקוםלצאתטעםאיןלדעתוכי;המוצבשלההגנהמערכתמחדשאורגנהעתה

הבטיח,זאתעםגמור".ש"הכלכיוןיהודים,בשלושיםערבים-שעותמששלמעלהזהבקרבשעמדו-המגינים,

.המותקפיםלעזרתמשוריניםתגבורתה"הגנה"תשלחאםכיה-התגבורתואנשיבבונקרים,שינהלחטוףנשלהו

למקום,להגיעהבריטיתהמשטרהלהתפריעלא-האבודיםשעה,לאותהעדעיןעצמולאהםשאףרעננים","

הגויות...אתלהוציאכדיעםהובאהאשר"2בתהמרגמהלעמדות,התפזרו

מרכזכלפימ-0030החלהופעלההתגבררת

קטע

הקו-במלחמתרבותבויטיותכהבטחות-זוהבמחה

להיחסלאגבעתי""שמפקדכיוןאולםהופרה,-ממיותהמרגמהבית-דג'ן.צומתלביןהביתשביןהכביש

יעקבלידיעתלהעבירהלאצמהחשיבות,כלמלכתחילהה-הנפגעיםצעקותכךעלהעידו;לפגועהיטיבה

שהתערבלוערביים,
ה-מפקדםשלבנהמת-היאוש

באשרדבר,עליהבנהלאוגה-התגבורתמסקוולברג,

ה.משוריניפריצתשיטתאתלקבועכדיהמצב"יעיך""פאפלוכטהזולשהסיט":פצועהכחיהשצרחגרמני

הקה"ק.לביתתגבורתעם"-דהיינו"!קאמפדןאיןניכטאיךגיאראבר

לקרב",יוצאאינישובשכאלהמזוהמיםערבים
להציביבחרהאויבכיהנעההובעההמצב"הערכת"תוך

תרוו-לארגןהגרמניצודניסההצהרתו""אףעל
להאיטהמשוריניםיאלצובואשרבקטע-הצומת,סימתו"את

שלהמחודשתלאשבת-אש
אבלאנשי-המוצב.

וו

סוכם,זומהערבהבמסק:ההחד.הסיבובעקבמהלבש,את

%

יש-מרכלזה;לקטעההפתעה"מומנט"אתלשמורשיש0300ובשעהנסוגים,שלאש-גוססתאלאהיתהלא

המכוניות.מנועהתנעתוללאכבוייםכאורותזהלקטעלהגיעלחלוטין.פסקהנערך,
הרכבכלימנועיאתולהתניעבפנסים,אורלהעלותבוורק*

האויב.חסימתאתבמהירותלפרוץבנסיוןע"יאופשרהלמוצבהתגבורתאנשישלכניסתם

-במשוריניםהתגבורתאנשייצאוב_2300בשניכתותשתי-שניהתגבורתשלפעולתהב4

וב-ברניםבשניהאישילנשקנוסףמצוידיםכשהםאשרוולברג,יעקבהסמ"פשלבפיקודומטורינים

להו-א)!במגמהנאמןיובלהסמג"דע"ינשלחו
נסיוןלביצועבחולוןהגדודממטה-"2מרגמה

ב"דרך-הבטחון",ואףמולדת,חולוןבכבישהפריצה.עמםולהכנסהקהעקביתמוצבתוקפיבאגףפיע

מגיניעלהלחץאתלהקלכדיולהסיחם,בקרב-אש
ראשון-לכבישמשהגיעואולםמלאים.באורותנסעי

אתהפסיקולתכנית,בהתאםהאורות,אתכיבילציוןהראשונההתגבורתשלכניסתםאתולאפשרהמוצב
ל-כדילמוצב,ולפרוץלנסותב);לתוכוהרגלית

לאורךאותןדוחפיםוהחלוהמכוניות,מנוע,פעךלת
קשתהלאהדחיפהמלאכתהצומת.לעברהכבישמגיניו.כוחאתהגביר

בריזהבקטעיורדהכביש-המידהעלתך,על,קמביוםבערך,1900בשעהההלהזותגבורתשללידתה

למהודאבירן,שמעוןהחטיבה,מפקדשלבפניתו-19.3.48

לביתתגבורתלהסעתמשוריניםלארגן""בבקשהקריתי""

שעות.כארבעונמשכההמותקףהקה"ק

רבים:צירים""היולדתעברהשעות-הלידה","בארבע

מבתיהםנהגיםוהועקתלפשלההכנתםמשוריכם,גיוס

המשוריניםהעברתמשעתיים;למעלהשגזלו-בהםלנהיגה

כחצישנמשכה-בחולוןהגדודלמטהמהתחנה-המרבוית

שלב,מפלוגהאיש)2%תגבורתכיתותשתיגיוסשעה;

שנמשך-הגדודלמטהוהעברתןבבת-יםשישבה1,גדוד

כחצישנמשך-התפקידיםוחלוקתהכוחוארגוןונשעהו

התגבורת.שיירת-הילד"נולד"דברשלבסופותבלשעה.

חדרום-מזרח.-חבטביה-זג'ן.משטרהבמכישהתגבורתשיירתמעכראתלהקלרצוןמתוך

צ
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הגיעובלבדשעהכרבעומקץ-ק"מבלעלמ'10
ל-הכניסהלשערשמעברהכבישלעיקולהדוחפים
לראההצומתמןק"מכחציכאן,אבו-גיבן,אחוזת
ה-לסבוניותהתגבורתאנשיזינקועמוד...)מפה,

במלואפרצומלאיטובאורותהפעילוםמשורינות,
מוכןהנראהשכפיהאויב,הצומת.לעברהמהירות

לאחרומידתאורהברקיטותהשטחאתהציף,)"היה
ומר-רוביםמקלעים,באשהמשוריניםעלפתחזאת

שממורתקטןאבןמבנין:כיווניםמשלושהגמות
מזרחשמצפוןה"ניטראלית"המשטרהמבניןלכביש,
לכביש,שמצפוןומהפרדסהמטויהמבניןלכביש,

ל-שממערבהפרדסומןהצומתשלידמבית-הקפה
פגיעות)230ביותרצפופה""שהיתההאשכביש.

ה-אהדשלהשריוןבמעטהלמחרתנמנוקליעים
המשורינותהמכוניותשריוןאתחדרהמשורינים)

קליעיםכמהנקבוכןנוסעיהן.מביןארבעהופצעה

ברי-שוטריםע"יכנראה,שהופעל-ברןמקלעשל
היואשר(הימנייםגלגליואת-מהמשטרהטיים

והפכוהחלוץ,משוריןשלהמשטרה)לעברמופגים
ממש.ל"אמנות-אקרובטית.'בוהנהיגהאת

באפשרותאיןכייעקבהחליטשנוצרהמצבלאור
הבית,אלמחסום-האשדרךלפרוץשברשותוהכוח
עללהסתובבלנסותאלאברירהלונותרהלאוכי
מרגעהתגברשכוחוהאויב,עםהמגעאתלנתקמנת
ה-לעברהקה"קמביתשהופנויחידותע"ילרגע
כיכראתלהקיףהנהגיםעלאיפוא,פקד,הואצומת.
תוךמהמשוריניםשתונחתמכת-אשבחיפויהצומת

לבריטיםה"הגגה"ל*איש-הקשרמפניתכתוצאהיתכן,)*
למשטרתש"הופנתה"התגבורת,שיירתמעבראתלאפשר ראהזהכעניןהערבים.עםהדוקיםיחסיםשקיימהבית-דג'ן

א.א.-32עמודידיעות",לקט"גם
ומר-מקלעים-בינונייםכלומר;כבד","נשק-נכב"ד)**
א.א.-מ"מ81גמות
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שלדרכהנחסמהבוהכבישבקטעמשורינים
הראשונהה"משורינת"התגבורת

ה-ועליאףהאויב,כדורימטראףעלתנועה,כדי

ה-הצליחובגלגליו,שנסגעהמשוריןבנהיגתקושי

כמאהשהתרחקולאחרהצומת.אתלהקיףנהגים
הסכנהכיהיהשדומהבשעההצומת,מןמטרים
לתעלה.החלוץמשוריןירדמאחריהם,כברהיתה

לידבר-התנועההמשוריןאתיעקבעצרזאתבראותו

ממנוויצאזחללאנשיומופתובשמשוהתקועחברו
כבלהתקועלמשוריןהיברשבקרקעיתו,הפתחדרך

חזראחרבר-התנועה.למשוריןאותווקשרגרירה
ה-אתולחלוץלנסותהנהגעלופקדזהלמשורין

ש-לחץ-אשת"תשנעשההתליצה,נסיתמכונית.

קמעהושיפר-הצליהכמעט,מטווח-מגענורתה
ה"משורינת".התגבורתאנשישלרוחםמצבאת

כיוןמובסיםעצמםתשוה"משורינת"התגבורתאנשי

שיובלהגם-הקה"קכביתלחבריהםלהגיעהצליחושלא
האויבהסחתכיההוראות,אתלושמסרשעהליעקב,הדגיש

הרגליתהתגבורתכמסתאתלאפשרכדיהמותקףמהמוצע

מאנשיהרפתהלאהכשלוןתחושתמשימתו.עיקרהיאלתוכו

בחולוןהגווולמטההגיעוכאשראלאה"משורעת"התגבורת
קידמוכאןלראשון-לציון.המצועיםאתשהעבירולאחר-

ויועזהאלחוטבעזרתהקרב"אתש"קראו-חבריהםאותם
התוקפיםבאגףה"משורינח"התגבורתלהופעתהודותכי

הידדבקריאות-למוצבהתגבורת-הרגליתכניסתנהאפשדה

למנצה.

הגדוד,למטההגיעה)200030(לאחר-כךמהזמן
שניה.משורינת""תגבורתמשורינותסנוניותבשלוש
קודםמאנשימורכבתאנשים25בתיחידהזוהיתה

בנשקומצוידתהחטיבתיי)*הנכב"דוקורסהסיירים
מפקדע"ינשלחהאשר-בראונינגבמק"בואףקל

למגיניכתגבורת-חטיבתיתאבירןשמעוןהחטיבה

כדוריםקליעיJgD~e230"המשורין

25



שנשלחןפלגהעםאחתובעונהבעתהקה"ק,בית
כוחותלמשוךבמגמהעזראמשכונתיאזורלהטרדת
הביה.עלהלחץאתולהקטין

אלי-השניה,ה"משורינת*ההמבורתשלמפקדה

לומסראשרנאמן,יובלעםמידהתקשררייז,עזר
התפזרשהאויבלהניחישוכינהדפהההתקפהכי

יעקבעםאליעזרהתקשרכןהחסימות.אתוהסיר

ו-הראשונה,ה"משורינהאהתגבורתמפקדוולברג,

שיטתועלונשקוהאויבמקוםעלפרטיםממנושאב

נקט.בההפעולה
ה-מפקדוולברג,יעקבבהרבההביצועשיטת

הפ-להשיגשביקשהראשונההכמשורינת*תגבורת

כש4לרייז.נראתהלאשקטה,התקרבותע"יתעה
באפ--הקורותלאור-ספעהטילרייזאליעזר

בזבוז""בהוראה11,בדרךהפתעההשגתשרות
שלבשיטהלנקוטהחליטעל-כןהזמן.גורםמבחינת
הדרך.כללאורךמהירהנסיעה

ןש"ד.
השעהוהגיעהיהיוםאורחלהה%כהבין
הסימניםעל-פימהלך-הקרבאתולבחוןשלללחפש

ה-הקרבלעמסורת"בהתאםבשטחיהאויבשהותיר

0600בשעה-איפוא,יצאה,-12/13.3בלילקודם
לבית.הקרובבשטחלסיורמפקדיםקבוצת-בערך

מתקדמתוהחלההכבישעלעלתהזושקבוצהברגע
כיכר-הצומה.מכיווןאשעליהנפתחההצומת,לעבר

חייליםהםהיוריםכימידהבחיגהאשרהקבוצה,
ל-ונסוגהבקרבאתםלהכנסשלאבחרהבריטיים,

לאהצומתבאיזורהבריטיםנובחותזאת,עםמוצבי
שיירתעלבאשמלפתוחהמוצבמגיניאתהרתיעה
לאחר-קצרזמןלבית,שהתקרבהערביותמכוניות

חלוץהגיעכאשרחלההאשפתיחתיאזור.מכיווןנך,
-ערביםעמוסותכהנאמכוניותשלוש-השיירה

בומקוםלקמח-דגים,בית-החרושתלמרגלותעד
עםהכביש,אתהקה"קביתהריסותשפכיחממו

מהןקפצוהמכוניות,אתהערביםנטשוהאשפתיחת
לבית-מצפון-מערבבפרדסמחסהלתפושוהשו

שלוש-הפחתאלהפחמןנפלובזאתהחרושת.
פרדסבאותולהםהיכו*"נגד-אדםמוקשיםשורות
החוברת),בסוףמפהראה(

המכוניות,אללחזורמהערביםכמהניסועתה

אלי-ע"ישנשלחפוזרסקי)החבלןקא.פושקה""אך

מהןשתיםופוצץאותםהקדיםבמכוניותהלטפל"עזר
-ברירההמכוניותלנוסעינותרהולאפניהם,מול

יאזור.לעברהכבישעלוחשופיםגלוייםלרוץאלא

ה-התגבורתיצאהבערךב-0200כןכיהנה
ה-ביתלעברהמהירותבמלואהשניהמשורינת""

אותהקידמהלא-מראשיובלשהניחכפיקה"ק.
ה-אנשיבית-דג'ן.צומתליאזורבהגיעהאויבאש

ש-ערביםשלדמויותבמספררקהבחינותגבורת

ולאהכביש,שבצדיהפרדסיםלתוךלהמלטמהרו
למוצב.התגבורתנכנסהכאשראלאמתוכםהגיחו
לחיו-נטשהאויבכימשוכנעהיהשאליעזראף

עםהזהירותאמצעיבכלנקטהואהשטח,אתטין
אתהציב1לעמדותאנשיואתחילק1למוצבהגיעו
ה-שלהדרומית-מזרחיתבעמדהבראונינגהמק"ב

מצוידמשוריןוהשאיר;הפרדסיםכלפיל4(מוצג

יפו-כבישעםלמוצבדרך-העפרבהצטלבותבברן

מהםשאףהבנין,בהריסותהכביש.לחסימת-רמלה
כיוןכוח,כלהוצבלאהכביש,עללשלוטהיהניתן

מאכולת-האשורמץעדיין,היוחמיםהביתששאריות

בתוכן.להט

שן*תה

שוע""שזורערבייעשוהנסיטהמכוסותפליטילמראה

צפרנה-מפרב-254בית-הנורכר,בסביבותבהמוניהםונקהלי

ו-שפשר11התקפהלהתקיפו.גמגמהלמוצב,צפון-מערבה

לידתעצרההבית,לרביבתגורמיהחלמוךמתבצעתהיתה

מידטנקים.השארגיןשכללהבריטיתשהיההריסותיי,

ציעדוהחלסקוסי,קפיטןהטנקיםאחדמתוךקפץלהעצרותה

בחןהואהערביות.המכוניותשלהעשינותהשאריותלעבר

בחציהמוצב.לעברנמרצתצערהצועדהחלואחראותם

הצבייעעמ,פגשיהקטיןריז.אליעזרלקראתויצאדרכו

נוחגיפלאאתםמדוי"וקרא:מכונית"פעםשהיהמה"על

פעםשהיהמה"עלאליעזרהצביעתשובהבמקוםלעבור?"

החבלןפושקהשלפעולתותוצאות

מ



לעברצועדוהחלהקציןאמר-מוצב"לכםישאבל"בית".
כללב"רמעונשוהיהשלאאליעזר,בו.לבקרכדיהמוצב
מבקשאנשיואלחזראךרתחהקציןדרכו.לוחסםוכלל,
נקמה.

מפקדשלציוריתדמותהבריטיםביןהופיעהשעהאותה
ושניראשועלאדומהכשכפיההדר,לבושערביכנופיות

הסתודדהקצין,סףאתקידםהלזלמותניו.צמודיםאקדחים

כשאליהםהביתהריסותלעברצועדיםהשניםהחלוואחרעמו

בידו.ומצלמהשלישיאדםנלווה

מבק-יחדיו,והצטלמו.עליהםטיפסוההריסותאלבבואם

בארצנו:לממשכויןרצהאותההתמונהאתלהנציחשים
היהורההביתחורכותעלוערביבריטי

כשלועיבמחזה,שחזוכמגיניםקשההתעללותזוהיתה

בידיהםשיהיהמבליאליהם,מופניםותותחיהםהטנקיםמקלעי

לזאתגסמצאהקה"קביתממגיניאחדאולםבאש.עליולהגיב

בראשםותקעההריסותעלועלהזינקהואמתאימה:תשובה

הלאומי!הדגלאת

לאאליהםשהצטרפוהתגבורתואנשיהמגינים

מוצבכילערביםלהוכיחכדיבתקיעת-הדגלהסתפקו
ב-הערביתהעתונותהודיעהעליו-הקה"קבית

אשרהיהודיםכל;פוצץהקה"קבית"1בוקר.אותו
מותם"אתבוומצאוההריסותתחתנקברובתוכוהיו

ה=ביתאתלפוצץהחליטוהםאדרבה,וקיים.חי-
שימשאשר-הקה"קלביתמזרחשמצמוןהירוק"

הכית.לתוקפיכבסיס-אש

21/22.3.48,בלילהביתלעבריצאהכןכיהנה
כ-במוצבנשארואשרקורס-הסיירים,מאנשיכיתה

ב-תכונהגילתההביתלסביבתבהגיעהתגבורת.

מבלילמוצבלהזורוהחליטה-שממולובית-הלבן""

המשימה,אתלבצע

דוידזון,יצחקהמוצב,עלשהגנההפלוגהמפקד

והטיל,חזרהואמה.ויהיהמשימהאתלבצעהחליט

22/23.48.בלילהביתאתלפוצץביטוןדודעלאיפוא,
וה-הערביםעםבקרבמהסתבכותלהמנעכדי

מטריםעשרותבמרחקששכנוהבריטים,שוטרים

ף1סה.
הקה"ק,ביתעלמלאמההסןשלהשניהההתקפה

ע"יבוצעה1,מגדורמוגברת'מחלקהע"ישהוחזק

בושהיהכוחהיינו-פלוגותשתיעלשעלהכוח
מספ-מבחינהלפחותלטובתו,הכףאתלהכריעכדי
הראשוןבשלבההפתעה'"להשיגהצליחההיארית.
שלהשיסהמבחינתוהןהזמןגורםמבחינתהן-

אתשהפכהחומר-נפץ,טעונתמכונית-תופתהפעלת
ל-ההתקפה.בפתחכברחורבותלתלהקה"קבית

תכניתאתדודבנההירוק",הבית"מןבלבדספורות
תכ-לפיאש.ללאשקטה""פעולהעלבביתהחבלה

לאורךהביתלעברלהתגנבהכוחעלהיה,1נית
שמצפוןהפרדסבגבולהמתמשכתהברושיםשדרת
להצמיד;הקפיתהביתאגפיאתלהבטיח;לכביש
מ-מבחוץהירוק"הגית"לקירחומר-נפץשלמטען
ולסגתארוךשחורפתיללהדליק;תחילהלטהרובלי

הפיצוץכישיבטיתכזהזמןחישובתוךבשקטלמוצב.
במוצב.שניתימצאכברשהכוחבשעהיחול

מת-שלמוגברתכיתהעםדודיצאלחצותסמוך
בוצ-הפעולהעליו.שהוטלההמשימהלביצוענדבים

ש
התבררבוקרעםאולםלתכנית.ובהתאםבזריזותעה
גרםלאמבחוץלביתהוצמדאשרחומר-הנפץכי

הותדראילומביאהיהאותןלתוצאותבהתפוצצותו
מרפסתוורקתחתיונפללאהביתשכןעצמהלבית
מקלעי-אתמציביםהערביםהיובהלכביש,הפונה

ל-הפונההקירמןחלקעםיחדממנונקרעההם,
העיקריתמטרתהאתהפעולההשיגהזאתעםכביש.

מ-קבוריםאינםשהמגיניםלערביםהוכיחההיא-

אד-בבונקרים,מסתתריםאינםואףלהריסותתחת

למתקיפיהם.שןתחתשןלגמולמסוגליםהםרבה,

ברד

ההת-הצלחתואתלנצלידעלאהאויב-זאתעומת
לתקוףבמקוםנצחון",פבטויות"עלזמןובזבזחלתית

הביתמגינימצאובוהחפור,מוצב-ההגנהאתמיד
פיצוצו.לאחרמקלט

במוצב-ההגנה-המגיניםשלהגבורהעמידת

ב-שתפשהחוליה,שגלתהומעשי-המופתהחפור
ארו-שעותמתוכולהתגונךוהמשיבההביתהריסות

ביתמוצבאתמלכבושהאויבאתמנעו-כות

בבית-הירוקהחבלהפעולתתוצאות

.----.....



באזורהערבי-יהודיבמאבקנוספותהסתבכויותמנעהאשדהאויבהתקפתשלהסופיתשבירתהאולםהקה"ק.
הקה"ק.ביתשבש-תגבורותשלמשולבתפעולהשלתוצאההיתה
התפקידעללהצביעריהכשלעצמהזובריטיתפעילות1משמטיבהוהן1בגדודב'ופלוגהג'מפלוגההןלחו

ב-שהתרהטוהמאורעותבמסכתהבריטיתשמילאוהחשובב"בסיסשישבהג'פלוגהשלהרגליתהתגבורת
קבועאופיבעלהיהלאהכשורעותבמסכתמשחקם""מרחב.אלו-למוצבלחדורמצליחההיתהלאשבמרלדת88"
הופיעואחומצדהערבים.לטדנטוהמקריםשבמרביתהגם-ב-שהגיחה-ב'פלוגהשלהתגבורתהסיחהלא

אתופרקוערביותפרובוקציותעםבמשולבנקוי-היהוויםמןאש-האויבאת-האויבשלבאגפומשורינים
ל-יהודיותשיירותמלציםהיושגיומצד-המגיניםנשקב-ההגנהמערכתשלמחדשארגונהיאילו1הבית

שימשהנוכחותםשעצםהואשברורמה-כךאוכךתעידתן.הערביםנגדמידיותתגמולפעולותוביצועמוצב
ה-קצבגבורעםואכן,יהודית.nDISnלפיתוחבלם-מתמידהצטרפהאלולא-התממשוכאשרמתממשיםהיולא

העבודה""משלבלעבורהיהודילכוחנתאפשרהבריטיפינויהחטיבתיתהתגבורתגםבוקרעםהרגליתלתגבורת
שטחעלההשתלטותלשלב-החנומהלומת-הנגד*."לשלבממלווישגויסובמשוריניםלמוצבדרכהשעשתה
קר-"(תל-אביבבמרחבצבאות-ערב.פלישתלקראתהמדינההשיירות.

התגבורותשלבבואןהאיחורהבליטמאידד-גימא
ה-טוהרבוחמץ","במבצעביטויואתזהשלבמצא)ת

ממלא"מחלתהקשר,במערכתמתקלהשנבע-
ת-וגין.בהפן-יהודמשולש

ןתור-נהגיםשלמראשעביעהאיתורן",קציןמקום
במסגרתגבעתי""כוחותע"יכ-30.5.48אזון:כיבשעץ

ועודמידית,לתזוזההמוכנותקבועותועתודותנים
בית-דג'ןמשטרתתפישתועםהמק""מבצעשלהשנישלנו

למעשההסתיים-קריתי""כוחותע"י14.5בכפרידגתבמ-מסקנותהחטיבההסיקהמהםליקוייםמספר-
עורקעוברבויאזור-בית-דג'ן,בקטעהערבי-יהודיהמאבק]-_]_

מוחלט.יהודיבנצחוןולדרום,לירושליםהראשיהתחבורה

נותר,לאשובזה,במאבקחשובתפקיךשסילאהקה"41לביתעלהערביםשלהשניההגדולהההתקפההדיפתלאחר
1,גדודואנשיבלבדוארכיוני"מוצג"שלערךאלאלכאורה,כתוצאהבאזור,המסיבותבמערכתבולטמפנהחלהקה"קביתי

ועברועזבוהוחושים,משלושהלמעלהבמשךבושהחזיקוב-לשמורשכיקשהבריטיהצבאהבריטי.הצבאמהתערבות

היהגםהיהלמעשהאולםיותר.חשובותחזיתבגזרותלפעולשלו,לצרכיוגפיפו-רמלהבכבישהתנועהחופשעלהקפוה

ל-המשיכהמגיניושלהעמידהודוגמתרבסמליערךלביתה-עלהחולשהמוצבמןההגנהכוחפינויאתתחילהתבע*

רבים.ימיםעורוהחטיבה1גדודלוחמיעלמרוחההאצילוהם-זודרישתועלויתרממשא-ומתןכתוצאהאולםכביש.

הבאה:היוםפקדותגםהשארביןלשמשיכולהלכךעדות-הביתהריסותעלרבהעצמת-אשבעלתיחידהכהצבתתפק

תשיטאלולא'1ו7ג7

הקה"ק'ביתלמגינייד-חזירוןגילויטבםלרגל-יוםמקודת
!קרבמסורתאנשילוחמים,אתים
שרוחודףראשית,דףהקה"קבביתהעמידהפרשתתופסת1גדודשלהמעשיםבספר

כולו.הספרעלמאצילה
חטיבתלחרבגדודנוראשוניחושלועליוסדןלנוהיהבית-דג'ןצומתשלידהקה"קבית
הדרום.בסדותתהילהוהקוצרתירושלימהנחשוניםבזעמתהמבקיעהקצעתי""

הצ-ראיתםשדהואשרהבית,שלממרפסתווירושליםלדרוםהדרךפניעלשצפואותם

אותהלמוצאיפורציםהיולאלימינם,בית-דג'ןובמשטרתלשמאלםביאזורלכאורה,טמצם,
באותםעודמזה,הדרוםוגבעתמזהירושליםהרריעדראיתםאופקעליהםרחבלולאהדרך,
תל-אביב.במבואותהאויבשלטבםהימים

לקראתבחתירתוהגדודמבצעישלהכותרתגזלתהיההנגבאלהבקיעהקרבאםכן,על
שלידו.העפרומבונקריהקה"קביתממעיינותיונקיםפרי-הנצחוןשלשרשיוהרי-אופקאותו

מאותהתקפתוהדפובהריסותיו,ציפרניהםנעצועתהביתלמגינישעמדהרוח,אותה
לנושתעמודוהיא1131גבעהלמבקיעישעמדההיא-האחרוניםורימוניהםבכדוריהםערבים
הקה"ק.בביתהעמידהמנצחילנוהתוואשרבנתיבללכתנדעאךאםנעשה,אשרבכל

נ8



יםיחפסנ

)*הקה"קבביתההתקפהעלוחשבוןדין1.

לוותהההתפוצצותביטלפוניתמודיעהמולדתהקה"ק.ביתמכינןגדולההתפוצצותנשמעה-1745שעח

יריוש

עמו.בקרבנכנסוואנשינוהצבאע"יפוצץהביתכיטלפוניתמודיעהמקוה-ישראל-1910שעה

קומבינציותע"יהמערכהאתוניהל1,למטהמחדר-האוכל1,גדורסמג"דהוזעקזוהודעהקבלתלאחר

ואלחוטי.פלסוניקשרשל

במקוה-התח.החולשתבגללחולון,לחי"מהשיכתחדשהשידורתחנתלעבודהלהכניסהצלחהללאניסינו

לביתהקשבנומגסיקלים))3המשדריםשלהגלאורךלנושנודעלאחרבמקוה).הקליסההיתהקשהכבעיקרישראל

איש2(.פסל(הקה"קלביתשובומכאן1(לפסללמקוהמהמטההתקשרנולמטהר.שכןבביתפרטיבמקלטי;קה"ק

כמקושהזמןכלהיהנוכחהמוריעין

הודענו:בןבוחבסזמהבערבובואובאנגליםגלחתיםהגכםהאםנפגעיסזהישהבית:מגיניאתשאלנו

48מבסיסתגבורתאליכםתצאבקרוב

נפגעים.איןעתהעדכימודיעהקה"קבית-1945שעה

הבית.מכיסןמרגמהפגזישלהתפוצצויוהקולותעלמודיע88בסיס-2000שעה

אתכם?תוקפיםצדדיםמאיזהאצלכם?נשמעמהשואל:1פסל

נוכללאמידתגיעלאאםתגבורת.שלחוהאגפיםומשנימהחזית-לאחרונהכמומותקפיםמשיב:2פסל

בבית.להחזיק

ואמצו.חזקויוצאת.כברהתגבורתמודיע:1פסל

)יובל.הוראתלפי-לעזרהולצאתממקוה-ישראלכיתהלקהת88מבסיסהלברגיעקבהגיע-2050שעה

2500עמולקחהוא88.מבסיסאנשים17עודעםהגדודיהחובשמנחםיצאבמקומובדרך.נתקלקלהמכוניתו

הגדודי.מהמחסןסטןכדורי

*מהביתכבאחרונה.צורהבאותהגווליםכוחותהקה"קביתאתתוקפיםלנבעתי:הודענו-2100שעה
בתחנהמה"תחבורה"משוריניםשנילהכיןנא48מבסיסתגבורתשלחנוחלש.התחמושתמצבכימודיעים

נפגעים.ולהוציאנוספתתגבורתשליחתלאמשרמנתעלנלמטהולשלחםהמרכזית

-2110שעה

תחמושותזהןמופקר.הביתמודיע:2פסל

בבונקריסזo~pllnnאתםהאםשואל:1פסל

להכיןלההודענוהפרדס.מצדיריותעלמודיעהמולותתגבורת.וורשנובת-יםעםהתקשרנו-2130שעה

צורך.יהיהאםלמכת-נגדהפל"מי)את
.

העירהנהגשלחנוגברו.חששותינולהבה.מלווהחזקההתפוצצותנשמעההביתמכיוון-2145שעה

באמצעותלגבעתוומסרנוהושגהקשרהטלפוני.לקשרנוסףנבעתי,עםאלחוטיקשרלהפעילכדיאפסלאתלהתש

נקברהתחמושתםמהבונקרים.לוחמיםאנשינוהוצרולדיקטיםביתןהחרושתהאויב.ע"ינכבשהביתאכסל:

הבית.במסולת

הגבורת.שולחהואכיתודיעגבעתי-2200שעה

שניהתגבורתהסררסים.דרך88מבסיסכשעהלפנייצאהשלנותגבורתלנבעתי:שדרנו-2210שעה

במשוריניםגדולהתגבורתדרושההגדרות.אתעובריםהערביםנימודיעיםמהביתהכביש.דרךלביתבקרובתצא

הנ"ל.אתספקנאהשניה.התגבורתותכשלבמידההחסימותאתלהבקיעשתוכל

לעצרם,רימוניםמספררקנשארוביונומעמדותינו.מטר20הערביםמודיע:הקה"קבית-2215שעה

מהמקום.נסוגדקות15בעורמודיע:הקד,"קניח-2245שעה

86.בסיסבכייןמהמקוםנסוגרקות5בעזךמזויעיהקה"קבית-2250שעה

א.א.-ב-21.3.48החטיבהלמפקרוהועבר1גדורמטהשלןי9ירומהמשררע"יההתקפהבשןגרשם)*
א.א.-הדווריתהעתורהיחיכה)**

ע
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ואמצו.חוקורגע.בכלתגיעהתגבורתמחיר.בכלמעמדהחזיקותשובתנו:
מקלעים,ושני"2מרגמהעםאיש20בכוחולברגיעקבבפיקודמשוריניםשנישלתגבורת-2255שעה

הבטחון.בדרךהביתלכיווןיצאה
הגבורת1למטהנשלחהכןממערב.יאזוראתלהתגלףנסההכוחותנשלחוהזוויע:גבעתי-2300שעה

נוספים.משוריניםו-3מכונת-יריה-כבדה

-2350שעה

נחלשה.האויבהתקפתבית-דג'ן.הצטלבות.לידהאויבבעורףקרבמודיען2פסל
במשורינים:שיצאההשניההתגבורתזוהימשיב:1פסל

-0005שעה

לבונקרים.הגיעהראשונההתגבורתעםמנחםמודיע:2פסל

אליכפזורמותנוספותתגבורותואמצו.חזקומגע.אחכםיצרוסוףסוףהתגבורותחברים!משיב:1פסל

לגמרי.האויבאתלחסלמנתעל

-0015שעה

רבים.נפגעיםלאויבנפגעיכןאיןבינינומודיע:2פסל
1,למטההגיעואליעזרבפיקודמשוריניםשלושה-0035שעה.

תכניותיךזמהיובל;אתשואלגבעתי

שלושתאתשולחאני-הקה"קבביתהכוחעםהההברה88מבסיסשהתגבורתמאחדלגבעתי:משיםיובל
הכוחותכלאתלהביאצורך,שלבמקרהלחלצםמנתעלהקודמיםהמשוריניםאתשלחתיאליולמקוםהמשורינים
אתואוציאהמצבאתאבדוקבוקרעםאספקה.צרכיכאןלקחתהמשוריניםיפזרואה"בשם.ולהתבססלבונקרים
המיותרים.הכוחות

-ס11סשעה

האספקהזמצבמהבית-דג,ןזבסבובהתגבורתעליריעותלכםהישנפסקת?האויבאשהאםשואל:1פסל

-0115שעה

אליעזר.שלהתגבורתאליכםתצאבקרובמודיע:;מסל

ארבעהישוכינפגעהשלהםאחתמכוניתכימלברגיעקבשלמהתגבורתהודעהנתקבלה-0125שעה
לציון.בראשוןנמצאיםהםוז'ק.משעולימקרסקו,רוזנברג,ננפצועים;

עםמידהעירהלהחזירמבקשגבעתילגבעתי.חלברגיעקבשלהתגבורתקורותעלהודענו-0130שעה

ל"תחבורה".הנחוצות-349,342355,המכוניותאתהתפקידגמר

-0200שעה

אכסומטית.אשע"יבעיקרקרבעדיןמתנהלהערבים.ע"יתפוסותעדיןהביתהריסותמודיע:2פסל

הבית.אתבחזרהתכבשוואזלתגבורותחכומשיב:1פסל

-0215שעה

שיחליפום.מבקשיתוהפועליםהמהנדסושמיכות.מעיליםבירה,דורשיםמרומם.הרוחמצבמודיע:2פסל.

לתקנהמבקשיםקרוע.החשמלקוהושמדו.המיםובריכתהבארשלהמוטורהחברה.גםכן
יגיע.הכלבסבלנות.התאורומשיב:1פסל

לגבעתי.זאתהודענוהקה"ק.ביתלחצרהגיעההמשוריניםשלושתשלהתגבורת-0305שעה

-0430שעה

88אנשיאתאתךתקחאספקה.לקהתאלימשורינים3שלחבבוקרהמקום.אתלארגןעליךמודיע:1מסל
מיותרים.אנשיםמיניכלחורהשלחכןהתחבורה.הבטחתבתפקידלהמשיךשיוכלוכדיבבסיסםותורידם

עלומהןשתיםמשא.מכוניותבשלושבאוהםמחדש.ביריותפתחוהערביםמודיע:2פסל-0630שעה
אביוות.תוךנסוגוהערביםוהתפוצצו.מוקשיםעל

החדשוה.להוראותאשוריםובקשנוהאויבשיירתקורותאתלגכעתיהודענו-0635שעה

לאאספקהמכויותהכרחיים.במקריםרקלהנתןיכולותמכות-נגדגבעתי:ע"יאושרוהבאותההוראות
P~Wnלביתבינתיםתצאנה
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היוםבמשךמפקדיהם.עלנוספיםואגשיםציודוכןהאספקהמכוניותהקה"קלביתהגיעוהצהריםאחרי

הכד"מצבעלהוכרו
במרחב'

כדלקמן:הכוהותמערךונקבע-הגדוד
משורינות.מכוניות3דוידזון.י.שלבפיקודולוחמים70הקה"ק:בית

1.אלחוטיקשרמשורינת.מכוניתעתודה.-2מגדודמחלקהראשון-לציון:

התקפה.שלבמקרהלבית-הקה"קברגלשתצאנוספתעתודה-לעורותהחרושתבביתאיש40מולדת:

מכוניות-משורינות.2מחלקה,1:מטה

אויבבעיני2.

21.3.48(מיוםהערביתהעתרותמתור(טלאמהחטןשלתאורונ)

בבית-דג'ן,הקה"קביתפיצוץשתכליתהפעולהלודמחוזמפקדתתכננהימיםשלושהלפני---

חחא4משאמכוניתהמטרה.לכיסןמאיישםמכוניותארבעשלשירהיצאה1715,בשעה19.338,שישיביום

22ובהןאחרותמכוניותשתי1730.בשעה-הבניןלעברק"ג500בתפצצההטילההשתרה,בראששיצאה

התכוננוא.א.)-נצחונואתלהאדירכדיהמתקיפים,מספראתבמתטמןהמעיטמלאמהחסןכינראה(מזוינים

נהרס.שלאמהביתחלקעללירותפקווהניתנההפיצוץעםמזרה.מצדלהתקפה

עמדותזמןאותותפשוהייעדוםהתקדמות.דרךבופינושהמומחיםאחרימוקשים,שדהעברוהלוחמים

מרוהבןלמקוםמנהרהע"ימחוברותשהיומראש,מוכנותקדמיות,

נהרס.שלאהבניןבחלקמוקשיםשישההניחוהלוחמים

9(.הסודיתהנהרהדרךלמקוםיהודיתתגבורתהגיעהשעותשלושאחרי

הקרב.נסתייםובזה-למקוםבריטיםטנקים6הגיעושעהחצילאחר

אשרהעבריהכוחמספריבהערכתבמתכונןהפריוסלאמהחסן(יהודים600נגדלוחמים150נלחכםבסה"כ

א.א.).-הכלבסךמחלקותשלושהשונות,התגבורותעםמגה,

מצרימתנדב".שלממכתבוקטעיםב.
%48.24יוםשכם,

---ושילומיםלמכבירנשיקותאחי,

נפגשתירשות.לקבלמבליצראראלמואדיבאתימכתבך.אתמצאתיושםלשכםבאתידרךטלטוליאחרי

שלחתייקירי,---לך.לכתובישבתיהנשףלאחר---נומי.אצלבלינוקנדיל.שיךקבוצת-הקבוצהעם

מערכותכמה---תכנית.לוושרטטתיא.א.)-הקה"קבית(תזכוןמערכתאתתארתיבוחמדי,לאחמכתב

הרשמיות.---אשרההודעותאתאלאמפרסמתאינההעתונותכימזכירם,לאואישנהרגיםאנשיםנערכות,

הסןהשיךפרסםאשרובמנשרבעתונותדוקאהוזכרההיא-הנ"להמצווהאתהשמדנובההאחרונה,למערכה

סלאמה.

יפים.~משורינות,מכוניותבמרגמות,השתמשנוזובמערכה

המתתאתאח',נפצעו.ורביםצרפנד,שלהכנופיותמאנשיהרבהועודעזםאלפוארנהרגוובמערכה

לו,ויכולתירבותפעמיפראיתי

ה"מתנדב"(נטרעדמנהרותהיובואשרזה,מקוםבעיניךיקלואל-חורבותלתלהפכהחזבוןמצודת

-מקוה-ישראללביתהקה"קביתביןקשרה)!(ק"מ4באורךמנהרהכיהמכתבקוראיאתלשכנעניסההמצרי

אזנטראתלהשמידונוכלהקרוביםבימיםלנויעזורהאלואם-לתל-אביבמובילותהדרכיםהיווממנוא.א.)
---הציוניתהתחבורהעלהקץיקיץ

יכולאינווהואשומריםהםהשארחיילים.לומשמשיםאנוחיילים.איןסלאמהחסןלשיך---

---התקפותלשםבהםלהשתמש

א.א.-להלן.מצרי",מתנדב',שלממכתבוב"קטעיםגםראה-המנהרהבענין)'



ובריטייםערבייםממקורותידיעותלקט3,
26.3.48--22(.בימים-ההגנךשלהיגיעותשירות-הש"ילידיהגיע(

משר:ערבימקור--22.3.48זה

--לרמלהכתגבורתשנשלחצבא-ההצלה,כוחמפקדעיראקקקצע(שומאריהאבראלעבדסלאמה,הסן*

ההתקפה.בעתהמטתהבביתהעלבןאבווסעידרחיםאלעבדזכיא,א",

בית-מאנשי15יהודיה,מאנשי75איש:כ-400השתתפוכיח-דגץצומתשלידהקה"קביתעלבהתקפה*

כשחרוד.מצבאחיליםהעהיתרורמלה.ענהכפרספריה,עמר,אלצרפתמאנשיכ-40דכן;

כןלפףימיםכחמישה(מיפובאוואשרצבאכהילבושיםשהעאנעיםשוטרים3בהתקפה:השתתפוכן

לקצימםבבית-הספרששכנהסלאמהחסןשללמפקדתומצרפנדשערקואנגליםשףהצטרפותעלשיעותהסעו

יוגוסלבים.בו-5חסן;לעצמווקראכערביהתחפשמהםאחדאשרגרמנים2א.א.);-לרמלהצרפנדביןהניצב

יי1ן
עלהממונההקציןאתמ-14.3החלהחליףואשרכצרפנדכןלפניששירתפורסטאר,(הבריטיהסרג'נט*

היהודים.המשוריניםעגלירותשציוההואהמשטרה,בתחנתא.א.)-המשטרה

מספרכינראהבלתי-מדויקים.הנםאלהמספרים(נפצעואחריםו-9נהרגהשחרורמצבאאחדמצרי*

לרשותשעמדהמגויסהגרעיןאנשיבקרבלאבידותמתהסים,המספריםוכייותרהרבהגדולהיההאבידות

א.א.).-הכפרייםבקרבמהאבידותומתעלמיםסלאמה,חסן

הבונקרים.אתלחסלכדיבעה"קביתעלגוועההתקפהעודלערוךעומדיםהערבים*

מומר:ערבימקור-25.3.48ב.

תגבורתזוהיכיבחשבםבאשעליהפתחוהמתקיפיםאולםענה,מכפרתגבורתבאההמתקיפיםלעזרת*

המתקיפיםאתלשכנעענהכפראנשיהצליחובקושירקקרבוהתפתח-השיבוענהכפרערביייהודית.

ערבים.הנסכי

הושטתבעדהומנעהראשון-יציוומכיסןגאהאשריהודיתתגבורתעלבאשפתחהבית-דגםמשמרת*

א.א.).-בריטייםשוטרים28תקופהבאותהישבובמשטרה(למותקפיםעזרה

ערבים.6ונפצעוסלאמהחסןבמפקדתמזכירשהיהעזםאלפוארנהרגבפעולה*

מוסר:ערבימקור-26.3.48ג.

אנגלים.ו-2גרמנים3וכןמפקויהםעלוסוריםעיראקיםכ-300בפועלהשתתפוהקה"קביתעלבהתקטה

שבסביבה.הכפריםובאנשיבית-דג'ןבאנשיסלאמהחסןהשתמשהדרכיםחסימתלצורך

המטניה.כבנץהחדריםבאהדהיתההפעולהמפקות

אנגלים.ע"יסלאמהחסןלרשותהועמדהחומר-הנפץעםהמכונית

קשה.אחדיםביניהםפצועים,ו-12סוריהרוג1הבאות:האבידותלערביםהיוכפעולה

הערבית.הרוחלהתרוממותגרמוהערביתהעתונותע"ישנעשהוהתעמולהבהתקפהסלאמהחסןהצלחת

והסביבה.ביפומסיבותלכבודוונערכועלתהסלאמהחסןשלקרנו

ןמוסייטיבימשו--26.3,48י*

וגרמנים.אנעיםבימהםאיש,כ-300תשתתפובהתקפה.,

חשמליבחוטחוברבמשטרהאזעקהפעמון(המתקיפים.וניןהמשמרהביןהאשבחלוקתתיאוםהיהקיים*

המנדטממשלתשלהראשיהמזכיראצללראיוןנתקבלהעוקריהערבישהשותףלאחרהמטויה,לבית

א.א.).-בריטייםושוטריםקציניםששיחדולאחר

ג.3

,-.,

שננסס



alwl~?nהאטצם'י'חהאנרגיהבשטה
האנרכיהשלהשלוםשימושילנושאהמוקדשתהראשונההתערוכהישראלבמדינתנערכהאלהכימים

המהקרהמדף,מוסדותלביןארה"בשלהענקיהאטומימפעל-הפתוחביןמעולהלשיתוףY11Sביטוי-האטומית
הגורתעםב"היכרות"ציבורנוושלמוינתנושלהראשוניםהצערוהאתסימלהיותערוכהישראל.במדינתוהרפואה
לקחןבסיגולרב,בלימודהצורךעלהצביעההשבעילם;שלמיםוענפי-פהוקטכנולוגיהמנילחדשהמתחילהאדיר
ימישולי~עתה,בשבילנו.והחיונייםהצנועיםאנומאמצינווהגברתוהספותהות,הגדולותהאומותשלזהכתחום

יו"רן6גרב:.ד.טסנרא,'ד"רשלוהמאלמתהוקרהסקירתואתהקוראיםלציבורלהגישהמקרצתראתההתערוכה,

(',.!,לישראליאטומיתלאנרגיההועדה

ה-האנרגיהבשטחוהמעשההמחקרהתפתחות

לסקורלזמןמזמןשכדאיהיא,מהירהכהאטומית
כמהעדהפחותלכלזה,השובבשדההחידושים

יכולהאיבהכזוסקירהבמובן,בללי.עניןבעלישהם
ל-כברהידועיםדבריםעלמלחזורלגמרילהמנע

קורא.
מדע-חידושים,סעיפיםארבעהתכלולזוסקירה

וב-ב"יסוטופיםבשימושחידושים-וטכנייםיים
מדיניות.התפתחויות-כלכליותבעיית-:קרינה

וטכנייםמדעייםחידדתים1.
שאטומיים,כוריםשלהעיקרייםהסוגיםשני
ה'הפוריהיוכהעדהלבתשומתמכוונתהיתהאליהם

23817האיסוטופשל)99.3%טבעיאורניוםעלמבוסס
והכורכבדיםומיםט)235ה"יסוטופשלו-%נס
האיסוטופש-%אורניוםלאו235אורניוםעלהמבוסס

ה-מבחינתרגילים.ומיםהטבעי)מהריכוזגדולע235
235והאורניוםהיותיותר,מעניןהשניהסוגיעילות,
בסוגואילואטומי,דלק""הואלגמרי,נשרף""
אינו238והאורניוםפועל,235האוכניומרקהראשון
הניוטרוניםיותר.מסובךקצתהמצבאמנם,נשרף.

ע"ינבלעיםכשהם235,האורניוםמפיצולהנובעים
םיי14טולי,חדש,ליסודזהיסודהופכים238,אורניום

היהלולגמרי.נשרףא.ז.אטומי,דלק""שהנו
פלו-שיותרכךהניוטרונים,לרבוילהגיעאפשרי
מקב-היינונשרף,235אורניוםמאשריוצרטוניום

מכ-שאנוהכמותמאשרבכורדלקיותרכאילולים
אפשרותדגירה".עכורכזהלכורקוראיםבו.ניסים
בפורמקריניםאם:הבאההעובדהע"יניתנתכזו

לדיויקטיבייסודתוריום,235אורניוםעלהמבוסס
התוריוםנהפךאטומי,דלקאיננושבעצמוטבעי,

דלקהואשגםט,233אורניום,שלחדשפ1טוסיאל
להםיהיההדגירהשכורילהדגישצורךאיןאטומי.
היסודותלשלושהכידוע,חשושמעשיתפקידבעתיד
חשיבותגםישט~),(ופלוטוניוםט,11255233,

נשקלבססאפשרשעליהםהיסודותהםצבאית;
2331לאורניוםמיוהדעניןמיועדזה,בכיווןאטומי.
הר-המסה'הקייטית")"(להתפוצצותוהדרושההמסה

או235אורניוםשלמזוקטנהיותרבה
פלוטוניום.:-

ילק"כמהנמקוםרג2506בערךשידוע,כמהעד
הבסיסילטקטינשקלפתההיהאפסדלכן,גרמים.

האחרשהיסודותששניבזמןבו233,אורניוםשל
ברורגםלבןאסטרטגי.גשקלשמשיכוליםרק

נהפכווברזיל)הודו(בתוריוםהעשירותשהמדינות
:'האטומיתןהאנרגיהבשטחחטיבות,למדינות

ניכרת.התקדמותישהכבדיםהמיסבכיווןגם
אומדי'שמכלבכד,נעוצהזהחומרשלהשיבותו

טבעיאורניוםפורים,בשבילהאפשרייםהגלם
כשהוארקשימושיוהוא4ביותרהפשוטהוא

מים'כגון(moderator),מאיטלהוסרמצומד
כמהעלנתוניםפורסמוהאהרוןבזמןכביים.

מנםשלהחלק~רוליןהלשיטתמחוץחדשיםתהליכים
הזיקוקישיטת:ומחוץבנורבגיה)נהוגהשהיאלכפי

עופ-שהיאכפיdistillation),(fracitionalלמקוטעין

זיקוקעלעובדיםבצרפתביחודבארץ.למשל,דה,

פשוםהואהתהליךאבלהעקרון,אותולפינוזלימימן
קלמימןלשלהרתיחהבנקודתוההבדלהיותיותר
מזהבהרבהגדולא0ס)נוזליכבדמימןושלנוזלי
כבדים'ומיםקליםמיםשלהרתיחהנקודתשבין
תסתמךזהתהליךאפרט"ביתמבחינהמאידך,1(.)420
האפסבסביבתבטמפרטורותעבודהדורשהואיותר,

ה-לתהלירהדומהאחר,תהליך.)--)2730המוחלט

מימןביןההפרדהעלמגוססעקרךנית,מבחינהקודם

ובבד.קלגא))8גפריתי

הראוימןלכן;אטומינשקעללעילדובר
כיצועהמימה.פצצתבכיווןחידושיםכמהלהזכיר

המשתחרהתהעצומההאנרניהאתמנצלתזופצצה
ערךיפוהמימןשלאחדק"ג(לווליוםנהפךכשמימן
ח8-אמנםזורייקציהקילוואט-שעה),מליוןל-180



ועדויותר,מעלותמליוןשלבטמפרטורותרקשרית
על-ידירקכאלוטמפרטורותלהשיגאפשרהיהכה

המרעוםהיתהאטומיתפצצה1אטומיתהתפוצצות
אפשרויותגםשישמתגררבינתיםהמיץ.לפצצת
קור-הרוסיהחוקרגילהבאנגליהבהרצתהאהרסני

לטמפרטורותהגיעושדרוסים(Kurchatov)צאטוב
קבועבעליבחומריםשימושעייהדרושותהגבוהות

םיירטקל8ררפההחומריםמאוד,גבוהייטקל8לד
כאלושבשיטותתקוהישהקייום.ט88טיטמסוג
אותוולשעבדהמימןפצצתטהלרסןיהיהאפשר

אזרחיות.למטרחן

ובקרינהגאיטוטומיםשהנימושחירהטים2.
הקרנתועייהאטומייםהדלקיםהתפצעתי"3
איסוטופיםמקבליםאטומיככורמקובליפיסודות

היוםבידינורב.שימושלהםשישרייהחשטיביים
עשרלפניעודאשרקרינה,עצמתבעליפירפ4ח
Curie"3להגדירנהגנועליה.חלמנולאשנים

לדיגם,שלאחדגרםמפרוקהמתקבלתהקרינתדח8
שלאלפייחלקmillituriesשלהיוהרגילותומכמויות
.(Cad~מליוןבעליחושריםבידיתכיום.Curie
עצמותנגדהגנהלמציםעכשיוחייביםאטבמובן,
והמתקניםהמעבדותגםקטלניות.שהןכאלו,קרינה
להיותחייביםזהמסוגטומריםעםעובדיםומבהם
לאכן,עליתרלמדווויקרהמיוהדתבצורהבטיים

הפי-כמוצריהנוצריםהרדיוטקטיבייםהחומריםכל

למצואחייביםאנוולכןשימושיים,הנםבפור,לפל
הסביבה.נסבןשלאכדיזו,בקפסולת*לטפלשיטות
אתלנצלאפשראיאםהשאלהמתעוררתתאידך,

הת-בזמןהמתקבלתוהקרינההמשתחררתמאנרגיה

-שיידעכו")יעראלהרדיואקטיבייםיסודותפרקות
לגמרי.לאיבודהולכותהשכהיתשבשיטהאנרגיות

שבהברפואה,רדיואקטיבייםביתדותהשימושידוע
שלאפשרותנותגיםחזקהקרינהבעליהיסודות
משתרשבארוגםמז4שלבמינימוםיעילשיפול

מחלותשללדיאגנחיסהןאלהבחומריםהשימוש
הנערכתהאטומיתהתערוכהלרישי.ונעפסוימצת

זה.בשטחהמצבשלחיהתמונהנותנתבארץעהה
.

זניםשלהיצוראתהקרינהמשמשחבהקלאות
תכונותבעליזנים-תיבותמםצמחיםשלמדשים

ע"י1אחרתדוגמאלמחלות.התנגדותכגוןמידודות,

זןליצורהאמריקניםהצליחותירסגרעיניהקרנת
שלגדולחלקבמקוםסוברהמכילחרשתירס

האטומיותהמעבדותמאוד.מתוקהנוולכןהעמילן,
ה-כעתמזמינותזובבעיההמטפלותהאמריקניות

מסוגבעיותעםאליהןלפנותהעולםבכלחקלאים
המשותף.עיבודןלשםזוע

שימחקיהיאכיוםהממתמנתאחרתאפשרות
'תרבותיים,לצמחיםמזיקיםהרקיםלסרוסבקרינה

לת-ראויהזואפשרותוהשמדתם.מחלות,נחבאיאו

בתקופהביחודוהתברואה,החקלאותאנשילבשומת
סכייםיויציט94ןי8השלהאי-יעילותמתגליתשבה
המקובלים,מיים

בקרינההשימושעלהרבהנכתבהאהרוןבזמן
פירות,מזולחומריקלקוללמניעתרדיואקטיבית

טריבמצבלהחזיקאפשרוכד'בשרלחם,ירקות,

קצר.לזמןהוקרנואלהמצרכיםאםארוך,דיזמן
הדר,במיציגםנעשוזהבכיווןראשוניםנסיונות

קלקלאתלמנועאמנםאפשריהצלחהללאאבל
משתניםבזמןבואבלבקעריחלית,תסיסהע"יהמיץ

הנאה.טעמואתלמיץהנותניםהחומריםגם
רב-הםבתעשיהובקרינהבאיסוטופיםהשימוש

לקרינהמעשייםשימושיםכמהמצאולמדי.גוני

לבצעאפשריהרדיואקטיבית)לפסולת-ולכן(
קרינה,ע"יקאוטשוקשל(vultanisation)גיפור

המצטייניםהדשיםפלסטייםחומריםליצורואפשר

שלטיבםעללעמודאפשרכןמעולות.בתכונות
יסודותשלאינקורפולצ:הע"יתעשיתייםמוצרים

הבלאימהירותאתלמשל,מדדו,(רדיואקטיביים

בזמןהגלם,לחומרישהכניסוכךע"יצמיגיםשל
זרחןתרכובותאורדיואקטיבי-גפריתחומרהיצור,

ש-בכבישהנשארתהרדיואקטיביותאתומדדו-
תא0.במגעבאהצמיג

כלכליותבעיות8.
לפעולכברהתחילואטומיותחשמלשתחנותאף

החשמלמהיראםהובררטרםובצרפת,באנגליה
החשמלמחירמאשריותרזוליהיהמהןהמופק
מהבדיוקיודעיםאנואיןמקובלת.מתהנההמופק
איןבעולםוהלאאטומייםגלםחומרישלמחירם

צבאי).ערךלושישחומרשלמחירוכללמהשבים
לאאשר-חדשיםקונסטרוקציהחומרילפתהיש

השרשרתריאקציתנושאיהניוטרוניםאתיבלעו
הרדיואקטיביתהקרינהבפנייעמדוואשרשבכור,

צרקוניום,כמוחומרים-הכורבפעולתהנפלטת
דרושיםשהםמקובלים,חומריםואפילוטישניום

נשארוהבטיחותיותהבעיותגםנקיון-יתר.במצב
הנתוניםאתלודאהיחידההדרךלגמרי.פתוחות

האטומיותהתחנותסוגיכלאתלבנותהיאהכלכליים

מאזןולעשותשנים,כמהבמשךלהפעילןהמוצעות,
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הקרינהלבליעתעבותמתכתפלטותלהכניסאפשרשלמליוניםמאותהרבהשיעלהדבר-מדויק

שהמטוסהיא,זהמכשולעללהתגברמענינתהצעההעשירות,במדינותרקלהיעשותיוכלולכןכסף,

ימלאאםכינוסעים,בעצמויסיעלחהאטומיאינוהאנרגיהשמחירכמובן,בחשבון,לקהתיש

בכיווןהפיתוחכדאיותאתהקובעהיחידיהגורם
להצטרףיוכלונוסעיםמטוסייברכבתהקטרתפקיד

ממנו.להחלץ-הדרושברגע-איבאויראליוב-האחרוןבזמןשנעשהסקרהאטומית.האנרגיה

רקלמעשהמהוהשהאנרגיהמראההברית,ארצות
מקוראיןאנרגיהאספקתשמבחינתאופן')ברורבכל

ערכולהעלאתהדרושהההשקעהשלקטןדיחלק
אטומי.כדלקמרוכז

מריניותהתפתחויות4הבאההטבלההתעשיתהעיבודוע"יגלםחומרשל
זאת.מדגימה

לביןמסחרייםלכוריםדלקביןההדוקהקשר

יוסףערר
יהיההומןשבמרוץמחייב,אטומילנשקחומרי-הגלםהאנרגיתמחיר

באחוז(הדרושהרזונ11~בב)(הישעת
והתעורר,בעולםמדינהכלבידיזחגלםחומר

תו-קטנותמדינותשגםהגדולות,במדינותהחשד-

שיצוראףאטומי,נשקליצורהימיםמןביוםכלנה3,1ש9,5מזת
תעשי-ונסיוןמפותחות,תעשיותקיוםדורשזהנשק5,3413,1אריגים

2,875גייר

הוצעזו,התפתחותלמנועכדיורחב.ענףתי6,9
בין-אטומיאסוכנותלהקיםהאחרוניםבחודשים5,36553כימיה

למדינותיעזוראשרגוף-לאו"םהמסונפתלאומית2,0154.8ופחםנפט

הן,לפיתוחןהאטומיתהאנרגיהאתלנצלהנחשלות5,76522.8מתכת
ל-אלובידיעותתשתמשנהלבלעליהןופקחוגם4,8212.3מתבתשלפיריקציה

-בהצעהאו"םעצרתדנהז.ש.בספטמבררעה""7,8411.9מכונות
מקוםיהיההחדשההסוכנותשבהנהלתהוצעזו3,8941.6חשמליותמכונות

אנגליה,והמריקה,האטומיותהמדינותלחמשקבוע5,8092.1רכבכלי

הגלםחומדישלוליצרניםרוסיה)קנדה,צרפת,
מחיריכגוןיה,לשיקולנכנסיםאחריםגורמים

*האחריםהמקומותואילופורטוגל),ברזיל,הודה(
אזורי.מפתחלפיהאחרותהמדינותביןחולקו,דלקכמויותבהספקתצורךאיןוהלאהתחבורה

תקוהלישראלאיןהנוכחיתהמדיניתבקונסטלציהגםהמקובלות).החשמלבתחנותכמולכור,גדולות
במדיניותהרבהקובעיםוצבאייםמדינייםשיקולים

מתארגןבאירופהגםזו.בסוכנותמקוםלתפוסרבה
פעולהשיתוףיעודדאשר(Suratom)בין-לאומיגוףזה.שטחלגבי

האטומיתהאנרגיהבשטחהאירופיותהמדינותביןבאנרגיההשימושידועבודאיזהעתוןלקוראי
הבין-לאומיתלסוכנותידועה,במידההמבנגד,גוף-לחשובהתחילוארצותבכמהצוללות.להנעתאטומית

אמריקהתנצחנההדבריםטבעלפישעליההגדולה,ומסובךיקרבנינםאמנם,אטומיוה.אניותעלגם

ה-הקרינהנגדמיוחדיםהגנהאמצעידורשותוהן
ורוסיה

להמצאיכולותהןזאתלעומתאבל-רדיואקטיבית
המנר-בשטחהטמונותלאפשרויותערהעולםכללדלקלהזדקקבליבלתי-מוגבלכמעטלזמןבנסיעות

לעשותחייבתמדינת-ישראלוגםהאטומית,גיהאניותבשבילביחודלמדי,השובשהנודברי

אתלעצבהעלולזה,בשדהלפגרלאכדימאמץשלבמקרהביותררציניתהקרינהבעיתמלהמור

מחר,שלהעולםדמותאיובמטוסהיותאטומי,כוחע"יהמונעיםמטוסים



מושכם*השגות*קרות

אותם(ובתובלהבמנהלההכלבהתלוימיוהבאיזולהביןהיטבתיכןהמלחמה,מןיותרשראיתיככל*
כדיהנחוציםהדמיוןאוהחריצותהםרביםלאלוגיסטיקה")."בשםמכניםהאמריקאייםבני-בריתנואשרדברים

תוכלבדיוקהיכןשתדעבשבילדרושותקשהועבודהידיעההרבהאךומתי;צבאך,יימצאביתרצההיכולראות
חייבתוהתנועהההספקהגורמישלאמתיתידיעההדרוש.אתשםלהםלספקתוכלוהאםכוחותיריאתלהציב

הסתכנותעצמועללקהלומתיכיצדלדעתהואיכוללו,ידועיםכשאלהרקמפקד;שלתכניתלכלהבסיסאתלהרת

ובמלחמונת"במערכותלנצחציתןהסתכנותקבלתידיעלרקשכן-אלהרמים%בתהום
ויויזרד(פתל-מרשי

נאותמלאיהואמערכהשלבעול-המתיחותלעמווצבאשלביכולתויהיהכילכךהראשוןהחיתיהתטש*

שמתחיללפניעודגורלה,אתומכריעכמערכה,לוחםחיל-האפסנאותדבר,שללאמתוותחמושת.דלקכלי-נשק,של

דברלעשותיכוליםאינםוכלי-היריהכלי-יריה;בלידברלבצעיכוליםאינםביותרהאמיציםהאנשיםאףהירי.

ישאםאלאמתחמישת,והןמכלי-היריההןשתצמחהתועלתרבהלאניידתובמלחמהתחמושת;שלשפעללא

דומהשתהיההכרה-התחזוקהאףשיידרש.מקוםלכלאלהשניםלטלטלמנתעל-הרכבלכלימספיקדלק

האויב.לרשותהעומדתלזובאיכותה,והןבכמותההןבערך,

משהושללפחוחאומצב-של-שויון,הואבמערכהלעמודצבאשלביכולתושיהיהלכךשניחיוניתנאי

עלכרצונךלפקדאפשרותךהרימלא,ניצולמנצלהוהואעליונות-אויריתלאויבישאםבאויר.לשויון,המתקרבי
לוגיסטיות."והכבויותממגבלותשתסכולמן-ההכרח-מהסותיך

רומלפיד-מרש(

מסעי-המלחמהכלהיובעלות-הברית,תנועתבפניסגור-כמעטהיההים-התיכוןכשמערב1943,עדנ049-מ

התש"-כףסביבמצריםאלהק"מ,כ-19.000בןתחבורה-יסית,בקווראשונהבראשתלויםהמזרח-התינוןבזירת

הטובה.

מערכתומתקניהאחרים,מתקניוסדנאותיו,מחסניו,שלהנרחביםממדיהםעלהמזרח-תיכוני*,הארסיס

שלכהוצאהשנים,)31י--1940491תקופתבמשךוא"י,מצריםל9מושתתכן,עלהיקםשלו,והגמליםהתחבורה

כמזיה-התיכון,בעלות-הבריהושלהבריטיםשלהכוחותאתולהזיןלקייםבדי-לירות-שטרלינג)מליוןבמ6

המערבי.שבמדברהארסנה-השכרניתאתובפרט

ומאוחר-יותר-לאיטליה;לסיציליה,פלישהבשבילחיונ=םהיואשרהמשאבים')-הצבאייםמעיןהיהזהבסיס

קדימה;ינועהבסיסכיכךבעדמנעהשלרשותוהאזרחייםכוהות-העבווהשלוהןמתשיושלהןהנשדות-%

למלאהמזרח-תיכוניהבסיסהוסיףמעמק-הנילוס,להתרחקהוסיפההמלחמהכיאףצבאותינו.התקדמותבעקבות

זאתשעשהכפידיביזיות),)25--20וכבלקניםבאיטליהשפעלוהכוחותבשבילגםאלהמשימותשלמרגיתןחת
בשבילאפילוגדולערךלבסיסהקנההמורח-ההיכרןשלהמרכזימקומוכן,עליתרבמדבר.במסע-המלחמה

שבמורה-הרחוק,המבציים

מבסיסוסופקוקיומודיביויוניות"אאפרוסות"י--252אובריטחם,גייסות1.000.000אחרות,במלים

חיילים.היומהםמ-000~5שפחותאיש300.000העסיקאשרליהשמעבר
האסוןג.ס.בדימוס)(גנר(-מיגר

בפניפתיחהבהרצאתבריטניה,צבא
קנדה.בצבאבית-עפר-לתמה

resources.-משאנים)*
בחוברת".ומהב"מיראה-ןפרוסה-דיבי,יונית*נענין)"
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ורעותבירוריםי
בקנין

מחרשלהכוח-הלוחם
ורמותויסורו

..א

דוברותה"מעצמותכנוהבנפרדים"אךמקביליםאמיקיםשלושה"שלבמצבלהמשיךהיתכן
יכיפה"ורקלהוד,היל-האוירלחוד,מלחמהצילחוד,צבאחיל-הצבאיבתחוםהאנגליתע

שישאו?התמזגות-חלקיתכדיעד-ליכוד-יתרוללבדםלקרבםהיש?לשלושהמעלמשותפת
לכךהדרךהאם-כןובאם1יחידשירות-לוחםהקמת-הסופילגמרועדהתהליךאתלהביא

מהםבאחדלבחורשישאו;ויחידאחדגוףהפכםכדיעדהשירותים,3אתלהפגיש""היא
1זהשלהישירהמשכואתהמחרשלבכוח-הלוחםולראותהאחרים,ל"קליטת"בסיסולעשותו
היורש,יהיההקיימיםהשירותיםמןמי-שתתקפלנההןהאחרונותהאפשרויותאם-ולבסוף

?העתירהלהתפתחותה"בסיס"

בריטניהשלהןהמזוינימהשירותיםשלבעולמםכיוםהמנסרותהנוקבותהשאלותהןכאלו

הבלטה.ובמשנהחריפותביתר-ובארה"בארה"ב,שלוהן

עלודעותב"בירוריםמערכות""דפימעלמהכמידתתוארהכברזהבירורשלראשיתו
עלפ.-מ..מונטגומרינודעאש-ויכוחיםמלבהאותושלבהרצאתו-לעתיד"כוחות-מזויניםמבנה

ואחריםהורוקסגנרלשלוההשגותהשאלותובהצגתק'בחוברתבזמננו",למלחמההארגוןבעיות"
כמה.פימוגבריםוחריפותתנופההיקף,הפולמוסמקבלאמריקהקרקעעלאכן,הרצאתו.משומעי
האמריקאי.חיל-האוירשלמבית-מדרשונוקבתעמדההגדרתמערכות""לקוראימוגשתזובחוברת

היבשה"נצבאשלהמבטמנקודתפחותלאחריפיםניסוחי-עמדותיופיעובוהבירורשלהמשכו

מערכות"."שלהבאותבחוברותינתן

השירותיםשלכ"כ)לעתיםוהמתוח(המיוחדהאופיאתבחשבוןלהביאהקוראשעלכמובן
האחוזיםבמאהמעידהאינההביטויוחריפותישכילזכורגםעליואך-ארה"בשלהמזוינים

יום-יום.שלבמילוי-תפקידיםהיחסיםטיבעל

ו?-,
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חילחהצבאשלפניהברירה-האטומית
1חיל-האציראנשישלהראותמעקודתהמצבמה

האמריקאיבטאון-האוימיהForeeAirשלחבר-המערכתע"ינערך

ביןהנטושההשגתי,מערכת-התקציבשניםהרבהמזה

שלדוירועלשבארצות-הבריתהשירותים-המזויניםשלושת
לתפ-אשרהחשיבות-היחסיתצירעלסובבתמשלם-המסים,

מדי-אביבאלה.שלושהמביןאחדכלשלומשימותיהםקידם

מלחמהבכלשההכרעההיאגזירהכילומר,חיל-האוירנהג
כספים.לתוספתהואזקוקכןועל-באוירתיפולעתידה

אשרהתפקיויםבחיוניותכרוב-חסד,להודות,נהגצי-המלחמה
בסוסו-כי,להעירנהגזאתעםאולםשלו;'לש?רותימ.האחים

תלויהיאבקותושתירהכלשלהמוצלחניהולהיהיהשל-דבר,

הנוזקוקכןועל-בפנינופתוחיםישארוובנתיבי-היםבנך,

מלחמהלךאיןכילומר,נהגחיל-הצבאכספים.להוספת

מלכת-"ביצעהבטרםבהוכינואמנםכילחשובשאפשר

האחרונהעתירת-ההצלחההכידוניםזניקתאתי)שדות-הקרב"

כספים.לתוססתהואזקוקכןועל-האויבלקראתשלה

שבושינגטון,בבמת-החזיוןהצדמןהמסתכליםאלהאכן,

נציגיבעוויותבאויר.ההושה-חדשהבמיןהשנההרגישו

שלהפומביותובהצהרותיהםהקונגרס,ועדותכפניהשירותים
לקרואמתאמציםבאם-סימניםכאילונראוהשירותים,ראשי

ימי-המשיח:-עלינוובאויתכןכי-השיטיןביןאףמקצת

כךעלמוסכמתלרעהכמתקרביםנראוהשירותיםשלושת

ומשימתו.אמצעיוטיבו,-במלחמההמכריעהגורםשהו

ב-המועלנשק"-אומרתטיבולגביזוראיה-משותסת

חמושהקליע-המונחה,אוהמטוס"-אמצעיזלגביאויר";
קרובבאויבלטגוע"-המשימהלגביכלי-זין.גרעיניים"ז

מצב-זאתשיאפשרככלמארצנו-אנו,והרחקלארצו-הוא,

כללי-של-וכר,לכך".האמצעיםשלשעהאותההתפתחותם

במחזה".להשתתףרוצהאחררכלהנודעת:-כמימרה

מאזמחזה-גדול""באותושהשתתףודאיחיל-האוירוהנהו

חיל-הרגלים.היאלאינפנטריה,המסורתיהכינוי)?

מערכתתמידשמשהחיל-האויר;לגביהמכריעכגורםראשיתו.
עוצמת-שלמכסימוםאותוהנושאתאוירית,הנחתת-פגיעות

שסומנה.למטרהיתאיםאשרהמצויהההרס

רקאולםרב;זמןמזהל"מחזה-האוירי"שותףהיההצי
ה"כוה-המר-מןלחלקליהפךהואהחליטיחסית,לא-מכבר,

-ציןעלנוסף-האויבארץאתולעשותשלנו,תוע"
לפגיעתו.ראשיתלמטרת*4

ה-כמובןהנוזהאויריבעסקהחדשית"-ביותרה"פנים

בתישכי-ביותררבת-המשמעותהנהכיוסועמרתוצבא;

ממש.מעלות180בןמפנהמשום

שתהיהרוצההשירותיםמשלושתאתיכלכיהטההעיברה

יכולתזושתהיהבין-אוירית-אסטרטגיתיכולת-פגיעהלו

הפעםשזוהרילו.שיהיומהנתוניםמשתקעתשתהאאוגלויה

פסיכי-מבחשה-מאוהויםהשירותיםששלושתהראשיה,

משותפת.אסטרטגיתבתסיסה-לפחותלוגית

אורח-המחשבהאתככהגיבששניםעשרתוךאשרהיורם

אשר-בעצמת-האשהמהפכההואמלחמה,בעניניהאמריקאי
הקפיצותעםבצירוף-בהירושימהלראשונההמגינה-עצמה

האמצעיתבהתפתחותהאהרוןבעשור-השניםשחלומאגויות

אל-התם.מן-הכאבלי-זיןשללשילוחו

עוצמת-האשאלחיל-האגיףושלהםתגלותדקלות
הגרעינית

עוצמת-האשאלהסתגלותועלהרילחיל-האויר,אשר

ב-כרוךהדברהיהלאלגביוכיהעובדה,הקלההגרעינית
ב-רקאםכי-שלוובאסטרטגיהבהלכתותמורות-יסוד

ב-זוכמותיתכקפיצהבטקטיקה.משניים-יחסיתסיגולים

צידוקכראש-וראשונההאויראיםראועוצמת-האששליכולתה

טפחון,הםאשרמלחמהעלתיאוריותלאותןומשכנענוסף

בשעתהשהיתהכערכת-להנחתת-פגיעות,סביבמקודם,כבר

כרגיל,המכונותעולמיים,אינטימיםבעלותהמרינותתקיימנה-וכיצר-האם
בהתנגשויותדלמיפוללא-גרולות""למלחמותיתאימואשיצבאברתתהמערב",מרינות"

1למניעתןאו-ומוגבלות"מקומיות"

לבלעניןישהאמריקאיותהשירותים"קיסרויות"ביןעתההמתנהלהויכוחשלזובבחינה
קלחות-השדים-קרבתואלהנוכחי,שבעולםאיזורי-גבולאלאותהתקע""הגורלאשרמדינה

מלחמה.ואיומיסכנותמזימות,שלהמתרתחות
4-
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שנשכעבורהאטוםפצצתמשהיתהפחותלאגורם-מהפכם
האש.עוצמתבשדה
פגיה-החושותבאוהקשישיםץותרהשירותיםבשבילאך

היהדומההראשון,למגטמזעזע-במקצת.כדברהמלחמהקל
תפשרכיתקוהמתוךמפצצת-האטום,להתעלםמוטבגי

וצורות-ארגוןמשימותבתסקירים,שתפגעמבליו"תסתלק",

מצצת-האטום,שלבערכההמעיטועל-כןקירשמהזמןחשר

אךשבורהמוסריהצדעלקטרגוואפילובתוצאותיה,זלזלו
ולאטכנולוגיותקימהשלמלחצהלהתעלםהיהאי~שפשר

זלול.ידיעללבטלוהיהניתן
שלהםעוצמת-ההרסוהלכו.נשתכללוגרעינייםכלי-זין

עשורלפניאשריהמערביה,אירופהפחתו.מימדיהםגדלה,
עדדשטמקרף*-למאותדיביזיותפניהעלנאבקושנים

50שלכאזוריהם-המוכיםהוארוחבה"אשרלרצועת-שטח,
ל"מש-והיוהסתעפוגרעיניםכלי-נשקגרעינים".כלי-זין
אלבהיטרפוודבת-פנים.גמישהבפני-עצם"כלי-זיןסהת"

חלמואפילואםספקאשרכאלומערכות-להנחתת-פגיעות
פשוט*בגדרהגרעיניהנשקהיהלא-עודשנה,20לפתעליה
במל-מכריעכבגורםעוררין,באיןבו,הוברסן-פצצה"ועוד

בעוצמת-האש.המהפכהנשלמהבן-לילהכמעטחמה.

עתה.להתעלםעודהיהניתןלאגרעינייםמכלי-זיןלא,
)1(אלה:-ביןהבחירהאתהבעיהמעכשיוחייבהעל-כן,
לסגלכדיולצורות-ארגון,למשימותבאשרמציאותיתרביזיה

אתאפשרלמעןהחושים,כלי-הזיןאלהשירותים-הלוחמיםאת
משפחת"אתלשבץנסיונות00אוהאומהומטרותקידום

שי-)%אואלו,מסורתיותמסגרותלתוךהחדשהגלי-הוין"

הראשונים.הפתרונותשנישללובם

מפציציבעמןהדיוניםבמשךתפנית-שלמה.ביצעהצי
אחדבשעתוהעיןהקונגרס,ועותכפנימרחיפך-הטוס1-36]

שלהאחרבקצהולעמודמוכןהיההואכיהצי,ממפקדי
פצצת-אטוםיפוצצובוברגעגדולמענוה-תעופהנתיב-המרחה

האחר.בקצהו

מיניסטר-עוזרמעטים,ימיםלפגיבנאומואמראשרוהנה
ממית:מראויריה,לעניניהצי

נתיבי-היםבמתוקתהצישלהמסורתיתפקידולכםמוכר"
תמורותאותןעלכאןלדבררוצההייתיאולםפתוחים.,.

המצמירות-מסך-הירזל',צדימשני-כלי-נשקבהתפתחות
מאשרמעיליותרהרבה-פעילמאודבתפקידהציאת

הגר-עוצמת-האשהתפתחותכיעוהאמרסמיתמרסבילש.
הצישלחפיסתוקהיית"לידיהכיאהארוכת-הטפתעינית
משקל-הנגדבתור---כוח-המהלומה-הניידי)בענין

ה.הענקיותבנושאות-המטוסיםכנראההואהמדובר)'
גשק-נושאימטוסיםלשלחיכולתןעלצי-ארה"ב,שלחדשות
ביניהןהמבדילהוהחמיקה,הניידותלסגולתבצירוףאטומי,
המער'.-קבועים.קרקעים""שדות-תעופהלבין

י8העצלתלנוכמ---מימנית.מלחמהלשעםההכרחי

ת21כלבהפלסמתןההתפתחות-הגרעינית*מקנהאותהערומה
הגרעינ"".כוח-התגמול,שלבשםזהכוח

הררךיותרקוצתההצמאעל
מע-אותהביהעובדהיותר.קצתהדרךקשתההצבאעל

החישינוכלי-הזהןאתלשמשהעשויהיבת-להנחתת-פגיעות,
שלמונופוליןבגדרדבר)שלבראשיתו-לפחות(היתה

האפשרותעתהאהמההצבאעלכיהיהפירושהכוחות-אויר,
שבנוסחת-אש""הגורםעלשלוהבעלותזכויותאתשיפסיד

כזחמצב-דבריםותמרון".אש"שלו,השוובההישנהההלכה
מצמקהתוקפנית,משימרדאתהצבאמןשוללכפועלהיה
קרבות-החוקת-מעמדשללתפקידיםרקומגגילומימדיו,את

ושלשהוכרעהארץ-אויבתפיסתשללכך,שנבררובעמרות
.llya~-סיכויכללזההיהשב"תויתיהפנים".הסדרשמירת
לשחתומעולםמאזהרגילגאה,שירות-לוחםלגביתיאכון"

לרוח-לסלעכדיזהבסיכויהיהלאהאויב.אלהמלחמהאת

לעליהלאואפילו-הצטיינותלאותותתהילה,לתחושתרמה,
בורגה.

שלהרשמיכלימבטאההצבא","שלהאחרוניםמןגליון
הודיה-של-שתי-זובעובדההודהלצבא-ארה"ב",ה"התאחדות

מדיוקלהחזירהזמןבאטרם"שכותרתובכשמר-מערכת,קה
הימובהקת.מימניתגמלהמההצבאשלתפקיווניתוח-

כההלמואשראויבת,אומהשבומצב-דבריםמציגמאמר
בפצצות-מימן,.ללא-רחם

מופיעעתהכניעה.ליריהובאה
המסורתו.בתפקידוהצבא,בארצה
ש.ארצם,מעלנשאתצחנת-המות"הכשמר:לשוןוהרי

האמתבעדוזשילחמולהםעודנותרמהעי-חורבות.הפכה
אינםיצורי-אנושאךמעט.אלאמזהנותרל8בקהיא

-להםשישהמעטעלולהגןלהתמיד-בקיוםוהחושהגיוסים,
מהלך-אתישנהכילקיתלאויב,לו,שקשהובקורהנו...חזק

בעדיקרמחירלנולהכתיםביכולתוישהרימעיקרו,הדברים
לתוךנשלחואשרכוחות-צבאאותםאםהוברתו-הסופית,

וחמו-גייוים-בתכלית,אימון-עילאימאומנשיהיולאארצו
לתתביכולתנושישוהמכונותכלי-הנשקבמיטבשים-בשלמות

הפועליםהחיילים-חיל-הצבאאזיזהיהיהלאהאםלהם,..
המגשימותהמהלומותאותןאתינחיתאשר-הקרקעעל
הסופית?"ההכרעהאת

מלהמהשלתחינתהאתאח"כמהארמאמר-מערכתאותו
ציי-שלמצדנו,התגרותללאמפושת,הסתערות"-כזו:

כיעצמנולהשלותאל-לנונשק-מימני"...נושאימפצייום
תהיה,שהיאכפיאפילואוכיום,שהגהכפי-הגנה-אזרחית

-שבהההכרחאתלאמריקאיםיותריבהירוכאשראולי,
מיהצב*...ל"ישתיתמךמגליהפקידהלמלאתזכךאמנם
ותבונת-הנסיון-לצבאמאשריותר-לואשרוה,הר*



חסרי-אפםבסהמוגישלבפיתיםלטפלהמאפשרים.המעשה,

ויפואהז"מחסהמען,להםולהמציאפית,.

ה-ומשימתוחיוניות,בנות-ממשמשימות.הןאלואכן,

מ"הר-במיוחדהסובלתהמשימהכיוםהשהגנה-האזרחית

יספוגהואכימן-ההגיוןאשרהמקוםנהוכיודומהעבה";
שלכוחות-הבכלואיםמסגרתאלעתההמיכנןכוח-האדםאת'

בבריטניה.כיוסהדברשנעשהכפימם"-הצבא

הגנה-אזרחיתוהןשהוכרעה,ארץ-אויבונסיסתהןאולם

עינובכונוכן,עלוחסרי-זוהר.בפויייטובהתפקידיםהנם-
).

בעל-המאמר:ממשיךיותר,נוצץ""עתיראל

נהוגים-ביוי-מפציציםייעלמובומהראותובעניןמה"

יפחתשמאתחתיהטזיבואהבין-יבשתיוהקליע-הבליסטיאדם,

אזיבואשמאכליל?יתבטלאףאוהצבא,שלתפקידואז.

מדיו?להחזירלאיש-הצבאהזמו
.

-וקליעיםרקיטותהבנויהכלי-נשקמערכתשלא:ודאי"

הדרגים-העולים,כלוורךנגד-טנקיות,מרקיטות-טקטיותהחל

-בכללועדהבין-'בשתייפ',ה,קליעים-הבליספייפאלעד

מתמידאשרהעמדה-החולשת,אתהצבאכשבילתוסיף-ותקיים

חיי-אנש'אנו,נושא-ההכרעה...הצבאיכלבוהלו,נודעה

לחזור-ולנמרעלינוושומה-ועולםושבותאל-ינוהצבא,

אר-אלאאינםורעימותלליפית-אונתיתבי-בתמידותזאת

חדש'צפד-התפחתותשכלכשםמילריה...
הקויטים-בתחופ

המפציץשלהתישנותובתהייןנוסףשגבמצייןהמונחים

שלבארטילריהצעד-קדימההואמצייןבן--נהוג-האדפ

המצטט).ידיעלנעשו-זושבציטטהההדגשות(הצבא"

הדברים,בהמשךלנותתבהרזוארוכהציטטהמשמעות

הר-קרחכאותו-אשרהצבא,שלבעית-יסודמביעההיאכי

במקצתה.אלאחוץכלפימדי-פעם,מתגלה,אינה-'צף

אתלעצמוישמורכיגזירה.עליו-לציבדומה-היבא

כבראשרתוקפנית,משימהאותהמילויאללשובהתקוה

האוירית-העוצמהע"יממנוהישללכיזמן-מההיהודמה

להכרח-כזאתגישההופכתכיצרשנראהכויהאטומית.

עלבמלחמהמש,ערמצבאלונתבונןהבהממש,פסיכולוגי

והןגרעיניים,כלי-ויןשלהגורםהיעלתלפני""הןהקרקע
הפעלתו.אחרי""

שהורגמהכפיקרקע,על-פנילמבצעיםהרגילההבוסרה
אש-ארטילריה-אש-מסייעתדרשההשניה,במלחמת-העולם

הדרךהכשרתבשביל-האוירמןוהבזקההפצצהבצירוף
למובטח-נחשבלאאשריעד,אללהתקומותםהרגליםבפני

ונערךשטחואתתססטרםשהחייל-הרגליזמןכלבידינו

הכימיהסוגמןיזע-rD1פגיעהאמצעישלרוע-המזלאלאעליו.

שגורובין-נתוניםבגבולותתחומהשיכולתםהמקובל,

לעתיםאך-מטוסיםמתיךשהוטלווביןתותחיםמתוך

אויבשלמצדוהתנגדותעד-גמירהלדכאהצליחורחוקות

תקיף-החלמה.

שדות-הקרא*כ"מלכתהאינפנטריה

המשוערתמיות-הסיכויאתהקובעההסתברות",חוק"
כלפניעלכישגזרהואולתוצאותיהם,תהליכיםלהתרמשות

הסוגמן"עוצמת-אשתביאכלשהם,סימניםבעלנתוןאיזרר
לט-י-כבדה-ביותרהפעלהתופעלואסילו-המקובל"

-מסויםפגזלכלהפגיעות.מןמרובותשתהיינהההסאות
מאשרריקנכס-דלא-ניידי~שיפגעבהרבהרבפיכויהיה

מחסום-האשמשהועתקמכך,כתוצאהבטנק.אובאוםשיפגע
ערייך-יערולעברקדימה,ונעמשוהיתיוהגיהוחיל-הרגליפ

לחיל-הרגליםאזהיתהליעד.עדלהגיעבכדיווחומיליזהיה

שדות-הקרב".מלכת"היתההאינפנטריהתוקפנית.משימה

עיצמת-האשתביאנתשאיתרכלעל-פניעתה,אולם

ה-מספר-ההחטאות.עלשיעלהמספר-פגיעותליויהגרעינית

להת-ניתןגרעיניכלי-זיןשלכושר-ההשמדאתכיהיא,אמת

אתממשלמחותשאפשריעדכזו,במידהמטרתואלאים
אתהנךמקבלאפילושאםהרישלמים.באזוריםהאויב

שובהחייל-היגלי,תפסילאעורכלביערזכינולאכיההנחה

בו",ולהחניקשטחללכוד"הרגליםאישעלמוטלעודלא

הגר-עוצמת-האששיטור"*).בוולקיים-לתפסי"רקאלא

אתוקבעההכיבושמלאכתאתכאןשבצעההיא-עינית

מועם-מאוד,מועט,אלאאחריההשאירהלאואףההכרעה;

בו.להחזיקעודשישתמה

ה-כמידהגרעינית,לעוצמת-אשכמענההאויב,יתפוראם

כוחותיואתשהפיץהרי-מגיעתהתוצאותאתמקטינה

מאידךממש.שלהתנגדותלגלותביכולתושאיןכזובמידה

המתגונוהאויבבידגרעינייםכלי-ויןשלמצואיתפאםגימא,

מת-אזכידומהבאופןלהתפזרהתוקףהצדאתאףמאלצת

נוסחת-ההיערכותלפיכוהותיואתשובלרכזהתוקףקשה

מחדש.יעדיםוכיבושלהתקפת-נגדהמכתנתהקלסית

בשביללנקוטך%חייבאותםועריכת-הכוחותהארגוןכי

-העקפה-אטומיתגתנאיגםתוסיף-להתקייםכילהבטיח

אינךלך.אבדההמקובל"באורח"ללחוםיכולתךכיפירושם,

בתקופת-האטוס.קצותיובשניהחבלאתלתפוסיבול

שמשניכוחות-הקרקעשלממשיתתנועהכלכינמצא,

עליונות-עלהמערכהתוכרעאשרעדבהכרח,נעצרתהצדדים

היכולתאתבידיועדייןמקייםשהאויבזמןכלגרעינית.

בגדרהשטחפניעלהתנועהתהיה-גרעיגייסבלי-זיןלשגר

הוא-היאהגרעיניתשהיערכךהרימדי.רבשמפירומעשה

כיונריההחוישה.בלוחמההאמתיכגורם-ההכרעההמתגליה

כיום.בכךמכיריםהכל

סטטי-יחסית.תפקירלכוחות-הקרקעיהיהגירעכוהבמרב

ב"איכוןרבה,במיוהתתבטא,המערכהתוצאתל9השפעתם

*(policing



.ל"יצירה.'-וכעזרהצדם-הםשלולגרעינייםלבלי-הזיןשטוות"

.כשבילשמטרות

שדות-חק-פ"מלכת-הופכתעוצמת-האש

קשהמוגעהקרקע'שעל-פניבמלחמהתיקושלכזהמצב

תומ-אלאכליעהנשקאיזלמיההצבא,שלהמסורתיתבהלכתו

אתסוללתרקועוצמת-האש-בני-אדםשלבכוח-הלוחם,נימ

הצב-שבתסיסה-המקודשתוהכיבושהתקפת-הנגדלפניהורך

אלה-שהכוחותהיא,תור-האטוםשלהמציאותואילואית.

לצדבלבדכתמכיםעתהמופיעים-ובאוירביםושביבשה,
שדות-הקרב".מלכת"עתההיא-עוצמת-האשבני-הנשק.

ה,,למצב-דבריםלהעלותםניסואשרהמענות,מןאהד

באיזה-ו"מבטלים"מאזניםלפיהבתפיסה-המתהלכת,ובלול

הצדדיםלשניאשרהגרעינייםכלי-הנשקזהאתזהישהוא-אופן

1956בראשיתהאטומי".ה"תיקובעניןהתיאוריההיאהלא-

הצבא:-שלהמטהראשטיילור,מפסוטלגג,אמר

עלממוקדתתשומת-לבםאשראלה,בפנטגוןמצויים"
מל-כיהסבוריםאחרים,בוומצוייםגרעינית,ונלחמה-רבתי

ל,מלחמההשועניםאלההרבה.צנרותללבושעשויהחמה

בהתקפות-תיפתחעתידהמלחמהכימנבאים,יחיד'מטיפוס

תגובת-תגמולתבואשבעקבותיהןארה"ב,עלאטומיותאויר

ותוצ-הצדדיסולשנירביהיהההרסאטומיים.בכלי-זיןיחלנו

הראשוןבשלביצליחמיבכךתלויהתהיהכולההמלחמהאת

בהער-קולעיםזולהשקמהעניםהסאםהוה.והקצרההרסני

שתשמשהיא-דרך-האוירהנשגרתפצצה-אטומיתהריכהם,

רקזותפיסת-מלחמהרואהאישיתאניוהמכריע.הראשיכנשק

ברורזהואיןהמלחמה,ללבושעלולהאותןמהצורותכאחת

דוקאכילהתרחש.ביותרהעשויההצורהדוקאזוהיהאםלי

כרכרויותריותרנראההאטומית,יכמת-ההדסשגדלהסכל

זהבמשהק-קוביוסטוסבמתכוןיכסחשתוקפןלשערוושקשה

אטומית".מלחמת-עולםל4,

מתןמשוםבוישזה:מניסוח-דבריםמשתמעמהברור
שכןהצבא.שבפניהאטומיתלברירההגיוניתשסגרת-מהשבה

כוחותשלקיומםלהמשךצידוקמשמשאטומיתיקו""דוי

וכלי-ומשימות,תפקידים,להםאשר-המקובל"ג"נוסח

מקו-נוסם"אותובחותמתטבועיםשכולםודפוסי-ארגוןנשק,

בשדות-הקרבהמצבשלהדוגמהאלנחזיר-עצמנואםאךבל".

גר-שעוצמת-אשהעובדהכינראההריקודם,העלינואותה

ליצוריותרהרבהעשניההצדדיםשנ'לרשותעומדתעינית

מצב--דוקאבתנועה-שעג-פני-הקרקעתיקו""שלמצב

ה'כונתתתגלהכןאםאלאלשברוניתןלאאשרתיקו","

יריבו.של,1עלכעדיפהאחדבצדאשרהגרפינית

תזוזות-והעב-במהירותלבצעהגייסותליכולתדהיינו,)*

באמצעותהמבוצעים-הקרבבאיזורופעולות-הסמוקתרות
ברכב-גםוכמובןמטוסים-קליפוע"יובמקצתפטריםהליק

איש-רגליפשבראשם-=האמריקאיתהמדיניותקוכעי

עוצמותכיהמסק-האתהסיקו-שמור8:הנזייאלשעבר,

היאלהתקפה,המתקדםהרובארהפרטולאהגרעינית,האש

חדישה.במלחמהפוסק-עלווןהמשמשת

הצורךבחריפותפוחתאזכיהמצב,היאכךאמנםאם

לונחוץהואביאומרהיל-הצבאאשראויריה,סוגכאותו

יהיהמיחשובזהואין-קליעים-מימניימכמלחמתכיום.

חשיבו-הצבא,לגביאפילומחוירה,-הכפתיר"ל3ה"לוהץ

ובדומהלחיל-הרגלים.סיוע-האויר-המהודקשאלתשלתה

להטסיםברקה-הדשב"4(,ל"ניידותוהדרכיםהדרישותלכך,

כל-ושליטהמגעלקישור,לטווחים-קצרים,לסיורטקטיים,

בהםשאיןצרכים"המכוניםהצבאשלאוירייםצרכיםאותם

אפילומצטמקים-והולכים-חיל-האויר"צרכי.עםבפילות

עצמו.הצבאע"יהנקבעותאמות-המידהאוהןמושגילפי

טעי-אינןואפילוהתור-האטומי,מציאותשלאלועובדות

ע"יכבמסך-עשןתעורפלנהכיאסור-הצבאשללסכומות

בתחוםבמשימתודוברי-הצבאשמשתמשיםשימוש-מצליה

טיילור:הגנרלאתכאןנצטטושובמקומיות".מלחמות"

לקדםהמכוונותלהכנותרבהמשמעותמיחסחיל-הצבא"

ש-ודומהלסברהנוטההנניכי-תבוא.מקומיתתוקפנותפני

שלההרסניתיכולתןשגרלהככלביזוכסברהשותמיםרבים

הופבוגכן-ביולפהמצויותהאטומיותערימות"-המלאי"

מ.זוהכללית,האטימיתהמלהמהלמזלנו,חלוף-הזמן,עם

זאת,עםלפחות-עלולה-להתרחש.מתוכננת-מראש-ובמתכון,

מעשי-תוקפנותשלהאפשרותעלינולאייםמוסימהעדיין

יימנעלנוהאויבהגושכילחשוב,אנונוטיםאמנם,מקומיים.

כלילהואויתרכיהיכתטרםאך-כלליתממלהבה-גרעינית

המלחמהכינדמה,כךמשוםמדיני.מכשירלתורתוקפנותעל

-הראשילמקור-הסכנהעתההומכתאשרהיאה"קטנה"

':wyhהעולס-ההמשי,ארצותבקרבסחף""שללתהליךלגרום

עליהםדבריםאותםוה,אחרבזהחלקים-חלקים,שנפסידולכך

אףשמלחמה-מקומיתאלאבלבד,,1ולאלהגן.התחייבנו

ותתפשט,תתרהבכיהאפשרותמחמתביותרמסוכנתתהיה

שצד-מן-מבלישתפרוץ-מלחמה-כלליתלאומהלהיותהעד

כולוהעולםשלמענינואשר-בהתרצהאותיכננההצדדים

ממנה.להמנע
ש.הם-הם"-סימורגףממשיך-כאלה"שיקולים"

ה-שלכוננותןלשיפורמאמציוכלאתהצבאמרכזבגללם

ובןבארץ-המטרופולין.שבןתיוח-האממרטגיתשלו,ויביויות

כוחותשלניידותםבעניןמודאגבההצבןבילבךהסיבהוגהי

ובחיל--לספינותבאשרבצי-המלחמהתלוימיל-הצבאאלה.

אלהכוחותלהעתיקלכשיצטרך-למטוסיםכאשראויר"
.

כמלואילעשותשאיפהחדוריאנוהעולם.פניעלבמהירות

עלשלנו,המטעגיחנפחולהפחתתציודנולהקלתיכולתנו

לשירותיס-קטנה-יותרמעמסהתגרוםכוחותינושתנועתמנת



הארץ;כדורשעל-פניצרות"מקור"כלאלשהוזעקו,לאחרבהתמיהמוגישיסהרינובאותו-זמן-עצמואךשלנההאחים

שתורשנהnasnשליחירותיואטומיים.כלי-נשקבשאתםתשומת-לבעלוממליציםשלנוצרכי-התחבורהחשיפותאת
קט-שתהינהצריךכאלו,נשאת-האיזור"היאבקויות"לצורךשעת-צורך,בכללהתגשםתוכלנהשתכניותינוך,~מוגברת

ש-בשבילדי-הצורך,וגחדותקלהיוובעלותנות-מימושהתהריםהשירוחוםוכוחותכוחותינושלהמשותףושהאימון

אלה.אוירייםלכוחות-מהלומההתאמהמתוךלנועתוכלנהובר-תכליתי.ממשייהא

שף-אתשתפסוקהיאשלנוגרעינית"האשעיצמתשיב'באו'עניןעלדולגתעוצמה-גרעיניתהשפעתהאם

תת'"1שינייאימית"אסטרטגי""במסגרתאיואייםהפסיק.ז"כ,לחמות-קטנות"

ש-סוגבכלאמריקאייםגיסות-קרקעבשבילרומכריעלתפקאח.דוברי-צבאשלומדגריהם-אלהמדבריםהמשתמע

בפאתו-"וביןכדור-ארצית""ביןמלהמה-גרעימח,שלהוא,,
איזורי-הגושים"ב"פאותתתחוללנהאשרמלחמותבעניןרים

הגרעינית,עוצמת-האששלבמשקלהמהפכהאותהכיהוא,-

בשבילדי-הצורךגדולהתהיהאשרבעתיד,תנגרעביתה-עניןעלבאיזה-אופן-שהואדלגה"*לעילעמדנועליה

בנוסח"כוחהצבא,שלכוחורקוכיהקטנוה"ומלחמות"
מלחמה"."לכנותההיהתזשנ

להכניסבשבילדרךיבקשכיהצבא,עלעליו,נגזרכןעלמשתמעועודכאלו.במלחמותלטפלשמסוגלהואהמקובל",

שהותמלחמה,שלהעיקריה"מחזה"אלהחיל-הקרקעיאתאםרקהכליתיתבהןלמפליוכלהצבאכיאלה,מוברים

ישיגלמעןהמתבקשת-כמאליהוהדרךהמערכה-הגרעינית.לכוחות-שיספקעדולדרבנובחיל-האוירלהאיץבידויעלה

מערכות-כוחות-הקרקעמסגרתבתוןלפתההיאהריזאת,יהיוואםניידות-אסטרטגית,בשבילהאפשרויותאתהצבא

גרעינים.בכלי-זיןהמשתמשותלהנחתת-פגיעות,הנידות-בשדה-הקרב.לצורךמשלהםכלי-טיסאלהלכוחות

אך"רב.טעםלדברישאכןכיייראהדועים,במקריםבמלחמותלטפלבשבילכיההנחה,עלשיחלוקמילךאין
הואמביאהכוייתהאסטרטגיה-הלאומיתבמסגרתלרוע_המזלגםבוצורךישוהריבצבא.צורךיששב"פאת-האיזור"

י
ואמ-סידוריםשלבזבזניותוכפילותהקבלהלידיכיוםכבראת.להציגיהיהמוצדקכאןאולםמלחמה-רבתי.לנהלבשביל

וביךכבר,הקיימיםאלהלגביבין-להנחתת-פגיעותצעיםהצבאשללתפקידובלתי-מציאותיאומדןעשוישמאהשאלה:
חיל-כעזרתלהטסיםהןבעתי-מציאותיותדרישותלהוליו

אתהצבאמפנהויותריותרובהכנה.שכתכניתאלהלגבי
האוירשכןשלפסו,לברירההפתרוןכאלאויראלימבטועצמווהבבןשלנשנעשיהיואויר=םילכל-pr1והןהאויר,

אתלשגרביותרהגיונידרכואשרנתון,גורם-טבעאותוהואארה"בשלהמויניות-המוסמכתכיוםמכירהכל,ראשית*
ה"תותח-באמצעותנסיון,אמנםגעשההגרעעית.עוצמת-האשכגדולהשהוא,סוגמכלבמלחמהלטפלננסהאםכיפכך

ה"מקו-המסגרתבתוךפגיעה-גרעיניתיכולתלטיחהאטומי",זהיהיה-גרעיניתעוצמת-אשלנושתהיהמבליכקטנה,

מיעוט-המידו:וכךוה,שליוקרואולםהצבאושלבלח"חסר-טעם.דבר

בכלההצלחהכיתווה,עצמוהצכאשנית,
המציינתוטווח-פעולהגמישותנטרות,שלהבלחי-מספקתמבצעו*מקומי,

אלההםרביםכשלון.עליולגזורחברו-יחרמלכתחילהאותו,ב-בזכיהתלויהאמריקאייפ,גייסותבוויפעלויתכןאשר
כ"תותח-האט-מישהיהלאמעולםכיבכךיודואשרבצבאישהרי-במערכה-האויריתזכינואםמערכה-האוירית.

כיהסענהעלהצבאויתרהאחרונותובשניםןורתפ1משוםעוצמת-האשאתאיזור-נתוןבאותוכרצוננולתפעלביכולתנו

במת-תוךאללהכנסשיוכלכדילאושלהם.המענהזהואמנםבגייסות-קרקע-לוחמיםהצורךיהיהואזשלנו,הגרעינית

כלי-נשקבידויאחזכילצבאלוהכרחיהגרעיניתהחזיוןבראש-שבעבר,אמות-המידהכללעומתקטןאמריקאתם

נהוגי-התסימטוסיםהן-דברשלפירושומשלו.אוירייםכוחות-בשביללצוארוףעמילן"כמעיןהםיפעלווראשונה

קליעים-מונחים.והןחוט-"לאלהלהקנותשנועדמקומתםבעלי-כריתשלהקרקע

שנחתפטעהב-1948,סבך.ניכרתלהצלחההואובהכהעדיצריכולאכאלהקטניםאמריקאיםכוחותיותר.איתןשדרה"
הס-להםלהמציאיהיהוניתןהטסתם,לצורךמטוטיסהמוגי

הסכנו~השירותיםשלושתכיןהתפקידיםחלוקתעלההסכם
כלי-טיתבעיקר-מטוסיםכ-200לצבאלוהיוקי-וסטג)שלהסופיתתחנתואתמהויםכשהםיחסית,בקלותפקה

עדמספרםגדל1955לשנתולקישוחלתצפית-ארטילריתקליםאוירי.צינור-הזרמה*"
מביא.תכעתבעיבודהנמצאותוהתכניותכמעשל-4000ש-אי-אפשרכיהעובדהאתפנים-אל-פניםלראותעלינו

גדו-מספריםהקרובות,השניםעל-פנילהתפתחותבחשבון,לכך,אמצעי-ההטסהמצוייםיהיולאלעולםיטוס.כולוהצבא

ל-קרובשלהשקעהכברמהוהאוירית-הצבאלים-בהרבה.כל-שהוא.ניכרבמספרדיביזיות-מוטסותבשביללאואפילו

כחצי-הןשלההשוטפיתוהוצאות-ההחזקהדולר,וחציביליוןנ"יכוחות-המהלומהכברישנםהאויריה-הטקטית"ל"פיקוד

מחלקתראשגחכין,רימסוגט-לויט,לשנהודולרביליוןמועטזמןלנוע,שיוכלובאופןוחוייואירגנואשררים,

-
.-



אלףעשרים"כיאמרנברהצבא,נמשהnpnDaחותיפהו--
מספרםבערךזהוחרייספיקו".ולאיתכןהצבאבשביללוטוס
כיום*).הסיביחטיהיל-האוירמטוסיישל

ה"קליעים".שדהאלגםמהירנקצבנכנס-והגךהצבא

ושםפיתח,ש"הצבאכךעלהקונגרסכפניהעידטיילורגנרל
לימו-אומנסיונייםלהבדיל(מבצעייםקליעיםגייסותיו,גידי

טימיסי-יסודמאותם-תוקפנייםוהןהגנתייםהן-דיים)

עלבמרץאנועובדיםעתהעתידות...במלחמותיידרשואשר
הצבאכהעדוכהשבושדהאדוך-יותר,נזוחנעליקליעים

מיוחדת-במינה".להצלחה

במדינת-(שברחדסטוןבבית-הנשקעתה,מפתחהצבא

המתוכ-טבחואשרל"טווחים-תיכוניים",קליע-בליסטיאלבמה)

כיונראהביותר;מענינתהתפתחותזוהיק"מ.כ-2500היאנן

שאיפותלצבאישאמנםכיההנחה,אתכמוכיחהלראותהיש

בסוגיותבבירוריםהמערכה-היבשתיה.מתחוםהרחקהחורגות
חדורהצבאהפךבטרםבימים-עברו,שהתנהלוולכת-מלחמה,
הואביקשאויריים","תושגי-מחשבה

להגביל'
שדה.מושגאת

קגי-שנישביןהצרהרצועת-הקרקעעלולהעמידוהקרב,

חיל-האוירשלהטקטייםשמטוסיופעםכלהיריבים.ז;הוית

בחיל-רוחההאויב,קוימאחוריכלשהובמרחקמטרותתקפו

ה-מןתשומת-הלבאתכאןמסיחיםהנהכיההרגשהיקצבא

העיקרי.שאמץ

מוג-הנהשדה-הקרבמושגעלהצבאשלהשקפתוכיום,

לעניניהמיניסטראמר1955באבגוסטברוריפחות.באופןדרת

מוגבלים.היואיזורי-הקרבכאשרזמןהיה"ברוקר:צבא,

בהקןנתרחב,וכלי-נשק,שלדיוקםועליתהטווחיםגידוללגם
גייסות".בידיהתפוסאיזור-הקרבגםלכך,גלה-יחסית

ל-בדומההתפשטו-לעומק,הצבאשליעדיוגםכינראה,

לסבורחיל-הצבאאנשיהחלולא-מזמןרקכישיזור-הקרב;

בכ"זחשוביםק"מל-2500עדמגיעשריחוקמיעדיםוכי

הצבא,שלוזמנוכספוהוצאתלהצדיקבשבילמספקתבמידה
להשמידם.במאמץשלו,יכוח.האום

אפילוהרתיקירחון,שלכתבועםבשיחהקצר,זמןלפני

קליע-שללטוחואל-מעברק"מאלפימספרטיילירגג,

טיילור:גנ'אמרהקליעים-המונחיםבסוגיתבדברורחדסטון".

בשלבלבד,רטוריערךלהישכזוש"השואה"כמובן,)*
מקריםשבשניבתכליתהשוניםוהוצאותתחומי-הפעולהשיב,
שלה.

:לגלגוליה-החיוניתאוירית-הצבא
לחייל-הלוחםלסמקנועד-אוירי"אופנוע"למטה)מלמעלה(

-זהבמקרה(ההליקופטרהקרב;באיזירטקטיתגיידוה
מבותרים,בשטחיםמגעמאפשרהילר")"מתיצרת11-23
הכרחייפ;נשק-מפתחאואישי-מפתחהטסתנפגעים,פינ.י
מתוצרת11-21-כאן(הגדולההליק,פטר-העבידה"סוס"

מ"מ105בןהוביצרהשאר,ביןלהטיס,מסוגל-בטרטול")"
מתוצרת19-,1-כאן(המטוסימהקליםמיותקת;פלגהאל

מקיימיםמפקדים,מטיסיםשבצבא,כלי-הטיסרובשהםסננה),
ארטילרית.אשמכוניםוקישור,סיור

;
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בכלהאויבשלכוחות-קרקעלהשמיד-הצבאשלשתפקיוו

מליזה-הגב-אינהימצאמ',באשר,וההגדרה,שימצאם,מקום

סוביחטייםחילות-מצבלהקיףעשויההשבילשערישלותיו

שלשדה-המערכההופךכךבפינסק.אובטומסק,בעמס*

מוגבל-היההסיוע-הקרובאויריתעלבריוניםאשרהצבא,

עלבדיבורמשפותחיםעולם-ומלואוהמקיףלמושגבחריפות,

קליעים-מונחים.אודות

הדבריםאתטיילורגנ'ניסחועדת-הקונגרסבפניבעדותו

לקרקה-ל9ש-ביואהאתלהסמיר-צבאנוכך:-"משימת

בוישארוךטווחבעלנשקכיברור,אתר.בכלמקום,בכל

גמישותלנומעניקהואשונות;סיבותמספרבשליתרון,

הרחק-להשאירלנומאפשרהמטרות,בבחירתרבה-יותר

שנצטרךתחתמהוים,שאנוהמטרותמערכתאתבעורף

מפקדשוםעלביקירתלמתוחבמובן,אין,קדימה".לטלטלה

פגיעתלתחוםתיוגייסשביןהמרחקאתלהגדילהמבקש

ש-אוירייםכלי-נשקוהולכיםשמתרביםבמידהאךהאויב.

נקורת-אתלהזיזמוסיףוהצבאהצבא,ידיעללהנחתהנועדו

מתחילותמקוי-החזית,הרחק-יותראלהבלי-זיןשלהשיגור

הפורתלניןלכםהריוהכפילות-הבזבחית.ההתחרותלצמוח

לעקובקושיכברהיהבקוריאהאפילובחלל-האויר.השימוש

היהואילומכוחותינו*).אחדכלשלמטוסונמצאהיכןולרעת

ומיעננות-פטריהקליעים,על-קוליים,מטוסיםמתמלאהאויר

במהמוחלט.תוהי-ובוהוגשרהיהאזכי-מהעודיודע

תחילה,האויריים,המבצעיםיוסיפואמנםאםאמורים?הדברים

יותרנהתדבות-מכןולמהרכוחות-נפרדים,לפילהתחלק

ויותר.

ה-שלשאיפותיובעניןכעתחוקרתראשי-המטותועות

וילסון.מיניסטר-ההגנהשהודיעכפיהאויריה,בתחוםצגא

ב-תגעאמנםהבעיהשלזוהקירההאםלדעתניתןטרם

מהםאשרהצבא,שלפניברירת-יסודאותהשלשורשיה
איננהוהשאלהמורכב;הנוהויכוחאלו.שאיפותיוביזומות

הגורם-בעתמשמשהקרקע,ו%החוירהשגים,סוסירו9

כיוםמאוחדיםהשירותיםשכלנראהכיבמלחמה.החולש

השולטים.הם-אוירייםשכלי-נשקברעה,

בחשבון-הצבאשלותקוותיושאיפותיוכיכן,עלדומה,

בין-יבשתיים,קליעיםמערכתשלבפיתוחהקשוריםהארוך

שלפירושובמציאות,למטרות.אולטפחבאשרהגבלותבלא

ליצורהואשמבקשעלהצבא,שלהכחשותיוכיהואדבר
הופ-האורגנית,אוירית-הצבאהרטבתיריעלמשלו,חיל-אויר

לצבאיהיההאס"עודאינההשאלהאקדמיות-ימסית;כות
נוסף?".לחיל.אוירהצבאהיהפוך"אםכימשלוו",היל-אויר

צבא-הצי""צי-המלחמה,חיל-האויר,מטוסי-דהינו)*
המער'.-ואוירית-הצבא.מארינס)(
עמ'אטומית",חטיבה"הרשימהצ"ח,ת"ב"מערכראה)**

57,עמ'ק'בחוב'טווחים"הגדלתלקראת"המאמרוכן168

חטר-הומךהחיטוט-בפרטיםבלאובי-ת8ינגבירבאם

יחסית.חשיבות

באשדהצבאשלצרכיודבראתבלבךאתהמקבלבאם
האויבאתלהשמידעל-מנתכלתי-מוגבל,טווחבעלילקליעים

שלגםלקבלתםהבסיסממייק,נוצר,אזכי-יהיה"באשר"
לעשותבשבילהנחוציםגורמים-מסייעים-ומלויםאותםכל

כדיבלבד.אחתדוגמההנהבאמת.לברי-תכליתאלהקליעים
כ-בקליעשימוש-של-תועלת,להשתמש,עשויהצבאשיהיה

לותהיהכיהכרחיהח"מ,כ-2500בןטוהועםרחושטון","
זחת.לאחרוהןבהן,שהלמולפניהן-ממרותיועלהיויעה
ארוכי-מטסיםבשבילוהכרחייםכאלהידיעותלהשיגבשביל

ש-למהבדומה-להיותיבוליםאלהמטוסיםואיןטיח..
מנ-אטיים-יחסית,מטוסים"-תיארםברוקרמיניסטר-הצבא

איש-הרגליםאתשסובבמהבבלהכרובים-ושלוביםמיכי-שוס,

אשרמגביהי-טום,המהירים,המטוסיםשלהימוכם-ממש-
לחיל-האויר".

במהירותכזה,למרחקלטוסיידרש1rlff,כלי-סיורי3

להתקיש-לולאפשרבשביליספיקאשרכזהובגובהכזו

שיוכלעל-מנת-ארץ-האויבבתוככיעמוקאףולא-להפגע
כואתיכולתבעלימטוסיםמשם.ולשובהמטרה,אלערלהגיע
ה-הגורמים-הנלוימאותםכלאתאבטומטית,מצריכים,היו

כוח-אדםבסיסים,מערכתחיל-אזיר:שלברשותוכיוםמצויים

חיל-קםהיה-קיצורו-של-רבר:וכיו"ב.לתחזוקה,וסידורים

נוסף.אויר

קוליציוןמשוםבהןישמחקר-ופיתוחענעיעלההוצאות

מאמץ-"-טיילור:גסלפיהכוהות,שלהעתידלהרכבם

ישבהםהקליעים,בשדההואכיוםהצבאשלהראשיהפיתוח

אתוהגדירהואהוסיףעצמונאוםבאותוחיוני".עניןלנו
באמרו:בקליעים,לצבאישאשרהעניןשלהיקפו

קרקע-אל-קרקעבקליעיחיוניעניןלחיל-הצבא)(לנויש"

בויוםאותולפניאפילובצבאותקייםהיהאשרענין-

גלית.ששמוהיעדכלפירורשלשלות-הקלעקליעוהופעל

נושאיאלה,חדישיםקליעיםשלהצבא,במסגרתהכללתם,
שתות,מערכות-הנחיהושלכבירה,עוצמת-אשבעליראשי-נפץ

אור-שלטווחםאתהרחבה-נחשוניתלהרחיבלצבאמאפשרת

לנרהמוכריםמטרות-קרקע,נגדשלוהארטילרייםחי-הפעולה
מ-הבגויותיחירותהצבאבקרבכברפועלותמן-העבר.יפה

לריירוק""**(1ולקליעהישר"יוחנן"לרקיחה-הבליסטיתסביב

מת-לטווחים-תיכוניים)בין-יבשתיקליע(הקרסמון".ויחירית

ירחון-"עורכיע"יהוכנסהובחן(זובשעהארגנות-והולכות

מ-הנו,מעניןזהציון.אופיינית:הערת-מערכתחיל-האייר"

אינהו-בשאלה:הוחלטטרםיריעתנומיטבשלפישום

בשעתרחדסטון'ז,קליעאתלהפעילעליויוטלאשרהשירות

קליעיםע"ילסיועהצבאשלהצורךאלה.").שורותכתבנו

א
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דקפם

ההם-תמיהקרב
בצבא)הפשפשתחינ1סע

בשימושהצבאשלהזהירותחובתעלשעמדוחברי-הכנסת,דבריבקשב-רבשמעהיכבוהי,"
יגיהוהאלהשהדבריםמקוהואניהאזרחי,מהמשקלונמסריםאשראחריםוכליםרכבבמכונית,

שהכללביתלהבמיחיכולאינניישיר.באופןהאלהבכליםהמשתתשיםוהקציניםהחייליםכלאל
בידו".הניתןכליבכלהאפשריתהמכסימליתבזהירותתשתתםחיילושכלזה,בפניןגמורבסדר

וגיוסורכברישוםעלבדיוןהכנסת,במתמעלשר-הבטחוןמדברי

מעלשנשמעוהדבריםאתלכות-אדםמישםאס
דבריםנוסיף-וניישםואםרכב,בעניןהכנסתבמת
כמשמעת-דיווחאם-בידיעותלשימושגםאלה

מטפליםעצמנונמצא-כמשמעת-בטחון-שדהואם
צריךהיום-יומי".הקרב"הצלחתשלבנקודת-הכובד

ב-למפקדיםובעיקרחייל,לכלברוריהיהשהדבר
הזההיום-יומיהקרבאתנפסידשאםהפיקוד,צינור

בטרםעודקרב-האשאתלהפסידאנועשויים-,
הראשונה.היריהנורתה,

יהאומרעתיקפתגםדבריקלה)בטלקלוה(נזכור
פרסהאבדה-מסמראבד"
הסוסאבד-פרסהאבדה
רוכבואבד-הסוסאבד
פטרולנכשל-רוכבאבד
בקרב,..מפלה-פטרולנכשל
לעדאבדוכולםוכך
אחד."מסמרבשל

ותורת-שחיסכוןהסבוריםבינינוישמשום-מה
וקיימת;אחריםאנשיםשלעניניהםהםהקימוץ
כאחראיתהגבוהההמפקדהאתלראותהנטיהתמיד

ה-גםאמנם,המורה.שגיאההיאזואלה.לענינים
וה-החיסכוןמצויפטורותאינןהגבוהותמפקדות

אלהעניניםכישלרשותן,האמצעיםשלניצול-היעיל
מןכולו,צינור"-הפיקוד"שלהאחריותבתחוםהם

צריכיםהכלהטירון.לטוראיועדבראשוהניצב
שליעיללניצולאחריותםבהכרתחדוריםלהיות

פירושם-ו"אמצעים"(לרשותםהעומדיםהאמצעים
אחריותשלחיוניותהובהכרתוזמן)כוה-אדםציוד,

מתי-שלמנת-חלקםאינוזהדבר-כאמורזו.

צה"ל.מאנשיאחדכלשלענינוהואאלאמספר,
בנקווהנמצאתהיה,אשרדרגתוותהיהאיש-איש,
ובתו)"אףוזוהי(באפשרותושישכזאת,מרכזית
אכן,ובזמן.בציודבכוח-האדם,הבזבוזאתלמנוע
באחריותלשאתעליו-זאתבמשימהשיצליחכדי

רציניתגישהבאותהממשמסקנותיה,אתולבצע
להצהוח,יכוליםמומחיםלקרב.מיוחדתכרגילאשר

-המבצעוע"כ-הביצועאךולייעץ.להסביר
המפקי,רקכיחיסכון.לידיבפועלשיביאהוא-הוא
האמצעיםאתוהמכיריחידתומשימותאתהיודע
לשקולגםשיוכלמביןהוארק-לרשותואשר

שימושאיזהוולדעתהיחידה,צרכיאתאל-נכון
מוצדק.אינושימושואיזהכאמצעיו,מוצדק

עלעבראשרמפקדאומרקרובות-מדילעתים
באחריות".נושאאני"או;אחראי"אני"זהחוק

ל-יכולהאינהבאחריותענושא"שהמפקדהעובדה

שהיאהחושעללעבירההצדקהאוכיסוישמש
המס-כי;אהריות"חוסר"אלאאינהלרוב,עצמה,

ה"נשיאהמןישירבאופןהנובעתהראשונה,קנה
הנוהג-אוהחוקביצועעלהקפדההיאבאחריות",

הכתוב.וברוח-הכהוב
להביאנועלולמהאללהביןישבראש-וראשונה

המש-אתוללמוד-באמצעיםבלתי-חסכונישימוש

יום-יומי",קרב"אותומכך,המשתמעתהמלאהמעות

הפעו-שטחיכלאלהמשמעתלישוםשם-נרדףשהנו

במגמתומתנהלמופשט","קרבהואהצבא,שללות
איואםאךהחסכון.-ימופשט"יעד"שלביבושו

אכךהתוצאותעשויותזה,קרב-יום-יומימנהלים

באתצעיםנכוןשימזש-החסכון,מיסודות

8
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אמגג,וממשית,-חמורהבצורההרות-סכנהלהיות

התפתחותם,ואיטיותהשונות,התגלותםצורותעקב

כמעט-העדר-חיסכוןבשלהנגרמיםהנזקיםשל
דוקאאולםברגע-ראשון.ניכריםאלהנזקיםואין

הברורהבצורהשניזוקכליכיהסכנה.טמונהבכך
הריהו-ביוצ"באונשקרבב,זהויהיה-לעין-בל

בהדרגה,בומתפתחשהנזקבליאולם1לתיקוןנמסר
יכשילכזהבלי-תקיןמצבולמראית-עיןואילו

שלזהבקרב-יום-יומיהניצחוןעל-כן,בעת-מבחן.
היאבקותבבחינתהריהוושמירה-על-קימוץחיסכון

הנחתעל
יהיהאפשרעליהםאשריסודות-נאמנים,

הצבא.שלהמאמץ-המלחמתיאתבבטחהלבנות
חודש-יום-יום,נאמריםהםמדשים.הדבריםאין

שמביןמיע"יוהןועושה,שמביןמיע"יהןחודש,

ההיילתפקידיאחרים.יעשוהמעשהשאתומחכה-

למנועיש":ברוריםהםב"קרב-החיסכון"והמפקד

כלבאמצעים".לא-נכוןשימושעקבהבאלמקאת
כדיעושהאנימה"עצמוואתלשאולחייבחייל

מה"1אחרותבמליםוע~הזההאויבבפגילעמוד

העומ-האמצעיםניצולאתלייעלכדיעושיםאנחנו

המכריעהערךאתלהדגישלמותרו"לרשותנורים

ב-להחדירהואהכרחציוד.שליעיללניצולשיש

ינדאו,אשרואורח-תכנוןאורח-מחשבהמפקדיםקרב
ושימוש-בחו-הקיימיםבאמצעיםחיסכוןמחד-גימא,

1לבצעישאותהלמשימהנכוןמר
-ומאידך-גיסא

יאריכואשרעליו,הולמתוטמירהבציודנבוךטיפול

בכל-רבניצוללנצלוויאפשרומשך-"חייו",את

לקייםלשימוש.להסללתבוא-שעתובטרםהאפשר

אולםהקלים,הדבריםמןאינוכזאתמשקיותיי"

ל-יסייעוולימודמשמעתהינוך,מתאימה,מחשבה

וב-1וטומריםציודשלתכליתיניצוללידיהגיע

אםאלה.שלמשך-קטנוםהארכתלידי-עיקר
טיפול-מונע,גםנוסיףולניצול-הנכוןלאחזקה-הטובה

דרך-הישראלנצאאזכי-וכדומהטובהאחסנה

זה.בשטח

ן~,
מונעטיפול-:החסכוןמיסודות

קו-לשמשחייבותהקיימותוהפקודותההוראות

הרבה.תסייעלאבלבדהנוסחה-הבתובהאולםמנחה,

ורמתשהושבתו,וכלי-הנשקכלי-הרכבמספר

מקריושחווציוד-הלחימהשלהיום-יומיתהתחזוקה

בבחינתלמפקדלשמששצריכיםהם-הציודאובדן
דברלאותוביחםיחידתוומצבמצבולבחינתמדד""

במתמעלעליוידוברבילכךהספיקהחשיבותואשר

הכנסת.
*

קצין-אחראילהןאשרהראשונותהפעולותאחת

להביןעליוושומאהדיווח.היאמפקדובפנימטה

מדנה,בתורחובותיואתהיטב

לנגד-לראותמוסרוחייביעיל,יהאשדוחכדי

ולהת-המפקד,יתעניןבהםאשרהסעיפיםאתעיניו

,עובדהבציוןלהסתפקלמקנח,אל-לו,בהם.רכז
ל-בקשרשננקטההפעולהעללמפקדלהודיעיש

החלטחהמחייביםאירועיםעלדוחאםזו.עובדה
-במועדוזהדרגאלמגיעואינומאחר,דרג-גבוה

כייתבןואף;ובתגובהבהחלטהעינובבהכרחחל

דבר-בגדרעודתהיינהלאאלוותגובההחלטה

ע"ימשתק-בפירוט-יתרהלוקהדוחוכן,מעשי.

ואילו1מקבלושלהשליטהאפשרותאתלמעשהכך

הח-לקבלתגורם-מדויקובלחיחסר-פרטיםדוח

חיינאים.בחיילעלותהעלולדברמוטעות,לטות
ל-אחריותואתתמידעיניונגדלראותהמדוחע"כ

ואחראי.מהירמדויק,שיהאדיווח,

נטיסקיימתהדוחיםמקבליאצלזאת,לעומת

ל-מפורטיםהםשלעתים-רביםדוחיםלדרוש

מדוחינהם.מיותריםאףולעתיםמעלה-מן-המידה,

מטרתולמעשהכיתועלת,להפיקאי-אפשרכאלה

לו4להערכת-נתונים,בסיסלשמשהיאהדוהשל
מסתמנרהדוחיםכותביאצלסטטיסטיקה.לניהול

לפני-כןכברשפורטונושאיםעללחזורמגמהאזי

בחיסוןהתעסקותלידימביאיםבצירופם,אלה,כל

עצמוושהיא-רבהבעבודההכרוכהאינפורמציה,
מאמצ'אתבה.להשתמשאפשרותואיןמיותרת,

ידיעוושלשפעיצטברשלאלכך,לכנןישהדיווח
ביקורתע"ילודאצריךזהודבריחסרות-ערך

להשמדוהמכוונתהדוהים,שלהצי-שנתית,נאמר

צורך.בושאיןהומראותו

רמת
ממשמעוכתוצאהבאהנאותהבטחון-שדה

והא;הדרגותבכל'ועקבייעילומחינוךקפדנית
גופבהאבטחהבעקרונות-יאלהבשלושהתלויה



לעניןוחוגרקציןבלבהנדפושמייחסבהיחיבות

עבי-זה.בתחוםוהארגוןההכנהובמלאכתהאבטחה,

כ-לטיפולבאשרכגון,-בטהון*שדהבשטהרות

והפצתפטפוטבמחזן-קשר,עלעבירזתמסמכים,

למלאהצבאשלושרו~רבנזקגורמות-שמועות

כאמשי,אחגשהיום-יומיבקרבההצלחהסוד
ש-והמצריותהניתניםהאמצעיםשליעילבניצול

גכשמהאדםת8אףםיעצמא"4המלהכוללתזובחינה
קהםחירגון,מבנהבעניניגםנוגעשהדברומכחן,

כוהשלומתאימההגיוניתבשליטה-מרוכזת,אצורך
ככלכאלהאנשיםשלחלוקתםובתכנוןאדם-מומחה,

אדםבהוריצחלכללנגיעפן-הארגוןורוחבאורך

בהשראהnwwוגדעותכבדותשהנןמפקדותבתוך
להזקהנטיהמשרתות.הןשאותםלגופי-הגייסות

להערכהראויהמומחיםאנשיםע"יגבוהותמפקדות
לשאולם-לכךשבקשראלאמסוים.גבולעד-

ב-הרבההופצלתnosnהיכן=1השאלהאתתמיד

בש.?eביחידהשבמפקדה-מסויםמאדםיותר
ר-רעותהכנגדאחתתועלתאתילשקולהראוי

כיחי.קייםכאשרההגיונית,למסקנהבהתאםלפעול

להרוותאי-אפשר-מעוליםלקציניםצימאוןדות
הראוימןבמפקדה.הגלימיםהצרכיםאתעד-תום

כלפי-לקפוץ""האדםכוהשלמגמתועלגםלהתגבר

מוטעיתשאיפהמתוךלמפקדה,היחידהמןמעלה,
מניעתלגוף-הצבאי.מזיקהדברזו.בדרךלהתפתח""

ל"קרב-היום-יומי",לסייעכדיבהיש-אלותקלות

עבודת-פיתוחאתלקדםוכדיחיסכון,עלהקרב

עבודת-צוותאותה-הפורמציות,כלבתוךהצוות

למנהיגותהמשכנעים-ביותרהבימוייםאחדשהיא

טובות

ועבודת-רוח-יחידהלבססיותרקל-ועודואת

הסתע-לואוטרגדול,בגוףמאשרקטןבגוףצוות

מסגרתעללשמורתשובכך,משוםרבות.פויות

בתקן-כוח-אלםלהצטמצםויש-לנפתהולאהמבנה,

%

ראויהמומחיםאנשיםע"ינזפקדותלחזקהנטיה

מסוייםגבולעד-להערכה

תפקידו.

תחזוקה-יהחסכוןמיסורות

הצבא,עניניעלאזרחיםביןהמופצותהשמועות
החמוריםהנגעיםאהדמהוותגופו,הצבאבתוךאףאו

בחלקןאשרשמועות,הפצתבטחון-השדה.בשטח
ליצורעלולהמסוים,קייםלמצבאולימתאימות

חוסרושלהמצבבהבנתחוסר-גהירותשלהרגשה
בטחון,

אנואיןכאחת,חינוכיתומבהינהמשקיתמבחינה
המושקעהלאומיהמאמץשלבזבוזלהרשותכולים
כיביעילות,ינוצלזהשמאמץהואהכרהצבא.:

הדבר.זמנו
גו-גםביעילותמנוצלתשאינהקריאת-מיוואים

כשםמהרוח-הרמוסגורעתוגםבזבוזאחריהררת
ליצורהואחיוניכןבקרבלנצחלרצותהואשחיוני
ווצבאוהעםביןההדדיהבטחוןרגשאתולקיים

שלבטחונואתההורסוכוחותמאמציםכבזבוזואין
בשטחיוזמהגילויולכן,וביכולתו.צבאוברוחעם

כיובלחימהיחמהכגילויבדיוקחשובהחיסכון

ואתכוחותינואתנגבירכן-לחסוךשנרבהככל
המבצעית.רמתנו
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אתלבצעמוכשריהיהבכ"זאשרהאפזור,.כפלקטו
ניצולע"יאפשרמפעל,בכלכמובצבא,משימתו.

-כלליות"הוצאות"(ה"תקורה"אתלהקטיןיעיל
heads(over-התוצאהאחרת,התפוקה.אתולהגדיל
ניתניםאינםאלהשניוהלא;וזמןחומריםבזבוזהיא
להג-ישמפקדות,גידולעללהתגברכדיבשפע.לנו

ישלהן.המיוחדותההגיוניותהמסימותלתחומיבילן
בעבודת-מטה-ומחקרבוטחיםשאינםמפקדים

אשר
גורמיםועקב-בךשלהם","שאינםגופיםע"יהוכנה

ולבזבוזעצמה,עבודהאותהעללחזרהלעתים.תם
בחוץ""שהוכנהעבודת-המטהאיןאםגםשהרי;רב

לצרכים,בדיוקמתאימהמסוימת)יהידהאותהלגבי(

שישתמשוע"ילפיתרון,בעזרתהלהגיעבכ"זאפשר

אזיימנעזוובדרך-במידת-מהגמיששימושבה
מיותר.מאמץ

האמ-בניצוללחוסר-כישרוןישנןשונותסיבות.

אי-שלתוצאהוהנויש;לביבוזדהיינו,-צעים

בטיבשהלשינויאי-הבנתשלאו;התפקידהבנת
1מומחה""כוה-אוםשלניצול-לרעהשל;המשימה

מקוםאיןשבהםבמצבים-יחידותביןתחרותשל
שיתוף-פעולהדוקאודרושלתחרות,

כפילות-של;

שאינן-סמכויותמנטילתהנובעתיחידותביןמאמץ

ביחידותיאוביחידותמסולףשימוששל1שלהן

ה-לררגיהן,שונים,שירותיםאווזילותשלמשנה

פיקוחשל;יחידותאובעוצבותהתקןלפיכלולות
תכונות-מנהיגותמבחינתהמלקדכישלוןשל1לקוי

שלהלןבדבריםותיאום.שיתוף-פעולההעדרושל
תקלהלמקורותדוגמאותמספרלמצואיהיהביתן
-יהאומרהכללשלתוקפוחלכולןעלאךאלה.

הקיי-באמצעיםמפקדיםע"יומושכלנכוןשימוש
ריכוזבמקוםלבואשצריךהוא-סיס-למעשה

להקצאוהלכותהיקשיםאחרבחיפושמאמציהם
נוספים.ואמצעיםכוחות

מגעלבגאוהמפקדמדברקרובות-מדילעתים
וע"נבחראנושיחומרע"ילבצעשהצליחצעים

גאושיגלההיהמן-הראויואילו;מיוחדיםאמצעים
געורוולבצעלהשיגהצליחעליוהמוטלשאתכךעל

בדרך-כללהעומדוכוח-אדםהרגיליםאמצעיו
ל

המפקשלוהמחשבההמרץשכלהואהכרתרשותו.
אלה.שלבניצולםיתרכזו

הבאיםקציני-המטהאתלשכנעיודעיםמפקדים
רבים-יותרורכבלכוח-אדםהםזקוקיםכימגבוה""

רגשאולםכך.לעשותפופולריואףקלדבראכן,
א'-והלאההנוחיותמןלהנחותנוצריךהתובה

לכוחהצעהלעבדישאלהסמךעלוהשיטה.ההשבון
מתמידלצאתאסורלאמתו-של-דבר.הדרושהאדם
ובלתי'עצמאיתלהיותחייבתיחידהשכלההנחה

משי'לצורךבמיוחדהוקמואחרותיחידות;תלויה
לנצלן.ויש-מות-משלימות

קיימינוכו'אכסוןאספקה,שירות-אחזקה,דרגי
לאפשווכדימלחמה,בשעתהתרחבותלצרכיבעיקר
בשלביניעודםאתלבצעהלחימהבתחילתלכוחות

אכן,חיוניים.אלהאיןשלוםלתקופתבה.מכריעים
ש-כך,להתקיןישותפעולםהשירותים,מבנהאת

ןחירוסובתנאיגיוס-חירוםשלבלחץלעמודיוכלו
שירות-אחזקהשדרגיכוונהבללהיותיכולהלאאולם

יחידוהשלמוחלטת"עצמאות"יאפשרושביחידות
ויחידת-משנהיהידהשכלהמחשבהויחידות-משנה.

נכונה,אינה-בכל-עתעצמאיותלהיותצריכות
אתלספקכדיאך-ורקהוקמורבותיחידותהלא

נקבעולכךובהתאם;אחרותיקידותשלהצרכים
ש--מתאימיםדרגי-שירותוביחידותבעוצבות

כוח-אדםשליעילניצוללודאבאמבנם
שלמומחה,

עקבבאמחוסר-היעילותניכרחלקזמן,ונעלציוד
מנהלתיתלאי-תלותעיורתושאיפהכפילות-דרגים,

לפי-מלחמה.בתקופתורקאךלמעשה,הדרושה,-

ב-יחידתוצרכיאתלהציגקציןשלמחובתוכך,

שירו-מביא-בחשבוןכשהואביותר,מדויקתהגדרה
שהדיוןלאחררקאחרים.גופיםידיעלהניתניםתים

אלה,גורמיםהבנתעליושתתורכבכוח-אדםבעניני
ביעילותשינצלנכון,לתקןגםלהגיעיהיהאפשר

נכונה,בצורהמומתיכוח-אדםויחלקהקיים,כלאת
נכונרחלוקההצבא.מבנהשלורוחבואורכולכל
ה-אחדהריהי-ביעילותשינוצלכוח-אדם,של

חיסכון.עלהיום-יומי"ב"קרבהראשוניםצעדים ומתואםקמןצות
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;עצמואתלשאולחייבליחידההאחראיאדםכל
ובחנתיבדקתיביחידתיהקיימיםמהתפקידיםכמה"
קיימיםמהםכמה*,"?האחרוניםההדשים3במשך
בזאת,להגידרצוניאין."?בתקןפעםשהופיעומשום

יצירתלצורךתפקידים-סתם,בתקןבשעתושנקבעו
1סטטייםאינםשהתפקידיםיודעיםהכלאולםעובדה.

אףאומצטמצמיםמתפתחים,ומשתנים,הולכיםהם
העבודה.התפתחותועםהזמןע6-לחלוטיןנעלמים
ביקורתדורשכוה-האוםשלהיעילהניצולכלומר,
רגישותגילויתוךהתפקיד,התפתחותעלשיטתית
עלוהשפעותיהןוירידותיו,עליותיולגבימיוחדת
ל-לעתיםישכזאתמבדיקהכתוצאההרצוי.התקן
ממנו,לגרועלמשקלו,להוסיף1התפקידאתשנות

זאתנקודהלצרכים.בהתאםהכל-לחסלואו
כאחד.ובכוחות-המילואיםהסדיריםבכוחותחשובה
כוה-שלהיעילהניצולעניןעלנוסףועוד.זאת
אניהאם"יהשאלהגםכאןמתייצבתלגופו,מאדם
קרב-יום-יומיבאותוכלומר,."?טובהדוגמהמשמש

-וכאןעינים)אלפילפניבמבחןהמנהיגותעומדת
להכשל.אסור-הקרבתפקידיכביתר
ביחי-המצוי-בפועלכוח-האדםבשטחקורהומה

לאנשיםבדרכיםתאונותנפקדות,ישמשו-נא?דתך
חוקי-מאי-ביצועהנובעותאחרותותאונותולרכב,
היפוכו)או-התבליתיהשימושאופןוכן-והירות

המשמעתשללדינמיותמדד-ובמצבותב"שיאים"
מפקדכלעצמוישאלויחידתו.המפקדאצלוהרוח
מנהיגות,בהןלמדודאמות-המדההןאלו"1חיילוכל

יחיד-ומצבמצבימההיחידה.ורוחמשמעתאחריות,
אתלגלותעליואזייקשהלא"?אלהמידיםלפיתי

האמת.
ב-ההישגיםהספורט.הגופני,האימוןבעניןוכן

ולאבנוורקאךתלמיםוהםלצבא,חיונייםזהמוטח
או"םדיוניאוזרות,מדינותשלתקנות-רכשבשום
ה-מספרהמתאמנים,מספרשביתת-הנשק.יועדות

תח-המדד.הם-הם-אימון-גופניבקורסיחניכים
הםלא-הולנדלקראתוצעדות-ראוהרויות-גביע
כאןהקובעים

עלהיום-יומיבקרבלנצחלנוהכרח:לסיכום
ב-בקרבלנצחשנוכלכדיחיסכון-האמצעים-והכוח,

ומשמעתחינוךקפדנית,ביקורתפיקוח,תכנון,שדה.
שלדרישותיהןמשימותגהשעה.הןאלה-לחיסכון
הצטמ-כלעםויותריותרתוחמרנהאלהמשימות
וב-גוף-צבאי,אויחידהשלרשותבכוח-האדםצמות
אשרובמומחיותו.באיכותוהצטמצמות.עםיחוד

אולם1בלאו-הכימצומצמיםאלההרי"לאמצעים
ויצ-ילכוהאמצעיםשגםלכךנכוניםלהיותעלינו

טמצמו.

המפקדיםאךבבלתי-ידוע,להלחםאמנםקשה
-הבזבוזלפניניוגלויצו-השעהכילדעתחייבים

לנצחחייביםאגו-1זכורקבוע-ועומד.אויבזהו
עצמנונמצאאחרת,היסכוןעלהיום-יומיתבמלחמה
ש-שעהיתגלהוהדברברשותנואשראתמכלים
לחימה.לצורךיידרש

לצרכיבהתאםכוח-האדםחלוקת



אבישרא.אלוף

ימהשוםפל-מלתמותשלהסמוריה
ההס-שלותועלתהבערכהלדוןשבאיםשעה

-יהאחתהאסכולהאנשיאומריםטוריה-הצבאית,

ל-היתידההאפשרותטמונההצבאיתבהסטוריה"

כיצדכךעלהמושגיושתתעליהםיסודותהעלות

אותו1ממלחמות-העתידמלחמהלהתפתחעשויה

תכנונההבנתה,לגבימסקנותנובעותשממנומושג
כןועל;ניהולה"לגביאףועד-למידה-ידועה-

להקרהנודעתההשיבותאתלהדגישחדליםאינם
בתפקידים-אנשי-צבאלגביההסטוריה-הצבאית,

מיונים.

מנוגדת-בתכלית,בדעההאוחזיםאלהזאת,לעומת

מחקריםשללאיש-הצבאערכםאתכלילשוללים

מבססיםזודעתםואתצבאיים-המטוריים,ולימודים

עלבראש-וראשונההם,
אשרהתפתחות-הטכניקה,

שאיןבבללה,בלוחמהמהפכההכניסהבזאתבמידה

העברביןכלשהובקשר-מהותיכלללהבחיןעוד

שמאחורינומלחמות-העולםביןלאואפילו-וההווה

איןהם,אומריםכן,על;בעתידמלחמותלבין-

מושגלגולהעניקכדיההסטוריה-הצבאיתבלימוד

לאואףעתידה,מלחמהלהתפתחעשויהכיצדכךעל

וניהולה.תכנונההכנתה,בעניןרמזיםלנולרמוזכדי

חוקריםבכך,המעוניניםאנשי-מרעאמנםיכולים

בהס-לעסוק-אנשי-צבאואף-אחריםואנשים

האח-בשטחיהעוסקיםשהםכשםטוריה-הצבאית,

לכךנודעתתהיהלאאף-ההסטוריה;שלרים

בתורשביניהם,אנשי-הצבאלגבימיוהדתחשיבות

שבאלה.
ואיש-הצבאאיש-הס-ע

!שונותדרכיםבשתיעוסקיםבהסטוריה-הצבאית

מנתעלחוקרת,בעיןלקטי-העבראתשבוחניםאו

אשרהכוחות~המניעיםאותםאתמתוכםלהעלות

,שבעברלאלההים,;אףאודומיםנשארוכיוםאף

צדדיםאותםובעניניםבאנשיםלגלותשמנסיםאו

אףניתןמהותי.שינוינשתנוהזמניםבתמורותאשר
גםההתבוננותשלהצורותשתיאתלכרוך-אהדדי

לגרעין-בהתאםהמתבונן,יטהתמידאולםיחד.

אוהאחתאתיותרלהדגיששבנטיתו-הוא,המרכזי

אלו.מגמותשתימביןהאחרתאת

כאותוההסטוריה-הצבאיתנראיתהאחדבמקרה

ב-ואיל;שונותמערכותוכךמכךהמורכבמחזה

לא-נפסק,בזרםהזורםכנהרהיאתיראההאחרמקרה

מעיינותמאותםהבאים-גליםאחרגליםשבו

שבו1דומותמטרותלקראתזורמים-עצמם
היצריתאותםאותו,ומטרימיםהאדם,בלבשולטים

בלי-הפסקחוזרים-ונשניםושבו-הצרכיםואותם

שבצדו.שכר-הכשלוןוהןהמשגה,הן

אתהצבאי-ההסטוריבלימודמחפשאיש-המדע
ההיילואילו1נאמן-לאמתשיהיהקד-התופעות,"

ישום"גםאולםזה.לימודשלתועלתילישוםשואף
ההסטוריה-הצב-מתוךהלקה",לימוד"אותועלתי",

להבהרתההתמכרותהנהלהםתנאי-קודם-אית

תבואתמידכי1התרחשות-המאורעותשלהעובדות
תופעהביןהעובדתייםקשרי-הגומליןהבהרתתחילה

יכולזאתלאחרורקלמאורע,מאורעוביןלתופעה

ישום-"דרכילהסיקהמנסההלקח".ניצול"לבוא

אועובדולאאשרותהליכיםממאורעותתועלתי"

מס-לקראתשיוליךסופו-הסטוריבאורחהובהרו

הרומאי.הלגיונרהיוני,ההופליטהפרסי,המיחמהאישהאשורי,ואיש-הקלענושא-החניתהעתיקה,מצריםשלהקשת"...
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אופרטי-בבעיותהואשהמדוברביןקנות-מטעונו
הטכניקה-הצבאית.שבתחוםבאלווביןביות-טקטיות

הנוהלומד-שנסיוןמדע-המטוריה-צבאית
מדע-שלאחרתחוםשוםלךאיןכימאודיתכן

ההסטוריהמתוךהלקח"לימוד"בואשרההסטוריה
ההס-בתחוםכאשררבהכהחשיבותלידיהגיע

על-היאהפכהה-19המאהבמהלךטוריה-הצבאית.

בהכשרתביותרהחשוביםמנושאי-ההוראהלאחדכן
עדהיאשמרהזהערכהועלהמטה-הכללי,קציני
ומננו-אגו.אל

מענין'
בארגוניםכיהעובדהאתלקבועמאוד

דהיינו,-הנוכחיהזמןשלהמכריעיםהצבאיים
המזרחושלהמערבשלהמעצמות-הגדולותבצבאות

שלערכםלגביהשליליתהדעהפוחתת-והולכת-
שב-בעוד1צבאיים-המטורייםולימודיםמחקרים

דוקאזו.נטיהגילויייותרבולטיםקטניםצבאות
כיהתפישהיותרלעתיםמתחזקתאלהבצבאות
לגבירבהחשיבותלואיןההסטוריה-הצבאיתלימוד
במלחמה,וחריצותכושרלקראתאיש-הצבאחינוך
כאןנודעתמכרעתהשפעהלהזניחו.אפשרכןועל
אלהקטנים-יותרבארגונים-צבאייםכילעובדהודאי

ללימודהןהאישיות,האפשרויותיותרמצומצמות

בצבאותשהנןמכפיבו,קונקרטילשימושוהןכזה
בעניןבלתי-מושלםבאופןהתעסקותועל;הגדולים

התעס-עלויתורלהעדיףבעלי-הדבראזינוטיםזה

בכלל.בוקות

שטחיתבחינהלאהדבריםאתלבחוןהבאאכן,

ההסטוריה-הצבאיתכיעד-מהרהלומתבררבלבד,

שברמהאנושיותבבעיותנוגעתשהיאבלבדזולא

העמו-בשכבותמעורהאףהיאאלאביותר,הגבוהה

תחוםלךאיןכי;האנושיתההויהשלביותרקות

קשר-היאקשורהוכי;להזראשרהאדםבמחשבת

ובגדולת-שבפועלו-של-אדםודברדברבכלהדוק

4'שלהביתי-אמצעיהתועלתיהערךן
5מת-צבאיים-המטורייםומחקריםלימודיםן
ןב-;הרוחשלוחר'יףתר""באישןבטא4

ן
בעירי-להעלרתיהיסילת-היתיוןטיפוח

ן
במש-;צבאייםרמדושגיםמצביםהי"דש

4 .י הפי-;וב"תרגילי-מחשבה"מעת-מחשבה

עי-לקראתה'מוליכיםחשיבהנתיבילום

להפאירבישלתצבאיות;החלטותצוב
-אלהכלובעזרת:לפסלהעיקרבין

אינטואי-טפקדיםלהחלטרנדרךבסלילת
טיבית.

כילמשל,נמצא,אזכי-בהנתבונןכךבאםאדם.
תבונת-שלישומהאלאאינןוהטקטיקההאסטרטגיה

בנסיונההטמוןאוצר-ידיעותאותוכלפינכוחהאדם

שלהכללייםעקרתךתיהןכיההסטוריה-הצבאית.של
;משתניםואינםמתמידים,והאסטרטגיההטקטיקה

ל-בהתאםלתקופה,מתקופהמשתנותצורותיהןרק

תקו-באותהמשתמשיםבהםהטכנייםהאמצעיםטיב

פה.
טכניתתמורהשלבתהליךהעולםנתוןכיום

מהפכהמכניסהזוותמורה;חריש-עמוק""החורשת

ה-שלשלוחותיהשארכבכלממשהצבאיבמקצוע

כברלראותכיוםיהיהשניתןמבליהאנושית,תרבות

בתוךאדירה.טכניתהתגעשותאותהשלסיומהאת
גילוייביןיציבכקוטבלהתקיים,מוסיףזומהסכה""

עלהאדם,בלעדיאחדגורםהתמורה-הנמהרת,

לאשניםאלפימזהאשרשלו,והגוףהרומכוחות

ההסטו-התפתחותושלביבכלואשרביסודונשתנה

אופיאותובעליצור-חיהכלליים,בקויונשאר,רית

העתיקה,מצריםשלונושא-החרבהקעתעצמו.
ה-איש-המלחמההאשורי,ואיש-הקלענושא-ההנית

ח"לינדסענ~במ"צ'ינגימ-תאן,שלמקלגסיוקלגסצלב,~מנובעיאבירגדול,הקרימצבא

ימינו"שיהרגליםואישהחדש,הזמןשבשחך
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לההרהשהדברהיהשעשוימכפילתכלית,נאמנותה-הלוחםהרומאי,הלגיונרהיוני,ההופליטפרסי,
חשובעל-כגלכך.אומנהלאשמחשבתםאנשיםאצלהמהודק,הבו-"חזירראש"במערךהקדוםגרמני

המחשבה*אימון"שלמסויםבשלבכיהואביותרמנוסעי-אבירהגדול,קרלמצבאהחוגר-הרגלי

שיט-צבאיים-המטורייםמהקריםבאמצעותתושג'ה"לש~לק-צ;ינגיס-תאן,של.מקלגסיוקלגסהצלב,

עלגםהשפעהורצופים,תייםשלואיש-הרגליםהימן-החדש,שבשחרקנטכט"
ה-שלה"תת-הכרה'

מתחנך.בדיוק,מימדי-מוחאותםכמעטאיהלכל-ימינו

ההםטדריה-הצימתיו?עלוהערנותדעותה-כלעלעצבים,פקעתאותהלב,שריריאותם

בדוכי-המצביאיםבלכיעומדת-בעינההעובדההנוב-הדומותוהפסיכולוגיותהפסיולוגיותתופעות

אחרים,צבאייםברי-סמךוכןועחריהם,ההצלחהאיש-המל-הזה,האישאתזה.ממכלול-נתונימעות

על-חזקאוב"דגש-הצביע-וחזורהצביעותמידהמחקריבאמצעותלהכירישהדורות,פניעלחקה
כדברוהציגוהוההסטוריה-הצבאית,לימודשלערכולביןשבינוהיחסואתאותו,-הצבאי-ההסטורי

וצועדים-בראכןלאנשי-צבאכלעליזאי-אפשראשרהרימהשידוהאבןמןהחללהפעילו,עליואשרהנשק

ומסוני-דרך.כילחשובאיפוא,ניתן,אטומיים.בכלי-ליןוגמור

אל-מענרהרחק-עמוקותהדראשרקלטתביץ,הטכניתההתמתחותלרגלכיהסוברתתפיסה,אותה

המלחמה,חזיוןמהותתוךאל-תקופתולאופקתתגלה-ההסטורי-הצבאיהחקרעללותרניתן
הפותחתהיאההסטוריה-הצבאית"זהובעניןאומרעל-כרעי-תר-כעומדתמחמירה-יותרבחינהבפני

התבוננות-בונתבונןלמעןהגדול,הספראתבפנינובלבד.נגולח

החדישיםממפרשיואחדאשרהערכה,,מתוך-הבנה"הצבאיתשבהטטדריההערך-התועלתי

דל-במליםאחרתאותהביטאקלטיזביץשלביותרו-לימודיםשלהכלתי-אמצעיהתועלתיהערך

עיניו-שלוםבימיהמטוריה-צבאיתהלומד"והלןו-חד""באימוןמתבטאצבאיים-הסטורייםמחקרים

מלהמה".בשעתנפקחותל-והיכולת-הדמיוןבטיפוחיהרוחשלחריף

בהתמכרותעסקפרוסיה,מלךהשני,פרידריךב-1צבאייםומושגיםמצביםבעיני-רוחךהעלות
והואההסטוריה-הצבאית.בלימודחייוכלבמשךנתי-בפילוס;וב"תרגילי-מחשבה"משמעת-מחשבה

לועלתההחלטות-קובעותקבלתכיהודהעצמוצב-החלטותעיצובלקראתהמוליכיםבי-חשיבה

עמוקות-יותרלחדורהיהשיכולככלבנקל-יותרובעזרת1לטפלהעיקרביןלהפרידביכולת1איות*

לרסייעממילאאשרדברההסטוריה-הצבאית,לחקראינטואי-להחלטת-מפקדיםדרךבסלילת-אלהכל

הצבאיות.בהצלחותיולהרבותסיבית.

לךשישוהמינמצאשטרםודאיאשרנפוליוו,לאפשרכדיבהםיש-יסודייםואימוןלימודרק

בספרותמבלי-הרפותוחקרלמדהצבאית,ברמתוהחלטותקבלתיכולתלקראתלהבשילאדםשללמחזו

ו-ומחשבות,קטעי-דבריםלהעתיקנהגהצבאית,שלבתחוםאףמראש,המכיניםהםורקקובעות;

הצביעתמידמעשיות.מסקנות-לקחאלהמכלהסיק'יכולתבשעתםהקנואשרכוהותאותםסתת-הכרתי,

הנודעתטמרתוההסטוריה-הצבאית.ערךעלהואוהוקירוהחשיבואשרהמצביאיםמןלאלהחיוניתכה

מלחמות-תנופהענהלואומרתוזהבעניןביותרהיכולתהלא-היאהצבאיתיההסטוריהלימודאת

אויגךהנסיךגוסטאב-אדולף,חניבעל,כאלכסנדר,ההול-ההחלטותאתהשראה,כמתוךכמעטלתפוס,

83תולדותאתוחזרו-וקראוקראו.)*ופרידריקוסזה-המקוםהרגע,שלהמסוימותהמסיבותאתמות

ש-המופתלפיעצבו-עצמכםשלהם.מסעי-המלהמהעיני-בפנילהעלותויכולתםאלהשלדמיונםכוהות.

לידיתביאכםאלה,ע"יהושרתהאשררוחכם,להם.גורואשרתכונותואפשריים,קיימיםמצביםרוחם

שלמורשתםאתהסותרותדרביםמאותםהתרחקות-בהסטוריה-הצבאיתהחקרבאמצעותובהםוטופחו

ל-להיותהיחידהאמצעיזהואלהיגדוליםאישיםאתולהשיג-במחשבתםלתפוסלהללושאפשרוהם

אומנותסודותאתולהשיג-בהשגתכםגדולמצביאוביתריותר,קולעבאופןיותר,מהרהנתוןהווצב
המלממהא.

ב
הי"חך-גוסטב-אזולף,אויגו'---י)'

וךנפולשלהגדיליריבי')קרלדוכסהארכיוסנדולישבדיהמלך
ל-שבמורותכטובהההסטוריה-הצבאיתאתראהפריוריך-השניהואפרידריק-ס,הי"זזהמאהבראשיתמצביאיה יי-ייגע:::יםי"fflייק""-"י"ה"מ%ו,-'1"נ:ועד'ייי:י:::::נ"2:"יילייבנ'
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בנסיונך-אתהרקלאוהמדוברהמצביא.אתמעצבים

די-עשירי-מעשהנםחיי-אדםאיזהכי-בלבד

ב-זהנסיוןלספקכדיבהםשיהיהבשבילהצורך

הקשהבאומנותוההתנסותהיתהולמי?מלוא-המידה

אלא-?זהשינ-דמעמל14הגיעבטרםהמצביאשל

נסיתיריעלידיעתך-שלךבהעשרתאףהואהמרובר

בעלי-קודמיךשהקרובחקרובשימוש-ראויהזורת,

מעשי-מלחמהאללהשואותשתיזקקע"ילות-העבר,

ההס-מאוצרעתירי-תוצאות,ומאורעותמהוללים,

טוריה-הצבאית".
שוב-בכתביהםמעלים)'וקוכנהאוזןלידל-הארס

ההסטוריה-הצבאית,שלערכהאתנסעלושוב

בלעדיושאי-אפשרכדברהםרואיםאותהאשר

המעו-האמצעיםונאחדובניהולן,מלהמותבהכנת

ואותהמרוממת,השראהאותהלעוררלים-ביותר
תוכללאבלעדיהןאשרמוצדקת,ושאיפה-לגדולות

דרךלעצמהלהבקיעבמצביאהמקוננתהשלהבת

בהסטוריה.להזכרהראוייםמעשיםאל

רבי-הצבאייםההסטוריוניםאחד,)'"הטניגפ.

טעויותלגילויהקנאית-כמעטבשאיפתואשרהערך,

ופותחת-אופקים,מחדשתהשפעההשפיעוחסרונות

תפ-למילוילהקראהעשוייםאישיםאותם"יכותב

-העתידממלחמותבאחתהנהגה-גבוההשלקידים

בכתביוביחודידועשהיהגרמני,וסופרצבאאיש)*
הנוכחית.המאהשלהו.30ה-20בשנותהתיאורטיים

וב-באקדמיה-הצבאיתבשעתי,מרצה,-השיגפ,).*
לניתוחרבותכתבאשרשבברלין,אקדמיה-הצבאית-הטכנית

ד1870-1.פרוסת-הפרנקהמלחמהשללקהה
)1891-1905(הגרמניראש-המטה-הכללי-עש'19*4*(
צרפת.נגדלמלחמהשליפן"תינית"ומעצב

ה"מלהמהאתהגרמני-הפרוסי,המטהכראשבתכננו,)"**
בריטניה,ואוליוצרפתממורם,רוסיה,נקלפיחניתות"לטתי

ל-נדרשתגרמניההיתהבהאחת),ובעונהבזמן-ממערב
בנסיוןשליפןבחר-מהןבאחתהכרעה-מהירההכריע

הדירהעלמכוססתהיתההמבצעיתתכניתובמערב.להכרעה
לאורךמהירהתוהתקדםהגרמני,כנף-הימיןע"יבלגיהדרך

כשהחייל"מערב-דר.ם,דרוםצפון-מערב-מערב,קשת""
תחוםאתימינובשריוללשפשףצריךביותרהימניהגרמני
ב"שלושתהתקדמותשלאחרבאופן,-האנגלית"התעלה
ה"קיר"אלצבא-היריבאתהגרמניהימיןילק"וועיגול"רבעי
המבצעיבמעדךהמוצביםהגרמנייםהגייסותמהויםאותו

מתשלעדבר,שלפירושוגרמניה--צרפת.גבולשלאורך
העיתודאתלהשיגשליפןכאןנתכוןחניבעלשלקנה""
דלת-מעשה"בלבד,אחדמצדופיחהע"יהיריבשלהשלם

המער'.נ-צירה".הסבה-ילסיבובית
האיפעייםתקרבאותםרההנו-קלחת"מערבת"יי*י*)

מלחמת-העולםשלהראשונותבשנותיהלאורח-האופרטיבי

משוריינים,מבקעיםע"יתחילה,מפרידיםהיולפיוהראשונה,
מש-ואח"כהכללי,מערכומןהיריבשלגיברבוחרתריכוז
-ההורגיתלהשמדתווניגשיםבעורפוהניתוראתלימים

הלפיהה-בעלתקוה"*למערכתלכתמרחיקהחלקיתבהקבלה

(ol~wפוליןבמערבמערכותהיולכךרוגמאותהכפולה.
קיחביוסנחירצ4ויחימה(האדוםהצבאשלנסיגתוובשעת

מערכות-גימאומאידךביקנושצ41-איזיוםסולטבה,
המער'.-צ'רקסי.סטיפוד,

ילת-תעודתםלמילויעצמםלהכיןהיאמחובתם
לולאבהסטוריה-הצבאית.יסודיעיסוקע"יהאחריות

בחוסר-מצפון".נוהגיםהיואזכיכן,מק12
ב*בנאומו,)"""שליפןהרוזןגנרל-פלדמרשל,
הפרוסיתאקדמית-המלחמהקלחגיגת-מאה-השנים

להיותהשואףאחדבללפני"יאמרב)-15.10.1910(,
הסטוריה,,הכתובתאתהנושאספרמונהלמצביא

תמידלאבוהקריאהכיבכךאנימודהמלחמות'.של
המוןבתוךלעשות-דרכוחייבבוהמעייןהנה.מגרה

אלהכלמאחריאולםחסרי-תבלין.מעשים-משניים
עובדותתעופות,-גופי-העובדותאלבכ"זמגיעים

ה-אתאזימגליםזהקרקעועל;עתירות-חויות

היהמוכרחהכלכיצדבא-ונהיה,הכלכיצד,תודעה
שוב".יבואעורוכיצד-לבוא

קלסיתדוגמהגםלנוהורישwa~שליפן,והוא,
ב-צבאיים-הסטוריים.מהקריםשללניצול-התועלתי

מעשה-אמן,ששרטטםבקויםהוא,ניסהקקה""ספרו

בדמות-צבאי-הסטורימחקרבאמצעות-לגבש
שלמבעיות-היסודאחתאתיליד-נסיון,עיקר-מנחה

השלמההשמדתובעיתהיאהלא-אומנות-המלחמה
המסקנותאתמכךלהסיקניסהוהוא;צבא-אויבשל

אשרהיאזותפיסתובזמננו-אנו.מלחמהניהוללגבי
הנודעת""***שליפןל"תכניתומסדבסיסשמשה
ל"מערץוכןהראשונה,במלחה"עשמועלשכונתה

השניהמלחה"עזמננו-אנושל**4**(הקלחת"כות
נושא-לבחינה-בתורהואהכניסשבמחקריוהגם-

מ-2100יותרלפניהתנהלהאשרמערכהולניתוח

לפסה"נ).216שנתק"ה,למערכתשנה

יכוםם
כדיבוישכידומה-כהעדכאןנאמראשר
המפחיתהעמדהלכלמתחתהקרקעאתלהשמיט
לימודככלצבאיים-הסטוריים.מהקריםשלבערכם
דעת.ההסטוריה-הצבאיתלימודגםמרבהכןומחקר,
מרחקעדייןשמפרידודאיליכולתדעתביןאמנם,
שביןהמרחקמןהואקטןמקום,מכלאך,;מסוים

ליכולת.אי-דעת
קצין,מצביא,שיהיהבין-הנושחיילמיכל
ארבמלחמהלחםשהואביןפשוט,טוראיאומש"ק
אחדשהואביןאפשרי,קרבלקראתהתכונןשרקבין

צועדנמצאהריהו-המצייתיםאחדאוהמלוים
המש-בעין,להקיפהשאיןשרשרת-לוחמיםבאותה

עפלשוחהואיכולבשנים.אלפיםפניעלתרעת
לגורל,חבריםכעםוהעתידההווההעבר,חייליכל

ההסטוריה-הצב-ואשרלמנת-חלקםהואשותףאשר
לבינתפעםמקשרתאית



פילכסק*ם.ס-אל

למדומידהבאיזו
ממלחמות

מדלפקהוערהגאולמפרידריך3.
היסטוריתתקופהתוךלקחכלימודעסקנוהקודםבפרק

כילהבחיןלנוהיהקלאחד.מצביאהיההלקחמפיקקצרה.

לעבורעתהננסהכהלכה.יושםוגםהלקח,נלמדאמנם

המת-תקומהארוכה,יותרהרבההיסטוריתתקופהפניעל

בראשוהמסתיימתסרוסיה,מלךהגרול,בפרידריךחילה

פוו-הואהראשון,ה"רייך"בתקופתהגרמניהכלליהמטה

בתחםזובתקופהשחלהביותרהבולטתהתופעהמויטקה.
הצבאהפעלתשלהטקטיקהשקיעתהיאהתורה-הצבאית

והתורה-הטקטיקהוצמיחת-אחדטקטיכגוףהקרבבשדה

הקרבלקראתהצבא,אתלהפעילשישהקובעותהאופרטיבית

לתכניתבהתאםהפועלותעוצבותבמספרהקרב,ובשדה

שינויי-אתלתארנשתדללהלןאחת.וטקטיתאופרטיבית

ובמבניהלחימהבתורתתקופהאותהכמהלךשחלוהיסוד

מצבאות.

האידיאלית,סכימת-הקרב""אתלעצמנולשרטטנרצהאם

:זהמעיןשרטוטלערוךנוכלהגדול,פרדריךשלהנשאפת,

-ן.. שן
1מס.מרשם

ע"ימערך-אדיבלשיבושפארתיךשאיפת

מאגףהתפפה

בוהיואחד.כגושפרדריךע"יכרגילהופעלכולוהצבא

במאמץיחדיו,כללכדררהופעלוהםאולםגופי-משנה,אמנם

לקחבהיסמוריה
?קודמות

מפ-היהפרדריךחיל-הפרשים.וגם,חיל-הרגליםגם-אחו

מעלכולו,עללשלוטלושאיפשרבאופןצבאואתעיל

שסכימת-לומראפשרשבמגדל-כנסיה.מתצפיתאוהסוסאוכף

מועט;קרבותבמספררקבמלואההצליחהפרדריךשלהקרב
שפרדריךהעוכוהרוסבך.ובקרבלויטןבקרב-ובעיקר

שרביםלכךגרמהמשנייםבמאמציםעוצבותלהפעילנהגלא

בנצ-גםבמפלה.אףאובאי-הכרעה,הסתיימומקרבותיו

אויביו.שללטעויותיהםחלקהיהורוסבךלויטןלידחונותיו

שלצבאוהיהמגבלותיואףעלכילצייןהראוימן
נזנוראםבתקופתו.ביותרהטובהצבאהגדולפרדריך

כשכיריםברובומורכבהיההגרולפרדריךשלשצבאו

אתלאמןהיהשצריךנזכוראםלחיילם,קשהשהיהזרים,
לרמת-האימוןשהגיעועדממושכתדיתקופההשכירים

זאתבכללבנותפרדריךהצליהאיךנזכורואםהנדרשת,

משמעתובעלבשוה-הקרבמפליאכושר-תמרוןבעלצבא

גדול,כמצביאפרדריךאתלהעריךנדעאזרק-למופת
צבאימכשירליצורתקופתו,שלהסברתייםכנתוניםשידע,

ביותר.יעיל

בקרבשהשתתףבורסה,הצרפתיוקצין-הצבאהתיאורטיקן

פרד-שלמבנה-הקרבשלהחמורותבמגבלותהבחיןרוסבך,

עוצבות-הצבאאתלבנותהכרחשישלמסקנהוהגיע-ריך

;ואופרטיביטקטיתיאוםתוךאלואתולהפעילעוצבות,

אחהמצווריתוח,המעיהגםמאפשרזהשדברכמוכן,
למסקנותשלישי.מצדמרוכז,זהלס-שנימצדסימה,"

גסנמצאנוספים.צרפתייםתיאורטיקניםאףהגיעוכאלו
וכברדה-ברולי).מרשל(בפועללהגשימןשעסהשר-מלחמה

הנההארגוני-הטקטיהלקחאתללמודשההכרחלעיל,הזכרנו
עםהצרפתית,המהסכהלאחראלאבאלאהלכה-למעשה

צבא-ההמונים.הופעת

עלמעוצבהיהשכברצבאימכשירלידיוקיבלנפוייון
ודה-גיבר).פורטה(קודמיושלהתיאורטייםהיסודותבסיס

8.עמ'ק"ב,חוב'ראהז*

ליישםעלינואולם;וקטניםגדוליםאחרים,צבאותמלקחבקביעותללמודעלינו

גהנ::גה:וג:יהןשךסגרבם::



שלגאוניותובדיביזיות.ארגון-קבעמאורגןכברהיההצבא

אופך.ארגון-משנהגםa~pnהזמןכמשךאוד-צפוליזן

בחידו-כל-כךלאהתבטאה-הקורפוסיםגבוה-יותר,ביבי,

בשדה-פעותו"בורכיכאשרובבהנו,הצמאכארגוןשים

הקרב.

סכימתיבאופןלהגדיראפשרנפוליוןשלתוית-הקרבאת

אתלרכזיש;במפוצלשדה-הקרבאללהתקרביש:כך

אתלתתוכדיבהםלשלוטכדיהקרבלסניהקורפוסים

במתואם,להפעילםוישובקרבהפעלתםלצורך-ההוראות

אףולעתים-מלפניםהתקפהע"יהקרבאתלהכריעכדי

רובעםנפוליוןהתיצבבהםמקריםוהיומאחור.חסימה

אותםתוקףכשהלקםהאויב,שלבעורפושלו,הקורפוסים

מלפנים.

האוסרטיביתהיערכותובאופןגדוליםהפרשיםאףעל

תפי-תמציתאתלהעמידאוליניתןהשונות,בהזדמנויות

:הבאההסכימהעלשתו
ץ/""

ן,אק

י=""1ש4ע,

ש

//מ/

2מם,מרשם
-נפוליוןשלהגורעתההיערכות-המרובעת".

התקרבותבמטעתמרוןחופששמירת

היהתקופהכאותההיחודשמנגנון-הקשרלזכוריש
סטטיםמבניםעלמבוססשהיהבלבד,איתות-ה"סמפור"

קבועים.קויםולאורךנדלים,למרחקיםלקשררקוהתאים

לכןהרץ-הרכוב.היהבזירת-הקרבהיחידיואמצעי-השליטה

הקרב,לפנישלוהקורמוסיםאתלרכזנפוליוןתמידשאף
לקרב.כניסתולפניהצבאעלהמלאההשליטהאתלאדאכדי

בניהולרבותתקלותלוקרונפוליון,שלזהנוהגואףעל

האפשרות,חוסרע"יבעיקרנגרמואשרמקרבותיו,הלק

דוג-מספרנזכירבמהירות.פקודותלהעבירהקרב,במשך

בקרבברנדוטשלהקורפוסשלאי-הפעלתו1(:מאות

קולותאתשמעאבלבאויב,נתקללאגרנדוטויחנה

לאהיולאאולם;שכןקורפוסשלבאזור-הפעולההקרב

שהואקרהוכך-שלוהקורפוסאתלהפעיללאוהוראות

ערבשרדף,גרושי,מרשלשלהקורפוס2(כלל.הופעללא

בכייןבנועווהתרחק,-הפרוסיהצבאאחריואטרלו,קרב

fn7elaשהיתהמבויTIDלאזורלהחזירויכולתונפולים

הקרב.

המחשבהשלההסטוריתההשתלשלותאתלהמחישכדי

מהמפלותהצרפתיםשלמדושהןקחלומר,גובלהצבאית

עליוומשנוספו-הגדולפדדריךבתקופתמהפרוסיםשנהלו

שנפוליווצבאימכשירהבשיל-מתאימיםחברתייםתנאים

אמומםשהיוצבאותלהכריעכנירבהכיעילותבוהשתכום

הפרידריכיאנית,הטקטיקהעל

למרו-הפלוסיםזנעיקר-נפזליזןאויביואת,לעומת

הבאים:בשטחיםבעיקרוהנפוליוניהמהפכניהצרפתימהצבא

הצבאארגון2(זצבא-המוניםוהקמת-גיוס-חובה1(

מבצעיהםואומרטיבי.טקטיבתיאוםוהפעלתן-בעוצבות

ובויטז'גניזנאושרנהורסט,:היואלהשימייםשלהראשיים

והסיקנפוליוןתורתאתשגיבשהעיקרי,התיאורטיקןואילו

קלאו-היההניתוח-ההיסטורי,בורךהמסקנותכלאתממנה

זביץ.

הברתיההתפתחותבגרמניההלהה-י"סהמאהבאמצע

התאגוו,הקטנותוהמדינותהנסיכויותרבת-חשיבות.ומוינית

אלפרוסיה.עמדהשבמרכזהאחת,לאומיתלמדינהלבסוף,

ביסמרק.שלשלטונובתקופתזוהתפתחותהגיעהשיאה

אשר-גדולצבא-המוניםלקייםגרמניהיכלהזהבמצב

הצב-התפיסהמבחינת(ההסטוריממשיכושהיהלותרניתן

אמצעישגםלזכורישהמהפכה-הצרפתית.צבאשלאית)

"4

--3
/

.,.4
3מם.מרשם

התכנסות--מולטקהשלהמערכהטעימת
לקראתכוהניהמטעלפינבעיךתפקדת"~

1866(.בהלנתקנעגראץ,מערכת
'
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ה-י'ט,המאהבאמצעהתפתחווהתחבורההשליטההקשר,

עודהיהלאזהבמצבומסילות-הברזל.הטלגרףהיפעתעם
לפניצבאואתלרכזההכרחמולטקה,הגרמני,למצביא

צבאו,אתלהפעילהיהיכולוהואינפוליוןכדוגמתהקרב
ניכרים.ממרחקיםבנפרד,אחת,אופרטיביתתכניתלפי

מרשםרחה(כזוסכימת-מערכהלבצעשכדילצייןיש
רבות-עוצמהבעוצבותלהתארגןהפרוסיהצבאהיהצריך3(

עצמאיתפשלהלשםכינפיליון.שלמהקורפוסיםבהרבה
חזקהלהיותהעוצבה-המחמרותהיתהצריבהממושך,לזמן

גובשוזוגמגמהיכולת-תחזוקה).מבחינתוגם(בעוצמתה
אופרסיב=פכגופיםהארמיות,שכלול-יתרידועלושוכללו

במתואם.המופעלים
יוכלו2,מס'למרשםוהשואתו3,מס,במרשםשרמבט
כהמ-מולסקהשלתכנית-המערכהצמחהאיךלנולהמחיש

נזקתאםנפוליון.שללתכנית-המערכההגיוניהסטורישך

העוצבותריכוזשלהקטעאתונסיר2מס'מרשםאת
לזולמריהדומהסכימהנקבל-המערכהאוהקרבלפני

'שניםעשרותמספרשלתקופה3.מס,במרשםהמצוירת
התיקוןאתלהכניסהיהשניתןעדלחלוףהיתהצריכה
הצבאארגוןאכן,הנפוליונית.בסכימת-המערכההזהה"קל"

שסייעוהם-החדשיםבאמצעי-השליטהושימושבארמיות
לידילהגיעההבהמאהשלהשניהמחציתהצבאותבידי

ב"נוסח-למערכת-קנהגרומהסכימת-קריא"לבצעהיכולת
חוש*.

הרא-שמלחמת-העולםלצייןגסכדאיזה,פרקבסיימנו

גופי-המשנהמבנהאתבתחילתהגיבשהרקבעצם,שונה,

להופעתן,פרט-לעילשצוינוהמערכה,לקראתהגדולים
העיקריהלקחקבוצות-ארמיות","שלבהמשך-ההתפתחות

בשינוייםבעיקרנגעהראשונהממלחמת-העולםשהופק
ובטקטיקת-הוחיתההספנות,הנחירותשלבמבניםמהותית

בשדה-הקרבהופיעוחשניהבמלחמת-העולםואילושלהן.

גםולעתיםדיביזיות,(שלמותמשורינותעוצבותלראשונה
האופר-הצבאיהארגוןאזלםוארמיות-משורינות),קורפוסים

ביאם-מעמדעדתןהחזיקארמיותלפיהיסודיטיבי

קבוצות-"שלהמבנהמעליווטופחנבנהיותרועודתע41
פיקודי-זירות.שלואףרמיות-,%

תקופהבמשךנלמד-לקחאיךלהראותניסינוזהבפרק
מאויבי-לקחצבאותלומדיםוכיצדממושכת-יחסית,המטורית

רירנוהמבנה-הצבאי.בשדהוגםתורת-הלחימהבשדהגםהם
ולבמוחותיהםלעתים,מתבשלת",,הנכונההתורהאיך

התפתחותשלוכןגדולוועאירופיותמלחמותהיעדרשל9
התפיס.ת-הצבאיותוההדבשות-אחדמצדסכנתם,אמצעים

הצרמןהמלחסרת-הנפוליוניורעלקןניתוחעלהמושתתות
המער'.-שני"

בפועלמוגשמתשהיאלפניניכרזמןצבאתםהוגרדעות
למצבותממצביאישירות","הלקחנלמדתמידלאכינוכחני

כיהבחנווחניבעל).סקיפיושלבמקרהימולצבאמצבאאו
אנשישלמוחותיהםאלמשדה-הקרגהלקחנזרק""לעתים

אח"כורק-אותומנסחיםאותו,מגבשיםיםמחשבה,

ומת--צבא)אותותמידולא(כלל-הצבאבחוגינקלטהוא

גבוה.יותרהרבהשלבעלגשם,
וה8זהמפרקללמודשעלינוהעיקרישהלקחיתכן
כיהמחשבה.(ריההתיאבאנשימדייותרלזלזלשאל-לנו

אתנושאיםובשקידתם,כעקשנותםשהם,אחתלאקורה
היו-בגללבהמבחיניםאנשי-המעשה","אנו,שאיןהגחלת

היום-יום.בחיייתר-על-המיגהשקועיםתנו

מיצום4.
ןדכנ1לקחדמ1למיא)

אתלנתחנוטיםאינםמנצח-םצבאותכיהטועניםישנם
:השאלהאיפוא,נשאלת,נכוו.לקחמהםולהפיקמבצעיהם

אתהלומדהגא-ומפסידשטועהמיכיהדעהנכונההאם
?הלקהאתלומדיםהמנצהיםשגםאו1ביותרהטובהלקח
-:דוגמאותמספרלהלןנביאהבעיה,אתלנתחכדי

סקי-ק):לקחלומדשהמפסיוהמוכיחותדוגמאות,1(

1מנפוליון-וגגיזנאושרנהורסטב)1מחניבעל-פיו

הראשונה.מלחמת-העולםלאחר-הגרמניםק
:לקחלומדיםאינםשהמנצחיםהמוכיחותדוגמאות,2(

קרבותיוכלאתבונההחלהזמןשבמשךהמנצח,גפוליוןא)

ויראם,קרבאילא.,קרב(זיתית"והתקפהמחץעצמת-אש,על
לאחרהצרפתים,דוגמתב)ואטרלי)זקרבבירידינו,קרב

המהפכניבערכוהבחינושלא-הראשונהמלחמת-הע,'לם

קרבךעלקרב-ההגנהאתבתורותיהםוהעדיפוהשריון,של
ההתקפה.

לקה:מפיקיםמנצחיםשמצביאיםהמוכיחותדוגמאות,3(
הכרהאיןכיבקרב-תיהםמוכיחיםקיסרויוליוססקיפיו

לערוךאפשרוכייסתחרר-עליהם-ראשםמנצחיםשמצביאים
לב4גםבהםולנצחמזהירים,קרביתרבותשניםבמשך

וההסתגלות.לימוד-הלקחכושרהפסד

ואינםישמפסידיםצבאותשגםהמוכיחותדוגמאות,4(

שלהצרפתיתהדוקטרינהכך,יהנכולהלקחאתלומדים
שז!-!1078,ממפלתכתוצאהשפותחה-התקפה-בכל-תנאי

מלקהוהתעלמה-מספקתרוח-ת-קפניתלהיעדריחסואותה
מאוחהלהסיקוהיהשניתןופגיפתהעוצמת-האטהתגברות
להתקסות-ההמוגיפאח"כשהביאההשזודוקסרינהמלחמה.

שנגמרוהתקפות-הראשונהבמלחמת-העולםהגדולות
מרובות.ובאבידותבכשלונות

שהספסריכלליכ"חוק"לקבוענכיןזהאיןכינראה,
הכרצחגסלקח.דטו1איש-והמנצחלקח,הלזמרחנא
אפ-מקרבותיהםלקחלהריקויבוליםהחביםהמפסידונם

56

שצ41נ4נ,נ



לעתים,האכזריואפילוהאוביקטיביהניתוחבדרךפנקסו

בלתי-געימהןתהיהאםיאפילוהביקורת-העצמיתובדרך

אוביקטיביבניתוחהכרחח
ובביקורת-עצמית

שיתחבא-אל-לואסורוההמוני,הקרהצבאיהשיקול

כגון,(רגשניתקשותבנטיותנטגששהואשעההכלים

היומצוייםבשעתםואמנם,תשי").בכלהתקמה":הסיסמה

אתלהסיקיזעו-ידועאשרצבאייםהוגי-דעותמסמיקבמספר

מלחמת-הבוריםבארה"ב,מלחמת-האזרחיםמלחמת-קרים,לקח

עודאיןהקיימיםשבתנאיםוהבינו-רוסיה-יפןומלחמת

וגדרות-מכונות-היריהנגדרגליםשלבמסהלהסתערטעם

בשר-"המותע"יהכדוריםספיגת""שרעיוןהבינוהםהתיל.

נ305בשנתצ'רימולה,בקרבכברבעצם,נתבדה,החותחים"

ה"פלגגה"מבנהאתהספרדיתאש-הארקבוזיםשברהיכו

שעודהבינוהם1צרפתי)שבשירותהשכיצריםשלהצפופה

השכל.במקוםלבואיכולאינוהרוח
ת%להשיגאוליהיהניתןהראשונהבמלחמת-העולם

בקנה-להכרעותולהגיעוהאופרטיבי,הטקטיהתמרוןתופש

כמוחדשים,באמצעי-לחימהלהשתמשבליגםגוול,מידה

האסטר-הנישהבדרךמעצמות-ההסכמה""נקטואילוהטנק.

להכנעתםהצבאייםמאמציהןאתמרכזותוהיוהעוקפת,טגית

תור-אתהכריעואילו1אויביהןשביןהחישיםשלתחילה

אוסטריהאתואח"כוהבלקן,המזרח-התינוןבזירתניה

נגמרתהיתהומהמלחמהיתכן-הבלקניםבזירתובולגריה

שונות.היוהמויניותשתוצאותיהגםויתכןיותר,מוקדם

שטענוהלוחמים)הצדדיםבשני(ואנשי-צבאמוינאימהיו

אתלרכזהיהנכוןואוהקונקרטיתהצבאיתבמציאותכי

-החישיםהאויביםאתקודפלהדבירעל-מנתהכשמצים

להכותשיאפשראסטרסגי,במרהב-תמרוןכךע"יולזכות
זריונשמעלאקולםאולםהעיקרי"."האויבאתביתר-קלות

וה.בכיין.רצינימאמץנעשהלאתלושים,נסיונותומלבד

בהדרגההסתמנההטקטיתברמהשגםלציין,אוליכדאי

צרפתיקציןחופש-התמרון.אתלהשיבשאפשרהשיטה

חיל-הרגליםאתלהפעילהציע'זוכר)שאניכמהעד-מ"פ(

הסתערויותשלבשיטהולא-הסתננותשלבשיטהבהתקפה

בדרך-נפלה,הצרפתיהקציןשלזושהצעתוידוע,המוניות.

שימושליווישהביאוהוהם-הגרמניםלידימן-הורכים,

להצ-שהבינוהמתקפה,(1918בשנתשלהםהגדולהבמתקפה

המער'.-השניהבמלחה"עוגנרל-אזמ"פ*

כברונחרץכמעטבובזמןאולם-ניכרותטקסיותלחות

האסטרטגית).ההתשהע"יהגרמניםגורל

ההסתננותבלויתהאסטרטגית,שהגישה-העוקפתחושבני
הרא-מלחמת-העולםאתמוציאההיתהוהאופרטיבית,הטקטית

מקפאון-החפירות.שונה

בבסר"להטיף,כדילאהיוםמוזכריםהאלההדברים

אנושנלמדכדיאלאהראשונה,מלחמת-העולםלקברניטי
מדו-רגשי-כבושעליצרים,עלרגשות,עללהתגברהיום

שהםצבאייםמהלכיםאותםרקונעשה-וכדומהברם
מסויםחלקיראהאפילוביותר,והשקוליםביותרההגיוניים

מדי.כנועזיםאלהמהלכיםבתוכנו

קטניםצבאותשלמדולקחג)

גדוליםמצבאות

שנעשושגיאותלצייןבליזהנושאלסכםאיאפשר
קטנים,עמיםאלגדוריםעמיםשלתורת-הלחימהביישום

החברתיבמצבםהתחשבותללאפעלושהמיישמיםשעה

אוסיואתלהביןומבליהאתרוגיםאלהשלהמיוחדוהכלכלי

כדיבהןשישדוגמאותשלושלהלןאביאעם.אותוקל

:להזהירנו

מהמנענעיםהעבריםשלמדוהלקחעלהצבענוכבר1(

התורהשלהתוצאותועל-אותםהסובביםהאחריםוהעמים
הזאת.ה"קגויה"הצבאית

לזו,דומהתופעההסתמנהההשמונאיםבתקופתגם2(

מבנה-אתלחקותהיהודיםהתחילומסוימתבתקופהכאשר

הדיאדוכיים.בצבאותבפלנגות,להלחםוהחלוהיוניהקרב

עלעדיפותלהשיגהיהודיםיכלולאזהשבתחוםכמובן,

זובשיטהשנוהלומהקרבותורבים-הייאווכפםהצבאות
במפלה.נסתהמו

לחקותשלמדהמצרי,בצבאנתקלנובמלהמת-העצמאות3(

ותורת-הלחייהארגונילמבנההשייךבכלהבריטיהצבאאת

היעילהמכשירבלקהכרחוילהשתמשהיהיכוללאאבלמה,

הצבאותלאומיהתאיםלאהלזכי-חיקההואאותו
לחימתם.ולרוחהערביים

המשמר.עלולהעמידנולהזהירנוחייבותאלודוגמאות
וקטניהוגדוליםאחרים,צבאותמלקחבקביעותללמודעלינו

הת-תוךצבאנו,מציאותאלהלקחאתליישםעלינואולם

וזאתאצלנו.הקיימיםהקונקרטייםבתנאיםמלאהחשבות

חיקויע"יולאענייני,ולימודניתוחע"ירקלעשותנוכל

פשטני.
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ט151מבוE11lE-1,111יך1ו1ו1י1411"!1י'י1'%-%ט-%'-!י1בןנוו-וורבו
ק"אחוב'מערכרת""שדמי,י.לאל"מהצבאית"מחשבתנובפיתותולאיזוןבעקבות

ם'ר11ר111(!-1(11-'11

שלק"אבגליוןנתפרסםאשרהראשון,מאמרובסיום
יערערומעטיםשיאבטחונואתשדמיאל"מהביעמערכות","

שרביםאמונתואתגםהביעמאידך-גימא,אולם,דבריו,אחר

הממנה-במחשבהלראשיתלהביאהעשוידברבהם,יהרהרו

רבותשהרהרומאלהאחדהייתיהמחבר.שואףאליואשר

אעמודובטרםלערער.הרביתילהרהרשהרביתיוככלבכתוב,

מןהכלליתהתרשמותיאתלתאראנסהמערעורי,אחדכלעל

המאמר.

שהתעלם-ע"י-הסכנהבתיאורהפריזשהמחברדומני

לצלליםמשקל-יתרמתןתוךהחיוביות,התופעותמכללמדעת

המחברבנההשקפתוביסוסלצורךאלה.תופעותהמלוים

אחיזהכללהןשאיןועבודת-המטהקצין-המטהעלתיאוריות

ועוד;זאתמספיק.עיוניבסיסאפילווהחסרותבמציאות,

בלתי-ידיעהעלמבוססותהמחברשלמהערכותיורבות

דמיומות.עובדותתוספתכדיעדהעובדות,שלמספקת

ב-שהובאוההגדרותשלדיוקןעללתהותברצוניאין

בתי-שלבהגמר-הלימודלא-טעםהוגדרואלהדבריםפדותה;

קורסלבוגריהמטה-הכללי.שלרשמייםובפרסומיםספר
ב-שדנהרבין,י.האלוףשלהרצאתוודאיזכורהמג"דימ

השפעתםובאופןבעקרונות-המלחסהבמלחמה",גורמי-היסוד"

יבחיןזובהרצאהלהזכרהמנסהתורת-המלחמה.עלאלהשל

ומן","הגורםאתגורמי-היסודעלהוסיףשהמחברגללה,על

המל-עקרונות"שלממקומםלחלוטיןהתעלםזאתולעומת

בהשנקטזוחלוקהאגב,תירת-הלחימה.עלומהשפעתםחמה*

כךבנידוןקיימותמסיג".למשהשהלכהשאינהודאיהמחבר

שונים;אנשי-מחשבהואצלשוניםבצבאותשונותהשקפות

בר,ישראלד"רסא"לשלהגדרותיואתאזכיראםדייני
לפיקודבביה"סלוחמים",גופיםהתמתחות"עלבהרצאותיו

לחלוטין.שונהבצורהגורמי-היסודאתקבעבהולמטה,

ב"מחשבההדןבפרקערעוריעיקריאלאם-כןאעבור
נוש-ציבוראתהמחברמחלקהנושאהצגתלצורךהצבאית".

חלוקות:בשתיהקצונה,אתדהיינואי-המחשבה-הצבאית,

אנכית,-והשניהדרגות;לפידהיינואופקית,-האחת

וקטיני-מסהמכאן,מפקדיםתפקירישלהחתךלפידהיינו

ה-החלוקהאיןעניינוהבהרתשלצורךקובעהמחברמכאן.

הת-בושרשלהתכונותואת"היותאותו,מעניינתאופקית

ואומץבריאהגיוןהניתוח,חריפותהעמקה,יכולתבוננות,
לסולםבההאםולהגבלת(להקבילניתןשמסקותלהתיק

אולםהדברים,שלזהחלקללא-סייגאנוכימקבלהדרגות".

אינההאופקיתשהחלוקהמשוםהאםלהקשות:-אנירוצה

למפקדיםאנכית,חלוקהלקבועצורךהיהלמחברמתאימה
שאינןלעיל,המחברשמנההתכונותכלהאםוקציני-מטה?

תפקידים,לפילחלוקהניתנותדרגות,לפילחלוקהנישות

חסריהקציני-מטהואילואלה,בכלמחונניםשמפקדיםונמצא

סוגלפיקציןשלהצבאיתהשקפתונקבעתמאימתיאותם?
סידוגיז(העושיםקציניםשלהשקפותיהםגורלומההתפקיוז

צה"לבמציאותהאם-מזוגדולהומטה?פיקודבתפקידי

קצין-מטה-פלוני"ולומר:באצבעלהצביעבכללניתןהיום

התפקי-מילויעובדתלציוןפרט(הנו"מפקד-ופלוניהוא,

אותה-שעה)?בפועלדים

השונישורשיאחרבתהיתוהמחבר,סגי.לאבזאתאולם

וקצין-המפקדשלתכונותיהםאתמציירההשקפה",ב"נקודת

שתכונותלהוכיחומנסהביניהם,יחסי-הגומליןואתהמטה

מחויבותוהןהתפקידשלממהותופועל-יוצאבבחינתהנןאלה

אשרהמפקד,אתשתיארהחיוביהתיאורולעומתהמציאות;

המתפרץוההברקות,הרעיונותכ"אישאותורואההמחבר

הנתיבה-תחוםאלוהתושיה,האלתורמרחבאלהשגרהמגדר

שתפקידוכמיקצין-המטהמוצגהריהנועז"והמהלךהעוקפת

הבעיותמיצגהמציאות,קרקעאלהמפקדמעוףאתלהעגין"

הדרךאלהנוטהוהבטחון,הזהירותשלדברםוהמגבלות,

הבדוקים".השגרהדפוסיואלהסלולה

קצין-אתלהציגצריךמדועשאלות.מספרמתעוררותכאן

קצין-המטהאתלתארלמשל,אי-אפשר,מדועזה?באורהמטה

אלפקוחהבעיןהצומהוהדמיון,המעוףאיש"הבאה:בצורה

הדרךאתלסלולכדיומסלקםופגעיםמכשוליםהמגלההעתיד,

המפקדסביבהיוצרוהיזמההבטחוןאישהמפקד,להחלטת

ה,סיכוז-קבלתאתהלזעלהמקלהתוקמנית,נועזתאוירה

ההסטוריהכמהלךראינולאהאםשבהחלטתו".המחושב'

במחשבההתמורותממהוללישהיוקציני-מטהטיפוסיהזכאית

לאולאחריה,במלחמת-השחרורמנסיוננו-אנו,האםהצבאית?

אותןשללשהמחברהתכונותבכלהמחונניםקציני-מטהראינו

מהם?

ל-כל-כךכנראההדרושהההבחנה,שעצםאלאזאתאין

מת-אינםוהדמיוןהמעוףהעוז,כיבמקומה.איננהמחבר,

אישיוהמגולותהנןאלהתכונותחתך-תפקידים;לפיחלקים
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שישנםלמדנו,ומהנסיוןכאחד.ולקצין-המטהלמפקדהחיוניות

קצינרישנםומהססיפ;שקוליםמפקדיםוישנםנועזיםמפקדים

שכאןאלאומהססים;שקוליםקציני-מטהוישנםנועזיםמטה

לחלוטין,ממנההתעלםשהמחברחשובה,נקודהלראותיש

קצין-המטהשלעוז-רוחואיןתכנון-התכניותשבשלב-והיא

מאחוריבצנעהפועלקצין-המטהכיגילוי,לידילבואעצל

הזמניםקצין-המסהשןוהברקותיורשיונותיוכיהפרגוד,

לבאומר:העתיזוסוגיהולסיכוםהמפקד.שללהחלטתו
ההשקפההקצין.שלהשקפתו-הצבאיתאתהקובעהואהתפקיד

עלהפועלותהשפעות-מצטברותשלהתגבשותהנההצבאית

הש-הן:שבהןהעיקריותאנטרהצבאי,שירותובמשךהקצין

במסגרות-צבאיותאףאושונים,בצבאותירות-צבאי*טיות

ישירותהשפעותוכו';פרטיזניםחי"ש,פלמ"ח,כגוןשונות,

-אלהוכלעצמית;קריאהבקורסים,לימודיםשלועקיפות

כאדם,ואורח-מחשבתוהקציןשלאופיותכונותבסיסעל

כפרט.

נקודת-עיצובעלכמשפיעיםהמחברשמנהלגורמיםומכאן

הצבאית.ההשקפה

הנוגעיםלאלהרקאתיחסכולם,אלהגורמיםאלאתיחסלא

הצעירגילו""לפיקוד-ולמטה.לביה"סבעקיפיןאובמישרין

השפעתוהיקףאתלהעריךעדייןמאפשראינוביה"סוטל

זהנושאאללהתיחסמהנסיונותרביםשהרתיעדברוכיוונה,

שדמיהאל"משלמאמרוזומבחינהפומביותובמותמעל

בגללרבה,הנהביה"סבשבילוחשיבותווראשון;יחידהוא

מזוית-ראיההדבריםאתלראותלמחברושישנההאפשרות *ddא.,י.
המפקד".,.מחשבתאתלהעגין"

דעתיאתכאןאביעוחניכיו.ביה"סמדריכישלמזוהשונה

המחבר.ע"ישהועלוכפיכסדרם,העניניםלגבי

ממנהלבארהיורקים"אלהעלזכותללמדבדעתיאין

בכלימחירשאיבהמאידך-גימא,גורס,אינניאולםבעבר",שתו

שופעותבארותבצרןכאשרונדלחו,שנדלדלומבארותאף

שב-אלהעלובאינותםבכמותםהעוליםוצלולים,רביםמים

הישנהלבארהיריקתסנים.שניזולבעיהכיהישנה.באר

האסתטי.בחושפוגעתשהיאלכךפרטסכנה,משוםבהאיז

עללהתרפקלקיים,להדבקבנטיהטמונהמרובהסכנהואילו

כיהעתימ;התקדמותעםערכןאתשאבדושבעבר,מחשבות

ניתנהשלא-דוקאגבוהיםוקצינים-קציניםאצלראינו

להתפארהנטיהאתידיעות,ולרכושללמודהאפשרותלהם

תוךחדשה,תורהלכלובביטולבזלזוללהתיחםבבורותם,

במלחמת-השחרורניצחנו"המפורסמת,האמרהעלהסתמכות

וסמוךידענו,שלאלכךתודותואוליזאת,כלשידענומבלי

מהלנחש,באאינניבעתיד".שגית,גםזאתשנעשהעלינו

הידועכלאתאזידענואילומל"מח-השחרורתוצאותהיו

האםאחרת:-שאלהלשאולהמקוםכאןאולםהיום,לנו

להוציאהבאחדשבבחינתהנהבפו"מהנלמדתהתורהבאמת

בפו"מהנלמדשכללומר,יותרנכוןזהאיןהאםהישן?את

ושטחיםנושאיםמקיףביה"סהאיןהישן?עללהוסיףבא

בצה"ל?בתי-הספרבמסגרתבעברכללנלמדושלא

בשירות-הצבאישירותושנותמרביתאתשעשהכמי

דרךההגנה,שלוהמ"מיםהמ"כיםקורסילמן-ההורכה

סוגיהלבחוןאנייכול-לפו"מלביה"סועדהמג"דיםקורס

משוא-פנים.ללאזו

סולדכהשהמחברוהנוסףהחדשמהואם-כן,ונבחן,הבה

ה-שבהפעלתעיקררהמחשבהבמאומהנשתנוהאםמפניהם?

נשתנההאםמג"דים?בקורסבעברשנלמדבפיבקרב,גדוד
תיאורטיותולסוגיותלהערכת-מצב,הנוגעבכלאורח-המחשבה

שלהיסודייםהקויםאתלפו"מביה"סשינההאםאחרות?
השנים,במשךשנתגבשהכפיצה"ל,שלדוקטרינת-הלחימה

תכונותלניצולבלילה,לשימושהלוחם,לעדיפותהנוגעבכל

לפו"מביה"סשלחיטוטיוולן.לאועוד?וההפתעה,היזמה

ההדרכהוצרכיהצבאהתפתחותשלהנורמלימהתהליךנובעים

טכ-ופיתוהתורת-הלהימהפיתוחכמו-ממנוהמשתמעים

הנושאפיתוחוהמשורינת,הרגליתהעוצבהשלניקת-ההמעלה

יוועים-שהיוחיליים,נושאיםמיתוחואףעבודת-המטה,של

לקציניםלחלוטיןוכלתי-ידועיםעצמם,החילותלאנשילמחצה

חדשביןלהתלבטותמקוםישאלהבכלהאםלחיל.שמחוץ

לישן?

עמדת-"והואהמהכר,שמנההשניהגורםאף-ועתה

לפו"מ".לביה"סשישהבכורה

עיקראשרלקציני-מטה,בית-ספרזהבבי"סרואההמחבר



ואיןוכו',לוחות-מטהנוהלים,טכניקת-המטה,בפיתוחעסוקו

מו-שהואאלאבלבד,זוולחהממקריסובהכשרת.עיסקהוא

בהערת-(בוהלומדיםהמפקדיםאותםאתב"רוה-המטה".ביק

הכיתיאינהצבאית"אקדמוה"המהבר:אתלתקןגיברצאגב

האק-פו"מישלורמתומסוגוהגבוהש,לבתי-הספרההולם
הנןואחרותסן-סיר""וסט-פוינט","שלמסוגהדמיה-הצבאית

הצעירהנעראת.אר,כהתקומהבמשךהמכשיריםבתרסמר

בהצעותיוביותרמובלטתהמחברשלזותפיסה.)*לקצינות

לפו"מ,מקבילבית.ספרלהקים.מציעהואכאשרלפתרון,

דומניכזה,למוסדפו"מאתלהפוךאומפקדים,להכשרת

כלתףמידיעהנובעתוהיאלאמתקולעתאינה.זושהערכה

ביה"סשלגהבלתי-נכ.ומהערכהבפו"מ,הנלמדשלמספקת

ההדרכה.במערכתומקומו

זהבית-ספרשל.מקימומהואס-כןשנבחןהראוימן
ההורכה.במערכת

מפקדים,להכשירביה"סשלהבלעדייעודושאיןהיא,אמת

כיום.מ"פיםקורסאובשעתומג"דיםקורםיעודכדוגמת

רשמית,שהוגורהכפיבית-הספרבמטרתלרגענעייןאםאולם

רב-סרןבדרגותקציניםלהכשירהיאביה"סש"מטרתנמצא

שיכ-יסודותלהםולהקנותבדרגתםמטהלתפקידיוסגן-אלוף

בעתיד".יותרגב.הותבדרגותפיקודלתפקידיאותםשירו

רבי-סרניםלהכשירצריךלפו"מבית-הספראיןדכולם,אליבא

זהדברמשמעותכיבדרגותיהם,לתפקידי-פיקודוסגני-אלופים
לפנימהםהנדרשדברוגדוד,פלוגהעללפיקודלהכשירםהיא

האםלהכשיר?ה-אנדרשמפקדיםאיזהכן,אםלפו"מ.בואם
העוצבות?מפקדישלבמישריןהכשרתםאתפו"מעלנטיל
לעשותצריךצה"לשאיןרקולאברורהיהיאשהתשובהדומני

שמערכת-ההדרכהאחרים,בצבאותמצאתישלאאלאזאת,

שללהכשרתםומעליו,לפו"מבמקבילקורסים-גבוהים,הכלול
שלהמכווניםוהכשרתוחינוכוכי.)*.בלבדעוצבותמפקדי
מפקדי-הגדודים;קורפאתעברועםמסתיימיפהגבוההמפקד

ידיעותבהקניתהגבוהיםבתי-הספרעוסקיםוהלאהמכאן

כ-קציני-מטה~למפקדיםיפהשכוחםכושר-מחשבה,ופיתוח

המיעדיםהפונסיונוהקציןשלהאישיותתכונותיוורקאחד,

שביןהשוניאתהמבטאיםוהם-הםעוצבהעללפיקודאותו

גבוהה-יותר.עוצבהלמפקדלמשל,הדיביזיה,מפקד

שלמאיחוברתלפנימונחתהדבריםכתיבתבעת

לעומתומבקרו.המחברהשנים:כמובן,צדקי,זהבענין)* הדומהוהשימושבאמריקה,היקוטאקדמיה""במלההשימ.ש ב-הרבה-יותר)קצרהבוהלימודשתקופתלמוסולאם-כי
ממפח'-וביניהם(יבשת-אירופהבצבאותהרי-בריטניה
אקדמיה""הכינוייהיהנפוץהגבוהה)קציני-המטההכשרת
הצרפתיביה"סא'1אגב,דרךהמטה.שלהגבוהוםלבי"ס
דוקא.אקדמיה""מכונהסן-סיר","המסורתיבשמוהידוע
-שלפנינו.הויכוחעיקראלהבמונחיםלאמקום,מכל

המער'.
צבאשלde(~cole(Guerreלמלחמה"ביה"ס"אף)*.
כאחד.מטהוקצינימפקדיםלהכשרתנועדצרפת

Review""341111%]ביה"משנותד5-להמוקדשתארה"ב)(ז

סקירותמצויותזובחוברתליונהרת".ב"מצודתומסהלפיקוד

סקירותהמערב.בארצותדומיםובתי-ספרזהבית-ספרעל

ודרךבתי-הספרמערכתאתהמתארותדיאגרמותמכילותאלה
נתי:פפרמצאנוהצבאותבכלואמנםהקצינושלההקדמותו

אלהבתי-ספראולם-מביה"ס-לפיקודןומטהגבוהים-יותר
מכשירלפו"משביה"סעוצבות?מפקדיםלהכשרתנועדולא

גבוהים-לקציתםמיועדיםאלהבתו-ספרקציני-מטה.בשבילם

בהפעלתעוסקיםשהםבכךהואבתכניתםהשוניועיקריותרו
לרגוןהאופרטיביותמע.צבות-השדההגבוהים-יותרגופים

נושאיםשללהכללתםבהכרחהמביאדברוהויביזיה),החטיבה

בין-זרועיים.שיתוף-פעולהונושאימוינייםאסטרטגיים,

כמוסד-פו"מאתלאורך-ימיםלראותשישגורסאינני

היוםניצבתצה"לבפניכיבצה"לזביותרהגבוהההורכה
שלמאלההגבוהותבדרגותהמפקדיםשלההכשרהבעית

הכשרחםהמשךבעיתבעתידתצוףוכןלפו"מ,ביה"סמועמדי

מצומ-תהינהבחו"לההשתלמותאפשרויותפו"מובוגרישל

להכשרתםמסגרתלהקיםיהיהצה"לועל-בהכרחצמות

ליבריאולםבתחומיו.ואםלפו"ממחוץאםואלה,אלהשל

להיותיוכללאמפו"מיותרהגבוהמוסדשכלספקלכלמעל
פרקיםבתכניתולכלוליהיהושעליולמפקוים",בית-ספר"

הנלמדתבמתכונתאחריםונושאיםעבודת-מטהשלנרחבים
בפו"מ.

להכשירפו"מחייביותר,גבוהביהרספרהוקםלאעודכל

במטרתומוגדרהריזהדברשבעתיד.העוצבותמפקניאת

הקבר",,.זכרונותל9מתרפק"
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האםסיח-הספרוזאתעושהאמנםהאםאלא'לבמוןלנוואין

שצתןנושאכםבאותןהואפו"משלעיסוקועיקרבאמת

המחברז

ה-תכניתפרטיאתלפרטביכולתיאיןמובנותמסיבות

בהארהרקאסתפקטעותו.עלהמחבראתולהוכיחלימודים

עובדות-יסוד.מספרשלכוללת

ואלהפרקי-יסודיחמישהבית-הסטרשלבתכנית-הלימודים

הם:
ותפ-השוניםהחילותבהכרתהעוסק-צח"נמבנהש

וחיל-האויר),היל-היםלכוללעולם

שלי-אג*מ,בשטחיעבודת-מטההכולל-עבודת-סמהנ.

ומודיעיהאפסנאותשות,

תורתשלהעיוףהצדאתהכולל-התלחמהתורתג.

.)*המלחמהתרגיליואתהמלחמה

גיאוגרפיהצבאית,הספוריההכולל-צבאיתהשכלהד.

הכרתוחידושים,סטנדרטייםאמצעי-למיסהצבאית,

ועוד.זרים,צבאות

ובעל-פה,שככתבהבעההכולל-כלליתהשכלהה.

ישראל,מדינתבעיותהתיכון,במורחוכלכלהחכרה

ועוד.

מה-אחדלבלהמוקדשמשך-הזמןאתעתהונראההבה

הנ"ל:סרקימ

הלימווים.שעותמכלל15%-צה"למבנה

""23%-עבודת-מטה

"40%-תורת-המלחמה

"גן%-צבאיתהשכלה

"7%-כלליתהשכלה

שלאאחרים,ונושאיםספורטלפעולותמוקדשים4%יתר

הנ"ל.בפרקיםנכללו

נורידאם-הנ"להמטפריםלקחאתלסכםאם

ההיונייםוהכללית,הצבאיתההשכלהנושאישלהאחוז18את

23%שמתוךבחשבוןנקחואםכאחד,ולקצין-המסהלמפקד

הכוללההדרנה,לפרקמוקושהחציכמעטעבודת-מטה""של

ועודהצגותתטל"גים,ממקדות,לתרגיליתיקי-תרגיליםהכנת

רקתופשלעבויות-המטההמוקדששהזמןאנורוא-מהרי-

אלאבלבד,זולאאולםהלימודים.תכניתמכללקטןחלק

מהכלל,יוצאללאבית-הספר,שלתרגילי-המלחמהשבכל

הערכת-לבצענדרשוהואהמפקד,בתפקידחניךכלמתורגל

יתורגלבטרםהמוצגת,לבעיהטקטיסתרוןלהציעכדימצב,

עבודתאתלרובהכוללים-התרגילשלהאחריםבחלקים

ה-שאיןליבריוההנדסה.התחזוקההארטילריה,המודיעין,

בצורותעוצבהשלתפעולהבעיותהכולליםתרגילים)*
ה-מטהמתרגשילהבדילנושאיהן,גלעלהמסוימזתהקרב

אומודיעיןימטהתרגיליכגוןמסוים,מטהבנושאעוסקים
אפסשוה.

'ליסור.כדי,החניכתןלכלמספיקהבבית-הספרהניתנתהכשרה

'נועושכית-הספריש.לזכורכיעוצבהועלפיקודעצמםעל

'קודםנסיוןללחסריםמהחניכיםורביםצה"ל,חילות'לכלל

יבטוחני,.אולםמכנעים.בתפקידי-מטהאופיקודבתעריי

בנושאיםונסיון-מטהחיקויינסיוןשמאהריהמחניכיםשאותם

1

י

לפיקודאותםהמכשיריםהיסודותכל.אתמקבליםמקצועתם,

בעתיד.עוצבהעל

קשוראשרהמחבר,שמנההשמשילגורםמכאןאעבור
והתדירותהשיגוןההרגשה,"והוא:לפו"מביה"סעםבעקיפין

שלהדפיםואלמימאות"לעייןטרחתילאטכניים".בפרטים
בסיכומילא-פעםנוכחתיאולםותמרונים,תרגיליםסיכומי

יתכןהדברים.בתיאורכאןהפריזשהמחברודומניהרגילים,

שלבלתי-אחידהמהגדרהנובעתבהשקפותיךהשונישנקודת

טקטים-ונושאיםמזה,סכניםנושאיםלסיוסיווגםנושאים,

אלה.ביןהברורהגבולאתקבעטרםאישכימזהומחשבתיים,

הנושאיםרשימתאתלמינימוםעדלצמצםמוכןכשלעצמיאני

עלולשהדבראי-הפופולריותכלעם-אסומוכןה"טכניים",

לבזבוזהגורםנכון,בלתינוהל-קרבכילומר,-לילגרום

סיורלמפקדי-משנהמאפשרשאינודברהמפקד,ע"יזמן

ה-ש"שעת"דחיתבעקבותיוהגורראוהקרב,לפנימוקדם

טכני.עניןבבחינתאיננולהאיר-היום,עדההקפת-לילהשל

בצרם,חסרות,אםגאונייםורעיונותהברקותיועילומהכי

אל-הפועלומרהכוחולהוציאםלממשם,והיכולתהידיעה

שגרתאלהמחברהסתערותעלמליםבמספרלהגיבברצוני
הת-לפנינושכאןדומניועוד.נוהל-קרבכגוןעבודת-המטה,

השבםלחניכיוחוור-ומשנןבית-המסרפתוחה.לדלתסרצות

בשליטהלמפקרלמייןוהנוהליםהמסגרותמטרתביוהערב,

כדיבאההמתכונתידיעתכילהגבילו:ולא-בגייסות

הנכוןהארגוןהאיןמסוימים.במצביםשבירתהאתלאפשר

האפשרויותאתלמפקדהמקנהדוקאהואאמצעי-השליטהשל

לרכזהיכולתאתהתמרון,גמישותאתהנועז,הצעדלנקיטת

ועוד?במהירותאש

ותמרונים,תרגיליםשלניהולםאופןעלקובלהמחבר

דבריאתאנימקבלבהם.והשופטיםהאקריסשלותפקידיהם

אתולעודדלשאוףישותמרוניםבתרגיליםשגםהמחבר,



לחזור-"כדבריו:המוסכסובגדרשאינםלמהלכיםהמפקוים
עודלהצעידםומכריע,נוסףלמאמץוגרודפלוגהולהקיס

במהאלאהמשבלת".השגרהלתחוםשמעברמייגעמסע
אימיגייסות".עפותמרוניםנ"תרגיל~ם-אמוריסודברים

וגדודים..."חטיבותמזיזיםבלבדפיקסבהבל"

שעהשונים,בתרגילי-מפקדותזולמגמהישוםאפשרותרואה
ואטלולאחוכאלעשותנקלשםמופעלים.אינםשגייסות
מפקדיםמזיזיםכלבדבהבל-שיהםכאשרכולו;מהתרגיל
אתואפשרבדיההכנותכלשנעשומבליוגרודים,חטיבות
בקראמנםקייםמצויים,הגייסותשאיןבמקוםוכאן,החרוזה.

אפ-אתהמסוימים,הנתוניםבתנאיםלהעריהשמתפקידויה
עליהם.ולהגיבמהלכים,אותםשלהריאליתשרות-הביצוע

עובדתיתהערת-תיקוןלהעירברצוניישזה,בנושאבדברי
מש-עלשדמיאל"ממדברהתלהבותו,ברובהמחבר.לרברי

הסדיריםהחניכיםמביןוכוהני-שגרה",שוטרי-נוהל"שללחות
בתרגיליםובקריםשופטיטלתפקידיהנשלתיםפו"מ,של

העובדתית,האמתמתחומיהואחורגשכאןאלאוכתמרונים.
שיפוט;לתפקידיפו"מחניכינשלחולאמקרהשבשוםמאחר
שנערכהקציני-מילואים,השתלמותשל-אחדבמקרהורק

חשבוןעלהחניכש,נדרשו-ומתקניובית-הספרבמסגרת
להעסיקיהיהשאפשרכדיבקרים,כתפקיוילשמשחופשתם,

ה-במפקדותבתפקידיםהשתלמות-המילואיםחזיניכלאת

ובתמרוניםבתרגיליםלפו"מביה"סשלחלקומתורגלות.
בהכנתולסייעבית-הספרנדרששמפעם-לפעםבכךמתבטא

הרגהלהתקדמותבמעםלאשתרםרירתרגיששלוארגונו
זוגD~a"בצה"לשחלה

בית-זבולפוימבית-הספרקיוםשלהקצרהבתקופה

ומוסוותאישיםמפירביםלשבחיםהראשוןומפקדוהספר
זרי-הדפנה".עלח2"ביה"סאיןכן,פיעלאףובחו"ל.בארץ

לקידומולתרוסהעשויהביקורתכלברצוןמקבלבית.הספר
י.שלמאמרואתרואהאניאיןוושמבחינהאלאוהכונתו;

המחברשלוההתראהשההעקהדומניבמשהו.כמסחעשדמי
אורח"שהיההמחבהלא-מחומה".עלמהומה"בבחינתהנן

פגע",כלהרואהלרגעאורח"להיותנתכוןבביה"ס,לרגל"

שניתןנושאיםלגבירקיפהזהפתגםשלכוחושכנראהאלא
נכסיםלחניכיומקנהבית-הספרוקצר.שטחיבמבטלראותם
קצרה.תקופהלאחרככרפירותנושאיםכולםלאאשרשונים,

תכניתשלבלתי-מספקתידיעהשעקבהוא,מטבע-הדברים
המכ-הפירותאותםלראותהמחברנתפסועבודתוביה-הספי

-השטחפניעלהצפיםהקליםהונריםאתבהקדם,שילים
אתבהםוראה-ועודכתיבה-צבאיתשגרת-המטה,כגון

בביקוריוהצליחה,לאהמחברעיןביה"ס.שלחזות-הכל
מחוללשביה"סהעמוקיםהשינוייםבההליכילהבחיןהקצרים,
בעבווהלסדרחינוךאופקי-המחשבה,הרהבתכמובחניכיו,

אינניעבודת-המטהבשטחועוד.כושרעבווה,ובמחשבה,
כשלעצמהנאשרהשגרהבפיתוחהעיקריההישגאתרואה

אחת-ולתמידלהרוסהצליחשביה"סבכךאלאהנה)חשובה
קצין-"שלהמסורת-המקודשתאתמקוה)אניכךעכ"פ,(

דרך-אתהעושיםמלירה",ו"קצין-שלישותמלידה"אפסגאות

עגיםפיקודי.קצין.שלישותאלועדגדודימפקידהתקדמותם
הצ-שביה"סהשונות,במפקוותומפקדיהםבית-הספר,חניכי

ל-המסוגלה"אוניברסי'",קצין-הממהטיפוסאתלבנותליח

מאחוריולושתהיהמכליבמטה-המתאם,תפקידכלמלא
לתרומתאשרמסורת-שלישותית"."אומסורת-אפסנאית""

מס-להסיקניתןטרם-מפקססהכשרתבשטחבית-הספר

גםביה"סשלפירותיויתגלושנראות-הימים,ובטוחניקנות,
זה.בשטה

בורומטקיז.סגן-אלוף
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צדקבפאזנילאיזצן
הוא"עץהבליםמוסר..."

י"ח)ירמיהו(

לעליזיםהאנושי:המיןאתלחלקאפשררבותחלוקות

לפיהכל-ופחדנים;לעזיםוענוים,לגאוניםנפש;ימרי

המיןאתלחלקאפשראולםהמחלק.כונתולפיהנדוןהענין

מס-פחותלזקות"גם-אנשיםקיבוץל3או-האנושי

לענין.ושלאלעניןטענות,מיניבכלאותןולתמוךתברות,

מדמיישכהאל"משלגישתוהמחלקינקוטמראשאםביחוד

כלשלוההצבההמינויעםזההזוחלוקהתהאהמידלא"כי

החלוקהאתלכססצורךכלשאיןכלומר,בפועל";ופרטפרט
רקואולי-גםלבססהאפשראלאבלבד,קיימתמציאותעל.

והויות.חזיונותעל-

דבריםנראיםקרובותלעתיםכיקושי,כלבכךואין

מובטחניבאמת.שהםממהשוניםשטחיבאופןהנבחנים

ו-כלשונו)(לנסות""שדמיאל"משלבדעתועלהשכאשר.

ממקד',,שנכנהוהאדםטיפוס"שביןהמהותיההבדלאתלראות'

חיזושמשוםככךראהלא-כ,קצין-מטה'"שיוגדרזהלבין

חלוקתעלמצביעשהואבלי-ספק,היה,סכורשביצירה.

ושאיןבקיומםמודההעולםשכלל"מחנות"הקציניםציבור

לשימתלדאוגw~wאלאפסול,כלכשלעצמהזובחלוקה

הש-מפתחשדמיאל"מהיהאםתמהניהנכון.במקוםהדגש

אותהשכלכדעתוהעלהלומערכות","דפימעלזוקפתו

ב-ואחיזהבסיםלהשאיןמעיקרה,דכאמופרכתהלוקה

לחדשם.שלאהיההראוישמןדבריםמחדשהואוכימציאות

כלשלוההצבההמינוי"אחרשוללהולךשהוא.בקצרה,

ההבדל"עלעוותבהםלראותומנסהבפועל"ופרטסרט

טיפוסי-האדם...".שביןהמהוהי

שקראמילכלברורשבוואיכפישדמי,אל"משלטעותו

בכךההעהצבאית",מחשבתנובפיתוחלאתון"מאמרואת
יל"קציגי-ל"מפקדים"קצינרהצבאחלוקתכיתופשהואשאין

ארגוני-יניןאלאהאום"טיפוסיש"ביןחלוקהאינהמטה"

כלום.ולאהאדם"טיפוס"שלה"אופי"לביןבינושאיןסכני,
קמאכדרךהעקום,בראילונראיתשהמציאותמאודיתכן

ה-בשדה"המוקדםשחינוכומאחרכמאמרו,אותהמתאר

עמדת-תצפית"בחירת"לכללאותוהביאהמופשטת"מהשבה

לגמרישונות-הערכותגםומכאן-השלכות"הנותנת

תופעהלנתחמנסיםכאשראולםעצמה".תופעהאותהעל
עלאכנםמשפיעהעמדת-התצפי%'"כילזכורישמסוימת,

אתמשנהאינההיאאולםהצופה,לעצמושיוצרההערבה

תהליךאתלבחון"הבאשלהגדולהבעיתועצמה.התופעה

המעצביםהגורמיםמתוחאגבהצבאיות..המחשבההתפתחות

אתובראשונהבראשלעצמולקנותכיצדהיאוגו',אותה..,"
אל"מוצודקנכוחה;עצמה"התוסעה"אתלראותהיכולת

הדבריםאין-דבריםלראותחיגוךאיןאםכיבאמרושדמ'

נראים...

וקציני-מטהכמס;קריבנ

הנהולקציני-מטהלמפקדיםקציניםשלהחלוקהכאמור,

לפיחלוקהלחפשאוםרוצהאםארגונית-טכנית.חלוקה

קציניםאחת:הלוקהאלאלפניואיןו"טיפוס-האדם",אופי""

היודעקציןאותוהואהטובהגליןגרועים.וקציניםטובים

ואםכמפקדאםעליו,המוטלתפקידכלבהצלחהלמלא
למלאמסוגלשאינוקציןאותוהואהגרועהקציןכקצין-מטה.

בקציןעניןהמוצאצבאכיוםאיןאלה.מתפקידיםאחראף

היאהאמתלתפקיד-פיקודי.וגםלעבודת-מטהגםמסוגלשאינו תי%.
והערכות..."השלכותהנותנתתצפיתמדת(("

בשירו-להשתמשצבאמוסיףהצרנים,ריבוימפאתשלעתים,

בתפ-אםוביןמסהבתפקידיאםביןגרועים,קציניםשלתם

ה-שעושההמרובותהפשרותאחתזוהיאולםמקוד.קידי

עלאלאהרצוי,עלמלמדתהיאואיןהמציאות.עםחברה
ההברח-בל-יגונה.

DRnהקרוב.ההממזריהעברלאורהבעיהאתלבחוןננסה

תפקירי-התפתחותובורךמילאשלאגדולמפקרלנומוכר

עפ"יקציןשלתפקידובדברההכרעהנפלההאםמסה?

שדמישאל"מזהוכמובןהאום",ו"טיפוסאופי""שיקולי



הןהללוהשאלותלכלנותנתשההסטוריההתשובותמצין?
מונטקה,אתלדוגמהלהביאשלאקשהברור.באופןשליליות

שללמצביאם*)נתמנהאשרעדבעבודת-מטהימיוכלשעסק

גדולישלקומתםככןונתגלהזקנתולעתגרמניהצבאות

הקרובותדמויותלדוגמהניקחאולםבהסטוריה.המצביאים

הנועזכממקדןשנתסרסםגו~ריאן,הנההזמן.מבחינתיותר

נמנההואהסטור%ם.בקרבותהגרמניותעוצבות-השריוןשל

בפי-כךעלגאהוהיההגרמני,הכללי*המטהחיל"על

לאהאםחייל".שלזכרונותיו"בספרובמפורשאומרשהוא

הנכבדיםתפקידי-הפיקודאתשקיבללפניכקצין-מטההצסיין

ש-לאחיכקצין-מטהוהתבלטחזרלאוהאםעליו,שהוסלו

ממנזהנשללואלהתפקידים

-פוג-תנשטייןשלבאישיותותמצאנוספתמאלפתרוגמה

הגרמניתמלחמת-הבזקתכניתאתקצין-מטה,כהיותושהגה,

מפקדבהיותווביצע,השניה,מלחה"עבתחילתבמערב,
בזירת-שלוהמפורסמיםהנסיגהטכסיסיאתקבוצתיארמיות,

מלחמה.אותהבשלהיהמזרח,

בשבילומצערתמדאי-ביותרמאלמתאישיתפרשה

היבמלחה"עמרש?הגנרלשלתפקידופרשתהיא-מאוד

מפקדלתפקידכמועמדבעליונותוספקהיהלאלאיששניה.

קציןכלפניעלבזירת-אירופה,בעלות-הבריתצבאותעל

בשירותודאזארה"בנשיאשלהמוחלטתתלותוורקאחרו

והשאירתהוזה,תפקידממנומזעהשבאמריקה"ב"חזיתהנבון

מרביתאתשעשהאייזנהאוטר,ואילוכקצין-מסהוכתפקידו

כמפקדבמלחמההתגלהמובהק,כקצין-מטהבצבאשירוהו

בדול.

מילאוהמלחמהשבמשךדגוליםקציניםשהיוהיא,רשמת

חפ-למלאבשרוןבהעירטמונהלכךהסיבההיתהלאידוע

למלאכשרוןבהעדרטמונהלכךהסיבההיתהלאידוע

כשהתלוהיה,ראש-המטה-הרשמיתפקידולפיאכן,)*
ל-מובאותראש-המטהוהצעותבשדהכמצביאנחשבהפרוסי
התער',-אישורו
הינדנבורג.שלכראש-מטהפעלעצמושהלזשעה)*'

שהכרחביןשמילאוובתפקידשישארובהכרחאלאאחר,קיד

טעמיכבן-אישתםאומדיניים,ארגונים,מטעמיםנבעזה

להשאירמהרצוןאו-אחריםקציניםלביןשבינוהתאמה

בומקרהעללנוידועלאאולםבו.שהתמההבתפקידאדם

שקציןאוגרוע,מפקדשהיהמשוםבתפקיד-מטהקציןהושאר

המקריםובכלגרוע.קצין-מטהשהיהמשוםכמפקדהושאר

רקהיתהחשיבותה,כלעםהמלחמה,תקופתכילזכוריש

התמונהאתלקבלוכדיקציןושלהתמתחותובדרךפרק

ולאחריה.המלחמה,לפניגםתפקידיואתלראותישהמלאה

מדמישאל"מהזאת,הנימהכימידתגלהכזאתבז'יקהוכל

עלותלויהמעיקרה,טפלההנהלבו,חוםבכלוליהפורט
זמןכלכל-שהיא,במציאותותפקידמקוםלהאיןכלימה.

כשמדבריםקיימתאינהגםהיאטובים.בקציניםשמריבר

בכלגרועיםשהםברורלאלהביהםכיגרועים,בקצינים
כהת-אינהלכךהסיבההריאותםמעסיקיםעודוכלתפקיד,

כל-שהוא,לתסקירהאום"ו"טיפוסה"אופי"מבחינתאמתם

ברירה.בהיעדראלא

היא:שדמיאל"משלדבריולמקראהמתעוררתהשאלה

המעותיםהמושגיםלומאיןהרגלום?".צומחותמהיכן"

למרהיכןקציני-מטה?ושלמפקדיםשלתסקידיהםעלהללו
מחשבתמעוףאתולעגוןהיאקצין-מטה.שלשתפקידו
קצין-הופךהזההתפקידמהותעצםמתוך.וכימפקדו...",

ה-שלדברםההסבלות,נציגהבעיוורמיצגלהיותהמטה

וש-שלבססריהםשדמיאל"מיעיין-נאוהבטחון..,*?נהירות

סוכישלמהביאוגרפיותאחתבכלאופון-מחלנטין,ושלגיננן

-כקציני-מטהבעיקרשנתפרסמוקציניםושל-הקצינים
בדבריםכקצינדמטה,יעודם,אתהסראוהאמנםבהם,ויבדוק

אוליאוקצין-המטה?שלביעויותולםשהואאלהמוזרים

תפקידו,אתכךהמביןמסויםקצין-מטהשדמ'אל"ממכיר

הידבתמיהההכלל?לגבימקישהואומכאן

העתיקצין-מטה,שלתפקידואתלהגדירצריךהייתילו

מרחבאלהשגרהמגדרולהתפרץלחפש"עליוכיאומד

ה-והמהלךהנתיכה-העוקמתתחוםאלוהתושיה,האלתור

למפקדו,להציעהעליוהררן;אתשמצאולסחרנויו...":
המפורסםקרב-טננברג,לביצוע.ניתנתהיאכילוולהוכיח

מקציני-המטהאחדע"יהוגההראשונה,מלחמת-העולם-מימי

דבריואתעדייןוכרים,צה"למקצינירביםלודנדורף**).של

לושהציעשלוהמודיעיןקציןעלהורוקסגנרלשלהחמים

עלאמ-חלפה.לקרברקע-המודיעין""את

מוטלתהמשימהלביצועהעליונההאחריותכיהואנכון

הצעותיואתשבעתייםלשקולהמפקדעשוילפיכךהמפקד.על

בעללהניחקצין-המיהחיבכךמשוסמסהו.שלהנועזות
לוהמעניקיה"-שדמיאל"משלכלשונולדחף"ומאגרי

מן-הכוחלהוציא"שאבשרהמפקדאתלשכנע*.היכולתאת

כילציין,ישוזאתשלו".וההברקותהרעיונותאתאל-הפועל הקרוב-ההסטוריהעברלאזרהבעיהאתנינתז.
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4ג

הגומזותהצעותיואתשבעתיםלשקולעשויהמפקד

סטהושל

אתשיהנךצבאוכיהברקות,עלפטנטג"דוקאלמפקדאין
יחנךכיבהברת-המגבלות"נציגי"להיותקציני-מסהו

וכיכנתונים-שאין-לשנותםוהמגבלותאתשיקבלומפקדים

קצין-המטיתחיתךלביןהמם~חינוךביןלהפרידור-אפשר

זאוז.עושהאינווצה"לואת,העושהצבאאין

אתלהכירכיצדהקציןאתמלמדהטובהצבאיהחינוך
ועלהברקות","בפנימעמידהשהיאהמגבלותעלהמציאות,

שהונךקציןה"הברקות".לביצוענותנתשהשהאפשרויות

עלנמנההואאםטוב,קוין-מטהויהיהסובמפקויהיהכך,

טובים.קציניםצומחיםשמהםהאדם"ו"טיפוסהאגופי"בעלי

תדרה..יתצאשאדלפןכי.

המחשבהבתחוםהחדשהלעתהאופיניותהתופעותאחת
ותורתה.עבודת-המטהפיתוחעלהדפסשימתהיאהצבאית,
הצרפ-הלמאחריהםאולםהגרמנים,היוזהבשטחחלוצים

כילצחןניתןכללבדרךוהבריטים.הרוסיםהאמריקנים,תים,
שימת.הדגש

כרוכהשהיתה-ותורת-המטהעבודת-המטהעל
בהכנסתאובי"ס-למטה,בהקמתהמטה,שלבריאורגניזציה

בהקיעהגםולעתיםשלו,הלימוניםבתכניתיסודייםשינוים

צבאייםכשלונותלאחרדוקאבולטתתנופהקיבלה-כנוחדת

בהכ-והןהארגוניבתחוםהןוריענוןלחידושהמאמץ)'

מלחמתלאחרבצבא-רוסיההורגשווהממקדיםהגייסותשרת
ואורחי-המבנהאזלםוהענפימוהשטחיםבכורוסיה-יפן

מערכתשלוהןהרוסית,לקדמית-המטה.הכללישלהןהפעולה
השתלמות-ושלהגיסות,עםהמשרתיםקציני-המטה-הכללי

-כן.לפנישניםעשרוהנברוטופחונקבעושלהם,ההמשך
המער'.

יחמוקרבלאמרבמיוחדהתנופההורגשהבגרמניהקשים.

לאחר-בארה"בשז117-0,מלחמתלאחר-בצרפת)41806

מלהמת-לאפר-כבריטניהנ8ע8)(,אמריקר,-ספרדמלחמת

)904!-יפןמלחמתלאחר-וברוסיה)899-1902!(,הבורים

)1905*(.

הקציןשל.בלימודיוכנושא-חובהתורת-המטההכנסת

יחשבה-צבאיתשיטתשלכהכנסתההצבאותבכלהתפרשה

קציניםלהכשירשתכליתןגבוה,בדרגחינוך-צבאישיטתושל

-השלוםובקשייהחרישההמיחמהבקשיילעמודשיוכלו

הוגי-הועותסברולולא-פחוח.הקטנים-מלהמיתשבין

תורתיפיתוהע"יכיהעולםצבאותשלהגדוליםוהמארגנים

המפקד,עלהשמדגרזןמניפיםהםקצין-המטהוחינוךהמטה
שדמיאל"מפרסםאשרשעדאלאואת.עושיםהיושלאוגאי

שביןכביכול,הגדולה,הסתירהאתאיש.ראהלאמאמרואת

בתי-כלהוא,נהפוךהמפקד.חינוךלביןקצין-המטהחינוך

אתלחניכיהםלהקנותהמוגדרכיעודםרואיםהספר-למטה
כאשרלהםשתידרשנההתכונותאתבהםולפתחהידיעות

לנץמשותףזהיעודגבוהים.בדרגיםפיקודלתפקיוייגיעו
ול-לפיקורביה"ס"נקראיםהםאםביןבתיהספר-למטה,

ביה"ס"רקנקראיםהםאםוביןואצלנו,בארה"בכמומטה",

הכשלו-לזכור:ישזאתכיובצרפת.בבריסמהכאשרלמטה",

עבודת-המטהקיבלושבעקבותיהםלעיל,שצוינובמלחמותנות

קציני-*שלכשלונותדוקאהיולאמשנה-תנופה,ופיתוחה

אלהמפקריהמ.בפניהמגרלות"אתליצג"ידעושלאמשה",

הב-"וללאמחשכה"מעוף"ללאמפקדיםשלכשלונותהיו

נויהחויש.הזמןבתנאיצבאותעללפקיחונכושלארקות",

עלהדגשהושםהוה,החינוךאתבעתידלמפקדיםלתת
לפיקוד-אובבתי-ספר-למטורקציניםחינוךועלעבודת-המטה

ולמטה.

קצין"שלבלימודיוחובהנושאהואהמטהתורת"
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הפיקודבגיה"ס.פיקודללמדאפשרותאיןלילכלידוע

ראהמהיודעאיננינסיון.ע"יבעיקרההנקניתאמנות,הוא

בית-"הקמתעלבמאמרוהמליץכאשרשדמיאל"מבחזונו
בואשרבי"סלפו"מ*וזערכוגדשתוהשקולספר-למפקיימ,

לצמצוםהמעוף,ל"כליאתיביאולא-להניחישכך-
וסילוףהמפקדומותסירוסשתוצאתםההעזה,להתשתהיזמה,

שאל"מופסולים,קשיםדברים-הדינכן"אורח-מחשכתו

בצבאותמוסדאיזהמענין,בביה"ם-לפיקוד-ולמטה.מונהשדמי
למפקרים.זהמיותרבי"סהציעכאשרעיניולנגדהיהאחריפ

התכווןחדשבי"סלאיזהפרטותביתרנשמעאשרעדאולם,
זה,בבי"סהלימודיםתכניתתהיהמהוביח-דשימי,אל"מ
מלמ-האם-בפו"מ:מלמניםבאמתמהיותרלהבהירכדאי

איןשמאאונוהל",ו"כוהנישגרה*שוטרי"להיותשםדים

ממנהלבאריריקהבחינתלעז,הוצאתאלאאלהבדברים
שאל"מתכונה,-התחליף)מהונתבררוכשטרם(שתינו

לפניעודבאההיריקהשהפעםאלא(ככולנומונהשדמי

השתיה...).

עכודת-שלטכנייםאמצעים"באותםלהתחילאוליכראי

רקולושדמי,אל"משלבעיניולענקיםוהיושגדלוהמטה*
אל"מכנגדםטועןמהמענין,בקיצור.זהעניןלפטורכדי

ולפיתוחה".המפקדמחשבתלהזרמתאפיקים"הםשאיןשדתי:

על'מהקלתהוכי
לזמראבותינורצוכאילומשל,דעתו!

טכנייםאמצעיםבחינתשהם(מוצעת"ו"מטהנאה"שסדירה

יושבבולמקוםמאודסמוךאופנועואתהמתניערץ-אופנוע

שקראומעטיםאותםעלנמנהשאניחוששני,וחושב.המפקר
האח-בעתותמרונים*תרגיליםשלהסיכומיםדפימאות"את

יושבבאשדכישצין,שופטאותועםתמים-דעיםואנירונה,

תקיןקשרללאהיוקדת,לשמש-הקיץחשוףתמיםיוםמפקו

מקוםישצל,ו"סיפת"מעודכנותמפותוללאגיסותיו,עם
מה-שלבדינמיותאוהדינמית,מחשבתובערךגםלפקפק

להציבהיכןיודעאינוהמפקדאםנפשךזמסהכיגופא.שבתו

גייסותיו?אתלהציבהיכןשידעהבטחוןמניןעצמו,את

שלובדו"חשופטפסללאשעודלהעיד,אנייכולאולם
עבודת-שלהמבנייםהאמצעיםאתשהיניתמשוםרקמפקד

לנהלכושרוואתשנתןהפקודותאתיפהניתחבטרםהמטה,
הקרב.את

לנסות"הרצוןעלשדמיאל"משלבמאמרוהערהישנה
קבוצת-שלשגרהשבירתחשבוןעלזמן...להרויתבעקשנות

ש-הכרה...מתוךבתפריט...הכלוליםהדבריםוכלפקודות...

יותרבזיקהמחייבתזוהערהלנצחון".הסיכויטמוןבכך

נרהבת.
שלורכסהסתייגות:שלשמץללאלאמרישראשית,

ואיןלגאונים,מותרהכלמראש.ללימודניתנתאינהגאונים
מפק-אותםעללרגענחשובאולם,לגאונים.תורהמכיןבי"ס

המטה-הכללי,ממחלקותולאלפיקוד,שהגיעומוכשריםדים

שמהםממקומותבאמת,נכבדיםממקומותאלאליצלן,רחמנא
לש4מפקדיםאותםעלנחשובשיגיעו,למפקדיםלהםראוי
גבולעלפעולותשביצעוביחידותאלאטפסים",כצל"גדלו

אלהעםנכלולכישדמיאל"מיסכיםאולי(ומעברןהמדינה
כייסכיםואוליהאחרונות,בשנתייםשביצעואותםרקלא

בשניםפעולותשביצעואותהגםזוהגונהלחבורהנכניס
הסאלה.מפקוים-ללא-דופיעלכן,אםנחשוב,שלפניהן).

שלרביםדורותשלמנסיונם,ליהנותוזכאיםורשאיםיבולים
על-כתובהאלינושהגיעהגדוליםוממחשבתגדולים,מפקורם

שיהנושכראיסבורשדמיאל"מאיןהאםאחרים.וע"יידם
שקדמו?מפקויםשלזהמצטברמנסיוןהצעיריםהמפקדים

סדר-עבודהלאאםאחריםשלמנסיונםהלקחמהוכן,ואם
אתו"להקריםבעקשנות""זמןלחסוךשבאווסדר-מחשבה

שדמיאל"מהעלהולירגעים"?אפילוואולישעות,האויב

ושארפקודות"קבוצת.שלנוהלאותוכילרגעדעתועל
שלהמרוכזנסיונםאלאאינםבתפריט"הכלולים"הדברים
כריזמןלחסוךהיאתכליתםושכלבדורנו,המפקדיםגדולי

מנסההיהאזגםהאם-ברגעיםגםולוהאויב,אתלהקדים
ההיפךשהםובריםבעשיתדוקאהחסכון-בזמןאתלראות

בגאונים,המדובראיןושוב,גרולים?שלנסיונםשלימדנוממה

אתללמדםשישטוביםבחוריםהשורה,מןבאנשיםאלא
בשעתם,ללמדם,צורךשהיהכשםממשהפיקוד-בקרב,אמנות

ב-לאדםלושדישדמיאל"מסבורשמאאווכתוב.קרוא

-..------.---------.-........--.--
הקיץלשמשחשוףתמיםיוםמפקדיושבכאשר"

היוקדת..."

מחשבתלהזרמתאפיקיםלהיותגחכינוחכמים)לבלמיה
הכמים!

דינמי""באופןלחשוב<1pDDיותרשנוחודאיסהךם,מכל

מדורבנות,מפותלפניוכאשרו"הברקות-,ומעוף*ושהוך
מבטיחבמפקוההשליטהסדרוכאשרממותקן,וקדון-פיקור

על-ידירגעבכלתוסרולאוכיו"בה"דינמית"מחשבתוכי
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ניהול-באמנותאיןוכיטוב,מפקדשיהיהכדידחף"מאגרי"

לתלמידהדרושבשיעוראפילוולולימודלהצריךכדיהקרב

תעודחובגרות?לקבלכדיגיסגסיה

סדר-הואהטעודלימודואםללימוד,מקרפישאםוככן,

והאופןעבודתם-של-אחרים,ניהולוסורוסדר-מחשבה,עבודה

לפיק"דיווגםאלאלמפקדרקלאחיסכון-בזמןלאפשרניתןבו

עבודת-מטהונוהלנוהל-קרב,הואהטעון-לימודאםבקצרה,

כדאיהרי-בתפריט"הכלוליםהדבריםשאר"וכלומפקדה,

בעוב-ולהודותבעיניים,חוללזרותושלאלבאר,לירוקשלא

עבודת-ואתתורת-המטהאתלעודדוכדאישהן.כמותדות

אמנות-הפיקודאתגםספק,שלשמץללאהכוללת,(המטה

שתזכירשואה,עלינושתבואופניענודת-המפקד)סדרואת

לאהעולם,כלעמישלאשלנו,מאודיתכןכינשכחות.לנו
אתולתקןהכשלון,לאחרזהלעניןלחזורהאפשרותתינתו

בדיעבד.מעוותאשר

ירקלאפו"מכילצ=ןישהבריות,אתלהטעותשלאוכדי

שאידשוהומשוספסלשפו"מדבראיןשתינו.ממנהלבאר

ושיטתית,יסודיתבדיקהלאחרונכוןטובשנמצאכלקודמיו.

וכדאיכדאיזהובעניןמשנה-תוקף.קיבלואףבתוקפונשאר

מהלדעתמבלילפסולשלאפו"מ:שלפעולתומדרךללמוד
ישכילהניחיסודנמצאבטרםאשמהלהטיחשלאפוסלים,

לפניותוספותחידושיםלהציעושלאלהאשים,מקוםלכאורה

תוספת.היאוהתוספתחידושהואהחידושאכןכישהוברר

העולום.קשיי
קליםאינםשלוםבימיצבאשלקשיוכיהמפורסמותמן

כילאמר;אףמותרואוליבמלחמה;בפניוהעומדיםמאלה

ודבריםתקציבלקשייפההכונהאיןגורליים.פחותאינם

הכונהגורליים.ובלחירגיליםקשייםהםאלהבכך.הכרוכים

ולקידוםללחימה,הג=סותולחינוךרוח-הלחימהלשמירתהיא
אדםשלמחשבתועיקרשבהםבזמנים,-חורת-הלחימה

צבאשלבעית-הבעיותבקצרה,ימי-שלום.שללעניניםנתונה

הכוללזו,מלהשלהרחבבמובנהההדרכה,היאשלוםבימי

בד--הצבאיותהידיעותקידוםרוח-הלוחם,טיפוחחינוך,

וכמוהלחימה.ואורחיהארגוןשנה-ילנ47התפתחותעםככד

מןיוצאיםאנואיןזהבעניןאףכןאחרים,עניניםבהרבה

לבטיםזה,בשטחאחריםצבאותשללסטיהםידועיםהכלל.

האר-השינותםומתוךהספרותמתוךעליהםלעמודשניתן

מחריפיםשבעתייםהשניה.מלחה"עתוםמאזשחלוגונ=ם

כוחות-עלעומדיםשבעיקרםכצבאותכשמדוברהקושתם

מילואים.

שהדרךבכךטמוןהואהריהקושי,אתולהגדירלנסותאם
המתגיי-הגייסותשללקרבהחלקהכניסתםלהבטיחהיחידה

למלחמהיוכנוכולםכילהבטיחהיאמלחמהפרוץעםסים
ומחוךהעיוןמתוךלבלומוכרתהידועהאחת,דוקטריזהעפ"י

זואחידותלהבטיחהיחידההדרךבאימונים.המעשיתהעבודה

תכנוןאתהאפשרככלגבוהבדרגלרכזהיאהגייסותבקרב
הפיקוחואתההדרכה,ושיטותהתורהפיתוחאתהאימונים,

[.ז;האימונים.ביצועעל
לפיקודיו"גםאלאלמפקדרקלאבזמןחסכוןלאפשר"

ה-הורדת""שלהעקרוןאתהנוגדדברשוםבדבראין

למטה""האחריותההדרכהשבתחוםאלאכלפי-מטה,אחריות

למעלה","שתוכנןמהשלהמדויקבביצועבעיקרהמתבטאת

לאולכןזה,בנושאלטפלנועדלאזהמאמרבמה"ד.היינו
עורריםאיןמולמקהשלימיומאזאבלהדיבור.עליויורחב

רוקמרינההחררתפירושהלמלחמהצבאהכנתביכךעל

ממלאהדדוקטרינה-אחירהלגייסות.והןלמפקריםהןאחירה

אורשת-קשרמאשרלאין-ערוךיותרחשובתפקירבקרב

מבטיחההיאכיבכתב,מפורטותפקודותאושיטתי,דיווח

שמקורההבנה,-מפקדיםביןוהבנההמפקד,רצוןהבנת

כשבקרבולמלחמההיוצאצבאבני-שנים.והכשרהבחינוך

רעהואתאישמביניםאינםשמפקדיודוקטרינות,שלבליל

אהודבוואשךביותר,מפורטותמקודותמתןלאחראלא
והמוס-המובניםהדבריםאתוול9עולההבליי-מוסים:מראט

מיגיםשללבשבירולקרבהנכנסכצבאכמוהוכמים-מראש,

מאוד.מסובךזהאבל.כך,להלחםאפשרותחמושת;נשקשל

הגבוה-בדרגההדרכהבשטחהצנטרליזםליצירתהדרך

בשטחהצנטרליזםלשמירתהדרך"מאליה.מובנתאינהניותר

הצנטרליזםמאליה.מובנתאינהגבוה-ביותרבדרגההדרכה

לחולצריךהואאבלההררכהופעולותכלל3לחולגריךאשו

שבהיעדרומבוססחששישנושבהםהמקריםאותםבבל

ה-חשובהדוקאשבהםבעניניםמנוגדותתפישותתוצרנה

להביןניתןכמהעדיודעבהדרכהשעסקמיוכלאחידות".

ההכללותשלכשה"מפרשים"ביחודשונות,בדרכיםהכללות

איןגמוכינגבדרגיםמפקדיםוביחודבמילואים,מפקדיםהם

חלקרקהמקדישיםאלה,במפקדיםדופיהטלתמשוםבכך

משוםזועוברהבציוןאיןבכלל,לעכורת-הצבא.מזמותקטן

ל3המוילתלחובההתבררקאלאבמי-שהוא,רופיהטלת
יותרלרדתהקורה,לעובייותרלהכנסהגבוהיםהורגים
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שרמי.י.אלץםשלרמאמיולהערה
יזמהו,עלשדמיי.אל"מאתלברךה1ורהרינילכלקודם

ראויהצבאיתע.המחשבהפיתוח"כמוחיוניבהנושאבהעלאת

עלמשנה-צערהננומצטערלכןמזמננו,.לושנקודשזהמשא

ובצדקהוזכר,כךצורמות-במעט.נימותלמאמרשנתגנבוכך,

המחשבהבפיתוחבר-משקלכגורםביה"ס-לפיקור-ולמסהרב,
לא-נכון,באורהמחברע"יתואההואאךבצה"ליהצבאית

שלהמפורטותוהשגותיהםהערותיהםטעה.מתיאורותואר
מלהתיחסאותיפוטרותבורובסקיז.וסא"לפלדננאל"מ

להתעכבליומאפשרות-ביה"סעלבמאמרשנאמרמהל%

שלבדיקתהשדמי.אל"משקובעאחתחשובהקביעהעל
הצבאית,המחשבהלפיתוחרקלאכחיוניתלינראיתזוקביעה

בפרט.וחבר-מפקויובכללצה-ללפיתוחאלא

ול"קצין-ל"מפקד"קההחלאתלקבלניתןכילינראהלא

המחשנהבשדההואכשהמווברבמאמר,המתוארבמימפה*,

זוחלוקהתדעתמידש"לאראהשדמיאל"מכיאםהגכאיונ

מת-הריבפועל",ופרטפרטכלשלוההצבההמיעי.עםזהה

המקריסברובזאתבכלרואהשהמחברהמאמרבהמשךברר

לומראיפוא,ניתן,מכאן"המינוי:לביןהחלוקהניןוהות

שומהאשרלמסקו,העוזריםשהנםמשוםווקאמטה,שקציני

עדבו)המצויאתלאזןאףאו(בוהחסראתלהשליםעליהם

נקודת-השקפתםממילא---חיוניחלאיבגדרהיותםכדי

בהבליתשונותשתהינהההכרחמןמהשבתםורךגםולכן

המפקו".שלגחולו

כדוברעודכלכזוהלוקהמצדיקההמציאותאיןזיועתי

עודשכלהוא,מודע-ברביםדברכיהצבאית.המחשבהבשדה

דוקאלאוהריוכיו"ב,הברקותברעיונות,בתורה,מדובר
וכיו"ב.המצנןהמעכב,הגורםהםקצינן-המטה

שנמצאהדברנכוןהריהצבאית,הפעילהבשוהכשמדויר

יותרלמתאימיםהופכםתכונותיהםשלהתה*כאשרקצעש

ל-וכןפיקודולתפקידיפחותולמתאימים-מסהלתסקירי

הואאליו,לשאוףשיששטיפוס-הקציןנכךספקVRהיפך.

גםהתפקידיםסוגישניאתהצלחהלמלאהנסוגלקציןאוחר

האזימוט"אזתולפיצועדיםשניהם.

להגיעניתןומכווןממושךחינוךשבעזרתלינראהוכןיחדו

דו-תכלי-"שלמסויםחוסרשלזו,תופעהגםלכןכך.לידי

בצבאמאשרצעיר,בצבץיותרבולטתהקצינים,אצלתיות"
תהליךהיוווחינוכוהמפקדיםחברגידולשבו-ותיק

מקביעתהריצה"ל,אלעתהנחזוראםביותר.ויסודיממושך

ש"מכאןלקביעהועדכנ"לחלוקהקיימתשבמציאותההנחה
איןאלהמליםבאמרוכיהדרך.רבוגו'",קמראיפוא,ניתן,

המויסכ8.קובעאלאהמציאות,בתיאורמסתפקהמחברעוד

רבה,חשיבותלונודעתללא-ספקאשרבעניןזו,אכסיומה

מילכלהנחיהבחינתלהיותתצטרךהרי-תתקבלבאם

ובכך-בצה"לומטהפיקודלתפקידיקציניםלחזךשעליו

ביותר.חם-רהסכנהאנירואה

צבאבכלכמוצה"ל,שלבמציאותכיבכךלהודותאפשר

נקודת-בהםבמקריסניתקלאחרת,אנושיתחברהובכלאחר

עלינואם"אךהמפקד.שלמזושונהקצין-המטהשלהשקפתו

ולא!לאלפיו?ולהכשירלעיקרון,ולהפכוזהמקרהלקדש

אחת"היאהשקפתםנקודת"

והעבתזהה,היאהממקדושלקצין-המטהשלנקודת-ההשקפה

אזימוטזאותולפיצועדיםשניהםמקרה.בכלזההלהיות

תעגוןבוהמוצקהקרקעזהוהמטרה,והשגתהמשימהביצוע

כליעשהקצין-המטהיחד.גםוקצין-המטההמפקדמחשבת

שתודאהחלטהלכלליגיעשהמפקדכדילאל-ידושישמה
קיבלשהמפקדלאחרביותר.הטובהבדרךהמשימהביצוע

בהםשהחזאיםכדיהכלאתקצין-המטהיעשההחלטתו,את
יהיועליהםהזטלה"המשימהביצועאלהגייסותיגשו

המפקדואילואותה-שעה,שאפשרייםביותרהטוביםהתפים
יבצעואמנםשהגייסותלודאכדישלוהדחף"מאגרי"אתינצל

משימתם.את

וקצין-המטההמפקדשלהפעולותמערכתלינראיתכך

אחד.הואלפעולתםוהבסיסאחת,היאכשנקודת-השקפתם

-בצה"להמפקדיםהבראתלחנךישזואחדותלאור

חניכיו.אתביה"ס-לפיקוד-ולמטהמכשירולאורה
ינינוביץא.אלוץימשנה
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צלמע_ר.עריםלפוריםשצבה

יהיהעלולשמאמריספקשלשמץליאמראש,הנחתי
רצוי'אף-ולרעתיהדברווטבעישונות.תגובותלעורר'
ממאמר-התגובההעולההנימהביותרמפתיעהאולםוחיובי.

שלהמכוונתההצמרהפלר.מ.לשל"מp1S"במעתילאיזון"
רעהשהציגמישלוהשכלתועברואופיו,אלהעניניהויכוח

רמיזותשלחלודים"ב"נעצים-בעל-התגובהלדעתהמנוגדת:
מעיקרה.סמולה-אישיותודקירות

זו,לנמיהלהתפס-ברצונילאואף-בכונתיאין
ולהטיהעימוהנושאאתלטשטשעלוואתבהשהפיקודיות

שלפליאהלצייןרקלעצמיארשהממנו.הקוראיםועתאת.
בושנעדרתפלו,אל"מחכרישנקטהבוטההסגנוןגערני

אתהחסרהבלים",ב"מוסדהשוגהחברעלה"רחמים"ממת
ושישוגו/..ועצמה",התופעהאת"לראותשיכשירוהחינוך

דרשניואומרת-זוחימההמתקצפת.ממידת-החימהבו
עלאנוכיאסיר-תודהואת,לעומתפתרונים.ולקהל-הקוראים

עלשחולקבירובסקי,לסא"לוערעורים"הרהורים"המאמר
עובותיותשגיאותכמהעלהעמידניואף-והנחותידעותי'

לפו"מ).בקשר(בהןשנכשלתי

והמהירותהדיוקלמען
מהיבפיתוחמלאיזוןהנשוןמאמריאתלהבטיחבמגמה

שאינםפירושיםבפניל"א)חוםמערכות""הצבאית",שכתנו
עקבלבואהעלולההוכנוהמהלפותבפניאוכוונהו,עםזהים

הויוקעללהעמידאשתדלשבו,שוניםמקטעיםציטטותיבור"

הנ"ל.המאמריםבשנינתעוררואשראחדותנקורות

קציניבערךמפחיתואינילעבודת-מסה,מתנגדאניאיןא.

בהשגתהמפקרלהצלחתהתנאיםאחרבהםרואהאנישמטהו
לאואףלפו"מביה"סבעכורתמזלזלאינילכןהמשימה.
אתבמאמריימצאכהלכהעבריתהקוראכלבערכה.מפחית
ה-שהנםמשוםדוקא-ששיני-המטה.,."הבאים:הוברימ

בוהחסראתלהשליםעליהםשומהאשרלמפקדם,עוזרים
תנאי-היוניבגדרהיותםכדיעדבו),המצויאתלאוןאףאו(

לואשרוביחידתו..,".בוהגנוזההיכולתמכסימוםלמיצוי
בית-ספרשלההישגיםעללברךיש"כתוב:ותפקירו,פו"מ

צה"ל.שלהישגיוהופכיםשהםהעובדהעלוביחודזהצעיר
באהואבו.טמונהרבהוברכהומהיר,יעילזהתהליך-הנחלה

בשטחוהתפתחותוצה"להקמתעםשנתהוההחללאתלמלא
לתחוםומחוץבית-הספרלמסגרתמעברגםענודת-המטה...

רחיוביתהיאבעיקרהאשר-השפעתואתנמצאבוגריו
שניתןכמס-שפתיםלא.במאמרינכתבואלהדבריםרצויה..."

מכדימאוחרהגיעהרבינוביץא.אל"משלתגובתו)'
י.אל"משלהתשובהבמאמרלהיכללתוכלעלהשתגובה
שדמי.

י"ב)משלי(חכם;,,לעצהשומעישיחנה...-אישבלבדאגה

עבודת-המטה;בערך.להפחיתבאלאמאמרילהתעלם..ממנו.

אינולעילהאמורש"כלאלאפו"מזעללעז""להוציאלאואף

התוצאות,שלהמדוקוקתהבחיגהמחובתאותנומשחרר
בית-לתחוםמחוץ-אלההישגיםשלוהעקיפות,הישירות

ופיקוחו",שליטתולטתהומעברהספר

ה-פעולתוואתכשלעצמופו"מאתשוללשאינימכאן,

נודהשהרי-עקיפותצאותותבהשפעותדןאלאכרוכה

בפו"ממתעצבתאעהבצבאהמפקדיםסגלשלשדמותוכולנו

ובפרטבאימוניהן,ביחידותאחרים,בבתי-ספראףאלאבלבד,
מסתכמיםשבהללומתוך(ובתמרוניםבתרגילים-המבוקרים

המשתתפיםבאלהביותרחוקחותםמשאיריםוהםההישגים,

לפו"משישנהמעמדת-הבכורהשכתוצאההיא,וטענתיבהרעו

של,יום-יוםכחיוהשתקפותהאלה,בכלהשפעתוגדולה

הפרת"-בלשוני(-הורושהאיווןלהפרתגורמתהצבא

כויאולם,-ההשקפה"גקוייתביןוההכרחיהרצויהאיזון

הכרחיאיזוןאותו-אחר)בבטויאשתמשהאוזן,אתלשבר

ביןלהבדילהמאפשרמחשכת-הממקויםובפיתוחבתרגול

לראשוני.משניביןלעיקר,טפלביןלמטרה,אמצעים

העוסקיםאתגםכוללו"עלינו"-לזכורעלינוזאתב.

רקנכדררםכללאוהלכהאיןפו"מ:-שלהפוריהבעבודה
אףאלא-ההגיוןבמבחןעמיותםומירתיוצרם,כינתי5על

ואני(לזיתים,זה,וראיבראי-המציאות.השתקפותםפיעל

שוניםמגורמיםכתוצאההנו,עקוםראיעפ"ר)-לומרמעיז

הצלילווסילוףהצורהועיוותהקרניםשבירתלידיהמביאים

יכירו.לאשייצרועד

כמשסועיםליהנראיםגורמיםשבעהבמאמרימניחילכן

ק..,תהליךמאמריה-שלבמליםאו,והצליל,ההמוגהשינויעל

התפתחותוכיווניתאוצהקיבלפו"מ..הישגישלההנחיה
ובעיקרהדעת,אתעליהםלתתמחייביםעניות-דעתי,לפיאשר,
האיזוןהפרתהמחשבה...דרךעלהעקיפהההשפעהבשטה-

הנו..עקזסראילעתים-המציאותראי"

8
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ושלכמפקד,המפקד,של(ההשקפה"נקודות"שביןההכרחי
זוז"להפרהגרםכןאםמההרתיסכנוה.הנהקצין-המטה...)...

שראהעד-מאודמצערולכןגורמים.שבעהאותםמניתי.וכאן
לדרךמו"מעלהאחריותהטלתליליחספלדאל"מידידי

י.

עבודתשלמדוקדקניתוחתוךלטיכוסעניגשיס
המטה"

המסייענוסף,גורםראיהישבו-אה"דשלהצנסרליזם

פגיעהע"יהמפקד,שלמעמדוערעורע"יהאיזוןלהפרת

המושגבעצםוראשוניעיקריחלק-יסודשהטובתחום-אחריותו

תפקד.

מאשיםשאניעלשהוכיחניחברינתפפטעותלאותהג.

האשמתיפו"מאתלאשתינו".ממנהלבארב"יריקהפו"מאת

לתנודותשגורמתוהיאבכולנו,הטבועההנטיהאתאלאבכך
ש-ומאחרבחרש.ולהתססות-יתרבהעתקת-הדגשקיצוניות

שלא-היאגורמתחדש,בבחינתאצלנוהיאתורת-פו"מ

אגב:דרך(ישנים","עיקריםלהזנחתבראי-המציאות,במתכון,

פשוטהבעפריתבמאמריכתוביםהיואלהדבריםגם-

הטעוה).מקורמביןואיניוברורה,

בירובסקיסא"ללקחמהיכןיודעאיני-ולאחרונהר.

ילמתרפקטרגילבך,הריואוההוכחהאתהנ"לבמאמרי

החדש.מפניוסולרהקברזכרונות

אין.יערגםאלאביער,דוכיםשאיןרקלא

המעוףלכליאתמביאשהואפו"מעללעז""הוצאתילאה.
ואפילוי...המפקדים,טענתי:אולםוגו'.היזמה,ולצמצום

כךומתוך-פו"מבוגרישאינםאלהואף(הגבוהותברמות
ההגדרותהמונחים,בזרםנסחפיםהצבאית)בהשכלתםנחותים

עבודת-המטה.לאסכולתסביבהילת-קדושההיוצריםוהנוהלים,

היזמה,לצמצוםהמעוף,לכליאתהדברמביאמשיםומבלי

עבודת-פיתותי"9שליטרעיתיכלשוב,ה"הווה..."להתשת

הגוש-בחסותוהשגרה,הטכניקההדגשתע"יובפרטהמטה,

שלהתפסות-יתרבאה-הגבוהההלכתיהמוסרשלפנקה

נקודת-הכובדאתהעתיקהבהכרח,ווו,אלוזבנקודותקצונה

אולםחשובים,אמ(פשהשהפרטים,אלהמהוווהמרכזסן
המטה,בללוביר:כולנועלואתכיבחשיבותם.הםמשניים

לביצועהחתירהלאורנבחניםכולם-וכו'עבודתונוהל

תר-ולשבסיכומםלכךשהגענוובמיוהוהשגתה;המשימה

ותרגילים-עוצ-תרגילי-קשרתרגילי-מלפונים,(גילם-מבוקרים

הפתרוןמןכמעטיהתעלמותתוךהסיכוםאלנגשיםבתיים)
המבצעימי-המהלכיםאלרופפת-בלבדהתיחסותאוהטקטי,

עבודת-המטהרפרטיככלמדוקדקניתוחמתוךזאת,ולעומת

אינרוהדברכיברורלפחות,שלי,הרי-וכו'במהלים

הופר.האיזוןוכיבשורה,
עצמואתמוצאוהתמרוניםהתרגיליםסיכומיבמרבית

אשרבאופןמבוקרהחטיבהמפקדואףהגדוד,הפלוגה,מפקד
בשלביםשהשקיעהמאמץלמידתפרופורציונליאינולגמרי

והטיפולהתכנון,להערכת-המצב,והמאמץהתרגילשלהשונים

כיקורתלמידתזוכיםאלהכל-האויבמידיהיזמהבהוצאת

הטכנ=ם,הפרטימהערכתשלמזויחטיפוהפהוקה,והערכה

גישת-שיפוט-ידיעלבלבד).אמצעיםבבחינתהגבהרישבעצם

טקטיקה"רקלאמתפתחתונשגיח,החוזרתכזאת,ובקרה
השואפיפהמפקדים,במחשבתניליתגישהגםאלאתמרונית"

הפחות-אלהעיקרמןמועתקוהדגשבתרגיל",בסדרלהיות"

אלבמחשבתםמרותקיםהםנמצאיםובסופו-של-דברחשוב,

ל"כליאתגורםאשרוהוא-הוא-והשגרההנוהלהבטחת

וגו'".היזמה,וצמצוםהמעוף

ושוטרינוהלכוהני"מכיןשפו"מבמאמריכתבתילאו.

שופטיםבתפקידיבהיותםפו"מ,שחניכיצינתיאלאשגרה"

שלמדו,החומרבהשראתלהיות,הופכים""בתמרונים,ובקרים
עםאךהנו,דקאמנםההבדלשגרה"וושוטרינוהלכוהני"

מהותי.מאודהריהוזית

קהל-הקוראיםבעינילהחשידנימבקרישראהחבלכשודז.

-הגמולבפעולותהעוסקמהקצונה-הזוטרהחלקהערצתעל

פסקהבאותההמעייןכלחלילה!הותיקים,כמפקדיםובזלזול
לחבורהנכניס"כימסכיםבהחלטואניכךוהדברשאיןימצא

יותרשלפניהן".בשניםמעולותשביצעואותםגם11הגונה

שיבצעואמונתישחזקהאלה,אתגםבהמבלילאנימכך,

לבצע.ההזדמנותלהםשתינתןאולכךשייקראושעהכהלכה,

ש
נוהל"כוהני"
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יניקהמקורותיהיו-בנמצאכילודאשרעלינוהיאסענחויכל

בצה"להמפקדשלתפיסתושניןשתי-ימורומהצבלרוח,
כמפקד...".

שאניבית-ספר-למפקןיםתכמתתהיהמהלשאלה,ש

לפיתכנית-הלימודיםבעיתכאןשאיןלומרברצונילו,תכין"

ההוכחה.ואתולאהגישהואתלאולשעוה.לנושאיםהלוקה
תומדים;מהשאומרתטבלת-היושאימ,שמלבדלוגוריש

וגםהמרריכיםבגישתגםמותנהוזהוומדיפ;מהגםוזשוב
ב-התבנינו.פרטילנתחבמאמריבאתילאהחניכים.בהרכב

הצבעתישאניבכיווןגיברשיווימסתמןכיוסכברעוברה,
בבי"סכיידועשהריהחניכים,להרכבבאשרלפחותעליו,

בלבד,מדריכיםומפימספריםלימודאיננוהלימודזאתנרמה
נקבעיםואלהורמתו;אופיודהיינו,-הויוןע"יאףאלא

לרשתגיתןחטוף,במבטהתניכימהרכבעל-פילא-במעט
מיחידותשבאואלהלביןהיחידות-הלוחמותקציניביןומהיחס

במחוורמהירים.בצעדיםמשתנה-והולךומשרותיםובסייעות
מהחניכים,40%בס"הוהי"ןחי"ראנשיעלנמנוהראשון.
במה!ורכקציני-מטה.בעיקרבעברשמשואלהמביןבשרבים

שובהנוכחיבמחזורואלו56%.כברחיליתמאוהבהיושני"
בהרבה.אחווםעלה

לאין-חשוביםהיחידות-הלוחמותואוירתרוח-השוהמשב

לעתיםהנכלאתהמחשבה-הצבאית,וריעפןלאורורערוך
כדיעד-יפה-יפהוסוורותערוכותובמסגרותבתיקים
ההגיון-התיאורטי.בסמימניטתה

עלפלדלאל"ממעומק-לבילהודותברצוגילאחרונה,ט.

אינהמטרתושכלולהביןמהונוהל-קרבלראותעינישפקח

אלהתייחסתיבמאמריאולםיפה!ומן.ולהרויתלחסוךאלא
השונות,שכקבוצות-הפקודותהשגרהשבשמירתהקנאיהלהט

לכולנוברורלהיותח=גשהריבהפסדה.יוצאושכרהישאשר
שלמערכתהמחיבתעקרונית,גישההואנוהל-הקרביי

ה-היאנוהל-הקרבושגרתבהכנות-לקרב.מקבילותכעולות

והמסיבותהמקריםלמרביתכמתאימה-ביותרהנראיתשיטה

משגרהשמותנימוקוהמפקועםשמורלא-אחתאולם-

אזאי-ידיעה""שלתוצאהאיננהואתשסטיהוכמידהואת,
דיוקם.עלדבריםולהעמדתלהבהרה,-כאןעדלהמקובלת.

דיוקםעלדבריםולהעמדתלהבהרה,-כאןעד

alpiהויטוח
כמהולהשיבהערות,כמהלהעיראשמחזאתבהזומנות

שהרחיקפלדאל"מעמיתישלוהוכחותיולהשגותיותשובות,

הגדול,הלידינביאנואתהטריחואףההסטוריהלנבכיעדלכת

שלהפסקנינסיונומאמרי.ו"לעצות"ובריל"הבל"כריוהכל
הקצונה,אתחילקתישאניההלוקהאתלפסולסלדאל"מ

חלוקהלהציגהמין-האנושישלמשעשעותחלוקותובחיפוי
מחייב-גרועיםולקציניםטוביםלקציניםאחת-ויתירה,

גתינף.

אפשרותאיןכילכלידוע"קודם-לכן:אמרותפסקאותרקכתב
ע"יבעיקרההנקניתאמנות,הנאהפיקוובבי"ס,פיקודללמד

ישראשית"אונננו:יתלסברכויאז,הוסיףועודהנסיון";

אינהגייגקזשלורכם-הסתימתשלשמיללץלנמר

לנוח,אולנכון,ראהמשום-מהאולםללימוד-מראש...".ניתנת

מןאנשים.לגייסלנחוץחשבכאשרמדברי-עצמו,להתעלם
נוי6י-גווריחזמולטקה,שלמסוגםמזבים",בחוריםהשורה,

קצין-שגם-טעון-הוכההאינואשראתלהוכיחכדיה6וחה

מפקרלהיותמסוגלשורה",.מאותההואאםובסרטמטה,

טוב.ומצבש
אורה,ארס.שלדעתומרחיביתוהשכלהרבותידיעות

אולמוצבאית.בהסטוריהפלדאל"משלבבקיאותואנוכימקבן
השומתובתיאוריותבהסטוריה-צבאיתהגדולהוהבקיאותיש

בבהי-בנבכי-ההסטוריההמבחינהמדחיקת-רואי,עיןמפתחת

ופרשנות-מגמתית;עובדותתערובתברובןשהנןתופעותרות

התרחשויות-וחווהלערפלי-העתיד,בעדאלהרחקהחודרתאו

תז7אשמו-ירוהרהו-37הגיונייםהיקשיםת3זרעתשהןצפויות

-מרחיקת-רואיעיןכידועאולםthinking)(wishfulנפש

בשפהנוהנקראהבלתראמצעי,הקרובבהבחנתכוחהקטן
מציאות"."הזוה-,"

ישנםכייודעוצבאנוהיינושלהמציאותאתהמכירכל
כתפקיד-מוצביםכשהםויעיליםטוביםהנםאשררביםקצינים

כ-כמוהלתפקיד-פיקודהעבךתםאת!ולעומתמסוים,מטה

מצויםומן-הצר-השני,ה"גרועים";הקציניםלמחנההעברתם
להפ-העברתםואילו-הפיקודיבתפקידםהיעיליםמפקדים

תערערלפחות,הריכליל,תמוטטםלאגםאםקירי-ממם
עולמם.

יגיעתהמההבזההטובה,המנהיגותמעקרונותאהדהאס

באנשיםאלאבגאונים,המדובראין"מכריו:פלראל"מ

הפיקודאמנותאתללמדםשישטוביםריםבתהשורה,מן

קרוא-וכתוב".בשעתו,ללמדם,צורךשהיהכשםממשבקרב,

מאלף,מאמרבאותועצמו,מהכרשאוהועל-פיאףוזאת,

הנוכחיהמחוור
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רברהוא-הנכון*לתפקידהנכוןהאיש"אתלהציבכיצד
הכלה?עליושעבר

צרורהואאדםשכלמעובדת-הימורלהתעלםנובלהאם.
לידיאלהיבואושוניםובתפקידיםומגבלות,יתרונותל9

השהמסויםהאדםשלהנכונהההצבהעל-כן,שונהובימוי

לית-מכסימליבשוישיתןלתפקידתביאןאשרהצבהאותה

כוהךפלדאל"מהלאלמגבלותיו.מינימליוביטוי-דונותין
למלאמסוגלשאעזקציןאותוהואהגרועשהקציןבעצמו:-

י.ש.)עבודת-מפהואומיקודדהיינו,(אלה"מתפקיויםאחראף

שיכולשקציןהוא,זהממשפט-אמתההגיוניההיקשוהרי

שלבקטיגוריהנבללאינושובאלהמתפקידיםאחולמלא
והיחידה,האחתוו,חלוקהעליהיהאם-כן,מה,ה"גרועים*.

הלו-גםלראותנסיוןכשכלגרועים,וקציניםטוביםלקצינים

אחיוה-כללהןאיןאשרכ"ה,יות..."רקמוגוראחרותקות

במציאות?

ו-פון-מנשטיתיררוג18,מולטקה,שלגיוס-הפתע"*גם

ב-יהיהלאהמצביאים,מגדוליכמהעורואפילורחי6הגזי6,

מסוג-אינםאשרכאלהקציני-מטהשלמציאותלטשטשכוחו

מפקדיםשלוהיפוכו-של-דבר,-בתפקיוי-פיקודלהצליחלים
מבליאוקצינחמטה,שהיומבליבשדה-הפיקודעטורי-הישגים

בתפקידי-מטה.להצליחכרני-סיכוייםשייראו

למלאהמסוגלקצין-אוניברסלי,שלטיפוסלצבארצוינכון,
אולםלכך.ההכשרהת%שקיבלבתנאיעליושיוטלתפקידכל

שביןוה"פשרה"-המצתותאלוהתיחסותוהוצגי,מושג
רצינית.מאודבחינהאף-הםמחייבים-אלהשגימ

המצוי-,"כשםאותהשנכנההמציאות,כיןוהסערכטירה

ע"ילחיסולוהגיוניסיכויואיןגדול,הואהרצוי""לבין

איטומיהבשםזהרצוה"מכים-הרצויאלהמצויקירוב

ולהעלם-כליללהצטמצםניתןוהסערבמידהחזיון-שוא.או

מגמה,זהל"ריוי"קוראיםרצוף,ומאמץמבווגתפעולהע"י
וכו"להתירה,יער

רצוי""כלשלוערכו-הממשישבחינתולמדיםאנומכאן

לקרבהסיכויולפיה"מצוה,אליהסולפילהקבעצריכים
רצוי""ולהציגליצורמספיקזהואיןאליו.מצוי""אותו

84ש

מולטקהשלגיוס-הפתע".

טובעינואטילושבו,השכנוע-ההגיוניבמידתשוכה-לגשיא

המציאוואלזיקתונבדקהלאעודכלהאוניברסליות.ansnבי

מאוזהגדרותעלהואנשעןאםגםבר-שימוש,הואאין-
מקובלות.

אל"גע"יהמובאה.רצוי*אתהמציאותלאורנבחןהכה

שיוטלתמקידכללמלאהמסוגליםטובים""קציניםשלפלד,

כפןעלאצניעומעמיק,ארוךלניתוחלהכנסבליעליהם.
גלבו.זקורות-מוצא

מלמדת:-הצבאיתההסטוריהב)

הגופםוגולוהלכוהחברתית,להתפתחותבמאכיל)1(
עםשבט,(במאבקבצדויםהמופיעיםהמתנגשים,

התזיובלטהאחרוניםוברורותגוש-גלובלי)ויגשת,

והמסייעים-ללוחהלוחמים,הכוהותאחוזגידולשל.

צדכלשלהכוללמאמץ-המלחמהבמסגרתמים,
לוהס.

ולכותם-הקטלפוחםבאשרכלי-הושק,התפתחות)2(

ליחידות-משנוולפיזורהפיצוללהגדלתהביאהלני,

ויותר.יותרקטנות

ובאוירביםביבשה,אמצעי-המלחמההתפתחות)3(

היריעה'גורםשלמשקלואתהגדילוושילובם,

וההתמחות.המקצועית

-ומוחליתיחסית-מתמדתלעליהגורמיםאלהשלושת

המקצוע=םהתפקיויםוממלאיועוזריהםהמפקריםבמספר

הנקראובמסגרתהמלליםאלהכלשלנמספרם-כאחת,
והמוחהיחסית-המתמותההגדלהשתהליךמכאן,קצונה"."

מייןע"ילהשבחההסיכוינגדפועלהקצונהבמימדי-לטת
הכלל-הגדול.מתוךהנבחרים-המעטים

להבאכצבא-מילואים,צה"למציאותאתהמכירכלב.

לוחם"לינעםחתירהע"ישכעםמלוא-הפוטנציאלאתמצות

שאל*נבפילאו,זושמציאותיודע-קיבוץ-גלויותרקעעל

אל)בל-יגונה",הכרח"רקלאהנהפשרה")"לה,קוראפלד
סג'שלה"רצוי",השגתאתהמציגהקבועה,תופעת-לושי

בתחוםלאאםתפקיד",כללמלאהמסוגליםסוכים,*קצינים

הי15ט:אה.בתחוםלפחותהרי-דבר-חסר-שחרשל

ולקידוםלחתירהמקוסשאיןלהביןאיןהאמורמכלג.
שיהיומן-ההכרחאולםבגורת-נצח.נתוןמצבכללקבלושיש

מאוד-סאו,ובדיקההרצוי,להיןהמצויביןהגיונייחסקיימים

ופיותהחתירהמאמציתוךשמאבשאלה,ומעמיקהשקולה

ה"מצוי"שלז9-תונייעמעלמכפיםאיןה"רצוי"אלהדרך

ש'מאמרולאחרגםפתוחהשנשארההשאלהשורשזהו
שבהינויבנקודת-הדגשהאיזוןהוסרלאהאמנםפלד.אל"מ

האו-הופרשמאחשששקיםאוהוסר,ואם-הקצונה?
יה'גםולוכךכניוון,והתדיינותהרהורמחייבהדבראין

הבלים"?"במעטמתובליםאלה
שרםי.אלוף-משנה



"םידהק
החדשהמבנה-הדיביזיוני

עלהעולםבצבאותעתההנפוץהויכוחלנוכח

צוות-אודיביזיה,האם-המחרשלהיסוד"עוצבת"

ישנומשנה-ענין-מוגברגדודאףשמאאורגימנטי,

הנבחריםבביתהבריטיהמלחמהמיניסטרבהודעת

להלן.הניתנת936!,באפריל

ני-בגרמניההחוניםבגייסותינובוצעוהאחרונהביטנה"

ברורוהשריון.הרגליםלדיביזיותארגון-מה.דשבעניןסוסם
והמבנההרגלים,דיביזיתבעיתשללמתרוןהגענוכיעתה)

זהארגוןכיאומראינניבפועל.עתהמונהגשלההמחודש

בתוקפוישארהואכיאומרואינניהנכון,הארגוןבהכרחהוא
הטכניות,והתגליותהמועיתהקדמהמהירותנוכחרםזמן.

שויאחריאולםאחדות;שניםתוךישתנההואכימאודיתכן

רגליםדיביזיתבבניןלקבוע-מסמריםההלטנוניסוי,שנות

מוגברות',בריגדות,בשלושמאורגנתתהיהאשרוו,חושה

זולדיביזיהיאפשרזהראשית,ידינו.עלהנקוטהביטוילפי

יהיהכאשרשנית,ק"מכ-25עדרחבה,חויתפניעללפעול

ממתלהמנעשצריךדברהריהוכיאם-וחיוניהכרחהובר

מנתעללהתרכזהזאתהריביזיהתוכל-אטומיתבמלחמה
הברחיזאת,לעשותעליהיהיהאםחיונית.בקרקעלהחזיק

פירושואשרדבר-ושריוןארטילריהתכלולנהשהבריגדות

ב-נערכודומיםניסוייםמוגברת".בריגדה"הואלמעשה

שתהיינהלמסקנותוהביאוטרםהםאולםהשריון,דיביזית

יוסיפוועודולהנהיגן,לקבלןיהיהשניתןעדברורותכה

שריון".לדיביזיתנסיוניתצורת-ארגוןלבחון

בעתידהבריטיתהעתודה-האסטרטגיתבדמות-מוטסיםגופי-צבא

ועם-הבריטיתהקיסרותמבנההשתנותעם

לעתודה-המגמותגםמשתנות-היקפההתכוץ

עתודה"פעםקרויההיתהאשדוו(מרכזיתאסטרטגית
מלתמת-מאזלמעשהקתמתאיננהואשרקיסרותית",

חיוניותפסתהל%כיספקאיןך%raen)~היילם

הבריטית.למויניותשבהההכרח

הבריטיבפרלמנטבויכוח-על-ההגנהשוניםדיונים

ב"בטאוןמסקירהקטעלהלןזאת.מאשריםהשנה
הפרלמנט.חברהארוי,יאןבריבהבריטיהצבא*

בריגדתבעניןיחריםועותחילוקיורר.9תגהויכוחבשעת

טיפול""שלמהירהבפעולהלשימוששנועדהה-24,והרגלים
לכשיתעוררועירים"~*מזויניםוחיכוכיםאזרחיותבמהומ.ת~
כיטענההאוסוזיציהמפלגתלים.מעברמרוחקיםנחבלים
במס-לאמתו-של-דברמצותםאינםהבריגדהלהטסתמטוסים,

לרשותנו.המספיקסר.,

ה-מיניסטרביןדבריםחילופימאותםאהדנתרחשכאן

הנהלתהמחברימפלגת-העבודה,מציריאחדויג,לקוליטלחמה

עלהויכוח-השנתיאתשניםכמהnYDצתתאשרבפרלמנט,

האמרבעלהואזהבעניןהאופוזיציהווברכיףצוין,יוצבא:
גיבטענתומעטהלאלסנסציהגרםאשרמשבריסואץ""מהמי

תמייהתיכוןהיםבמזרחאיבהפעולותכיוץשלבמקרה
4רבדוומבחעת-ישותית%נחיתותשלבמצבובריטניה

8-והמפצשומהחוישיםהקרבמטוסיעםמצרים,לעומת

המער'.)-לזואשרהמהיריםסילונים

תוהןהליבוהבממשלההמלחמהמיניסטרשהיהכף
ראפרוגוברהנווע,הסוציאליסטיהדעותהוגה-סטראצ'י

השארביןאמרצבא,בעניניכפרלמנטמפלגה-העבודהשל
ש.ז.:באפרילהנבחריםשבביתבויכוח

המלחמהנועיסטרשאמרמהדבריםהרבהעםאנימסכים"
תפקידלדעתילהישכיוםאשרהאסטרטגיתהעתודהבענין

לשמש-עינינולנגדבענרהיהאשרהישן,התפקידחדש.

געלם,-באירופהבעלי-בריתנושיקתמילקו-חזיתכתגבורת

אשרדבראותובזכותהשיקוליםרביםכיאנימסכיטאולם

מכבי-האש"ותפקיד"בשםאותואנומכניםקיצורלשם

לתכליתלהקיםהחלמאודהנכבדהאדוןכימאודאניישמח

באמתלנוהדרושהדברכיבטוחנילהטסה.הניתנתבריגדהזו

לתפקידילהטסותניתנתשכולהאססרטגית,עתווההוא
שהואחלקלכלשעותתוךלצאתתוכלאשדמכבראש","

עתודהסכנית,מבחינהעתההאפשרידבר-העולםשל
השהפרון"מלואאתכמובן,אזרותכלוללאכזאתאסטרטגית

מפור-לתפקידיםכברשהועדובעוצבותהאישאלף110שבין

לתפקידיכןחלוקתםאתלקבועעלינואשרהאלףל-200שים

לאאשרמגיניםותכליותצרכיםמיניכלעודמצויםהריכי
ל-25.0005oaorכיןאוליתהיהעוצמתהאולםכאן.הזכרתים
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אה"דמפצפה

שכלולים,הערות,מזמיה,
הפרקעלתפק-זים

הדרכהכדרךהצבאוההצגה
אהגרבצה"ל,בכיריםבקציניםנפגשיםפעםלא
שנהכללראותעלימדוע":הבאההשאלהבפיהם

הצגהכברראיתי?צה"לע"יהמבוצעותההצגותאת

קוד-בשניםחה"נפלוגת-שדהאובהתקפהגדודשל

לנסועמפקדתיאותימחייבתהשנהגםוהנהמות

אלה".בהצגותלחזות

כמהשלהלןהרשימהתפרטזולשאלהכתשובה
מהותאתיסבירזהואולילנושאבקשרקוי-יסוד

בהתחשבואיך,-מיועדתהנהלנויהצבאית,ההצגה
אותה,מכיניםאלה,בשניים

צבאיתהצנהמהי
זוהי;ההדרכהמדרכיאחתהנההצבאיתההצגה

אחדים,נושאי-משנהאומסוים,נושאהצגתדרך

אהת.בבתחניכים)(צופיםשלגדולמספרבפני

והשימושאמצעים:טכנינושאלהציגאפשרבהצגה

נשקשריון,ונשקרכבארטילרי,נשק;כגון-בהם
אושיטות-לחימה:טקטינושאאו;וכד'אוירי

חי"רגדוד:כגון-שוניםבאמצעיםשימוששיטות

וכד'.רפואי,פינוירשתבהתקפה,

השכלתםאתלהרחיבאולקדםהיאההצגהכונת

//

יל
ע

..

-ולמדריכיםלחוות,לצופיתנוחהאפשרות"

להסביר"

מחזהלהםלספקולאבצה"למפקדיםשלהצבאית

פעם.כברבוחזוממילאאשר

למספרהדרכהלמתןדרךהיאוההצגההיות

להיותצריבהשהיאהריאהת,בבתחניכיםשלגדול

תיתןלמעןוהצורה,התוכןמבחינתכהלכהמוכנה

ולמדריכינובה,לחוותלחניכיםונזחהטובהאפשרות

אותה,להסביר-

הצבאיתההצגהטירפדתלמי

הש-דורשתארציתבמסגרתהצגה-צבאיתהכנת

;רביםאמצעיםקעת
בהצגהשיהיוהוארצויועל-בן

בכל-האפשרגדולחניכים)(צופיםמספר
יחדאך,ו

בהתחשב-הצופיםמספראתלהגבילגםישזה,עם

ההס-ואפשרותהתצפיתאפשרותהתצפית,במקום

ברה.

הנשואיםאתליוניגהצגות-הצבאיות"כונתאק

היותצה"ל,שלהבכירסגל-הפיקודבפניהשונים

אחת.פעםלפחותאלהבהצגותחזואנשיוורוב

ליעדהואבצה"לההצגותתכנוןאתהמנחההקו

צרכי-הדרכהבעיקרשתשרתנהלכךההצגותאת

מוגדרים,

:כלהלןלשניים,מתחלקיםאלהצרכים

זפה"דשלבסיסי-הדרכהא,

קציני-וביחודצה"ל,שלהזוטרסגל-הפיקודב.

מילואים.

בהצגהצופיםנוכחות
מאמ-השקעתדורשתהצגה-צבאיתוהבנתהיות

לאההצגות-הצבאיותכינקבערבים,ספים~צים

ב-הוצגאשרונושאמדי-שנה,עצמןעלתחזורנה

השנתייםתוךעודיוצגלאהנוכחיתשנת-האימונים

הבאות.השניםשלושאו

ל-הזמנותהמקבלותהמפקדותחייבותכךעקב

ישוגרובילכךאחראיותעצמןלראותצופיםשליחת

71
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ש-במספרמיוערווםהןבשבילםהקציניםלהצגות

להן.ייקבע
ה-לבזבוזגורמתההצגהבמקוםאי-התיצבות

בהתפת-ולהפרעהאותההמכינההיחידהע"ימאמץ

נועדה.שבשבילםהקציניםשלהצבאיתחותם
צבאיתהצגהמכיניםאיך

מכיביםלפיהלשיטהבקשרמדויקיםפרטים
לעריכתהוראות"בחוברתפורסמוהצגה-צבאית

מסכל-אה"ד.בהוצאתארציות",הצגות

הקשורותנקודותמספררקלהלןלפרטברצוני
ולביצועה.הצגה-צבאיתלהכנתבאחריות

ונקבעהלהציג,רוציםאותוהנושאשנקבעלאחר
האחריותמוטלתנושא,אותותציגאשרהיחידה

מפקדת-עלאומפקדת-פיקודעלההצגהלהכנת

קצין-חיל-ראשי.

להצגהמנהלממנההחילאוהפיקודמפקדת
ול-ההכנותעללפיקוחהאחריותאתעליוימטילה

שנקבע.במועדההצגהביצוע

מפקדתמגישהההצגהקיוםמועדלמניכחודש
זאג"ם-מה"דלאישורתיק-הצגה""החילאוהפיקוד
ההצגהלקיוםהדרושהאישוראתשקיבלהילאחר

פרטיכלאתמכיניםבתיק,מפורטתהנהבהבצורה

באחתההצגתשלפניוחורותתרגולכולל-הביצוע
ובידם-אג"ם-מה"דנציגצופיםהאחרונותההזרות

לאשרה.אולשנותהההצגה,אתלבטלהסמכות

ה-להכנתהאחראיתהחילאוהפיקודמפקרת

להנחיותבהתאםהצופיםלהכוונתגםאחראיתהצגה,

אג"ם-מה"ד.ע"ישהוצאו

חיכום

ל-אפשרכידומניהנ"ל,אתלסכםנבואבאם

1הבאיםבדבריםמצותו
מסוימתבהצגהיחזהבכירשקציןצורךאיןא.

בינתייםהוכנסואם-כןאלא-היערכה,מדי

של-ממש.שינוייםהצגתוובאופןנושאבאותו

ממש.

הזוטרלסגל-הפיקודמיועדתההצגה-הצבאיתב.

ולקציני-מילואים.צה"לשל

ל-ישולבןשעור","הנההצבאיתההצגהג.

מנתעללהצגה,להגיעהמוזמניםאתחייב
הצבאיות.ידיעותיהםלהרחיב

וכספיםבמאמציםעולההצגה-צבאיתהכנתד.

ולהראותהכראוילנצלהעל-בןצריך;רבים

האפשר.ככלרבצופיםלמספר

)**פעפ'יסוףןהצבאחיישלפניהאמצמיתהברירה

מרוחקת,מטרהלכלועדמקו-החזיתמשתרעקרקע-אל-קרקע
ב-אשרמתמיד-ונמשךקרב-קרקעאותועללהשפיעשעשויה
בתורכשכילנו,הנםחיונייםהקליעיםהצבא.נושאלואחריות
קיצורו--האויבשלכוהות-הקרקעלהשמדתחשובנשק

המנא".שלהראשיתמשימתולמילויטל-דבר,,
העתידמטלחסתתכריעג-עיניתטצבןת-אש
כיהעובדהאתעתהקבלווהציהצבאכוחותבסיכום:
וכיעתידות,במערכותהפוסקתהיהגרעיניתוצמת-אש
במערכת-האוירזכיהע"ירקלהשיגהניתןהגרעיניתההכרעה
בידיהםלשמורשיוכלוכדיעל-בן,אויריים.כלי-נשקבאמצעות
עצמםהםיהיוכיאלהלכוחותלהםכורח11,תוקפניתמשימה
הםידועים.אוירייםולכלי-נשקמסוימתלעצמת-אוירנעלים
מתכוניםהםכיהואוברורלא-קטנה,במידהזאתעשויבר

יותר.ולהשיגלנסות
מאמץ.שלכזוכפילותמצויהמדועלהביןקשהזהאין

השפע-מהיהיאאחרתשאלהבנקל.מתותאינןומסורתגאוה
כוח-כספים,שלאיוםלבזבוזגורמתהיאהכפילות.שלתה
וכן-וכוחגלםמשאבימתקני-ייצורוומדעי,צבאיאדם

ואפילובסיסי-אויר,מתקנישלאלקטרוניקה,שלכתחומם
למעמדהמן-המועילאלהבכלאיןעצמי.לחלל-האוירכאשר
שלה.הכלכליהמבנהבשבילולאמדינה,שלההגנתי

מרביאחדזאתשניסהכפי-אפשרבסופו-של-חשבון,
שילחץמיהואכפתזהמה"-בממשלהנושאי-המשרות

בעצמת-המשתמשמילכךאמתיתחשיבותאיןבכפתור?"
כלאכן,בתכליתיות.בהשמשתמשיםזמןכלשלנו,האויר
ומחולקתלחתיכות-חתיכות,מפוררתזוועוצמתהעוירזמן

אחתנשטימהבעלינפרדים,שירותיםשלושהביןל"נחלאות"
כלועוד;ואתבתכליתיות;זובע.צמת-אוירישתמ"זלא-
לראותקשה-נפרדיםשירותיםשלושהיהיושמצוכםזמן
וכפילותכתפקידים,הטיפת-גומליןבעדלמנועיהיהניתןכיצד
ובמתקנינובכסףבכוח-ארבהבשימושובזבוז

פ~.



שתכל'ח.אימון.פשקר,תלקראת
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ונושאיהםמהותם-התרגילים

מיתורישלבתרגיל-קשרמהוההמפקדההכשרתכמסכת

תרגילי-טלפונייםאחריהואבתרגול-המפקדותמקומומתקום.

השונים,המפקדהחלקישלמוקדמתהכנהמחייבזהתרגיל

מור-מהםהאלמנטיםכלאתכוללהואהיקפוומבחינתהיות

לידיהאלההאלמנטיםמובאיםהתרגילכעתהמפקדה.כבת

קבלתמצב,הערכותבצורתהפקידיהם,שלמילוליביצוע

המעלתהאתהירצרהרןזהביצועפקודות.ומתןהחלטות

שלה,האלמנטיםכלעלהמפקרהשלהשלמה

ה-שלהשוניםהאלמנטיםמשהתפיםשבתרגילהעלבדה,

עלמשפיעהואינהמשנהאינהעצמו,למטהפרטמפקרה

מטרתכסעיףשהוגדרוכפינשארותאלההתרגיל.מטינת

מער-"ונושאיהם"מפקוותתרגילימטרת"ראה:(קשרתרגילי

המטרהתהיהתמידלהלן.עורותפורטנה41(עמ'ט"ב,כות"

תפעולםואילוהתרגיל,מיועדלהאשרהמטה,לפעולתמכהנת

אמצעירקמהוההתרגילכמסגרתהשועםהאלמנטיםשל

מצשותיימ.בתנאיםהמטהאתלהפעילהמאפשר

ytlabשהתרגילהואהקשרתרגילאתהמאפייןהדבר

שהמפק-מכאן,בהחלט.מציאותייםומרחבזמןבתנאיבשטח,

ל-ביותרהקרוביםבתנאיםלפעולחייבותהמתורגלותדות

זאתמבצעים.בזמןקיימיםשאלהכפיהמציאותיים,תנאים

יחסיתנוחיותבתנאימבוצעטלפוניםשתרגילבעודד:וע

הנעשיתבמפקדות,עבודהולתנאיקשרלאמצעיהנוגעבכל

בתנאימבוצעתרגיל-קשרהרי-לכךומיועדמסוורבמתקן

בחוכוהטומןדבררגילות,משרמערכותתפעולותוךשדה

עליהם.להתגברשישקשיתםשלשורה

שליטה
המפקדותאתלתהגלהיאתרגיל-הקשרשלהמטרותאחת

בעיקראמורזהדברמציאותיים.שדהכתנאיקשרבהפעלת

גסולעתיםהמתורגלות,המפקרותשביןלקשרהנועבכל

המתורגלת.הממונהוהמפקדההגבוהההבקרהשביןלקשר

והבקרההמתורגלותהבסופותהמפקרותשביןלקשראשר

פועלותשהןבפיהרשתות,כלתופעלנהלאכאןהריהנסוכה,
אתהמשיגיםעורקיםיופעלוהמקריםבמרביתבמציאותו

מיסויםהעררשלתוצאהשהוארבא-השויתהרשתות

ה-המפקדותהאלחוט.רשתותעלבעיקריתכססהקשר

פ-93.עם,iaepמחוב'סוףס

ה-בעתלבןלתשומתזאתעוגנהלקחתחייבותמתורגלות

לגבי:שיקולים

הדילוגווקצבהמפקדהמיקוםא.

המפקדותי.ביןמרחקיטב.

הגייסותועליעילהשליטהג.

לידל21.המפקדהשלהפנימיוהארגוןקרבנוהלר.

בודואים

תרגיל-להצלחתחיוניתנאיהנותנועהעלהמתכססהנושא

הרי-סטטיאופיבעלהנולתרגילשנקבעהנושאאםקשר.

המפ-לרילוגהנוגעבגלהתרגילמסרותמיצוייאפשרשלא

לתר-האופינייםהנושאיםלכן,הקשר.פריסתובעיותקוות

יהיו:גילי-קשר

התקפה,א.

נסיגהוב.

לתרגילי-קשר-בעיקרהמתאיםנושא(ורריהםהתקרשותג.

ומעלה).חטיבהשלגרמה

ומרחב:זמןבתנאיבשטח,התרגילמתנהללעילכאמור
בוהמהלכיםורכלהוא,התרגילמיסודותאחדמצשותייס,

יקבעובךלשטמצדיותייךומרחבזמןבתשיהםגםיתנהלו
נקבעיםשהיוכפיהמיקום,מבחינתהפפקדות,ביןהמרחקיפ

שמתגלית.במקרהבמציאות.המתנהלתפעולהזוהיתהאילו

במיקוםהמצשותיותיסודאתהנוגרתנמיה,מסוימתבמפקדה

נכוךמיקיםבכיווןלהשפיעתהכתהתרגילשמנהלתהרי
ומציאותי.

סציאותייפומרחבזמןבתנאיבשמח,מבוצפהתרגיל.

ןבהחלט"

י6

,,..,,,,,,,
גנ"ין;,1'4,*.;4;'י:ו111%11;1נ.:,,,1:1,ו4%1שש1,י~נ,,-;,,)4...1,.~1":111*;441גיפ1)~



והטורהבטחה
מציאותיים,בתנאיםתפעלשהמפקותכךלידילהגיעכרי

לשםמלחמה.בעתהרגיליםמשטר-ונוהגבהשיונהגהכרחי

מבחמרשלכוחלארגןכדיסידוריםלעשותמאודחיוגיכך

כןנמוהתרגיל.כויתוךהמפקדותעליפשוטאשראויב,
מנהלתבידימסחעזהדברמהאויר.המפקדותאתלצלםרצוי

המציאו-תחושתאתהמתורגלותלמפקדותלהקנותהתרגיל

זהביום-אויבהמפקדות.שלוההסואהההבטחהבעניןתיות
לפיורקאךולפעולהתרגיל,למנהלתכפוףלהיותחיית

הוראותיה.

הבקיהתטען
הבקרהמחנההואמרוכז,ממקוםתפעלהגבוהההבקרה

משמעותכללמעשה,אין,הגבוהההבקרהלמיקוםהגבוהה.
ה-הנוחיותתנאיע"ילהיוכתבמקומהמציאותית.סקסית

המפקדותלגביהתרגיל.מתנהלבוהמסויםבשטחקיימים

היתהשבומבמקהגבוהההבקרהמקוםיופיעהמתורגלות

מציאותית.פעולהיוהיתהאילוהממונה,המפקדהקיימת

בעלגורםמהוהאינוהגבוהההבקרהשלהפיזיפיקומה

ביןשהקשרהע-בדה,לאורהמתורגלת,המפקדהעלהשפעה

מכ-באמצעותצעמבהמתורגלתוהמפקדההגבוהההבקרה

שלמיקומהקוי.קשרבאמצעותאוהשונים,הקשרשירי

בצורתלמתורגליםימסרממונה,כמפקדההגבוהה,הבקרה

אתלהפעילהמתורגלתהמפקרהאתיחייבזהנתוןנתון.
הממינההממקוהעםקטרליצורבריהמציאותיהקשרשמצעי

לביןהההגבהבקרהשלמקומהביןהפינישהמרחקאף-

מאותכמהרקלהיותיכולהמתורגלת,הממונההמפקדהמקום
מטרית

אףיכולהבכלל,וערהחטיבהדלגעדבתרגילי,הי"ר,

ריך?זהמקוםאחד.מרוכזממקוםלפעולהנמוכההבקרה

מפק-(המתורגלותהדרג-הכפוףמפקדותשנפניבשטחלהיות

טיבה),"הואהמתורגלהממונההדרגאם-הגדודיםדות

בתרגילי-למעשה.נמצאותהיתירותהיובוהנכוןובמרחק

המציא,ת,הכרחמשוםהנתובההבקרהבתייוליהיהוירש1

הכוחותשלהתנועהציריביןהגדולים-יחסיתהמרחקיםלאור
הבקרהתפעלומעלההפיקודדרגשלבתרגילי-קשרהשונית
במפוצל.תמירנמיכה"

ביןהמרחקבעיתהיאבתרגיל-הקשרהמבריקהגבייה

היותהמתורגלות,הכפופותהמפקדותוביןהנמוכההבקרה
הכפופההמפקדהביןהקשראפשרויותעלמשפיעהוהיא
לאכנקוםעלולהתרגיל,השוניסישלבשלביםיחידותיה.לבין
המונתאתלסלףהנמוכההבקרהשלהמרחק)מבחינת(נכון

השליטהnvna-התרגילממטרותאחתעלולהשפיעהמצב

שלריכוזהיתבסאפיזיבאומןנהמותיהן.עלהמפקדותשל

פיזור,-שלה.בשסחהאלמנטיםוחלסינימאשיבפיזורהבקרה

ח-ברשותאשרהקשהמבשירי'שלהתבונותמןהמתח=ב

',,-.,גקרה.

נביו,אפבמרוכזתפעל.אםביןהנמוכה,הבקרהבראש

ה-אתירכזאשךראשי,נמ.ךבקריעמודבמטוצל,תפעל

הבכיויטהבקריםפעולותאתויתאםשלה.השוספתעבודה

.התרגיעז"שבמשך'כלהנמוכההבקרהשל

תצטרךתרניל-מקשר,שלהלחימהשלבביצועכדיתוך

באורךמותגהמספרםאשרדילוגיםלבצעהנמוכההבקרה

תצטרך

באורך

תחושתאתהמתורגלותלמפקדותלהקנות"
המציאותיות=

יפגעושלאבאיפןיבוצעואלהדילוגיםהתרגיל.שלהמסלול

הבקרהשלתנומתההמתורגלת.המפקדהעםהתקיןבקשר

הכוהותשלהתנועהבצירילהתנהלצריכהnvwהנמוכה

ה-התקרמוהל,?בדומהבקצבלאואףמהצגתהיאאותם

זיעבשלבהנמוכה,הבקרהשלההתמקמות-מהדשגבסות.
מכשירימאפשריםאותוהמכסימליבמרחקם9פבבלתתקפם

וחלה.המתורגלתלמפקדהקשורההיאבאמצעותםאשרהקשר,
ה-מכשיריטוהמבחינת(שהמרחקיםבתנאיחי"ר,בתרגילי

התחלתעםמידהנמוכה,הבקרהיכולהזאת,מאפשריםקשר)

דירתיהלכבושוישאותוהיעדעללהתמקםהלחימהושלב

המבצעיםלתחזיתבהתאםהיעדמןיעשוההתקפהמהלךל9

שלהסדירהלעבוותהחיוניהואזהדברמפות.עלובהסתמך

לילב41בפרסהנמוכה,הבקרה

לביךהבקרה,בין.תלותשלמצבאיזשהוליצורלאכוי

התרגיליבעוכרילהעתהעלולהתלות-המתורגלתהמפקדה

תופוללאשהבקרהוכדי-הנכונהבצורהשלאתתפרשאם

תהיה.שתבקרההואהיוניהמתורגלות,המפקדותעללמעמסה

n~wasYכזאתהפרדההתרגיל,כלבמשךמנהלניתמבחינה

מנהלותולעומסלאי-נוחיתהדברגורםאפילו-אפשרית
הו80י-רצק,ונה4.ד,תדגילאפ.סשך-דופקה.עלנסוים



הבקרהעבוטתתהליכי
שלקרבנוהלעלמתכססיםלהלןהמפורטיםהתהליכים

ג'בפרקהמאמר,שלהראשוןבחלקושפורטכפיהבקרה

44(.עמ'ק"ב,הוב'ראה(3פסקה
כוהותיחסישלהנתוניםעלמושתתתהבקרהמויניות

המפק-לפניהתרגילכנתוניהועמדואשרומרחב,זמןוגורמי

ה-התחומיםאתגםקובעתזאתמדיניותהמתורגלות.דות

התרגיל.במשךהשוניםהאירועיםשלכללתם

המפ-אלהבקרהמזרימההביצועשלהראשוניםבשלבים

למפקדותלאטשרהבאיםנתונים,שלשורההמתורגלותקדות

הבאיםנתונים,כלוליםאלהביןתכנית;לכלללהגיעאלה

התרגילמתחומימלסטותהמתורגלותהמפקדותאתלמנוע

בהתאםאופניםבשנינעשיתהנתוניםהזרמתשנקבעו.כפי
להלן.שיפורטכסיהבקרה,הלקישנילצרכי

נתוניםהמספקתהגבוהה,הבקרהבעיקרמופעלתתחילה

אשרהמתורגלת,הממונההמפקדהעלהממונהמהדרגהבאים

כלראשונית.תכניתלכלללהגיעזאתלמפקוהלאמשרנועדו
אשרהידיעותביןהפעראתלמלאכדיבאיםהאלההנתונים
ל-לההנתוצותאלהלביןהמבצע,בפקודתהמפקדהקיבלה

כמובן,זה,כלהמשימה.ביצועתכניתעלהחלטהקבלתצורך

בהחלט.מציאותייםומרחבזמןבנתוני

שהתכניתלאחרמתחילההנמוכההבקרהשלפעולתה

ובאהנשלמה,המתורגלתהממונההמפקדהשלהראשונית
ה-הכסופים.לדרגיםמוקדמותפקודותבמתןביטוילידי

שלהיחידותאתהמיצגיםהנמוכה,הבקרהשלאלמנטים

בהזרמתזהבשלבמועסקיםהמתורגלותהכפופותהמפקדות
למערכיהנוגעבכלגזרתו,לגביאחדכלמפורטים,נתונים

ה-אותןרקמספקתהנמוכההבקרהאולםולקרקע.האויב

המפקדותידיעלמופעלתהיאהשגתןלקראתאשרידיעות

שהמפקדותכך,ידיעלנעשיתזאתהפעלההמתורגלות.
ביצועכפופות,יחידיתכעלהנמוכה,הבקרהעלמטילות

לצרכילהןהדרושותהידיעותלהשלמתוסיוריםפטרולים

ובזמןבהיקףמפעילותהמתורגלותוהמפקדותבמידהתכנון.
מפורטותידיעותלהםלספקהעשויימהאלמנטיםאתהנכונים

ע"ימושגותהיואשרהידיעות,אליהזמגיעותבמידהבה-

והמפ-במידהמציאות.בתנאיהאלההאלמנטיםשלהפעילות

ובזמןבהיקףשלהןהאיסוףאמצעיאתמפעילותאינןקדות
להןהחיוניותהיריע-תאתמקבליתהןשאיוהריהנכונים,

המשימהביצועובשעתמושלמת,פעולהלתכניתלהריעכרי

ידיעותמהעדרהנובעותשונות,להפתעותחש.גפותנשארותהן

העבירות""אתבפניהרושמתהנמוכההכקרהמספיקות.

הנערבתבתחזית-מבצעים-מפוךטת,ביטוילהןוגותית,האלה,

הררגים..ע"י-בלשלאחר.גמרהחנמןבשלג

המקורותוהוצאוהתרגוןאתהשלימוההפקרותכלכמשי'

עיבוה"תחויתימביקיללשלבפולחהבקרה'יכומתהמופיתי

המפקרותושלהתכהותעלהמושתתתמפורטה,עימיומית

הבקרהציתיידיעלנעשיתהמפורסתהתחזיתעלהעבודה

הבקרהגבוהה;הכקרהוע"יהגייסות,אתהמיצגיםהנמוכה
העבווזנאתכיניהםמתאמיםהנמוכההבקרהוראשהראשי

בחשבוןמביאיםתחזית-המבצעים-המפורטתעיבודבעת

המפקדוחע"ישנערךכפיבתכנון,נעשואשרהטעויותכלאת

טעויוחהמפקדה.בתוךתיאוםחוסרלרבות-המתורגלות

תגו-שלבצורהבתחזית-המבצעים-המפורטתמשתקפותאלו

ביצועדרךעלאטריםמכשוליםשלכצורהאובות-האויב,

המפורטתתחזית-המבצעיםעיבודהנחסות.על-ידיהמשימה

להעשוחחיבוהואהבקרה,בעבודתביותרהחשובהחלקהנו

המששבומצבינצרשלאכדימאוד,ושלמהמדויקתבצורה

הבקרה.אתתתרגלנההמתורגלותקוות
בלחןתמידנעשיתהמפויטתהמבצעיםהחזיתשלעיבודה

פקודותומתןהתכניותשהשלמתמהעובדהנובעזהלחץזמן.
לשעהיחסיתקרובנעשיםהכפופים,הדרגיםידיעלסופיות
שבקהזמןדיווחיותר,נמוךהמתורגלשהדרגככלה"ש".

זאועובדהיותר.קצרהפקודהמתןלביןהתכניותהשלמת

כדותכליתית;מושלמתצותעכורתהכקרהמסגלתובעת

בסותאשרהשונות,התגובותביןאי-התאמותתגרמנהשלא

אמצעדרךנתוניםבהזרמתביטויןאתמקבלותדבר,של

הבק;בידימתואמתלהיותהעבודהחייבתהשונים,הקשר
הראשי.

מתפורךהמפורטת,המבצעיםתחזיתעלהעבודהמשנשלמה
ומתמקמיחוזרתהנמוכההכקרהלמקומותיהם.הבקרהאנשי
מהעלליוחומתחילההמתורגלותהמפקרות-הכפיפותלפני
ממשיכוהגבוהההבקרהמרמש.שנקבעוכפיהכייסות,לבי

מקבלוהיאשכזמתובתורהממונה,הורגמפקותאתלמצג

המתורגלחמהמפקדה-הממונההמבצימהלךעלהדייתאת

הההשפעההתרגיל.לצרכישנקבעודיווחלנוהליבהתאם
בשלומתבטאת,המבצעמהלךעלהגבוהההבקרהשלישירה

הנתונים-השכניםהגיסותאודותנתיניםבהירמתזה,
שאלהפעולותיההמתורגלים.מהלכיעללהשפיעעשויים

התחזית.בתחומימראשנקבעוהבקרה

והיסוותהבקרהעבודתתהליכיתיאורלפילהבין,נקל

בבחינהי*הבקרהעכורתכיתרגיל-קשר,מושתתעליהם

חרגו,בתחומיהיטב.ולתרגלהאותהללמורשישאומגות,

גורהבקרהמהוהבמיוחד,ובתרגילי-קשרככלל,המפקדות
דר-להציגוכשרונוהבקרשליעילותוביותר;חיוני

ההמתחוללהקרבשלמציא.תיתתמונה-קשראמצעי
בותרגיל-קשר.שלגורלואתלכישלוןאולהצלחהשיחרצו

היי-כבקרבתפקידולקציןהמוצגותהדרישותעללענות

1עבודתבתחוםגבוההמקצועיתרמהבעללהיותהקצין

לבוהואאשרתרגול,ע"ירקלהשגה,ניתנתזורמהבקרה.
::.זהמקצוע""עלשלוטהמקנה..לבקר
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בישראליםלחמתי
עמדיה.סכים"-,והוסיףלנואמרדלגם,לאהור",בכוחותשלחמהיחידהעלנמניתימכברלאזה

."!מראשאלהלישרא-קצין-מבצעים.היהבהתפקידיישראלים.

כוחם-הישראליםכיבנוהתרההו*לאחד.שלושהשלמספרייתרוןהיההתוקפיםלים
בערמתם.

פתחלהםלהשאירעל-כן,אין,וכיובתחבולות?הם,הקשההררישטחהיהזה:לצדנו'"היהאפס,.השטה
אותםנכריהאנחנו"להתחכמויות-תמרון.שהואאיזהל-גם-רביםובמקומותרכב,לתנועתעד-מאוד

לנפץ.ה-והאויבהגבוה,בשטחהחזקנואנורגלים.תנועת
המערךעלחזיתיותבהתקפותראשיהםאת

בתוקף.אמרשלט",העיקריהעמק.מןעלינוהסתערישראלי

ימיםמספרעודשעמלנולאחרבוצעו.הוראותיוכוהותינהכחלוץקודם-לכן,השתתףשלנוהגדוד
1מלאכת-הפארת-מבוצרהררימערךלנוהיהש-לאחרהתקדמנו,ישראל.לתהומיבפלישת-הפתע

הישרא-הישוביםשלהקשההתנגדותםאתשברנו
לקביעתלהגיעבמאמץמוחותינואתחידדנומעצמנו

הפתוחותהאפשרויותשלככל-האפשררבמספרההרים,במבואותוהתבססנושבגזרתנו,המעטיםליים
כולן.אתלנגודכדיאמצעיםונקטנו-האויבלפניתשושיםשבאיזור,המעטיםהנתיביםעלהחולשים

התקפות-הנגדבתכנוןרביםומחשבהעמלהשקענוהרוחות,אתשלהבוההתחלייםנצחונותינואךהיינו,

חליפיןעמדותשלרבמספרהתקנולמיגעך.שלנונחושהכשהחלטתנומתבצרים,התהלנוהמרץובמלוא

ולשבשהאויבאתלהטעותכדי-ולתותחיםלטנקיםהצפויההישראליתהתקפת-הנגדאתלאחורלהכות

שמטוסיםכיוןמעשה-בעתו,היהזהתכניותיו.אתאתהרסנומוצבינו,לפנישדות-מוקשיםזרענולנו.

לפניופרשנולרכב,הנוחותniwYbnהררבימ

מערכנו

קצרים.בביקורי-צילוםכיבדונוישראליים

חטיבהכוחותהמודיעין,הערכתלפיעמדו,מולנוחששנולאשריוןמפנימוצבי-חוץ.שלמסךהעיקרי
ומשימתהארוך,בקו-הגנהמהזיקהשהיתהישראליתשקול.היהבאוירוהמצבביותר,

לתקוףנועדואשרהכוחותריכוזעללחפותהעיקריתלמדי.גדוליםאיפוא,היו,מעמדלהחזיקסיכויינו

כזהכוהותריכוזעלהעידושוניםסימניםאותנו.יפהזכרושבקרבנוישראל-ערבמלחמתותיקיאולם

כהנו,~.אשרהגבעותלרוכסישמעברהמתיםבשטחיםעלכל-כרמקובלשהיההמסוכןאורח-הלחימהאת
בהרגשההישראלית,ההתקפהלקראתעצמנודרכנוהבאההלילית,התקפת-ההסתננותאורח-אויבינו

מעמקי-האגף'במפתיע,הרובפיעל
כרימנה,למעלהלאאםלאל-ידנו,אשרכלעשינוכיהעורף,מןאו

'אשיגהמגןהופעלובטרםעודמגע-גוףוהיוצרת
ל,,(אותה.לשבור

"והסכנה.

ביהידתהואהמדובר.למתוח".,;"אחדלובכן,החטיבהמפקדרטןהזה",כדבריהיהלאאצלנו"

להתיצבעליההוטלאשרישראלית,ביום-אויב""אח-צעדתיהמוצבים.אתלסקורבבואושלי,למג"ד

מ-תרגיל-הטובתיבמסגרתישראלית,הטיבהבפניבכלמארביםשים"הערותיו.אתורשמתיריהם

המתורגלתהחטיבהוגםה,,אולב"אנו,גםבוקר.זרי-ועדהחמהמשקיעתהחלדרך,כלובצדערוץ
שהדריכהוהים-היאלמנהלת-התרגיל,היינוכסופיםואדיותשניעלמצביעכשהואלמג"ד,אמרחתה",

כרגשךהיתה,התרגילמטרתמעשינו.בכלאותנוהמתמשכתדרךועלגזרתנו,עומקאלהמוליכים

מלבד.-וזאתנושאי-לחימה-ומנהלה!שוניםילבחוןאלבמפותלועולהשבשטח-ההפקרעברימישוב

חטובת-מילואיט,בתגאיםשלתרגולהשבעצםהברכההפרצותאתובתשמועיםבמארביםסתום"מתהמנו.

אחנ.~מןאףהקרב.למציאות:כבל-האפשרהקהוביםמוק-בהרבההשתמשהטקטיים.שבשדות-המוקשים
כהעדבהם:לחזותשזכיתיהתמרוניםאוהתרגיליםשי-תאורה".

דרגיבכלהחדירשלנוהמח"ט
מציאותיות.,.של:כזאתלמידהלדעתי,הגיע,לאה-הפיקוד.את

שנאמרמה.:כלשלאהוא,הלמד-מענינודבר:יותקףכאשר"אדמה.שעלכלעללהלחםשאיפה
יחידתמפקדאולםבממש,נעשהרשימתיבפתיחתיטל-ואנשיומאוד,עדיפיםכוחותידיעלמוצב-חוץ

לושניתנוהמעטיםבאמצעיםהצליהביום-האויב!העיקריהכוחאלמידיחזרולאהםלסגת,צו

לעיל,שתוארהמערךאתהתקנה-שלדיתלהתקיןעורפיות-מעמדותבאשהאויבאתלהטרידעליהם

הוא-מזאתממרהוההרגילמנהלתהגתהאותותוך-כדישלוהחלוץעםקרב-השהיהולנדייותר,

;:%



נבוניטהיוכיעדקרוח-המשהק",אתבאנשיותחדיר
אויב"ולשמש-תפקידםבמילוילבתלהרחיק

וכדין*,כדת

טבעית,סקרנותמאותהנקיאינואיש-צבאכל

ופעולותיוצבאו-שלונראיםכיצדלדעתהמבקשת
עיאויב"בעיני"בהביטנובו.הלוחםהאויבבעיני

בקוצר-רוחציפינוהמתורגלת,הישראליתהחטיבה

כיוונהיהיומהזאת,התקפההתנהלכיצדלהתקפתה.
עתחזית-האירו-מתוךידענוזאת-ושלביההכללי

זהשדבראלאותיק-התרגיל""שלהבסיסית"עים
הביצוע,הואהעיקרשהריהמתח,אתבללריפהלא

עערפל-אופףהחליהירת-הקרבות"שאתעודומה

מנהלת-התרגיליצרהאותוהמלאכותי,המלחמה*

ב-למתורגלים,שמסרהדוחות-מודיעיןבאמצעות

-אנחנושלהם.המפקדה-הממונהגפהיותהתוקף
מנ-שלבסוד-העניניםכמובןהיינו-ביום-האויב

המלחמה".ערפל"ליצירתושותפיםהלת-התרגיל,
ומזומןמוכןהיהשלנוהמבוצרהמערך-ההררי

סיורי-בישרואותההישראלים,התקפתאתלפגוש

שנתלוומנהלת-התרגיל,שלהבקריםשלהם,הלילה
כוחותעםאלחוטבקשריכמובן,עמדו,הסיורים,אל

שנק-במקומותלהפגישם,ודאגויביום-האויב*.
שדות-המוק-הישראליים.הסייריםעםבעו-מראש,

מוקשי-באמצעותבוימוהסיורים,עלושעליהםשים

באמצעות-ואש-סבנהאש-מגןמשימה!והאורה
בוימההנשק-הקלאשמופעלות-חשמל.לבני-חבלה
גדרות-תילידי,,.עלבוימולי17ד-תורדגבקליעי-עץי

נוטאיםכטהםלבסיסיהםחורוהסייריםממשיוח.

nbpכהלכה,מבוצרהיריבכיהדרוש,הדושםאת
סיורי-אויר.נערכוביוםופעלתניןערני

שלהערכת-המצבלתוצאותהממנויקוצר-דוח
אשרהנתוניםלפישנעשתההתוקף,הכוחמפקד
העולההכניתמשהמתמנההסיורים.ע"יסופקו
עםבקנה-אחדעלתההיאלרוההינשמנושלה.

על-אשרמנהלת-התרגיל,של.בית-לספר*פתרון*

ותנועותי-ביום-האויב"*היערכות,כוחותתוכנתפין

מודריבלילה.החלהתבניתשלביצועההבאות.הם

המסופ-מנהלת-התרגילבקריידיעלבאלחוטכים

ביום-*מארביתפסנוהעוקפות,היהירותאלחים
ה-הגדודיםשלנאיבי-התנועהבצדעמדותאויב*

אבידותוסבלוהמארבים,עלעלוהגדודיםתוקפים.
מכאן-ואילךמוצבי-החוץ.אלשהגיעוקודםעוד-

-בבקעההיתהתחילתםושוצפיםקרבותהתנהלו
היעריםבהכבשימים,המיטהכעבורבא,וסופם
שלמוחצתהתקפת-נגדובהתפתחביותר,הרמים
שההת-בעתהופסקהתרגילביום-האויב"."כוחות

הישראליםגילוכאשר-לשיאההגיעהנגשות
התקפת-הנגדכלפילא-פחותמוחצתיכולת-תגובה

חמשבאותםלילהוכליוםגלעליהם.שנערכה
סיפוקהל3בשהסקרנותנולקחים,גדושהיההיממות

המלא,

שלעביום-האויב""ביןהשואהמתבקשתמאליה
ביום-"בוחותשלכינויםזה-התוקפן""ובין

יחידות-גםארה"ב.צבאשלרבי-המוניטיןהאויב"

לבשושלנוביום-האויב"*שלהלוחמותהמשנה
הישראליימוהחייליםשלממדיהםהשוניםמדים

ובינינו(הישראליםבשבישנפלסלומון,נחוםהרב"ט
דבריםלהםיספרלמעןלידיהם,הוסלעצמנר-לבין

עלהעידמנהלת-התרגיל)למוחםלהגניבשביקשה
נחאס,אבואבן-תופיקסולימאןנחאסשהואעצמו
אתשיחקהואוזו.זושכנהשבמדינהוזהזהמכפר

התר-במרוצת-ועודזאתרבה.בעקביותתפקידו

עםקמהמזגיםהחלוביום-האויב*"חייליכאשרגיל,
צורךנמצאמבקרי-התיאטרון,כבמאמרתפקידם",
איושהרי-בכךיפריזושלאשוב,להםלהסביר

בסופוישל-דבר,נקבע,בומובהק,דו-צדדיתרגילזה

תרגילאלאנוצח,0וכלימהבושה(ומיניצחמי

תרגולה-עיקרווכלמראש,צפויבושהכלמבוקר,
נוש-ובדיקתמסוימים,בתנאיםמסוימתיחידהשל

ל-הם,כילהםהוגדקרב.שלבמהלכושוניםאים

זאת,בכלהמתורגלת.היחידהשלמדריכיהמעשה,
האחרונה."'הדםטיפתעדעלהלחםלעתיםהםנטו

עשרה-מוניםהזאתהתוקפניתהגישהאתהכפל

הישראלי",הצד*אתשפיעמההרוחאלוקרבת-

הדברינהגיעוהתרגיל,שללאוירת-המציאותהודות

מלחמתו*תפרוץשמאחששנואחתשלאכך,לידי

אי-שם.אי-פהאחיב"

צה"ל-הצדדיםשניאומריםכך-היההמנצח

אריהע"4'

.י:88
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פלפתי~ישחרורעצבא
?פרישהעלחולם

במסדר-מחנההפלסתינאית"ה"בריגדה:מימין

פלסתין".דגל"בצלעזה,ברצועת

להגיב,בכוחואין-האימוניםשק:למעלה

ה-הכוחותמפקדכאמר,עליגנ'-מיוד:באמצע
סיני),ומזרחעזהרצועת(ארץ-ישראלבחזיתמצריים
אליוסףהפלסתינאית",ה"בריגדהמפקדעםמתייעץ
קול'יחידותיה,ממפקדיאחדועםמשמאל),(אגרודי

בתרגיל.נוכחותלאחרבורייני,אלעלי

הרצועה,בדרוםמדבריבשטחהתאמנות:למטה
לסיגסמוך
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היכר-מטוסיםדף

מאבר",,הקרבמטוס

לכל-תזג-אוירספום-קרבע_68ס-מאבר""
נורת-אבריקן"מפעליתתוצרת

אופייניותתמונות
.6Mkע_68עע-268ע-68מ

מ'11,31כד11,31כס11,31כך11,31מוטה
מ'12,22מ'12,24מ,1%24מ'12,71אורך
מ'4,45מ'4,45מ,45,"מ'4,57גובה

קברו""צאלקטריק""יןטלי-ןתלזש"5ןריקיזז.ג"5סילוניטורכומנוע

ק"ג3300ק"ג2610ק"ג2360ק"ג2450סטטי)משיכהכוח(מנועעצמת
קמ"ש1100קמ"ש1095קמ"שנ870קמ"ש1060הים)פניבגובה(מכסימוממהירות
ק"מכ-850--ק"מכ-800טקטירדיוס
ק"מכ-2000ק"מכ-2000ק"מכ-2000-תקיןטוח

ק"מכ-3750---נוספיםמיכליםעם
מ'כ-16000מ'כ-15000מ'כ-15000מ'כ-3500,מבצעיסייג-רום

-כצדקהב-2450למדקהכ-2300-.נסיקהשעור
'אינטש")5בנות16אינטש.")5בנות16אינטש**)5בנות16אינטש")2,75בנות24רקיטותחימוש:

כ"א**")ק"ג450בנוה2---פצצות
אינטש0.5בקליבר6אינטש0.5בקליבר6אינטש0.5בקליבר6אינטש0.5בקליבר6מקלעים

לכנסים.מתחתבזוגות).*לגוף.מתהתבמתקן-שיגוראויר-אל-אויר,"Mighty-Mouse"מטיפוס)*
אחרים.צירופיםאויי).

נורת-אסריקן""תפעלימתוצרתמסוס-קרבע-68ע-סאבר""

1
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קנדאייר""מתוצרתחד-מושבימטום-קרב-5סימןאאבר""

המקובלהואהאחרוןזזה6"ו"סימן5"סימן"המכונהזה-קנדהמתוצרתסאבר""הקרבמטוס

1-861ו-בש-1-862ה"עדיפות"התכונותשילובשלממוזגת"תוצאה"הנו-עתה)

הכנףשלהקדמיתקצהופאתדהיינו-שפת-התקפה""כגון;ביחודהשניזהושלהאמריקאיים,

והכונת2700בתפעולהקשתבעלהמשוכללהמכ"םזה,שבמטוסהחרטוםמצלמתקשה"."-
מבצעיכושרזהלמטוסמקנותשבוהיכולתרבתכאחד)ורקיטותפצצותלמקלעים,(הרב-תכליתית

גבוה.

כאחד.ומטוס-יריטהכמטום-קרבטופחע-68)(מאפר-ג'קט""האמריקאיהקרבמטוס

באוירלדו-קרבאותוהמכשירותהתכומתיותךזהמטוסשלהיסודבטיפוסיהודגשוהאחרונותבשמםכייתכן

שבשבילולהגנת-אוירמטוסשלהתכונותמאשרסער")מטוס"תפקידי(קרקעלגייסותסיוע-ישירשללצורותואף

חדשים.גלגולי-טיפוסיוחדו

בעיקרשציינוהוהדבריםשנימשנה.טיפוסישלמשפחה""למעיןה"סאער-ג'טט"הפךזומהתפתחותכתוצאה

מןלהבדיל(יחסיתהנעירהקוטרבעליהכבדיםהמקלעיםעלההשענותהיו:קוריאהנירתמעלהאוירבקרבות
ה"מיגים")חימושם,שלאתהיאאשר-ומעלהמ"ממ-20כמקובל,מתחיל,שקוטרם-האבטומטיים"ה"תותחים

האש.עצמתשלתכליתי-ביותרניצולאפשרהאשרהכונתוטיב

המטוס.לגוףתתחחההקימותשיגורמתקן)861-?-:מימין

נורת-אסריקן""מתוצרתקרבמפציץארבאט1-86-:משמאל
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.YORK.NEW31XXll-No,volא.ץ_.',AUCUSTFRIDAY,3י659ש"י5,

heufesindVrirי"derןgegenRaketen".*94ופושתו NATO-Sorgen!11"1ע
ange-MlnisterprisiaentderderBirnbawm,1תה"יט*י"שvon1951ןJahreתזןBereita9.יפ

!syri~ch.aarnaligedersichhatie

בפיהמה-ניו-יורקיתאספקלריה

?סוריותמונחותרקמות
ה-בלשוןיורקיהניוהעתון

("Aufbau")אופבאו""גרמנית

ידי-אחדיםשבועותלפניפרסם

נשמעלאכידומהאשרעות
ממקורותמפורשאישורלהן

סנ-נימהואשראחרים,פומביים

בהןחסרהשאינהודאיסציונית
האח-שבשניםאגב,דרךיצוין,(

אהרהסימניהעתוןגילהרונות
-ישראללמדינתמעטיםלא

מ-קוראיםמריבויתוצאהשמא

גרמניה?).יוצאי.יהודיםקרב
ש-טען,הניו-יורקיכתב-העת

מ-לובאהאלהעניניםידיעת

גילוייועיקרשבגרמניה.מקורות
ר-לייצוררבות-היקףהבנות-

הגדרותיו(וקליעים-מונחיםקיטות

בדיוקמצטיינותאינןהעתוןשל

שלבתחומיהאחוו)מאהשל
גרמנים.מומחיםובעזרתסוריה

נשאב-1951אופבאו","לדברי
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אבצברםפמה
.ומשמעת)דמוקרטיה(

1"בצבאילמשטרהמאמראתרבבעיוןקראתי
ל-כיסוי-נוח.-מילילישיסוימשמשותהןאחרת'

בדבריםברשימתיאטפלכןעלמהרתשונה.מציאותאתבכתבלהעלותלנכוןמצאתיהקריאהתום'ועם

היום-במציאותולהגשמתובצבאלמשטרהנוגעיםלאמיתן-של-דבר,קריאה.אגבבישעלוהמחשבות

יומית.ולכנותומאמראותושלשמואתלשנותהיהצריך

*הנואשראמר~ההויםשם-בצבא"משטראעל
שבטשטוש-אחדעניןלהבהירברצונירעשיהקשורואינו-וכלליהסברתי'הגדרקי,מופשט","

מזה,המשמעתמושגיאתמערבביםרביםתחומים.מסוןצבאשל.היום-יוםשבמציאותלנקודות-תבערה
במלחמת-העולםמזה.-מוראל")"(והרזק_הדמהשבמאמרההגדרותאלדוקאמכוונותהערותיאיזים.

ל-עומדותאינןאלובו.המובאותהציטטותאלאו
ואילוהמכריעיהגורםהמשמעתהיתההראשונה

שלובמלחמת-השחרור-השניהבמלחמת-העולםדהיינו,-:המציאותהואלויכוחשעומדמהויכוח,
התמו-ובכלוהמכריעהגורםהרותהיתה4ישראל.בברהלאכימדובר.שעליוהמשטרשלהתבצטותו

רוח-בקיוםויותריותררבהכרחיהיהעתידהדדותבמצבעוסקיםלכתבםשברצוניהדבריםיאמרתי
פעילותשגרתיות,ציות,מובנהנ-משמעת".רמך,מופ-בנושאמסמלהנ"להמאמרואילוהמשטר-לצבא

רוח-רמה*"המושגוהממונהומרותאחידותמווסתת,.ה-אעלהשםלוראויהיהוע"כ-הגדרתי""שט,

דגש-יתרהואשםזאתעםאולםאלה,אתכולל-להגדרותישיום-יוםחיילגביאכן,בצבא".משטר

אומץ-לבהתקפיות,יוזמה,התלהבות,כמובתופעות1הקייםאתנאמנהמשקפותשהןבמידהורקאךערך

ןאלהמושגיםשניכאשרבמנהיגות.ובטחוןמוסריק"א.חוב'מערכות""ראה)'

*8(ספס'סוףן1סצדיצחתצחצ4פרקפות

שבשבי-בג'נבהופיטריז,שבסוריה,בטריפולישקמפור,(שלוהקישוראנשיבאמצעותדאיסוריהשלנשיאהונתן

נאצים.היומהםאחדיםאשרידועים,גרמניםמומחי-רקטות-לשעברמספרעםצריה)

מומחי12עצמםעלקיבהשנהאותהשלוגסתיו1951,שנתקיץבל:במשךהתנהלהממושךהסו"מ

במינכן,~B.M.Vהרקטותמפעלשלהכימיתהמחלקהראשבשעתושהיהמישלהנהלתותחת.גרמניים,רקיטות

aB1nSnסוריה.ממשלתבשביללעבוד

..,אח"כ,להרכבהשניתנושונים,חלקיםבשטוטורס.מכןלאחרקצרזמןבוצעוהראשונותההכנהעבודות
שהוזמנוהשוגיםוהחלקיםסוויות,כההיוההכנותלסוריה.ושלחוםאותםיצרואשר-סוי1מרגמפירמ(תהוזמנו
התכנית-הרקיטית""ההזמנה.שלהסופיתתכליתהעלמהשמרובןעדבזו,זוקשורותבלתיכהפירמותי"*יושרו

לייצרוכןהמוני,בייצורארטילריותרקיטותלייצרהיכולתאתגופהבסוריהלפתחנתכננההסוריםע"ישטופחה

נייעות.קרקעמטרותונגדנעותמטרותנגדלשימושביותר,חדישותחודרות-שריוןמונחותךמרחוקרקיטותבה

ביותר.חדישהרקיטיתנסיונותתחנתמדמשק,רחוקהשאינהבג'חפור*ץ-אוסבאו""לדברי-מצרה"כך"
המטהשלמשלחתנכחהאז.עריוצרואשרתהרקיטהוצגושבוגדולמפגןהטוריהכלליהמטהע"יחרךב-1954
ניסוייפותחומאז(נאגיבהמצרית,המדינהנשיאאזשהיהמישלאחיוגםהשארביןהשתתףבההמצרי,הכללי

נוסף)".פיתוחהרקיטות

בהןשישאלה,סוגייתהכנותשלסכנתןגדולהמהכךעלנוספותלהצביעודא"צויךאין"מוסיף:והעתון
חדישים".ומטוסיםנשק-מגןלמתןישראלשלהמתמדתקריאת.העורהאתלהצויק

התצלומיםהםהגיו-יורקי,השבועוןשלהשערבעמוד.המתפרסםזה,שבסיכוםביותרהמענין,הובראולן

מקומותיהם:את(התצלומיםמשמעותאתמגדיריםאליבא-ד"אוסבאו"אשרהכתובות.והציוניםואלושבת

אבו-שאמאת.לידשלההשיגורמתקןעלמוצגתארטילריתרהיטה-למעלה

ג'אפוך.ליד'לידי,מוצבתנגדדשריונית,רקיטה,מונתית-באתצע

דמשק.בקרבתבג'אפורןהרקיטיתיהניסוייםתחנתשלהכלליהמראה:-למטה.

85

שש~~



צ4
לטשותמהלהםינידשמישהוהמחכיםחייליםאןיזמהגדושיחיילים

המוראלית'ה,רקמהאתהםמהויםמצרים-למעשה,

היקרהנכסשהיאהרוחנית-הנפשית),-דירינו(

היארק-זאתמוראלית'רקמה,צבא.שלביותר

להם.ביכולתםשיהיהכךלירידומעםלהביאיכולה

להלחםיוזמה,לגלותמבודדים,כשהםלהלחםתכן,
ב-אףזאתוכל4בסבילותהכללבצעביעילות,

להשיגקיים.פיקוחו-של-הממונהאיןשבהםתנאים

מאשריותררוח-רמהשלביכולתהיש-אלהכל
ביןההבדלזהוהרי1משמעת-בלבדשלביכולתה

להםיגידשמישהומחכיםתמידאשרוחייליםגייסות

שהורומהאתלעשותממשיכיםאףאולוקחות,מה

הםעלוליםתמידאשרגייסותסוג(לעשותלהם
גדושיוחייליםגייסותלבין-מופתעים)להיות
מצב.בכלהפעיליםעצמית,יוזמה

מבשהלידיאףהמביאהאחת,אי-הבנהועוד

מוש-העמוראל"כיסבוריםישכחךנבהירכיחשוב

יאדרבאהיא.ולאלהיות-ספסוט*"האידיאלעלתת
למוראלהמביאיםהםחמורהומשמעתקשיםחיים

ומדיםגבהעתכבבכורותקר,טמפו""בקבוקיגבוהו
אםהרוח-הרמה.אתהיוצריםלא-הם-רבי-רושם

לכל,%לשמשאלהעלולים-גבוהמוראלישנו
חיצוני.ניטויהיותר,

המש-רמתכיהמצייןמפקדשומעאתהלעתים

מונהההשנשימהובאותהטובה,היאאצלומעת
מתלונןשהואאו,פקודהלמלאסירובשלמקרים

אתהבאיטרמשפטים.הרבהביחידתושישכךעל

להתגברהדרכיםהםמהמפקדאותועםלבררמנסה

להיותצריךשהחוקלכךדבריומכווניםזה,מצבעל

סמכות-הענשהלמפקדלתתשישאויותר,חמור

להיותצריךשגית-הסוהר-ילבסוף1רחבה-יותר

התקנהאתכימפקדאותושב~כאי%יותר.קשה

שיחשובכךלמצוקאפשרה"חולהאשללמידת-חומו

אתהמורידותטבליותשלרבמספרהרופםבידי

ה-בגורמילטפלבמקום-מלאכותיבאופןהחום

להרהיבלא-ניתןכילמפקדלומתבררכבהברמחלה.

בידישינתנומבקשהריהו-החוקלפיסמכויותיו
מה-להטילסמכות-סמלים-המפקדים-הנמוכים

המקריםאתבודקאתהכשערנוסף".תרגול"שנקרא

אתההנוסף*,ה"תרגולאתאליהםליזמםשבדעתו

שצריךלעונשיםכתחליףבאהנוסףשהתרגולמוצא

לתקנות-החוק,ביחסעוברי-עבירותעללהטילםהיה

מקטיןלמעשה,יחידותבאותהשקיימותלפקודותאו

-בעבירות-המשמעתהתעסקותואתזהידיעלהוא

ומעביר-בהןלטפליכולכשופט-יחידהוא,שרק

לו.הכפופיםלאלהנוסף",תרגול"השםתחתאותה,
קיום-בפועלבמקוםלבוזזיכולהנוסף"ה"תרגולאין

ואפשרישכולם.חייביםבקיום-החוקהחוק.של
-המסיבותלפיהכללהקל,ואפשרבכך,להחמיר

החוק.לישימתתחליף""להנהיגאפשראיאולם

רמת--1מתברראחדדברהזההדיוןמכלאכן,

עללעמודעל-כן,כדאי,ירודה.והיאישהמשמעת
לתיקונוהדרכיםועלכזהלמצבהמביאיםהגורמים

לרובאשרמערכת-העונשים,אתלהגדילבמקום-

ביותר.רבאינושלהםכחרר-המניעהגם

נכוןחיגוךבמקוםלבואיכוליםמעונשיםאיןכי
החייבהוא-ההש-שהמפקדחינוך-נכוןאותו-

יכוליםביותרהטובבמקרהאלא,-לאנשיולתיתו

האומרים,מפקדיםהנךנטומעישזה.חיגוךלחזקהם

וlrssיהיהאו-שמבית-הסוהר,לפחדצריךשתיל

ע"יכי1ממפקדוש"יפחד"היהטוביותרלאהאם

אינהפחד""המלה!בכללעבירותנמנעותהיוהןכך

לינדמהאכ4הולמתלגמרילאואףלאוזן,נעימה

אתירא""שהגריללהיותצריךהנכוןשהביטוי
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הממוניםכלפי-החוקלפיהממונההמפקדורק42י"ב(ב"משלי*המלהשלועמאמעותלפימפקדו,

ונטת-~הואאחראיעליו.הממוניםכלפיורקעליו,ב"משלי"ושובי*ח),(בספר-שמותט0'איובבספר

חגריולאימונם.לנאמנותםלוהכפופיםשללקרב,אלאלפחוד,*משמעותוכאןאין-לירא""י"ג).(

אךכפוףלהיותבצבאאישכליכולשבומצבזהוונאמן".ממושמעכלהיות

הואהאחראי.הוא-הואכלפיוויקאחד,לממונהורקהסיבותזמפקדואתיראהחיילואיןיקרהמדוע

אחראיאולםלו,הכפופיםאלהבפניאחראימפקדלהלקרואשאפשרבצבא,בתופעהלדעתי,נעוצות,
לעקורישעושים.שהללומהכלעלגםהואואחראיוישימה,מהסברהנובעתוהיאוהיטרקימד-1דוא99

אלוואחריותסמכותאתלערערנסיוןכלמן-והיורשב-שהמשטרלעובדהלעתיםהניתנותלא-נכונות
שוק-"שלדיווחמפקד,עקיפתשלבנסיונותכגוןשלוהמוטעיתהתפישהומןדמוקרטי,הואמדינתנו

סופוכיווכד'להסתדר""המכונהדבראותושחור",צבא-היותנומעצםעממי,צבאהיותנולעובדת
בכושר-הלחימה.פגיעהלידילהביאכזהערעורשלהדמוקרטיבמשטרחייםהיותנועםשירות-חובות.

הביצועכושרעללביקורתלעמודחייבמפקדאי-אך-עממיצבא-חובההיותנוועםהמדינהשל

מפקדו,ע"יורקאךתיערךזאתביקורתאולםשלו,ה-אצטלההצבאבתוךהנהוגעללתתהיאהבנה

בפנימפקדלהעמידשלאכדיאנשיו,בפניושלאמש-בעלגוףעצנוזהואצבאאותוכיכביכולאומרת

המפקדשהריאנשיו.אצלבפופולריותלזכותהצורךהואכאשרצבא-דמוקרטיהואהצבאדמוקרטי.סר

מהםולאהיותאנשיו,כלפיבאחריותחייבאינואולםדמוקרטי.הואמשטרהקטרמדינהשלצבאה

אינושבתוכוהמשסדכזהבצבאגס

דמוקרטי.

שמפקדרגעובאותווהסמבותואתהשפריותאתקיבל
כטהטענתאנשיו,מצדלפוסולריותזקוקעצמומוצאשלהיחררכיהעלמושתתבצבאצינור-הפיקוד

כהסכמתם"לקבלתזקוקעצמומוצאשהואאולו,ואחריות.סמכותשלמרכיהנושבהדרגוכלדרגות,

צינור-אתשוברהוא-עצמונמצא-לפקודותיובצבא-ואףזלצבאארגוניעיקרוןהנהזוהיחררכיה

משמעת.אובדןהןוהתוצאותהפיקוד,עיקרון-איןדמוקרטימשטרבעלתמדינהשלחובה
ילטש-יום-יום,בחיימביאה,נוספתתופעהועודהמשם-האנשיםשביןההבדללשינוי.ניתןזהארגוני

לביןסמכות""בין-העמוקאך-הצרהגבולטושהפיקוקסולם""אוצינורשלהשוניםבדרגיושים

ושלכתף",עלטפיחות"שלנוהגנשתרשחברות".*הדרגותע"יורקדרשת,שלבצורה-תיצוניהמתבטא
י1שונותדרגותבגיביןשונותבצורותפמיליחריותלגווני-ביטויהמשמשותהרהןכי-לבטאוניתן

מעין-שנוהגהרושם,בני-אדםאצללהתקבלועשויצעדכלואילוהשוניםבשטחיםהאחרים,ההבדל

בדירונותזלזולבהופעה-החיצונית,רישולבצירוףזהתחתויהיה-בצינור-הפיקודלפגיעהיביאאסר

ה-ביטוייםבתוספתוכן-רכוששמירתובכלליצבא"דמוקרטיה","כגוןאחרת,אוזאתאצטלה

מעליש","דחילק","כמועהחבריא",אצלנהוגיםאתיערערשלאאי-אפשר-וכו'חברות""עממיא,

ואתהמשמעתאת-ועמהיההיאררביה

הצבא.

ניטוישתן-הגובה"עלו"הג'מעהבסדראיהיה"

הצבא.לעממיות-החוקלפיהממונההמפקדאחראידרגבכל

דרגותשלהיררכיהפלמושתתהפיקודצינור%י,.,ופ~,ן
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הכתףעלטפיחותשלוהע[השתו-ש

ביטויבגדרלאמיתו-של-דבר,אינם,אלהכלאכן,

טשטוששלתוצאהאלא-ועממירמוקרטילצבא

הסמכות,ביןשלא-בהנרון)אושבהכרהבין(הגבול

התפת-היא.מכךוהתוצאהמזה,חברות","לביןמזה,

וכיו"ב.לך",ואשמור-לישמור"ההזיוןשלחות

חברות,גדול.-להברות.סמכותשביןההבדלאך

;לקרבהיהידהאתלהכיןכדיבהאייכשלעצמה,

בן.עושההמפקישלשסמכותובעור

הןאלהתחומיםשלמטשטושםהתוצאותוהבה,
כאשראולם;נעימותאףלרגע-חולףסמויות,תהילה

משמעתהיאלובשותשהןהצורההרי-מתגלותהן
מגרעותהןאלותוצאותמשמעת,העדראוירודה,

צבא.שללתכליתיותוחומרתןביותררבהאשר

מפקדשכאלהמקריםגרובאתהמיצאמהןכתוצאה

1הפוכהלקיצוניותאחתמקיצוניותנע-ועובראשר

לבצעבנסיונונכשלוכאשר;חברותעלנשעןפעם

-חבריו""שלוהחלטת-הרובחברותעל-סמךדבר

ה-תושגלאאחרתכיבחוק,לשימושהואעובר

בנקיטהבחוקהשימושלרובמתבטאואזמשימדו

הדברנקראבשפה-המדוברתחריפות".ב"שיטות
רוח-להריסתכאלהאיןואיומים.לחץדפיקות","

ולהשליך-הנפשלהעיזרצון"בטחון-אישי,יחידה,

עשויותכאלושיטות"*המפקד.יראתואף-מנגד

במקרהוסחיטות.מהול-במרדנותפחדלידילהביא

הפחדה,עללהשעןהמשימהביצועהיהעלולכזה
נוספים".ו"תרגוליםענשיםבתי-סוהר,

להש-כיצדמללמודמפקדיםנמשיםזהבמצב

-מרצון'אחריותלקבלגוטיםואינםבסמכותתמש

התרשלות.מקריעלעונשיםעםלהשליםומבכיים

בזהאולםבאנשיהם.מעין-זהנוהגנהגםעקבהבאים
פקודותשל.מתןוולטהמתפתחתהענין.תםלאעדיין

עלמוגזםדגששימתעם.בקשות,,"שלבצורה
ישכיקרובותוילעתיםושוכחים-שכנוע""

שעליהםדבריםלעשותאנשיםלאלץהכרתבצבא

מפקדים'מתקשיםלזהבמצבועור,זאתלעשותם.

פקודותלאנשיהםמלתת)נמנעיםואףויש(לתת
בפופולריותכאלהפקודותתפגענהפןבלתי-נעימות,

באנשיהםמלגעורהםנמנעיםכן;שלהםהרגעית

ניהול-דרךמתפתחתגערה.המחייביםמעשיםעל

אלאמפקדאותושלמאנשיודורשתשאינהיחידה
שבירתבאותכזודויך-ניהולועם;ביצוע-מינימום

בזהגםאךב"מוראל".חמורהופגיעההמשמעת,

המעכי-מפקדיםיימצאוכזהבמצבהדבר.נגמרטרם

שכםעללא-נעימותלפקודותהאחריותאתרים

האימונים,סובליםזהמעיןשבמצבונמצא,מפקדם.

אופייםאיןואףכדרוש,אינטנסיביים,שאינםמשום

מיכ-הםהופכיםויותריותראלא-דיואגרסיבי

הורהמלמעלה"ש"מישהומשוםכמתנהליםניים,

להתאמן.
מרהיקות-להיותאזיעלולותהסופיותהתוצאות.

העדרלא-כדאי",שירות"לא-טובה;הרגשה-לכת
תחושהיותר,ולקבלפחותלעבודנטיהביטחון,

דיווחעבירה,עלנענשיםשאיןמשתלמת,שעצלות

ה"רקמהיהתפוררותיהעיקריוהנזק;לא,נכון

מק-הצבאשאיןההרגשההיחידה.שלהמוראלית"

תעסוקהאלאדרך-בחיים,אףאוצוע-ממש,
בלבד'

מעין-אלה,במצביםסמויה,בדרךהיא,אףקשורה-

ארגוןשלעיקרון-היסודאתבקפידהנקייםאם

שמבטאלנפיוההברותהסמכותביןונפרירצבא,

יהאומרישן,צבאיאנגליפתגםזאת
parade"parade--offoffade;paparade---0ת0,(ת

---בחופש;מסדר-במסדר"-יבערךדהיינה

ציות)ביסודהשהיא(שהמשמעתנראה-חופש")
ביוזמה)בעיקרו-של-דבר,המתבטאת(והרוח-הרמה,

נובעתמאלהוהלאימהגבוהים-ביותרלהיותתוכלנה

עם-לוחם.שלאיכותו

ותיק"קצין"

...--הרסהוהרוחהמשמעת

לוחםעםשלמקור,עוזובצירופן
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וזלנ/המענע
קוראיםאגרות

יל11תא1אי-החייליםמאחד

שניהצבאייםלקורסיםשנשלחיםלכך,עדיםאנותגובהתהיהכייתנגדלאש"חייל"לינדמה

רכזתםעללחמו""אשראלו;מועמדיםשלסוגיםבבטאוןשפורסמוהעובדהעצםוהרי4,לדבריו

משוםנשלחואשרואלואחר,אוזהלקורסלצאתמצאתי-הואכןואםכך.עלמצביעהשלנוהצבאי

פתרוןאשראישית",בעיה"היווהםהזמןשבאותוולמתש-להרהוריםרבחומרחייל""שלברשימתו

לומןדההלקורסהאיששללה-ושיגורונמצאלאבחד-הזצגהשהבעיהלינראה,מזזיתירה;בזת

הנהכשלעצמהזותופעהבפתרון.הצורךאתמהמה.צדדיות
תכ-באותהחמורליקויעלמצביעהוהיאשליליתיי4

מראשתכנוןאנוחסריםהידועה,ההתקדמותניחגיי"י(

.
השירו,שבותבמשךהחייל-הפרט.שלהפעלתולגביאר)גנ-ק/

4"1
לרובדעתחוותיעליורבחומרנצטברהאיששל

וש(עק-,(1
היההדיןמןאלו,נתוניםעל-סמךונאספו.נכתבו

Li-A
למלאולהכשירומסלולו""אתופרטפרטלכללתכנן'

זה.במסלולתפקידיון4ש
'

*

המציאותלשנותהנוכחיבתרגומהתכנית-הקידוםין

ע
תק-תקנות-מירוץ,לחוברתמכל,יותרדומה,הריהי

הריצה,בתחרותלהשתתףרשאימיקובעותאלונותי(.גיי(4

דאגהאיואךלהופיע.עליוומתיתלבושתותהיהמה../"
התח-תנאיהוגדריה"רץ".אתלהכשירממששללעלותלימגיע

מסלולו,אתאחדלכללהגדירנוהגיםאיןאך-רות
הנוכ-התפישהאתוכטעותכמשגהרואהחייל""

אלאלתחנהתחנהביןמחברקובחינתמסלולולא

לרע-ההתקדמות.לתכניתבאשרה"חיילים"שלחית
תנוע-ו(עשהלאורנואשרדרך,ציר,בחינתמסלול

נחפזים-מבוהליםרציםיוצאיםלכןהפרט.שלתוכאילוספק,ללאהמוטעההרושם,אצלםמתקבלתו,

מסוי-תנאיםמצבוראלאאינהתכנית-ההתקדמות
כספורטאים.ולאכבשים,שלזהכעדר

חיילא,"של'היסודיתתפיסתועלחולקאינני.שהםהללו,התנאיםנכלעמדפלוניוכאשרמים,

בדרגתו.לעלותלומגיע"".חיצונייםתנאים
חולקאינורבריו,אתנכוןאלהבנתיאםחייל","

/ן4_/4.י%,4בלימודבאימון,אוהתפקידיםבמחזוריותהצורךעל
,

ק)להכשירכדיבהםדיאיןאלושכלאלאובקורסים,
כקת'1גגל)11'(

.דברכךלשםדרוש;יותרגבוהלתפקידמפקד
14

ט?
י'):11

1_האופי,בבסיסי-ההדרכה:נקנהאינואשרדברנוסף,

1(,-שלבכוחוהפרט.שלההתאמההאישיים,הנתונים
ן11

11ק1
-"---

ן
אךכלשהוא,צבאיגוףפועלכיצדללמדקורס

אין

גר1_ק:-)..1
isSS-~l
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ן1"

זה.גוףלהפעילהמלקדאתלהכשירכדיבו
אינ431/)ע,__-_

(יי-ן-1

ן_וש4',_אתהייל""שלכתבהוניתחהלאלדעתיאולם,
-14.חיינושלהיום-יוםבמציאותעומקה.עדהבעיה

הוביהיילים",אלייע""ראה)*
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כאילוהקידוםתכניתשלראיהכלמעיקרההפוסלת
בהגיעדרגההענקתשלאבטומטי,קבע,הסדרזהו

כדוגמהאו,-המתאימההבינייםלתחנתהפרט
העוצרמוניתנהגכאותועצמו,חייל""הביאאשר

ומהירבותי,שלמו-נא,-כאןעד"ומכריזמכוניתו
"?הבאהמטרתכם

לוואיתופעותפסילתבזאת.להסתפקאיןאולם
ערו-עדייןבהאין-תכנית-הקידוםשלשליליות

זאתזו,תכניתשלוהמוצלחהמלאלביצועהבה
מכתיבה,אינהשליליותלוואיתופעותפסילתזועוד

שבתכניתהחסריםהדבריםשלהשלמתםאתמאליה,
שלהממשייםהצרכיםלכיסויתתאיםאשרבאופן
אותנומחייבתשלנוהבטחוניתהמציאותצה"ל.
מאומןיהיהופרטפרטשכלכך,פעולותינולתכנן

הנוכחיתפקידואשרהרמהמעלבמקצועו-מסלולו

ואוהמקרהבידלהשאירואין-ממנואותהדורש
שליחתוכמונכבד,כהדברהמיוחדים)המקרים
אלמוני.שלואי-שליחתופלונישללקורם

:השגורהמשפטכיהייל","עםאנימסכים
וכד'",ק'א'תנאימילאתיכילעלות,לימגיע"

זה,לקורסאותישלח"הדרישהחולה.רעההנו

-בדרגה"לעליהתנאימילאתילאבלעדיוכי
הכיומיןהמפקדיבורךממנה.פחותלאשלילית

עליך,דעתיחותזוהנה"יומודיעופיקודואתאליו

פהעבודתךולהיטיבכאן,דרכךלשנותחייבאתה
לתפקידיםתוכננתנתוניךלפילכך).בדומהמ4)

הבאהובשנהזהלקורסעתהתישלחושןואלו,אלו
ל%הכוונה(אני""לא"?דעתךמהאחר.לקורס
לקבלזכותיעלללחוםצריךמה"חיילים")אחד

להו-מפקדיעלאלאיותר,מעולהמקצועיתהכשרה

בה".תלךהדרךוזומצבך,וכךכך"1דיעני

שללדרישותיהםלהאזיןהמפקדיםיחדלוכלהצר
ותחתוכד',לקורס"שלחני"לי"מגיע"פיקודיהם

לאובדרגהלקורסתצאאתה"להםישמיעוזאת
באממילאאו-אזש..."משוםזאת,בכלתעלה,
הופכתוהיאתיקונו,עלהקידוםתכניתשלחסרונה
ולהג-צה"לשלכוננותולהגברתרב-ערךלמכשיר

-לצבאמאודובכללהתקשרהפרטשלרצונוברת
היתר,ביןהמוקדשים,ומחשבהתכנוןהוארואהכי

הבלל.בטובתלפגועמבליהוא,לתועלתו

יהחייליםאחר"

ויןיוי11וסוףןצדקבפאזנילאישון

ה-בבצועלאי-הבנהמקוםיהיהלאכיולהבטיחלפרטים

ובקרב.חישנים
מעלהישנהגבוהיםבדרגיםהדרכהבעניניכזהלטיפול

ליתרהנמוכיםהדרגיםאתהואשמחיבוהיא:חשובה,

טיפולעוויהשטחיםבכללאבביצוע.הקפדהוליתרהכנה

נמוכיםבדרגיםחיוביתרעילותלעוררגבוהיםבדרגיםכזה

ל-כניסהעלולהמנהלה,בנושאיביחודמסוימים,בשטחים

ופורמליזםאבטומטיזםמעיןליצורהגבוהיםבדרגיםפרטים

החינוךבתחוםכמוההדרכה,בתחוםאולםהנמוכים.בדרגים

מדרבנתלפרטיםהגבוהיםהדרגיםשלהכניסהדוקאוההוראה,
מוכיח.והנסיון-יותרהרבהומפעילה

צבא-שלההדרכהלבעיתכלומרזה,שלעניןחוששני

לפיכך,הצורך.דיפו"מנכנסטרםשלום,בימימילואים
ולופו"פפעללהטילמנסהשדמישאל"מהואמשנה-תמיהה

לדבריו,חמ"ד.שלעבוותהלשיטתהאחריותאתבעקיסין,גם

המפיריםהגורמיםמשבעתאחדהיאמה"דשלעבודתהשיטת

כמפקד,מפקדשל(נקודות-ההשקפהשביןההכרחיהאיזון"את

ולדעתו,שלנו".הצבאיתהמחשבהבתחוםקצין-מטה...)ושל
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הגדרות...מונחים,בקביעתפו"מהישגישלההנחלהתהליך"
הגור-יבעתאתשהולידוהתפתחות..."וכיווניתאוצהקיפל

הללו.מים

בודד,מאמרבאותופו"מנגדהוטחוטענותשדידומני,
התורהעםמה"דשלעבודתהדרךאתלקשורצורךואין

שאראתבפו"מלקשורסעםשאיןכשםממשבפו"מוהנלמדת
הפרתלידיכביכול,והמביאים,-במאמרהמפורסיםהגורמים
ההברתי.האיוון

במערכת-כבירמכשירמהוהפו"מכילהורותישאולם

למפקדיםהניתןהחינוךהאחדתובתהליךצה"ל,שלההדרכה

בעלתכהמטתובניהולה,המלחמהבתורתהקשורבכלבצה"ל,
מלחמהלקראתוקציני-מטהלמפקדיםיוצאת-מהכללחשיבות
תכרתאתלבחוןולשפר,להוסיףמקוםשישודאיעתידה.

ותוספותתיקוניםאולםתיקוןוהטעוןאתולתקןהלימודים

אל"מע"יהמוצעיםבכיויןאובתחוםפניםבשוםאינםאלה

שדמי.

אל"מ-שלרבג



מילואים-לקציןמכתב

באיםצןצהבפיצתהליקביםפהם

פילצאיםגדוד*
?שמעוןלךשלום.
באימונילבקרהחלטתיגדודיאימוניגמרלאחר

הנניועתהפלוגותכמפקדבומשרתשהנךהגדוד
פשוטה.הנהוהסיבהזאת,שעשיתיטובכימשוכנע
דחוק,וזמנךיחידתך,באימוניומרוכזעסוקכשהנך

מן-החוץ""לאישהנראיםבליקריםמבחיןואינךיש

קטנים""שאמנםבליקויים-ראשוןבמבטכבר

רצינית,משמעותלהםישבסופו-של-דבראךהנם,
זהבביקוריהאימונים.הישגיעלהשפעתםומורגשת
גדודךבאימונישראיתימהליקריםחלקבינוכחתי
הםכילהניחנוטהנשניבגדודי,גםהיומצויים
מידאמנם,אחרים.גדודיםבאימוניגםאולי,וקימים,
אךמקצתם.לךמסרתיבפלוגתךשביקרתילאחר
בגור-דייתיתלויביקורישבהמשךהעובדה,בגלל

עלי-הדיבוראתלהרחיבהספקתילאנוספים,מים

-כעתמקייםהנניאזלךהבטחתיאורואתהם,
לפניך.להביאםואנסה

.ינושאים3עללךאכתובהפעם

אימון-הפרט,עלהקפדהא)

תחמושת-אימונים:ניצולב)

ושיטתה.המפקדים,הבנתמשךג)
אימץ-הפרםעלהקטרהא.

הפרט.אימוןעלההקפדהאתלזנוחנטיהקיימת
להתעלםאפשרותאיןאךנדושה,הערהשזוהיודאי
nJDb1,בקרבהנכונהבפעולתודבר,שלבסופוכי
המסגרת.שלפעולתההצלקתמותנית-הפרטשל

וראיתימחלקתי,בתרגיל-התקפהבפלוגתךביקרתי

ומהם-שבהםבבולטיםאגעהפעםליקויים.מספר
1השארלגביגםתסיק
:המקלעחוליותפעולת1(

וגלו*גרועהעמדהתפשכיתת-הרתקשלהמקלע

טובה.לעמדהשהתאיםסלעבקרבתוהיהכיאףיה,
והחליףמידבזאתהבחיןלמקלען,כךעלכשהערתי

כשהנוהמקלעאתשיציבבמקוםאךהעמדה,חת
הדורגל)קיפולאתהצריךזהודבר(למחסהפותאס

והואהדורגלעלמוצבכשהכלילסלע,מעלהציבו*
נשאלאחולית-דשמקלעשל2מס'האויב.כלפיגלוי

לאפעולת-הרתק,זמןבלבמשךרזרבי.קנהאתו
הותכיידעשהמקלעןאףעמדתו,אתהמקלעהחליף
יוכלולאלאויביתגלהאחרתכיזאת,לעשותחייב

לפעול,להמשיך
המר'נטחוליתפפולח2(

כשהיתהמר'נטחוליתאתראינותרגילבאותו

המרניםמפעילאלנגשתיניחות-ההלם.עםרצה

בכיסויו)מכוסהכשהלזכתפו,עלהמרנ'טאתשנשא(
אני"1ליענהזו.בהתקפהתפקידומהושאלתיו

האםלברר,ניסיתיהגב".עליהאתלסחובצריך
ב-אובשלב-ההסתערותמסויםתפקידעליוהוטל

הוטללאבימתשובתווהבינותי-שלב-ההתארגנות
לושכבבשלב-ההתארגנותואמנם,תפקיד.כלעליו

עדיין)המכוסה(כשהמר'נטבצל,עץ,תחתה"גבר"
יקרהמהלהדגישלמותרקמעא,לוונמנםלידו,

לחשאםסכנהישנהוכיכך,האישינהגבאסבקרב -ופעולתותפקידועלדגשבעת-האימוניםיושם'
בקרב.גםאח"כזהדבריתבטא

החמררת-אימוניםניציב.

ב-המחלקה"1היהשנושאו-תרגילבאותו
האחרוןבשלבובוצעואשרביום*,התקפת-התקלות

ההתקלותלאחרקצרזמןגינוכחתי-אשכתרגיל
התחמושת,לכיתת-האשאזלהפעולתיהרתקותחילת

הסיועאתעודחשולאשבכיתות-רעולםוהחיילים
ה-ניצלולאזאת,לעומתהרתק.ע"ילהםהניתן

י,;.,,,,...,.שהוקצתההתחמושתכמותאתבהלםשפעלוחילים
ל;,4;;,י"1ע4גג;;4,ל;ן4.,לניkaih,1)4;,4,.1מי



נבעזהוברביליהובררהתרגילגמרלאהבלהם.
ול*לגדודמספקתת2המהתמאי-הקצבת-לאו-דוקא

שללא-נכוןמויסותכתוצאהבאאלא-פלוגה
אנילמהואסביר,1האימוניםבתקופתהתחמושת

ל-המוקרבתתחמושת-האימוניםכמות-?מתכון

מספיקהאךמוגבלתאמנםהנהבאימוניםצה"לגדודי
ז4%תשהתחמושתבתנא*,נ-האימוניםלביצועהיא
כו-נושאי-האימוןאםילדוגמהבתרגילי-מוקד.רק

ןומיאו9אימון*מהלקה;מוזרה),אלמון-כיתה'ללים

התר.לכלהתחמושתאתגלפזראטעםאין'פלוגתי

אימון-תרגיליל-3--2להקצותהאלא;.צריךגילים,

נוסףפלוגתי.ולתרגילולילה)יוםבאימון(מהלקד,
בתוךהתהמושתלויסותגםהשיבות"ישנהכךעל

התקפת-מחלקהבתרגילילדוגמהעצמםהתרכיל

ב9והמקלעיםהרוביםתחמושתאתלרכזישביום

-כיתת-האשבמסגרתהפועליםהחייליםאצלעיקר

כיתות-במסגרתהפועליםההייליםאצלמיעוטהורק

נוסףלנצל,כדאיהלהימה-על-היעדולצורך,ההלם
דבר-לתמ"קיםהמוקצבתהתחמושתאתלנ"ל,
הנ"ל.בתרגילראיתיושלא

:,1
ותרגילתרגילכלברגללטבור

חביטתההכנת-המפקדיםבהזך,ג.
ליהובררהפלוגות,מפקדיחבריך,עםבשיחה1..
ה-הבנת-המפקדיםכיסבורמהמפקדיםהלקכי

הננימדי.ארוכה-אימון-הגדודתקופתאלצמודה
תקופהלשרתמרצוןתוצאהאיננהזושדעהמששנע
מפקדייאתמהברתינובעתזודעתי(יותרקצרה

עלליחידותיהם,התמסרותםמידתואתהמילואים
כיסבורני,בכך).הכרוכיםהאישיים.הקשייםאף

המהייבים'המפקדים.שלגישתם
תקופתקיצוראת

ואנסהוההקנהשלסטרתהמאי-הבנתנובעתההבנה
זה.בעניןדעתיאתבקצרהלהביע

הממקדיםאתלהביאהיאהבנת-המפקדיםמטרת

כושר-שלכזורמהאלדרגיהם,כלעלשבגדוד,

להםתאפשראשרהדרבה
לבצע.

תכנית-האימו-את

מנתעליעיל-ביוקר.קיצועגדודםשלהמוגדרתנים
הכרתא.1לשניםההבנהמהצלקת1מטרהלהשיג

בנ1לפרטי-פרטיםכניסהכדיעדנושאי-האימון,
אשרבשטחיםהתרגילים,שלומפורטתיסודיתהכרה
אתלהכירמ"ככלעל-?לדוגמה(יבוצערעליהם
יד-אשרשהוא-הכיתהתרגילייבוצעובוהשטה

על-לך,כידועהוכנו,אלהתרגיליםוהלא-רבנם

אימוני-הגדוד).הפתהלפניעודהמדירהסגלידי
ישאלאכלליתשטחיתבהכרהכאןלהסתפקאין

ו9תרגילכלשלשטהופניעלברגל'לעבורהכיה

גםהיהוכך(מורההנסיוןלפרטיו.ולדבירותרגיל,
-מספיקאינוזולהכנההמוקצבהזמןכיבגדודי)

אלמסוימיםתרגיליםהכרתלדהותהכרהישואז
עומס-לידיהמביאדברעצמה,תקופת-האיסומם

ולעתיםהאימונים,בשעתהמפקדיםעלמופרזעבודה

תרגילאללגשתיהיהאנוסשמפקדכךלידיאף

לש-ישכיסבור,הגניכךמשוםמוכן.אינוכשהוא

לפנותלךמציעוהנניוההכנהכהנךאתלהגדילאוף
אניעוויתיכךפנים,בלעלמפקדך.אלכךבנידון

אימונילטובתיהבפרברכיששוכנעתישצר-

גרודן
להרבותלדעתי,יש,הרי-ההכנהלשיטתאשר

המפקדיםעללהטילכלומר,-בשיעורים-לדוגמה

מ-הבריהםכשסאר-מסוימיםתרגיליםלבצע

הן1כפולההקפדהתוךנ_כטוראיםלהםשמשים
המשמ-חבריהם,ידיעלמדוקדקביצועעלהקפדה

בדוגמתםעצמם,עלהקפדהוהן-כטוראיםשים
והגור).לבושקוללהאישית
נוספים,ורעיונותהערותבאמתחתיאתיועוד

ו--הפעםבהםאגעלאקוצר-המצעבגללאשר

הבאה.בפעםזאתלעשותמבטיחךהנני
שלך

לשעבר.מפקדך-מדריכך
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ובטיוחיהמלחמהחיר'1א אןא
קזדיאה?בנידתאויריה-טקטיתשלמאזנהמה

פאקיאעיירהגנרלמאת

יותרהדשהאחרת,גריליהש)"ולא(גדולה"מלחמה"לקחבהיעדר-קוריאהמלחמתהדי
לקחיביותרומאלפיםבולטים-יקחיהיתרוביןהצבאי,העולםבתלללהדהדמוסיפים-

באחתה"אויריה-הטקטית".בהפעלתהתבטאהוראשונהבראשאשרזו,-זשבהמלחמת-האויר
עורךפאקיט'פ.גנרל-האויריהמציגהצרפתיתהצבאיתאב"השקפת-האינפורמציהמסקירותיו

נומלחמהצבאבענינינכבדיםסופריםשנישלדעותיהםאתזו,מולזובמה,באותההמדור-האוירי
אדיוהשביצרי-ואויריםיבשה,כוחותבעניניאנציקלופדי""בר-סמכארוג'רון,קמילהצרפתי

הואמקובלאולםנועזות-ומפתיעות,תפישותרוג'רוןמק,פחותמחדשכללבדרךאשרבשחר,

ההערכותפשראיפוא,מה,-1ישאלוהקוראאפשרצבאיים.נושאיםבהערכתשכל-ישרכבעל

שהסיורמכךמהגמידתנובעהמסקנותשוניביהואהנמנעמןלא1בני-סמכאשנישלהמנוגדות

גדולותהסיועאויריתעשתהבהקוריאה,מלחמתשלהראשונהבשנהוראשונהבראשמתרכזכאוח

אתמבליטרוג'רוןק.ואילו1המאוחדות"האומותצבא"שלהקרקעגייסותשלמצבםלהקלת

אתלהכריעבעיקר,האמריק~ריסכוחות-האויר,ניסובההאוירית,פעולת-ההמנעה*"כשלון

בשניכמובן,בידם.עלהולא-והסיניהצפון-קוריאנימעורפוהקרב"שדהבידוד"ע"יהמלתמה

קטניםאולישהיו-המלהמהנירתשלוממדיההטופוגרפיים,תגאיהמעטלאקבעוהשטחים

אנסבאמת-מידתנואותםנמודבאםלמדיגדוליםואתעםאך4עולמייםמושגיםלעומתיחסית,

בתה-היאנמצאתהאמנם-הטקטיתהאויריה

לאבגוסט1939ספטמברשביןלאחרשקיעה,שלליך

שבההיעילותמידתאתרבותכההוכיחה1945

?השניהמלתמת-;עולםשלזירות-המבצעיםבכל

קמילמרמשיבקוריאהעמלהמתלקחי"בעבודתו
זו,לתיאוריהכחיזוקבחיוב.זושאלהעלרוג'רון

גריונפך,בגנרלבר-סמכאעלרוג'רעמרטסתמך

-הואקוריאהמלחמתשללקחה"1הכריזזהיר

מעמדהחזיקוהצפון-קוריאניםהרגלים.חילנצחון

אףעלוזאתימים,שנתייםבמשךמטוסים,ללא
המכרעתא.האויריתעליונותנו

היה"כיקובעהואהרירידג'~י,לגנרלאשר

להזיןהסיני-קוריאניהעליוןהפיקודשלביכולתו

למערכהחודשיםשמונה-עשו-במשךאספקהולקיים
עלושמונה,השלושיםהאורךלקובסמוךהמיוצבת

האומות-המאו-שלהמתמדתהאויריתהעליונותאף

הסיניים-קוריאנייםהעורףובשוריבחזיתחדות

אליה".הסמוכים

הראשיתהמפקדההנחיתה1951,באבגוסטב-18
עורקינגדחנק""מבצעאתשבטוקיוהאמריקאית

שלהמטוסיםאתבוושיתפההיריב,שלהתחבורה

המלחמהאניותואתארה"בשלה-5"חיל-האויר"
השביעי".הצי"שלוהאוירונים

נורואושהושלכוהפגזיםוהןהפצצותהןואולם,

ורבבי"הברזלמסילותשברשתרגישותנקודותעל

בעדלמנועהצליחולאהצפונית,קוריאהשלשים

הדיבי-אתלמקוםממקוםלהעתיקקוריאניםהצפון

אספקה.להםולהמציאבהזיתלהחליפןשלהם,זיות

הטק-האויריהונשתכללהנתפתחהואת,כלעם

שלןהברקומהלומותהופעותיהתקופתמאזטית,

עוצבותוהארדנים.נורמנדיהשלהקרבבשרות
שתאנ-המטוסבמקוםקיבלוהסיוע-לכוחות-הקרקע

הסילוןמטוסאתמונע-המדחף,ע-74"דרגולט
כיוםמובטתאויר-קרקעהקשריע-48'.עתאנדרג'ט

בטיחידועהבלתישהיתהדיוקשלמידהתוך
בתכ-מסייעתהטקטיתהאויריההידנמרו1להגחיהם

שהוגשמזההרוקפחותשאינוסיועלרגליםליתיות
שביתיביותרהמאומנותהארטילריהעוצבותע"י

צבאשלהטייסותבפרט,בהגנה,העולם,מלחמות
קשיםבתנאיםהופעלוה"מארינס,(האמריקאיהצי

טייסותוהפיצופיזרו1950,אבגוסטבחודשמחור.

שהגיעוגלי-הסתערותנשקם,כליבאמצעותאלו,



נאפאלם;הטקטיתהאויריהשלכלי-הפגיעה

האמ-מעמדותמטרעשריםשללמרחקעדלעתים

יריקאים.

אשרקרקעמטרותנגדפעולות-הסעראמצעי
בעשורניכרתבמידההתפתחומפציצי-הקרבלרשות
ןאלהאמצעיםנמנההבההאחרת.השנים

במרו-רבשימושהשתמשובנאפאלםהנאפאלם.

נגדוהןאנשיםנגדהןבקוריאה,המלחמהמסעצת
בפברוארה-22מןטנקים.נגדובפרטציוד-לחימה,

זמןפרקלגביבנתוניםנצטמצםאם-במאיה-21ועד
האמריקאיתהטקטיתהחויריההטילה-זהארוךלא

שהם,(נאפאלםשלהקטוליטריםאלףמאההיריבעל
ושמונהחמשיםתוךמיכליםאלףארבעיםבערך,

מבצעים).ימי

בגובהמתפוצצות,הקוה"התרססות".פצצות
קור-למרעוםהודותהקרקע,מןאחדיםמטריםשל

מספיקיםאינםהפשוטיםהחפירותאוהמחפיםבנה

הדשיםקליעים""מפניהגייסותעללחפותכדיעוד

הקרובהבזויתארצהנופליםהרסיסיםכיאלה,

אאג-אםנרחב.יהורפניעלמתפוריםוהםשצית,

אבי-הםיסבלוהאדמהלתוךמחופריםאינםשים

דוגמהזבספרומביארוג'רוןקמילאיומות.דות
הרגליםידיעלנאספוסינייםופצועיםהרוגים800

שעבראחריאחת,גבעהמדרונותעלהאמריקאיים
יחיד)8-29(מצודה-מעופפת-רבתי""מפציץמעליה

ק"ג).כ)-10ליברות22בנותבפצצותטלון
הקליברים,מכלרקיטותכיוםמצויות:הרקיטות

במטענים-חלו-חמושותבהיותןמ"מ,ל-80300בין

הצפון-שלהשריוןרכבעלהרקיטותגברולים,

המלחמה.מסעשלהראשוןהשלבבמשךקוריאנים
תח-נגדאףהצלחהשלמידהבאותהבהןהשתמשו

חודשים33במשךהברזל,ומסילותהכבישיםבורת

בעודרקיטות,מ-563.000ביותרבקוריאההשתמשו
שביןתקופהבכלנורובלבדרקיטותש-219.000

לביןהארבור)פירל(הפניניםנמלעלההתקפה
חודשים).)44יפןכניעת

לאהטקטיתאוירית-ההפצצהכן,פיעלאף
ית-אותוהאמריקאיתהשמיניתלארמיההביאה

הצפתפניעליהינתןכיקיוואשרמכריע,רון

א

ריסוקפצצות:הטקטיתהאויריהשלכלי-הפגימה

ושטינ-,1591קיץראשיתמאזקוריאנים.
מצפון,

קויבעדעזיםמאבקיםלצ'ורווןוממערבממזרח

הכףאתהכריעההטקטיתשהאויריהמבליהרכס,
האמריקאים.לצד

במשךבאיטליה,המלחמהמסעשלהדוגמה
ההפ-מאבדתבהריםכיהראתהכבר1943-44,חורף

יותרעודהמורגשדברמתכליתיותנוהאויריתצצה

אתמידיתלנצלשםמתקשיםשהרגליםמשום
ואילושלה,העצמהרבתהפסיכולוגיתההשפעה
מאי-המדרונות.עלנשימתם"אתמאבדים"הטנקים

ואן-פליט,גנרלכיבחשבוןלהביאישגיסה,דך

מעז*הטילשהאמריקאית,השמיניתהארמיהמפקד

דיבי-שבעמאשריותרקוריאהבחזיתלפעולהלם כלי-הפגיעה
רקיטות:הסקסיתהאויריהשל
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הפעו-אפשרויותאתשהגבילדבראמריקא-ות,זיות
טיסות-שלהיומיהממוצעהמספרכן,כמושלו.לה

שראינומהעםכלללהשוותואיןמטוסים,שלקרב
נערכובקוריאההמערב.בחזיתנ549-וב-1944
האויריהטיסותכולל(ליוםטיסותמ-1200פחות

1944,ליוליב-24טיסות3000לעומתהאסטרטגית),
הקורפוסשלהמכרעתההתקפהנערכהבוברגע

.*האמריקאיהשביעי

אדיסיורשלדעתוהריאלה,הערכותלעומת
-ומלחמהצבאבענינינודעשביצריסופר(באולר
גילוהצפון-קוריאניםכיהיאזהבעניןהמער')
עמדותיהםבהתקנתהגרמניםמןיותררבכישרון

העוצמהתכולותהפכהזו,עובדהעקבההגנתיות.
השדהביצורילחסרת-השפעה.יריביהםשלהאוירית
מהםאחדשכלספור,לאיןמקלטיםכללושלהם
אלהביצוריםספק,איןרבות.ביציאותמצוידהיה
גדולתפצצהשלישירהפגיעהבפנימחוסניםהיולא

רביםבמקריםאשרהסואה,בעזרתאולם,קליבר,
עמדותהיוהאמריקאים,מצדהערצהממשעוררה
קר-תצפיתמןמועלמותהצפון-קוריאניתשלאלה
בנויתעמדהסבלטוביותרהרבהאויריתאלקעית
היציאותלמשל.מג'ינואוייגפרידשבמערכיבטון

לעברקוריאנייםהצפוןהביצוריםשלהמרובות
לתקוףבהםששהולחילותאפשרווהעורףהחזית גדוליםגופי-ביצוריםואילומפתעת,התקפת-נגד

אבן-עמטטלכמוקבע,תבצורתהמבוצריםמסוימים
שבתוכם.לגייסותמלכודתדברשללאמתוהיוולמשל,
תתבטלנהלמערב,המדרתביןסכסוךיפרוץאם

התפתחותואתסתרואשרהדיפלומטיותההגבלותכל
שלאע"י-בקוריאהמסע-המלחמהשלה"טבעית"

ב"מלחמההמשתלבתתקריתבגדראלאבעצםהיה
לסנט-לו,ממערב1944,ביוליה-24בבוקרהקרה".

הבירוךטבעתהבקעתע"יהגשר,,ראשמתוךהפריצה").
ך11מה"_סנה-לוכסכיבחהגרמנית

מפ-מטוסי-קרב,אלפיםשלושתבהפעלתצורךהיה
שלוארבע-מנועייםדו-מנועייםומפציציםציצי-קרב
שרוהבהפרצהלהבקיעכדיוהאמריקאיים,הבריטים

הצבטשלה-84הקורפוסבעמדותמטרים6400
תהיינהמהדומה,במצבחולטיץ).פוןטל(הגרמני

תאנדרג'טים""טייסתפשוטכיוםשתשיגהתוצאות
?טקטיותאטומיותפצצותחמושיע_48

ההשפעהכינךעלמשיבבאוטראדיהמיור
נור-במערכתמאשרשלושהפייותרעזהתהיה

הטקטיתהאויריהתפקידאתראיתוכלאכן,מנדיה.
אוי-אתו.וראיותיוהנה,אחרת-קוריאהבמלחמת

ההתנגדותמעוגשלבפיאותיואשר,היאהסיוערית
מתקפת-הבזקאתהכשילהנאקטונג,הנהרשבתחום
הרג-שדיביזיתשעההצפון-קוריאנים,שלהראשונה

מארה"ב,בחפזהשהוזעקההשניה,האמריקאיתלים
ק"מד5בתחזיתלגזרתאחראיתעצמהאתמצאה

אפשרה,אשרהיאהסיועאוירית1950(.אבגוסט
ן000.50שללאניותהחזרתםאתשלה,החיפויידיעל

ואס-ציודשלטוןו-350.000רכב,כלי17.500איש,
המז-בחוףהונגנאןבנמלהעשיריהקורפוסשלפקה
הטקטיתהאויריה1950(.דצמבר(קוריאהשלרח
ה-ההסתערותאתלסיאול,מדרוםבלמהאשרהיא

ניפצהאשרהיאהיאולבסוף,1950.סףשעלגדולה
הסיניות-ההתקפותשתיאתדמיםלמרחץוהפכה

הו-15באפרילה-23שלהגדולותהצפון-קוריאניות
במאי.

ביןהשויוןאיאףעל-:דברשלובסיכומו"
עלבקוריאה,זהמולזהניצבואשרהקרקעכוחות

ואן-פליטמהגנרלמנעואשרהמדיניותההגבלותאף
המיורקובעכך-ב-1951נצחונואתלנצל
נסתייםסאו-טסה-טונג,שלנסיונוהרי-באוטר
התוקפן".כוחותשלבלתי-מפוקפק,בכשלון
ה-הפעולהבשיתוףלבקשישלכךהסיבהאת
זהלקחוהאויריים,הקרקעייםהכוחותשלמצויין
יזכרוהוכיראוי



ן,,,ע4ן.]

בגדזדמבקרעמראל-חכיםעבד1משמאלברובה.תרגולמפגינותרעולות,אףבהןנשים,:מימין
התעלה.באיזורהלאומי")המשמר"-לשעבר(השחרור"צבא"

במצריםתכונה-

לזריםשנאהוגיררפסיכולוגי"מקצתה-.,גיוסמקצתה-ביום:

השמדלמלחמתקדחתניתצבאיתתכונה-מאתריהאך
מינגדמסתיריםואין

ולעתונאיםלמוריםמזורזקורס

כמדריך.מופיעמקצועחלפיצבאקצין(ההשכלהמיניסטך:משמאלב"א-ב".םיחת91:מימין
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מ"צי-הנפטלין"טנקיטנוש:יויומתיצביםעת:דאיסמהמחסן-ושריוןהיבלהרכב

זלכוננווולביום-ומהמלאימהמילואים

י-הבריפיתהתכונה

?להפגנהאולפעורה
?מפרהויקוש

אוקיאן","המטוסיםנושאתמסיפוןקטעמשמאל:בריטניה"."למטוסנכנסתה.3הרגליםמבריגדתפלוגהמימיו:ובים,באויר
וציוד.רכבגדודי-ארטילריה,3עמוסתמפלימותהמפליגה

2.-
י

בלוב-

בטריפולי.ו"צנטוריונים"בוינדוורהראש"משמרמרשי"שלהשריוןמכוניות-שריוןעדודיתכונהובבריטניה.-
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ש1מחהםל1עב

ה'נם'יבהב.ם2,מןנצ*
כוח")שלחולשתו"כונהבמקורואשר-ניו-סטייסטמן""היוועהמדיניבשבועון-ויגי.וק4שלמאמרולפי(

מפלגת-"עבודהמסיעתהבריטי,הפרלמנמחברוינ,ג'ורג'קולונלשלממאמרוהתסוצצמים.יהלןהגברים

להטילאיןשאובים.הםממאמר-פולמוסביקריאתם,אגבלזכוריש-והגנהצבאבעניניהראשייםומדובריהשבו,

וכןוהערכתןופירושןעלחולקיםשישודאיאךזה.במאחרהמצורמותכמות.שהן,העובדות,שלרובןברובספק
לנביקושיותלהקשותודאייהיהאפשרביחוד,כולן.העובדותאתממצהזוסקירהאיןכיהואלא-מן-הננזנע

אורלשפוךכדיהמובאים-כאןבקטעיםשישספקאיןאלה,כללאחראד,כוחות-האויר.בתחוםהמצבהערכת
במזרח.הים-התיכון.והאויריהצבאיהכוחמערכותעימענין-ביותר

מתמוהאתראיה-כוללתשלבמסגרתרקיקביכאןהמובאותהעובדותעשויותמשמעותןמלואשאתכתובן,
אשרשב"הדים"בקטעיםנםמוזכרותויגג,.קול'שלדעותיוכייצויןיכך,בקשרכיום.בריטניהשלהצבאי

ו.;בחוברת

עבד.אנ-נאצרו".אתלנתץגחסותשלהוהשעהוור-

על-הראשוניםאבגוסטכימישהושמעההדרישההיתהד1

כמהמכךנתעלםאםגםמן-הבולטים.שמרניחבר-פרלמנטירי
מדיניות-לטוח-שלמעשהבתורזוסיסמהתהיהחסרת-תכלית

בכלל?אפשריזהדברהאם-השאלה:מתעוררתהריארוך,

האחרונותהשניםארבעתבמשךכייודעהבריטיהקהלכמובן,
ל-לירות-שטרליגגייימ11מ-6.000למעלהבריטניההוציאה

הגירסה-לפירפיונם,לעומתזוהוצאהובשוותוהגנה,צרכי

עבדאתכילהניחזהקהלנוטה-המצריםשלהמתהלכת,
כהכללאינןהעובדותאכן,בין-לילה.לחסלניתןחג-כנצר

בסמק,מוטלאינוכוומלחמהשלשסופהאפשרכיאםנוחות:
בתולדותינוקרובותכהלעתיםקרהכברכאשרמהרכה,היי

לתכנית.בהתאםיתפתחולאיתכן-
לבטוחאנויבולים(אל-השדההנוכחיבזמןלשלוחבריטניה

מצוימהבדיוקיודעיםהקרמלוהןןוגטנ9"ה"הןכיבכך

הנהגתנוטיבעלמשפט-מעציבהוצאתמשוםוישלרוחותיו,
הרבההצבאייםענינינועללדעתיכולהעולםששארבעובדה,

בחיל-הצבאונעייןהבהעצמו).עם-בריטניהמאשריותר

תחק".

שלביכולתהיהיהמהבמדויק,עצמנו,בפניונציגהבה

וי-אתהמהוותאלהעלברובןנמנותהנ"להיחידותי)
הבריטית.השלישיתביזית-הרגלים

יתד-"מעיןכיוםהמשמשתיחידהבריגדהאותההיאי)
הספקותעלואשר-שבתכניתלעתודה-האסטרטגיתופינה"
שמעבר-ליםאזוריםאלבשעת-חירוםהטסתהאפשרותבדבר
זו.שבחוברתב"הדים"המתפרסמותבידיעותמדובר
גדו-עוצמהבנותהנןאלויחידות-שריוןשתילמעשה,)"
המער'.-כ"א.דית
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האחרונים.בחדשיםבהרבההוגרלקפריסיושלחיל-המצב

פרשי-ורגימנםבריגדת-הצנחניםגוווי-הרגלים,עשרתאותם

ה-הםאשרבמכוניות-שריון),המצויד(הגנרדיה-המלכותיים

בטחון.בתפקידיכהעדעסקוחיל-המצב,אתכיוםמהוים

עתודה-אותהשלידועחלקגםבהםכלולאולםפנינזי;

להחזיקשיהאפשראותהכיקיאמלכתחילהאשראסמרמגית
אלהכוחותעלגופא.האיים-הבריחיים)(כממלכה-הכשוחדת

הגדודמסימסרסט,לחיל-הרגלים-הקלה-1הגדודעתהיתופפו
ה-21הרגימנטים-הבינונייםלרגימנט-ברקשיר-המלכותי,ה-1

לרגיכשט-ה-1הגרורוכן-לארטילריה-המלכותיתהו-50

אלליציאהלהתכונןnlos1מלפני-כךכבדאשדסאפילקן),
רגימנט-כינמסרתקינים.שבחילוסי-יחידותכדברקפריסין,

רמני-מרגימנטאחדגדודפרשי-משמר-הראש,שלהגורדיה

ואתםהם,אףיימלחולגורדיה-הולשיתה-1והגדודהגורדיה,

אלהכלאללחיל-ה"מארינט"-המלכותי.42מם,הקומנדוגם

חיל-ההנדמהחיל-הקשר-המלכותתשליחיוותגםתצטרפנה

לאפסנאותחיל-השירות-המלכיחיהמלכוחי,המיכני-החשמלי

התזוזותכלוכהצחושלמנהוחיל-החימוש-המלכותיוותובלה)

שתמצאבלבדאחתnaslyבממלכה-המיוחדהתשארהאלו,

היאהלא-המבצעיתקן-העצמהאלהמתקרב-כלשהובמצב
ה-1מהגדודהמורכבת(ה-24הכלתי-תלויה"בריגדת-הרגלים"

והגדודל"רגימנס-הנאמן"ה-2הגדודלרגיכצט-דרום-לאנקשיר,
מדטרהם).ן)לחיל-הרגלים-הקלה-1

הדיביזיה-המשורינתעודמצויהשבקפריסין,לכוחותפרט

רגימ:ט-"(השנימהרגימנסהמורכבתשבטריפולי,ה-10

הגדודצנטוריון"),"בטנקיהמצויו(לורגוני-המשמרהמלכה")
לארטילריה-ה-3הרגימנט.לרגימנט-הטנקים-המלכותיי),ה-5



המלכותי")מ"קורשס-הרובאיםוגדודהמלכותית,הדבובה

רגימנסכיעוז,נצעןסיפור-דמעשהאתלהשליםכדי

אחןופלוגההסער')-שריוןגדוד-וד,יינו(ה-10ושבוסרים
מרזן.הוניםהסער')-רגלים(מרגימנט-מירלסכס

קשייםבפניהבריטיהמלהמהמשרדעמדמזה-ומן-מה

בש.הדרושותתגבורות-הרגליםהשגתבעניןגוברים-והולכים

ה"טיימס.הודיעזושנהביונימעבר-לים.החוניםהכוחותביל

לארטילריה-המלכותית,הו-50ה-21הרגימנטים-הבינונייםכי

לומשזזו43-4,ה-15הקליםהננו-מסוסייםהרגימנטיםוכן

בתוובשירות,חירוםצורךשלאפשרותלקראתעצמםהתקיז
להמצאיידרשוארטילרייםרגימנטיםארבעהכי"נוודי-רגזיה.

מעכרבטחון-פנימיבתסקירישירותלקראתכוננותשלבמצב

ה"סיימס"אזכתב-גדורים-רגליים"הסהיוכאילולימים,

הצבאנתוןבההמצוקהרבהמהלנומראהזועובדה"-

תפקידיםלמילוירגליםיחידותלמצואעליושמוטלשעה

במאלאיהבקפריסין,מרותקותכבותכהשיחידותבזמןיסומם,

חילשלמלאילצבאאזללאמתו-של-דבר,אחרים.ובמקומות

נורשנובערםעורהמצבהיהכזה-לב:ושימו-נארגלים".

מלחמה.סכנתבפנילעמוד

במזרח-איןמזה.אפילוגרועבחיל-האויר-המלכותיהמצב

עובדה-מוטי-הכנף-לאחורמטוסי-קרבשלטייסתאףהתיכון

נאמראשרכלאוחה.הכחישהלאהבריטיתהממשלהאשר

רבהבמהירותלתקנואפודראשרעניןזהו"זה:היהרשמית,

בעודעתה".מטוסי-קרבשלונידותםלטוחםתורותמאור,

שהיאכפימרגיעהכהזוהצהרהאיוהדינכונים,אלהמידברים

כהעדמהםאשרהקנטר","מטוסיכ-1000לגוישנראית.
הראשוןהדברקו-יאשון.סייסותכ-25לשירותהוכנסוכ-400

כמטוס.תוכןשהואהרי-זהה,,האיטר"לגבילהייויישששר

שללהבזקה-ברקיטותמצוידהואאיןועדיין-מירטקרב
מטומינאותםשלתפקידםאחרונהבמליםמטרות-קרקע.

אויריתכעייפותלזכותהואכשירותעתההנמצאיםהאנטר""

באיזוהיא:לשאלהמן-ההכרחאשרוהשאלהעליה;ולשמור

אנזהומוגבלבתפקידתכליתייםלהיותהללועתידיםמידה

ומזע-למטוסי-קרבכבסיסישראיאתמכלל-חשבוןנוציא

בכסילהשתמשלנוניחו'שהישראלייםהסיכוייםמאודטים

א,מידלהפציץיוכלוהמצריםכיהםשיוועיםשעהסיהם,

גאיפוא,יהיה,קפריסין.היאהיחידההברירההרי-עריהם
משדותק"מל-500קרובשלבמרחקלפעולה"האנטרים"

נוסכמיכלי-ולקלציידםצורךשיהיהתדאישלהם,התעופה

DS"פ:מעללהשארביכולתםיהיהלאאלה,עםאפילו

בלבו.קצרזמןפרקאלאמצריתטריסוריה

נוודי-שחיזן,שניהואמצבת-הדוביזיהסה"כיהינו,)*
"YW-"ותןקו(,ר((התיכווח'סנסורתהנר'ס'מעוך-הנוחותתסעד.-אהד.ורשמנה-ארטילריתרגליתשלוודג



ושלטטה

שהוא15,ה"מיג"אלאמיושנים,מטוסיםלאיצאוכנגדם
סבוריםאחדשבריטייםמומחיםםלועב5(.המטוסיםממיטב

חריצות-והןכוח-הרצוןהןחסריםהמצרייםהטייסיםכי

משוכללמטוסשל.יכולתואתבמלואהלנצלכדיהמעשה

סיטוכילזכורהראוימןזאת,עםחווקים.הםכיויתכןכזה;

מקום,ומכללטיסים;בית-ספראנ-נאצרעבדלרשותהעמיד
בידייוטסוה"מיגים"מןאחדיםכיהאפשרותתמידקימת

יכולתםמבעיתלא-פחותהחשובהשאלהזרים".כשנדבים"

גימ"-15"מטוסיאותםמצוידיםהאםהשאלההיאהטיסים,של

מטוס-קרבמטווחות-מכ"ם.בכבנות-תותחלמצריםשסופקו

מל-במרוצתשלםנתפס1-86-8מטיפוסאחדאמריקאי

המפציציםב-40לטפל""יוכלוכילשערניתןהציים,היקש)

להםיהיהלאאולםמרוסיה.המצריםקעאשהןישויליא"-28"

גימ"-15".מטוסינגדסיכויכל

נאצר,אתננתץ""כיתבעאשרהשמרניחבר-הפרלמנט

בריגדת-תתפוסבולמבצע-מיסס,כמחשכתוודאיהתכון

משםותפתח-מצרייםשדות-תעופהשבקפריסיןהצנחנים
להצלחתשהסיכוייםאלאאמפיבי.כוחעםפתח-להתחברות

לחיל-מטוסיםהשאלתאףעלמעודדים.אינםכזהמבצע

מטוסי-ההובלההריאזרחיות,מחברות-תעופההאויר-המלכותי

150היותר,לכללנו,ישמדי.ומעטיםמדיקטניםהםשלנו
מטוסיכמההאסטינג","מטוסי80או70וחליטה","מטוסי

שיקלטון

וטרטיט""מטוסיכ-100ואולישאולתרו-לכך,שלקלטור"

לאמונו-של-דבר;אינם,האחרוניםשאלהאלאויקרס";"של

להטטתאלהבמטוסיםלהשתמשניתןמטוסי-אימון.אלא
להשתמשכמובן,ניתן,מהםובכמהלמזרח-התיכון,גייסות

מטוסיבהםיטפלו**אםיארעמהאולםצנחנים.להצנחת
הברירהבה.להרהרמכדימבעיתהזומחשבה-גימ"-15"

התקפת-היאקפריסיועלשיתבססומוטסיםלמבצעיםהאחת

מכלל-להוציאהגיתן-זואפשרותמנוב.חשולהאשרקרקע

ה-שהיחידותמאחרהקרוב-ביותר,לעתידכאפשרותהשבון

ופזורות,מעטות-שוי,הןה-10הויביזיה-המשורינתאתמהוות
במבצץלפתוחהקרובים,החדשיםבמשךשתוכלנה,מכדי
זה.מעין

-המלחמהאיוםמשמופיעכימהמסקנהלהתעלםאין
מכאיבים.גילויי-מציאותבפניהאומותאתהואמעמידמיד

סכומיםהוצאתאףעלניהיאאנו,עומדיםנכחהוהאמת,

אמשרמצריםשלכיבושה-מחדשהרי1951,מאזאנדחם
אנ-סקרמאוד.יקרעניןשיהיהמדאיממושך,עניןשיהיה

המתחיליםשאלהבכך,כרגעומהרהרמאודיתכןאידן,חוני

בשרביט-הפיקודמחזיקיםעודםנדירותלעתיםרק-במלחמה

סיומה.בבוא

חיל-כילהעירכמובן,יש,ויגקול'שלזולהערכתו5(
מטוסיהחלפתבשלבזמן-מהזהעומדגופוהסובייטיהאויר גימ".-15",

ה-בטיפוסי-מטוסיםשלו,המובחרותבעוצבות
מהם.ומשוכלליםחוישים
המער,.-זו.בתרברתכנפרסים"ויהרי"רויה6(
המקלעים-הכבדיפשלהמכ"מיותהכונותכיבידוע,י)

עויפותם-היחסיתאתלהללושנתנוהןסאכר""שבמטוסי
ככד-חימושבעליה"מיג"ים,פניעלקוריאהבשמיבקרב
מ"מ),מ-20למעלהשלבקוטריםתותחים-אבטומטיים(יותר
המער-

)Iawk(e."80;~מי.סרפ"י.

וגרפיטי

ה"מיג-שלהמאוחרות-יותרבגרסותכיוידועקוריאה;חמת

המטוסיםאםכזהי).ציודמותקןבו-16,17)?(ב"מיג"וכן15",

טתסיסעםהם,יהיוהריעדכניים","הםלמצריםסופקואשר

ה-ל"האנטרים*.בלבדיריב,שקול""מאשריותרבינונים,

ה"האנטרים"יאולצואם-עליונות-אויריתהשגתשלמשימה

רבה-בהסתכנותכרוכהאיפוא,תהיה,-מקפריסיןלפעול

ביותר.

יוכלומנושאות-מטומימשימריאומטוסיםכילטעוןגיתן

מיוש-שלנומטוסי-הציהמזל,לרועמספיק.מחפה-אוירילספק
אתהמהויםו"מטאורים"ואמפתרים""מאותםפחותלארים

ה"סי-מטוסיבמזרח-התיכרן.שלנוהנוכחיתעצמת-האויר

הטסטינג

1qo

);נ,%~נ,.,,4'4..;,ג~1.;,נו,'
גבש,'ג.שנלש,.'

א



להחיש;כ;יהו;ת;אמריקהשליכולתה;מה
ימשבראוצראלאשפקה

דיונ.כיוענינים-צבאיים,מדיניותשלב"עולם-הגדול"המתרחשאחריהעוקבלכלידוע

ומע?-הסינט),וביחוד-בית-הנבחרים(ארה"בשלבתי-הקונגרסשנישלוועדות-המשנההועדות

אלפתחיםםע9-ידממגליפבפניהן,המופןעימוצבאייםאזרחייםנושאי-משרהשלה"עדויות"וכל'
המטתם.מגמות-ההתפתחותעלוהןהקייםמצב-הדבריםעלהןביותרומאלפתמענינתאינפורמציה

-שוניםבחלקי-עולםלארצותבה'חיונישעניןאלו,שבפרשות-עדותמהבולטותאחתנות.
ועדת-בפנינציגי-צבא-ארה-בעדויותעפלא-מזמןננולה-שבהנדח-התיכוןיאלזדבהובמידה

אורח-אתהמבתאהירחוןשלוהערכותיושיקוליובזויתמתוכו,מאלפ'פקמעיםהסי(פ;שלמש(ה

החמוש*בעולם"שבמדורהשניהבסקירהידינועלניתניםארמי"),"(צבא-ארה"בשלמחשבתו
זו.שבחוברתגטביןמ.לויט'-גני

היאכיום,ארה"בשלוהאסטרטגיתהטקטיתליכולת-ההיטםהנוגעתהסוגיהבכלביותררבת-הרושםהעובדה

בעל-מעמו.אמריקחיצבאיבסאוןזה,סתובראשיתכתב,בך-בכלל.וקימתהנההאםספקזויכולת-היטםכי

מתוכו,הדבריםהמשך-ולהלן

האחראיםנציגיומפיהאמריקאיהסינטשלהשירוחום-המווינימלועדתועדת-המשנהחץעלשנגבתהבעדורו

-אחרבמקוםאוכקוריאהחדשהשלהבת-מלחמההתלקחהשאילולכך,ראיות.חותכותהוצגוארה"ב,צבאשל

אלאחת-ויהידהדיביזיהאפילולהחישבשביל.אמצעי-היטסדילמצואביותרמתקשותארצות-הבריתהיואזבי
לאותהופךגילוי-תוקפנותאותוהיהואילומתקבל-על-הדעה.כלשהיבמידהשיהאפרק-ומןכדיתוךהקרבותמזית

מציתם,וחיל-האוירצי-המלחמהכשחיל-הצבא,גמור,תוהו-ובוהובגדרהתוצאההיהראזכי-למלחמה-כוללת

כיורוהמצויים-בעיןאסטרטגייםאמצעי-היטסשלהסן-הכלעלבהרבההעולותרבות-עדיפותדרישותאהד,גל

*להחזרתלתכניותביססאיונהאוחרהנשיאאמדארצות-הברית",מצבעל"שלובאיגרחוהשנתית1954,בשנת

שלמכסימוםלעצמםשיהזילוהכרחי-כוחותינו-המזוינים"קוריאה:מתוךהאמריקאיותהויביזיותמןאחדות
לפריסה-במהירות,ניתנותותהיינהמרכזיבמקוםשתמצאנהצריך-שלנוהאסטרטגיותהעתודותצידות-פעולה.

*בעלי-בריתנו*.ונגדעצמנונגדתוקפנוחופתע,פנילקבלשתוכלנהמנתעל

ןלפיבאסיותויתר)-יאמרורביםכילאםאמנםהתנהלהכוחות-צבאשלעתודה-אסטרטגיתיצירתוהנה,

אלו.לעתודותהוחזריאנידות-הפעולה"מכסימום"אולםשתוכננה;כפיבנוסח-מחודש,פייסת-כוחותשלהקוים

גמיאתאריות-הבריתהצבא.ע"יהושגהאשרההתקדמותאתמבטלאמצעי-ההיטסהעדר
כיום.

ןשלהאויליבמגב

.,ציודולרכישתכיבויאשתחנותלבניתואימונם,כבאיםלשכירתכספיםהקצבתאישרהמועצתהאשרעיריהאותה

לגרירתהמכוניותאתלקנותסירבהלחסכון,להיטותשלשלא-תאומןבהתפרצותיפראאולם,-למלחמה-בשריפות

תחנותאללחושהאזעקה,צליליהשמעעםתוכלנה,העירשלמכוניותיהאשפהכיבטענהוזאתכיבורהאשותפוגות
יהשריפה.מקומותאלהנ"להציודאתמשםולגרורכיבוי-האש,

ניתנות-להטסה).(ל"נטיסות"שלוהויביזיותאתלהפוךהמסרה-המוצהרתאלהצבאחותרשניםהרבהמזה

ןלבבשיםאולם,.זו.מטרהמימושאלביותרודאיתתקרבמהדש,עתההוקמהאשדיה101,הדיביזיה-המוטסת

למטרהשחראמנםישהאםלהקשותמתןהחסר,למלוימששימהתכניתובהעדרתובלהיאויריועכאמצעילמחסור

,לניתנות-להטסה?יחידותהפיכתשלזו,
*

.

וכהצבא")חרמי""האמריקאיהירחוןשלהאחרוניםהגליונותבאחדשנתפרסמההסקירהשלכותרתהאופיינית

האוירבדרךכוחותיואתלהמציאארה"בצבאשליכולתומידתמה-הזההחיוני"הירחון)הגדרתלפי(בסגין""

לגבימוסיף-להתקחםה,סטטוס-קוי'"היתה:הכותרתכדרוש".יראהואשרובשןלונחוץייראהאשרהמקוםל*
באותיות-רבתהאך-הערת-שולים""בצורתכותרת-משנה,מעיןצורמהכותרתלאותהאכן,שלנותנבולת-דם:יטס

אותןהיוהסקירהשלכל-עיקרהסידרנו-את-עצמנו...".כמהעדיודעהשד-הוא:ה,סטטוס-קוו'פירוש"האומרת:
הסנגורשבה,המרכזיהאישלא-מעטטרחהועדהבישיבותלעיל.שהוזכרוהסנטשלועדת-המשנהבפניעדויות

טרומו,שלהשניהנשיאותובימיובעיקרשנים,שורתבמשךשהיהמי(טגנימיח110לסטיוארטהידועקטדקשד(0
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חיל-לביןהיברביןהגבול-המפרידטעלעגיניסעלמפורשים"רברימ*הצבאמנציגולסחוטהאויריה)מיניסטר

ערב-הבחילוה,טלחמתביכרתע41גםומהנוולה,גמידהסחימיגגטוןמנטורמקנאכללבדרךקשחןשאת-האהר

דיל-עריפותעלרט81הנזיחשלטוןבימישהושםהוגשכלעםכילהוכיחמחמץנאומיומתוךבולטכשלעתיפ

זה.בשמחגםהדרושאחויהנוכחיתהממשלהבכ"זמפגרתהריהאזיד,

בה:-הכלוליםקטעי-העדותעלהאמורה;לסקירהרשות-הדיבור-להלן

סג,שאלהצבא,מטהשלהמבצעיםבאגףהתכנוןמחלקתראשוהילר,אן.גנרל-תיוראתבחקרובוע

-:סחימיגגטין
לצרכים.כללמהאימהשלנויכולת-ההיטםואיןכהוגן,מפגריםאנחנוכיזה-עתהאמרגחכיןגנרלסחיסינגמון:סנ'

זההאיןמפגרים.להשארכיצדמדוקדקותמתכנניםאנוהריעתה,קראתאשרהמספריםל%
ציון-עובדה,הוגןז

מפגר.שהואאדוני,סטסיס-קוו,שלבמצבלהשאראנועומדיםכילינראהאדוני,והילר:ננ'
פירושו:כיאמרהואסטטוס-קוו.לעניןבשעתולהדסןגנרלשנתןההגדרהאתודאייודעאתהסאימינגטון:ענ'

כךאכןכילהניחוישהנם,נכוניםשגתתהמספריםבאםעצמנו...".אתסידרנוכיצדיודעהשד"

הצבא.להיטםבאשרמספקתיכולתחסרינשארכילכךבמגמהלתכנןאנוכאסיפיםעדתןהוא,
הוגן?ציוןה?האין

גג'

והייר:

אדוני.הדבר,לתיוקןתכניתמצויה-בעיןאין

-אחת-מערכי-היטם:שלשוניםופוסיםלשםתכתותעיבדארה"בצבאכינערותוגילהוהילרגנרל
ה"כוח-המביריוני"טון.11.000בןלהימס-דיביזיוני-והאחרתטוןיל-5000יכולת-משאבעללהיטס-דיביזיוני

ארה"ב,צבאשללוגיסטייםומצבוריםמתקתםכברופועייםמצוייםבהםאזוריםאללהטסהנועדהמצומצם-יותר

נהםאזוריםלאותפנועדהנוול-יותרה"כוח-הדיניזיוני"ואילובראש-וראשונה,לוחמותמיחייותמורכבוהוא
יחידותגםהדרגים-הלוחמים,עלנוסףאיפוא,לכלול,זהכוחועל-כאלהאמריקאייםומצבוריםמתקניטחמרים

ימישל-6ואספקהמסף,ציורידועודעואפסנאיותמכניות
אזוריםאלהטון"5.000בתה"דיגיזיהלהוזתהבניתוחיל-האוירהצבאידיעללובדהוהילרגנ'לדברי.

כמעט-חיל-האויר,שלהמצויהיכולת-ההובלהבגל"השימושאתלובריו,מצריך,היהשהדבראלאשבעללם.שומש

כאמור,ביותר,אקטואליתשהנה(הטון11.000בתהדיביזיהאתבהיטס,להניע,כיצדהבעיהלגביואילובשלמוהה".
בעיוןנתונה"הנהכירקאמרהמער'),-קיימים-מבעוד-מועד.אמריקא=םמתו~ימאיובהםאזורי-העולםלגבי

בנשוהף".

ממוחדיםכולנוכימובטחני"באמרו:וסייםשאלות,מספרוהילרגנ,עוררירו,עלהצגת-העניןאתבסכמן

נראתהלאכימסתברזו,נוסחתואלו".לבעיותמהיריםפתרונותמצריכיםוהתחיבויותינו.בטמוננו-הלאומיביביעמ:,

לאחר"-אח"כ:והוסיףשאלווזו?"בגבית-עדויותפתחנוהנהסבורמה,ולשם"סחימימטון.לקנטורכממסקת

בעניןהצבאשלצרכיוהםמהיודעאניאיןעדייןףיגטנ9,ב,שכיליתיהשניםוחמשבסנט,פעולהשנותארבע

היטפיס*.

מנמהחיל-האויר,אלבפנותואלא,המסוטים,מספרישללעניניםנכנסהצבאאיןכיוהילרגנרלביארכאשר

י

הטעמה,המצוא

שב

י4ם44שע444444144ם44נ],נל]:6.4444יל(,,,.),,.,;:",(י,,[~,,~~~.



סרנ-,חדשאלקטרונימכשיר
ב-Transceiver)-סיבר

בארה'ב,אפסנאיתמפקדה
ביןחמיה-מחגרתהמשמש

שב-ומצבוריואספקתימרכז
נקודת-פיקומ-"גין(אמריקה
הדואגתשבצרפת,המיאי"
א(הדרושהציודלהזרמת

מע-שבאירופה.ארה"בצבא
אלקטרו-העברת-נתוניםרכת
אתכמהפימזרזרתכזונית

המגיס-האינפורמציהחילופי
ה-בין(ה.ספק"ביןטית

ה-ע(ומעמידה-צרבן""
ש-שסןמשניאתמ.נימום

קביה""לביןהזמש""בין
-יום120תחתימשי:(

יום).32

תוךאלסאימינגטוןסנטורפרץ-להטיסםשישוצותי-קרב-רגימנטלייםדיביזיותשלבמושגיםצרכיואתהוא
שלהלן:הוו-שיחוהתפתחדבריו,
פיקוד-"אחרוהבדרךזאתלהציגליהרשה-שזה...קו-מחשבהאחרילעקיבמתקשההנניזטגנ.מיא10:שנ,

חיל-שלמפיקודיואחדהואלכימיים.בזוקקחיל-האוירבפנימופיעהאויריה-האסטרטגית"

שנועדוכוחות-ההיטםהםפיקוד-האויריה-האסטרטגיה,'"בשגילהנחוציםכוחות-ההיססהאויר...
בשבילו.אותםומקיימיםזה,לפיקוד

אדוני.הדבר,הואכךוה.(ר:גי'
אתםשותסיםשפשוטאוהצבאושלכוחות-ההיטםשהםכוחות-היטםיכםישנםהאםובכן,סא.מינגטון:נ0'

הפעמונימומשיצלצלותוכלו,שרקכמהעללשים-ידכםמקויםואתםב"מקוה"-משותף,
שוםלנואיןאחרות,במליםבלבד.לקוחותאלאאנואיןלאשורו.המצבאתקודםציינתאדוני,וריר:גנ'

בצייננולנו,הדרושאתמבקשיםאנוהזמן.שלאחוזמאהלרשותנויעמדואשרכוחות-היטם
עהה.לנונחוץמהלחיל-האויר

אחראייהיהמיהצבא?לרשותאמצעי-ההיטסיעמוןלאהמעמונים,יצלצלוכאשראם,יקרהומהסאימינגטון.:סנ'

לכך?
מיניסטריון-ההגגהי),ידיעללהעשותצריכהאשרבהקצאהעייפותשללעניןזההופךארוני,אז,:והסרגנ'

אמצעי-ההיטסאתשיקולולפיולהקצותלהיטסיםהרבותהדרישותביןאזלברורהחייבשהוא

דעמצויימ.
אינכםדברשללאמתוכיהוא,אומרםשאתההדבריםפירושהריהדברים,אתלגבשאנסהאםסאימינגטון:10'

כן?לאהאםההיטסימ.בעניןמצבכםמהיוועים
האישיתדעתילפיהריבמקצת,העניןא%להרחיבלייורשהשאםלכךפרטאווני,גבון,זהוהייר:גנ'

יותר.מרוביםלאמצעי-היטסהצבאזקוק

צרכיוהוצגוהמעיד,והילרגנרללביןהחוקרסחימינגטוןסנטורשביןהדבריםחילופילאחרזמן-מועט
חרר-הישיבות;שבעוירתהעמים"אתפיור"אשרכוהבאופןג"ביז,ג'.מ.גנרל-לויטננטע"יהצבא,שלותביעוהיו

לדיתו:והרי

המער'.-יחדגםוחיל-האוירהציהצתהמיניסטריוניעלהמנצחהעליון,המיניסטריוןבארה"כ,דהיינו,).
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הטסתביכולת-היטס.שהאפשרהצורךהיאהצבאשלהאחרוןצורך-המינימוםהאישית,לועתיג"ביןגנ'
שלנו.הראשיווזמזורות-ההתענינותכל-אחתבתוךאחתדיביזיה

סאימינגט~~מז,

.ג"בין:גנ'

אחת?ובעונהבעת

מוזיקהבאהאנ)1מהשוםעל-סב,ר::ואףדברי,בהמשךבמפויישאוז:אומראניאדוני.כן,

יהיה-מוו,קהז""הציוןהריעמזיה,,שיחבהמשךמיניסטריון-ההגנה.שלקצין-בטחוןע"י

מטעניי-בטאון").מקיקה"פירושו

מתןלצורךתמהויבמכסימוםלרשוונ.והעומ;.:ו;העתוו:תאותןכיוםמצויותבשור-אידשה

והריהליבלוז-ויתפתחואפשראשרדומורזםמצביםבכלולביטוללמורח-התיכוןתגבורת

מזמטין.מציאותייםאםכיתיאורטדב-גרידא,אינםאלהדברים

הןוהריעלה-עלו,אלהובעיותבאירופה;גיזס:'תעללפקדלינזרמןהאחרונותהשניםבמשך
אתר.באותויום-יומיתכפןשלענין

פעמעורעלינושיעבוררוציםאנואיןצות-מאוזן.לשגרהואהכרח-גייסותלשגרמשבאים
בדייקיודעאיננילפגוש,אחתוטוללת-ארטילריהרובאיותפליגות2שלחנוכאשרקוריאה,נסיון

ל-4.6ביןנעותאואלושללמספרןההערכותצפון-"וריאניות.דיביזיותשלמספרבאיזה

סאימינגטוןסנ'

:ג"ביןגנ'

בהן?לפגושששלחנוםאלההיורכיםומה

היהאנשיושלהכלסךאשראתת,וסוללת-ארטילריהרובאיותפלוגות2בןנוה-משימהשלחנו

ל-550.מסביב

ב-60,000להלחםאיש550שלחנובאמצעי-היטםמחסורבשלכיהוא,אומרשהזךמההרימא-מינגטוןסנ'

קוריאניים.חיילים

ואת.לעשותעלינוהיהעשינו.זאתאדוני.נכון,כן,גלביגנ'

שתהיהמן-ההכרחניירות-אויר,להםשתהיהוהכרחיבאיזור-האירופאי,גייסותלנוישובכן,

לתתוומשתחייבמדיניותנו,לדרישותלהענותביכולתםשיהיהמנתעלנייוות-אויר,להם

כיתה-חרזמב11,כנחוציםהראואשרמבצעים-שהםכללפועללהוציאאולבעלי-בריתנותגבורת

הים-התיכון.טלהמזרמיבטור

זרם-יכניסזהדברהריבמציאות,גייסות.בהטסתיעסוקתמירלאזהאמצעי-היטסמערךאכה

מקורות-לביןשבחזיתהגייסותביןהמחברשלנו,עורק-העורף""שלהמערךלכלממשחיים

כזה,אמצעי-היטסמכלולכשלרשותנויכולים,אזיהיינומחיקה).(שבארק-המטרופולין.שאיבתם

תיצרי-לואי""אזימצמיחהיההדברהעורפי.עורק-התחבורהשלאוירי,חדישגלגוללפתח

אמצעים-פיתוחשבאזור-האירופאי,הגדוליםגמאגרי-המלאיניכרצמצום-רבים:צואיים

נוצרתהיתה-מכךוכתוצאהולסיפוקן;הגייסותע"יהנמנות-לאספקהלשליחתאלקטרזנים

עצמה.בארץ-המטרופוליןגםמאגרי-המלאיאתלצמצםהאפשרגת

מאודדומהזהמעשההרי-ניידותמהםולמנועאזור-מבצעים,תוךאלגייסותעתהלהכניס

יכולהואאיןאםעמוד-חשמל.אלקשרנוהואת;עםאולםבקרן-רחובוה,שוטרהצבנואילולכך

בכלי-הנשקשירהלכךפרטדבר,לעשותכול"הואאיןלאמתו-של-דברהרימקום,לשוםלנוע

הנרבה-לעין,אצלו,העדר-הניידותלנוע.יוכלכיהואההכרחאלה.שלטוהמבתחוםשכידו,

אללנועיכולה"שוטר"שאיןהעובדהאתהתוקפן-שבכוחתופםמידכי-תוקפנותמידמזמין

הפורענות.מקוס

יאתינוע-הכל.בהםו,;ובתקופתנואלהבימיתהדבריםשלתמצית-תמציתםהיאשהנייוותהיי

-לךאשרהניידותבמידתמיות-חוחןאתתכפילאם-הזורות):13עלהליםוהדברים(ועור

ומ-שללאורכואשרהאגורבכלכוחךשלמידת-הממשאתלךנותנתאלהשניםשלהמכפלה

שלנו.הפריפריה

עלכךכלרבותמדבריםשאנוובעודעצמת-האש.כמשקלמשקלה-הניידותכישנמצא,הרי

שלמוחשי-מאודחלקהנה-הניידותהרי-האטומייםכלי-המשחיתכגון-עצמת-אשאודות



כלי-באותםלהשתמשאנומתכוניםבאםטובה,ניידותלהזליגעלינולטובתנו.אשרהמשואה

לרשותנו.אשרהנשק
לךתהיהשלאכל-זמןלעצמת-האשממששלמשמעותלאמתו-של-דבראילאחרות,במליםסאימינגטון:ס5'

הדרוש?למקוםלהנחיתההיכולת-הניידת
מאוד.נכוניםדבריךאדוני.בדיוק,גרבין:גנ'

הצפון-ביבשתעכשיולנויש-צפון:אנוריקהיבשתאזוראלעתהנשובבאם-והנה

אלצנחניםגדודשעברבחורףשיגרזהגוף-צבאיהמערב,".חצי-ו;כז'ויעתודת"אמריקאית

קלות-אבידותלהםהיומתחת-לאפס"),404שלבתנאיםקפיצותהםבוצעובומקוםגרינלנד,

מלאכה-לתפארת.עשווהםבלבד,נמגעיםכ-7מאוד,

שלבמצבאפילוכיהעובדהאתבכל-תוקפההמבליטההיא-מידמעין-זהדברלעשותהיכולת

יצאכךלעשותהמעזכייהיהאי-אפשרגרטנלגד-איסלנד,באזורשטחיםשלזמניתתסיסה

שייענש.מבליהעניןמן

בשבילנועצומהחשיבותכבעליבשתנושלהצפון-מזרחיהאזוראתרואיםשאנובעודוכמובן,

גםלנוישנוהרי-בדומה-לכךהשארוכלקליעים,לשיגובמקומותמבחינתלמשל,כגון,-

מהיקה).(בו.להשיקמן-ההכרחאשראוסקה,אזורהצפון-מערבי,האזור

המינימוםלדעתי,הוא,-דיביזיההטסתכדיויסמיקבארה"בשימצאאמצעי-היטםמערך

יהיהאפשראלהשבאמצעי-היטסכמובן,ממנו.להחסירעוושאיןמינימום-הצורך,זהוהמוחלט.

וכדוצא-בזה.אספקה,להעברתאימון,לצרכיגםבארה"בלהשתמש

נארצות'הברית?להמצאשצריכיםאחתדיביזיהכדיאמצעי-היטס-אומרהדברסאימינגטון:סנ'

הוא.מינימום-ולדעתיאדומ.כן,ג"בין:גנ'
לא-מר"במערכת-ההגנהאחדרםנושא-משרהאךהנכם.צודקיםזובנקורהכיחשבתיתמידסאימינגטון:ינ'

tbui1פהלהםמונחיםאמצעי-היטסשלשפעלראותרוצהאיננופשוטאמריקהשלעמהכימזמן

רוציםאעםאשררמות,בענוותרבים,אמריקאיםישנםכינראהובןמעשה.באפםרוגעים

אשרהמצבפשוט,לפנינו,שכאןהריפה-ושם.מונחים""כשהםלרובע-25מפציצילראות

להלחם,פעםתצטרךאםלךשידרשמהבעדלשלם-מוכןשאישאו-מוכןשהנןאובו

מחיקה).(המתאים.ובציודכמיטב-יכולתךללחוםאזשתוכלמנתעל

ממידת-הנךמתרשםמידשבו,המיםמרהביבשלהתזרח-הרחוק...לאזוראשרעתה,הוא.כןג"בין:גנ'

לדברהואוחסר-משמעותכמעטזו,ובתקופתנואלהבימינובדרך-האויר.במהירות,לנועהצורך

בדרך-האויר.תנועכיהואהכרםיום.כ-30כעבורנומר,לשם,תגיעכיכךעל

לבחורתוכללאכיהואלומתכוןשהנךהדברהרידעתך,לסוףאנייורדבאםסאיטינגטון:סנ'
בדרך-היםבתנועה-

לשם.שתגיעבטרםעודהמערכהאתנמסירכיתמתכןכךידישעלמבלי

מחיקה).(אומרהנניאשרזההדבר.נכוןגרבין:גנ'

הואהעיקראולםאחת.בסביבהכולםמרוכזיםיימצאולאאמצעי-ההיטםצורך.כישיהיהאפשר
המשתרעותשם,שלנולבעיותלהענותשנוכלבשבילנררשימזהב"סרר-גורל"שאמצעי-היטם

הפיליפינים-מיאס.אזוראלועדיפןשלמאזורה

העסוקיםאמצעי-ההיטסיהיולזהמחוץאשרוכלהמינימליים,הצרייםלדעתיהםאלההנה,

שיהיוצריך-כאןמניתיז,שראלהאולםוכדומה.-באימוןאספקה,שלשגרתיתבהזרמה

מהיש;).(מידית,מבצעיתלהפעלהמובנים

שבתוןבבעיותאלאעוסקיםהסאיןטקטיים.ירכי-היטסבגדראלאהיולאאלהכלאדוני,והנה,
אנושנגשיםשעהצעד-ראשוןבגדראלאאלושלפתרונןואיןהאמורים;האזורים-הגיאוגרפיים

שבקו-הפריפריה.בפעולות-מלחמהלטפל

בוהשטחוכאןמידית;עצמםאלהאזורים-גיאוגרפייםלתגברגםהצורך,בשעתהנך,חייבאכן,

לאפס"מתחתמעלותארבעים"הציוןלאםגםכמעט-בדיוקשוההמציאותיתמידת-הקורכיהמקרה,רצה)*

שלמד-חוםלפינקבעשהואוביןבישראל)וכןאירופה,יבשתבארצותהמקובל(Dl'~)Sשלמד-חוםלפיכאןנקבע
הספר'.-נוסח-העדות.מתוךברורשאינוובר-דוברות-האנגלית)כארצותהנהוג(פרנהייט



הכרחיכיהיאדעתיזה,עמןלגגיגםושוב,אססרטניים.לאמצעדהיטסבאמתזקוקיםאע

בעצמיבפת,ובעונה-אתת,האלומהזירות-הראשיותכל-אחתאלתגבורתלהגישמסוגליםשנהיה

מחיקה"(ההתרחשות.תחילת

דבר,שללאמתואו,שמעבר-לים,האזוריםאלהתחבורה"קו"אחאזמהוההיהזהדברוהנה,
היתההקטנה-יותר,התכניתלעיל,ידיעלשהוזכרההאחרתשהתכניתבעודשלהמוקו-האספקה

הזירה.שבתתקו-האספקהאתאזמהוה.

שםולקיםמעבר-לים,אללהטיסכיכולתוישכימעולםחיל-האוירטעןלאידיעתי,מיטבלפיסאימינגטון:סנ'

יחידה.ריביויהמאשריותרשוה,באורח

גנ'

גבבין:

מחיקה).(כי...אניידוע-יוועזאתבעשותםרבכקושיתקלו=שהםסבורני

כלל-הולםאינואצלכםענינרההיטסמצבכילאמתו-של-דברהריהוכאן,לנוהיוםאמרתאשרסאימינגטון:סנ'

מוטלמהכךבדברהערכתךעלנתבססבאםעליכם,המוסלםהמלאכהבעשיתהצורךאתועיקר

נכון?זההאיןלעשות.עליכם

כהולם-את-הצורך.הנוכחיבזמןנראהזהשאיןודאיגרבין:גנ'

שלממחציתםפחותבערשבוהגווליםמהפיקוריםשלושהנאבקיםעצמוחיל-האוירכתוךהריסאימיננטון:סף

להם.וקוקכלברשחיל-הצבאמצצי-הימס%ותם%

המצוטטת)הסקירהזה.עתהנתפרסמהשבוהאמריקאיהבסאון-הצבאי(חרמי""הירחוןשטרבפרק-המסכם,

הראשוןו-המשפטכבראופיינילעיל,הניתניםוהדו-שיחהעדותדבריאלמצרפו

ונוקבמספיקתיאורמשוםבהםיש-ועובדתיתעניניתעדותשלאלהשבעמודים-על-עמודיםהדברים"

הבטאון-הצבאיאיןאולם,זה".בוור-תעופתיארה"בשלהצבאתםאמצעי-ההיטםבתחוםשלא-יאומן,זה,למצב

הנאותהבפרספקטיבההדבריםאתלראותבשבילכיבאמרומשלו,בהרצאת-דבריםפותחוהואזו,בהתרסהמסתפק

חסררערך".ש"אינםועובדות'קויםמספרהתמונהעללהוסיףיש

שלאחריםסוגיםלגביהמצויאחרימפגרהמספיקים,במספריםוייצורםצבאיים,מטוסי-משאשלפיתוחם
סוס-העבודה""עוייןהוא3-119(מפעלי-פירציילרשלהמטוסהריהיטסים-טקטיים,בשבילצבאיים.מטוסים

תכנון-תקופתעליושעברהמטוםפחרצ'יילד","משלהואאףש-231ב-להחליפומתחיליםעתההמתמיד.

מתוצרתהחדשבמטוסוכן-לשירות-מבצעילהכנסהואמתחילעתהורקמאוד,ממושכתוראישית-ייצור
מטה-חיל-האוירראשטנינינג,נתןגנרלעםיחדמוסקבה,לידבתצוגת-האוירשנוכחוכתביםך-031(.לוקהיד","

שלנו.ל-123-;(,במידת-מההדומהמטוס-משא-להסתערותפיתחהשברית-המועצותלכךלבשמוהאמריקאי,

לתבונת-המעשהלבובשיםנירית-%וירית;השגתלקראתהמובלטיהצבאמטפחאשרהמאמץאתמדגימהזועובדה

שאנסתנו.אתלערערזועובדההיתהצריכה-עתהבהמודיםהכלאשרהסוב"טית,תעשית-המסוסיםשל

צבאייםמשאיתלהטסתבמיוחותוכןאשרהיחידיהאמריקאיהמטוסהרילהיטסים-אסטרטגיים,אשר

עתהנמצאיםלהיטסים-אסטרטגייםיצלחואשרחדשיםמטוסיםשנינ-421(.דוגלאס""הואגדולים,למרחקים

להגמיענועדיםזהמסוגמטוסיםמספרטון.50שכושר-משאו133-;(,ה"דוגלאם"הואמהםאחדהכנה;בשלב

מיתוח.בשלבעדייןנמצא-דוגלאס")"משלהואאף(ך-321(ה--האחרהקרובותיהשניםתוךבשימוש

הוא(כ-811(ה--:כ-421-ה(מלבדגםמסוסי-הובלהכמובן,יש,הצבאי"האויריהתובלהל"שירות
DC-6"שמבהירכפיאולם,למשל.ך-4()[(,הוא(הישןנ-45(ה-ואפילושנסטליישן")"(3-121(האזרחי

מילויה:בשביליימצאו-בעיןשלאאוהצבא,למשימתמתאימיםהםאיןעדותו,מובריהבאהבציטטהגאביןגנרל

אנשיםכניסתאלאמאפשראינודלתותיהםגודללרוב,אשר,מט-סי-מסעים,ישנםאלהסוגיםכיןגונביו:גנ'

לקשירתבסידוריםמצוידיםהםאיזבחלקם,במקצת;חלשהרצפהבעליהםכרגילבלבד;
משערואני-באלהמצוידיםמהםאחדיםכיאףלו),מחוצה(לגוף-המטוסמתחתמטען-כבד

ויתכןזה,בסוג-מטוסהאנשיםאתלהסיעיהיהניתןמצב-חירום,שלבמקרהכי,היאשההגחה

110בעמווסוף

ג60
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קרב.ובמצבישלוםבימיובעיותיומעמדותפקידיו,-הפלוגתיהסמלים

:התחרותתנאי

תגרדדע-מילואיםבשירותאוסדירבשירות-בצה"לחייללכלפתוחההתחרות
..בכלל.ועדרב-סדן

מלים.מ-600יותרלא-הרשימהשלגדלה

ב"מערכות".תתפרסםהזוכההרשימה

נוסף-הפרסל"י.חמש)(5שלבמבזםבהידתז,לפימערכות""מספרי,פרסיקבלהזוכה
-לשכר-הסופרים.

שכר-סופרים.בתשלוםלתחרות,שתתקבלרשימהכלבחירתה,לפילפרסם,רשאיתהמערכת

1.1.57.יוםעדתל-אביב)168,ד.ת.(למערכתבתגענהרשימותאותןתכנסנהלתחרות

ש1

ן



זמשבראזוראלאזעקהכוחותלהחישאמריקהשליכולתהמה
lOS)מעמודסוף(

היבמןהתקינים,במסוסי-המטעןמטעו*)הטסותלאסשרסגתעלאיזה-ששמירוריםיעשוכי

היא:גבוהההטרהאוהבכיסבורחישסחביןגנרלם-421.

-באורח-וזירוםמעבר-ליםאלכוחותתזוזתהמצביצדיקאםכידומעיקודם,שאמרתיכפי.

בתפקידישלושיא-העולablaaאותה-שעה,יוטלהצבאי-תאוידישירות-התובלה"עלגםהרי

אתאזנימולואםמשימותיו.אתלבצעמגתעלמטוסיולכלבמעםיזקקוהואמשאותזשיגור.

יהיהשלאאומרהייתיאזכיהצבאי",האוירישירות-התובלה,שלמרשותוה-13-124.מטוסי

תפקידיולרשותיעמוומטוסיושארכיההנחהסמךעלנתכנןכץמצדנוהגיונישיקולאלאזה

הצבאי".האוירישירות-התובלה"שלהתקיים

מסוגלים,ממטוסיומעסיםרקארה"ב.שלהאזרחילצי-האוירבאשרגםכזהasnםירבד-.קיםרנהבמידה

ממש.מעל-לראשתהיהאלהלמסוסיםאחריםמגורסיםוהדרישהצבאתמומטעני-קרבלהטיסלמוינה,הירוםבשעת

מסוסיהובלהשלהאחדותהמאותאותןבמתלעצמהלהרשותהמדינהיכולההאםשאלהורקאךזוארן
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