
מערכת
םהנרא

כוחות-שופסיםלהפעלתפקדונות

ישושםבשבחן

ותיאסא"ל

הברם,רפ1פפירכפפרושלבעקבותטשרהוובאה
גתה.באלא-רבזחורצףאורשראהארבהטקשפרכת"

היהGarden"),("Marketהבוק"גן"מבצעהצליחאילו

שבפיקודובעלות-הבריתולכוחותמונטגומרילגנרלמאפשר

למי-לחדורהבריטית)הארמיה-השניה-וראשונהבראש(

שלהמהירהלהכרעתהולהביא-גרמניה-הצפוניתשורי
גרמניה.

קורפוס-מוצנחהיוזהלמבצעשהועדוהכוחות
דיבי-3שמנה

וה-ה)-101אמריקניותשתייםמהןמוצנחות/מונחתות,זיות

פולנית.בריגדהגםסופחהאליהה)-1(בריטיתואחת82(
אתולהבטיחלתפוסהיתההמוצנחהקורפוסמשימת

המעב-.

הנהר(לנ-מיגןאינדהובןשביןמכשולי-המיםשעלרים
ועל--ארנהם)לידנשדר-רייןוהנהרניימיגןלידואל

נתיב-המסעשלצדיוה"פרוזדור"אלה,מעבריםההזקתידי

ובראש-וראשונהלארמיה-השניה,לאפשראותם,המחבר

ה-30,לקורפוס
שתכבשלארנהם,עדהחדירהאתלבצע

מישוריאלומשםהראשונה,הבריטיתהדיביזיהעל-ידי
גרמניה.

המוצנחתהבריטיתהדיביזיהשלבחלקהרקידוןזהמאמר
הראשונה.

שנוש]ווצששוושנבש]יצשצוששנ3צב[וכשאשוששישירשושנ3
בהפ-שנרכשנוסףנסיוןולאורהקרבלאחרשנה18כיום,
מבצעקורותאתולנתחלנסותאפשרמוצנחים,כוחותעלת
כוחות'שלהפעלתםעיקרילעומת-ולקחיוהשוק"גן"

ראשית-נסקור,הבהבכלל.המלחמהעקרונותולאורכאלה,
מוצנ-כוחותבכללמופעליםבהמסגרת-המסיבותמהיכל,
המשפיעים.וגורמי-היסוד-טיב-התאמות:חים
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במצ-מונחתים-מהאויר,אומוצנחים,כוחותלהפעילנוהגים

קרקעייםמכשוליםפניעללדלגהכרחקייםבהםבים
מוגנים-היטב

ולהחזיקוהאויבבעורףמכשולללכודאו;

לאלהלאפשרכדימתקדמים,כוחות-יבשההגיעעדזמנית,

שלאפשרותמהאויבולשלול-תנועתםקצבעללשמור

אלהמסוגיםיעדיםנסיגה.מאלהלמנועאוכוחותיו,תגבור
הרמהבין:מוטסיםכוחותהפעלתשלהרמותלכלאופיניים

לכךנוסףהטקטית.וביןהאופרטיביתביןהאסטרטגית,
שיבו-פשיטות,חבלה,למטרותבדרך-האוירכוחותמופעלים

הפעולותסוגעלנמניםאלהכלא'כן,;ושליטהקשרשי

כ"זעירות".המוגדרות

מבצע-שלהצלחתועלמשפיעיםשוניםגורמיםוכמהכמה

המיוחדת.חשיבותומהםאחדולכלמוטס,

אתמכתיבהכוח-מופעלשלשמשימתוכמובןהמשיתה.ש4
היעדאלהבאתואופןגופו,הכוחעצמתהפעולה,אופי

משימתהיתההשוק"גן"במבצעביעד.לחימתוואורח

הנאדר-רייןנהרשעלהגשרכיבושהבריטית:הדיביזיה

לקורפוסלאפשרכדיוהחזקתובארנהם,
ה-30

מכ-לחצות

לחסימתתגבורתהבאתמהגרמניםלמנועזה,.שול-מים

להכתיבהיתהצריכהזאתמשימההקורפוס.שלהתקדמותו

הנחתתשטחיהצניחה,שטחיתכניתו,אתהדיביזיהלמפקד
והחזקתו.הגשרלכיבושוהתכניתהדאונים

במעלהראשונהחשיבותבעלגורםהנוומרחב".זמז"ש4

הלחימה,שיטתאתהקובעהמוצנח,הכוחראותמנקודת

ה'כוח.בניתוצורתמשכה

ובי-מבצע-מוטסתכנוןמצריכיםמבצעכבכלידיעות.ש4

אלא;ושיקולןבדיקתןרבים,מסוגיםמיעזתהשגתצועו
השו-ובסדר-השיבותמיוחדת,חיוניותנודעתשבמבצע-מוטס

הבולטיםאלה.מסוגי-ידיעותלכמההרגיל,מןבמקצתנה
מבצע-שלהצלחתותתכןלאשבלעדיהםשבסוגי-ידיעות

דרכיהצניחה,שטחישלטבעםקרקע.:הםמוצלחמוטס

שטחיעלהשולטיםחואיםטבעיים,מכשוליםאליהם,הגישה

נחי-ושטחיהשטחתכסיתהגישה,דרכיועלהיעדעלהצניחה,

הפעולהבאיזורמזג-האויראקלים.;ומטוסיםלדאיניםתה

משקעיםראות,עננות,רוחות,הקרוב,ולעתידהביצועלשעת

מכשולילנחיתות,והתאמתוהקרקעעבירותעלוהשפעתם

והיעדהצניחהשטחיבאיזורהאויבהיערכותאויב.;מים

וניי-תגבורת-אויבריכוזינ"מ,שריון,חי"ר,כוחותהכוללת

מציאותם-היעדבאיזורומערכת-השליטהמפקדות'דותם,

הכוחותמשימותכוחותינו.באיזור;אלהשלהעדרםאו
שלהםהסיועואפשרויותפעולתם,תכניתעצמתם,היבשתיים,

המקומית,האוכלוסיהיחסאזרחית.אוכלוסיה;המוצנחלכוח

וטיפול-ציודמים,מזון,בעניןבההסתייעותאפשרויות

ובידיעות.בלהימהסיוערפואי,

עצמתולגבי-בחסרהידיעותעניןלקההשוק"גן"במבצע

עצמתולגביובמיוחדארנהם,באיזורהאויבשלהכוללת
הער-בשלביבהגזמותהידיעותעניןלקהזהלעומתבשריון.

המקו-מגניועלההתגברותלקושיבאשרוהתכנון,כת-המצב

הלמהשלאתכנית-היתהמאליה'מובנתתוצאהמיים.

ההער-לציוןראוייםכך,המציאות.אתחיוניותבחינותמכמה

היעד,באיזורהצפויההנ"מהאשעצמתשלהמופרזתכה

הגשר;בקרבתנוח-יחסיתשטח-נחיתהעללויתורשגרמה
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בארנהםגרמניטנקמול.בריטינ"טתותח

;היעדבסביבתה-;;השריוןקורפוסהימצאותעלהידיעהאי
שגרמה-הנחתת-דאוניםשטחילגבינכונההערכההעדר
לידנצורשהיההכוחאתלתגברולאי-יכולתזמןלהפסד
הגרמניםשלהתגובהזמנישלמוטעיתהערכהוכן;הגשר

עלידיעהבהעדרשמקורההערכה-ואופיההצניחותעל
שגרמוהם-אלהגורמיםהאויב.שלהעצבניתערנותו

אשרבמבצעחלקאותושלותוצאתולמהלכובסופו-של-דבר
-לכאורהמבטיחה,התחלה:הבריטיתהדיביזיהבידיהופקד

ולהחזיקחיונייםאזורי-יעדעללהשתלטאי-יכולתואחר-כך
הכוחות-העיקריים.בואעדמעמד

במינהמיוחדתחשיבותבעלהנוהקשרגורםהקשר.41
מוצנחים.כוחותבהפעלתדוקא
הבעיותשלפתרונןלאפשרחייבהתקיןהאלחוטיהקשר
בהטסהמהעורףותגבורותאספקהבקבלתתיאום:הבאות

לחבי-שנועדולכוחותהמוצנחהכוחביןתיאום;בהצנחהאו

לכוח-המוטס,התקפיסיוע-אוירלקבלתהדרישותהעברת;רה

כוחות-שלהארטילריהסיועביןתיאוםזה;סיועוהכונת
ביןברציפותידיעותהעברת;הכוח-המוטסלביןהחבירה
;והכוח-המוטס-כוח-החבירה-העורף:הגורמיםשלושת
הכוח-המוטס.שליחידות-המשנהביןקשר

שנה18שמלפניאמצעי-קשרביןהשואותלערוךאפשר
שהיובאמצעיםבהתחשבשגםונראה;כיוםהקיימיםלאלה
-הקשרבעניןמספיקדגשהושםלא1944,בשנתבנמצא
לכוחותהכוחביןלעורף,הכוחביןהכוחות,בתוךהקשר
משימתאתלבצעהוטלעליהםהיבשה,לכוחותוכןאויר,

הבסיס-המוטסעםהקשרהיהכך,ה-30(.הקורפוס(החבירה
מכ-בשל-הזמןכלמשךביותרומקוטערופףבבריטניה,

המתמידותהפרעותיהומחמתדיםמשוכלליםהיושלאשירים
בחש-להביאההיושחייביםעובדהחזקה,גרמניתתחנהשל

קויםכוח-החבירהמפקדתאלהקשראףוהרי;מראשבון
הוכללולאוארוכי-טוחחזקיםמכשיריםבריטניה.דרךלרוב
מכוח-גורעשהיהבדאוניםעומסשלהשיקולבגללבכוח

אחתעםהקשרלהטיסם.היהשניתןהנשקומןהלוחםהאדם
ממטה-הדיביזיה.'בלבדק"מ8זומשנתרחקהנותק,הבריגדות

מתקבלים-על-הדעתמזג-אוירתנאיהיובהםימיםבאותםגם

כתוצאהזה,סיועזאתבכלנמנע-סיוע-אוירלהשגת
למטוסי-הקרב.הכוחביןמגע-תקשורתלהקיםאפשרותמחוסר

במגעהואהמדוברכאשרגםמצטיירתעצמהתמונהאותה
בינםתקיןקשרהיהשאילו-למטוסי-התובלהה'כוחבין
בלתיהצנחותהרבהכךעל-ידינמנעותהיוהכוחלבין

לה-בהחלטאפשרהגרמנים.לידינפלושמטעניהןמדויקות,
הבריטייםהכוחותלידישהגיעוהמטעניםאחוזהיהשאילוניח

באותועולהשלהםכושר-העמידהאףהיה-משולשאוכפול
הסיוע-מכשירשימשמסוימתתקופהבמשךבערך.יחס

אמצעי-הקשרבתורהדיביזיה-המוטסתתותחנישלהארטילרי
הדיביזיהשללרשת-הפיקודשכן,ה-30,הקורפוסאלהיחיד
שלערוציואי-ידיעתמחמתקשר,עמןלהקיםהיכולתחסרה

גםנלמדמרלקחאכן,שלו.ואותות-הקריאההקורפוס
כמהעדשובהתברר;הקשר-הפיקודיסולםשלהאחרבקצהו
הגבוהה-יותרהעוצבהבמפקדתדוקאכיההכרחהואמוחלט
בעבודה.ורגילהמנוסהמאומנת-היטב,יחידת-קשרתהיה

במרחקשהוצנחה(מפקדת-הקורפוס-המוטסשליחידת-הקשר
לפני-קצרזמןבחפזהשהוקמהניימיגן),לידק"מכ-25של

אותםשלהיעילבתפעולםכללהצטיינולאקשריה-כן
ברשותם.שהיומכשירים

חשובחלק-וההכנותהתכנוןסודיותלשמירתהבטשן.48
מוצנחמבצעמתבססמטבעומוצנח.מבצעבהצלחתביותר

הרא-בשלביםאוהקרבלפניזו,הפתעהאבדןההפתעה.על
ההכרחבפניהמוצנחיםהכוחותאתממילאמעמידשונים,
הצניחהשטחיבאבטחתקשייםבטרם-זמן,קשהללחימה

מוגניםויעדיםהיריב,שלמוקדמותהתקפות-נגדוהנהיתה,
בושלבבאותואלהוכלוהמתוכנן-מראש.מהמצופהיותר

שלו.וביכולת-הלחימהבעצמתוהמוצנחהכוחעדייןמוגבל
המבצעתכניותנפלוהקורפוס-המוצנח,כוחותשללרוע-מזלם

מהירות,לתגובותגרםוהדברפתיחתועםמידהגרמניםלידי
תשדורותשלאלחוטיירוטהגרמנים.מצדומדויקותנמרצות
אספקה,להצנחותהמועדיםאתבדיוקלדעתלגרמניםאיפשר

של-דברובסופווסימנים-מוסכמים,הסימוןצורותהשטחים,
שהוצנח.הציודלידיהםנפלבהםרביםלמקריםהדברהביא

ביצועמולפקדונות8ה11811ר3[8

הראשרבשלביוומגבלותיהמוצנחתפעולהשלאופיהבגלל
יקפידוהמופעליםהכוחותכיהואהכרח-הקרבשלנים

גייסות-מוטסים.להפעלתהנוגעיםעיקרי-היסודהגשמתעל
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החשוביםקוימוכיצדמערכת-ארנהם,רקעעלעתה,נבחון

הכלליים.עקרונות-המלחמהוכןשבהם,
שלהיותובעצםהמושגההפתעהגורםניצולההפתעה.
-ככל-האפשרנמשךבאופןזההשגינצלישמוצנח.המבצע

פרק-הזמןבאותוכברהראשונים,היעדיםאתלהשיגכדי

טרםהאויבזאתולעומתביותר,פגיעשצנההכוהשבו
התאר-דרושהאחרות,במליםהגבה.יכולתכדיעדהתאושש

ידיעהעלמבוססותשתהינהותקיפות,מהירותותנועותגנות

השכניםהכוחותהשטח,היעד,המשימה,שלמראשמפורטת

ן],,,יי11,11,1,,,1,11(1,1,,ש1,1,,,,יי11(:,11(41,1,,11!,111(1!,;111,,11,114,;1(,,,1,]411;1((!;,',,1',ש'1(,11',,1',1!

פריסה,קול.שלגדודובראששהלכה(א'פלוגהשלהחודמחלקת

יי-יישנ'1(נהראתהחוצהבארנהםהחיוניהגשראלנשלחאשר

כברת-לאחרהדרדיצדימשניאחדבכלעורפיבטורהתקדמה

שלהראשוניםבסימניההמחלקהנתקלהכחצי-מילשלדרד

ממערבאשרמהרמהלעברהאש-מקלעבהפתחרצינית,התנגדות

בפעולותוהחלוהקרקעעלהשתטחוהמחלקהאנשילהויהדירפ.
המובנת-מאליהבזהירותשנעשופעולות-ותמכשוללסילוק

אתמכאן-ואילדאפינהאשרזהירותאותהאלו,במסיבות

התקדמותם.

מבלי-גרמניקציןלאחר-מכןשחבזהירותם"ןהפריזוהם"

בהתאמתולאואףבשטח-בנוי,והגנההתקפהביןבשינישהתחשב
שדי-"השהיה.לפעולותמסויםאיזורבאותוהנוףשלהמיוחדת

מנשק-צרורותמספרעל-ידילעצרםעל-נקלההצלחנומעם

קל".יטמוט1א

עםהואאףהסכיםגרמני,גדודשלמפקדוקראפט,סשפמיגר

בלוחמת-מאודרבכושרהאנגליםגילושלדעתואףזו.הערכה

היוהקרקעועלבעציםהתחבאואשרוצלפיהםבית-אל-בית,

חסרו-שהתקדמושעה"זאתלעומתהרי-שדים"ממש"

גטו-בהתנגדותבהיתקלםהנחוצים.והתקיפותהאומץלהם
להתקדטהיוצריכיםבמקום..*להיערךמאשרלסגתיותר

אחתחילהולבערלנסותתחת-ארנהםלתווהישרולהבקיע
לה".שמסביםההתנגדותעגי

16.00,בשעהלערךבשנית,עצרהפרימטקיל.שלמחלקת-החוד

השנילעברובהגיעםבשלישית,זאתולאחרלאיסטרבק,ממערב

מרוצפת-הדרךלאורןלעברםירתהגרמניתשריוניתהנפר.של

להביאנתאפשראשרעדמחסה,לתפוסאותםואילצההאבנים

עושקיםהחייליםבעודבשריונית.שיטפלנ"ט,תותחקדימה

ובתוכוג'יפהגיעחנות,שלחלון-ראוהבתוךהתותח,בהצגת

ולמצואלחפשבאהלזהדיביזיה.שלמפקדהאורקהארט,הגנרל

כי-באנשיולהאיץשעליולולגמרכדימרופט,הקולונלאת

דוחקת.השעה

הדיביזיה,מפקדשלפעולתוואופןכאן,שתואראורח-ההתקדמות

והטכניקה.הציודבתחומימחוסר-מזלאומתקלותלא-מעטנבעו

כןועל-גונדת-הסיורשלכלי-רכבהאבדוהנחיתהבשעת

ובשלפלוגת-החלוק'שלהחודאתמחלקת-הרגליםהיותה
חנתהאשר(שבמפקדת-הדיביזיהמכשירי-האלחוטשלסירוב""

-כראוילפעולהנחיתוה)לאיזורממזרחחורשה,שלבפאתהאז

שליח-מפקח.שלתפקידלמלאעצמוהמפקדנאלץ

מבצעשלביצועוובמהלךתכנונובשעתהאויב.ואפשרויות
בשלביםכברמשמעותואתההפתעהגורםאיבדארנהם,

הרא-בשעותיהאפילולומר,ואפשרהמערכהשלהראשונים

הבנהוהעדרובתנועה,בביצועמאטיותכתוצאהשונות.
להתאר-הראשונותהשעותניצוללחשיבותהנמוכים.בדרגים

שלשליטהחוסרובשלשנקבעוןמראשביעדיםגנות-להגנה
הספיקו-אלהמכלכתוצאהביחידותיה,הדיביזיהמפקדת

לפעו-כוהותלארגןהראשונה,מהפתעתםלהתאוששהגרמנים

הדיביזיהעללחץוליצור-ההיונייםלשטהימלקרבםלה,
שעתייםלמעשה,המבצע.שלהראשונותבשעותבברהבריטית

תמונהלגרמניםכברהיתה-הראשוניםהכוחותנחיתתלאחר
ליחידותהוראותניתנווכבר;מהנעשהיותראומחותברורה

הקרב.מוקדלעברלנועשבסביבה
לעיןמתגליתזהחיוניעקרוןלזניחתבולטתדוגמההריכוז.

במיוחדעליונהחשיבותנודעתזהלעקרוןהשוק".גן"במבצע
מוגב-כהלרובהנםכשאמצעי-הסיועכוחות-מוצנחים'לגבי

שלהחוזרים-ונשניםנסיונותיהםעריכתבשעתוהנה,לים.
הנטדר-עלהגשרשלידהגדודעםלהתחברהדיביזיהכוחות

אחת,מרוכזתהתקפה-רבתיאףלמעשהבוצעהלא-ריין
המכותרהגדודואלהגשרלכיוון'המענרלהבקעתכטריו

על-שונים,מכיווניםנסיונות,בוצעואלא-שלידווהנצור

הגרמ-חגורת-ההגנהאתלהבקיעבלתי-מספיקים,כוחותידי

שוםנקטהלאהדיביזיהמפקדתכשלון.נחלווממילאנית;
שבמשךמשוםהן-זומעיןמרוכזתהתקפהלבצעיזמה

מסיבותוהןמכוחותיה-היא,מנותקתהיתהמסוימתתקופה

יזמהכחוסרלהגדירןואפשרכמעטבסיכומןאשראחרות
ושליטה.

ויפים;בהתקפהמדובר'כאשרעקרון-הריכוז-כאןעד
השטח-אתלנצלבמקוםבהגנה.מדוברכאשרגםהדברים

פוזרורצוף,אחךדיביזיוניכמתחם'עצמהארנהםשלהבנוי
להג-השטח-הבנויניצולשונים.נפרדיםלאיורי-הגנההכוחות

הטובכאמצעיעצמה,בתכניתביטויולמצואהיהצריךנה
עצמהבכללכשיופיע,אויב,שריוןהשפעתלהמעיטביותר
בראש-וראשונההמתגליםיתרונותיו,אתממנווליטולשהיא,

כזהעקביבקולנקוטהיההכרחיודאי;פתוחיםבשטחים
שאכןלבריטיםלכשנתבררהלחימהשלבמהלכהכבראח"כ

ניכרת.בעצמהשריוןהקרבותבאיזורהגרמניםמפעילים

ה'מוחזקהשטחמבחינתהצטמצמותהיתהזהלפניגםאך
כךעל-ידיוליצור-בכוחלחמךבשבילהיהידההדרך

החיוני.היעדאלבכיווןלהתקפהמתנוחלקלרכזאפשרות

היתההשטח-הבנויעלאפסניההצנחתכילהוסיףאפשר
כגוןפריטיםאולם;ינזקמהציודמחלקלכךגורמתאמנם

שטח-עלמוצנחיםלהיותיכוליםוציוד-רפואימזון,תחמושת,

אחר-כךלהיוצרעלוליםאמנםשהם.כלקשייםללאבנוי

בטלצרכה-וומגבלתאולםיהאפסניהב"איכון"קשיים
כשאיסופהפתוח,בשטחאפסניהשבהצנחתמגבלות""לעומת

כוחותיו.על-ידילהפרעהונתוןהאויבאשתחתנעשה

והרי-הראשוניםבשלביםכילומראפשרלמעשה,התוקפנות.

תוקפנות.הבריטייםלכוחותהיתהחסרהביותרהתוצאות
אולם;תוקפנותםגברה-והחמירהלךשמצבםככלדוקא
החלפתבוצעהלא:בולטתדוהמה(הועילללאכברהיתהאז
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מהשטחהגרמניםאתלטאטאבמאמץראויה-לשמהלילה
שלידו).הנצורלגדודואףהגשראלהגישותאתשחסםהבנוי

הנצחוןהרגשתגםלשלילההשפיעהבתחילהכינראה,
חוסר-ומכאן;החייליםבקרבאזשררהאשרהושג",ש"כבר

ולחילופילשיחותברחובותההשתהותוהדריכות,ההיענות
פניאתלהקבילשבאוההולנדיים,האזרחימעםמזכרות""

שלחלונהלידעמידהלילדים,שוקולדהחלוקתמשחרריהם,
התושביםבדירותבצותאושתיהאכילהנאה,בלונדינית

וכדומה.
נחושות-התקפות-נגדבוצעושכאשרהעובדהלציוןראויה

לתוצאותלרובהביאו-קטניםבכוחותגםולוהחלטה,
חזית-המתחם.שלשוניםבקטעיםשאירעכפיטובות,

בלתיציוןלהוסיףישההולנדייםהאזרחיםיחםהשפעתלענין

עודדולבם)אומץאף-ותכופות(זהיחסם:לחיובמבוטל
ושימשולגרמניםבהתנגדותלהתמידהגייסותאתללא-ספק

שלאהלוחמים,שלהנפשילתוקפםמאד,מוחשינוסף,מקור
במערכה.בודדיםכהעצמםהרגישו

הדיביזיה-המוטסתבמאחזהלחימהמהלךלאורךהשליטה.

מזעירמעטרקביטוילידיהביאהשמפקדתההעובדהבולטת

יחידות-עםהקשרמחוסרכתוצאהשלה.השליטהכוחאת

וברובהזמןבמרביתהדיביזיהלמפקדהיתהלאהמשנה
ומצבהאויבמצבמהנעשה,נכונהתמונהאזורי-הלחימה,

כרעכאשראךהגשר.לידהנצורהגדודשלומצבוכוחותיו.
בדיביזיההיובטוחיםעדייןהגרמניםהתקפותמשאתחת

שגםלהוסיףישכךעלבריטיות.בידייםנמצאהגשרכי
ידועהיהלאה-30(הקורפוסובמפקדתבבריטניה(בטורף

ותוצ-פגמיםשלגורליתשרשרתכאןנוצרהלאשורו.המצב

נוצלולאועל-כןבנמצא,היהלא-תקיןקשראותיהם.
שנסתמנה,לתמונת-הקרבבהתאםתכניות,שינויאפשרויות

הבריגדההצנחתשלהרצוןמשבעתבלתיהתוצאהגםומכאן

ומאכזבות.כושלותהצנחות-הספקהוכןהפולנית

לשוישבוצש

העקרונותשלזוזניחהדיהכילהביןנקל
האמורים'

כדי
למעשהקרהשאמנםכפי-הפעולהלאי-הצלחתלהביא

השוק".גן"במבצע

דיאולםלעשות,היהצריךמהולומר.היוםלשפוטקשה

כדי-העקרונותלמולולהעמידן-העובדותאתלקרוא

בהפעלתוהאסורהמותרלגביראשון-במעלהלקחשנלמד
מוצנחים.כוחות

הלחימהרוחאתלצייןמבליזוסקירהלסייםאפשראי
והלךשהחמירככלבמיוחדביטוילידישבאההבריטית,

הבריטיתהדיביזיה-הראשונהכוחותכילזכורעלינומצבם.

לכוחללא-תקדיםמעשהבכיתור,תמימיםימיםתשעהנלחמו
;מוצנח

שרי-אלא-נכנעולאהנוראותאבידותיהםועל-אף

אלדרומהנפש,חירוףתוךועברו,השטחאתפינודיהם
ללאמספרית,בנחיתותכזו,לחימהנאדר-ריין.לנהרמעבר
להלמצואקשה-ועזרה-רפואיתמזוןתחמושת,סיוע,

הגייסותשללזבובםזאתויאמרבהיסטוריה.הרבהדוגמאות
הכוחותבהפעלתשנעשוהשגיאותבלשחרףהבריטיים,
ורצון-לחימהעקשנותהםהוכיחועליהם,שבשליטהוהליקויים

נואשים.במצביםלמופת

השריונאיפינת

רחנכה-ן1יר11?ת11נד

על-ידיעתהמושקעים'דולריםמיליינים
שטרידאן"-גנרל"יכונהאשרXM-551,הטנק-הנסיונישלטיפוחובהמשךארה"בצבא

כלים4עודעתהיופקושנחתמו,לחוזיםבהתאםהאמריקנית.במלחמת-האזרחיםהצפון,שלהנודעגייסות-הפרשיםמצביאשםעל

ישמשואשרהחדש,הטנקאבטיפוסשל

גירסאות-מבנהולניסוייהבחניםלהמשכת

שהרכב-נראהלמיניהם.ואבזריםשונות

שלוששלצירוףבתוכויגלםהחדשהלוחם

שתשמשנההן-הןכיחושביםאשרונכונות,
עלהעתיד.שללכוחות-השריוןיסוד-מוסד

בסךטון15קל-משקל,יהיה-שריונואף

ולא-יביל-אוידיהיהמכךוכתוצאה:הבל

כמהלדבריצחח"."אףשיהיהאלאבלבד,זו

קרקע-תערכת-הטיליםבותוצבמקורות

יהיושבעתיד-שילילא""החדשה,קרקע,

ואשר-גרעינייםטיליםגםכנראהלה

יסודתהיהזמן-מהכעבורכיהסיכוירב

האמריקני.השריוןשלבעצמת-אשועיקרי

1963יפי152,מפרכות".


