
-עשתונותיךשמור
במטלטליוומעט

מלחמת-בימיזהמעשההיהביצר
-..,?האמריקאיתהאזרח~מ

ליואיןל.ל.

עוזרבתוראותותוקעיםבעצםהיחידה.שלמטה
כלעליוומטיליםקצין-המבצעים,שללעוזרו-

לקצין-המבצעיםקוטמיםשאינםתפקידיםאותם'-

מאותםאהדהנוקצין-קישורשני,מצדעצמו.
למפקדםלספרשביכולתםספורים,אנשי-צבא

האויב.עםבקרבהנתונותביחידותיונעשהמה

בבחירתו.מאוד_הנבון-ידקדקהמפקדולפיכך,

דלהלן,הקוראיםלפני-שיוצגקצין-הקישור

ל"רגימנט-פרעמם-המשתייךה"טיפוס"מןהוא

המסופחקל),שריוןשלהגדודים3בין(משורין"

ה-מןאמריקאיתדיביזית-רגליםשללמפקדתה

החדש..ה"פנטומי"סוג
.---י

-עשתונותיךשמור
ומעט
במטלטליך-

צות-לךשיהיהכדישלמהלמחלקהזקוקאינך

מומחיםשהנםאנשיםשלושהתכליתי.קישור

שיטתלפיהעובדיםמאלהמכשירי-קשרבהפעלת

קאושיטתתנופתי)איפנוןבןאת"נ(4א
ארגןלכך.יספיקו4(תדירותיאיפנון=את"ד(

לשינה-שתכנות-ברת-ביצועכזהבאופןצותךאת

כמובן-מספקתמנוחהלכולםתאפשרלסירוגין

קצין-המבצעית.היעילותתיפגעשלאבעודה[
החזקההתוליהרקלאשהואלהביןחייבהקישור-
ה',וביןהרגימנטשלקצין-המבצעיםשביןביותר

קציני-השלישות,ביןגםאלאהדיביזיה,של

הרגימנטיים-וקציני-האפסנאותקציני-המודיעין

מנה.-והדיביזיונייםמזה,
איש-לכלעהמלאכות;-הוא

מתפשטיםבאיפנין-תגופההפועליםאלחוטבמכשירי).
סובאךממיסוךסובליםאינםכגלי;קרקע-ורקיע,הגלים

.לטוח,קשרבהםומושגמשתניםאטמוספרייםמתנאיםלים
וארוך.-קצר

בצודתהגלים.מתפשטיםבאימון-תדרהפועליםבאלה
בהםמושגחואי-קרקע.,ע"יממיסוךסובלים.ולכןישירגל

היממהשעותבכלתקיןאךקצר-יחסית,לטוחקשר
המכשי-ביןהשלמה.כעיןלראותלכןישהשנה.ותקופות

..--הדרכים.בשניהפועליהרים

קפיטןמאת

"!סוסיאתבן-אדם,סוסי,את"

מזנקהאוכףאל
ועמוהגנרל,שלשלישו-האישי

הקורפוסשלהשמאליתהדיביזיהכיפקודה
להתק-תוסךהפוסומאק,מארסיתlul)wnהרשע-

לת-בתמירההמהירותכיבידעודוהר,_הואפה,

יתכןבידו,אשרוהפקודותהידיעותשלעודתן

הקרב.תוצאתאתשתחרוץתאוד

אתמשקע.רקהפרשאבלבקרבתו,שורקכדור
ןאותודפוקןארוריאנקי"lDID~בבשרדרבנותיו

יריהלשני.אחןהדרומיים,צועקים"!אדתוופוק

הכדורתוצאוהפעם-=
זו'רםדםבשר-לאכלה,

לעבורמבקשהפרשאבלכחול,במכנםמרגל,

סמי"דחיפותכשזכרהצללים,עבותיםבזבשטח

עתההיוקד-מתך
אותו,מדרבן-בבש.רו

;במכשוליםשבדרך,במהמורהנתקלהואבדרכו

קרקעושובעזה,נחיתהקפיצה/כנגדו,צצהגדר

ןסוף-סוף-והנההסוס,לרגלומתחתבוצקה
הפקודותאתמוסרהפרשהשמאלית.הדיביזיה
בעתממשארנה,ונופלומס-שבידווהידיעות

קדימה,תסתערת.שהדיביזיה

המלחתה,למפרשיכ'רוחכמוהוזה,פרש

היומונשנה-חוזרוהמעשה-

,-.............-.-....---.
קצין-:בימיךלחזור-ולהישנותעשויזהמזיון

לג'יפאשרכשמגן-האוירקדימה,אץ-לואקישור

מזו-רגלוועלמשוטחותיק-המפותמורד,שלו

אמצעי-הריהו-זהקצין-קישורהבוץ.המות

בשביל.דירערשהנו-מפקד,כלבידיהקשורת

בו.להשתמשלזכור
הקציןשהנוקרוב-לודאיקצין-הקישור,אכן.

-ביותרשטחיתבחירהשנבחרביותר/המוזנח
..

שבקציני--לתפקידוהפחות-מוכןגםוכרגיל
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אםחשובאין.זהלשטח-יחיד.מומחהדוקאולאו
אולקורפוס,מסופהעצמואתמוצאקצין-הקישור
רגלים,לדיביזיתאו-לגדודאולקבוצת-קרב,

בכללשמששיוכלעל-מנתמוטסת.אושריון
וחרוץ.מהימןתכליתי,להיותעליושהיא,יחידה

עפ-לח.במזג-אוירמנרתיק-המפותיותרמושי
ניר-תשדורות,פנקסצבעוניים,רונות-שעוה
-דפדפתהנושאולוחיתמעטפות,תשקיסים,
לך.הדרושיםהדבריםאתמשלימים

שקףריבועעמךשתקחכן,כמוהרצוי,מן
מפניהוזקושקצותיואינץ'-מרובעים),כ)-36

להניחההכרחאתלךחוסךזהדברהתפוררותי
הדיבי-מפת-המבצעיםעלשלךניר-התשקיףאת

מקציני-המבצ-אחריםהמרגיזמעשה-.זיונית
מהירותביתרלהעבירתוכלוהמודיעין.עים

אתהאםביןזה,חומר-שקףעלנתוני-השקוף
המ-מהתשקיףאםוביןהמבצעים,ממפתנוטלם
קורי.

להיותחייבקצין-הקישור-עיקרו-של-דבר,
הדי-במפקדתמופיעהואכאשרבשלמותמצויד
בעניןלנדנד""להתחיליצטרךלבל-ביזיה
לו.הדרושהציוד

ליחידהבכפיפותעתהפועלתשיחידתךמאחר
מסוימים.קשרבנוהליתשתמשהיאממנה,גדולה
שלהוראות-הקשרבאותכמובן,וראשונה,בראש

לךהשגשלכם.צופן-המבצעיםעםביחדיחידתך
יחי-סופחהאליההדיביזיהשלצופן-הקשראת

תשדורותולפענחלהצפיןלךיסייעהוא;דתך
אםממךייגזלאשרזמןתחסוך.ובכךבעצמך,
זאתיעשולמעןהדיביזיהלמפקדתללכתתצטרך

החזקבשבילך.שם
יחידו-שלרשימה
התחנותשמותתיך,

וסימוותכפיהןשלהן,
תז-שלהן.החזיתקוי

ברציפות.לאלהדקק

מתקןהעתקהשג
ומצב-שלךהרגימנט

ובציוד.באדםתו,
עלולהממונהמפקדה
לפרטיםאותךלשאול

אנשים,מספריעל
עלאוורכב,נשק

החוברותדלק.צריכת
בתי-שלהמפורטות

המ-,החילייםהספר
כאלה,.נתוניםכילות

תו-בזאתלךתבאנה

-במטלטליךהמעט
בתנועותיךוהרבה

בנותמשאיותשלקטנהבשדרהצורךלךאין
ולא-לעייפהוהעמוסותהמגושמותטון24

בכלי-לךדיב'עצם,ויקר.מורכבבציוד-תקשורת

כלי-רכבמצוייםלעוד,תזקקאםאךיחיד,רכב

להפקי-"שניתןהחטיבה,מפקדתבעתודתלרוב
משאית-:שניםהוא,שלךהאידיאלאךעם".
ג'יפ.בצירוףטון,שלושת-רבעיבת

4א4מסוגמכשיר-קשרתקחטוןה-1למכונית
ג-~VRQ,כגוןFMמסוגאוGRCא-~4ה-19-כגון
מציעאניהג'יפבשביללהשיגו.מזלךיתמזלאמ

VRC-8מסוגFM-,1-מכשיראו.VRQ
קחזמן.באותובומשתמשיםשאיןבמקרה

המור-א-(46-4%3,מטיפוסמערכת-שליטהאתך

שלט-רחוקיחידתמיחידה-לשליטה-מקומית,כבת

טלפון.ושפופרת

ןהמלאכהכלי

יאפשרזהצירוף

לצו-גמישותתוספת

הרבהידרושולאתך,
ומ-משקלמבהינת

מפת-המבצעיםקום.

להיותצריכהשלך

נרתיקעל-ידימוגנת
ישכןאטום-למים.

כיסויהעללהמליץ

אתהאםדביק,בשקף
רבזמןלשהותעתיד
באיזור-מפתךיחסית

יתרוןזהלחומרזג

שי-הואשכינוסף,
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אמצעילךשקבעתהיטבודאולבסוף,רבה.לת

שלך.צות-הקישורשללאבחנה,נוחברור,לזיהוי

עשויסימןאומרובע,מטרשמימדיועץלוח

עודכל-לכךיספיקומוצב-פיקוד,שלכהלכה

בהם.להבחיןיוכלואחריךהמחפשיםאלה

קשרי-רעותטיפוחעלשקוד

רבותלךתעזורלזולתונעימהידידותיתהופעת
הדיביזיה.מפקדתאנשיאצלברחשי-כבודבזכיה

להשיגיוכלשכזה,מחומרשקורץקצין-קישור

שלו.לרגימנטשיעורלאיזתסייעאשררבהעזרה
:קצין-הקישורעלמוטלותעקריותחובותשלוש

שלפעולותיהןעללמפקדוברציפותלדוחעליו
ברציפותמדוחהוא;עליוהממונותהעוצבות

שלמעשיהןעליתירתו,סופמהשאליהלמפקדה
להמליץמוכןלהיותועליו;שלהיחידות-המשנה

יחידתו.אתלהפעילאפשרובמהכיצדמפקדולפני

ציוד-אתיקיףאשרלאחזקה,לוח-זמניםהנהג

תפסחאלוכלי-נשקך.כלי-רכבךשלך,התקשורת
שלהמסודרתהאישיתוהופעתםנקיונםעלגם

נציגיהשהםהתחושהאתבםהחדרצותך.אנשי

שרשרת-בכירות,קבעגאה.לוחמתיחידהשל

אשרעדתיפגע,באםגםלפעולצותךיוכללמען
מחליפך.יגיע

אלבנסיעותיךובמיוחדההזדמנות,בהזדמן
תוכלממנה,אוהדיביזיה,אוהרגימנטמפקדת
ביןתחנת-ממסר""ולשמשיזמתךאתלהפעיל

מגדודיו.ואחדהרגימנטמפקדת

והיוצ-הבאותהתשדורותכלאתביומןרשום

דיווחהמעוניןולכללךמספקזהרישום;אות

לבדיקתו.ומקורהטקטי,המצבעלשוטף
הרבהבעצמםילמדוצותךשאנשיפיעלאף
תד-להםשתתןזרעבכלמוטבהמצב,אודותעל
הכללית,התמונהאתלהםמסוריום-יומי.ריך

לדאוגהמפקדשעלהאומרהטובלכללבהתאם
במצב.מתמצאיםיהיושפקודיולכך

אותווקיים-מגעהקם

הואיחידהלאיזולקצין-הקישורשנודעלאחר

באמ-שלוהמבצעיםאיזוראתללמודעליוסופח,

ויכירשידעעדיסודי,סיור-קרקע-ואוירצעות

הדר-ישובי-המפתח,החיוניים,השטחיםכלאת

לואי-אפשראםהמימיאפיקיהרמטיות,כים

לפחות,לעשות,עליושומהאישי,סיורלערוך
שכוהסיורתצלום-אויר.אומפהגביעלסיור

הראשי,למערךשבסמוךהשטחיםאתרקלאבולל

והןהאויב,לעברהן4נוסףניכרשטהאםכי

המתקנים-העורפיים.לעבר

פנההדיביזיה,במפקדתמתיצבאתהכבהמר

אישור-כניסה-ויציאהקבלהמבקרים,למשרד

למרכז-המבצ-חופשיתגישהלךשיאפשרקבוע

אנשילרובמחוץ-לתחום""בדרך-כללשהנועים,

עצ-אתוהצגבמרכז-המבצעיםהתיצבהמפקדה.

בד-קצין-המבצעים.אוקצין-המודיעיןלפנימך

לוח-הדיביזיהשלבאהל-המלחמהיהיהרך-כלל

אתדפוסבאותיותבורשוםלקציני-קישור.איכון

במהירות.אותךלמצואניתןוהיכןותפקידך,שמך

שלהשוניםהמדוריםהוקמוהיכןלךברר
הדיביזיה,שלהמטה-המיוחדושלהמטה-הכללי

לשםלהוליךאובעצמךשמהללכתתוכללמען

דאגזה,מגעמשהקמתמפקדך.אתשהיותללא
אותו.לקייםהיטב

מקומות-חליפיןבדברהמשמרעללעמודעליך

להת-יצליחולאשאםכדי-שלךהקישורלצות

אותםלהעתיקתוכלאחד,ממקוםבאלחוטקשר
שהיותללאיתוקנולמעןאחר.למקוםבמהירות

היודעבכלי-הרכב,אובמכשירי-האלחוטקלקולים

הקרו-וצותי-הבדק-לקשרהסדנהמצוייםהיכן

ןביותר,בים

הדיביזיה,שלבמרכז-המבצעיםשהנךבשעה

הש-מערכתשלגא/(3ח64-המכשיראתהתקן

שבמ-אקהקשרלמכשירבמשולבשלךליטה

להתקשרתוכללמען-בג'יפאוהטון1שאית
שלך.הרגימנטיקצין-המבצעיםעםמשםבמישרין

אתלךלהבהירהואעתהלעשותושעליךהדבר

היכןיחידתך,עושהמהכךעלהכלליתהתמונה

וכדומה.אליה,שסופחוהיחידותהןאלוהיא,

ן'ייחידתךעושהמהן
1ן

לה-שעליךהידיעותבדברהצעותמספרוהרי
יהאמורההכלליתהתמונהאתלהשליםברישיג
עתהשהואכפי-יחידתךשלקו-החזות_*

בתכנון-להבא.שהואוכפי

י
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יחידות-המשנהשלמוצבי-הפיקודמקום*

מסופחות,יחידותכולללה,האורגניות
פלסים-משוריניםפלוגתכגון

פלוגתש
רגלים-משורינים.

היחידות.ביןהמגענקודות*

שטח-לתוךיחידהכלנתכנסהבהםהזמנים*
עמ-אתתפסהאושלההראשוניהכינוס

איזור-הקרב.שלבפאה-הקדמיתדותיה

היחידותכלכולליחידתך,שלהרכבה*

והיערכותן.אליה,המסופחות

תוכננואושהוזמנוהאוירמהלומותמספר*
הקרובים,לימים

להלקרואשניתןהארטילריתהעזרהמה*
ליחידתך.סיועלשם

פטרוליםכוללהכללית,הפטרולתכנית*
האויב.בעורףהנותריםואלהארוכי-טוח

מפק-על-ידישתוכננואטומיותמהלומות*

גבוהות-יותר.דות

שתדעמוטב

להיותקצין-הקישורחייבהקרב,מתחילכאשר
נותןשהואהגדוליםהיתרונותאחדלפעולה.מוכן

אמ-יפעלולאשאםבכך,מתבטאשלולרגימנט
מידסותםשהיא,סיבהמאיזוצעי-התקשורת,
להעבירומתחיל-הזההפעראתקצין-הקישור

המודיעיןקציןאלהרגימנטמןהתשדורותכלאת
עליומצווהעל-כןהדיביזיה.שלהמבצעיםאו

מכשירי-האלחוטאתברציפותיחזיקכילכלמעל
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