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í¢ז÷ה  úז¢ףפ
¢גקיהם  זú¢ךל ה╨זקו¢ה úג¢÷גץהז םק ñ¢ז÷ :íג¢'ד╨גג¢ה
áזלגקלú  כגפ÷ זו ¢דזח ╞÷ףם םץ חזי ם╞זדá םק ה÷םחל

.íגםד╨ז'דáז  הךגקף á¢ולז íגחךקí áגג¢¢ה
áה╞גחג á÷ז¢ñ זץג╞גה קי¢קú וú ה¢ךלה :הג╨קה םפ╨ם 

.áפזג  הגםו
הקזםק - ú, 9זץזáק וזהז ÷םחúל 3-ם ,íג÷¢ף  טקל ñ¢ז÷ה 
╞לם╨  úזץזáק םי .÷¢ף ÷¢ףה כזקו¢ה סגיל  ,ñ¢ז÷ם וזהז
áחךק - íג╨זלגו  ך¢זףá ד╨ג╨á .הג'ד¢ז'דáק ÷¢ףá ג╨קה 

-  ,ג¢¢ה ה╨חלá .הג'ד¢ז'ד-כזףפá ÷¢ףá גקגםקה (גףזñה)
íג - íג╨זלגו גחךקú, áזפגá ג╨זלגו  áט¢ץ╨ה ה╞ג¢זםף 

.íגםזקיל-¢áץלז

.  ג╨חáל טק1יה

,¢קזי áלáג╨זלגוה םץ טג╨חה ╞זלץם ג╨חí úםגחú ג╨ףם 
הםגחס  íגץáז÷ה íו םú÷áג .ñ¢ז÷ם íג╨חáלה :íגםםזי

áגחזךלí, ú¢גםגדí זג╨קú, 83 םק áח¢לם םק 04 ╞¢וג כלס÷ 
úז÷╞  ú÷ג¢ס כזלג¢ ,ה¢ךלם úפג¢  םגל  כלסí áזלג╨גל םק ╞
כחá╨הק  54-ז  .úזגáק  כחáלה טז¢ץ úךגקú, áז╨חúה טי
ה╨חúה  ¢áזץ ה╨חúל ה╨חúם וםם .ה÷ñףה  úפג¢ םגלה וגה

,╞גל  ,ה╨ז¢חוה  הגםו  ץגדל כחá╨ה  .óגגץ הפג¢ה הםגהúל
ט¢ץ╨  הáז íגגñúל ÷םחה כזקו¢ה םק ג╨חáל .¢קזיה והה

.÷ק╨  קזáםá ,ה╞זáץ וםם ¢זדח וםםז

הגחק áá¢יú ╨ל הגחקה ט¢ץáם÷הם ÷םחה :ג╨קה .הגחק כח   ,הםגד¢ ה¢זדú. ñללזחלז  םú áזחז╨ה  זזה הáúזי
.ץ╞זג זגáםקá) הú¢גá÷ םק ה╞áזץ :הךזקף  ץ¢זג úזחקם זו ום - ז╨גו םú÷áל ñ¢ז÷ם  טג╨ח ז╨גוק ץ╞זג úזחקם 
áםקה áגק¢ז╞ה ץ╞ג .(הגחקí ú¢גםגדí גםזםיí ג╨ז¢חוהí 
.החזúף áá¢הס : הגחק ÷ח¢לם 01 'ל היג áלáג╨קה כח 
.ñףום  ó¢זחí áגלה קלל ,íג¢÷ הםץל úחו זו íגúק םץל

íד  áúיק ח¢÷ הñיל ,úíזו Σףז÷הז ñגלם Σף╨ל úו .úה÷ה
הגחק  כחáל הס טז¢ץ úךגקú. áז╨חúה ה╨חúה :ה╨זקו¢ה
הáזדל  ú÷401¢לם 'ל íץ ¢זדה ם÷ '÷ק╨ז :הג╨קה הפגף÷
.÷ק╨ז  ג╨ק íג¢ךל íגלם  íגג╨גץú áזלזפץ  íץ ¢זדח ם÷
.-(áג¢áה ñזó  םק 01 'ל ╞ץ áגיגקלל הגחקí חו הפגף÷ה¢ 

הפגף÷   ¢זñו ¢זדחהק ז╨גוק) (÷ז╞ה זו ÷ק╨ה זםףג טזú ג╞י
.(הץגáך  íגלם ג╨זלגוí (áג ¢זñו ÷╞הם úו ¢זדחה קקחל

íג¢זוגם  ג¢חו íג╨חá╨ה -

ג╨ףזד  גוקז╨ כזלגוה ÷¢ףá כזקו¢ה : ¢קזי
úגזו-גלזםפ¢  גםגד¢Σ, úלזו ,הגף¢דזףזך

סזלגםם  ñךגהñ╞¢¢ áג úג╞זלגם טקל ץזáק

4¢

,םá÷ל  ¢ףñל íגםל םץ גúזלם÷וúה íגלגí. áג╨זקו¢ה הúו
הקזץ  ץד¢á הúוק ,ץגדל כá דזס ,ץזá÷ ╞חגק זúו הúו

áז¢  .úו ,םיה ¢לזםי - םי כג╨ץה כד¢זול  íג╞לפí  áדז

,כז¢גי ÷¢á-ץדל,  
ה÷ףñה   ,הםáח
,íגםז¢ךףה  וקז╨
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 אספקה.להצניח כיצד הטייס את מל-ין כשהחניך אספקה, בהצנחתתרגיל נערך הנושא לימוד אחר מסוק. להנחתת ושטחהצנחה שטח לבחור כיצ: לומדים - שעות 4 בקיטס. הספקהש4

 הלימודיתהסדרה
 על פשיטות על-פי-רוב הן המשימות פטרול. לבצ*כיצד ומדגים מפקד המדריך - בראשונה פקודה.מתן ולימוד הפטרול משימות ומבנהו, הפטרול לימוד -הפרק בתחילת הקורס. של המעשי הפרק מתחיל בזאתלימודית. סדרה נערכת דון ה, בשבוע כשבועיים. הלימודמשך

 בקליעי-עץ(. כמובן, )יורים, לקרבות-מגעמגיעים קרובות ולעתים בלחימתו עיקש ה,,אויב" הסיני. אונאמי הויאט- האויב ללבוש דומה לבושם לחיל-הרגלים'הספר מבית- אלא הקורס, מחניכי אינם האויב מביימי אויב.ביום יש תרגיל בכל ונסיגה. - פיצוצם ציודם, לקיחתיעדים, של השמדתם כוללות הן גריליה. כוחות של מחנותעל גשרים, על קשר(, מתקני על פשיטות )כלומר,מפקדות
 מניחים נכנסים, ישן. רכב-קשר בו מצוי ודאימכשיר-קשר, ישנו שביעד נתון, אם בנתונים. כמו במדויק בנוי יעדכל
 ונסוגים, "פוצץ"( פעמים שלוש וצועקיםירי חיקוי- מטען בחוץ מניחים )כלומר, מפוצצים הנפץ, תומראת

 הם. גם דומים השטח תנאיגריליה(. נגד )לוחמה בויאט-נאם האמריקאית ללוחמה מכווןהאימון

פפרולים
 הפפרורפננה
 בת להיות שיכולה )גששים(, חוד חולית מתקדמתבראש
 מים מכשולחציית

 של במרחק נע אחריהם מנוטים. אינם הם אנשים.שני
 כלל בדרר הניווט. על האחראי איש-מצפן, מטרים5-6
 הפקודה בהכנת הפטרול התחלת לפני יום המפקדעוסק

 איש-המצפן לאיש-המצפן. משאיר הוא התנועה אתובתכנון.
 )גם הפטרול מפקד על-ידי שנתמנה החניכים, אחדהוא

 החיילים(. אחד אלא מיומן, איש אינו איש-המצפןבמציאות
 על הממונה - אחריו המפקד, צועד איש-המצפןאחרי
 הצעדים, ספירת חשובה ג'ונגל של )בתנאים צעדיםסמירת
 להיתקע עלול פטרול המרחק. את להעריך קשה צעידה אגבכי

 שבזמן לאנשים, נדמה שעות. 3 נאמר, גה ולשהותבסבך
 עברו לא כי מתברר, למעשה אולם כקילומטר, התקדמוזה

 ספירה על-ידי המרחק, ידוע לא אם מ/ מ-200יותר
 בניווט(. טעות לחול בנקל עלולה הצעדים, שלמדויקת
 הפטרול, אנשי יתר - אחריו הקשר, הולך הצעדים סופראחרי

 מפריעה שהאלונקה )טוענים אל.ונקה בלי חובש -אחריהם
 לא בדי הנימוק: פצוע. בוים לא פשיטה באףלפטרול(.
 החובש אחרי זה. לקורס אופייני שאינו דבר מדי,להקשות

 כסוף(. ואחד בהתחלה אחד - )כלומר שני צעדים סופרנע
 הפטהול. מפקד סגן סוגר הפטרולאת
 על פשיטות גם כלולות הפטרול במשימות כי להוסיף,יש

 במה בשטח מציבים בפועל. מתורגל נושא )זהו טיליםסוללות
 שבויים מחנות ושחרור מארבים וכן לטילים( שיגורכני
 אויב(. ביום)עם

היודה
 למקרה ארטילריה, קציני עם תיאום סעיפי גם כוללתהפקודה
 אינו זה נושא סיוע. לו ויידרש יסתבך, או ייתקעשהפטרול
מתורגל.
 זקיף, על-ידי מתקבלימ הקדמי, למוצב מגיעים מהמאהל,איט יוצ- קדמיים. כוחות עם תיאום "וא הסוף עד המתורגלנושא
 שם הפיקוד. למוצב עד - קבועים בשבילים מובילוזה

 מהמוצב היציאה את אתו המתאמים המוצב במפקדנפגשים
 המוצב מפקד בגדר. פתה דרך רק מהמוצב לצאת)אפשר
 שעת המפקד עם מהואמים זאת מלבד הגדר(. לפתחעד שיוביל חייל ומקצה המוקשים שדות נמצאים היכןמסבשר
 אויב. בכוחות התקלות במקרה סיוע וכן פתח, לאותוהחזרה
 הפירצה. מול בדיוק להגיע וישקילומטר, עד המוצב היקף מוקשים. שדות - לגדר סביב כי הפתח,את ולחפש הגדר לאורך ללכת אסור היטב. מקפידים כך עלדרך. מכל ולהיכנס המוצב לאיזור להגיע יכולים לא כיהפרצה, איזור את גם ולזכור בניווט לדייק חייבים - משמעבגדר. הקטן הפתח ומציאת - מוצב לאותו החזרה היאהבעיה
 שרוחבו ואדי חצית אורבת פעמים מאוד. קשה השטחכיוון. לכל ק"מ 2-3 מאוד: קצר הפטרולים שני טוחחניכים. בידי נתון כבר שפיקודם פטרולים, שני מבוצעיםבסדרה הדרך. את מוצאים הפירצה(, מאיזור רקטות )שיורההמוצב ממפקד עזרה ובקשת המוצב, בסביבות ממושכתתעיה אתרי רק לפירצה. החזרה בשלב טועה לנוט יודע שאינומי

 בידיים. ממש להילחם יש בהם השיחים,כמו קושי אותו מהוים אינם כאן המים ועות. כ-3 מ'300-400
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 צוקיםטיפוס

 ומשימותיוהבחרול
 על נתונים להביא יש - חרש סיור הוא הראשוןהפטרול
 השני הפטרול ולחזור.  האויב בשטח המצויה תותחיםסוללת
 את  מחליפים -  כלימר תותחים, סוללת על פשיטההות

 אחרת שחוליה תותחים, סוללת על לפשוט ויוצאיםהנהוגים
 אותה.גילתה
 הפטרול בשלבי מפקדיםחילופי
 פקודה. להכנת זמן לאחריו המעשה, סיפור את מקבליםתחילה

 הנבחר המפקד הפטרול. מפקד יהיה מי המדריך קובע כןאחרי
 כדי תוך לאנשים. אותה ומוסר פירוט( )ביתר פקודהמכין

 מחליפים כלל בדרך פעמים. כשלוש המפקד מתחלףהפטרול
 הוא הראשון המפקד תפקיד ההכנות. ביום כבר המפקדאת
 על התירגול אחרי מוחלף השני המפקד והכנות. פקודהמתן
 המשימה. מילוי לאחר מתבצעת השלישית וההחלפהדגם,

 בסוף בערך. ק"מ 25 של מסע - ברגל חוזרים זומסדרה
 המסע הסדרה, אחרי לעיל. המוזכר האומץ תרגיל אתמבצעים
 יום. חצי : חופשה ניתנת האומץותרגיל

 השניהפרק
 זה בבסיס בצפון-ג'ורג'יה. חדש בבסיס מתייצביםלמחרת
  הקשו- פעילויות ולומדים הרריים בשטחים פטרוליםמתרגלים

 בנית צוקים, טיפוס כמו - הרריים בשטחים במשימותרות
  כג'ונגל.  מיוער  וה שטה גם  בזה. וכיוצאגשרים
 מפקדי אותך עוצרים מהבסיס ק"מ כ-5 עד מתקרבכשהנך
 במשאיות. בכוננות נוסעים לכוננות. אותך ומכניסיםהמחנה
 מסתערים מהמשאיות, יורדים בדרך, "מארבים" עלעולים
 אולם, בתוך החניכים את מכנסים בבוקר למחרת חלילה.וחוזר
 המשימה מוטלת ומיד האויב, מצב על מפות תלויותבו

 ראשון. פטרול -הראשונה
 פיקוד מוצב איכון - ומשימתו ביום, נערך הראשוןהפטרול
 בשעות יוצאים מדריך. בליוי כיתה, ע- הכוח גודלפלוגתי.
 בערך - קצר הוא ההליכה טוח ערב. לפנות וחוזריםהצהרים
 ק"מ.6-7

 מארב הפתתרוח,פשיתה,
 ז-3 ימים 2 נמשך הוא האחרון. הפטרול הוא הקשההפטרול
 נמשכות היום כל במשך בבוקר. הפקודה את מקבליםלילות.

 פשי- הראשון, בשלב היא, המשימה יוצאים. ובלילהההכנות,
 הררי, השטח מחלקה. הוא הפטרול גודל קשר. מתקן עלטה

 ב-0400 בערך היעד לסביבות מגיעים ק"מ. 15 בערךוהטוח
 מפוצצים אין נפץ. חומר ק"ג % עם למתקן מגיעיםבבוקר.
 בצד, החומר את מניחים הצידה, זזים אלא המתקן,בתוך

 ומפוצצים.מדליקים

 משי- מקבלים הפשיטה בגמר מגיעים אליה המחבואבנקודת
 לא ההסואה: פרטי על היטב שומרים זו בנקודה שניה.מה

 הפנים מריחת על מוקפד בכללה בהסואה וכד'. אשלהעלות
 וכד'. המבריקים החפצים הסרת על במשחה,והידיים

 האז-  מהאוכלוסיה כפרי עם להיפגש הודעה, קיבלנובמחבוא
 אוכל אלה תמורת ולקבל - וכסף סיגריות  לו  לתתהרת,

 מנת רק ביציאה ניתנת חניך לכל כי אזל, כבר)המזון
 אחת(.קרב

 המפגש, לאיזור אנשים 5 בת בחוליה יצאנו המקריםבאחד
 ה,,כפרי"- את מצאנו המחבוא. מעמדת ק"מ 2 במרחקשהיה
 סיגריות ביקש הוא התפקיד. את ששיחק המדריכים,אחד
 לרוץ צריכים והיינו לאדמה, שנזרקו חיות, תרנגולות 5ונתן

 אדמה ותפוחי גזר ק"ג כמה תוספת - מלבדן אותן.לתפוס
 באיזור ונעלמנו הזה הציוד את לקחנו תחמושת.וארגז

המחבוא.

 מחנה על פשיטה - חדשה משימה קיבלנו הארוחהאחרי
 התנועה הבא. בלילה מתבצע הדבר השבויים. ושחרורשבויים
 ביצוע. - ואחרי-כן ק"מ 15 בערך -ליעד

 לקבל ושוב המחבוא לנקודת לחזור היא הבאההמשימה
 הצבת היא השלישית המשימה ותחמושת. אוכלמ,,אזרח"
 כוהותינו. לעבר ונסיגה רכב נגדמארב
 הניווט. בעית היא הפטרול בכל העיקריתהבעיה

 מחזירים מתארגנים, לבסיס, חוזרים הפטרול אתכשגומרים
 לאחד הפטרול. לסיכום - לתחקיר מגיעים ומיד הציודאת

 מוסרים הממונה, המפקדה תפקיד את שמשחקהמדריכים,
 הפטרול עם שהלך המדריך מסכם בסוף מפורט.דו"ח
 הפט- כדי  ותוך בתכנון -  הפטרול לפני הערות.ומעיר
  המדריך.  שותק -רול
 הצליה לדוגמה, אם, פעמים. כ-5 פטרול מפקד הוא חניךכל

 אם הקורס. את מסיים הוא - פעמיים ונכשל פעמיםשלוש
 נזרק. הוא - הפוך הואהיחס
 מוקדשים ימים כ-5 צוקים. טיפות גם לומדים זהבפרק
 על בחבל טיפוס שיטות חבלים, קשירת סוגי לומדיםלנושא.
 שגובהם בצוקים ולרדת לטפס למדנו מהם. וירידהצוקים
 תלוי למעשה, פציעות. מקרי היו שלא כמעט ויותר. מטר100

 מהתרגי"ים בחלק הידיים. בכושר האלה התרגיליםביצוע
 אבטחה.אין
 באלה. וכיוצא מים מכשולי חציית גשר, בניית לומדים כןכמו
 חופשה, יום חצי מקבלים המרכזי, לבסיס חוזרים זה פרקבגמר

 יום. של נסיעה מרחק - השלישי לבסיס נוסעיםולמחרת

ל42 . - :
..

- - -  

,,..,,: 
 ,,,:,.עי(.,(, .. ,
, 

,,,,:. 
 ,.ן:,י.,,,,ן ,

;4י,==



)--

 ובינוי נחיתה עםפשרות
 באיזור הוא כאן האימון בפלורידה. מתקיימיט זה פרקאימוני
 במים ביצה, בתוך נעים הפטרול מחצית מלך וים.ביצות
 הקודם. שבפרק למשוסות דומות המשימות המתניים.בגובה
 מצפן. בעזרת מנוטים ביצות בשטחגם
 המו- גומי, מסירות נחיתות מבצעים הים. פרק הוא נוסףפרק
 מבצעים הסירות, את מחביאים לחוף, חותרים מנחתת.רדות
 התנועה צירי פטרולים. 6 זו בסדרה ונסוגים. הפשיטהאת

 ברזחב נהרות כגון נרחבים, מים מכשולי חצייתמחייבים
 קשה שנרטב, אחרי חבל. להעביר ההכרח מן ולכן מ',40--30
 סיום מעבר. כדי תוך בלילה מוקם החבלים גשרלסחבו.
 ימי.  פינוי  הואהפטרול

סיכום
 החניך את רק מציינים הקורס. בגמר ודירוג ציוניםאין

 לעומת החניכים. בהמלצות מתחשבים אין בהישגיו.הראשון
 חניכים דו"ח פרק: כל בסיום חניכים המלצת נהוגהזאת
 את ולדרג לרשום וצריך נייר, דף מקבלים רעהו. עלאיש

 לחניכים. נקודות במתן משקל יש זה לדרוג הכיתה.חניכי
 או נפלתי" "במקרה כמו סיפור, שום בקורס. "סוכמות"אין
 מתקבל. אינו טוב", הרגשתי"לא

 "קלה' גם לוא הפרת-משמעת, כל על קשוחה.המשמעת

 המיידית התגובה בזמן(, אי-הצדעה רכוס, בלתי)כפתור
 שכיביות-סמיכה. 10 :היא
 מיטות. על ישנים ; בצריפים המגורים סבירים. הדיורתנאי
 תמורת משלם החניך ולמדריכים. לקצינים משותף אוכלחדר
 ארוחה.כל
 והאימונים ב-0330, בערך ההשכמה ביותר. דחוס היוםסדר
 ארוחה, לכל ניתנת השעה מחצית של הפסקה 2300.עד

 ימים שבעה - האימונים מנוחה. אין אלה הפסקותמלבד
 פרק(. סיום לאחר ניתנת חצי-יום בת )חופשהבשבוע
 המסוכנים, התרגילים המפרכים, האימונים : אלה כל אףעל

 עיקר העמוס, היום וסדר בפטרולים( )בעיקר הדלהמזון
 הנקודות. ענין הוא הנפשי המתח ומקורהאימה

 נכל מציאותי הקורס את לעשות מנסה ארה"בצבא
 החניך על מקשים הקרב. תנאי את ותואםהאפשר

 תכנית את יודע בקורס החניך אין האפשר.ככל
 במל- הנימוק: הפתעה. הוא יום כלהאימונים.

 ידועים בלתי דברים בפני מחושל להיות עליךחמה
מראש.
 הוא מיועד. הוא אליהן לרמות מצוין הזההקורס
 בצבא. קשה היותר כקורסנחשב


