ב ע ת  1[ 1ת ה צ ב אי ת
טקטיקה

הסשה

יש ומתעוררת בך ,כמאליה ,המהשבה :כי אותו
ענף של יכולת צבאית ,אשר כל תכליתו אינה אלא
ל ה ע לי ם ,להסתירמעיניאויב -מגיע ,לעתים
קרובותלידי מעין ה ס ת ר ת  -ע צ מ ו ,אף ב-
קרב אותםהגייסות המצווים על טיפוחך להגבתם הם.
איןאולי ענף במלאכת-המלחמה היום-יומיוםזו שב-
מציאות ,אשר מלחמותדורנוסיפקוביחס אליועדו-
יות כה ברורות ל תו ס פ ת חיוניותו ההולכת
וגוברת מדי כל שכלול בנשק-הפגיעה .אך מעטים הם
הענפים אשר לגביהם נתקלים לעתים כה קרובות -
וביחוד,באימון-שבימי-שלוס -בהבנהלקויה ,בשא-
גנות בלתי-מוצדקת ,בהנחה שכאילו מלאכהזותיע-
שה כמאליה ,ואלוהנסיונות משנות-מלהמה מעידים,
איזה רכוז של תשומת-לב ועמל נדרש בשביל השגת
תוצאות של ממש בשטח זה.
ומן הראוילעיין בדוגמאות,ולו גם בקיצור.
]-"-

והתעיה
אורדינגן.כדי להליט בסוד את כונת-הצליחההאמי-
תית,ע"יריינברג ,נעשו תל לשם התעיההכנות נרח-
בות לפעולה מעיןזו כביכולע"יאורדינגןדוקא.כ-
שם שהוסוו ,כמובן,חמרי-הגישורהאמיתיים  -אשר
היקפםהגיע ל 17000-טון  -שנועדו בפועל לצליחה
ע"יריינברג ,כךהוסוו בהקפדה גם מחסניהחמרים-

י

ה מ דו מ ם ,אשר רוכזו במקום האחר ,אלא של-
גבי אלההאחרונים נהגובדרכים מתאימותושקולות,
בהזנחה ורישול מכוונים ומחושבים .נוכח היקף כזה
של פעולות-הסואה נתגלהכי חמרי-ההסואה המוב-
אים בקביעות עם גופי-הצבא והנמצאים במחסניו -
לאהיה בהםכדי לספק אתהצרכים.אלפיםרבים של
רשתות-דייגים ישנות נאספו במאאסטריכט ,ותוקנו
וצובעו שםע"י מאות פועלים~זרחיים .דרכי גישה
נסללו אף אל מקומות שנבחרו בשביל המעברותו-
נסיונות-הגישור ה מ דו מי ם ,וכל האזרחים
פונומאזוריםאלה .בקרפלדהוקםבסודיות רבהבית-
חרושת,בוהוכנה כמות עצומה של סירות-סער ,גש-
רונים-צפים ,סירות עליה-בחופים ונבבכים-נדבכים
של המרי-בניה-וגישור -כולם מדומים -תוךשי-
מוש בשני"-חמרי-גלם" - :מפלטונים ובד-שקים
(יוטה) .כן השתמשו בטנקים ,כלי-רכב ,ותותחים,
מ ע ש ה *גו מי ,אשרניתן בנקל לנפחם ,בשעת
הצורך ולהציבם במקומהרצוי -וכן לרוקנםמאויר
אח"כ ,בשעות הלילה ,ולטלטלם ולהציבם במקומ
אחר ,להעיד לעיני הטייס האויב על תנועה שחלה

כביכול.

בעתון האמריקאי "המהנדס הצבאי" (Eng neeבחבי יולי-אבגוסט  ,1950סוקר קולונל
בחיל-המהנדסים ס .ב .בריל את אותן הפעולות
בשטח של הסואה והתעיה שנערכו באביב (במרס)
 1945במרחבה של הארמיה האמריקאית התשיעית
לקראת חצית הנהררהיין התחתיע"י קבוצת-האר-
עייות ה .21-שני המקומות בגזרה זה שבאו בהשבון
לצליחההיו :האחד -ע"י ריינברג ,העשני -ליד

)Yiliteary
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יום אחריומהוסעושיירות מכוניות-משא אל ה-
מחסנים המדומים ,פורקו במקום ,ולמחרת בלילה
הוחזרו שוב על כלההמרים שהביאו 1כלזה,כמובן,
בכונה ליצור את הרושם של תנועה רבתה לתקופה
של עשרהימיםהיה הכרחליצורבגזרהזו שלחזית-
הרהיין חיץ של ערפל מלאכרתי ,כדי להעלים
את ההכנות .מרכז מיוחדלפיקוח-סידורי-עירפול ש-
הוקם לתכלית זה השגיח על פעולה זווניצהעלהה.
אלפיאנשיםהריסקובעבודות הסואהוהתעיהאלו.
ההצלחה שיהה כה רבה ,שעוד שבועימים תמים
א ח רי חצית-הנהר בעליל שבוצעהע"יריינברג

ציפועדיין הגרמנים לצליחה נוספת ליד אורדינגן,
ולאהעתיקו משם אתגופי-הצבא -עיקרןשלשלושת
הדיביזיות  -אשררוסנו להדיפת הצליחה ,אלא ב-
מרוד מאוחר הרבהיותר.ואלו בשעתהצליחההאמי-

צי1ד-קרב ותלבושת

תית,ע"יריינברג ,נמצאכי ההגנה הגרמנית במקום
היתה כה תלשה ,שאבידותיה של הארמיה התשיעית
לא הגיעו אלא למספר אנשים מועט בלבד .שכר
הטרחה  -נשתקף בחסכון-דם.

3ן 1א1וצ303 1ך אי ש א ח ד

בעתונותהצבאיתהאמריקאית תפסו בשעתו מקוס
רב הדיונים בענין כושר-הניידות אשר לחייל ה-
רגלי ,והתלות של מדת-ניידותר-זו במדת-ה מ שא
העמוס עלשכמו.דיונים אלה נערכותוךסיכוםנסיו-
נות המלחמה שבצורות השונים ,אך ביחוד  -לאור
הלקח המאלף (ולעתים  -המדאיג) שנשאב משנות
מלחמת העולם השניה .ראש למדברים היה קול .ס.
ל.א .מרשל (הידועלקוראי "מערכות" ממאמריורבי
הענין שנתפרסמו בשנת  )1948שפתח בהצגת
הנושא במאמרו המקיף "ניידותו של איש אחד".
באותו מאמר התריע קול .מרשל כנגד החזיון של
הפיכתאישחיל הרגלים לבהמת-משא ממש,בהביאו
דוגמאות מוחשיותרבותלנטיה זאת  -ולתוצאותיה
הקשות .מרוב דאגה לספוק צרכיו היומיומיים הר-
בים של הלוחם בחזית ,כאדם בעל נטיות והרגלי-
נוחות ידועים  -טוען קולונל מרשל - ,ששכחו
את ה עי ק ר :ה ש מי ר ה ע ל כ ש רו
ל הל ח ם ,שבלעדיו לאיסכנומיטבהציוד והאס-
פקה .אכן,בין הדברים המאלפים והמקוריים ביותר
שבאותו מאמר ,היה הניתוח של ה תו צ או ת
הפסיכולוגיות של העמסת-היתר ,אביב
המקורות המשותפים% ,
-sAn
ל ויי ם ה מ  1ח ש יים המשחום ,אשרל-
עייפות יחרז;  --מזה ,ולרפיון-הרוח בקרב  --מזה,

דברים מאלפים ,שיש לעיין בהם הלכה למעשה.
עתה ,כהד וכהמשך-של-מציאות לאותם הדיונים
מעלה מפקד-פלוגה אמריקאי מרשמיובקוריאה .הוא
מפרט את רשימת המטען האישי של אנשי פלוגתא
כפי שהונהגלנוכחנסיון-המציאותהחמור.ישברשי-
מה זו ,אם לא משום תשובה סופית הרי עכ"פ -
משום הדגמה מעשית רבת-ענין בשוליו של אותר

ויכוח.
והרי קטע מדבריו" :תנאי הלחימה הקשיםאיל-
צונו לצמצם את המטעןהאישי של כלחייל עדלמי-
נימוםההכרחי.והריהרשימה -

כובע פלדה - ,סרבל - ,נעלי-קרב - ,חגורה- ,
ציוד עזרה-ראשונה - ,כידון - ,כלי-התחפרות- ,
תחמושת - ,נשק אישי.

את כל שארהציודוכן את מנות-המזון,היינונו-
הגים להעביר קדימה ,ע"י הדרג המנהלתי ,עד כמת
שאפשר קרוב יותר  -כך שלאיהיה צורך לשאתם
אחר-כך ,אלא מרחקים קצרים בלבד".
אכן ,אלה פתרונות של צבא בעלמנגנון תחבורתי
מטופח מאדואין לדעת האםיסכנו לכל מקום ,ואף
בעלי הפתרלנות עצמם נאלצו לשנות מהם משהר
בעונת החורף .עם זאת ודאי שמצוי גרעין מאלף
בלקה זה.
(לפי "קוטבם פורסם" האמריקאי ,לינואר

כוחו של צבא הוא
הממה מוכפלת במהירות.
י

),1951

נפוליון

ההצלחה במלחמה נתונה למי שמגיע ראשון למקום ועם כוח-אדם"ואש
רביותר.
פורמם
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תלבושת-צבאית נאה'
אפייניים למדי הקטעים הניתנים להלן' מהערותיו של
קציןבריטיבענין מדי ה ק צינים .בחלקים אחרים של
יתאמרו הוא מפרשביתר בהירות אתתוכןטענותיו,כ"מליץ-
יושר" לאותם קצינים-צעירים המרגישים בחסרון מדים
שיוכל להיראות בעיניהם כ"בגדי-נשף" נאותים .כונתם
היא להחלטת משרד-המלחמה הבריטי להמנע ,מטעמי חס-
כון  -מהנהגת "מדי-מסדרים" ,או "בגדי-סעודה" ,או
אף אותה "תלבושת-יציאה" כחולה אשר כבר החליטו תחי-
לה ,עקרונית ,על הנהגתה ואח"כויתרו גם עליה .החלטת-
חסכון זאת של משרד-המלחמה והמטה  -היא המשמשת
מטרה לחיציו של בעל-המאמר .אופייניות למדי להפרשי-
המושגים שבין פסיכולוגיתהחיילהבריקי הממוצע-הטיפוסי
וקהל-החיילים הישראלי כמה הערות אחרות שבגוף המאמר
.ואף הקטעים המובאים כאן.והרי מדבריו של הלויס-.קול.
סטיוטרט עצמו- :
לאחרעיון וחקירה בנושא הנ"ל הגעתי למסקנה שכוח
משיכתה של תלבושת נאה הנו גורם חשוב ,ולפעמים גם
.עיקרי ,מבין הגורמים השונים הממריצים אדם להתגייס
לצבא הקבע בתקופת שלום .תלבושת עושת-רושם היא
ובר שבמסורת .ידוע הדבר שבזמן מלחמה אי-ההתבלטות,
השימושית והנוחיות הן בערי חשי-
בות ראשונה במעלה ,אולם בזמן
שלום דורש המגויס הצעיר שתל-
בשתו תוכל להתחרות בתלבושת

האזרחית הנהוגה .מתוך שיחות
שהיולי עם קצינים צעירים הוסבר

'לי בכל מקרה ומקרה שהתלבושת
"נוכחית אינה עונה על תביעה

זו.

חלק מןהקצינים הקשישים נראה
'בי הוא שבע רצון לחלוטין מן המ-
דים .אך דומניכי אלה חשים שהצ-
בא נשתנה במידה כל כך גדולה
בתקופת שירותם ,עד כ 4התלבושת
הופכת לדבר בעל חשיבות משנית
בלבד.
מאידך ,מאוחדים הקצינים הצעירים בהרגשה של
אי-שביעות רצון ואכזבה.לדעתי הרגשהזוהיא חשובה .במ-
קום שאי-שביעות רצון היא כללית ,הרי יכולים להעריך
.את השפעת הדבר על רוח הצבא; אולם תמהני האם
יש יסוד לטענותכי קצינים צעירים בימינו מגלים לעתים
קרובות מדי חוסר אחריות מחמת העובדה שקצינים אלה,
בתלבשתם הנוכחית ,חסרים הרגשת בטחון עצמי נאותה.
מכל מקום ,הדור הצעיר הוא שמספק את המתחיילים
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החדשים ,ומכאן שיחסו
של המפקד הצעיר לתלבושתו -
לזכות או לגנות  -משתקף בהחלטתו הסופית של אותו
קצין באס לחפש לעצמו תפקיד בצבא.
כדאי לציין שמאז החלו יחידות משמר-בית-המלכות
)07" (iuardsת) להופיע שוב במדיהם המלאים ,חלהעליה
מידית בקצב ההתגייסות ליחידות אלה.הריני משוכנעאי-
שית ,שאף בשאר חלקי הצבא יהיה מתחיילים ומועמדים
לקצינות רבים יותר אם מדיהם יהיו טובים ונאים יותר.

עם שינוי

העתים הכרחיים שינויים אף במדי הצבא,

אולם לא החסכון והשמושיות הם היכולים להוות את
הבחינות היחידות ,והגאוה-שבהופעה יכולה להכריע את
הכף כנגד בחינות אלו .משאני נזכרבגאיתי-שלי בתלבו-
שת-הרגימנט שלי יכול אני להבין לרוחו של לויטננט
בן-ימינו הרואה לפניו עתיד חסר-קץ של לבישת "מדי-
הקלב" המקובלים ,והריני מבין היטב אוב תמהונו שעה
שאין מרשים לו ללבוש תלבושת נאה יותר ,אףכיניתן
לרכוש אותה בנקל ,וביחוד כשאין שואלים כלל לדעתו.
נקל להבין שקשיי ייצור עיכבו את הפצתה של תלבושת
ר למספר העצום ,יחסית ,של בעלי שאר דרגות;
טובה יות
אולםקצינים גבוהים ,אשר עמם שוחחתי בשאלהזו,הסכי-
מו כולם וכאנשייחידה גאים בהופעתם הנאה של קציניהם,
ויבכרו ברצון שלפחות אלה האחרונים יהיו לבושים טוב
יותר ,משיהיו כולם לבושים שלא כהלכה.

ולבסוף ,ברצוני להעיר כי

מקובלת כיום הלכה שלכל

פקודה צריכה להיות הסיבה הברורהלה.אין ספק שקיימת
דרישה למדים נאותים יותר ,וביחוד בקרבהקציניםהצעי-
ו נראית
רים ,זאת ניתן לאשרבלי כלקשי .באם תביעהי
כמתקבלת על דעתם של הקצינים אךאינה נראית לרשות
העליונה,אזי מוטלת על הרשות החובה להסביר את הסי-
בות להתנגדותה ,ולהביא הסבר זה לידיעת כלקצין בחיל-
הרגלים וכל חניך בבית ספר לקצינים ,כך שנוכל להבין
היטב מה הסיבה לכך ,שדוקא אנו מבין שלושת כשרו-
מים* .איננו רשאים ללבוש מדים הראויים לקצין בין
במסדר או בין בשעות שלאחר התפקיד.
מתוך מאמרו של לויס-.קול .א .ד .סטיוארט .ב"רב-
עון הצבא" הבריטי ,חוברת אוקטובר .1950
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 ".גם בצי המלכותי וגם בחיל האויר מוסיפה להיות
נהוגה חליפת-ערב-ומסדרים מיוחדת ,כב"ימים הטובים"
שלפני מלחמת-העולם השניה ,עת היתה חליפה כזו גם
מנת-חלקו של הקצין שבחיל-הצבא הבריטי ,המסתפק עתה
ב,,מדי-הקרב" שלו ,ואצל כמה מהותיקים ,גם "מדי-שירות"
(אכן ,לא-מעטים מהקצינים ,וביחוד מהפחות עשירים הת-
אוננו אז קשות על קיום זכות-חובה זה -- .המער.

