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 de Eistorique -j,Eevae ",4שז%'ת הצבא" של ההיסטורית"ההשקפה

 _' החפשית הצרפתית המדינה של תקומתהעם

 ,. הצב- התהיה עשיר:העבר. צבאה גם לתחיה.קם

 בספרות. גם בטויה את במהרה מצאה.להאית

 - לגבש אחד, מצד תפקידן אשר מלוות,ובעתונות

 התוספות בצירוף הצבאית, התורה אתמחדש
 - האחרונות, השמם של והטקטיקהבטכניקה

 נאותה ציבורית אוירה לטפח השני הצדומן
 ;ה צבא וללכד המתחדש הלאומי לצבאמסביב

 היס- מסירת של לחזט-השני מסביב 1 מ צע
 אפשר וכוננות-המגן. הלאומי הקיום והישטוך'ת
 נו- הצבא" של ההיסטורית "ההשקפה כילומר,
 הנ"ל,- התפקידים של השני לסוג ר עיק בעדה
 הראשון גליונה שבתוכן הפרקים מן כמה כיאם

)יולי
"1945 

 ואופרטיבי טקטי לקח אינם-חסרים
 על החוברת, הופגעה שבו הרב, ההידורמחלף,
 רב- הצבאי עברה את המדגימות התמונותשפע

 ימי ועד הי"ח המאה למן = צרפת של התהילהו
- 1945 אלזאס וחזית 1944 שלה"מקי"  

 אף
 לטיפוח ולבו, הקורא עין למשיכת מכיוןהוא
 הנוער, בקרב לצבא-צרפת הנפשי והיחסאענין

 המזלדת, למגוני וההערצח הגאווה רגשילהבלטת

 ובהגיהיושבעבר
 העובר היסודי, הנפשי הקר על כי לומד,אפשר

 בפורמט עמוד )2ל1 הגדולה בחוברתבחנט-השני
 .ידי על כבה לעמוד אפשראלבומי(,

 הקצר: שכמבוא אחד "טכני"סרט

 אלא אינה "ההשקפה" כי. .בנציון

 בינו- מ-1 עוד להופיע שהחל לבטמן ך, ש מה
 המסקה משחלה. מעניין: פרט ועוד 1901.שר

 זמן פרק ובמשך צבאי בטאון באותו"זמנית"
 הכללי, הצבאי לבטאון-הקצינים נתחברמסויים

 מעין צבאוצרפת של תולדותיו נאמם בכך ראולא
 המל- בפרוס הבמאון מהתחרש כי  "הימת-פרשה;ן

 בצורך ההרגשה התגברות ועם האחרונה,זרמה
nDU~הבטאון, הודש היסטוריים-צבאיים, חושים 

 של חזקה כך כל הרגשה עורכיי בקרביריתה
 ו;ציון: התנוסס גליון שבאותוהציפות-המעשה,

 -. 914נ- אבגוסט 164, מס' להופעתנו, 14"שנת

 "אפ-' המבוא: כדברי 1938".ינואר-פביואר-מרק

 כמסורת". הדבקות היתה גדולה מה לראותשר
 של המתהמה "תחייתו אופייני: פסוקועוד

. 

 התחדשות גם נובעת תמוה - הצרפתיהצבא
 אנשי-הסגל חכר . של האינטלקטואליתפעולתם
 -שבו".

 בצר- )"קומנדו", המיור הבמה, שלעורכה
 )במדור הראשון במאמר עומד דיו-מניל,פתית(
 של וגלגוליו מוצאו על ודגלים"( "סמליםא',
 החופ- הצרפתים וצבא ההתנגדות, תנועתסמל

 לותרינגיה". "צלב - דה-גול שלשים-הלוחמים
- ב'במדור  וח- עתיקה צבאיה "היסטוריה 
 של פרשת-חייו את קולן הגנרל מתאר -דשה",
 צרמת של המצביאים מגדולי דהיקסטלנו,הגנרל

 המאמרים שם הראשונה. מלחמת-העולםבימי
 ההיס- מקורות-היניקה את מציינים כךשלאחר
 אלה: בימינו צבא-צרפת של הכפוליםטוריים
 ה, כ 1 ל מ ה חיל- של הגוועים הצבאיים.מעשיו

 ברוב כל-כך, הובלטו )אשר וה-י"ח ה-י"זבמאה
 וצב- "צרפת דה-גול של בספרו והערצה,גאווה

 הרפו- של מלחמת-המהפכה של והמסורתאה"(.
 מסעו על עומד האהד כי - הצעירה;בליקה
 ב-1734 באיטליה הגדול, וילאר מרשל שלהאחרון

 צליחות שתי על - והשני האוסטרים(,)נגד
 יב- כ-1796 שנוסעו שטרסבורג, באסורהדיין,
 של בפיקודו ."ארמיית-הריין-והמיזל" ע"י1797
 רומנטית לאפייודה מוקדשת קטנה רשימהמורו.

 וגו- לרוסיה המסע הקיסרות, מלחמותמתקופת
 פטרלו. מערכת לאחר ניי מרשל של המררלו

- ג'במדור  
- 1939-1945" "מערכות  רב 

 הגנרל "עם מתוך הנבחרים בקטעיםהעניין
 ממש- אינגולד, הגנרל מאת בתוניסיה",לקלרק
 את זוכרים "מערכות" קוראי המסע. אותותתפי
 במ- ללקלרק שדרת-המדבר שג העלילות.פרשת
 חוב' "מערכות", )עייןסע-פצן,

 דברי כד-כה"
 יחידות של מאבקן תמונת את מעליםאינגולן
 כאי- להסרק, חיל שי ופלוגות( )מחלקות-קטנות
 פט- נגר תוניסיה, דרוס-מעלס של הבנעות.זור

 משמרות-האגף את שהיוו גרמנים לוחמיםרולים
 איפוא, ויש, חזית.דרום-תוניסמ;; שלהקיצוניים
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 שתי. הזירה, של הפעולות*ובנוףבממדי
 הקורא על גם רבה הקלה להקל כדי ידיו, עלארו

 של נושאתוחולל הת- המלחמה, ;ירח ושל החיילות היקף שלרי, לגמ- אחרת במסגרת החשלות. וניהולהטקטיקה לגבי זו, פרשה של כלקחה להבחיןהארצישראלי
 אתר: מאמי

 שנה 149 מורו צבא של - עצמםהמקומות באותם - האופרציות ובין זה, במאמרארת המתו- הריין, אל היציאה בין - ושובצרפתי, לכל יקר סמל שהיא ארץ-הגבול זאתאלזאס, של שחרורה והושלם ר מ ל 1 ק נכבשהשבו 1945, בינואר-פברוארהצרפתיים-האמריקאיים, הכוחות מסע -
הרומאי. גלום צבא תבוסת שלימי לאלההחשמופים מתקופת בית-חורון וכרונות את לקירור-יכול שהיה החוט מעין היסטורית. רציפות-מגןשל חוט-מקשר בחוברת נטיה לעיל(, )עיין כןלפני

 שחי מתוך "אפיוודים בשם צירוף-התעודותתנו או- מחזיר - סדירה", "בלתי פרטיזניתמלחמה בתנאי והפעם - קטנים יותר הרבהלממדית
 . שתים-שלוש של לערמה ועד ראשונות,יות מחול- צמחו כיצד _. אחרת או זובריטונית בעיירה שנעשו המעשים מן אלהתיאורים 1944, אבגוסט בראשית הצו, בהנתןי;"מקי", חבורות של התקוממותן תמונות . אתומגולל אאון הקולונל ע"י שצורף ברטן", שלרורה.

 1 ויש ובמציאותיותם בתמימותם מרתקים -יב, י באו- ראשונות בהתנגשויות ופחתו אומנוכיצד זוינו, כיצר .ה"מקי"; מתנדבי כותותפלוגות,
 4 לא רבי-ענין שהנם פרטים וכמה כמהבהם
י המשך ומעין היסטורית-סיפורית. מבחינה .רק  ,ב לוארה- מחוז של "ה"מקי" הפרק משמשלכך

 ה לייט.-קול. של תעודותיו לפי שעוברהתחתית",
כ הצר- ,"כוחות-הפעם של הנסתר מפקדםקינליי,.

ה' ולמן- לננט שמסביב המחוזות בשלושתפתיים",  או של באיזור הוא המדובר 1944. בקיץנזר,
 צרפת! שבמערבואגדיאה

_- 
 שהמקי וכשם

 בימי א "טקטקהישלשונשם. הפרן~=ם תכס~אהם את בעוהברטוני. ח
_- 

הא הגדו- המהפכה בימי הבריטוניכם, והציידיםריס עת האיכ- מקרב האנטי-רפובליקניים, הגריליהאנשי בע . הם הלא מע נאמתם, .רפובליקאים היותמ עם8כל ה, א י ד נו של ה"מקי" אנשי גם ינקו כך ממעל -לה, רוק איזורית של הפרטיזנית ההתקוממות*ממסורת
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 החשמושים, תקופת מזוהר בתקופתנוריים העב- כוחות-השן נאמני ליניקת דומה?הדבר למה שנה. 150 שמלפגי נסערת תקופהמאותה
 מן. כמה לעברית לתרגם היה וכדאיומצרה. ירושלים ומגיני הגלילי יהודה של העברמהדי

 ב"השקפה". שהובאו ה"מקי", מפרשתהקטעים
 ד' שבמדוף פרקי-זכרונות-ותיאורשני

-  לאיזור וביחוד צרפת, של הקולוניאליותהיה מלחמו- לעבר -.מוקדשים קיסרותנו" פני",על 
 התיכון. והמזרה אפריקא צפון כאיזורירה" הועי- ל"מלחמה האופייניים ופרעי-קרבמצבים תאורי מלאים הפרקים. שני ובמערבה.אפריקה שבמרכו צרפת, של האקוחטיריאלייםלשטחים סמוך הצרפתיה, אדמת-ניגר שבצסוןהמבודדת בעירךהמדבר מתגוננים קומץ עמידת עלגפיו, ופיטן מאת 17--1916" אגארס %ו"המצור . הדרומית(, מרוקו של הכנעתה מתקופת)1913, ניסל הגנרל מאת שבטי-האהא" בארץהמשלוח "שדרת- הם הלא הגדול. ~חלקהברת-הערבית ווו- המוסלמית, - ה ת י ם ו ל כ 1 א ועלארצנו לנוף ביותר הדומה ה פ 1 נ עלנית-מערבית, הצפו- ה אפריק של למחצה.ההררי-המדברי

 הקורא של לבו תשומת את מושכיםהארוכה הרשימה מתוך לרום. ועהונות ספרותגידולי כבר הצמיחה צרפת.המתחדשת ש גז תו1-הע הספרים מדור היא שבקוברת ה'מדור
 והיסטוריים, פוליטיים בענינים גםוך-עוסק המוסלמיים, הדת עניוני את יתירה:דגשה המדגיש "בארץ-האיסלם" התלתון;ארצישראלי

 מופיעים כן הצפונית. באפריקה -וחרון( ובזמן )שבעבר במלחמות רב עיסוקצובן, העוסקת, והגדום" "היהוק הזריח, לגיוןשקפת מעניינתי במה ערב. ארצות עניני אתיחוד ן המבל.ט המזרח" של "הקורספונדנציהכירחון
 הג,נדרמריה"..נות/של הזכ- ו"ספר נקרב", "צבא-%רפת מיוחדיםנים בט-

 . ההתעניינות בולטת הספריםבין
וכלוסיה. ובבעית צרפת של הקולוניאלית בקיסרותנות, וב- כים ובעבר(, )כהיה והגנה צבאנייני המרובה

 הבת-רושם, נאה, חוברת דבר: שלסיכומו.
 התתלה. של.ם עושה זאת .עם א* רבות. מחשבות'ררת



 של זמנההעבר
 לקוראי הידוע - כקר, פרדלניט,-קול,
 הא-. הצבאיים .הכתבית מטובי לחד"מפרכות",

 בהיע- מזפלג ובקי ודמיון מעוף בעימריקאיים,
 . כני ובשימוש יגוני-גוניהם השוניםכות.הקרב

-הנשק,  
 בפרס.1945 שהופיע במאמר, מתריע

 שנשתגרה אחת מחשבה ע2 הרגלים-,ב.ירחון
 .ובתפיסת. נחלת-העבר א2א )אינהבצבאות,

 מנסה .הוא אחוזה. כל.  לה אין. ימינו שלהקרב
 בתנאי הסתערות-הכידוניפ ענין אתלחפריך
 בזה מלהביא המקוס קצר המודרני.הקרב

 תרומז עניינו תמצית אן. במלואו. המאמר כ2את
 הבאים.בקטעים

 היפאנים נוסח יניקות-העדרים על אנו"מלעיגים
 ?וסח ההסתערויות-בהמון של בערכןומזלזלים
 אשם "המזלפים" תת-מקלעיהם, עלהגרמנים,

 של זאת ב"לא-אבחנה" המטרה )אכן הבחנה.ללא
 אמ- קצינים ע"י גם נחשבת - תת-מקלעיםאש

 להסתערוף יעיל לאמצעי מעטים לאויקאים

 הרגלים ר.(. ע הם - אויבת. אש-מגןלדיכוי
 קציר אלה בהמוגראדם קצרו וחזרו קצרושלנו

 אלה, כל. ואחרילמאות.
 אנו בהשגתנו היש -

 מקוושת-  השגה הסתערות-הכידונים,בענין
  השגתם לעומת  נלשהו יתרון-התקרמותהמסורת,

 והגרמנים? היפאנים שלו
 בהפגש באמת מתרחש מה : נשאל"הבה
 המאמין אייבוז עם פנים חל פנים הרגליהרובאי
 המאבק כי בקרב, האחרון בזמן שהיו מאלהאיש

 "הורה", נצתחת בהסתערות-כידונים,מסתתם
 של מעיו נרי להוך  הקרה הפלדהובתקיעת
 ~לי- בימי נכון היה וה  שדבר יתכןהאויב?
 מבניהצ~א בימי בודדים; כדורים היוריםהיריה

 הרובה תור שהגיע אךחהמונטם-המכונסים;
 מספרם מאוד עד ומשנתרבההאבטומטרלמחצה

 ובמצלקה שנכתה  האבסומטתם הנסק כלישל
 לתפים אלא  הכידוגים להסתערות גתהחדלא

  הסתערות-הפרשים. ליד בהיסטוריהמקום
** 

.* 

 הה6- לקראת הרובים יכייפו כדן :--"אכן,
 אויבים, הרג היא כשכינתנו אך .הסופית.תערות
 כלתר במגע דבורים על*קגייי4 לחשובעלינו
 הרזרבה והוא האחרון, האיום הוא חכידוןאמצעי.

 ? הכידוניםזסתערות

 הנרה ידם הצורך .שבשעת אפשרהאחרונה
 האויב חילו הם מעסים אבל בוזלהשתמש
 בכידון". שקהרגומ כדי נתהםהטתרימ

** * 
 כיניקונ- מחלקה הסתערות בעיניט תהא"אל
 עסה שלמה כשמחלקה המסורתו, בנוסהבהמון
 וכידו- יריות, והמסר וצרח רוץ בריצה,קדימה
 עלינר זה מדבר דוקא שהרי מתמצצים.ניה

 נסיונם ולגרמנים לופאנים שהורה לפילהמנע,
 רבות; פעמיםהמר

 לפיקוח, עדתן נתונה כאן.התנו*ה גםאדרבא!
 ולמפקדיהן. לכתות -ותר עוכרת שהתומהאלא
 כתו- את תוקפני באורח מוליכים הכתותממקוי
 המטרה, .שטח לתוךתיהם

 להת- לב שים בלי -
 אך ומשמאלם. מימינם הכתות שאר שלקדסשת
 כתותיהם את הם מוליכים האויב עמדתדרך

 כשיתר קטנות, חוליוה-חוליות זניקת שלהולכה

 הללר הוניקות %ת  D'Dnt והמחלקה  הכתהאנשי
 יתקצרו כן  האויב* התעוות  שתגלף וכבלבעשב.
 1;התנגוות בהיות ההולשת. ויחקטגוהתיקות
 בין רציניים, מכשולים בהמצא או מאוד,כבדה
 החו- שיצטרכו יתכן .מלאכותיים, וביןטבעיים
 שחול. אלא לרוץ או להלך לא בהתקדמות,ליות
 אנשיהם תנועת את מכתים הכתותממקדי

 ממקד האפשר. ככל מהודק פיקות עליהומפקחים
 שיוכל במקום - להסתערות מצטרףהמחלקה
 נוטל הוא כתו'תיו. פעולת על ביותרלהשפיע
 ופרטים, חוליות על הפיקוד את הצורךבשעת
 המטרה. אל קדימה נוהגם או,ומכינם
 ציתי-המקלענים, חייבים שבאימון,בנוהג

 חשוף באגף המצויה כתה שלורמני-הרובה
  ובהופיע  האגף לעבר בתצפית להתמידומיעד
 להמ- מיד האויב של .מכלי-הנשק כלי אינהשם
 קטנות תגליות או וכשכורדים אש. עליוטיר
 עד מתקרבים המסתערים משלנו רובאיםשל

 מחסלים הם מיד האייב, חילי את לראותיכולת
 בריתוניפ. או במהודק רובים 3אשאותם

 לירות יש להיראות מתחילות האויבכשתבצרות
 אשנביהן תוך גל  מקרוב אש-רובים המסקבלי

 קירבה אליהן מתקרב שמישהו עדופקעיהן,
 לכש- לתוכן. הסלחו או רימון ירית כדייתירק
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 יטילו - במהוהק מגע האויב*כדי אליתקרבו
 רימונף של תוספת - תוקף וליתררימוני-רסס,

 הבניינים, סוגי בכל גם מטפלים בך ממשהבער.
 -נכנעו שלא האויב, .אנשי והסבכים,המערות
 האויב, לעמדת סמוך בהגיעם מיד.נדקרימ. או נורים ובמחילות, בבורות מסתתריםונמצאו
 מירכם לירות בראש, ההולכים הרובאיםוכולים
 תוספת  לשם קדימה, זונקש שהם זניקהבכל

 ..חיפוראון.
' . 

 או והע"ע לקיצה, מגיעה וההתנגדותנכנעים האויב כשאנשי ההטתעדות, שלבשלב-הסיום
 דשפשרות את .האויב מן מונעים הלקויההראות
 מגמתה, את חיש-מהרה לכבוין כד?בריצה, או בהילוך קדימה, ולנוע לקום שלמה.יחידה-- יכולה ..ה"מוכים) האיזורים מן. תצפיותלערוך
 זהו אך מחדש. ולהתארגן האויב את משם.לבער
 זונקים יהיו- לא לאויב קרובים שבהיותםלות. החת- את להרגיל יש פנים, בל ?ל .נדיר.מקרה

 יארד, משלושים-ארבעים ,יותר גדולות זניקות:
 לעשות.'כך. היתידה מפקר ציים אסלכןאלא
 טעם מאיזה אזהרה: עוד להזהיר המקוםוכאן
 אדם כל עטה האויל, אשו.של בהפסקשהוא

 . מתחיל הוא הרי כלום, נתרחש :ואמל.ולאבותיו1 סבי- את ולמקור לקום מלזרות, לבדול,הרבותי-
 יעשו המחלקה או הכתה אנשי כללהתקרבג'אם

 מניעה שום תהא לא אחלו ובעונה .בעתכך

 ולגרו האש את לחדש להתרומם, האויבלמכאי
 יסופו כי ייאמן שלא יתכן 'hltp, אבידותלנו
 פעמי לקרות, ומוסיף - קרה כן אמנםאך

 מפקו וחייבים בקרב. "ירוקותא ליחידותרמות,.
 פיקוו ההתקדמרת על לפקח והכתההמחלקה

 כאלה מקרים למנוע כדי האפשר, .בכל מהודק.
 מוחלסו אפתעה בשעת גם כי יובן,מאליו
 גג אגל בזינוק .להסתער שלמה מחלקהתוכל
 כוו תהיה האש אם כי הכידון לא זהבמקרה
 המחלקך יכולה האויב,- של התמרותו חולשת'או השלמה' האפתים במקרי אכן, העיקרי.ההלם

 ב,,אש-סער" שימוש תוך אחד"; "כאישלהסתער
 הגבות-האויב דיכוילשם

- .  
 במקריב רק אבל

כנ*ג
.4 4 4. - 

 חיילנו לומד ההאשונים המרים הנסיונות"אתרי
 ורגיל, כבקי הנ"ל הדברים כל %ת לעשותכקרב
 נדם. נמדד הליעה . (שכר קרובות לעתקאך
 בשעת לא נכשלים(; )או עולים-חים-המובהקים המיק- --' למשל, כבקלעיה,, ממש -ב בקרבאבל

 בתחום מלהתגבר, התמנענו סיבה שום ואין.מת. הקוד- א"5שרה בתקומת אלא עצמושבחן-האת
 המשחק את' לשחק יצטרכו נטרם מומחיםליחמם ולהעמיד המסורתית; הסתערות-הכידוניםבענין והמשרש הקדום. המושג על תקופת-האימון,של

 . ממשנן.בפועל
. [ ' -... 

 תמיד. פשוטות תכניותיף.תהיינה
 ,גלי היגלים", ,כ"ירחון נתפרמת ןהבשם
 חברו. תעשה על צעיר קצין של מיפןרו1945,
 ; : הספור לשוןוזה

'
 מוהכבת. תכויוו"ז:תקפה של כשלודאשייתכן בעקום פשעני תמרת של תכניתו תצליח לרוב
 ההתקפה, תכנית לשמש הכולה לכה דוגמאיותר.

 הגדה-. מן האויב את לעקור משנצטוהשונה(, י הרא: הרגלים )בדיביזית ה-24 הרגליםבריגמ62 מכקד-מחלקה - קסטרטוג קנת מם. 1"ישבוצעה
 כבו התעלה המערבית-יל הגדה מןשבגרמניה. בליסהיים ליד !(, ארפט תעלת שלהמזרחית

 * -,;מערכת. קלז.לעבר ההתקדמות; בדרכי .לריין, והמערב גה4 1(~
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 ן ל-עצמו כונן קסטהטון ומם;בוער.האויב.מקודם,
 . -אשר _האויבמחשרות ן את לראות . יכול היה משם. התעלה. שלרחב ן המז- עברה פני צופה שהיה. בבניןעמות-תצפית.

 1 קצת אבל יץ משבר:לתעלה ושם .ל,מדתו1 ן צפונית ,"לה, מעבר
דרומית,

-  
 ן במקצת.. מיוערת גבשושית ראה
 . . . . לפעגלה.פרושה -,תהיתך למחלקתו פקודותיו, את והוציא .תיו תעניו- את קסטרטון ערך הזאתמעמדת-התצפית

 את תעקופנה'או הבתות ושאר,שתי -מאויב בה אפשר;.בלו-שיבחין באם הגבשושית,את תתפוס אחת' שבתה בשעה הגרמנים,מהפורות אל לירות הוטל שלו המ"מ 60 מרגמותעל
 - עמדות-, מאחורך ותגחנה רחבה, בקשתהפנית כתנועת- אותה תסישש מאחוריה,הגבשוש-ת



 .את הוכיח ב?צוע*התכנית הגרמניות.המגן

 .יעילותה.
. 

 נהג המחפרות, על הראשונים הפגזים כשנפלג ..
 לנס-קורפורל (l'pa טורארמדיגה-או הכתהמסקר
 מעבר אל לתתו את וילס, ממס הבריטי(בצבא:
 ללא-התנגדות. הגבשושית חת ותססלתעלה,

 התעלה את והשלישית השניה הכתות עקרואזי
 הכתות נטתי משנתישרו לגבשושית.דרומית
 הראשונה, הכתה של חזיתה עם בחזיתךהאלו

 הכתות שתי. עם .שהלה המחלקה, מפקדשיגה
 אש .המחפורת אל לירות לוילס,.הללו,.~תשדורת
 . - .רבת-עצמה.

- 
 קסטרטון מ.מ. נהג באש, וילס כתתכשפתחה

 מזרמה, יארד כ-50 חיש-מהר סמוכיו שתיאת
 כר ואחר המהפיות;_ מול אל צפונה, - כךאחר
 מן ..העמדות %ל להסתער הערבה, אותםהיטה
 המגך אנשישלוממ למראה שעה, אותההעורף.

 הפסיקה מן,העורף, הגרמנים עמדת עבר אלחים
 הלכי הכתות ושתי אשה; את המהפהכתת-האש

 -של גגותיהם אל ממש והגיעו ממרגעבאין
 אל שביהיהם כלי-היריה. אח וכוננוהמחפורות

 הכתות נדהמים..שתי גרמנים 40 של פניהםמול
 פשטותו 'כל עם אחת. יריה אפילו ירו לאהללו

:
 י.

~- שלימה. להצלחה ההפרוןזכה,

מחסומי-דרך
 הופיע;; 945; ימי הרגויש"'ב"ירחון

 עי סטאק, 'א. ר. .בריג.-גג, שירשימתו
 ן זה:נושא

. 

 הוא, מהסוס-דרך כל ראשון,להצלהתתנאי

 כללי, .מפקד ימונהשעליו
- 

 מפקד-משנה וכל

 מש- נשק-א.ט., מרגמות, מכ"י, רובאים,)של

 מיהו לדעת היים טנקים( או הטנקים;חיתי
 הן זה של הוראותיו וכי .המחסומלמפקד.

 הפקודות..
 המהסות של מקומו קביעת לשםהסיורים
 יהידות- מפקדי וכל המפקד ע"י להערךצריכים
 . - - - מחסומיהדרך. שלו;משנה

 כמיל יסייר, חייב מקסום-דרך ,שלמפקדו
 סרט - תמיד, ובאגפיות למחסום מעברלפחות,
 מחסומי- את להציב יש נעלות, בלתילמסיבות
 או העיר לפני יארד _500--1000 במרחקמדרך

 )בחרוכת עליהן. להגן שישהצטלבות-הדרכים,
 באופן נוח. בלתי האויב,:.בשטח בקרבתהלילה;
 המחסום(. מקום אג' יותר י לקרב מוהר.מיוחא.

 במש- אנטי-טנקיים, בתותחים-כשמשתמשים
 פלגת-מחסום, של כבחלק ובטנקיםהותי-טנקים
 יארד, לפחות'150 רחוקים להיות אלהצריכים

 שעליה הדרך מן -- מזה, יותר וכרגיל-
 אגפית, אש. להם שתהא הוא בדיןמגינים.

 אליו. הגישור דרכי ועל הכביש עלמהרסת,
 על ללנן כדי להשתמש יש וברובאיםכמכ"י
 בא0לשנם החוסמים, התותחים אגמי ועלההזית

 ומכוגות- הרובאים' שרוב הוא הראוי מןכאלה.
 החזית לעבר יותר קדימה הצד, מן יהיוהיריה
 דמנטף התותחים המתקנינו, כל לעבר.האגפים.או

,allplu,וה- מכהיי הטנקים, משתיתי-הטנקים  
 חורשות, ?בע" במחסן להסהיי4  צריכיםרנלזם,

 ענפים ומשבגים,-תלי-נבל, רפתות בתים,שיחימי
,י

 * ן .



 הם -קטועים
~bnb 

 8 מסו- והם ריכוני-אש, עליהם להטיל שישהאלה וערכם טובים, הסואה או

 8 מפקד בידי להמצא צריכה במספרים,מנים כאן. שהובא הסדר לפיהוא

 8 עליהם להטיל לבקש שבבואו כדימחסום-הדרה חפרות או מהילוונישועל של החפירהעפר

 8 של פשוט בציון להשתמש יוכלדיכוזי-האש או ציוד שכלי-רכב, אסור לסלק. או לכסותיש

 הזיקוק. ידי על ואפילו בטלפון, באלחוט,המספר כך ידי על ויגלו לדאחה מוצגים יהיוכבסים

 ן . בשעת אלא בארטילריה להשתמש איןאכן מחבים כלו הזמן כל במשך העמדה. מקוםאת

 ן ניכרים כוחות כשפועלים רצינית,התקפה תצפית מחשש מתפה, מאחורי להיותהאנשים
 ,אויבת.

 מחמומי- בהקמת המצויות השגיאותיאלה
.- : והגנתםדרך האויב,.אלא את להניס לא נועדמחסום-דרך

.. 

 מזי יותר קרוב במקום קביעת-המחסום1. באש להשמידו ואמר-כר שק עתודלהכניסו
 מגינים שיליתם  לצומת-הדרכים אילכטר שההשמדה הוא, מענייני הלמל )דבראוגפה.

  השוגן הבביש 9ל  אש-ההגנה כלי  הצבת .2. לטו- אש ממתן להמנע יש "שביה"(, גם,כוללת

 היתרה, בקרבתואו בעיקר חשובים הארוכים a'nlen ארוכים,חים-

 האגפים או  החוית לעבר - סיוריםהעדי3י - לאויב מארב אש, למתן ולא תצפית,לצרכי

-. - האידשליהנא
 -  המחמום. שהוקפ לאחר

  למחסום-דרך.  ממוש מפקר הערר4.  משמרות-תצפית-ותשמיעה  להציב ההברחמן

 החטיבה מפקך ע"י מחסום-הדרךאי-בדיקת5. יהיר שהללו הוא בדין .החזית. לעברהרחק:

 הוקש ברשותהאשר התקרבות על- להודעה איתות באמצעימצוידים

 המחסום מפקד בין קשר של  דרך  אי-קביעת4 ליחידה הקשר את מראש לסדר ישהאךיב.

 ן ממנו. הגבוה המפקדוביו . זה דבר. לבטליון. אי לפלוגה - יותרהגבוהה

 אצל תוקפנית  מגישה גמורה היגמלות7. רץ. או ג'יפ אלחוט, טלפון, ע"י לעשותואפשר

 .  וחילךהמצב. המחסוםמפקר . השהמה, גסעולות  במחסום-דרךב-משתמשים

 מחמת אנשי-המחסום אצליחם-של-רישול8. בכביש .להשתמש מתעתדים חילותינו כשאיןאו

 מן משובחים, במזונות שטופיםהיותם מכשולי- לאש-המגן לצרף הוא הכרה המות,י

 נאותו בבחורות הארץ, בעגותהכפרים, . . גשרים מוקשים, שנגדעה עצים זה וכל עצמים.י

 סנליתז וסתם השמרים, עלבקפיאה להקים פקודה מתן בשעת וכיו"ב.מפוצצים

 אלה מכלינתוצאה בהוראותיהם לציץ המפקדים צריכיםמחסום-ירך
- 

 . עירנות. חוסר

 מחסום- במלגת וסיוע-גומלין תיאום  חוסר 9. או אפשר,. מכיפולי-עצמים באלו מיוחדציון

 עצמה. הדרך - השי- בהם. ישתמשו בכלל אם להשתמש,.צריך,
  השטת. פני של- והערכתם לימודם הזנחת10. בעצירת בעיקר היא אלה מכשולים שלביתם

 ובמערך העמדות בעריכת עומקחוסר11. שדה-האש בתוך שרוי בהיותו האויבתנועת

שלנו,
 *. האש.סוגי יהיו שלא איפוא, הוא, ההכרה ומן -

 הגמור. העורה או לאגפים הבטחהמיעוט12. המידה. על יתרמרוחקים
 דיאזהפרות.הזנחת13. אש-מגן ריכוזי לכונן יש שאפשר,כמקוש.
 ולידות* הרוחשים באזרחים. אי-השימוש14, דיוק את "לרשום" יריוחרנסיון וע"יארטילר"ם

 ידיעות. ולהשגת תגבורתלצרכי המקומות של רשימה מסוימות.  'בנקודותפגיעתם

 במועדו -סיור ..
 כשהגענו בלבד. רגל כעומק היה שעומקונחל, )מחזית 415 הדגלים רגימנט שלבסקירה

 חמשה עומקו היה בערך, לילה בחצותאליו' ,. מסוסה:גרמניה(

 קטן סכר מסענו. להשהיית שגרם וכמעט -רגל את שיערכו מחלקות למפקדי להםראוי

 של לוו  הסיור שעת בין פוצץ  הורםשבמעלה ' לשעת האפשר ככל קרוב-קרובסיוטיהם

**ההתקפתו* .  עצמא?ההתקפה-

 סתרינו צתנו התקפת-לילה לפגי שעות בחמש *-
 *.ן

*י
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 ואד*וצו שצבאמבצה

"צבא-היחידות-הזעירות" .-

 ההפ- על כותב "Ras-הצי" מקורפוסקפיטן
 לעוסה צבא-הצי של ובארגונו נמבנהוזלים

 במבנה ובעיקר שבמבנהו, לפיצבא-היבשה,
 ופלוגה(, מחלקה כתה, )חוליה, הקטנותיחידותיו

 המיוחדים. הטקטיים לתמקידנו לסגלו הנסיוןניכר
 ארבעה בנות חוליות, משלוש מורכבתהנתה
atm1Itכש- קורפורל, שלן כראשותו אחת, כל 
 התו- בסה"כ. איש הכתה:'13 מפקד -7-סרג'נט
 יש חוליה בכל ובציודן. כמבניהן שננתליות
 ועוזר- מקלען - הסייר, גם שהוא -רובאי

 הנוש- חוליה זוהי החוליה. מפקד מלבדלמקלען,
 והבטחה- משלה בסיס-אש עם עצמה, אתאת

 מקמת.עצמית

 ונוספים כאלה, כתות שלוש ישבמחלקה
 המחלקתי, הסרג'נט הקורסורל-ההבלן,אליהן

 45 בסה"כ רצים: ושלועההסרג'נט-מורה-הדרך

 יש ציוו-היתידה בתורת אחד. וקציןחדלים
 מערכת אחד, ורק-4חם כתהלכל

~UIR 
 ציוד- של

 מחלקה. לכל שלושה-שלושה דהיינו, -חבלה

 מחלקות מ-3 מורכבת הרובאיתהפווגה
 6 המכילה - מכונות-יריה, ומחלקתרובאיות

 כבדות מכ"י 6-1 ראשוניים, ככלי-נשק קידהומכ"י
 שלוש של מרגמות כתת וכן - רזרביים,ככלים
 המכילה וכתת-מטה, מ"מ, 60 נזותומרגמות

 צבא- קורפוס "בזיקות". ושלושסרג'נט-חבלה
 )הנהוגה "םלוגת-הנשק-הכבד" את ביטלחצי.

 ל"פלוגת- בדומה רגיל, אמריקאיבבטליון-רגלינו

 יותר ונתן בריטי( שבבטליוןהנשק-המסייע"
 81. .בנות ומרגמות הרובאיות, לפלוגותמכ"י

 -מ"מ
 הבטליונית. לפלוגת-המפקדה

 אימון מקבל צבא-הצי הרי  למשימות,ואשר
 שמושכות, שאינן קרב לפעולות הנדרשיםוציוד,
 על - האי על . להש,תלט לחוף, להגיעתפקירו
 מסו- הק אין במהרה. יתליפום כך שאחרמנה
 ורחב- ממושך מלחמה במסע להתמיד,גלים
 "ראש-החוף" בקו להתדיק - משימתם.מידוה.
 פור- בעוד בחוף-אויב, לעליה שנועד הכוחשל
 של הכבד הציוד את זה בחוף ומעליםקים

 בעיקרו "אמפיבי" הש צימונו ה"תקיר.הצבא.
 בדרך .קטנו'ת: יחידות של לפעולות-קרבומותאם
  אחת, מדיבחיה יותר המצריכות פעולותכלל,

 ה"תקיר. לצבא-היבשהמניחים
 שב המיוחדים תפקידיו פרי הוא זה ארגון.

 בשובים שצוין, כפי מופענ, בהיותוהחי:,
 תפיסות בהם אשר עליה-בחוף, שיהדאשזנים

 קמנות, יחידות דרךלהן
-  

 החו- ריבוי ומכאן
 "ראשי את לייצב עליהן אשר כתה, שבכלליות

  מליהר, זוהגן הקטניםהגשר"
-  

 כוע- ומכאן
 לכל זרק-אש אנשים; 4 ינו )מקיע הרבהאש

 קלות מכ"י של הרב היעוצר וכוח-האשכתה,

וכבדות
-  

  לכל הססופחיס = מדגמות וכן
 רובאית(,מלונה

-  
 היחסי המהסור גס ומכאן

 ורא- בראש רובאים) )סתם מתמרניםבנוחות
 חיל נועד :א .כי -נ הקטנות, שביחידזתשונה(

 נדונים. במפדים התקפה לפעולותזה

 )-- החייליםשחרור

 א'זרחייף לחיים החיילים *נחש
 בהיים והיקלטתם השוחררים החייליםבעיית
 ש"ירחין כך כל חשובה והחברתייםוכלכליים

 בשם TnPa ספה לאור הוציא ~חיל-הרגלים"
 בבעיות הזן המשוחררים", לחייליםיפסיכולוגיה

 הק. על ניחור ועומד רפורמים לציםטויבתם

 אזרח. להיות החיל.לש(חזוף התקלשים.שבהמ
 העמים כל להתלי הלראה, כפי משותפא זובעיה

 מקום "מלרכותי יקצו ובעתיד לבי"ס,החוזרים
 זהי לעניןמיוקד

*
, . * **


