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בעיקרו-של-דברישונים.מובניםשוניםבצבאותלווניתניםיש-קציני-קישור""המישגאן

מיכתחיהשהםקציני-הקישור-מקל:קצותכשניהקשורים-ומנוגדיםמובני-יסוד,שניהרייצגי,..,.,.,.'
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-דהיינו:-הכלליתב"שמישותו"טמוןהראשוןהסוגמןקצין.קישור
לעבורבכושרוהאירגונית,בזריזותווכמהשבה"בתפיסהגםאלא-בניידותרקלא(במהירותוי'1%1'י"1'

ואוזניו"עיניו"לשמשאותוהמכשירותתכונותבאותןהכלל,-אחר",יעגורלאבהם"במקומותו.י'14ולי",..1'
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ה"סגולית",בידיעתוליחידתו-הוא,זיקתובעובדתבראש-ובראשונהטמונהשבוה"סגוליות"אךשלגציי%['

המיוחדתיכולתוהןלובאיםשבכוחה-ומצבהנתוניהואנשיה,הרכבהאתתבבז"עתדשלשווי,"*
כושרווהןיחידהאותהבתנאיוהבלחי-אפשריהאפשרילגבילהתמצאהעוצבהימפקדעיםשי',י,יי,ע',1

-תפיסותשתיהןאלובאמצעותו.להישלחהעשויותהנחיותהיחיוהאנשיללשוזלתרגם""ן11,"י5:1,
בשניצורךישכהתהמצביםהםרביםלאמיתו-של-דבראךקצין-קישור.של-טיפופיםושניי"'41ן'11'%!
צורת-יסוד"."בתורלהעדיףישמהםאיזהלפסוקבודאיקלולא-צירופי-תכונותיהםעלהטיפוסים,יבמיי!""
ומעט-עשתונותיךשמור"צה"לי","שמקורוקציני-קישור,עלה"סיפור-המבצעי"י.'ו....,%,,1י'11(%
אףאלאקציני-קישורשלשוניםטיפוסים""מיצגיםרקלאאמריקאי,ממקורהשאובבמטלטליך",שש4%(

גםמקיףזהצירופםוהארתם.העניניםהצגתבאופן-זה-את-זהומשלימים-זה-מזהנבדליםל,,י'1,(',-,י,."," י11.1"
ה"תורה*פרטיאתוגםבהם,ומוטעהנכוןושימושקציני-קישורתפעולשלהפיקודיותהבעיותאת

עשיית-מלאכתםאורחשלהחיוניתה"פעוטה"והשיגרהוהתקשורת,הרכבאירגוןשלהשימושית8118
יןן"י.ן'..',..'!

זו;רבת-עניןבסוגיההלכות-ממוקותמערכות""קוראיבשבילכמובל,יקבע,לאהואבפועל-ממש.

לגביה.חדשותוזויות-ראיהבה,נוספותבחינותמהםלא-מעטיםלפניציגשבודאאךה""ייש
לי,,,"'.,.,.,4,,ןייש,,1ששן,ין

במפקדות-עוצבותקציני-קישור

אב"-תמדב.אל-מ

היחידותאתמצאההיאקשים.קרבותשלרצופותיממותשלושלאחרהערביים,ביןהיתההשעה

השפלהמןהמשתרעבאיזורוהתליםהגבעותלאורךהאויבעםמגעמקיימותה-73הדיביזיהשלהקדמיות

חטיבת-רגליםמכהאותו,ומבטיחההימניבאגףפורצתחטיבת-השריוןבעודמזרחה.ההריםלרכסיועד

שמאל.באגףבאויבוהולמת

כשאתואנטנות,יערבתוךהגבעותאחתמעלהקרב,אלצרפהזמןאותונמצאהדיביזיהממקד

הקשראתלקייםועל-מנת-המתקדמיםגייסותיועלמתאימהשליטהלעצמולודאכדימערכת-הקשר,כל

בכך.מזלולועמדתמידלאאךשבעורף,מפקדתועםוהמגע

הדיביזיה,משימתשינויעלהמפקדה-הגבוהההורתההאחריםהחזיתבחלקימהסתבכויותכתוצאה

לא-מעטותוהתלבטויותמדוביםושיקוליםהעיקרית;במפקדהנשחררהמהומהמידית.הכרעהלהשיגכדי

כילודאבשביללבצעןשישהפעולותסדרלטבועניגשכאשרהדיביזיהראש-מטהשלחלקומנתהיו

מפקדת-הדיביזיה(זושמפקדהלאחרקלהשעהזהה"ההמעשה.לשפתמידתתורגםהחדשההפקודה

-והמהורהפונתהטרםהכפראוכלוסיתשממביכו,בבוסתניםוהתמקמההיבושהבפראלהגייההעיקרית)
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מקומולמלאואמביציותפרטנזיותבעליותרועוד-מתאיםנסיוןבעלגברהתטה,ראשרבה.היתה

סידורילגייסות.ההתראהפקודתאתלהכיןהוראותונתןהפקודהאתלמד-בהיעדרומפקדויטל

הדיביזיה,מפקדלמקוםהגיעבינתייםשעה;חלפהבעצלתיים.התנהלוהכלעדיין,אורגנולאהתאורה

עצמותיואתולהניחרעבונואתלהשביעהמשקה,מןקצתללגוםהאחתנפשוכשמשאתורצוץ,עתף

האופרטי-המסיבותבתוקףהמציאותלוובישלהשהכינהמהלכלציפהשלאמובןקלה.לתנומהשיבשות

נמצאתהמשימהשינויעלשהפקודההעובדההיתהבשבילוגדולההפתעההשכנה.החזיתשבגזרתביות

שאג,חמתוברובלידיעתו.מידאותהלהעבירהשכיללאואיש-העיקריתבמפקדתוארוכהשעהזו

קרובות!)דילעתיםחלקומנתהיוכאלוצרותוהרי(תקיניםהבלחיאמצעי-הקשרעלוהחדעםרף"

נימהמדבריונשתמעהאלולכלומבעדשכזה.במקרהקצין-קישורשלשבאי-הפעלתוהתבונהחוסריעל

אליו.הפקודההעברתנשנשתהשכהקרה,מהלהביןיכולתחוסרנטל

הורההכלולפני-לגמריפשוטההיתהלאעצמההיאאשרבמשימהלעסוקההלקמעה,משנרגע

נוספותהצלחותעלהידיעותלהגיעהמשיכולמדר-המלחמה23.00.בשעהבמפקדתוקבוצת-פקודותלזמן

מאשרהמסתעריםהגדודיםאליותרוקרובדי-קדימה,נמצאוהעוצבותומפקדיהקהמיות;היחידותנטל

המפקדה.אל

אצלומזדקרתהקיפוחוהרגשתהמלחמות,כברעליונמאסו-שמשמאלחטיבת-הרגליםממקד
בובערהשחמתואיפוא,תימה,איןעריו.מגיעותהדיביזיהמפקדשלפקודותיואושקולוכל-אימת

אי-שםהדיביזיה,במפקדתקב'-הפקודותאללבואהמזמנתהפקודהאתלוהביאשלוהקשרכאשר

בלילה.גםומההיום,לאוראףנוחהוכלתיאבקמלאתחולית,בדרךשעתייםשלנסיעהמרחקבעורף,

וכילהגיע,יוכללאכילמפקדהן:ממונההודעההיתההספונטנית,וודאיהאינסטינטיבית-כמעט,תגובתו

חיש-מהר;להתמוטטעלולהערכתולפיאשרהאויב,עלמלחצועתהלהרפותואופןפניםבשוםבכונתואין

ובאפשרויות-הביצועבמצבבקיומתאים,מוכשרמפקדהואשאףסגנו,אתישלחכיוהודיעהוסיףוכן

פקודותיוכיבפניומלהמליץנמנעלא-מפקדו-הממונהאתהכיראשר-החטיבהמפקדהחטיבה.של

מפקדהלרשותהעומדיםהמוכשריםמקציני-הקישוראחדע"יאליותועברנהלהמשך-הקרבהחדשות

המשימותכוללתכניתו,עיקריכברונסתמנוהערכת-המצב,אתשעהאותהסייםהדיביזיהמפקדהדיביזיה.

שהטיףהמוסרהטפתאתלרגעשכח-החטיבהמפקדשלמברקומשהגיעמעוצבותיו.אחתלכלשהועיד

כמנהגו.ושאגהחדשה,הפקודהאתומצאלמפקדתושהגיעשעהלפני-כן,קצרזמןרקלראש-מסהו

ואמר:הוסיףדברוסייםובטרםלקב'-הפקודות;יגיעההטיבהשמפקדמה,ויהיכך,עלעמדעתה

לעשות".מהלייגידשהואולאדרך-ארץ,אלמדאניהזההגבראת"

דרצוץ.עמףדק,ואבקחולמכוסהשהגיע-סגנואתבינתייםשלחכיהגיע,לאהחטיבהמפקד

פשוטותהיושניתנוהפקודותכיהדיביזיה,מפקדשללזכותוהדברויצוין-קב'-הפקודותמשנסתיימה

הנעימותמתכונות-האופישהםושלוה-נפשיתשקטבאותםהחטיבהסגן-מפקדפנה-עד-מאודובהירות

כונתואתהפקודהאתלהעבירהיהיותרפשוטלאבאמתהאם"ושאלו:ראש-המטהאלאותו,המציינות

כהבמידהשנתחבבובעבודת-מטה,בפיקודנסיוןבעלקצין-הקישור,רב-סרן,אותובאמצעותהמפקך,

לבלעדהייתיהדיביזיה,למפקדתשעהאותהשנזדמנתיאני,וקציני-המטה?"העוצבותמפקדיעלרבה

להזדהותשלאעתהיכולתיולא-הממקדותבאחתקצין'קישורשימשתיבהבתקופהנזכרתיהמתרחש.

באמצעותהפקודהאתלהעבירקושי,כלללאהיה,ניתןשאכן-החטיבה:סגן-מפקדהמלצתעםלחלוטין

היתהכךנהגשלאהסיבהכייתכןכן!לעשותמשכילהדיביזיהמפקדהיהלומקציני-הקישור,אחד

בהדר-ד,מלהמהקצין-המבצעיםע"יהועסקובמפקדה,שעהאותהשנמצאוהקישור,קציניכימעובדה

כושלנסיוןביניהם.קבעאשר-אופרטיביותגזרותלמי-עבודהחלוקתתוךמפות-המצבעדכוןלצורך
זו.ברמהבמפקדהושיטושה,העבודהניהולאורחמבחינתרצוישאיננוודאיכזה,ובלתי-נכון

אתלאאותן.תואמותשאינןוודאיוראש-מטהו,עםאחר-כךלישהיוחילופי-דבריםמתוך
הזדמנותעלויתרלאשקצין-המבצעיםאלאבלבד,מצאתיקצין-קישורתפקידיעלקצין-המבצעים

קציני-הקי-שלרמתםעלבפנהלהתלונןכדיזוהדיביזיהמפקדמהשגותשונותזהשלשהשגותיו



היעדרעלולהתאונןונסיונם,תבונתםחוסרשור,
מספיקים.ואמצעי-קשרכלי-רכב

בביה"סשלמדתיבתקופהונזכרתיהרהרתי

רבתבהרצאתומדריך,אותוכיצד,ומטהלפיקוד
-אמר:ותפקידיהם,קציני-הקישורעלהחשיבות

קציני-קישור"
מאומניםוקציני-מטהבמפקדה,

פקודותלהעברתיעילאמצעימשמשיםאחריה,
מפורטותידיעותשלהמהירהלקבלתןאווידיעות

בעלותפקודותמבוצעותבהןוהדרךהצורהעל
מיוח-מאורעותעלאלו,על:מיוחדתחשיבות

זמןבכלהגייסותשלצרכיהםועלאמריםדים
בקצי-שימושע"ילעמודלמפקדהניתן-מסוים

אלה".נים

מפקדאללשגרהדיביזיהמפקדהיהיכולהאם
עמותשאכשהלזמקציני-הקישור,אחדהחטיבה

הכרחשמאאו-המשימהלשינויהפקודהאת
ולהעמידמתיחות,ליצורלהתנגשות,לגרוםהיה
מידתאתמפקד-בפוףבעיניבספקלרגעאולי

העומדיםבאמצעיםבשימוששישנההגמישות

תוצרנהשלאבאופןהמפקד-הממונה,שללרשותו
?קשותהרגשותאותן

אתלרגעאנוסוקריםבאםלהשיבניתןזאתעל
חו-אומרתמהקצין-קישור.שלהעיקריתפקידו

-?בנדוןברת-תורת-המטה
להעבירהואקצין-קישורשלהעיקריתפקידו

ועל-ידימפקדי-המשנהאלמפקדופקודותאת

-כך

;ארוכותפקודות-בכתבבהוצגותלחסוך*

;בזמןלחסוך*

עבודהלקייםלעוצבות-כפופותלאפשר*
במקביל.

בהיש-קציני-קישורע"יפקודותהעברת
החיו-הנקודותעלשימת-הדגשאתלאפשרכדי
המפקדהוראותכונתאתולהבהירשבפקודה,ניות
לביצועהןוהדרךהכונהפירוטתהך-ורוחן

לאמפקדה,באותהקציני-הקישוראתבהכירי
לגביקצין-המבצעיםשלהשגותיולקבליכולתי

הדיבי-מפקדאתגםשהכרתיעודמהאישוותם,

קציני-אמסהבבחירתיתנהגההקפדהומידתזיה

קציני-אתבבחירתועוצבותיו.ומפקדישלו

שהנותפקיד-תפקידםעיניולנגדעמדהקושור
רבהמידהוהדורשעיין,

של-
נוסףוטקט,תבונה

בד-שהריוותיקים,מנוס-םקציני-מטהלהיותם
מאותםבדרגתםנמוכיםאלוקציניםרך-כלל

הנםואליהםבמגעהםבאיםאתםמפקדי-עוצבות
זהשהיהלחלוטיןליברימכל-מקום,נשלחים.
קציני-הקי-מאותםאחדכלשליכולתובגבולות

החטיבה,מפקדאלהפקודהאתלהביאשור

כונתה.ואתהפקודהרוחאתולהסביר

מאחו-כברשהנהבמלחמההדברקרהכאמור,

לא_אחרים,רביםבמקריםוכןזה,במקרהרינו.
לק-אחורה","מפקדיםקריאתלמנועאזהשכלנו

דעתנונתנו-לרגעלאלתדריכים.אובוצת-פקודות
תנופתאתלשבוהכדילעתיםבזהשישעלכך

קרהכזאתמידינו.היזמהאתולהשמיטההתקפה
מיעוט-ידיעהמפניאוקשיחות-מחשבהמחמת

ולהפעילם.באמצעיםלהשתמשכיצד

ארגוןאורגנוהיחידות-ימים.חלפובינתיים
ומרוכז,קפדניאימוניםמשטרהושלטמדוקדק.
הכותרתוגולת;קשרתרגילימפקדות,תרגילי

לקחיםהעוצבתים.התרגילים-האימוניםשל

אחרבזוהופיעותורתיותחוברותבקפידה,נלמדו
תאוה-וכריכותיהןמאירותכשאותיותיהןזו

אףועל-ברורהכלכתוב,הכלממש.לעינהם
השגיאות.חוזרות-ונישנותואתכל

בק-נתונההיתהחטיפהאתמול.רקקרהוכך
האויבבעקבותנעההיארב-התקדמות-ורדיפה.

ובמוצניםמחפיםבגייסותשימושתוךנסוגאשר
והת-הפריסהשאפשרויותשעהמוכנים-מראש.

לצירהוגבלו-הקרבשלהראשוןבחלק-נועה

מפקדלפנילקראת-הלילהנפתחהבלבד,אחד
שניעלכוחותיופריסתשלאפשרותהחטיבה

כדיהספיקשרוחבהבגיזרהוזאתצירי-תנועה,

העיקרייםאתולאגוףלהתקדםלכוחותלאפשר.
היוםכברנטהזהבמקרהגםהאויב.שבמוצבי

איגודאתמסייםהחטיבהמפקדוהנה,לערוב.

הכוחות,לתנועתאחרונותפקודותנותןהכוחות,
הקרקעעלדעתונותן

והמכשולים-
דואגהצפויים,

בהפעלתהאפשר"ככל"רבהגמישותלהבטחת
כדרכן-קדימהבתנועתםוהכוחותאש-הסיוע

למיש-בהןהולךהכלשלאזה,מסוגתנועותשל

שתים-שלושכעבורברם,התכנית.ולפיריו

מכלרכבשעלל-הארוךהטורכלכאוסרשעות,
משרך-כבדמכניוציודמסייענפוקהסוגים,

קיבלוהטובעני,הצרהואדיבתוךלאטודרכו



החטיבהממפקדהוראההקדמיהגדודשלמפקדו
פקודות".ב"קבוצתלהשתתףכדילמפקדתולהגיע
החטי-מפקדאתתקף"שדאיזה"ידעלאאיש

המפק-אתאליוולקרואהתנועהאתלעצורבה
ההת-קצץגתילזרזשישברורהיהלכל?דים

שעלגדיסה4מוצבאתוכייקררגעשכלקדמות,
מוטבהכביש

לתקוף-
מפקדשחר.עםמוקדם

נמשמר-בשמשוהיום'כלדרכושרךאשרהגדוד,
המשימהעליושהוטלהשעהלרוחהנשםעורפי;
ולוהגדוד,אתלעכבזהחמורכמהוידע-הנ"ל
מצותביצעממושמע,בהיותואךקלה.לשעקגם

נהגושלהמוצלחתהאקרובטיקהבכוחמפקדו.
הואכאשרכלי-רכב,עשרותעל-פניועבדעקף
בדרכואותוהמעכביםאלהשללעברםמפזר

לאכמויותשבלעלאחרלרוב,מלות-חיבה""
מלא-רוגזלבסוףהגיעאבק-מולדת,שלמבוטלות

במישהצטופףהציבורלנוכחאךחפצו.מקוםאל

לדברירוחבקוצרוהמתיןלפיומחסוםשםקום,
היהמהלדעתהיהמעניןאכן,החטיבה.מפקד

אהדתאויןמסיבההיהאי-אפשראם-מדועאך
אמ-אותוע"ילשגרההיהניתןלא-להעבירה

קציניםנועדולמה?קצין-קישור""הקרויצעי
?לכךלאאםאלה

מהוהמשימותיהםשלזהצדלאכיאמנםנכון
מבקשהעוצבהומפקדיש:תפקידםעיקראת

הקד-ביחידותהנעשהעלמהימנותידיעותלקבל
תי-בסיסעלשםמהמתרחשולהתרשם-מיות

בגיי-אובחזיתהמצבשלואוביקטיבינאמןאור

להע-המפקדהבכונתלעתיםויש;הפועליםסות
אוהקדמיים,הגייסותאלמפורטותידיעותביר
7-העוצבהבאגפיהנמצאיםשכנים,גייסותאל
בעיותגםישנןבלבד.אלואלרקתמידלאאך
גבו-(רמהבאותהמפקדותביןפעולהשיתוףשל

שלמפקדותהןכשאלונמוכות),או-הות
מסיבותפעולהמשתפותכשהןאושכנותעוצבות
המגעלקיוםיעילהכהשיטהלךואיןיאחרות
בקציני-קישור.השימושכמומפקדיםביןההדוק

ביצועואופןקצין-קישורשלעבודתויעילות

האמנםהזדמנות.באותההמח"טדברישלטיבם
היהניתןשלאאירועים,אי-אלואולי,נתרחשו,
היהסבורשמאאו?הקשרברשתלהעבירם
מקציני-הקי-אחדבלונדיני,סרןשאותוהמח"ט

לאלמכשיר-הקשר,וצמודהג'יפעלהרכובשור
והיחידההאחתמשאלתואתלמג"דלהביאיוכל
מהרולהתקדםהקצבאתלהגביר-:המח"טשל

;בהלזלזלשאיןמשאלהזאתהיתהאמנם?יותר

מאישיותו.ונס-רקלאשיושפעובהכרחתפקידו
ההסברהממידתגםבהרבהאםכיהוא,יונו

תפקידו,לקראתמפקדולושיתןהאישיוהתדריך
לרשותו.שיעמדוואמצעי-הקשרומכלי-הרכב

מצויתמידלאכיהפשוטים,הדבריםמןאלהאין
זהמתאיםמכשיר-הקשרעםממותקןג'יפאותו
על-מנתלהיפחתהחטיבהמפקדזוכרתמידולא

שלו,ובלשונובשפתו-לקצין-הקישורלהגיד
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ברצונוהיהאשראת-וברורותפשוטותבמלים
להבהיר.
מקציני-הקישור,אחדכלפישאחטאחושבני
נפלאה,מערכהבאותהשפעלמושי","סגן-אלוף

נדירקלאבהישאשרסיפורואתאספרלאאם

להעידכדיגםאלאמפקדים,אותםעלזכותללמד

עוצבת-שריוןביןשהושגבתיאוםתרומתועל
כוחשביצעההתקפהבפעולותועוצבת-רגלים

החולגבעותשלהצרהבגזרההצפוניהמשימה
ואל-עריש.רפיתבואךהיםלאורך

בהתקפת-להבקיעעמדהדןשלהטיבת-הרגלים

בגזרתהמצריהצבאשלהמבוצרהמערךאתלילה
מב-היתהצריכהאורישלוחטיבת-השריוןאפיח,

דרךלעבורבשבילההצלחהאתלנצלבוקרעוד
ולהמשיךןחטיבת-הרגליםע"ישנכבשוהמוצבים
הגז-אל-עריש.רפיחציר-התנועהלאורךברדיפה

ומכשולים,ביצוריםמערכתעטורהצרה,רה
להע-היהיתכןולאושדות-מוקשים,גדרות-תיל

נתיב-עלבוקרמבעודהטיבת-השריוןאתלות

שתיביןהדוקומגעתיאוםמבליזה,צרמסע

מבעודנצפוכברהאפשריותוהתקלותהמפקדות.
חטיבת-השריוןמפקדהחליטשאזאלאמועד,

מפקדתואלולשגרוקציניומבחיריאחדלקחת
אורישלדבריואיפוא,אופיניים,כמהדן.של

בהי-הצלחה,לושאיחללפניקלהשעהלמושי,

שמע,":החדשלתפקידואותוובשגרוממנופרדו
חניךאצליהיותךמימיעודאותךאנימכירחבוב,

הריקצין-קישורשלותפקידיושלב-א',בקורס
חטי-מפקדדן,לפנישתתיצברצונילך.ידועים

עלהכלאתשאדעלכךותדאגבת-הרגלים,
תמידהואושיידעאצלו,המתרחשועלתכניותיו

חשובזהזכור,:והעיקראצלנו.המתרחשעל
על"אזכיבכוחותינו,שלנואשתפגעשאםביותר,
האח-מגודללרגענדהםמושיאלו".כלרזיתך

בה,מחייבושהתפקידריות

מושיזנחלאלרשותו,שעמדהזמןקוצראףעל

בש-ללמודהיהחייבשאותםמהנושאיםאחדאף

הרכבהתקנת-:כהלכהתפקידולעשותביל
שתישלהקרבומרשמיהורקות-הקשרוהקשר,

בשדות-והפריצותהתנועהנתיביההטיבות,

המפות,על-פניבקפידהנרשמואלוכלהמוקשים.
שתיבתכניותלפרטי-פרטיםעדבקיאכשהוא

החטיבות.

ולפיכךבהן,והמתרחשהקדמיותהיחידותמקום
באינ-חטיבתו-הואמפקדתאתלהזיןהיהיכול

שללתועלתםזההיהושוטפת.חשובהפו'רמציה
ביותרכחיונינתגלהוהדברהחטיבות,מפקדישני

צרה-יחסית.בגזרהשהתנהלהההתקפהלהצלחת

בשלביםכברמנעו,ובקיאותומושי""שליזמתו
מצותי-הקרבאחדבעדהקרב,שלהראשונים

פניעלמלעבורחטיבת-השריוןשלהגדודיים
וכן;חטיבת-הרגליםשלהעיקרינתיב-הקשר

ומוש-מופלאהבצורההוא,ביצעקושיכלללא

מגדודי-לאחדלסיועאחרצות-גדודיהפניתלמת,

האויבהתנגדותואשראבידותסבלאשרהרגלים

-לאלוובדומההיעד.אתמלכבושאותומנעה

לתיאוםתודותפתרונןשמצאואחרות,בעיותעוד
זהפתרונןהחטיבות.שתיביןהמהודקולשיתוף

בוקראותושלהמוקדמותבשעותשכברלכךסייע
חטיבת-הרג-דרךבדהרהחטיבת-השריוןעברה

האויבאחרברדיפהדרכהערמהוהחלהלים

הנסון.
במעברשהזהחטיבת-הרגליםמפקדבעיני
המר-המראותאחדזההיהמערכו,דרךהשריון

בשבילובו-בזמן,אךמימיו.ראהאשרהיבים
גםזותנועת-שריוןהיתהפקודיו,כלובשביל
ובהשגתהאויבהתנגדותבשבירתהמכריעהגורם

אמנםהושגואלהכלוהנה,החטיבה.שלמשימתה

מפקדבפניהתייצבה-ששעתלפנישעותכמה
מרושתכשהואאליונחלוהומאזחטיבת-הרגלים,
תמידובהיותושלו:החטיבתיתברשת-הפיקוד

אתעתבכלידעהמפקד,שללזחל-הפיקודסמוך
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אםרבספקאך;היעיללקישורתודותרקלא
יתכןבלעדיו.עצמןתוצאותבאותןלנכותיכולנו

מפיהסיפוראתלשמועהיהמעניןכאןגםכי
וכךהפעולהילאחרכדבריועצמו,קצין-הקישור

הדיבוראתלהרחיבצורךשאיןדומני"יאמר

ל"רוחב".הקישורשלוגם-הקישורחשיבותעל

תפ-אתקצין-הקישורשיידעהואהחיוניהדבר

שיהאבתמונת-הקרב,ומתמצאבקיאשיהאקידו,
למעמסהיפוללאולעולםושקטענוהבמידתניחן
המפקדהלהערכתיזכה,1בהתנהגותוהזולת.על

יודאבידוהמצוייםובכלים;מסופההואאליה

תפקידו".ביצועאת

-זאתבכל;מאלהפשוטדברלךאיןלכאורה,

לינראה?למישריןהכלהולךתמידלאמדוע

טרודיםכההיותנוושעובדת;זאתלהביןשנקל

הקוד-ובשעותהקרב,הכנתבשעתעסוקיםוכה

דעתנואיןשלעתיםך%הגורמתהיא-לומות
אךכ"משמים",לעינינוהנראיםלדבריםפנויה
השובים.שהנםסופםאמטר

תפקידיהםכלאתכאן,דוקאלפרטנתכונתילא

הקשי-ה"זוטות"מיניכלואתקציני-הקישורשל

ודו-תחקיריםכוללאלה,תפקידיהםבביצוערות
הלקחיהאאוליאךלהגיש.יששאותםהות-בכתב
בעבראירעואשרהאפיזודותמתוךהמזדקר
עצמיתלמחשבהמקורדלעיל,בשורותותוארו

שלאכאןיכולנולאכךולשםהקוראים.שלטספת
מפקדי-עוצ-לאותםבלתי-נוחותהרגשותלגרום

מפק-אתמיחידותיהםגוזליםהםגםאשרבות

שתו-במפגשי-מפקדים,השתתפותלצורךדיהן

אלהלכל-לכלומעל;רבבספקמוטלתעלתם
שהו-היקריםבאמצעיםלא-נכוןשימושהעושים

שלשוהם.עמדו

תיארבהןשורותבאותןהמאלףמןשיהיהיתכן
פילד-מרשלשלמסהושאר-ןגניג-8דגנרל-תיור
וב-בצפון-אפריקהבארמיה-השמיניתמונטגומרי

בימיבצרפת,ה-21הארמיותובקבוצתאיטליה
שלעבודתושיטתאת-השניהמלחמת-העולם

קציני-קישור,בהפעלתעצמו)מונטגומרי(מפקדו

כתבאשר-להלןאותם.הערכתומידתואת
לסייםיכולאינני"-;בספרודש-גינגןגנרל

מבלימונטגומרי,שלהפיקודבשיטתהדןזה,פרק
מב-בקציני-הקישור.שנהגהשימושאתלהזכיר

לבהורנהגהואשני.ולינגטוןהואהיהזוהינה
ביותר,רבההקפדהתוךאלהצעיריםקצינים

ויוצאיםמובחריםקציניםבהחלטהםהיוואכן

בתמו-זוכההייתכאןהבלתי-נשכחות.החויותמן
מקום,לכלדרכםעשוהםמופלא.רגש-אחריות

אותםלשמועריקם.ידםהושבהלאומעולם
אחתתמידהיתהזו-למפקדם-הממונהמדוחים

בתמו-זוכההייתכאןהבלתי-נשכחות.החויותמן

לחושלךהיהניתןהמערכה.שלוחיהברורהנה
גייסו-רוחומההמפקדים,נמצאובוהמצבאת

מונט-היהדבריואתמהםאחדכלמשסייםתיהם.

ושנו-קצרותשאלותמספרבולשלחנוהגגומרי

וחדותמהירותלתשובותתמידזוכהוהיה-נות
לא-פחות".

אךמונטגומרי,המפקדהיהזהבמקרהאמנם,
לעניןכולנוהערכתתהיהשכזוהנמנעמןזהאין

ה"אמצעי"זהלקצין-הקישור,-ומעל-לכלזה.

והחללים-הריקיםהפעריםאתלמלאביכולתואשר

נתוןשהלזשעהובהרגשתו,המפקדשבידיעת
ההתמצאותאתממנוהמונעהקרב",ערפל=בתוך
רוחבאותהליחידותהברורהההנחיהמתןואת
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