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מדרוםבדרכההשיירהאתליווומע״צעדולהגיעהצפוןגבולאתלחצותיכול
שתוכננהבדרךהאוירית,לתעשיהעדהארץלחדורמנסהשמחבלפעםבכלגעש.לחוף
עברההנסיעהיומיים.במשךבקפידה־1981ב,התופעה.עצמהעלחוזרתלארץ
שוטף.בגשםהדרךשלארוכיםבחלקיםגלשןעםלחדורמחבלשלניסיון־נפללאחר

נזקיםאותקלותללאנסתיימהזאתלמרותדומה.עליהוסייאוירתהיתהלישראל
היקר.למיטעןבגבולישראליגולשטסתקופהבאותה
בגללרבים.קשייםרצופההיתההדרךרקמותרותהטיסותהטיסות.כלאתלתאםהתחילושליהואשהדאוןלהםשאמרתיבאש.לעברופתחבמילואיםוחיילהצפון
מי30המטוס:גוףשלהעצומיםמימדיוכשאחריםבארץ,מסויימיםבאיזוריםבאחריות.נהגתישלאטענו,הםצעקות.לאוהגולשאסוןאירעלאנסבדרךרק

גובהמי02.6ו־רוחבמי11.20אורך,עםמראשתיאוםמחייביםבצפוןמסויימיםטיסותאיזוראתלתאםנהוגלאהזהבאיזורעדגלישה.רחביפזוריםהארץבכלנפגע.
ויציאותכבישיםלחסוםהמשטרהנאלצהייהשלטונות.מוצדקת.היתהלאטענתםולכןהגלישההצפוןלגבולהקרוביםבאתריםלמעטעתה
רמזוריםהמיבצע.הצלחתלטובתמישוביםמקובלאתר־גלישההואהמקוםלכךבנוסףנראהולאהגלישהלפנילתאםנדרשנולא
לי

הרלב
שתיאום

מוסיף
בכללכזה

כיואומר,
ייאפשרי.

תידרכובינתיים
ואין

מכיוון,
זה

שזה
להבחיןנדיר

רקהתרחש
שם

שבוע
אבלבדאון.

לאחר
UDNנעקרוהרקולס

נשכרעברה.
למקומםוהוחזרו

קבלרעצים
אחר

מיוחד,
שהשיירה
שעבד

אףולעיתיםגזם,אשרקקייל,עםבשיתוף•יבשתיישלו.אתעשההלחץהתקריתלאתריבנוגעהמשטרהאתהגולשים
בדרך.שהפריעועציםעקר,עלאי־פעםשהוסעביותר,הגדולהמטעןעליוותרולאוחבריושהואטועןהברמןהשוטריםהחוק.על־פיהמותריםהגלישה

חוטיעצמה.בפניבעייההיתהגדרההרקולסמטוס־תובלההיההארץכבישיבגללפעילותםאתיצמצמוולאהגלישהעללהודעותבזהירותיותרמעתהמתייחסים
הפריעוצריםוכבישיםמדינמוכיםחשמלבדרוםבתאונת־אימוניםשנפגעשלם,עדלדבריו,הציבור.שלהעויינתהתגובהרחוקלאלגעש,מעלשגולשיםיימחבלים

עברוחברת־החשמלאנשיהתנועה.למהלךלתעשיהמשאיות,חמשגביעלוהועבר,הצפונייםהגולשיםהיוהגילשוניםליללפנייימתל־אביב.
והרימוחוטיםנתקולמשנהו,אחדמעמודעלכולוהועברהמטוסגוףבלוד.האויריתהגורמיםעםגלישותיהםאתמתאמיםמהעלמספרחובב,גולשהברמן,חיים
שלושארךלבדוהזההגדרתיהמסעקבלים.אחתומשאיתגביהגלישהאתריכלנסגרועתההמוסמכים.הגילשונים:ליללאחרשבועלושאירע
שעות.הרקולס:טייסתמפקדלי,סא״למספרמתוסכלים.הגולשיםמביןוהצפונייםבצפוןהתבורביןבצפון,היתהשליייהטיסה
דיהיוהעוברתבשיירהשנתקלוהאנשיםהקדמיכן־הנסעלמטוס.רבנזקיינגרםשיירוהאפשרותמפחידהלאגםהברמןאתמנסהשבהלטיסת־מרחק,יצאתילכינרת.
הצטיידושביניהםהזריזיםמופתעים.המטוסאתלהחזירהיהואי־אפשרנשבר,שלמהסיכוניםאחדעודייזהבאויר.בויציאתו.ממקוםמירבימרחקלעבורהגולש
ותיעדוהדרכיםבשוליהתמקמקובמצלמות,טיסה.לכשירותאומר.הואייהזה,המיקצועלידנחתתילחלוטין.רגילההיתההטיסה
המרשים.המיבצעאתאשרמומחים,לשטחשלחחיל־האוירוטיסהטיסהכללתאםמתנגדיםהגולשיםהראשי.הכבישלידקמא,הצ׳רקסיהכפר
אלהמיבצע,שלבסופוהגיעההרקולס,במקוםהמטוסאתלתקןניתןלאכיקבעו,המשטרה.עםאוחיל־האוירעםומיהרגולשאותיראהשמישהונראה,
תיקוניםעוברהואבההאוירית,התעשיהלתיקוניםלהעבירוישאלאהתאונה,הגולשים,שלפעילותםעלשמפקחמיהנחתישנחתתיאחריהמשטרה.אתלהזעיק

סקר־נזקים.לאחריסתייםושיפוציםעליפיפורקהמטוסהאוירית.בתעשיהעינייניאתומסדירהרשיוןאתלהםנותןאותו,לקפלמבליהקרקע,עלהדאוןאת
נסיבותאתחקירה,ועדתבודקתבמקבילבמיבצעהמטוסיצרןשלהטכניותההנחיותהתעופהמינהלהואבארץהאזרחיתהתעופהשליהמכוניתאתלהביאכדיטרמפולקחתי
המטוס.תאונתבארץ.מסוגוהראשוןראששוהמי,שיאתשאלנוהאזרחי.היהכשחזרתיהנחיתה.למקוםאיתהולחזור
מפיקיםהמוצלח,ההובלהמיבצעבעקבותלפירוקשנדרשטכני,ציודהובאלמקוםשלטיסותיהםיתואמולאמדועהמינהל,שעמדומסתבר,גדול.משטרהכוחבמקום
יייפול״אםלהבא,מסקנותומסיקיםלקחים.)ומלגזות(טראקטוריםמצבי־בהלהלמנועכדידאוניםהאירוע.בגללהגיזרהכלאתלהקפיץ
בינתיים,כזה.יוצא־דופןמיבצעעודשהיההציודאתהוציאוהראשוןבשלבשוהמי:שיאמרלמשטרהוקריאות־שוואושלחההדיווחאתקיבלהטבריהמשטרת
שללשובונברמצפיםההרקולסיםבטייסתחרטוםאתהציבולאחר־מכןהמיטען.בתאלאתקנות.על־פינעשיתבארץייהגלישההגיעו,כשהשוטריםקורה.מהלבדוקניידת
הביתה.המטוסהבאהשלבלייצבו.כדימגבהים,עלהמטוסמלדווחאזרחלמנועאופןבשוםניתןאותםהלחיץכנראה,וזהנטוש,דאוןראו

וינוגדדיואבכנפייםהשונים:לחלקיוהמטוספירוקהיהניתןשלאכפיבאויר,גלשןעללמשטרהלאחרמבוהלים.דיהיוהםכשהגעתימאוד.
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ביןמכשירויתור־לב
במהלך
כותלי

הטיסה
הוואדי.

היפנהלבית־החולים, הרופאיםאחדשלתשומתיליבואתהמכשירהחילוץליחידת
בהיטס

אינם
כיוהתריע

מקבלים
החמצן

כךחמצן.
בבאלון

סייעו
וכיאזל

תכונותיו
הפצועים

ההצלהלפעולתהמכשירשלהייחודיותשליישסייהמשחק״נזוע,היא,הניידות
בהצלחה.שהוכתרההמהירה,שלבהיטסוהפינויהחילוץיחידת

רימוןגיאהיחידהמאמציבמיסגרתחיל־האויר.
רפואימכשירעתהנבחןהציוד,לשיפור
מתות•ציפורילניתור־לב.משוכלל

בדםהחמצןריוויאתבודקהמכשיר,
בסתר-לאכביסה,אטבדמויפשוט,חיבורעל־ידי""

מיפקדהלהיותשנועד,747בואינג־•המכשיר,האוזן.לתנוךאולאצבעהמוצמד
מלחמהבעתארה״בנשיאשלמעופפתממוצעייווקמו״שללזהזההשגודלו
שעברדצמברבחודשקורקעגרעיניתעלפועלבלבד,אחתליברהומישקלו
אווזיסובגלל....גלאורכיבשניאורשליחתשלעיקרון
שלבלהקהבאוירהתנגשהמטוסהנתוניםסנסור.על־ידיוקליטתםשונים

לתוךנשאבואחדיםאווזיםאווזיישלג.צגעל־גביובדייקנותבמהירותמתקבלים
עיפלדעםהתנגשותלאתרפאנטוםשלהט״סתאשמחירוהמטוס,מנועימארבעתשנייםלנפגענחסכתכךקטן.דיגיטאלי

כאלו.מהתנגשויותכתוצאהופציעהציפורבפגיעותלעמודהחופותחייבותהתקןשניהתוצאה:דולאר.מיליון־150כוחשובדגימת־דם,שבלקיחתאי־הנעימות
)ציפוריםמוכהאיזור(אמייץתקנותשלובמהירותליברות,שתיעדשלבמשקלנבקע,החרטוםמכסהשותקו,המנועיםיקר.זמןנחסך-מזה

פעולהמשיתוףכתוצאה1983,בשנתנחקקויקרתקןזהוזווית.בכלכמעטקשר,360עדבבסיסו.מידולנחותלשובנאלץוהמטוסזה,מסוגמכשיריםמספרבוחניםייאנו
הטבע.להגנתהחברהלביןחיל־האוירביןכברהמתוכננתהלביאוחופתחיוני,אךהמטוס,שלהמיוחדיםההגנהאמצעירפואי,למיכשוראחדותחברותמתוצרת
שנים.שלוששנמשךמשותףמחקרנערךזה.בתקןעמדהקרינהמפניאפילואותוהמבטיחיםייוגודל,משקלאמינות,עלמושםכשהדגש
-אמ״ץמפת-מיוחדתמפההתוצאה:מטרידותומטוסיםציפוריםתאונותלחסןהנראה,ככלמספיקים,אינםגרעינית,ביחידה,בכירמוטסרופאד.רס״ןמסביר
מציינתהמפההחיל.יחידותביןשהופצהחברות־תעופהוכןרביםחילות־אויראווזים...שלפגיעהמפניאותוהבדיקותובתוםלהתפשרמוכניםאנוייאין
המועדיםהמסוכנים,האיזוריםאתקשההבעייהבישראלאךאזרחיות.המצומצםהאוירישבמרחבבישראל,בצורהצרכינועלשיענהבמכשירנבחר
מאיירתכןציפורים.עליידילהפגעויותחיל־האוירשלאויריהמרחבבמיוחד.משקיערבים,צרכניםמתחלקיםשלהייביותר.והיעילההטובה
העמוס״,״שעותהנדידה,מסלוליאתהמפהיותרעודמתעצמתהבעייהלמדי.מצומצםלמנועכדיגדוליםמאמציםחיל־האוירנמצאכברזה,מסוגשמכשירלציין,יש

לטיס.מינימאליוגובהישראל,שלהגיאוגרפימיקומהבשלוציפורים.מטוסיםביןתאונותנמרץלטיפולהיחידותבמרביתכשימוש
חמורה.בעייההתעוררהההישגבצדאךבנדידתמרכזיצירמהווההיאשבעטיוטיסהבטיחותמענף/אסא״ליעילותו.אתומוכיחהעולםכרחבי
שלהראשונותייהתקנותא:יסא״למפרטעופותאלפימאותעושיםשנהמדיעופות.רקיילאמהתוצאות.מרוצהבחיל־האויר,שלבחילוצםהמכשירהשתתףבארץ,גם
אתרציניבאופןאמנם,הפחיתו,אמ״ץישראל.שלבשמיהדרכםאלאוהולך,מצטמצםההפגעויותשמספרלוואדיהידרדרהשמשאיתםאנשיםשני
מאודהגבילוזאתעםאךההפגעויות,מספרטסאתהייכאשרא:יסא״למסבירשימושייייעשהאי,סא״לאומר״שבעתידתנאיחודשים.כמהלפניבגליל,עמוק
חיפשנוהאימונים.עלוהכבידוהטייסיםאתהסיכויגבוהה,במהירותסילוניבמטוס־קרבמפעיליציפורים.לקלוטניחןבהםבמכיימיםלנחותהמסוקאתאילצוהקשיםהשטח
להיפגע.מבליהמיגבלות,אתלהפחיתדרךלהתחמקושתספיקמתקרבתציפורשתראהלהקותעללטייסיםידווחוהמכיימיםירדורופאיםשניסמוך.במישורתחילה
לסגורצורךשאיןלנו,גילהנוסףמחקרשתיביןהתנגשותאפסי.הוא-ממנהלמטוסיהם.הסמוכותציפוריםגילו,המכשירובעזרתהפצועיםאלרגלית

לדוגמה,בבת־אחת.הארץכלאתלטיסהבמהירותוציפור,מטוסזהבמקרהמאסות,אתלהפחיתכדישהוכנסנוסף,שכלולסיוםלאחרלחמצן.זקוקיםהאנשיםכי
לאורךהעופות,שלהמזרחי,הנדידהנתיבוכךאדירה.בעוצמהמתרחשתגבוהה,הקרבלמטוסיחדשתקןהואהתאונותמספרהפצועיםהועלוהמתאים,הרפואיהטיפול
שעות,לכמהרקלהיסגרצריךהירדן,מוותמקרינרשמוהשניםבמשךלצערנו,על־פיהטייס.תאיחופותלגביהחדישיםשריחףמהמסוקשהורדהאלונקהנעזרת

יימחדש.לפותחוניתןואחר־כך
עצמן:אתמוכיחותבשטחהתוצאות

קיצוניבאורחירדהההפגעויותעקומת
מספראתלהפחיתנדרשאינווחיל־האויר

הירידהעםבבדבדשלו.שעות־הטיסה
עליהן.בדיווחיםעלייהחלהבהפגעויות,

למיפגעיזירהמשמשהאויררקלאאך
ייקרוההמראה.מסלולגםמטוס־ציפור.

ציפוריםהישאבותיישלרביםמקרים
זה,בשטחההמראה.בעתהמטוסיםלמנועי
להיותאמ״ץתקנותיכולותאיןכמובן,

ייאמצעיםאי.סא״למסביר״מופעלות
המשמיעיםואקדחים,ברמקוליםטכניים,

הציפוריםלהרחקתגורמיםקולות־נפץ
מןמונעיםכמו־כןהמסלולים.משטחי

מים,מזון,המסלוליםבאיזורהציפורים
מוסיףאיסא״ל״ולינת־לילהקינוןמקומות
המסלולים,שלזהבתחוםגםכיומציין,
ובנזק.ההיפגעויותבמספרחדהירידהישנה

לגבולייכמעטחיל־האוירהגיעלדעתו,
ומסכם״מטוס־ציפורתאונותשלהתחתון
בתחוםתיראה,שנהשכלייהלוואי,הדובר: ייהאחרונה.השנהכמוזה,טייסביטחון־שר

נקדימוןישגבF-16D-בלטוסזכההשארוביןהאמריקניחיל־האויראורחדצמברבחודשהיהרביןיצחקהביטחוןשר
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i-1•!•
משלולמכוניתהמפתח

+צנונית

שלההרכבציאתמחדשתבאדג׳ט
והמפונקותהיפות87דגמימציונפרדת
שלה,
לחברי
שקלעיסקה

שטופחו
מועדון

לעמוד
השקם
וטופלו

בה

במשך
מציעה
וקשה

שנה

לסרב
באדג׳ט

Xאחת
לה:

ע20ובו.1.??י־ע״־•״,1״י
1יי־ייי?״״׳יב

כל
אוחודשים

המכוניות
6,000

עםיימכרו
החלכל(קיימ

-6לאחריות
)תחילה

כל
הקונה,

מכונית
ובאדג׳ט

במכוןתיבדק
לתקןמתחייבת

שייבחר
על
.דווויימוחעייי

שמתחייבמוטוריפגםכלחשבונהההילוכים.ותיבתהמנועעל

בנקהשקם,מועדוןבשיתוףבאדג׳ט,
הביטוחוסוכנותבע״מהחיילאוצר
המפתח.אתלךנותניםביט-שיר תקףכרטיסכשברשותןהיום,עודפנהממחיר75%עדיממןהחיילאוצרבנק

מכירותלמרכזשקם,מועדוןחברשלייאוצרית״אשראיקובאמצעותהרכב ליד(תל־אביב6מיטברח׳באדג׳ט,רכבשנים.5שללתקופהמשלימותוהלואות .)קוים(03-32311110טל.,)הסינרמהשייח.20,000במחיררכבקניתלדוגמא:
ותקבלבמזומןש״ח5,000תשלם
לשלוסוסעמדדצמודאשראיש״ח15,000 נוחיותך.לפיהקרןהחזרבפריסת
כלאתתבטחביט-שירלביטוחסוכנות
השקםמועדוןבתנאיהמכוניותרוכשי
ורכבשנתיגרירהמנוילרוכשיםויעניק
חינם.חליפי

1.12.87.פתיחתהמכירה:

•השקמועדוןבעימהחיילtanמק

דגש
י

a״4ייי-יייי־יחהשכוח

U'ftl
wcararent

Budget רכב
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אוירעסקי
אנשיכויאירועינזיאקטואליה

מלון־דירות,הדמיםמאזן7-198תאונותהטסים-ציבוריידע
ומרכזתחנת־רכבת

תחנה־מרכזית
וקונגרסים.אירועים

לאוטובוסים,

אואוניברסיטהלבנייתייועדהנותרהשטחוישפוט

ונופש.ספורטאיזורהתניםמסיהתאונהמקוםהמטוססוגתעופהתביתאריךהצעתיוזםהאזרחיתהתעופהמינהל

מיליון־210כיעלההמתפנההשטחפיתוח50אבידג׳אן707בואינג)ברזיל(ואריגינואר3להגנתיימידעשנושאןחדשות,תקנות

הנוסעים
לפימתנגדות.

בטיסות
התקנות

סדירות״.
החדשות

חברות
המוצעות,
183וורשה62איליושיןו)פולין(ס.ומאי9התעופה

דולאר
מיליון

ובניית
מדוברדולאר.

נמל־התעופה
בפרוייקט

־32כתעלה
בסדר־גודל

סוגיכלשלנחיתהשיאפשרביותר,רציני50פיליפיניםHS748()פיליפיניםPALיוני26והישראליותהזרותהתעופהחברותכל

אחדיםשבועותבתוךבעולם.המטוסים42סיסימקסיקו377בואינגשכרטיסתיולי30בארבעהלמינהללדווחיחוייבוכאחד,

נושאים
פירוט(דקות

עיקריים:
סיבת

איחורים
האיחור

בטיסה
בהוהדרו

מעל
טיפלו
־20ל

156דטרויט־MD80)ארהייב(נורתיווסטאוג׳16
יפורסם
התעופה

מיכרז
ליזםהקיים

בינלאומי
מרפרטי.

למסירת
דברת

שטחי
צופה,
נמל

מיוםכשנתייםתארךהתעופהשדההקמתכי49בורמהפגאן,27׳Fפוקראיירוויזבורמהאוקטי11/וסיבתוטיסותביטול,)בנוסעיהןהחברות

(היקף
שלמזוודות

התופעה
נוסעים,
וכיצד

שלא
פוצה

הגיעו
,)הנוסע

160מאוריציוס747בואינג-)אפריקה(דרוםASAנובי28ליעדן
יארך

חתימת
12עד

החוזה
שנה.
המתפנההשטחפיתוחוכי

שיהאזרחית,התעופהמינהלראש115תאילנד707בואינג()קוריאהKALנובי29ממנושכתוצאהנוסעים,שלורישום־יתר
לאחרכיחיל־האויר,לבטאוןמסרשוהמי,תאוגות43תאונותיאוויר.מנחמתביותרהגרועותמןהיתה1987שנתשהובטחובטיסותטסולאאחדיםנוסעים
יפסקוהחדששדה־התעופהבנייתשתושלםואנשי־צוות.נוסעים1178חייהםאתקיפחוובהןהשנה,במהלךנרשמולהן.

חיל־האוירלבסיסהאזרחיותהטיסות-מורחבתכתבההשנה.שלהקשותהתאונות8מפורטותשלעילבטבלהשיהאזרחית,התעופהמינהלראשלפי

עדבהן.צורךעודיהיהשלאכיווןעובדה,34בע״מנובעזהמסוגבמידעהצורךשוהמי,

היושלאמטוסיםאותםבעובדהנחתועתההאוירית.התחבורהשלהעומסמתקופות

אילתשלהתעופהבשדהלנחותיכוליםנובעיםבטיסותהאיחוריםשרובהיא,אתלשמועכדיבדברהנוגעיםלאנשיםאונמוכהשירותלרמתלדבריוגורםזה,עומס

־50כלנסוענאלצוהתייריםקוטנו.בגללבחברותתלויותשאינןמסיבותכתוצאההדרושות.המסקנותאתולהסיקדעתםחוותמרביתנוסעים.מצדרמותולתלונות

אילת.עדבעובדההתעופהמשדהדקותעצמן.אליהזרותהתעופהחברותפאנלדוברמהלחץלדעתו,נובעים,בטיסות,האיחורים

לתקנותנמרצתהתנגדותמביעמסר,אוחברות־התעופהעלהנופלהגדול
כתוצאה
שהוצעוהחדשות

מבדיקות
שתייש

ביטחוניות.
מטרות.

לתקנות
ורעהאחת

החדשות.
כולו,בעולם

לדבריו,
להוציא
מסוגלתקנות

ארבעה
קפריסיןייארקיע״־עברונהשדהאחאיןזה

יוקאילתבמקוםמופעלותששםבארה״בנמלי־תעופההמינהלמצדשוטפתבקרהלאפשרהיא
בינלאומיותלטיסותחדששדה־התעופהפניסיארציות.טיסותלגבירקהתקנותלידיעתהמידעאתלהביא-והשנייה
בעיתונותפורסמהחודשיםכמהלפנילאילת.צפוניתק״מ11בעין־עברונה,יוקםלמידעלהגיעהמינהליכולמסר,מרלדבריולהכריעלשפוטיוכלשהציבורכדיהציבור

משהוהתיכנון,הכלכלהמשרדמנכיילשלשוטףדיווחללאבעצמוהדרושמכר,כתוצאהלבחור.חברת־טיסהבאיזו
להפעילייארקיע״חברתעומדתלפיהידיעה

הישןשדהיהתעופהכיאומר,דברת,חברות־התעופהעליטילוהתקנותהחברות.התעופהחברותיילאצושוהמי,מאמין
ייארקיע״נציגילקפריסין.טיסותישכר

ייועדשלו,הדונאמים04כיסעלהמתפנה,אותןיחייבוהםשכןגדולה,כספיתמעמסהאתולהפחיתהשירותרמתאתלשפר
בקפריסיןהמוסמכותהרשויותעםנפגשו

בתי־מלון,יכלולהנראהוכפילפיתוחשוטףבאופןשיטפלנוסף,כוח־אדםלהפעיללמינימום.עדבנוסעיםהפגיעה
שלקולהפעלתרשמיאישורוקיבלו

לשדה־התעופה,לנוסעיםטרמינאלמסראלישלהמרכזיתהטענהבביקורת.לחברותמופצתמציעשהמינהלתקנהכל
להתחילאמורותהיוהטיסותטיסות־שכר.

המולד.ובחגבחנוכה
לבטאוןאמריערי,דניייארקיע״,דובר

ייארקיע״שלהשכרטיסותכיחיל־האויר,
מאחרבינתייםמושהותלקפריסין
טיסותבביצועלהתחילהחליטהיישייאל־על

זיכיוןיילייאל־עלישהחוקעל־פימשלה.
יכולהיישייארקיעבעודלטיסות־סדירות,

שלהחלטתהלאחרטיסות־שכר.רקלבצע
לטיסותטעםעודאיןיערי,אומרייאל־על״,

הכלכליתשהרווחיותמשוםייארקיע״,של
במקרהיהיה,ייארקיע״,עלמשתלמת.אינה
עםוגםייאל־על״עםגםלהתמודדכזה,

הקפריסאית.חברת־התעופה
להפעילייארקיע״תתחילזו,לעומת
על־פיא־שייח׳.לשארםחדשקו־תעופה

גםנחתםמצריםעםהשלוםהסכם
ביןסדירותטיסותהמאפשרהסכם־תעופה,

וטיסותייאליעל״,על־ידילקאהיר,ישראל
מתוקףייארקיע״.על־ידילסיני,אילתבין

לסנטהייארקיע״היוםעדטסההזהההסכם
קתרינה.

ייהילטוו״מלוןשלפתיחתובעקבות
מנכ״לייארקיע״אלפנהא־שייח׳בשארם

תייריםתטיסשהחברהבבקשהייהילטוףי
בקשההגישהייארקיע״לסיני.מישראל
אתוקיבלההמצריהתעופהלמינהלרשמית
בכפוףאלוטיסותלהפעלתהאישור

עםלהסכםלהגיעלמחוייבותה

רחוקהגיעהישראליהמזל״ט
שלוטיסות

חברת־התעופה
ייארקיע״

המצרית
כנראה,יתחילו,

ייאייר־סיני״.

באפריל.הפרסיבמפרץהמשייטתאמריקניתמלחמהספינתהאיווה,סיפוןעלישראלמתוצרתפיונירמזל״ט
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,1 יווהאחיל־של•המבצעמחלקתראשעמ״לא

בתקיפתחיל־האוירהשג, -האו״רייחיל־
מספד

אינםמחבלים
אוהנפגונים

-עלנמדדים
ההרוגים
פי
• היעילהאמצע-

•לה
המטדה

לחיות
האמיתית

בהדגשה,
היא

שאינם
לגדום

מקוםביותווהמדויייק
יבולים

•
להסתתד

לאחיל־האויר
מפנינו

נגרר
בשום

שהושמעוהנקמהלקריאות הוא;ליל־הגילשוניםלאחרלמלחמה
שלו,היעדיםאתותקףחיפש •ייבמחבלי
בדמה
הנוחבעיתוי

גבוהה
•לו

וביצוע
תיבנון

מדוייק
מפורט

האחרונה,בתקיפהומושלם
במהבדיוקשפגענולברהביאו
לפגועשרצינו

מרוםדרורמאת
צריך

הצלחת
כילזכור,

התקיפות
באופן
לפי

טבעי
מספר

אין
ההרוגים.
המחב-

מקום
במחבלים
בו

לא
ערוכים

תסתיים
מחבלים

השנה.
והמלחמה
שיקול

הואהמטוסיםבהפעלתנוסףמכריעהלחימהאופילפיפועליםבלבנוןליםמטוסי־ביצעו1988בינוארm׳2
המ-זמן.לאורךבמחירעמידהיכולתחטיבותלמחבליםאיןסדיר.צבאשלמט-תקיפתחיל־האוירשלקרכו^

נלחםכשהואמשלםשצהיילחיראתהשבתקיפהאחד,בבסיסהמרוכזותהיתההלילהתקיפתבדרוס־לבנון.רות
הואחיל־האוירבאמצעותבמחבליםשלישאוחצילהשמדתלהביאמצפההמנעפעולותבשרשרתנוספתחולייה

שנים.לאורךלשלםשניתןמחירמפוזריםבלבנוןהמחבליםממנה.התארגנותנגדצהיילשנוקטוהסיכול,
הואנפגעיםבמינימוםמשימהביצועללוחמתמאודאופייניתבצורהבשטח,מבנהבלבנון.הפלאסטיניםהמחבלים
הראשון.מיומובצה״להמושרשיעדאינהשלהםהאימוניםצורתמחבלים.שלבסיסוהשמידתקףראשוןמטוסים
ישאולם,ומקודש.עליוןערךזהומחנותיאיןמסודר.צבאשללזודומהשלהכללית,המפקדההעממית,החזית
מקבלחיל־האוירכאשרכילזכור,מתא-אלפיאומאותשבהםאימוניםלידבמטע־בננותששכןג׳יבריל,אחמד
מכרעתהשפעהזהלשיקולאיןמשימהבקבוצותהפועליםמחבליםאלאמנים,תקףשנימבנהאל־חילווה.עיןמחנה
חילהפעלתתמידלאההחלטה,עלולא־מרוכזות.מאודקטנותגיייה,בעיירהאירגוןאותושלבסיס
נפגעים.ללאפעילותהיאהאוירתקיפתעל־ידימושגתאינההמטרהמחבליםמטרתהשמידשלישיומבנה
בשמיחיל־האוירשלצפופהפעילותמחבלים.מאותבחיסולאומסוייםיעדהרישלבשיפולים-ברג׳הלכפרסמוך
כשמרביםביותר.כיעילההוכחהלבנוןתקיפתםהיאהנכונההפעולהשיטתהשוף.
בנזקלחושניתןבטיסות,החילמטוסימספרנמצאים.הםבומקוםבכלמטוסיהוסיפוהתקיפהשלאחרביום
המחבלים.לפעילותשנגרםהאמיתילהצלחתקריטריוןאינוההרוגיםבשמירבותסיורמשימותלבצעהחיל
ישבלבנוןמטוסינושלנוכחותלכלהשמ-הואהיחידהקריטריוןהתקיפה.לבנון.

לאמעולםשלה.הגבוההמיבצעיהערךלעולםלתקיפה.שהוגדרהיעדדתוביצועגבוההברמהקפדניייתיכנון
נקמה.מדיניותלפיחיל־האוירפעלמחב-להרוגכדימטוסיםשולחיםאיננולכךהביאולתוכנית,בהתאםמושלם
שלמדיניותלפיפעלנוומתמידמאזמיפקדה,להיותיכולותהמטרותלים.יילפגועשרצינובמהבדיוקשפגענו
בזמןשיותר,כמההמחבלים,תקיפתאוהיתכנסותמקוםאימונים,מחנההמיבצ־מחלקתראש/עאל״מאומר
באההזוהתיזהבוחרים.שאנוובמקוםאמלייח.מצבורחיל־האוירייהישגיבחיל־האויר.עים
האחרונהבתקיפהמושלםביטוילידיקלפתרוןהואשחיל־האוירספקאיןהנפגעיםבכמותורקאךנמדדיםאינם
היתהכיסוד,זהאיןחיל־האויר.שלשברשותהאחריםלאמצעיםביחסלגרוםמצליחיםשאנוההרוגים,או

הגילשוניסי.לילילאחרלתגובהציפיהשבגל-העיקריתהסיבהאולם,צהייל.שלהעיקריתהמטרההחבלה.לאירגוני
תחו-אחרינגררלאחיל־האויראולם,היאבלבנוןמשימותלבצענבחרלהלחיותלמחבליםלגרוםהיאחיל־האויר
היעדיםאתחיפשהואהציבור.שותמןיוצאתבצורהיעילהיותועובדתבכלאותםנתקוףכיוהידיעהבהרגשה
שהתאי־ובעיתויבזמןאותםותקףשלולכלהמטוסיםאתלהביאניתןהכלל.אתלמדודהכרחאיןיימצאו.בומקום
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במחבלבלוחמההחיללהשתתפות

מצדמימיהם.חייהנ׳׳מאשפגשולאלו.מו
מפיתוחונזהריםסייגיםשמיםאנושני,לטייסים,שהוגדרוהיעדים,כל

טייסיםאותםאצללא־ריאליותציפיותהתמ-מאוד.רבבדיוקונפגעוהותקפו
כך.תיראהלאהבאההמלחמה-בהכרחאינןבטלוויזיהשנראוונות

אשסיכנהלאהאחרונהבתקיפהמציעאניחיל־האויר.שתקףמהיעדים
כלכנגדהמטוסים.אתכללהמחבליםבמקומםעצמוולהציבלנסותלמתעניץ

אםטאקטית.תשובהלנוישאיוםאירגונישלהאינטרסיםמייצגישל
הטאטיקותאתולפתחלשמורנמשיךהיהלאאםעצמואתולשאולהחבלה
המחבלים,שלהנ׳׳מאשנגדהנכונותמראהשהיתהתעמולהמערכתמפעיל
לא־להיותמפניההסיכוןרמתתוסיףבעצמהבוחרתשהיאתמונות
גבוהה.מכל.חשובהשלנו,האמתאולם,
חיל־האוירלמטוסיהנשקףהסיכוןעלרקהולכים׳׳בתיכנון.-קודם־כל
בחלקי־נמדדבלבנוןפעילותםבמהלךשייכו־לגביגמורביטחוןשישיעדים,

הטאקטי־עלנשמורואםבלבד.אחוזישהביצוע.-שנית,למחבלים.תם
כזה.להישאריוסיףהנכונותקותוביצועדיוקעלבלתי־רגילההקפדה

בחיל־קייםאינושיגרה׳׳המושגמושלמים.
בכלגרידא.עיתונאימונחזהוהאדר.וביצועגבוהה,ברמהמפורטתיכנון
להש-הדרךאתמחפשיםאנותקיפההבי-האחרונהבתקיפהומושלםמדוייק

תקיפת-והראייהולהפתיע.תנותשרצינובמהבדיוקשפגענולכךאו
בחיל־מוגדריעדהאחרונה.הלילהשאלה-לפגועשרצינומילגבילפגוע.

המילהאתכליללבטלהואהאוירבקרוב.ביתר־בהירות,תתברר,זו
שיגרה׳.׳למגמתיות.נוטהההמוניםתיקשורת

למעלהיסתכלושהמחבליםשאיפתנוהתמקמותשלהטאקטיקהלנוידועה
שיתעס־שואפים,אנוהזמן.כלבחששבינייםבקומותהמחבליםמיפקדות
במקוםלהתגונן׳ב׳איךכל־העתקוהמאוכלסיםרבי־קומותבבניינים
הראשית,המטרהלהתקיף׳,ביאירבקירבתמיפקדותמיקוםגםבאזרחים.

שיבושהיאלהשיגרוציםאנושאותהמרכזיםאובתי־ספרבתי־חולים,
ואנוהמחבליםאירגוניבקרבפעילותהיטב.לנוידועהקהילתיים
כשלימות.אותהמשיגיםולאנפסלתערכית,שאינהמטרה,
נמוךבתקיפתההסיכוןאםגםתותקף
תקיפת־לילהבלבנוןמחבליםיעדכלאולם,ביותר.
ולמטרותערכיתמטרהמבחינתנוהוא

מבניהמריאו1968בינואר־2במותא-גבוהיםבאזורי־סיכוןהנמצאות
שעהבסביבות״המראנומטוסי־הקרב.מטרהמיוחדות.תקיפהשיטותמות

המטו-ממבנהאי,סרןמספר״1522תותקףבוודאות,ברורהשחשיבותה
ירחנקי.היההאויר״מזגהמוביל.סיםקשה.באיזורממוקמתהיאאםגם

לאחרמיידמאוד.בהיריםושמייםמלאהאחרונותבשניםהגיעחיל־האויר
למי־והתכנסנולגובהעלינוההמראה,בעק-בעיקרבתקיפותיו,מעולהלרמה
התנהלהצפונההטיסהמסודר.בנההמתאימותהתקיפהשיטותפיתוחבות

הדרכותנשמעותבקשרבמהירות.אתבוחניםאנואיןהפעילות.לזירת
לג-ההתקרבותעםמהמוביל.אחרונותדרךבמחבליםשלנוהלחימהיעילות

באויר,המתחרמתעלתהלבנוןבולרצףלפיאלאעצמה,בפניתקיפהכל
נמוכה.היתהלאשממילאהתקיפות.
מוחלט.בשקטהגבולאת״חתכנו׳׳טמוןחיל־האוירשלנוסףפתרון
לבואנוציפהלאאישכיברור,היהומצ-לפעוליודעחיל־האוירבזמינותו.

המע-בדקותנכנסים.אותנוראהולא-האפשרייםהפעילותמודיבכלטיין
ועדהגבולמעברמרגעשחלפוטותומסובך,מורכבמיבצעמתיכנוןהחל

במהי-לעבורהספקתילמטרהההגעה-ויותראחדיםימיםלהימשךשיכול
עלנקודת־הציון,עלהנווטעםרותוכלהספורות,שעותשלתיכנוניםדרך

בשטחההתנהגותועלהפעולהתוכניתשלליכולתוקלאסיתדוגמהבהזנקות.
להתפתחויות.בהתאםקצרותבהתרעותלפעולחיל־האויר

החוףעלממוקמתשהיתההמטרה,רצועת-האדוםבקופעילותוהיא
סמוךחד־קומתי,ביתלעיננו:התגלתהבכללפעוליכולחיל־האוירהביטחון.

מליםכמהעין־אל־חילווה.למחנהמאודהדעת.עללעלותהיכולאופן
המטרה.עלוירדנוהפנימי,בקשרתור־בלבנוןשהתקיפותספק,אין
התגברהמסוכנת,ולאמרוחקתברקע,הטיי-שלהמיבצעילניסיוןהרבהמות
מתחילתכמעטשנורתההנ״מ,אשהטלתתקיפה,הצעירים.בעיקרסים,

לארגוע.הייתילבנון.בשטחהטיסהוהימלטותמטרות־אמת,עלחימוש
בזוויתמכסה.החושךאותנו.רואיםמשמעותיתתוספתמהווהנ׳׳מ,מאש

חדות,יורדאחדמספראתראיתיהעיןשעודטייסיםשלהמיבצעילניסיונם
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, אות״הטרידו
במקצת
עלמחשבות
תקלות

אפשריות
במטוס,
מאשהיפגעות

מפסקאו״מ,1ה
1אחראו1ה שכחת•שאול

להפעיל.
לג׳יה.

סמוךג׳יבריל,אחמדשלהעממית

השניבגל״הייתיאי:רס״ןמספרעלגם•חשבת
מהי-היתההגבולחצייתהתקיפה.של ולא־לא־קרובהנ״מאשכשברקערה,והילדים,אשתי מאותבמרחק
עים

מסוכנת,
נותבים

שנראתה
זוהרים.

בצרורות
הירגשתי
קלי-של

בטוח מחשבותבמקצתאותיהטרידובעצמי.קילומטרים
היפגעותבמטוס,אפשריותתקלותעל שאוליאחראוזהמפסקאוהנ׳ימ,מאש״בארץממני

אשתיעלגםחשבתילהפעיל.שכחתי
ממניקילומטרםמאותבמרחקוהילדים,
בארץ.

הנוףבלילה.מאוחרתהיתההשעהמפנההצידה,ושוברחימושמשחרר
עלחוזרהיוםמטיסותהמוכרהלבנוניאחריו.לבאיםמקום

להוראתעינייםבכיליוןחיכינועצמו.אשהתגברההפצצותהטלתלאחר
לכניסה׳.רשאי׳הבקרההתפתחותשלביבכלאולם,הנ״פו.
המחשבות.כלנשכחוההרשאה,עםפרופילעלשמרהברקע,רקנשארה
מאשמתעלםונמוך,עמוקנכנסתיהיתההתקיפהאותנו.סיכנהולאנמוך
היההתפוצצו.שלנוהמטרותהנ׳׳מ.שבאנו.ידעלאאישיחסית.קלה

אמל״ח,במיצבורפגעתיכיברור,ראולאאךתוקפים,אותנוראואומנם
שנדרשנוכפיממשמדוייקת,פגיעה״מסתלקים.אותנו

״בתדריך.החזיתמיפקדתאתתקףאחר,מבנה
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ייאופי"

ידרובהישגהעולםכלסורסבאופיר
סניפיגו:לשרותוייבנ"שקם",שביןיימועדוןהמוצלחהשילובהתעופהבחברותטיסותלבחירתך,חלומךלהגשיםתוכלטווס,ב־אופיו
)על-אל(פסג'32יהודה-נןברחי-אביב-בתליוצר-טור""וחברתייאופירייהחיי"אוצרמוזלותלטיסותואפשרויותהסדירות,טיוליםחופשה,למטרותתכניותיוולקיים

03-280025,209777טלנונים:השנהלצאתמגוונותאפשרויותעבורךהיעוץאטרקטיביים.במחיריםומיוחדותאמריקה,יבשתבאירופה,־וביקורים

דודטלפונים:המלךמלוןבאגף-בירושליםידעתושטרםומחיריםבתנאיםלחוייל,חינם.כמובן•הנושאיסבכלוגם...אוסטרליההרחוק,המזרחאפריקה,

סין.
מומחינולשרותןיעמדוביצוע,לשם

ייטור"ממשרדיייאופירלאחרהיום,עודגשוכספרוזכותךאתהגטח
בחיפה

,227401
ברחי־

,222777
העצמאות

02-240491
2טלפונים:6

•הבטחאתמקומרבמטוסהיוסועודמקום־הזמןהמוצלחהטיסותשילובאתעבורךשירכיבו
-בבאר

673011-2
-שבע

,673434
נציגותייאופיר
04-673037

ש.מ.אצלייטור"
טלפונים:גולןפסג'49העצמאותברחיוו״טבן1988בשנתתאריךלכליהיהנפלאועולםביותר.והכדאי

74615,34625מפניכספךאת•הבטחידרובהישג
מול-בקרית־שמונה

057-38702
טלפונים:הצפוןמלון

94024506-944234,לחולהעלוליםשינויים

במקריםבערכו.
להתקשר

של
לאריק
צורך

שמחוני
במידע

-
נוסף
רכז

ופרטים
מכירות

נא
אוצי

2)בכלשעה(20556-30:)ביפר(הודעותמסירתהטיסה,אתלבטלתאלץבאם•

לדולר.צמודכספךלךיוחזר

החיילאוצרבנק־אוצריתבמועדון
שלחודשיתשלוםוכדאי.ארוךאשראילךיש
לדוגמא:בעודבלבדריביתשלנמוךחודשיהוזזואשראיבתנאיהכרטיסשלמיידיתרכישה

ריבית

ייחודיים.

צמודתכהלוואה-במיוחדנמוכה

שאת

מניות
(לדוגמא

הקרן
בתום
בנקאיות,

תחזיר
תכנית

בפרעון

במועד

קרן
חסכון

לךהנוח

חסכון

עד
במכירת

צבא

2מידרכוש,199ו
ושייח.03סבכ-

188לקיץלאירופהכרטיסים

את

נ
הקרן

-וו
במועדתחזירהצמודה

ש״ח
הנוח

צמודתהלואהלפיהיאהדוגמא(לךשערלומובטח־ייבכי"םייכרטיסע•.)וכויסמדרקרןבפרעון-5/90ב,קבע,לשנה.9.8%ריבית-חודש36עד-24למדד
הריביתכאשרלשנה-9.8%במדדלבטלתאלץבאםטיסה,ומקוםחליפיןבריביתצמודהלאשיקליתבהלוואהאו

והקרןחודשמדימשולמתהצמודהלדולר.צמודכספךלךיוחזרהטיסהאתלשנה.25%כיום-הפריםלפימשתנה
36עד24לאחרמוחזרתהצמודה)טורסאופיר(עיייחברת

.)חודש

אתה-חשק״םבמועדון
ביותרוהכזובותההצעותאתמקבל

^״״׳־"\יי

Kהאיציהח־יבעח0
כל

(״״|-
yיחואחד

ו•«זיווו-
וגינזס
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בישראלבביקורהוקבלאק

הנץ
מותמרוםדרורמאת

סידרת
ברורות
הטיסהניסויי

כברוחמורות.
הראשונה,

השוזוו
זכה
לאחר

CRASHWORTHYלתוארהמסוקבארה״בהתרסק1981•אוקטובר•
Jמסוק־סערBLACKA60UHCHOPPERולא)התרסקות(חסין

HAWKשהוכתבוהשרידותאיפיוניבכדי.תנאיהאמריקני.הצבאשל
המסוק,יצרניתייסיקורסקי״,לחברתשלאחרבחקירהשנתבררכפיהריסוק,
תקו-לאותהעדשנודעומהקשוחיםהיומב-כבלתי־שרידים,הוערכוהתאונה,

בפגיעותלעמודהיההמסוקעלפה.הקודם.הדורמסוקילגביהצוות,חינת
עליוהוטלורגישים,באזוריםקליעיםאנשיכלניצלוהנ״לבתאונהאולם,
לחתימהבקשרחמורותמיגבלותהרסלמרותוזאתוהנוסעים,הצוות
להפגיןעליווהיההמותרתהאקוסטיתהמסוק.גוףשלמוחלט

החדשניתיכנונוריסוק.בפניעמידותתובלתשלהדגלמסוק-הוקהבלאק
עמידותלומקנההמסוקשלוהמקוריויוצרתוכנן-האמריקניבצבאהסער
מקלי־היפגעותמפנימוחלטתכמעטמטרתוווייטנאם.ממלחמתלקחיםלפי

)ואחורי(ראשיהרוטורראשיעים.הראשוני,תיכנונולמןהיתה,המקורית
TOLERANTDAMAGEמסווגיםותיפקודהקרבסוגיבכלהשתלבות

מייצבמותקןבמסוק,)בנזק(עמידיםתובלת־מיבצעיבניהולעיקריככלי
לבסיסחזרההמאפשרמיוחדכיווןשיפורעלשהושםמיוחדדגשאויר.

מרחקאחורי.רוטורללאאףונחיתההמ-שלהאנכייםהאוירייםהביצועים
ביצו-וישנםהמנועיםביןתוכנןגדולמליאהפעילותלבצעלומאפשרסוק
מערכתאחד.מנועעםאףטוביםעיםובכלהמתוכננתהמשקלמעטפתבכל
ובעלתכפולהבמסוקהדלקמיכלימסוקוהטמפראטורות.האקליםאזורי
מקליעים.היפגעותכנגדעצמיתאטימהמשמעותיתיגבורמהווההוקהבלאק
כפולה.הזנת־דלקמערכתלמסוקישכןשלוהאסטראטגיתהטאקטיתליכולתו
)ואחוריביניים(ראשי,המימסריםכלמסו-הסערבתצורתהאמריקני.הצבא
לאחרדקות30עדלפעולמסוגליםלוחמיםכתריסרלשאתהמסוקגל

השמן.כלאובדןהצוות.אנשילשלושתבנוסףחמושים
לשאתהמסוקמסוגלהקרבבתצורת

(PRIMARYהראשייםהמפעיליםנשיאת(מערכתN־ESSSמיתליעל
בשיריון,ומוגניםיתיריםSERVOS)־16לבנוסףהלפיירטילי16)מיטענים

וקיימתמשורייניםהטייסיםמושביארבעהאוהמסוקבבטןנוספיםטילים
שםהדק:בלאקמסוקישלסלדהמע־הטייסים.ביןרסיסיםנגדמחיצה1360שלבתכולהנתיקיםדלקמיכלי
ות7שריהדאהמשתקכפולתהיאבמסוקההידראוליתרכתגאלון.

»1m0•••-•••-•-•••••אלה,לכלובנוסף(TRIPLEX)שלושהראשוןהסערמסוקהואהוקבלאק
שיילחלוטיןידניתהטסהמתאפשרתמתקד־שרידותדרישותעל־פישתוכנן
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ביקר1983בספטמבר
הוקבלאקמסוקבישראל
•האמריקניהצבאשל

בארה״בהאחרוןבביקורו
יצחקהביטחון,שרצפה
חלקנטלובובתרגילרבין,

יש•הוקבלאקמסוקי
התעניינות
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ך־:

הידראולית.מערכתללאהמסוק
היתגלותוסיכוייהחתימותהקטנת
צפוףלחימהבאיזורבמעברנמוכים
עיצובבאמצעותהוקבבלאקהושגו
המנועיםכונסיהמיבנה,שלמתאים
החתימההקטנתהראשי.הרוטורוראש

מיוחדעיצובעל־ידיהושגההאקוסטית
הקצה(משיכתהראשייםהלהביםשל

.)ופיתוללאחור
שנלמדוהחשוביםהלקחיםאחד
החשיבותהיתהווייטנאם,במלחמת
מסוקיצוותאנשיעלבשמירההגדולה
הוקהבלאקהטייסים.ובעיקרהסער
נחי-בפנילחלוטיןכמעטלעמידנחשב
הטיי-ומושביהנחיתהכניריסוק.תות
אנרגיהספיגתבכושרמצטייניםסים

המנועים,שליתירותתמיכותגבוה,
חדי-מונעיםוהרוטורהראשיוהמימסר

תאלתוךאלוכבדיםגופיםשלרה
ניתניםוהחלונותהדלתותהטייס,
בעלהואהמסוקבחירום.להשלכה
התהפכות,למניעתגבוההיציבות
בקר-לייהיתקעות״.נוטהאינוהחרטום

כושרבעלחזק,גלגל־זנבוקייםקע,
המאפשרבמיוחד,גבוהאנרגיהספיגת
גבוה.כשהאףקשותנחיתות

התרס-במקריביותרשכיחהבעייה
נמנעת-ההיתלקחות-במסוקיםקות

בישראלביקורובעת2ו2בבל־מלווהןהלבלאקסער:מסלקישלדלדלתשנישלמיוחדעיצובבאמצעותבמסוק

לפחותהיא)אחתטיסהשעתבתצגתביחסשעות־עבודהמינימוםמיזערי,מכנירחוקהממוקמיםהדלקמיכלי
הנידרשתהטיסהבטיחותאחוז9.9875בדי-ציודומינימוםאחתלשעת־טיסהקיימתכןחשמלי.ומחיוטהנחיתה
0.9998לפחותשלבסיכוימוגדרתאלפילאחרמתחזק.וכוח־אדםקהבמערכתשסתומיםשלאטימה

אחתשעהבתמייצגתמשימהלהשלמתבצבאמשימותומילויטיסהשעותבאמצעיםדילאואםההידראולית.
איבדרגתקלהלתיקוןהממוצעוהזמןהמשימהאמינותכינמצאהאמריקני,מתגהשליטהבמערכתישנואלה,

למעלההיותר.לכלשעה0.68הואמיי-משימהלהשלמתהסיכוי(הנדרשתאוטומאטיבאופןהמפעילעינרציאלי,
האש.כיבוימערכתאת

אחלהטיסגבוההשמישותרמת
נמוךהטייס

יוצאודמן־הכלל

תואיברוב

ועומס

הטיסה.

בתאהעבודה

המסוק

נוחותהטסהתכונותהוקלבלאקי
הוקהנלאק

400

נוחת

רגל

תוך

לדקה.

שיעורי

נוחהוא

הנמכה

להטסה

גבוהים

גם

של

בגובה

עד

חדשני,בעיצובהמצטייןהזנב,גלגלנמוך.אחרמסוק־סערמלכליותרובטוחות

אףעםביותרקשותנחיתותמאפשרמיבצעיתבפעילותאובתיכנוןהנמצא

המלהי-המסוקיםאחדהואהזקהנלאקבחי-(מתכוונןאופקיזנבלמסוקכיום.
ייגינראלמתוצרת־ז,007ה־מנועיגבוה.

שלטיסהדו״חלהלןלהטסה.ביותוביםהמשמש)אוטומאטיתגםרום
ביותרלמתקדמיםנחשביםאלקטו־יק״,

עליו:לטוסשזנההטייסיםאחדהגוףמצבשלולריסוןלאופטימאציה
ההמראהלאחרהנסיקהשיעורבעולם.

כיוםהטסיםהמסוקיםממרביתגבוהבמהירויות(AT1TTUDE)במרחב

עםלדקה,רגל5־000בומסתכםבעולםהטו-בסערממסוקיאחדהואייהבלקמער-המסוקמכילעוד,גבוהות.טיסה

מאקסימלי.רוחהמסוקיםאחדהואלהטסה.והנוחיםבים(FPS-אוטומאטיתבקרהכת

AUGMENPATH-FLIGHTצבאייםאיפיוניםלפישתוכננוהראשונים

(TATIONנוחותהטייסמתאוהיציאההכניסהמרהכלל.יוצאיםביצועיוטהורים./גוףמצב/כיווןלשמירת

מידישהאחוריהמיטעןבתאגםמאוד.הטסהומערכתקבועים,טיסהמהירות
הנחתתומתאפשרתלתנועהגדולווחמצו-המסוקשמפגיןהטיסהתכונותAUSTAB1LTY(SAS-אוטומאטית

SISTEM)GEMENTATION-שהקולק-העובדהביותר.מהירהלוחמיםרכישתזמןבו,לשלוטמאודקלינות.לשי

הכניסה,עלמאודמקלהמתקפל,טיבעלהעבודהעומסקצר,בתיפעולוהניסיוןתכ-ולעיצובהבסיסיתהיציבותפור

מאוד,נוחיםהכסאותנוח.המדרגהוגובהגבוהבביצועיםוהדיוקמיזעריהטייסבמנו-טמפראטורות־יתרהניהוג.ונות

בקלות.אפשריהכיווניםמכלוויסותםבהרבהגבוהותשלוהטיסהתכונותמאוד.ללאאוטומאטי,באופןנמנעתעים

הראותארוך.לזמןגםנוחהבהםהישיבהבמרביתומזכירות,2ז2הבל־שלמאלההטייסים.מצדבתשומתילבצורך

תנאיבכלטובההטייסמתאהחיצוניתההתנעההיסעור,שלאלואתהמקרים,עקבלפעול,מפסיקאחדמנועכאשר

המכשיריםלפאנלספוגכיסויהטיסה.אתבו־זמניתלהתניעניתןופשוטה.קלהאוטומאטיתמאיץפגיעה,אותקלה

מער-וקיימתרבה,במהירותהמנועיםשניאובדןעללפצותכדיהשני,המנוע

בכלהחלונותעלהשתקפויות־אורמבטלוהתנעהאוטומאטיתבקרת־התנעהכתברו־הסל״דנפילתללאוזאתההספק

כמואגכיים,המחווניםהתאורה.מצביוקלה.נוחההקרקעעלההסעהעצמאית.ידניתלהטסהניתןהוקהבלאקטור.

לקריאהקליםהחדישים,הקרבבמטוסיההגאיםותגובותיציבהמסוקבריחוףהייצובמערכתעזרתללאלחלוטין

צבעכאשרמיידיתתשומת־לבומושכיםתוךוהנחיתות,ההמראותנםמצויינות.לזאתובנוסףהידראוליהגברוללא

(מחוץלאדוםמישתנההנתוניםהצגתעצוםנלגל־הזנביתרוןנוחות.ריצה,כדיבתימרונים(גםבדוושותשימושללא

.)למיגבלותבשטחגםתנועהכדיתוךלנחות,וניתן.)חריפים
חול.אוסלולהלאאדמההיאהקשההנחיתההתרסקות:ניסוי

ביו-מדוייקיםהדיניטאלייםהמחווניםהתחזוקת־איפיוןוהגדרותדרישותללאשלםנותרהמסוקוגוףהונבעל
האוב־המחווניםאתיפהומשלימיםתרהוקהבלקשלביותרהבולטתהתכונהיועדוהוקהבלאקשלוהאמינותיותחורלד,מסלקהוחלףהונבנלגלפגע.

מאוד.טובהבאיכותהקשרמערכתיים.הפנייהשיעורישלו.התימרוןכושרהיאלצורךהראשוניתיכנונומתחילתהיוםלמחרתשיסהלכשירות
ותאיהם,אףטוביםוהחימוםהאיוחרההגאיםתגובתמאוד.גבוהיםוהגילגולסיכויגבוהה,שמישותרמתהשגת
קירקועמשךמשימה,להשלמתגבוה
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המסוקבתיכנוןכיבעליל,ניכרהאחזקהמפעולותאחוזמחמישים
הנדרשות

מאיש־צוות
מדרג

אחד,
אינןאי

פעולהואף
מצריכות

כזאת
הרשקעיותר

התחזוקה
מאמץ

הכרוכות
לצימצוםגדול

בתיפעולו
דרישות
בשדה

ביצועיםמימדיםתכונות,
נהגורביםטכנולוגייםחידושיםהקרב.למי־טכנאים.משנייותרדורשתאינה

כללייםמימדיט
סי־המסוק.במערכותבפועלומומשולשי-(עדאורך־חייםישהמסוקבנה

מטר16.4-ראשירוטורקוטר
נעשהואביזריםמערכותקופסות,דררשעות־טיסה.8,000בן)פוץ

)סובביםרוטורים(עםכלליאורך
מהםאחדלכלגישההמאפשרבאופן

מטר19.8
מדרגות,ממקומם.אחריםלהזיזמבלי

מטר15.3-הגוףאורך
בנוייםומישטחי־עבודהאחיזהנקודות

מטר5.0-מירביגובה
להרכבתהמסוק.בגוףאינטגראלית

מטר3.4-אחורירוטורקוטר
והרוטורהמנועכגוןכבדיםמיכלולים

מטר2.4()מירביהגוףרוחב
ופשוטקלפריק,מנוףהותקןהראשי,

מטר2.7הראשייםהגלגליםמפשק
הרוטורעצמו.המסוקגוףעללהרכבה

והגלגלהקרמיםהגלגליםביןמרחק
ארוכותקורותמשתימורכבהאחורי

מטר8.8-האחורי
נגד-להביםזוגיוצרתמהןאחתשכל
בליברותמשקלעשוייםהלהביםומעטיהקורותיים.

10.920-ריקבסיסימשקלכלברוטוראיןמרוככים.מחומרים
)חיצוניודלק(לוחמיםמירבימטעןאינווהואאטמיםאומיסביםצירים,
5.970כחמישיתהרוטורמשקלשימון.מצריך
20.250-מירביהמראהמשקלבאו-קונבנציונאלייםרוטוריםממשקל

גאלון360.5-פנימידלקנתוניקטןשבוהחלקיםומספרגודל,תו
מהמקובל.עשיריותבתשע

הנעהאמצעי

תוצרתGE,T-700700מנועיםשני טיטאניוםשלחוזר,
אלקטריקיג׳נראליחברת

מנוע:הספקמחישולכרלועשויהראשיהררטור

מלא/יבשכייס1560ממיסבים,מורכבהואאחד.טיטאניום

שר
בלבתרגיל

יצחקהביטחון
ו2השתת

רבין

מסלקי
צובה

הלקבלאק
בארה״ב

אשר
לבדיקת

אינם
ראייה

דורשים
פשוטה

שימון,
ומוחלפים

ניתנים
יעל

1260

כייס1600

כ״ס

־2ל

בתיפעול

דקות

ממושך

ונו-מאודרחביםהטייסשבתאהמיטען
שניות־10לכ״ס1890עשויהלהביםמעטהבלבד.תנאיי

לטייס.וציוד־עזרמפותלאיכסוןחים
שונים,ומרוכביםפלאסטייםמחומרים

צוות.אנשימספר

הראשילוישמשקל.מיגבלותאיןהוקלבלק
המאפשרים

ניתן
תיקוני

להחלפה
שדה

בשדה
מהירים.

הקרב.
הלהב

שלהמפליגהמקלען/מכונאיטייסיםשני-שלושה
מעבר

הלק:הבלאק
לתשעים

הטיהווית
מעלות

POWEROVERאנכיטיפוסבצו-הצוותלאנשיניתןמיוחדצ׳ופארהתאלתוךמאוד.גבוה

בתצורת־סער-לדקהרגל2,500המורכ-מיוחדים,רעידותמשכבירתמשקלבכלמטעןלהכניסניתןהאחורי

מירביחמחידותאתומצמצמיםהראשיהרוטורעלביםהמסוקשלהנשיאהיכולתגבול-שהוא
עםקשר130/קשר164מייצגמשימהבמשקלסגורותדלתותעםבתצורת־סערהמ-לגוףהמועברותהרעידותעוצמתהמוע־המשקלולאהמטען,תאגודלהוא
הראשיהרוטורשלהיותועצמי.סוקמהיריםוהלוחמיםהמטעןפירוקמס.

קשר152-מירביהמראהבמשקל/אחדמנוע
לומקנהמרובביםמחומריםמורכבההנח-משטחההסתלקותומהירותביותר

Gמעטפותפגי-(כנגדבאליסטיתעמידותשיפורומגדילהלממוצאמעלגבוהההיאאףתה
52.3קשר10־0125במהירות־60.5איטיתסדקיםוהתקדמות)קליעיםעותהמסוק.שרידותאתמשמעותית

קשר150של()התחלתיתבמהירותלשנייהG.-1.75תאוצהבנייתקצבביותר.
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יגטארטסארווח
אלנוויביקירמאת

הנשק
הסובייטי

הגרעיני
והלאנס

האוירי,
האמריקני.
שנועד

כן
להטלה
ישנו

הימיהגרעיניהנשקוכלממפציצים,הנשיאשלהישגיוהיומהאלה:11
ישבסו־הכל,ועוד.בצוללותהמאוחסןוואשינגטון?בפיסגת/ורייגן•
רקמורידהנוכחיהנשקשפירוקלזכורסוביי-הסכמההשיגרייגןתשובה:

מארסנלאחוזיםארבעהעדשניים״אופצייתבשםשנודעהלהצעה,טית
אינוהואהעולמי.הגרעיניהנשקשנותבתחילתכברשהעלההאפס״,

מאיוםהעולםאתאופן,בשוםמשחרר,בריה״מחזרהלמעשה,השמונים.
גרעיני.לבצע1977משנתשלהלהחלטה

מגמהכאןניכרתהאםזאת,ככלש.לטווחהטיליםמערךשלמודרניזאציה
חדשיםכוחותיחסילאירגוןפובייטיתטיליהכנסתעל־ידיבאירופהבינוני
SSבאירופה?זאתכשעשובשעתו,לזירה.20־
אתלהסיטהציעוכברהסובייטיםת.בבי-רבהלדאגההדברגרםהרוסים,

-אירופהמאדמתטאקטילטווחהנשקצעדבעקבותובארה׳׳ב.אירופהרות
גםהסובייטיםסירבו.והאמריקניםמערךאתנאט״וכוחותפרשוזה

מספראתלצמצםמוכניםשהםהודיעו,באירו-בינונילטווחקשלהםהטילים
להפחיתכדיבאירופה,שלהםהטאנקיםההתרעההתבססהזמןלאותועדפה.

בכוחותמעליונותםבמשהוהאוי־היכולתעלהזירתיתהגרעינית
הצ-סתםאלואיןאםקונבציונאליים.המוצבים^111־Fמפציצישלרית

התיכוןפירוקלהסכםהמשךיהיה•״א«
הציועלבבריטניה

ובים־הצפוני.
עות,בים־האמריקני

גישה
שנזרקו

סובייטית
לחלל

חדשה
התיקשורת,

ורצינית,
אלא

אזי
זו

קצרלטווחהגרעינייםהטילים
1981

״אופציית
עלהתבססה

של״האפס
הדרישה

משנתרייגן
שהרוסים

ניתן,
שלתחילתו

אולי,
תהליך
לראות

חדש.
בהסכם

כמו־כן
החדש
יש

למספ-רקלאמתייחסשהמערבלזכורבתמורה^20־SSטיליעליוותרובוושינגטוןשנחתםובינוני,
אוכאלהטילים,שלוכמויותריםמצד11והפרשינג־השיוטטילילהסרת הסובייטיתלהתנהגותגםאלאאחרים,שניםאחריהנוכחית,בפיסגההמערב.הסכם״חתם־כלומר־8.12.87ב

רבותלטווחהטיליםלפירוקנוסף,
הסכימו

משאשל
הסובייטים

ומתן
להצעת

קשוח
רייגן

ומייגע,
יוגשומשנת

בשאלות
הצעות
כמושונות,

סובייטיות
אפגאניסטן.

רציניות
אם

באירו-הקונבנציונאליהנשקלצימצום1981.שלבפיתחומצוייםאנו־ארוך
לנסיגהמוגדריםיעדותאריכיפה,הסובייטים?השיגוומהש. זכו-לגביסובייטישינוימאפגאניסטן,לאירו-שהוכנסהאמריקניהנשקת.נהנינו־לאאםחדש.עידן

פהחסרת־ערך׳אבלטובהמהצגה
עלהמאיים

־1983ב
אדמת

עלהוערך
בריה״מ

ידם
גופה,

כנשק
ולא

יות
צום

האדם
הנשק

והחשוב
הגרעיני

מכל,
לטווח

הסכם
אסטראטגי,
לצימ־

להיחתםהאמור",START״הקרויבמזרח־וארשהבריתכוחותעלרקפרוייקטראשגולד,דורי•
הדבריםכליקרואם-הבאהבפיסגהמפקדיהעריכוזמן,לאורךאירופה. בפיתחושאנולומרנוכלהריהאלה,הערךבעלהואזהנשקכינאט״ו,למחקריםבמרכזארה״ב

פית.יפהע״שאסטראטג״ם
ההרתעתי

הסובייטים
הגבוה

השיגו
ביותר

הסרה
בזירה

הא-של
שלהאירו-

מהצגה
עידן

טובה
-לאאםחדש.

בוואשינגטון,
הרי

הפיס־אבל
שנהנינו

נטולת־ערך.תיוותרעצמהגהשטחיעלאירופהמאדמתהזהיוםעלחל־אביב,באוניברסיטת
בריה״מ. בעינה״הכוכבים״מלחמתאתלבחוןישפרופורציותבאילוש.גורבציוב-רייגןפיסגתהישגי

עלאיוורנועלוהשלכותיה
הישגי

ידך?
שהוצגוכפיבפיפגה,הצדדים

להכ-רייגןהנשיאהזדרזמדועש.
גורבצ׳ובשליציאתולאחרמידריז,מראשיחלקרקהורדוראשית,ת.
עליוותרלאלעולםכימוואשינגטון,האירו-בזירהובעיקרהגרעינייםהחץ
הכוכבים״?״מלחמתפרוייקטמסויימתרלוואנטיותגםישנהפית.
השמרנימהצדבאכנשיא,רייגן,ת.האמריקניםחששובעברהמזרח.לגבי

בכלהאמריקנית.הפוליטיתהמפהשלאולסיןהטיליםאתיעבירושהרוסים
החשובצעדוהיהכהונתושנותשמונהשנחתםההסכםלחסלם.במקוםליפאן,
״מלחמתפרוייקטעלההכרזהביותראפש-ומונעגלובאליהסכםהואהפעם
כללאורךניסו,הסובייטיםהכוכבים״.מסויימים,הישגיםהםאלהכזאת.רות

לשיחותהזההנושאאתלחברהדרך,שנוצרההטובהלאוירהשמעבר
בסירובנתקלואולםהנשק,פירוקאינםהםגםאךההמונים.בתיקשורת

אתזהבפרוייקטרואהרייגןעקשני.בעיות.נטולי
התו-בשבילוהבאים.לדורותתרומתו

תוכניתשהיתהמההיאהזוכניתמוגבלצימצום
חוסרלמרבהקנדי.לנשיא״אפולו״

של״הכוכבים״מלחמתתוכניתהמזל,למשל?בעיותאילוש.
מתוכניתכמהפיויקרהמסובכתרייגןהקונוונציונא־העליונותלמשל,ת.
״אפולו״.העליונותכנגדוארשה,בריתשללית

ההסכםהשפעתלהיותיכולהמהש.נגעלאאיש;גרעיניבכוחהמערבית
איזורנו?עלהאחרוןברי-שלהעצמאייםהגרעינייםבכוחות
ההסכםשלהאימותמערכתת.לטווחהנשקכלקייםוצרפת.טניה
נושאטילאיזהלקבועבוודאיתתקשה־500לועדמאפסשלבטווחיםטאקטי
גר־אוכימיקונוונציונאלי,ראש־חץמהצדוהפרוגיםהסקאדים-ק״מ
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לארשילירשaא
טיל

:)בשיגורמימין
משמאל(2פדשיוג־
באירופה

על
בברהם

משגר,
לא

עיני.
אמצעי

לכן,
השיגור

ההסכםפוסל
בקאטיגוריה

את
500שבין

עצם
טילים

ההסכם
לטווח

הנוכחי
בינוני

הסיר
וארוך

את
ולכן

האיום
נשאלת
של

למדינותעכשיוכדאיהאםהשאלהאמורההאימותמערכתקיימ.5־000ליוצבו
מערכותיבמימוןלהשתתףנאט״והשיגוראמצעיייצורעללפקחגם

השא-הטאקטיים.הטיליםמפניההגנהיווצרו.לאשהםלכךולדאוגהללו
ימשיכוהאםהיאיותרהגדולהלהאוליצרכריהיימתוכללאכאשר
תקופתעל־סףהעומדיםהאמריקנים,תוכללאגםהיאכאלה,טיליםלהעביר
שהתבססהתוכנית,לממןקיצוצים,במזרחיכריתהלבנותאותםלספק

אינושכברתרחיש,כנגדכתשובההתיכון.
הנוכחיההסכםמימושלאחראפשרי.נשקרקהסובייטיםמכרוהיום,עד
בש-רקלפגועמסוגלתבריה״מתהיהבמזרח־התיכוןלידידיהםטאקטילטווח
והפחדבאירופההתעופהמשדותלישלסוריה.1״SS21וסקאדכפרוגטילים
כתוצ-סובייטיתעליונות־אויריתמפניאיןהסקאד,טווחקיימ,־300למעבר
קטןאלה,שדות־תעופהמהשמדתאההסובייטיםשנתנובינונילטווחטילים

לגמרי.חוסללאאםאיפואאתביקשואומנםהסוריםלסורים.
לפתחימשיכושהאמריקניםייתכן,500שלהטווחבעל23־SS,הטיל
אחריבמיוחדהכוכביס״.יימלחמתאתסירבו.הסובייטיםאךהקיימ,

ישלושגםגורבאציוב,שלגילויוזהסעיףהכניסולאהאמריקנים
כן,יעשושאםמעריך,אניכזו.תוכניתאלאישראל,עלשחשבומפנילהסכם,

-מההסכםישראלשלהרווח
לסוריהss-23טילי-־הכנסתא

הנשיאעבודייהסוסביםמלחמת
תוכניתשהיתהמההיארייגן,
חבלקנדי.הנשיאעבוראפולו״י
כמהפימסובכתשהיארק,

בטווחבאיומיםבעיקריתעסקואתיעבירוהסובייטיםפןשחששומפני
אםהטאקטי.בטיוחולאהאסטראטגילסוריהלדרום־קוריאה,שלהםהטילים

להציעהמסוגלותישראליותחברותישמשברשלובמקרהללובאפילואו
בסדר־גודלהצעותלאמריקניםישראללאירופה.חזרהאותםיעבירו
מכך.להרוויחעשויותהןאסטרטאגי,ללאממשי,רווחפההרוויחהבהחלט

השפעתלדעתך,תהיה,מהש.מצידה.כוונהאומאמץכל
כריהיימ?יהודייציאתעלהפיפגה

יהודייציאתשלהשיאשנתת.אפשריישראלינתח
היתה-יהודים50,000-בריהיימ

הסכםעלהשבהבשנהבדיוק1979.פרויי-לדעתך,עתה,יקודםהאםש.
האמריקני.בסינאטלדיוןסאלייט־ווהנשיאשלייהכוכביםיימלחמתקט

ירגישוהסובייטיםאםהיאהשאלהגםיקודמוולפיכךבמשנה־מרץרייגן
בריה״מיהודיבפניהשעריםשפתיחתבזמנו?שהוגשוהישראליותההצעות

בקו-הפסיגההסכםשללאישורתסייעמהרעיוןמורכבכולוהפרוייקטת.
נגרס.טיליםמפניחלליתהגנההיינוהגדול,

לשי-מעברמחפשים,הסובייטיםאםמערכות-קטו״מייאחוגםבאליסטיים
חדשיםיחסיםהנשק,צימצוםעלחותהאירופיהאינטרסטאקטיים.טיליםנגד

כלכלי,שיתוף־פעולהכמוהמערב,עםלטווחטיליםשלהאיוםעלהתבסס
זהרצונםביןקשרליצוראפשרותישהיהאותםשהדאיגומהוקצרבינוני
בריהיימ.יהודישיחדורלביןשימושתוךמלחמהפתיחתשלתרחיש
עלללחוץהזמןזהאופן,בכלש.שדות־תעופהנגדארוךלטווחבטילים

בריהיימ?אויריתעליונותהשגתכךובעקבות
לחץ.להפעלתמאודטובזמןזהת.נאטייו.על־פניבריה״משל
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וולקןתותחעלנ״מפלגתעם
הצפוןבגבול

כחול

כטלחיםהצפוןשתושביהידיעה-ו<שלהשכר)למטה(צ׳סנן

וינוגרדיואבמאת
זריזותהואהוולקןתותחשלהיתרוןמקרטע,בג׳יםבמהירות,ולים•ן

לעשותהוולקןשלבכוחותיפעול.לכיווןהמובילפתלתל^בכביש
יחסיתקצר,וקנהומאוד,מהירצידודבשטח:מרהיביםצבעיםהארזים.ארץ

לשטחיםמוגבלאינוהואלטאנקים.והעמקיםהגיאיותעז,בכחולהרקיע
מריםהואשלוהקניםאתבנויים.ביןסגולהפריחההירוקים,בגווניהם
-האשקצבגדול.אישוונפחגבוה,לובן-בעיקראךוהשיחים,העצים
מדהים.-לדקהפגז3,000החרמיי.פיסגותעלהזוהרהשלג

החיי-מתמיד.גבוההעתההכוננותלהי-אמורהיההזההמופלאהקסם
בציפייה,מחכיםיותר,דרוכיםליםלמוצבמגיעיםכאשרלכאורה,פסק,
בתיאו-מדבריםלאכאןבמתח.לעיתיםמשמ-עלהאמוניםמיוזעים,חייליםשל

הצליחואכןמחבליםזוכרים,-ריההגו-סימפונייתופלא,הפלאאך,רתם.
יילחדור.פועליםכאןנפסקת.•אינההזאתונים
הקפצותהקפצות.נערכותפעםמדילצדחיליהאויר,שלכחוליםחייליםגם

והופמנצנץ,משהורואהמישהואמת.הלוחמיםמדיירוקים,במדיםחיילים
בעמדותניצביםהרגליים.עלכולם-עלולילהיומםמקפידיםוהםבשדה,
שהכלשמתבררעדשעתיים,שעה,הצפוני.הסגולהקושלהאטימה
היולמשל,מסתבר,האורותבסדר.מצדלבנוןעלהחולשקטן,במוצב

מאוד.גבוהההעירנותכוכבים.נצנוציחייליפגשנושני,מצדוישראלאחד
אתמעורריםתחושה,כלרעש,כלעברוהםהניימ.שלוולקןתותחפלגת
המאומנים.הלוחמיםשלחשדםבצפוןשערכואימוניםלאחרלכאן,

כלאזעקה.הודעתנשמעתלפתע.)דרום...עתהנקרא(שלדידם,
למקומותיהם.ממהריםהפלוגהאנשיביוםרצופהכוננותעלשומרייהכוח
כולםמוכניםביותר,קצרפרק־זמןתוךיימעבריאיר.רס״ןאומר״ובלילה
מקצו-כהלכה.משימותיהםאתלבצעלכוננותומעברמטוסים,נגדלכוננות

תירגוליםשלתוצאהשהיאענותגםמשתלביםאנוזעירים,כלי־טיסנגד
רבים.ייבגיזרתנו.הקרקעבתחום

הס-בקוהנ״מאנשישלסדר־היוםרגל-למיבצעיםגםיוצאיםהחיילים
אורלפניהשכמהמאוד.צפוףגולדברלכלכחייירניקיםהוולקן,ללאיים,

אישייםבוקר,תירגוליולאחרראשון-ולטובה-במיוחדשבלטה(פעילות
שיגרתהחייליםמנהליםוקבוצתיים,.,.)שלייגבמלחמת
כושרםעלשומריםהםמורכבת.מוצבצריכיםייאנויאיר:רס״ןמסביר
מטרותונגדמטוסיםנגדבתירגוליםולהרתיע.להתריעהגדר,עללשמור
כמטרות.משמשיםעורשקיקרקעיות,לבצעעלינוחולייה,חודרתכאשר
עובריםהכלים.שמישותאתבודקיםעםהמשתלבותמסויימותפעולות
בנושאיםולימודיםהרצאותסדרותהכוחותהכוחות.יתרשלהפעולות
האיוםמרחףשבהםבלילותרבים.אויריתתצפיתלהםשתהיהכך,מוקמו
עלהעומדיםעריםחייליםהעיקרי,וולקןאשלהשיביהיהוניתןטובה
ישניםשחבריהםבעודמשמרתם,שלשברגעבמטרהמעלות,360ב
רגע.בכללזנקמוכניםבבגדיהםיימוגבלים.יהיולאהםאמת
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הצפוןבגבולנ״מחייליעםון3בן-אביהואלוףחיל־האזידמפקדלמעלה:הביטחון.רצועתעלשומרוולקןלמטה:
הפלגהמפקדכאןיושבפעולהבעת
האש.פקודותאתונותן

היאגםמאויישתהתצפיתעמדת
משמר-עלניצבבעמדהלשעון.מסביב

השמייםאתלסרוקשתפקידוחייל,תו
לוישאבל-קללאזההפוגה.ללא

גדול.וראשגדולותעיניים
ייהא־הסוללה:מפקדצי,סג״ןאומר
אדי-עבודהעושיםפיקודיתחתנשים
האחריותבקרקע.והןבאויר,הןרה,

אנושכןרבה,היאעליהםהמוטלת
ישושלביטחונםעלישירותאחראים

ביותר.מתישההעבודההאיזור.בי
הידי-היאמקבליםשאנוהיחידהשכר
ייבטוחים.הצפוןשתושביעה

מספר׳׳מעייףמאודהחייםייאורח
שהגענושלפניייבחודשיםוולקן.כוון
וכיוםרביםבאימוניםהשתתפנולכאן
משימותינואתלבצעמוכניםאנו

השיגרההיאהבעייהבשלימות.
קולנועסרטיפהלנואיןהמתמשכת.

כאןנמצאיםאנובבריכה.רחצותאו
בכ-להיותכשעלינוארוכות,בתקופות

ייתמידית.כמעטוננות
במוצב,הנמצאתהיחידההחיילת
כפקי-משמשתרשמית,נעמה,טוראית

מכיווןאמרנו,רשמיתהפלגתית.דה
כמשייקיתגםמשמשתהיאשבפועל
סוציולוגיתחינוך,משייקיתתייש,

מהאגודהכדודהאףולעיתיםפלגתית
ייכותלכולללא,ומה-החייללמען

היאפעםמדיהפלגה.לחיילייידמעות
והאת-הישוביםעלהרצאותמעבירה

המתקבלותהרצאותשבאיזור,רים
רצףאתמפיגותשהןמאחרבהבנה
היומיומית.השיגרה

לסופגניותנעמהדאגהבחנוכה
לחוג-לעוגותההולדתבימימהבילות,

תור-והסגול,הירוקהכחול,וביןגים.
פרטיים,גווניםכמהנעמהגםמת

שלה. לגמרי
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16-Fאוירה-לחילהגיעואשוו D
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תרמילבספריתחדשסיפור
ffff

מינויים.מועדוןפותחתתרמילספריתכך,
פתיחתלרגלשלך.הצבאיתהמשכורתבמחיריוהעבריתהעולמיתהספרותמיטבשלשוטפתמאספקהלהנותתוכלמעכשיו
שייח.25שלמצחיקבמחירשתבחרספרים10להזמיךתוכלבמסגרתומיוחדמבצעבחנוכהעורכיםאנוהמועדון

ש״ח25ע״סצ׳קצרףבהם,מעונייןשהנךהספריםעשרתאתב־אצייןוה.שבעמודהספחאתמלאמצטרפים?איך

אלירובדרךהספריםו...הבטחון,משרדשללאורההוצאהלפקודת

המלאיגמרעדאו31.1.88,עדבתוקףהמבצע

ח.״ש25ס״עבוהצ׳קמצורףלכבוד
הבטחוןמשרדשללאורההוצאה

שמי: הקריה,29אלעזרדודרח׳
וביתמסי.רתיאורתית:כתובת.תל־אביב

מיקוד.עירתרמילספריתx)ב־(סמןהבאיםבספריםמעונייןהעי

הכסףנחשתלמי:מנחם•23>הגדולהקיסרראיצווייג:ארנולד»>המתורגמתהקלאסיתהספרותממיטב
המלחמותמןורשימותסיפורים-הקטןפרידמאןאדון/טריסטאךמאן:תומאס13>המקסיקני/בצפוןאודיסיאהלונדון:ג׳ק8»•
האפרכוכבקצטניק:34ךקטניםכפרי־סיפוריסרופאפראנץקאפקא:20>איחלקמקטרותשלוש־עשרהארנבורג:איליה27•
שמחיםחייליםדוד:בןמישקה52>קאנדירוולטר:47>ביחלקמקטרותשלוש־עשרהאתבורג:איליה28כ
המוותעםתיקומראס:יצחק62>כנבראולאהיהשלאהאבירקאלווינו:איטאלו85>והפועלהביתבעלטולסטוי:לב.נ95~
צלללאאדמהסנר:ואלכסנדריונת2/>8>םפירנצהלילות/מבכרדהרב-היינההיינריך96>מחטחנהמכתבים9אלפונסדודה:97כ
נובלותשתי-בקבוקיםלימש/הפרדםתחוו:בנימיו84>כבסורוצ׳ינץהיריד/החוטםגוגול:ניקולאי99כ

העירעללילהמירן:ראובן90>חהנשמותשוקלאנדרימורוא:•03)
הגדוללשערהתפתחהינקוגוטליב:92>כהחדשההעברתהספחחממבחרתמידקורהצפויהבלחי

הקבליירשלימדיני:יעל93>•חכמיםלבברטוב:חנוך90סיפורים5אדם-יסודילואינג׳יפיראנדלו:07>• •
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שלהצדעהכשמטסהסככהמולוחוניםשלו,הזוגיהטייסלמושב™התאם
ממעל.בכבודשורק15־Fרביעייתהראשוןהישראלי־ק61ה־םזכה!•

למחואהמוזמניםאתמעודדד׳סרןכפולה.בקבלת־פנים
בקשרמתלוננים״הטייסיםכפיים:אחר־הצהרייםבשעותבראשונה,

אומרהוא״אתכםשומעיםלאשהםמטרניתך1987,בדצמבר־21השל
עלשפוךדומהחיוךרחב.בחיוךהנוכחים,כלראשיעלוטורדנידקיק

מטוסאתהסוקריםהפרצופיםמרביתביוםשהיהכפיאחדים,נזכרובדיוק,
החדש.הדו־מושביההדרכהה־מטוסישלושתבחילנקלטושבו

F16־C.הראשונים
שה-י,׳סא״להקליטה,גרעיןמפקד קבו-בקרבהיטבניכרהההתרגשות

^־61ה־םאתש׳סרןעםיחדטיסמסלולבצדשהתגודדההאנשיםצת
לכו-״תודהמלים:כמהלומרמתכבד

היוםאתעימנולחגוגשבאתםלכם,רביםהחיל.מבסיסיבאחדהנחיתה
עםיחדבקרובחוגגחיל־האוירהזה.הבסיסחייליאורחים,היומהאנשים קטנהקבוצהעבוראךסקרנים.וסתם

שהואהארבעים,גילאתמדינתיישראל״סתם״מעודיותרזההיהאנשים,של
קשה,קצתגילזהוהמעבר.גילכידוע אמרהעבורם,חדש.מטוסקליטת
להרגישלכולנוגורםחדשתינוקאבל אישי.מניסיוןיודעאנייותר,צעיריםהדו־^16D־Fשלהקרובהנחיתתו

עבודהפרקסיוםהמתקדם,מושבי
אתשליווהיי,אל״מהבסיס,מפקדשלפתיחתוובו־זמניתארוךוהכנה
אחדשלהטייסממושבהחדשהמטוסלא־פחות.וקשהעמוסחדש,פרק

״קיב-ואמר:המשיך־ק061ה־ממטוסילשעההשעוןמחוגישהתקרבוככל

חיל־שיכולמהטוביםנהדר,מטוסלנווההתרג-המתחגברולנחיתה,הייעודה

המ-בקליטתלטייסיו.להעניקהאוירהיתהוהשימחה,החגאוירתשות.

רבתפעילותלמעשה,מסתכמת,טוסכלש-מתוחיםקצרים,במבטיםמהולה

חוד־על־פנישהשתרעהוחושיה,מעשבנוסףהנוכחים.ביניהםשהחליפוהו,

במאמץהזה,בזמןלא־מעטים.שיםהבסיס,ומפקדהקליטהגרעיןלאנשי

המורכבתהפעילותאתסיימנומשותף,־160ו־16־AFטייסותמפקדיגםנכחו

.Fלאו-וכוח־האדם.התשתיתהכשרתשלשלבהצטרפותולחזותבאוהללו

כולושחיל־האוירחשנו,הדרךכלרךלפחות16v1־F,במשפחתהאחרוןהאח

וברכ-תודתיכךועלמאחורינועומדחיל־האויר.לשורותזה,בשלב

״תי.הנוכחיםבקרבחלפהרווחהאיוושת

צוותלאנשימלההמפקדומוסיףלפתעלנצנץהחלובשמייםכאשר

גבוההמחוייבות״לפניכםהקרקע:F-16Cמטוסיבזוגמלווה)התחתוןהמטוס(F-16Dגברהגשםקטנטנות.נקודותארבע

תי

שה

מיד

עתה
הלכו

מוקף
כאיש

ברעם

טקם

המטוס

כמה
שחלפו

המיועד

נוחתים

קצת

F16־D

נעצרים

הרוצים

את
בינתיים,

הקריאות

המטוסים

התפעלות

והמהומה,

הקרקע

אחד,

אליהם

מאחיו

מנוע

כבר

בכל

מעל

אך

בזה

וקרבו,

יותר

לנגוע

ראשון

גם

בעמדות

לספיקת

F16־DVI

זורמת

סיבובים

כללית

בידיהם

לעבר

צבוע

הדרו,

אחר

ממהרים

אדיר,

המוכרות:

כל

משבע

סולמות.

ההתלהבות
ברד

מגירסת

למסלול
הנמיכו

מכל

אויר

וללטף

מעל
זה.

לזנק

מעורר

שנקבעו

כבד

מלווה

בצבעי
״איזה

האמונות

״כוכב

שעות

קבוצת

יותר

.)ה־כ

המטוסים.

ברעם

לא

וכבר
עבריו

גדולה

הכללית.

מתעלמת

של

לבסיס

הכונס

מראש
לעברם

ראשון,

מטוס

על־ידי

היה

-
אדיר.
ויותר,

רצופות

״הערב

יותר.

חיליהאויר.

הממתינים,

הרחב,

שלו-

מהרעש

״יפהו

כהרף־עין

ולהצ-

נשמעות
באנשים

וציוו-

ה־

והם
מגיע

המטוסים

עד
הנקודות
מצנן

היו
הטייסים

את

שם

בזה
סים

לכם

ירים

כולם

שהוא

להכין

מפקד

לשבח

ואומר

וותיק.

מטוסי
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״
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צוות
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החדש

אומר:

ומפקדי

בשביל

ומתקבלים

אל
להרים

באנגלית:

F16־D־n

שהבאתם
אחרי

ספק,

לתחקיר

הולם.

העבודה

מפקד

-

סא״ל

״אני

גולשים

הקרקע

את

ונוסעים

הקליטה,

במערכת

בחום

״לחיים״?.

״אני

ומטפלים

/ג

האמריקנים

כוסית,
מפקד

משפט

הטייסות.

הטייסות
שמח

הטייסים

שמגיע

כבר
בו

הטיסה.
הבסיס

וכמובן

המסורה

אך

העומד

הטייסים

רוצה

מפקד
לטייסת

כזה,
המטוסים

גם

על־ידי

כמו
להם

״המיזוג.

הבסיס
לא

בשביל

אוספים

מקבלים

מי

שיקלטו

סא״ל

מטפסים

והאוהבת.

האמריקנים

,F16׳C

לפני
מזמין

את

ציון־

בשלום

הטייסת

מהמטו-

בידיד

מפקד

על

להודות

לא

/י

בשבי-

חיל־
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את

שי

של

שון

רעם

והיה
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F16־D

נשימה,
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וטייסות
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החדשים

המוזמנים

המבנה
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־90כ
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מוכן

ראש

מדגם

היה
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ורבים

נערך

ומייד

,C

מטה

משבח

עובר

שהגיעו

משתנה

מעלות.

בהתחדשות

הנרגש,
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התיישרוח

את

לטקס

חשוב

נוסק

טקס

מלווה
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פילח

F16־D^

שזיהה

-
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השונים,
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את
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את

חיל־האויר,
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מאוד
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אם
זמן

עתה
־70ב

מלמטה.
מבטיחים

לומר

אחוז

לו

את

מתעניין

להתרגש.
כוח,
הוא

מלאי

אבל

״מרשים

האמת,

שזה

לא

כיצד

קינאה.

עמדנו
היה

ביותר

אומר
נראה
״

לי
בזה.

מספיק

הביצוע
אנחנו

היינו
6־ג׳י.״

הראשוןהישראלי^16D־Fזהו.מבזבזאינוהקליטה,גרעיןשלהטכני
במהלךהחיל.מטייסותבאחתנקלטמנועשלהזאת,..לשריקה".המרגרגמייג׳וראתגוררומיידזמן

דות
הצידה.

במהלך
היו״לא

הטיסה
לו
״

שום
חייםגילה

מיוח-בעיות
מאוחר

F16־D־nשדלהתרגל.כדאי
23

החודשים
מטוסי

הבאים,
,F16D

תשולם
נוספים

העברתם
שייקלטו
של

השונות.כטייסות״רבות...פעמיםאותה1שמעוהתקלהמצוייןהיה״המנועיותר,

25

בטאון חיל האויר ינואר 1988 61 )162(  



התקציבייםהקיצוצים
שצימצמובסוריה,
גודלאתדרסטיתבצורה
למרבהפגעו,לאהצבא
בחיל־האוירהפלא
בהתעצמותהדגשהסורי.

גםכמוהסוריחיליהאויר
מצריםשלהאוירבחילות
האיכותעלמושםוירדן,

הכמות.עלולארדווקא
בכלניכרהשיפור

מערכותהמרכיבים:

16jמובייל,פאנטוםמסוסים:שלכזותערובתלראותאפשראים7בעואתרמקוםבאף

אחרים,וגורמיםהמעצמותביןרותמעוזדדיהמאת
המקוותבינלאומיותחברות־נפטכגון

הכיוון
I

•משבר^
בשנים!

הכלכלי
האחרונות,

אתשפקד
אילץ

סוריה
פתחואותה

להחזיר
שווקים

לעצמן
שהיו
את

בעבר.מוגבלים
הפטרו־דולאר,

-ערבלמדינותמאפשרתזועובדהצימצומים.שלחדשהמדיניותלהנהיג
להשיגוסעודיהירדןלמצריםבעיקרהאזרחיהמיגזרהיהעכשיועדאם

מארצות־כוללמהמערב,איכותינשקשהחלהרימהמצב,היחידהנפגע
תהליךקשיים.ללאכמעטהברית,גםהקיצוציםחרבנחתה1984,משנת
באופןהוא,אףתרםהשלוםאל־חאפזסוריה,נשיאהצבא.על

עלהמיגבלותלהסרתפאראדוכסלי,ולאמץכיווןלשנותהחליטאסאד,
למצרים.בעיקרמתקדם,נשקמשלוחיבשנת־וכך,חדשה.כלכליתמדיניות
במערכותניכריםאיכותייםשיפוריםבתק-הצימצוםהגיע6י,78י־8התקציב

טיליכגוןבריהיימ,מתוצרתהנשקהוק־הצבאאחוז.51לכ־הביטחוןציב
תורמיםוקרקע־קרקע,קרקע־אוירנסגרובו,המשרתיםמספרפחתטן,והיכולתהאדםכחהנשק,

בארסנלהאיכותיבנשקלגידולאף־הםההתעצמותוהואטהטאנקיםחטיבות אחדהמבצעית.

גיוון
.)הסורי(ובעיקרהערביהכוללת.

הצבאיתייההתעצמותעלבמאמרוהמתגלהמעניינת,תופעהאולם,שלהעיקרייםהמאפיינים
לברן,אהרוןמחלקערב״,מדינותשלבצבאות־ערבגםכמוסוריה,בצבא אסטראטגייםללימודיםיפהמכוןחוקרהקיצוצים-מקיצוציםהסובליםאחריםגיווןהואזוהתעצמות

שלנוכלוכךהנשק,מקורות
רקהינם

אלהצבאות
בכוחות

אינם
היבשה.

ובאופןנפגעים,
תילות־האויר

מגמת
המאזןועורך

ההתעצמות
לשנתהצבאי

האיכותית
,1986

לשלושה
את

והיכולתהנשקכוח־האדם,תחומים:שלמגמהבהםמסתמנתאףמפתיע,הספקיותביןלמצוא
המיבצעית.כוללת.התעצמות אתמצייןהואכוח־האדם,בתחום-הללוהחילותשלהנחותההרמההמעצמותלצדלמזהיית,

ערב,ארה״בהמסורתיות,
בעיני

הינה
המנהיגות
טובהעילה

שלהמדינית
חילות־לחיסון

יכולתםמדינות־
משכילים

של
יותר.

הצבאות
עובדה

לגייס
אתשהעלתה

אנשים

הזוטרים.הקציניםרמתשלחילות־האוירקיצוצים.מפניהאוירכמומדינותגםובריה״מ
בתחוםהעיקרייםהמאפייניםשנישלהחניתחודהםוירדןסוריהמצרים, הדגשהםלברן,לדעתמערכות־הנשק,ידי־הואחיל־האוירבסוריה,הצבא.ואיטליה.ברזילסין,

ימינומצבתמונת
לגרום

של
להרס

המשטר.
קטלני.

עלעלולקיצוץכל
ציוד

רכש
מערבי
נשקשל

לנשק
מודרני

המזרחי
והתוספת

המיושן.
של

באההמיבצעיתביכולתההתעצמותעלמשפיעהקשההכלכליהמצב
יימכפילותנשקבמערכותביטוילידיעלמושםהדגשההתעצמות.מגמת
בקרהשליטה,מטוסיכגוןעוצמה״,כמו-גידולעלבמקוםאיכותי,שיפור

על־ידישנרכשומוקדמת,והתראההתרח-ופחותעיסקאות־רכשפחותתי.
,)והוקאי(אייוואקסומצריםסעודיהמו-והתקציביםהמאמציםעיקרבות.
ומהמערבמהמזרחהתקיפהמסוקיהקיים.לשיפורעתהפנים

בצבאות־גדולותבכמויותהמצוייםבצבאות־ערבהאיכותיהשיפור
קרקע־וטילימונחיםטיליםוכןערב,התח-הנשק.שוקימפתיחתמתאפשר
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ניצולוליכולתהמבצעיתלכשירות
הקיים.האמל״ח
המשא-ייבעוגת״האוירית:ההגנה

חלקההגנהמערךתופסהלאומייםבים
כשלהואהמערךשלגודלומאוד.נכבד
שלם.חיל

ההגנהמערךנחללבנוןבמלחמת
לק־מכךהפיקוהסוריםכבדה.מפלה
הראשונההרציניתהבעייהחים.
השנייה:והבעיההטילים,ארגוןהיתה:

זהלעומתהסוריהציודשלנחיתותו
המס־אתהסיקוהסוריםהישראלי.

מערךאתמחדשאירגנוהםקנות.
ושיפרומתקדם,ציודרכשוהטילים,

הקיימות.המערכותאת

טיליהסוריםקיבלו1983בשנת
SA-5שהופע-קיימ,300עדשללטווח

סובייטייםצוותיםעל־ידיתחילהלו
יכולזהטיללידיהם.הועברוואחר־כך
ישראל.שלליבהעדלהגיע

חיל־מטוסיהפילו1985,בנובמבר
מעלסורייםמיגיםזוגהישראליהאויר
פרסובתגובהבסוריה.נאבקאיזור

^SA-6SA-8טיליסוללותהסורים
זאחלה־ביירות,צירבמרחבניידים
חיל־האוירבמטוסילפגועבמטרה
באיזור.הפועלים

גבולעלהוצבוSA-2טיליסוללת
הפועליםבמטוסינולפגועכדיהלבנון,

לתיל־האוירשייכיםהמטוסיםרובA-6,2.A-7מיג־ןF-14,91מע-,5ויראזיי
האמריקני.
המצרי.

התמונה
,F-14-nA-6־n

ביצועבעתצולמה
nr-7-Aשייכים

תרגיל
להיל־האויר
ה־סוללותומודיעין.סיורבמשימותמשותף

SA-6ישרא-לתקיפהמדיחשופותהיו
אתתכופותהסוריםשינוולכןלית,נעשוהאחרונותבשניםעצמי.צורכטיי-אובמטוסיםסלקטיביתבהשקעהארוכי־טווח.קרקע

אתהחזירויותרמאוחרהעירכותן.ולקידוםלשיפורסורייםמאמציםמערכתגםצריךיותר.טוביםסיםמדינותשמותעליההאוירית,בהגנה
n־SA-2טיליסוריה.לשטחהטיליםהכימית.הלותמהבתחוםההישגיםטובהלאינטגראציהובקרה,פיקודמגמתעללברןמצביערב,דגשערב

נמצאיםעדייןהלבנוןגבולעלשהוצבוהיכולתלברן,שלמאמרולפילסוריה,אם־כן,הדגש,המרכיבים.כלביןיותרמב-כחציהטילים.שלהמוביליזאציה
בכושרבמידת־מהומכרסמיםסישכוללכימית,לוחמהאמצעילייצורמערכותעלהואהסוריבחיל־האוירשלמאלהוכשלישהסאם,טילימות

כאלומשבריםהישראלי.ההרתעהמאמציהאתגםמצייןהואגז־עצבים.הישראלי.תיל־האוירגאוותהבקרה,ובירדןמוביליים,1986בשנתמצרים
טקטיותמערכותשלמבחרנרכשו
הסוריבארסנללהופיעהצפויביותרהחדישהמטוס:92מיגיההוקטיליסוללות־14לנוסףניידות
לה.שהיוהנייחים

לשיוויוןסוריה־להגיע
היכולת,אתלפתחצריכיםייאנחנו

שלנו.כוח־האדםואתהפוטנציאל,את
גובהבאותוהישראליםעםכשנהיה

על־העליונה,ידינותהיהההר,של
קראכך״לצידנווהצדקשהכמותמפני
עמואלאל־אסאד,חאפזסוריה,נשיא
אל־קאבסי,יהבווייתיהעיתוןדפימעל
השנה.ינוארבסוף

הסו-בחיל־האוירהאיכותעלהדגש
שלמהמודעותכל,קודםנובע,רי

שית-לעובדה,בראשה,ואסאדסוריה,
לנצחלהםיאפשרלאלבדוכמותירון
ישר-שלהאיכותיהצבאיהיתרוןאח
הסוריחיל־האי.שלתבוסתואל.

ייהסוריםבעתיד.גםלקרותעלוליםכגוןשיגרתיים,שיגוראמצעילפתחלקרב־המטוסאתשמביאההמערכתלהתפתחותגרמהלבנון,במלחמת
כאמצעיהטיליםבסוללותמשתמשיםקרקע־וטיליארטילריה,מטוסים,מראש.יתרוןנקודותכמהעםאוירהנמצאתהאסטראטגי,האיזוןבתפישת
ולאיוםותיסכול,כעסרגשותלביטויבלוחמהלשימושהטווחארוכיקרקעוטוו-האויוניותהמערכותגםשופרוהגענויילאהסוריות.השאיפותבמרכז
ימהרובהם,תתגרהשאםישראל,עלהסו-אצלנתפשהכימיהנשקכימית.קפיצת־דרךשבמטוסים.המכיימיםחייודעייהאוייבאסאד,ממשיך״למטרה
בכירחוקראמר״כבעבראותםויציבושלהגרעינילפוטנציאלכתשובהריםהלוחמהבתחוםנעשתהבמיוחדגדולהאךזאת...לדעתהערבים,ועלינו,זאת,
אסטראטגילאיזוןהשאיפהבמרכזרקמופעללהיותעלולוהואישראל,מערךובאויר.ביבשההאלקטרונית,להיכנע...שעלינוהדברפירושאין

קרקע־קרקעטילילרכושהרצוןעומדצב-מצוקהשלברגעקיצוני,במקרההלחימהואמצעיהחדשהלייאייהייאוש.הגיוןאתלקבללנואסור
ישלסוריםומדוייקים.ארוכי־טווחזהשנשקגורס,לברןבולטת.איתבשנתייםמאודששופרוהאלקטרוניים,חיל־עםהמיוחללשיוויוןלהגיעוכדי

טילים-^ss-2lפרוגסאקד,כיוםהשימוששכןלהרתעה,ביקרמשמשלצה״ללגרוםעלוליםהאחרונות,מיוחדדגשמושםהישראלי,האויר
אומדוייקים,בלתיאךארוכי־טווח,ישראלמצדמהירהלתשובהיגרוםבומשולבזהציודתיקשורת.שיבושיבעבר.מעטמוזנחיםשהיובתחומים
טווח.ארוכישאינםאךמדוייקים,עשויבסוריה,העצמיהייצורוארהייב.הצב-ובפעילותבאימוניםהיוםכנראהלבנון,מלחמתלאחרובקרה:שליטה

^-SSטילימצוייםהסובייטיבארסנלחי-עזר,מערכותלייצורגםלהובילבאויר.איתלהתמו-שכדילמסקנה,הסוריםהגיעו
יחדגםהתכונותבשתיהמצטיינים23,שיוסיפואיכותייםואמצעיםמושהיי־הואהסורים:אצלנוסףחידושדיאיןהישראלי,חיל־האוירעםדד
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קרקע־אוירטיליסוללותלפרוסניינת,
תתנגדלאשירדןייתכן,ירדן.בשטח
שזהמשוםמסויימות,בנסיבותלכך
אבלשלה.האויריתההגנהאתיחזק
היח-ולאורהקיימות,בנסיבותהיום,
ייגבוה.אינולכךהסיכויהרגועים,סים

במרחביחסית,היום,מבודדתסוריה
בוועידתבבירורראינוכךהערבי.
נחשפהבוועידהברבת־עמון.הפיסגה
ממצבההנובעתסוריה,שלחולשתה
לקבלנאנסהסוריההחמור.הכלכלי

Iולאאיראן,אתלגנותההחלטהאת
iעםהיחסיםחידושאתלמנועהצליחה

עללמחולמוכןסוריהנשיאמצרים.
שיקבלהכסףתמורתועקרונותיוכבודו

הנפט.ממדינות
הבלע-הנשקספקיתברית־המועצות

עםמפלרטטתסוריה,שלכמעט,דית,
מעייניה.בראשאינהסוריההמערב.
שנערכהארוחת־הערבאתמזכירלברן

בברית־המועצות,אסאדשללכבודו
מצבאיננויזהוגורבצ׳וב:העירשבה

עםיחסיםאיןשלבריה״מנורמאלי
ישראל.י

תתמוךלאאוליברית־המועצותהמצריהאלילבחילהראשוןn־F-l6Dקבלתטקס
היאאךסוריה,שלצבאיתבפעולהלאהצבאיתייהתעצמותםלברן,מצייןהעולםתפיסתכוח־האדם,בנושאליםלעומתק״מ(005כ־מוגדלטווח-

המלאיולהרחבתלחיזוקהדואגתעדייןלהםנתנהאךהאיזון,אתלהםהעניקהדיייאיןותורות־לחימה.ודוקטורינותיותררבודיוק)הסקאדשל־300ה
(EP)ממשיכיםהסובייטיםשלה.בארסנלשהובילההעצמי,הביטחוןהרגשתאתלהפעי-לדעתגםצריךמתקדם,בציודלמעלהלעומתמי־300כשל
סוריהעםנשקעיסקאותעללחתוםעלהליכהישלמדיניותלנקוטאותםהחוקרים.אחדאומריילו,אלותכונות.)הסקאדשלמזהמכפול
יועציםואלפימתקדםציודלהולספקייהסףי.לפ-יכולתארוכהי,זרועילהםמקנות
חברהחלטתלאחרבקליטתו.שיעזרולגרורעלולהעצמיהביטחוןהאם92המיג־מטוסיכמותלברן,לדעתצבאייםובסיסיםאוכלוסיןבמרכזיגוע

חרםלהטילהמשותףהאירופיהשוקישראליאתלתקוףסוריהאתטייסותשתיצריכהסוריהעדיין.קטנהאלו,ארוכי־טווחטיליםבישראל.
נותרהלסוריה,חדישנשקמשלוחיעלהסורישהאיוםכמובן,לברן:אהרוןאםספקבינתיים.92מיג־שללפחות,יכו-ישראל,למרכזמעלעדהמגיעים

ביותרהגדולההנשקספקיתבריהיימהמו-הסורית,הביצוריםמערכתקיים.אתלעצמהלהרשותתוכלסוריהחיל־לאיוםכמענהלהיתפסהיולים
סוריה.שללהםמעניקהמהגולן,ק״מ־10כצבת0-5אפילוהגדולה.הכספיתההוצאההפערולצמצוםהישראלי,האויר

סוריה,הודיעהחודשיםמספרלפניהתקפת־מחטףי,ילערוךהאפשרותאתאתלברן,אומרישנו,לאמטוסים60הטכנולוגי.
להש־נכונותהעלהסובייטים,בלחץלדעתי,אך,הגולן.אתלכבושכדיפתעהישרא-חיל־האוירשלהעצוםהיתרוןלבריהיימארהייבביןההסכםלאור
לי.בינוניים,לטווחיםהטיליםלפירוק
ההז-אתמעריכיםמערבייםמקורותסיכויעודקייםהאםהשאלהנשאלת
וצופיםמטוסים05-04בכ־הסוריתמנהלסוריה.יגיעוn־SS-23שטילי

מהשנההחלמבצעיתטייסתהפעלתקטןשהסיכויגורסלברןאהרון
אבל,התמערבות,של<היאבמצריםהמגמההבאה.לנשוםיכולהישראלמבעבר.יותר

לרווחה,
בכלהסורים,

לדבריו.
נשקבינתייםינסואופן,

אסאד
מתקדם.
יודע

צריך
כיהיטב,

גם
דיאין

ומיו-כוח־אדם
המערכותבלימודשים!מתקהמצריםהטכנאיםברכישת

המטוסים;שפהעיותבבגללהאמריקניותהסוביי-הלחימהתורתלהפעילו.מנות^SS-21טיליסד׳יכאתלהגדיל
בחיל־האוירהירודוכוח־האדםטיתההוקטילימערךשיפורשברשותם.

מיותרוזמןאיטיצבבקמארה״במגיעיםוהתעצמו-התקדמותועלמקשההסורי,לפיהחדשה,סוריתמתפיסהנובע
(בהם

מלחמה
היתה
לאבאויר

לסורים
תוכרע

אלא,)נחיתות
תובקרבות־אויר

לפני
החיל.של

בעית־נמסרכךמספר,חודשים
המצריתהמערכתותריכוזיובגללמתבזבז

הסוריחיל־האוירפתחהערבית,ונותחיל־האוירתשתיתבהשמדתיותר
הסי-לגילוינרחבת,רשמיתבחקירההכפילזו,לתפיסהבהתאםהישראלי.
שלהאימוניםתאונותלריבויבותלבנוןמלחמתמאזהסוריחיל־האויר

לשלום.בינלאומיתבוועידהתתףחיל־האוירוחולשתהכלכלייםהקשייםראשאתמינהאסאדמטוסי־הקרב.קודםשלו.התקיפהמטוסימספראת
הנסיבותשצירוףלקוות,אוליאפשרגורםמהוויםשלההאויריתוההגנהמוחא־הסורי,חיל־האוירשלהמודיעיןמיועדהאויריהסד״ברובהיהלכן,

בידודכלכלייס־חברתיים,קשייםשללהתייצביכולהאינהסוריהמגביל.החקירה.ועדתליריראל־חולי,מדיירוט.לצורכי
גיבויוהיעדרהערביבעולםיחסימדינייודעתוהיאישראלמוללבדהכיוםהנראה,ככלאיבד,הסוריחיל־האוירהסוריםאתהואאףמקדם92המיג־

אתיובילומבריהיימ,וצבאימדיניאינולמלחמהללכתששואףמיזאת.מדגםקרבמטוסישליחסיתרבמספרהמטו-הנכסף.האסטראטגיהאיזוןאל
פת-שלאפשרותבאמתלשקולאסאדלמחסנים.ונגמיישיםטאנקיםמכניסראשו-חקירות.42מיג־ומסוקי32מיג־לסוריהלהגיעהחלוהראשוניםסים
מדיני.רוןקואליציהבראשלעמודשואפתסוריההיא,העיקריתהסיבהכיהעלו,ניותשווהנחשב92המיג־כחציישנה.לפני
כךלשםאךישראל,נגדבין־ערביתהמטוסים.שללקוייהתחזוקההאמריק-האיכותלמטוסיבדרגתוערך
תסתייםאיראן־עיראקשמלחמתצריךישיפה,במכוןחוקראיתן,לזאבהיאגדולתוF־F-15.16-1מדגמיניים

חדשישבמערבמצריס:כוחותלהפרישתוכלועיראק-בשללתאונות:הסיבותבדברהשערהשיגוריכולתשלו,ארוך־הטווחבמכ״ם
תיסוגמצרים-שניומצדמלחמתיים,הדרךאתלקצרסוריהשלרצונהראייהיכולתגדולים,ממרחקיםטילים
לכאורהדורךהמצריחיל־האוירקלו-הםלכךהסיכוייםהשלום.מדרךלהפ-משתדלתהיאאסטראטגי,לאיזוןקטןמכ״םוהחזרמטה,כלפיושיגור
היולאכאילונראהבמקום.באחרונהיישים.זמן.במינימוםמטוסיםמאקסימוםעילסוגיגילויו.עלהמקשהעובדהיותר,

נכוןזהאולם,יוצאת־דופן.התפתחויותהסורישחיל־האויראיפוא,נראההמטו-אתמאפייניםלושישהיתרונות
בתחוםהתחומים.מןחלקלגבירקפעולהתשתףשירדןסיכוי,ישהאםניכרת,בצורהיכולתואתשיפראומנםביותר.החדישיםהמערבייםסים

בקליטתהמצריםעסקולמשל,הרכש,מלחמה?שלבמקרהסוריהעלעדייןאךומתוחכם,מתקדםנשקורכשאיכותיתקפיצהמהווה92המיג־
גדוליםבמשלוחיםשסופקחדיש,נשקהיאבמלחמה,מעוניינתאינהייירדןאיןייאולם,הנכסף,לאיזוןהגיעלאנהנינוממנוהאיכותיהיתרוןקדימה.

נמשכו.הכלכלייםהקשייםמארהייב.לאהיאזאת,עםתינזק.שהיאיודעתמוכניםאינםשהסוריםהדברפירושלאעדייןהפערהצטמצם,עכשיו,עד
לפניייאל־יוםייאכברלעיתוןבראיוןמעו־סוריהמהעיניין.להימלטתוכלביטחוניים.סיכוניםעצמםעללקחתגדו־פעריםעודנותרולחלוטין.נסגר
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אבוהמצריההגנהשראמרכשנתיים,
חלקלקחתלאמנסהיימצריםגזאלה:
זאתובמקוםהאזוריהחימושבמירוץ
אתומדגישההכוחבבנייןמתאמצת
ייהמות.עלהאיכות
לש-המצריםמעונייניםשני,ומצד

איומיםמולחזק,צבאימערךעלמור
עצמהרואהמצרים.)לוב(כגוןמבחוץ

הערביבעולםמרכזיתפקידכממלאת
נמשן,הצבאיהכוחבנייתובאפריקה.
הקיים.שימורתוךבמיגבלות,

הורכבהשבעים,שנותתחילתעד
והתחזוקה,החימושהמטוסיםמערך

סובייטימציודהמצריבחיל־האויר
לאחרשנתיים1974,בשנתבעיקרו.
מצרים,אתהסובייטיםהיועציםשעזבו
אספקתעלאמברגובריה״מהטילה
שכברלציודוחלפיםנשקמשלוחי
ציודעםנותרוהמצריםלמצרים.מכרה

פנוכךלהפעילו.ידעובליסובייטי,
מורגשתהיוםועדמאזהמערב.לעזרת

ייהתמער־מגמתהמצריבחיל־האויר
מהסכםחיזוקהאתשקיבלהבות״,

לחלוטין.החילשונהלמעשההשלום.

בחילוואןניטאלפאשלהיצוראולםחדשבסד״כהוחלףהקייםהסד״כ
עובריםעתההברזילי.לטוקאנומקומואתמשמעותיבאופןתשפרהממוכנתאתלצייןישהאויריתההגנהבזרוע40לרכישתעיסקהנחתמהומתקדם.
המתקדםבאלפא־ג׳טמטיסההחניכיםההתראה.יכולתשיגיעוהאמריקניים,הצ׳אפראלטיליכברמהםשאחדיםד,ם16־Fמטוסי
הקרב.למטוסהישריותר,מערכתלרכושמתכנניםהמצריםההגנהיכולתאתויגדילו88במהלךBn^16־FAמטוסי40להגיע.החלו
בהדרגההעוברהמצרי,חיל־האוירוטיליסקייגארדיםאוירית,הגנהההגנהזרועמצרים.שלהטקאטיתישוכןהמצרים,בידינמצאיםכבר

להדר-נזקקמערבית,אמליחלמערכותהתחילובמקביל,ניידים.קרקע־אוירההחלטהבשלמעטהוזנחההאוירית־35ו02ססמיראז׳־מטוסי20ברשותם
מדיבארצות־הברית.מאסיביתכהאויריתהגנהמערכתשלעצמיבייצורטילירובנוספים.מטוסיםלרכושמתכנניםבעתיד,4־F.פאנטוםמטוסי

עםמקיףתרגילארהייבעורכתשנהלמערכתשלהםשיפורשהיאי/אמוןסוללותומספרמיושניםהקרקעיאויר40שלרכשעיסקתעללחתוםהמצרים
יחידותבשילובהמצרי,חיליהאוירקורס־הטיס.האיטלקית.הסקייגארדהקרוטאלהצ׳אפראל,ההוק,20עודוכןנוספים,D1F-16Cמטוסי
וחיליהים.קרקעלמטוסיםעצמווהתאיםשינויים,עברלצרכייחסיתמועט-והסקייגארדיםגםנקלטוהשנה.02ססמיראז׳־מטוסי
התרגילמעניקהמצרים,לטייסיםE-29,דלפיןהאימוןמטוסיהחדשים.התקדמותמסתמנתבכל־זאתמצרים.ששיפרוE-2׳Cהוקאיימטוסיחמישה
מטוסיםעםלהתמודדהאפשרותאתוהמטוסהאלפא־ג׳טלמטוסיהוחלפוהגנהמערכתקליטתלקראתאיטיתהגילוייכולתאתמשמעותיבאופן

־15-^הדוגמתבעולם,מהמתקדמיםפינהי/גומהריהראשוןלשלבהקלהמערכתלשליטה.ממוכנתאויריתהאויריהפיקוחומערכת
מעביריםהאמריקניםאותם.וללמוד
ותו״להדרכההאימוניםבמהלךלהם

שלאמערכותלומדיםוהםחשובים,
באויר.התידלוקדוגמתאצלם,קיימות

אייווואקס,אתםמביאיםהאמריקנים
ולומדיםעליוטסיםהמצריםוהבקרים
מטוסילתרגילהגיעוהשנהלהפעילו.
מעניקהמצריתהאויריתלהגנההוקאי.
מערכותנגדלפעולאפשרותהתרגיל

-המצריותהל״אוליחידותמשוכללות,
מער-כנגדיעילותןאתלבדוקיכולת
בעתיד.עליהםלאייםהעלולותכות

מתעור-ההדוק,הפעולהשיתוףחרף
המערבי.לציודבמעברקשייםרים

בלימודמתקשיםהמצריםהטכנאים
בעיותבגללהאמריקניותהמערכות

מהירהלאספקההורגלוהמצריםשפה.
המטו-אספקתואילוהזמנותיהם,של
יחסית.רב,זמןאורכתמארה״בסים
בגללהמצריםמבזבזיםמיותרזמן

השיטהשלהם.המערכתריכוזית
ריכו-לאמערכתדורשתהאמריקנית

אוהטייסתברמתומעקבפיקוחזית,
שלבעיותנוספותלאלההבסיס.

היתההאפסנאותמערכתלוגיסטיקה:
המית-בנייתותהליךומיושנת,ידנית
בעיותבגללהתעכבהחדשיםקנים

תקציב.
אתשיותרכמהלהוזילעל־מנת
קטנה,כמותהמצריםהזמינוהעיסקה,
שילמויותרמאוחרחלפים.שליחסית,

מחסורמקורקעיםבמטוסיםכךעל
הובלהבעיותיצרתובלהבאמצעי

ירו־איכותהעיקרית:והבעיהושינוע.הסכנללזגיה?עםלהתמודדיכולהאדםכההאםלמטוס:בדרךירדניאלידצוות
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ביותרהחדישהבטכנולוגיהמשתמשיםגידה:הבירהמעלסעודייםF-15רביעיית
חילדואגכלכליים,קשייםשלובעטייםהמצרי.יוצרותהשוניםוהמטוסיםהנשקגיטכנאיםבעיקרכוח־אדם,שלדה

הקיימים.הקרבמטוסיאתלשפרזהקטן,חילהינוהירדניחיל־האוירקשות.לוגיסטיותבעיותשנתייםהמשרתיםבלתי־מקצועיים
לח־האמריקניהקונגרסשלסירובומערבית.אוריינטאציהובעלמתקדםלהעריך,ניתןהרבים,הקשייםחרףהמק-אתללמודמספיקיםואינםבלבד,
שכללוירדן,עםנשקעיסקאותעלתוםבאופןשופרהשלובארסנלהציודרמתוהמעברמתקדםבנשקהשימושכיצוע.

מתקדם,נ״מנשק16־F,מטוסי40מטו־מסוקי־קרב,רכישתעל־ידיניכרבסופו־של־יעלו-מערביתלחשיבההקרובהזמןבטווחניתןשלאכיוון
אישיים,סטינגרוטיליניידיםהוקטיליבמקביל,משופרים.וטיליםאימוןסיחיל־האוירשלהכלליתהרמהאתדברכלאתלהחליףהקיימיםובמשאבים

הטכנאיםשלהמקצוענותחוסרהיאהקשההבעיההירדני.חיל־האוירשלאויריקרקעצוותלשפרהמצריםמנסיםהקיים,הסד״ב
הסתיי-כךלשםהישנים.המטוסיםאת
מזרח־אירופיות.במדינותהמצריםעו

הודיעהלאחרונה,מערביות.ובחברות
חל-לספקנכונותהעלברית־המועצות

למצרים.פים
שופרו12והמיג־91המיג־מטוסי
טילילנשיאתהתאמתםעל־ידי

המצ-הצבאיתהתעשיהסיידוויינדר.
אלפא־מטוסיהרכיבההמתפתחת,רית
ברזיל-אימוןומטוסיגאזלמסוקיג׳ט,
מלייטיםלהגיעצפוייםבעתידאים.

במצ-להרכבהאמריקנייםומזלייטים
רים.

הסד״כוהחלפתההתחדשותתהליך
איפוא.שלםאינוהמצריבחיל־האויר

אךנסגרות,וסוחוי־ד12מיג־טייסות
ומעריכיםרב,זמןעודיימשךהתהליך

לטוסימשיכומיושניםמיגמטוסיכי
שנותאמצעעדלפחותמצריםבשמי

התשעים.

ומתקדמיםקטניםירדן:
אחד,מצדהמודרניזיציהתהליך
-שנימצדהקייםלשיפורוהמאמצים

מדיניותרבות.תחזוקהבעיותיוצרים
ישכיגורסתהמצריתייהנשקייגיוון
שונותמדינותמתוצרתציודלהחזיק
אמברגומפנימצריםאתלחסןעל־מנת
לסו־הנפרדותהתחזוקהמערכותנוסף.
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תחליפיםלחפשהירדניםאתהניע

למטוסים.בעיקרמתאימים,

בפניהעומדותהאפשרויותשלוש

או0002מיראז׳־,92מיג־הן:הירדנים

אינהעיסקהאףאולם,טורנאדו.

מימון.בעיותבגללבינתייםנחתמת,

מופנההירדניהלאומימהתקציבכרבע

סכום,)דולארמיליון057כ־(לביטחון

מחירהאתאפילולכסותמספיקאינוזה

Iאחת.עיסקהשל

להש-נכונותסעודיההביעהבעבר

הטורנאדומטוסמימוןבהוצאותתתף

מטוסים72רכשוהסעודיםהבריטי.

במער-שימושלירדניםוהציעוכאלה,

סעודיהאבלשברשותם.האימוניםכות

עיסקאותיהאתלממןהתקשתהעצמה

הערביתהפיסגהועידתלאחרשלה.

הסעודיםהבטחתעלשמועותנפוצו

לירדן,0002המיראז״מטוסאתלממן

חוזה.חתימתעלנמסרלאבינתייםאך

עתהנראההאפשרויות,שלושמבין

הואהפחות־צפויה.כאופציההטורנאדו

למשימותפחותומתאיםמכולםהיקר

וקרבית־האויר.ה״ריט

עלמתחרותוצרפתבריתיהמועצות

לירדןחדישמטוס־קרבמכירתזכות

ולפ-לשכנעבדרכה,אחתכלומנסות,

המלךהגיעשחלפההשנהבסוףתות.

שניםחמשזהראשוןלביקורחוסיין

לר-הצעהלבחוןעל־מנתבמוסקבה,

נוחים.בתנאים92המיג־מטוסאתכוש

באהזופעולהכימעריכים,משקיפים

לסחוטואוליארה״באתלעוררכדי

סירובה.אתלהסירהסכמהממנה

מוג־מהתקרבותלהימנעמנסהירדן

זמתהקונגרסשלסרובו

תלותליצור

לבריה״מ.

בה,

היא

ולוותר

אינה

בשל־כך

מעוניינת

על
מעריכיםהירדניםהמערבית.גישתהלירדןלהתירהאמריקני

לסבסדמוכניםיהיולאהסעודיםכיגם, חייבF-16מטוסילרכוש
הרו-ברית־המועצות.מתוצרתמטוס

סיםאופציותלחפשאותה

חוסיין,

מציעים

פועל

תנאי

בזהירות.

מאוד.מפתיםרכש

בגושגםאחרות,
היטבניכרתהמודרניזאציהמגמת

לקוחהירדן,המזרחי.
בשנה

בחיל־האויר

אתשחלפה

הירדני.

קליטתם

הירדנים

של

השלימו

24 לפנישנחתמהמעיסקההקוברהמסוקיהמערבשלמסורתית

ספק,ללאהן,הקוברותכשנתיים. עצמהאתלמצואעשויה
למימסוקי־הקרב,בתחוםפריצת־דרך

בעתיד92מיג׳מפעילה
רת

הקרבסוק

הפערים

חשיבות

המספריים

רבה

בלוחמת

מבחינת

הש-

סגי-

להרשותיכוליםאינםהירדניםריון.רחוקהלא

האדםוכוחהתקציבמבחינתלעצמם

טא־דיוויזייתלקנותלרשותםהעומד

הקוברהמסוקיתריסרישנינקים.

עתידים

שלימה.

בטיסלאהטוביםדוויזיהשלהעבודהאתלעשות
שלחילות־האוירפניעלישראלשלהאיכותיהיתרוןכורסםהאםלבדוקכדי

יכוליםהאםתחילה,לשאולצריךבהם,שחלההכוללתההתעצמותבשלמדינות־ערב
בכך.העוסקכוח־האדםמבחינתשברשותם,המתקדםהנשקאתלנצלהערביםמשלי-השנההמסוקים:בתחוםועוד
התחרותבולטתבמצרים,בקרבות־אויר.בהחלטותחופש־פעולהאיןהסורילסייסמסוקי12שלקליטתםאתהירדניםמים

במתנדביםמחסורוקייםהקרקעבצוותיאנשיםמספיקאיןהאזרחי.הסקטורעםסופר־פומה.מדגםתובלה־צרפתיים
ושליחתםאנשיםאיתורבתהליךהחלולבעייה,העריםהמצרים,הטייס.לקורסבחיל־הנעשהנוסףחשוברכש

כדיהצבאיות.במיכללוחהלימודיםאתוהרחיבוצבאייםמיקצועייםלבתי־ספר101־הספרדיהאימוןמטוסהואהאויר
A,CASומקוצרמיוחדטייסקורסמזמן,לאפתחוהטייס,בקורסהסטאנדרטיםאתלהעלותלמטוסייחסית-מתקדםמטוס

קרקע.לימודישליותרמעטותשעותהמכילאוניברסיטהלמסיימיבשנהבשימוש.עתההנמצאיםהאימון
״תהליךלברן,אומר״יותרטובחינוךושלסלקציה,שלמגמהניכרתכללי,״באופןמטוסים16קליטתתסתייםהבאה
המצריםיותר.גדוליםועצמאותחופשמתןושלבמצרים,בעיקרהתרת־רסן,שליחליפו,והםלטיסה,בבית־הספרכאלה
רגיליםהזוטריםוהקציניםהחייליםהנמוך.בדרגחוסדיחמהשללנקודהרגישיםהי-^F5A/Bמטוסיאתהנראה,כפי
הביעלתפקיד,כניסתועםשמאלה.אוימינהזזיםלאההוראות.ולפיבקשיחותלפעולמשימוש.שייצאושנים

שהנושאשמוכיחמהלפתרונו,פעולתודרכיואתבעינייןדאגתואתהחדשהרמטכ״למונההירדניהאויריתההגנהמערך

במצרים״.בוערת׳בעייה׳בבחינתהואעכשיומשופר,הוקטיליסוללות14כיום

האמריקניםעל־ידילהסופקואשר
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נחשבהירדניחיליהאויר
מחילותיהאוירלאחד

ביותר.הטוביםהערביים
מאוריינטציהנהנההוא

מערביתומהדרכה
עללטובההמשפיעים

הקרקע.צוותישלרמתם
מרגישחוסין

קירבהשלולחיליהאויר
אישית

המצריםהמטוסיםשלהקודםהדור,2סוחוייס
עםחוזיםחתימתעלידועהצרפתים.האמריקנים1976.משנתעיסקהעל־פי
ניווטמערכתלהתקנתבריטיותחברותטי-לניידבאיסורהעיסקהאחהיתנו
אךוכחיין,תע״לומערכתאינרציאליתאתלשכנענפלניסיונותלאחרלים.

בפרוייקטהמשתתףהמטוסיםמספרבמטרהלבריה״מהירדניםפנוארהייב,
יחסיתזולהואזהפרוייקטברור.אינו1981שנתמאזניידים.טיליםלרכוש
המצו-הבטחוןלתקציביותרומתאיםעיסקאות־נשקמספרעלירדןחתמה
ירדן.שלמצםקרקע־אוירטילילרכישתבריה״טעם

SA-8,SA-13,עליידישנוסדהירדני,חיל־האוירמתנייעיםנ״מתותחי
ZSU-23MMX4וטילי־כתףSA-14,מערביים,מיסודותנהנההבריטים

המצריהאויר-בחילהמערבייםהמטוסיםמחלוצי-הרקולסרמתו.עללטובההמשפיעיםשייךשהיהההוק,סוללות14מערך
המערבייםוההדרכההאוריינטאציהליע-אויריתהגנההעניקלחיל־האויר,

הקרקעצוותישלברמתםמתבטאיםאךרגישים,ומקומותאסטראטגייםדים
נחשבהואשבזכותםשלו,והאויראויריתהגנהלספקהיהיכוללאהוא

הטוביםהערבייםמחילות־האוירלאחדהיותובשל-הניידיםהיבשהלכוחות
מרגישכטייס,חוסיין,המלךביותר.הסובייטיהקרקע־אוירטילנייח.
המלכותיהאוירלחילמיוחדקירבהיכולתאתמשמעותיתמשפרהנייד,
סבירולשיפורו.לטיפוחודואגוהואירדן.שלהאויריתההגנה

יקבלהמלךשליישהייבייבילהניח,כלעלאויריתהגנהישלירדן
המיוחל,המטוסאתהלא־רחוקבעתידהמ-ומרכזצפוןשלהמאוכלסהאיזור
-19למיהסיניתהגירסהTF-6-בצילוםמקור.היאסיןםהפער.אתלהדביקהעשויהוקלסוללותזקוקההיאאךדינה,
בנייתאתלהשליםכדינוספותמשופר
נוספיםקרקע־אוירטיליההגנה.מערך

כשירדןמבריהיימ,להגיעממשיכים
אתשניתן,כמהלצמצם,משתדלת
הנלו-הסובייטיםהיועציםשלמספרם

אליהם.וים
נוספתקנייהלצדהתקפיציודרכש

מו-מובילייסיטאקטיים,הגנהטילישל
חיל־האוירשלהתקיפהליכולתסיף

שירדןהדברפירושאיןעדייןהירדני.
בעיקרצבא,מוללבדלעמודתוכל
חשובההתופעהאךגודלה,בשל

כשלעצמה.

התקפיציוד

המסתמנתבחשיבותה,שנייהמגמה
היאוהרחבתו,הסד׳בלחידושבמקביל
שלבעזרתןהקיים.הסד״בשיפור
הירדניםהכניסואירופאיות,חברות

מטו-שלהאויריותבמערכותשיפורים
הירדניחיל־האזידבשרותF-1מירארnm>rr1־׳Flהאמריקנים^f-5eסי
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החיילאוצרבבוק

שלךהמשכורת
a^aיותרשווה

לקוחותלצרףנועד88״׳״לקוחימשכורתמבצע
מערכתאוכלוסיותמקרבלבנקחדשיםמשכורת

תוקף
הבטחון.

בפקדונותבהפקדותג׳מבולקווודומההמבצע88,׳פברואר0וףעדהמבצע

882ית
למבצעים

•ושבעקבותיה
קודמים

הצטרפו
שהופעלו

אלפילבנק
שנתבראשית

לקוחות
1987

חדשים.
שקליים

תוכניתבכלומעלהש״ח1000שלבהפקדותלבנקשיצטרףחדש,משכורתללקוחההטבות
ריביתתקבלחוח׳שקל/פר׳מ/פק״מ/תפ״ס/פרייוחלקןבמיוחדמועדפותהינןהמבצע,בתקופת
לתוכנית,הצטרפותךמיוםשנהבמשךנימבו,כלקוחההצטרפות.מיוםשנהלמשךבתוקף

100,000שלהפקדותעלרקכרגילשניתנת(ריבית .)ומעלהשיירובתוכניתההטבות

״אוצרית״מועדוןלחבריההטבותעמלות
בתקופתחדשמשכורתחשבוןפתיחתעם•מיושנהבמשךחשבוןניהולמז־׳מיפטור

ל״מועדוןאוטומטיתמצטרףאתההמבצעלתוכנית.ההצטרפות
גםלעילשצוינוההסבותלכלבנוסףוזכאי״אוצר׳תווינם.שיקים•פנקט4

״סלים״:בשלושההמועדון,לחבריהקיימותבהטבות והנחות״.הטבותו״סל;חסכון״״סלאשראי",״סלהלוואות
)הבנקסניפיבכל(פרטיםבריביתש״ח6,000שלמדדצמודתהלואה
להחזירתוכלההלוואהאתצמודה.10%שלשנתית
שיאפשרויות:בשתי

המבצע.בתקופתמשכורתחשבוןלפותחנאהש׳קרןשלחודשייםתשלומים־60בא׳אפשרות
תשלומים־36באו)לחודשצמודיםש״ח721(וריבית

.)לחודשצמודיםש״ח491(חודשיים
ש״ח45(בלבדריביתחודשכלהחזרב'אפשרות
לאחרהחזריכולתלפיצמודההקרןוהחזר)צמודה
נזילותחסכון,תוכניתבתוםלדוגמא:(חודש24־36

1990,מאיקבעצבאחסכוןקרןקבלתקופת״ג,
.)וכוי״סמדר־קרןקבלת

^י־

1apsEUSSIT13>וחוחןורר!Sassairffl
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p;1987נובמבר־דצמבר•חודש
xהסטאטיסטיקהעלקשותהעיקו

שלהשנתית
1

תאונות
1

מטוסים
1
•פצוע•,הנפגעומספד
בתעופהבתאונות•,והרוג

•מומחיהעולמית.האזרחית
חיווקקיבלולבטייחות־טיסה

עלהמבוססת,•לטענתנוסף
xניסיון

מתרחשות
רב־שנתי,

במחוודיות
שתאונות

מדהימה.
יידרפלטר,ייגורייעל-אל״טייס

באיגודטיסהלבטיחותהועדה
הדבר•ייטבעהישראלי:הטייסים
תאונהשמתרחשתשאחר־
העירנות,רמותעולותחמורה,
בתאיהלבותשומתהכוננות
התעופה.חברותבסלהטייסים
משגיחיםפרט,לכללב•שמי
עין•גורעיואיןהיטב

תקופהאחדימהמכשירים.
חזרהמ

מסויימת
לשיגרה

•כנהנשקפת
ולשאננות

של

a.יימסוכנת

עבו-ג׳ונגליםשללאיזורצללהמטוסארקיןדןמאת
ואנשיהנוסעים115כלבבורמה.תים

היהנראהבתחילהנהרגו.הצוותהאזר־בתעופה1987סוףירועי•jkפ
מטוס.התרסקותבתאונתשמדובראנשיאתרקלאהדאיגוחית
חלהאירועאחריאחדיםימיםאולם,העוסקיםאתגםאלאהטיסה,בטיחות
ואשה,גברכאשרדראמטי,מפנהעלעדויותהיושכןהתעופה,בביטחון
ביפאן,שהתגוררוקוריאניםכנראהלמעשיוחשדותבאוירבמטוסיםיריות
בבאחריין.רעלבבליעתלהתאבדניסואוירי.טרור
מבגדאדטיסהבאותהטסוהשנייםוהתפוצץהתרסק1987בדצמבר־7ב
ירדושםבאבו־דאבי,לנחיתת־ביניםשל146״ארוספייסייבריטישמטוס
משטרתעליידינעצרוהםמהמטוס.ייפאסיפיקהאמריקניתהתעופהחברת

והועלה1987בדצמבר־1בבאחרייןמלוס־בטיסהשהיהייסאותיווסס
מטעןבמטוסהטמינושהשנייםחשדהנוסעים44כללסרפרנסיסקו.אנג׳לס
במכשי-מתגלהשאינופלאסטי,חבלהPSA-1771בטיסההצוותואנשי
התעופה.בנמליהמותקניםהשיקוףריהודיעההאירועלאחרמיידניספו.
אתהאשימודרום־קוריאהשלטונותהלאומיתהבטיחותמועצתדוברת

,(NTSB)זה.אויריפיגועבביצועצפון־קוריאהמעלטסהמטוסייכאשרכי
Kנשמעוכיהצוות,דיווחרובלספאסו

״למותהולכיםייאנוייהמטוס.שלהאחוריבחלקויריות
כיהוסיף,הפדראליתהבולשתדובר00

המליםהיואלו״למותהולכיםייאנויריותעלדיווחהגיעלאוזנינוייגס
ג׳וזפהבראדיושהשמיעהאחרונותייהזה.במטוס

בואינג׳במטוסהטיסמהנדסבלגרדה,בואינג׳מטוסנעלםבנובמבר־29ב0י
דרוסיאויריינתיביחברתשל747קורי-הדרוםהתעופהחברתשל707
ספורותדקות(SAA)אפריקנייס״לסיאול.מעיראקבטיסהKALאנית
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האוקיאנוסמיאלצללשהמטוסלפני

קשה
בערבתאונה

והנוסעת
חג

נהרגה,
הטייסהמולד:

בתאונה
ר

ביצתי
טיסה1987.בנובמבר־28בההודיפצע

מטייוואןבדרכההיתה295־SAשארעהזו,לכאורהאפשרית
בעתליםצללוהמטוסליוהאנסבורגבפלורידה

מאורי-באיתידלוקלנחיתתהכנות
הצוותואנשיהנוסעים159כלציוס.
ברא־שידרהטיסשמהנדסלפניניספו.
הולכיםייאנוהמחרידהשידוראתדיו

כיאויס,דאוויהקברניטדיווח״למות
עםהראדיוקשרבקוקפיט.אשפרצה
המכיים.ממסכינעלםוהואנותקהמטוס

המטוסאתראוכיסיפרו,עדי־ראייה
ייכמולהבותאפוףלאוקיאנוסצונח
דרוסיאפריקהעיתוניגדול״.אשכדור

המטוס,מתישדורותקטעיםפירסמו
מאמציםעשהשהקברניטנבעמהן

אך-להנחיתוכדיהמטוסעללהשתלט
הפיקוחממגדלביקשהקברניטלשווא.
ל־35ססמיסחירוםלהנמכתאישור

עלדיווחאחרי־כןומיידרגל14,000
הנוסעים.בתאעשן

מטוסייקטנה״:תאונהגםונרשמה
מהירכבישאלצללקטןחדימנועי
קליפורניה.סן־דייגו,העירבאיזור
הקרקעעלנפגעוורביםנהרגהטייס

במקוםהכבישעלשרשרתבתאונת
ההתרסקות.

הבטי-ועדתיו״רפלטר,גוריהטייס
הישראלי,הטייסיםאיגודשלחות
רמתביןישירקשרישכיאומר

במטוסיוגדלהההולכתהאוטומאציה
הטיסה.בטיחותנושאלביןהנוסעים

העבודהעומסאתמקטינההאוטומאציה
יתרמכיווןסיכוןישאולםהטייס,של

עובריםהטייסיםבקוקפיט.שאננות
(-OPERAמהפעלהויותריותרהיום

TINGועיקובלהשגחהMONIT-)
,OR1NGכיהוכיחושמחקריםבעוד

להפעלהיותרמותאםהאדםשלמוחו
ידיולהפעלתיותרלהשגחה,מאשר
עלבפיקוח•עיניוומיקודלריכוזמאשר

שככלפלטר,אומרמכאן,מכשירים.
בחברותמכיניםהאוטומאציה,שגדלה
המאלצותמיוחדות,תוכניותהתעופה

שלמסוייםמספרלבצעהטייסאת
ציודלמרותידניות,והמראותנחיתות
במטוסיםהמותקןהאוטומאטיהנחיתה
בתיקונרשמיםאלווביצועיםחדישים,
הטייס.שלהאישי

חייםלעומתכסף
ועל-נתגלהאףהאחרונותבשנים

הרףללאהטייסיםאיגודימתריעיםכך
ייהפתוחיםייהשמייםשמדיניות-

DEREGULATION)להש-עלולה
הבטיחות.רמתעלשליליתבצורהפיע
וקרבהבארה״בהנהוגהזו,מדיניותכי

כמעט־תחרותמכתיבהלאירופה,עתה
ירידתהתעופה,חברותביןפרועה

נתיבכלעלאכזריתמלחמהתעריפים,
משכורותהורדתומכאןנוסע,כלועל

צעי-וקליטתוותיקיםפרישתטייסים,
ומוטיווא־יותרנמוךשכרמקבלירים
יותרלהרוויחכדיהרבהלטוסציה
מביעיםהטייסיםמזה:חמורכסף.

חברות־תעופהשלשהנהלותחששות,
לשי-כספיותבהשקעותלקמץעלולות

הטיסה.רמתולהעלאתהבטיחותפור
מבק-ציוותימצאושעברהבשנהרק
הפדראליותהתעופהרשויותשלרים
אצלקשיםבטיחותליקויישלשורה
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ן

מקטינההט״סבתאהאוטומציה
אךהטייס,שלהעבודהעומסאת

שאננותשלהסיפוןאתמגדילה
•ותרמותאם•האדמוחיתר.

לבקרהמאשרלהפעלה
ולפיקוח

שהיהלמצבבהשוואהשעותלאלףלותביניהןאמריקניות,תעופהחברותכמה
־1986ב.נקנסווהןורבות־מוניטין,וותיקות
תקלות,עלפירסומיםאותםעקבדולארים.ברבבות

אותםמגדירהייאל־על״שהנהלתמטי-לאפחד־מוותמפחדיםהטייסים
׳׳יחסי־עבודהרקעעלכיימגמתייםהנכונה-מהסיסמהאלאבמרומיםסה

מסמימכתבהחברהקברניטיכלקיבלוכסף,מרוויחבאוירשמטוס-אומנם
ובועמירעמוסלמיבצעיםנכ״לוהםכסף,מפסידהקרקעעלמטוס

שניהקברניטיםלידיעתעמיריימרענו״התחזוקהברמתלפגועשלאלוחצים
לקב-אסורכיכותב,הואיסוד.כלליסבביאתלצמצםולאהמטוסיםשל

תקלהבגללמטוסלהטיסלסרברניטסבבי־טיסה.להרוויחכדיהתחזוקה
OVER),(CARRYלטיסהמותרתהפרסומיםרבוהאחרוניםבחודשים
כלומרITEM,GOבבחינתשהיאהטכניותהתקלותריבויעלבעיתונות
זאת,לעומתאיתה:לטוסשמותרתקלההחברהטייסיייאל־על״.חברתבמטוסי
ליטולחמור,באיסורלטייס,אסורירידהשישטוענים,הטייסיםואיגוד
שהיאתקלהמתגלהשבומטוס,לטיסההמטוסים.צישלהתחזוקהברמת

כלומרITEMGO,NOבבחינתלפרסוםנמסרהללולפרסומיםבתגובה
שאסוראתה,לטוסשאסורתקלהי/אל־עלייציתיפעולייאמינותדו״ח

יששבומטוסעללחתוםלמכונאיביקורתיחידתאנשיעליידישחובר
איתהלהמריאלטייסואסורכזותקלהביקורתממחלקתחלקשהיאאמינות,
שתתוקן.עדבחברה.התחזוקהבסמנכיילותהאיכות
מדי-שלושהקיימיםכיקובע,הדו״ח
תאונת־מטוסשלמקרהבכלכמקובלחברתשלסדי.סי־ומדגםנוסעיםמטוסהדרומיהקוטבבשמיתאונהמער-שלאמינותהלבחינתמוכריםדים
שלהאזרחיתהתעופהשלטונותמינונוס-278כלניו־זיילאנד.שלהתעופהטיי-דיווחישיעורוהם:התחזוקהכת
שלבראשותוחקירהועדתניו־זיילאנדניספו.910טיסהשלהצוותואנשיעיםשלהמגווניםההיבטיםלהבהרתמנועים,הורדתשיעורתקלות,עלסים

מהכלעשההואצ׳יפנדייל.רוןהחוקרמיוחדתתיירותבטיסתהיההמטוסתאונות־אויר,וחקרבטיחות־טיסהבאויר.מנועיםסגירתשיעור
השחו-הקופסותשתיאתבדקשדרוש,לטוסכדירבכסףשילמווהנוסעיםמתאונותאחתשלסיפורהאתנביאקובע,1987)בדצמבר(4מהדוייח

שניואמרושעשומהכלאתחקררות,הדרומיהקוטבשלהקרחלאיזורימעלשאירעוביותרהמעניינותהאוירכיבויבשעורמשמעותישיפורחלכי
והקציןקולינסג׳יםהקברניטהטייסים,השמפאניהולצלם.מהנוףלהתפעלכדיבנובמבר־29בהאחרונות.בשניםמנועיםהורדותובשיעורבאוירמנועים

לרדתוניסהקסן,גרגוריהראשוןשבאעד-זותיורבטיסתכמייםזרמהצלעאלהתרסק0013בשעה1979.בואינג־מטוסיבציבלתי־מתוכננות
הראלהמטוסשלהתרסקותולפשרהאסון.הדרומיהקוטבשבאיזורארבוסהרהתק-בשיעורירידהחלההשנה747.

חזהעופרתשלהנהסס-בישראלהשנהשלביותרהמפורסמתהתאונה
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ענניםשלג,שלמסוכןשילובקייםהודיעולאאולם910,טיסהנתיבהליבירגל.אלף13שגובהוארבוס,
התחרותאורהחזרותישהאופק,טישטושואור,לפנילילהשבוצעהשינוי,עללצוותרבזמןנמשכוזותאונהשלהחקירה

יניין
ועברו

בחקרהרב
אינסטאנציות

תאונה
שונות
זו.

הטיסה.העיומכאן
הטיסשהקברניט

התוצאה
מטוסואת

היתה,הקטלנית
יישלגלקראת

תופעההאדםלעיןונוצרת
,(WHITEOUT)

ייעיוורוןשל
שתוצאתו

ביןהפרועה
פסק:צ׳יפנדיילהראשיהחוקר

מותו
גיאוגראפי

כשהוא
מסויים,

רואה
זהאולם

בעיניו
היהלא

אזור
היהההר

הטראגית
מנגד

הסופית
ואנשי

במקרה
הצוות

זה
ראוהו.לא

חברותהיתה:
התעופהוהקברניטהשופטחקירותבמיסגרתלטוס.היהאמורשמעליוהנכון,האיזוןעלשעירערוהיואולם,טייס״.״טעות
המד־המשוחזרבנתיבבמסוקטסוהםשלנוספתחקירהוהתקיימהזופסיקה
אל־10סיהדיאתשהוליךוייקכדישהתפטרהקברניטבטי,גורדוןבראשותממלכתית,חקירהועדת

לגרוםעלולות
שופט,
הראשיהחוקר

ניו־זיילאנדי.
הסיק

השופט,
מסקנות

כיקבע
חפוזות

לעומקלרדת
"EREBU"

הפרשה,
PACT

חיבר
(על

ספר
שם
1M״-

אתראוהר
התרסקותו

ההר
ואומנם
שהיה

חזו
מנגד.

לירידהולאבתופעה
בבטיחות)המטוסהתרסקפיסגתושאלהגעשמצדפושעתרשלנותהיתהכיוקבע,
שלשילובהיאארבוסהרתאונתשעשהרב־שנים,מעמיק,מחקרובוהשלי-האינסטאנציההתעופה.חברת
ביותרחמורומחדלנדירהתופעת־טבעשהביאההמיוחדתהטבעתופעתעלשלהעליוןבבית־המשפטהיתהשית

וטייתבגלל
שללנות

ניו־זיילנד,
החברה,
שקיבל

אם
את

כי
מסקנת

אתהשמיט
הרש-

נשאלה
בסופו־של־דבר

אפילוהשאלה:
להתרסקות

שונה
כיהמטוס.

נתיבהנתיב
והרהיאסון
טיסה

של
להודיעמבלי

-חברת־תעופה
אנשילצוות.

לקולץהחברותשינוי
המלה

יותרהנמוכה
ייפושעת״.
כההיה

השופט
בטוח
מן

בצידקתו,
ללאהערכאה

הטיסיים
ידיעת
הראת

הצוות,
ארבוס

זהכיצד
כאשר

לא
התקרבו
בטיחותראו

ממהמעניינת
טיסה

שקרה
עודמסיקים

אחרי־כן
מסקנה
1בניו־

בהוצאות.
ועקשניםאמיציםאנשיםשניזיילאנד.עשולאומדועמאיימתבמהירותאליוהתאונה.בחקירתוהמשיךשהתפטרעד

•הטייס
נוסף:

בינתיים
בטיגורדון

קיבלה
היה

החקירה
קברניט

מיפנה
בכיר

-מהתנגשות?להימנעכדידבר
של

שופט
חקירהועדת

לא-וקברניט
רשמית,

קיבלו
להת-נאלצו

פחדפוחדיםמסקנות
מוותחקירותלנהלכדימתפקידיהםפטרהקב-שלידידהתעופה,חברתבאותה
רניט
אירעהאונה

בטישניספה.
בגלל

היה
שילוב

משוכנע
נדיר

שהת-
של

וגשגיתחוזרתחקירה
עות

עצמאיות,
פיזיולוגיות
לעומקלרדת

עדמיוחדות,
תופ-וללמוד

שהגיעו
מהסיסמה:

התעופה
שרשרת

ותופעת
מישגים

טבע
שלחמורים

במינהמיוחדת
חברת

בטי
תוצאת
היתה

הבדיקה
מזעזעת:

של
ההר

קפטן
ניצב

גורדון
לאסון,לנגד

למסקנות,
שפקד

שהן
את

אשר
910.טיסת

ר-באומטוסהביאוכנראה
כסף.מרוויחפלטר.גוריהקברניטאומרכךעלומהנדסהטייסיםשנישלעיניהםזהקברניט.)בהמשךעליה(שנעמוד
באופן
התפטר

עצמאי
מהחברה
את

כדי
פשר

להמשיך
התאונה.

הטיס,ולחקור
ולא-הקוקפיט

שלושתם
ההרראו.

הסתכלו
פשוט

קדימה
נעלם
יויירמן

סים:
ועדת

הוא,ייהלקח
שלהבטיחות

שנושא
הטיי-איגוד

בטיחות
עלמטוס

שלאגףאנשיכיהוא,שנתגלהמה
מנגד

אנשי
שלעיניהם

צוות־אויר
שלושה

מנוסים
זוגות

וותיקים.
טיסהעיינים

שיתקיים
הוא

בו
עיניין
דיון

עקרוני
ציבורי

ומן
ישכאשר

-הקרקעהראוי
מפסידייבכך.צורךבוהארקטיבאיזורהתקיימההטיסהאתשינוהתעופהחברתשלהמבצעים
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בשנהגוטמןצבימאת
בלבד,תיאוריה

הראשונה
ללא

לקורס
&

הטיס
חלקיסות.

נלמדה

בית־לימודיעלחזרההיהמהתיאוריהשאל״יימקגייבזאתהולי
השאר,ביןוכלל,התיכון,הספרמתוחבחיוךדימשיץמארק""
יםחילותיאויר,שללחימהטאקטיקותבמרומילדובבוכשניסיתיכלשהו,
אוגדה.שללדרגעדויבשההחיל,בבסיסהפיקוחמגדלמרפסת
15־Fמטוסבהמראתשחזינולאחר

בטיסותדימשיץהחלהשנייהבשנהמלאים,במבעריםהתלולהונסיקתו
פוליקרלפובדו־מושבי,בוכנהבמטוסבגילגול.שנסתיימה

.OTביצעטיסהשעות־15כלאחר2־
לחצוהטיסהכתוםהסולו.טיסתאתהאלוףחיל־האויר,מפקדכשענד
עליושפכולאאךידיו,אתהמדריכיםישראליותטיסכנפיבן־נון,אביהו
למעשימקוםאיןברוסיהמים:דלייבכךחתםדימשיץ,מארקשללחזהו
כאלה...שובבותשלרבת־תהפוכותתעופתיתמסכת
שנתפ-לשעבר,הסובייטיהקרבטייס
50דימשיץצברהראשוניבמטוסלמוותנדוןכאשר־1970בבעולםרסם

המיגיו
בסיסייםאימוניםשכללושעות־טיסה,לצו-רוסימטוסחטיפתניסיוןבאשמת

הזהבשלבאוירובאטיקה.ובתוכםהיהודים.מחבריוקבוצהמילוטרך
מקרבהעיקריתהנשירההתרחשה
אלהגםהיוהמנופיםוביןהחניכים,

ביןהטיסות.במהלךבטובחשושלאהטאג?אתייניצח״המטוס
היההבאיםלשלביםשעלוהחניכים,

הטיסקורסנושריקטן.הנושריםאחוזבילדו-דימשיץשאףכבאגדות,שלא

שנדון
תו

הקיץ
להיות
לעקורנהג

טאנקיסט
עם

דווקא.
הוריו

בחופשות
מעירו

מכונאים.לקורסנשלחו

קרבבמטוסלהתאמןעברומכאןבינותסיירשםאורל,להרילנינגרד
ודו־מושבי.חד־מנועיבוכנתי,9יאק־החיי-עםוהשתעשעטאנקים,לריכוזי
ושנימ״מ20אחדתותחנשאהואמפותבציורהסובייטייםלים

זוכרעדייןדימשיץמיימ.12.7מקלעיםדימשיץבלטאזכברטופוגראפיות.
(מהי-קמ״ש־580בהמטוס:נתוניאתעתידבאמצעותו-שלוהציורבכשרון

בקמ״שנמדדתהרוסייםהמטוסיםרותורגעיםנעימותחוויותלשחזרהיה

הרוסיבח״אלטייסי־קובכנפמרס

למוות
קשים,

בבית־הספר
עליושעברו

התיכון
במהלך
עשה

חייו.
דימשיץ

ולא
מעלה

אובקשר
לביצוע

במייל
לולאה,

)לשעה
בשיאה
היה

הגיע
מושך

הטיסהשעותחמישיםקמייש.042לכ־במגמהללמודוהלךאוירית,ייהסבה״לשניטיסכנפיבן־נון,אביהוהאלוףחיל־האויר,מפקדהעניקהחנוכהבחג
ניווטאירובאטיקה,כללוהזהבשלבתיאו־למדשניםשלושמשךתעופתית.ומרן68,בןאופשיסר,לבבדימוסאל״מהסובייטי:בחיל־האויולשעברטייסי־קדב
וברביעייה.בזוגוטיסותימבנהוצבאית:כלליתתעופהשלריהחיל־האויר.סמלאתהחילמפקדענדלנשותיהם60.בןדימשיץ,מארקבדימוס
נווטות,המטוס,מבנהאוירודינאמיקה,קונציםאתםהתיל.מפקדלהםאמר״חיל־האויולמשפחתלצרפכםשמחיםייאנו
בעל3יאק־-הבאהקרבבמטוסוכיוצאוצבאיתאויריתטאקטיקהייבכם.וגאהלכםמצדיעחיל־האוירהחירות.לוחמיהמכביםשלהחומרמאותו

שלו-שמשקלומיימ,20תותחישלושההסתפ-המדיםלובשיהתלמידיםבאלה.בהם,שפיעמהלארץ־ישראל,הכמיההאתודימשיץאופשיסרהדנישותודתםבדברי
לראשונההחניכיםעשו-טונותשהבברי־ישכיוםטסו.ולאבתיאוריהקומניסיונםלמדינהולתרוםרוסיהיהודיעלייתלמעןבמאבקלהמשיךרצונםואת

מטרהעלצלפוהםבתותחים:שימושאויריים,תיכונייםבתי־ספר•ה״מוממירצם.
קרקעיות.מטרותועלבאוירנגררתטיסהשיעוריבתוכניתםהכולליםשנישלחייהםבתולדותהחילמפקדהתענייןהסופגניותעמוסהכיבודשולחןליד

כךשונה,בצבעכדוריםהיוחניךלכלמעשיים.יש-בקרוביבקרושבו-חיל־האוויובמחיאוןכי,להםוגילההוותיקיםהטייסים
...71מינ־מטוסיושני12מינ־מסוס

9
לבעלי-הפגיעותאתלייחסהיהשניתן

בציוןתמידזכהכיזוכר,דימשיץהם.דימשיץשלמחזורובוגרי־180כבאחדלביקוררעיותיהםעםיצאושממנוהטקס,לפנינפגשולאודימשיץאופשיסר
5.שםשהיהביותר,הגבוההצליפהחובהגיוסאזהיהלא-התגייסוא,י()מיל.סא״לבדמותהפתעהלהםזימןשאירחם,15־Fטייסתמפקדהבסיסים.

כמכונאיםרובם-האדוםלחיל־האוירבוהמפורסםבקרברוסייםטייסיםבידימוטסים2ומיג־מטוסישני3במיראז׳־שהפיל
זההיהלקורס־טים.מהםוכשליש1970.ביוניההתשה,מלחמתבשלהיהתעלהבחזיתרוסייםטייסיםחמישההופלו

שניםבשלושחופשותשתיתנאי19.בןודימשיץ1946,בשנת
השאר,ביןכללו,הטיסלקורסהקבלה
המדריךהיההטיסבקורסהנוהללפי(ללאתקינהבריאותתיכונית,השכלה

מבצעהחניךחדש,תרגילכלמדגיםלאנקי.ועבר)למשלמשקפי־ראייה,
בתר-מלהמשיךמנועהיהשנכשלומי-הפוליטיותבציציותיהםפישפשו
מדרי-רצוןאתשישביעעדהבא,גילהייקומסומול״,חבריהיורובםממילא
ומבצעבכירקציןבאהיהפעםמדיכו.הקומוניס-המפלגהשלהנוערתנועת
מהחניכים.לחלקמבחני־פתעטית.

נלמדולאהסובייטיהטיסבקורם

דימשיץלמארקסייסכנפימעניק־מן/באביהןאלוףחיל־ד׳אללידמפקד
כללאויריתבצליפההצטיין

היתה
טיסות
טיסה

לילה,
לילית

וכל
כנוסע

שנזדמן
מדריך.עם

לדימשיץ

סיימובקורס,המתחילים־60כמביןבבית־שניםשלושארךהטיסקורסעמוסמטוס־נוסעיםלחטוףדימשיץמארקשלניסיונואתהקג״בסיכלחודשבאותו
ועדהעל־ידינקבעוהקורסמוסמכי27.הסובייטיחיל־האוירשללטיסההספרזהבגיליוןמובאדימשיץמארקשלסיפורולבריהיימ.מחוץולהטיסוהיהודיםבחבריו

המיב־בעתנכחהממוסקבה,שהגיעההקורסהקווקז.גבולעלבארמביר,.)הקודםבבטאוןתוארואופשיסרלבשל(עלילותיו
משםושיגרההבירהלעירשבהחנים,תוארבעליכטייסיםבוגריואתהסמיךוראוהפיקוח,במגדלביקרוופעילותו,הבסיסאודותבסרטחזוהאורחיםשני
החלטתה.אתנמשךהיוםכטכנאי.נלווה,מיקצועי15־F.תאבתוךוהצטלמוטיפסואףואחר־כךותימרוניהם,15־Fמטוסיהמראת
טקסכלללאהטיסקורססיוםמיסדרטכניון,גםכוללשנים,ארבעהקורסשלייג.במלחמתהפלותשלסרטי־יריראולבסוף,

מיסמךבוהוקראאלאכנפיים,עניקתכמהנדסים.מוסמכיםובוגריו

38
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אתהמודיעהסובייטי,ההגנהשרמאת
וכקציניםכטייסיםהמוסמכיםשמות
המסיבהלקראתסגיימ.בדרגת

אתהבוגריםקיבלובערבשהתקיימה
כנפיהתנוססוועליהםהחדשים,מדיהם
הקצונה.ודרגותהטיסה

הטייסיםמצאוהמסיבהשולחןעל
אחד,לכלוודקהגראם150החדשים

בבקבוקיםהצטיידומהםרביםאך
עלי-שלנדיררגעבכיסיהם.נוספים
אתבוזכרודימשיץעלחולףצות

לילה...אותוהרבתיהשתייהתוצאות

משקאותללגוםהיהאסורככלל,
־1החגילהוציאהטיס,בקורסחריפים
עתבנובמבר,ב־דהמהפיכהויוםבמאי

וודקה.גראםמאהחניךלכלהוקצבו
בעתהשירותלתנאיהנוגעפרטעוד

החניכיםזכושנותיובשלושהקורס:
ימים10בנותבלבד,חופשותלשתי

ההצ-לפניהקורס,בתוםרקכל־אחתו
חופ-המסיימיםקיבלוביחידותיהם,בה
שבריאותםהבוגריםחודש.בתשה

::::׳׳׳ביחי-הוצבובמקצתכנחותהנתגלתה

ותובלה.מפציציםדות

בילההטיסקורסבתוםחופשתואת
רעייתו,עםדבשבירחדימשיץמארק
התיכון.בבית־הספרעודהכיראותה
בשנותבנותלשתיהוריםהםכיום

נכדים.לשלושהוסביםהשלושים

שתילאחרסילוני-סולו
טיסות

דימשיץמארקהטייסהוצב־1949ב
בריהיימ־בגבולהרחקקרביתבטייסת

יחדומונגוליה.למנצ׳וריהסמוךסין,
מהקו-יהודייםטייסיםארבעההיועימו
בזהרואהרואהאינודימשיץשלו.רס

כלפימכוונתמדיניותאלאמקריות,
להרחיקםכדיהיהודיים,הטייסים
למערב.עריקהמאפשרות

יאק־דעלדימשיץטסביחידתו
21יאק־יאק־וו,,9יאק־עלואחר־כך
2־P0פוליקרפוב,)לקישורקל(מטוס
)השנייההעולםממלחמתמיושן(מטוס

.9ולבוצקירלבוצקין־דלטיסות־לילה,
מיימ,23תותחיארבעהבעלהאחרון,
להט-וקשהמתקדםמטוס־קרבנחשב
בצליפהאימוניםכללוהטיסותסה.

הפצ-לאאךואויר־קרקע,אויר־אויר
יירוט.וכוננותפיטרוליםביצעוכןצה.

הסילוןמטוסלטייסתהגיע־1952ב
מצויידהיההוא.71יאק־־הראשון
מושב־נעדראך-מיימ32תותחיבשני
12בנותטיסותשתילאחרמפלט.
-מבדגםמדריךעםאחתכלדקות
יחידלטיסתדימשיץהמריא-מושבי
שעות־שלושכתוםראשונה.סילונית
המטוס.עלכטייס־סילוןהוסמךטיסה

הסי-,71היאק־היהדמשיץלדעת
,9מהלבוצ׳קין־להטסהיותרקללוני,

הבד־היולאבמהירויותגםהבוכנתי.
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למדובמקבילפשוט,פועלהיהתחילה
כתוםחשמל.להנדסתטכנולוגיבמכון
המ-אךכמהנדס,הוסמךשניםשלוש
נוספות.שניםשלושבלימודיושיך

מעבודתודימשיץהתפטר־1968ב
כמהנדס־לעבודוהחלמפעל,באותו
לנינגרד.לידחקלאייםבמשקיםחשמל
התוכנית,לקראתצעד־הכנהזההיה

שאםחשש,דימשיץבמוחו.שנרקמה
באותוהטוביםחבריועלוליםייתפס,
קשריהםבגללהםאףלהסתבךמפעל

עימו.החברתיים
המתיחותבגבור1967,מאיבחודש

פעלהערב,למדינותישראלבין
והאנטי־האנטישמיתהתעמולה
מ־ידעוזה.במלואבבריה״מישראלית

•ששתמלחמתלאחרכיקיווה,שיץ
הואנתבדה.אך-זהגלישכךהימים
בבריה״מאינושמקומולמסקנה,הגיע
מלבקשנמנעדימשיץבישראל.אלא

הביט-עברוכיביודעואשרת־הגירה,
יציאתו.למניעתעילהישמשחוני

בתוכניתדימוקראטידיון
החטיפה

אתמבריהיימינמלטיםאיפוא,כיצד,
אמצעימ...דימשיץשאבהרעיון

תקו-אותהלדווחשהירבוהתיקשורת,F-15בטייסתיקלדםאופשיסרלבוקולונלמשמאלדימשיץ
בזרו-קיצוציםעלוהורהרבות,בעיותנשאלאוהמטוסג׳ירוסקופיתהיתהמהירותקמ״ש720-ניכריםלים

פה
גולים
חטיפותעל

קובאניים,
מטוסים

לשובשרצו
בידיאמריקניים

למול- דתם.חיל־האויר.כוללהאדום,הצבאעותדו־גירסההיתהלא71למיג־מכיים.820לעומתהבוכנה,במטוסמירבית
באוקטובררעיונואתגילהדימשיץלאוזבקיסטאןלעבורהוצעלדימשיץצבר71המיג־עללהדרכה.מושביתסילוניים.קמ״ש
מאודשנלהבבוטמן,הלללחברו1969להשתחררהעדיףוהואנחות,בתפקידעד־1954משעות־טיסה־500כדימשיץלמטוס־סילוןהמהירהההסמכהאת
נמלטיםיהודיםעשרותבדימיונוותיאר־1960ב.־1960ב.שיחרורומועדקוריאה,למלחמתדימשיץמייחס

עד

הוא

עשה

משך
ומעולם

שחייבה

הגעת

עצמו

שתי

לא
למעלה

הזרמת
נשאר
הגיע

טיסות
51המיג־

משנה

טייסים
בחזית

טס
בשלהי

לפעילות

קצרות,

סין

על

רבים

.1953

קרבית.

לחזית.

,71יאק־

הרגועה,

ולאחריהן
שוב

קידום

דימשיץ
במקביל

מהיר

בסולם
להתקדמותו

התפקידים.
טיפסכטייס,

תחילה
סות,

לעבוד
המשרות

דימשיץ

תעשייתי.

כטייס
שב

ודימשיץ
כעבור

התעופתיות

לעירו

החל
באיזור
מטוסי־נוסעים.

לעבוד

לנינגרד,

חצי־שנה

היו
אך

תפו-

עבר
במפעל

וקיווה
כל

בסוד

לבסוף,
חודשים.

מבריה״מ
בלנינגרד

הוועד

התוכנית
היה

בהצבעה
ודן

את

ועד
בה

במטוס־נוסעים

התוכנית.

ציוני,
משך...

דימוקראטית

גדול...

דחה,
חמישה
שהוכנס

קבוצהלגבשדימשיץהחליטאזשלקברניטהיהשםלאוזבקיסטאן,רביעייהמובילזוג,כמובילהוסמךהחדש.במטוסייסולו״
לבדה.המיבצעאתשתעשהקטנה,זהייאירופלוט״.של2אנטונוב־מטוסימטוסים.12־15בתטייסתוסגן־מפקד

לקורסבמהירותייהשתולל״המיג
־1958ב,

שנהבן
בהיותו

ליד
סרן,

האגם
נשלח

האזובי.
היהדימשיץ

12בעלכנפי,
מיושןמטוס־בוכנה

מושבי־נוסעים.
דו־חד־מנועי,

אשתו
הקבוצה

ושתי
מנתה

בנותיו
16

להן-
איש,

לא
וכללה
גילה

את
דבר שנתפרסמוודמויות-תוכניתועלהניעו־בלנינגרדלמשפחתוגעגועיושברב־סרן,לדרגתהועלהבסיומוההול

זלמנסון,סילבהכגוןבעולם,אחר־כךהחל2691וב־שנה,כעבורלהתפטרהוסגן־ונתמנהסיןגבוללידלבסיסו
אחיה,ושניקוזניצובאדוארדבעלהתעופתיים.למכשיריםבמפעללעבודבןאויריגדודשלניווטלעיניינימפקדלאימ-חדשנושאעימוהביאהמיג 69)בעמיהמשך(מטוסים.54וכ־טייסותשלושולצליפות:לאירובאטיקהבנוסףונים, הגדודשלהפיקודיתההיירארכיהבוצעושהללואלא,והפצצה.ריקוט
הראשיסגנוהמפקד,אתכללהתחמושתללאבלבד,יייבש״בתיפעול

סגניםארבעה־חמישהומתחתיהםוצילוםמעלות־60בצלילהרק-
לתותחנות,לניווט,-מיקצועייםייתיאורטיהיהייהכלהירי.במצלמת

פוליטי.קומיסארו...טכנימהנדסדימשיץ.נזכר
שהיתה-יהדותוכימעידדימשיץשלמתקדםדגםהגיעיותרמאוחר
בסולםקידומועיכבהלא-לכלידועהנשאהואייביס״.שכונה,51המיג־

יותרמהרשהתקדםעובדה-הפיקודמיימ.23תותחיושנימ״מ37תותח
אנטישמ-שררהלאהייגוייס״.מחבריואוירודינאמיותמתופעותסבל51המיג־
חב-בקרבואףרשמית,כמדיניותיותהקול:מהירותחצייתבעתשליליות
בה.נתקללאריוואףספיראליתצלילהחזקות,רעידות
הטיי-יכלובבסיסיום־העבודהכתוםהיתההמירביתמהירותוהגאים.היפוך
עליהםהיהאךהחוצה,לצאתסיםכ־בוצברדימשיץקמייש.501)כ־מ

לשנהאחתהימצאם.מקוםאתלהודיעטיסה.שעות200
משפ-שבועות.שישהשללחופשהזכו,71המיג־הגיעשנתייםכעבור
בהיעדרבבסיס.גרוהטייסיםחות־1,140לטיפסההמירביתשמהירותו

ארכההבסיסיםביןאויריתתעבורהמקודמויותרארוךהיההואקמייש.
עדהמרוחקמהבסיסברכבתהנסיעה45שלבזוויתלאחורמשוכותוכנפיו
ימים.כשישהמוסקבה.51במיג־מעלות35לעומתמעלות,

דימשיץשלהאחרונהשירותושנתיותר,גדוליםבמעצורי־אוירצויידהוא
החליטאזקווקז.באיזורעליועברהמשו-היתההקולבמהירותוהתנהגותו

יצאהלאהזוהתכניתחטוף.במטוסלירושליםממוסקבהכיכרושצ׳וב,ניקוטהבריהיימ,שליטג׳י,8היתהתאוצתומיגבלתפרת.
חלומואתלהגשיםדברשלבסופוהצליחדימשיץמארקהצייראךהפועל,אללפתורעשוייםהביניבשתייםהטיליםהכוונתאדומה.נוריתעל־ידיוסומנה
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VjpKכלי־טיסאיןבשלג,אובכרדנגשם,
גםכמוהו.טובולהילחםלראותשיוכל
הראשוןהתקיפהמסוקהמוהאפאצ׳ייכולהכלעלסוגרמזג־האוירכאשר

שמאחורימטרותעםלהתמודדהמסוגל(w^kaאוייב.שריוןלצודHA־46האפאצ׳י־

ראדארחתימתבעזרתהאוייב.קווי^ציוןהמטרה,רכישתכוונתשלו:העיניים

ויזואליותאינפרה־אדום,חתימותנמוכה,.vVהטייס.שלהלילהראייתותיישןהמטרה

מלואלאפאצ׳יישנמוכות,ואקוסטיותלגלותהאפאצ׳יצוותיכולאלועינייםבסיוע

שלבמשימותלטפלכדיהנתוניםנאה.במזג־אוירכמוגרועבמזג־אוירבמטרותולטפל

100שללמרחקעדלשוטטביכולתותקיפות־עומק.לזנקלצוותמאפשרתשבמסוקוידאולהקלטתמערכת

ולהשמידלדחותלהפריע,האוייבשטחבתוככימיילומיקומההמטרהדמותאתלהקליטמיסתור,מאחורי

מתקדמים.מאיימיםכוחותזיהויאתלוודאכדימיסתוראלילחזורואזי

נאט׳׳וובכוחותבארה״בבסיסיםבשירותעתה,התקיפה.אתולתכנןהמטרה
ודרישותיו.הצבאציפיותעלהאפאצ׳יעולהבאירופה,
שעהארה״ב,צבאמפקדישליומםעלאורנוגההוא

הרחוקיםאלהשלסיכוייהםאתמקדירשהוא

night.theownsApache
APACHEאותנו.מלאהוד

MCDOISI1SIELL DOUGLAS
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מרוםדרורמאת
ביללההאויראתפילחהסירנה רשע

I
אתמידו

•מחרישת
הקפה.ספל

אוזניים.
רס״ן
סאייל

ג׳
עי

הגיח
שמט

פניואתמנגבכשהואהאמבטיהמחדר
בסרבל־טיסהלבושיםהגילוח.מקצף

אליחדיוהשנייםהגיעווחליפת־לחץ,
החמוש,המטוסאלהריצההדלת.
מעשריותרארכהלאבסמוך,החונה

ההצלהוחגורהטייסקסדתשניות.י?
נלבשיםבסמוךהקרקעעלהמונחים
הנגי-עםכברהותנעהמטוסבמהירות.

הטייסמושבאלהזינוקבסולם.עה
מכונאיםחתול.שלבזריזותהמבצע
אחדאפשרי.כיווןמכלהמטוסעלעטו
לטייססייעהקוקפיט,אלשטיפסמהם,

תלשואחריםהמפלט.לכיסאלהיקשר
המכו-מיותר.פיןכלבקפדנותמהמטוס
הטיי-כשסיימומהמטוסהתנתקונאים
עלבטפיחההמערכות.איפוסאתסים
למעלההמכילהנתיק,הדלקמיכל

ממשכנו.המטוסנפרדליטר,8>מ־ססנ
סוףאתשאיפיינההרגועה,השיגרה
הכוננותבחדרשבילינוהשבוע,
להיהפך,יכולההיתהיירוט,שבטייסת

מיבצעיתלפעילותמעטות,שניותתוך
הבי-לפנישבוערקטייסת־קרב.של
ליירוטהטייסתמטוסיהוזנקוקור,
האוירילתחוםשחדרמזוהה,לאמטוס
זההיהכינתבררבדיעבד,ישראל.של

מטעותכתוצאהשחדרבריטי,מטוס
ניווט.

15־Fטייסתשלהכוננותבחדר
אנוהבסיס,בעומקאיישםהממוקם
חד־מיבנהטייסים.שנימוליושבים
ספותמיטבחון,חדרים,שניקומתי, 1Iת
עוני.

עלנמוכות
סוףכוננות

הארץ,
השבוע
מקלט

החלה
טלוויזיה

בטייסת
צב-

רא-יוםלבוקרעדשישי.יוםמבוקר
הטיסהבסרבלהטייסיםיישארושון,

המטוס.מןקבועבמרחקהלחץוחליפת
הטייסיםביצעוכברבבוקר,מוקדם
מטוסיםמבנהמולאויריאוירתירגול
אימון-שעתייםכעבורמהטייסת.אחר
16־F.מטוסימבנהמולדומה

כעלעצמםעלמעידיםהטייסים
מטוסכלהאוירי.הגבולשלהש.ג.
ישראלשלהאוירילמיתתםשחודר
גבוהה.העירנותיעמיק.בטרםייעצר
להיעצם.העייפותלעינייםמניחיםלא

המכו-העתכלנמצאיםלמטוסיםבסמוך
לקדםנכוןכולוהבסיסהנאמנים.נאים
דרךמאויישהפיקוחמגדלרעה.פני

תוךלהזנקה,נכוןרכב־חירוםקבע.
בוראלהמיבצעיםפקידותיגיעושניות

הטייסת.

^15־Fהדרךארוכה
שומעיםאנוהפנימיהקשרבמכשיר

שלבהיטסהפינוייחידתשלהזנקהעל
מנועינשמעיםכברברקעחיל־האויר.
אתשניותתוךמשנההבסיסהמסוקים.

מןמושפעיםכלאנראיםטייסינופניו.
ימיםראינוייכברסביבם.המתרחש
אי.רסייןבשקטאומר״יותרעמוסים
בקריות.נולדרווק,30,בןאי,רס״ן

כללהתעסקלאשבנעוריומצהיר,הוא
שלגאלריהלוהיתהלאמטוסים.עם

אלנמשךההתבגרות,עםאךדגמים. טיס״.לקורסייללכתשלהאתגרסומה
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ההכרהאתלאבדשעלולבטייסמעונייןלמיבדקזומנתימסוייםייבשלב
חריף.בתימרוןאוטיסהבמהלךשעברתייילאחרמספר.הוא/הטיסי
לתחרותמחוץעצמךמוצאכשאתהלמציאותיהעינייןהפךבהצלחה,אותם
גומרזהאותך,שהעסיקמהכלשהיתהעצמיאתלראותהתחלתייותר.קצת

חשבתילאאולם,בצד.הייתיאותך.התיכוןבית־ספרבתקופתטיס.בקורס
באותםאותישהעסיקמהכללעזוב.האנשיםרובקדימה.לחשובהתחלתי
אחזור.שבוהרגעעלמחשבותהיוימיםלע־התייחסותקופה,באותהשהיכרתי

כנצחשנראוחודשיםמספרכעבורמיכלאולם,כערטילאי.הטיסהיניין
ברמתחדהירידההרגשתילטוס.חזרתיאתוניסהקדימהקפץמתאים,שהיה
טו-פחותשאנשיםראיתי,הביצועים.לחיל־התגייסתיכשנהלאחרכוחו.
קשהעבדתיאותי.מפיליםממניביםהרגשהעםהטיסלקורסהגעתיהאויר.
שחזר-עדחודשיםבמשךעצמיעםוחזקקלו-שסיכוייובלתי־מובנת,עמוקה
לעצמי.תיאנשיםהיוהדרך,כללאורךשים.

מאודשמעטואמור,חזורלך,שאמרו
הטייסתמפקדאליניגשאחד,יוםלאהקורס,כלמשךלגמור.הולכים
הפוטנציאלתיכנוןשלפילי,והודיעהייתיכטייס.עצמיאתלראותיכולתי

טוביםסיכוייםקיימיםכטייסיםהטמוןהראשוניבגיבושלסטאטיסטיקה.ער
ספוריםימים15־F.עללטוסשאגיעמסיימיםאךאנשים,מאותמשתתפים
לטיי־עברתיכשלב־ביניים,מכן,לאחרמעטים.אחוזים
שבוהטייס,בקורםשלבמגיעאולם,

קיבל-הסוף.אתלראותיכולכבראתה
ביןלמיקומיבאשרחוזרמשובתי

אמצעבאיזורשהואאיפההאחרים.
זהשאולילחשוב,התחלתיהקורס,
הרמהזאתתשמע,יליאמרויעבוד.

לקראתנמצאי.אתהוכאןהממוצעת,
לפרושאנשיםהתחילוהקורססיום

אנשים,גםהיוולמסוקים.לתובלה
יית-החופשי,מרצונםלמסוקיםשעברו

החדי-הקרבמסוקיהגעתשבגללכן
שים.

להטיסידעתיהטיסקורסבסיום
איךללמודהתחלתיהבא,בשלבמטוס.

האימוניםקורסבאמצעותו.להילחם
אחתבכלולגעתללמודלינתןהמתקדם
משימותתירגלנוהלחימה.משיטות

יי-ומשימותאויר־קרקעאויר־אויר,
והדי־הגוףאתגירוהאלההימיםרוט.
בשלביםהתעצם.להמשיךהרצוןמיון.

לענייןמפסיקהקאיימ,שלמאוחרים
כברכשאתהעכשיו,המטוס.אותך
המשימותאתמכירבמטוס,שולטטייס,

יכול-אתמהמטוסלהפיקויודעהשונות
יכולתךעללעבודמתחילאתהתו,

טייס־יירוטלהיות-המגמההאישית.
טוב.

למ-לעבורהיתההעיקריתהמטרה
התחילההקאיימ,סיוםעםמתקדם.טוס

הצעירים.הטייסיםביןסמוייהתחרות
לטפסלהשתפר,ניסהאינדיווידואלכל

ראיתייותר.מתקדםלמטוסולעבור
למטוסיםממנימהרשעברוטייסים
שאניידעתי,בהם.וקינאתיחדישים

הנגבבערבותהקרקעאתמגרדיםטוב,משהולךקורהכשלאאולם,טוב.
בב-והוצבתילסיניהגעתינשרים.סתנעצר.אתה
טייסיםשניעברואיתייחדאיתם.סיסלטייסתעברתיהקא״מסיוםעם

התהליךכלאתאיתישעברונוספים,מב-מיבצעי.לטייסהפכתיסקייהוקים
רקכילנו,ידועהיההטייס.מקורסשללגבולהגעתיהעצמי,הפיתוחחינת
F'15^7.להגיעיזכומתוכנושנייםשעה.באותהלהפיקשיכולתימה

והתפת-העינייןשלהרגישותלמרותמתק-למטוסהמעברעמדמעייניבראש
ידידו־נפגמהלאלמאבקים,כר־נוחחותדם.

סמוייםהיוהםמאבקי־כוח,היואםתנו.
השטח.לפנימתחתוהתנהלושקיבלתיהמעטותהחופשותבאחת
התרחשבטייסת,הראשוניםבימים
לקאריירהקץלשיםהיהשיכולמאורע
להפילהפקודה־האופנועעלהייתיובכלל.כטייסשלי
בסמוךהחוף.בכבישבנסיעהשלי

עלנתבשרתיבוהרגעהגיע־1980ב,מהירהמכוניתביפגעההצמתות,לאחת
ההסבהקורס־15־^הלמטוסהמעבראדירה,בעוצמהקדימהעפתימאחור.
חיל־האוירמפקדאתפגשתיבו(הארוךמטריםבמרחקנחיתת־ריסוקונחתתי

התמוד-זירתהיה)בן־נוןאביהודהיום,ההכרהאתשאיבדתימאחרהמקום.מן
שהשתתפתימאלובתכליתשונהדותלאאחדאףקורקעתי.דקות,למספר

I45

בטאון חיל האויר ינואר 1988 61 )162(  



הקורססיוםלאחרההישגים.כלסגתלאמסויים,מתחישבאוירמרגיזה.הרףמוגבהזה,בשלבקודםילכן.בהן
סקייהו־בטייסתלטוסעברתיוהקא׳׳מ,עלפעםמדימכריזיםהטייסיםמובן.למעבר.כבלתי־אפשרישנראהלגובה
אותיזימןחודשים,כמהכעבורקים.לזאתמעברמוזנקים.להיותרצונםשהתמודדואנשיםמליאההיתההזירה
הואכיליוהודיעלמשרדוהמפקדתופרע,לעתים,המשעממתשהשיגרה,מעלהתעלוארובה,דרךבאותהכולם

בתקופהבטייסתשירותיאתמאריךעםולהתמודדלצאתהנכונותקיימתעלטסנוהשיא.אלוהגיעולאחרים
15־F.לטייסתאותיומעבירנוספתומסו-רצינייםלהיותהעלוליםאיומיםהינח־כאן,גםביותר.המתקדםהמטוס

המערכותכקציןשימשתיזמןאותומתנקיםקרובותלעתיםאםגםכנים.לרמת־להגיעהשאיפהאותיתה
שהמעברהחליטו,עת,ובאותהבטייסתכלי־אוטועיםמטוסי־נוסעיםומגליםעלמיבצעיולהיותגבוהה,ביצועים
ממטוס־תקיפהטייסיםשלהישירשרמתהרימסוכנים,שאינםאחריםטיסהמטוס.

מוצלח.אינומתקדםלמטוס־יירוטזה.כהואולויורדתאינההכוננות
פחותלטייסת־יירוטאיפוא,עברתי,״הגילשונים״לילשלאחרבתקופהלטייסתעברתיההסבה,קורסבסיום
F־15־nשלמיבצעיתפעילותולאחרמתקדמת,הכ-חדרחשיבותיותרעודמובלטתהתקו-זוהיתהביותר.הצעירה

־15־^העללטוסהגעתיכשנהמןבורחיםלאשאנורק,״לאוננות.המרחבליטאני״.״מבצעשאחריפה
לעו-ממריאיםשאנואלאהמסתננים,זוהיתהמיגים.שרץלבנוןשלהאוירי

המ-עלבביצועיהתקדמתיבאיטיות,בהםלפגושברורהבמטרהמתםלהפלותזכו^15־Fהתקופהגם
בטייסת.שמילאתיובתפקידיםטוסהעומ-האמצעיםבכלאיתםולהתמודדלעי-להגיעכדיבהיסטוריה.הראשונות

המקובלבמסלולהתקדמותלאחראי.רס״ןאומר״לרשותנודיםמזל.להמוןנזקקתסורי,מיגעםמות
לטיסה,בבית־הספרותקופת־הדרכה

נסעתילפסק־זמן.לצאתשעליהחלטתי
באוירתחודשיםלכמהלדרום־אפריקה,

לטייסת.שבתיואחר־כךסאפארי,

בהםהאחרוניםהחודשיםבמהלך
להתעו-החלהבטייסת,פעילותקיימתי

הרגשתיידיו׳שלתחושהבירר
בפעילותי.והולכתגוברתבמונוטוניות
בטייסתשמילאתיהאחרוניםהתפקידים

הטיסותלכמותיחםבכלעמדולא
לתוכיחדרהבהדרגה,שביצעתי.
שהמי־ההכרה,מכןולאחרהתחושה
אךלי.מתאימהאינההצבאיתסגרת

קלההיתהלאהשיחרורעלההחלטה
וכלל.כלל

כמהטיילתילמזרח־הרחוק.נסעתי
ללימודיםחזרתישבסופםחודשים,

כיגיליתיתל־אביב.באוניברסיטת
בגללהזההתחוםאתמאודהזנחתי
למדתיבטייסת.הפעילותעומס

הרא-בשנההמחשבומדעימתימאטיקה
והנד-בשנייה-הנדסת־מערכותשונה,
סיוםעםבשלישית.-אלקטרוניקהסת

מוטיבאציהלינותרהלאכברהלימודים
טייסת.בהפעלתחלקוליטוללשוב

כיועץהאוירית,לתעשיההצטרפתי
התפקידאולם,מחשב־משימה.לקבוצת

עזבתיאישיים.לשיאיםאותיהביאלא
מחברותבאחתתפקידוחיפשתי

בתפ-מעונייןהייתיבארץ.הטכנולוגיה
הניסיוןאתליישםאוכלשבוקיד,

היי־בטייסתמיבצעיכטייסשרכשתיגי.רס״ןלתמונהנכנסזו,בנקודהבזמןהנכון,במקוםלהיותצריךהיית
מתקדמיםמטוסיםעםבקרבותרוט,מה-סירכשבידומהמטבחוןמגיחהואהפקודהאתמלמעלהולקבלהנכון,
במל-לזכותישרשמתיוהפלותאחריםהוא״אישיבמתכוןסיני״אורזביל.יפה.תקופהזוהיתהלהפיל.-הנכונה
לבנון.חמתמסתברהטייסיםעםשיחותלפימכריז.לוחמי־אויר,שלקטנהחבורההיינו

ומתגליםישהכוננותשעותבמהלךכיללא־כוננויותהיוהטייסת.ממקימי
ביותרהבטוחהשהדרךכשהבנתיהממתיניםחבויים,נסתרים,כשרונותלהפלותשזכוחבריםראיתיסוף.

עוברתשליוהניסיוןהרעיונותליישוםהחוצה.לפרוץשהיההזה,האדירהמטוסשלהבתולין
הצטרפתיאמצעי־לחימה,פיתוחדרךבתקופתשליהשאיפותכלפיסגת
שדהחיל־האויר.שלהאמל׳׳חלמחלקתבית־מושביליד31,בןגי,רס״ןהקא״מ.

ובקצבבצורהמתפתחהעתידיהקרבהיתהלחיל־האוירשאהבהמספרחירות
סוד,זהאיןסופם.אתרואהאינושאישימיםבאותםמשכניי״אחדתמיד.לוהאימוניםבקורסלהדריךכשנקראתי

הטכנולוג-במיטבמצטיידיםששכנינומספר.הוא״פקררן)מיל.(תא״להיההמיבצעיותהגיחותצומצמוהמיבצעי,
ההתקרבותמןכתוצאההקיימות.יותהכל׳מותר׳היהשבהםימים,״באותםלמדתיזהבשלבדראסטי.באופןשלי

אמצעיעלנכבדמשקליוטלברמה,מעלקרובותלעיתיםמגיעפקרהיההייתיאחרת.מציאותעםלהתמודד
שיכ-הואטובהבצורהפיתוחםהנגד.במיראז׳יםנמוכיםבאזיםועושהלמושב^15־Fשליהרמהעללשמורצריך
כולםהיוםהעתידי.הקרבבשדהריעהחניכיםעםהזמןרובשטסתילמרות
בקצבאולםמטה.ויוריםמסתכליםההדרכהתקופתבמשךהקא״מ.בטייסת
ייתכןטכנולוגימירוץשלזהמטורףאמל״חלמחלקתחזרהוכלולהשתפרעצמיאתלמצותלמדתי
המעורביםהגורמיםביןאיזוןשיתהווהשקיימתימאודמעטותבטיסותזאת

האנושי.לגורםההכרעהתחזורואזייחדטיס.לקורסאחיהתגייס־1966ב״בטייסת.
פייטלדוגיחזרומתקדמיםמטוסיםמהמושב.צעיריםשישהעודהיואיתו

ויכריעיחזורהאנושיוהגורםהקלאסיכמו-לעשותלהוטוהייתיהתחממתי׳׳נמתחהכוננותבחדרהשבועסוף
בקרב.כפי־ימיםבאותםנראתההטיסהתם.אףולעיתיםרגועהאיטית,בשיגרה
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לחזוררוצהאתה״אם
לרגשתיתןאלבשלום,

ההגיוןעליך.להשתלט
לחזורהיחידהסיכויהוא
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()פקרןנו)למ(אית

במלחמהפיקוד
מהאלרואירונימאת

ביום
אצל

שישי
סקירההחילמפקד

התקיי־אחרי־הצוהריים
מודיעינית

K^Hppתוגברה.הכוננותהבסיסים.למפקדיהמדינאיםלאוגםהגנראלים
הרוסיותשהמשפחותידיעות,הגיעוהמנצחיםמלחמות.מנצחים3

נורההדליקייזהמקאהיר.מתפנותרבי־הטייסות,מפקדיהםהאמיתיים
לאאופןבשוםאךמהבהבת,אדומההמ-אתהמוביליםוהסרניםהסרנים
רקעעלשזהחשבו,ממש.אדומהנורההטייסיםהשונות.למטרותבנים

פקרורוסיה״.מצריםביןהמתיחות(,)פקררונןרןאומר/בייקוקפיטיסי
יוםתחילתלפניקלהשעהלבסיסחזראחדעליום־הכיפוריםבמלחמתשפיקד

קאפו־לבושירביםאנשיםהכיפורים.חיל־האויר.שלהגדוליםהבסיסים
היושם.הסתובבוושטריימליםטותבמלחמתבמיוחדבלטהזוייעובדה

שהוזמנוחבייד,מכפראורחיםאלהמלחמההיתהשזומשוםיום־הכיפורים,
להעניקכדיבבסיסהחגאתלהעבירהדבריםאתחשפהולכןבאמת,קשה
שלטעםבכוננותשנשארולאנשיםהקשההיתהזומלחמהלקיצוניות.עד

היההמינהלהטייסתיימפקדמסורת.המלחמותששאתאשווהאםמכולן,
חדרלהכשרתדאגולכןדתיאישבעבר(כוללבהןללחוםנאלץשלנושהדור
דיוגדולשהיההיחידי(החדרההדרכהבהתחלהלפחות.)ההתשהמלחמות
כבית־)האנשיםכלאתלהכילכדיהשל-לאפסיכולוגי.היההקושיעיקר
בתפי-יחדכולנוהשתתפנושםכנסת.הישראלים,שאנחנוהעובדהעםמנו

נדרי״.ייבללתבעליהאמיצים,המתוחכמים,החכמים,
התאסףהבסיס,שלהמסורתלפיעל־ידיהופתענווהיזמה,התושיה
אחדשלבביתוהמפקדיםפורוםבערבלקבלסירבנושמסביבינו.האוייבים

מאוד,נחמדייהיההבכירים.•הקציניספעולותאתלהסוותהצליחושהאוייבים
רקלישוןוהלכנומאוחרעדישבנומכת־עלינוולהנחיתשלהםההכנה
ייהלילה.שלהקטנותבשעותפתע״.
העובדהתעידההפתעהמידתעל

יום
שביום

אחד
שישי,
לפני

־5ה
פרוץ

באוקטובר
המלחמה,

,1973
להיערכותתקיפהמהיערכותמונה

הגנהמפקדפקר,תא״לפיקדשעליובבסיס
פקרלא־מנוסה.סקייהוקיםטייסת
הטלפוןצילצלבבוקרששבשעהתרגילבמהלךרביעי,ייביוםמספר:
פקר,רןשלהשינהבחדרהמיבצעיגולדש-עמינהרגהבסיס,טייסותשל
החיל,מפקדהיההקועלהבסיס.מפקדסקייהויטייסתמפקד(")ייגולדיייטיין,
אניזמן.הרבהייאיןפלד:בניהאלוףהכלל.מןיוצאבחורהיההואקים.
ישהבסיסים.מפקדילכלאישיתמטלפןמונהבמקומומנוסה.ומפקדחברבוגר,
היום,תיפתחשהמלחמהידיעותלנובסקייהוק.לא־מנוסהבחורגיורא,
ייבערב.בשששבת,יוםשעו־שבקליםקלחשדלנוהיהאילו
פקר,מספרהטלפוו״,אתסגרייבניממניםהיינולאמלחמה,לפרוץמדת

הטלפוןשפופרתאתהרמתיייומיידהמטוסאתמכירשאינובחורלתפקיד
אתהמיבצעיםלסמלומסרתיהמיבצעיהיהגיוראבמלחמה.יגיבאירידועולא
נתקהבסיס,יסגורהבאה:ההודעה־1967ב,מיראז׳יםבטייסתטייסאצלי
כוננותמצבסירנה,הפעלהטלפונים,כאדםליונראהמצויןאותוהכרתי
הפסקלבסיס,הטייסיםהחזרעליונה.שישיביוםברגיעה.לטייסתהמתאים
ופתחתחבורההפעליוס־כיפור,נוהליהמינוי,אתחיל־האוירמפקדאישר
במש-אצליפקודותקבוצתהמטבחים.פרוץלפנישעות־24מיותרקצת

07.״סביסרדייבאוקטובר.־6בהמלחמה
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יום־במלחמתוהשלישיהשניהימיםלהודעה:עדיםהיווכולםהבסיסשקט.היההכלבבסיס.לסיוריצאתי שלהקריטייםהימיםהיוהכיפוריםלכלאותנותוקפיםמלחמה.״נפתחהתוךלחיים.הבסיסכלהתעוררפתאוםאפשר״מלחמה
התב-החילמפקדאצלבדיוןהמלחמה.סירנה,הופעלהמייד״החזיתואורךבקבו-כללית.התרוצצותהחלהדקות מסוריה,מודיעיניחומרדישאיןרר,מפקדועללאווירלזנקהחלומטוסיםריענוןעשינו0007שלהפקודותצתלריצה.להשוות
אדיר.מערך־טיליםשםשישמשוםכלאתלפנותהוטלהמינהלהטייסתעלהוראההגיעהואזהפקודותשל לצלם,באהיהשלנושמטוםפעםבכליום־על־אףהבסיס,מןחב״דאנשיהסוריםהתעופהשדותשלתקיפת־מנעמקויוצאיםכולם

שהואטיליםשלכזוכמותעליונורתהמהשיכון.המשפחותעםיחדהכיפורים,לבסיסחזרוהטייסים00.12בשעה המטוסהמשימה.אתלהפסיקנאלץלאעדייןהחימושהחלפת״תהליךהתקיימו10־00במפתיעה.במהירותכולםלאאךאחד,
ועליורגלאלף60בגובהטסהמצלםהבאכלעםהמריאוטייסותהושלם.יצאנו11־00בהטייסות.בכלתדריכים המצ-רגל.אלף50בגובהמטוסחיפהשיועדוהפצצות,אתליםוהשליכוליד״אורלקבלצריךהיהעדייןלמטוסים.לקוביחדמגיעים
במטוסישבפקרל.׳ואיתוא׳היהלםלזוגותהצתוותובאוירלתקיפה.קודםכשכלהממשלה.מראשסופי״ירוק מטר01ביסהגמר.
צילצל

המטוסים
בני

נמצאו
פלד:

בבר
״אני

בעמדות
מלשכתמדבר

ההמראה
ההוראות
ורביעיות,

להמשך
אלהתקשרו

כךפעילות.
וקיבלוהבקר

החלוהתנהל
החיפוי.

לעוף
באיזור

לעברם
דרום

טילים.
הרמה

הם
הסורית
חילקו ראשהפרשיםנוצרים

לבצע
הממשלה.

התקפת־מנע.
גולדה

חיזרו
החליטה

לדת״קים
היוםשלא

מאוד
הראשון

וזאתמטוסים,
כךלקרבות,

היתה,
הופלו

בעיקר
הרבה

התרכז
ביניהם

אך
את

ורק
העבודה:
בצילום,

המטוס
המחפההמטוס

המצלם

ועיברומטר05וביסקטנים
חיילי

למצב
הבסיס

של
התחילו

התגוננות
לעבוד

והגנה.
בקצב

פעילות
מלחמה

של
אפשר

שטחהגנת
לריצה.להשוות

והתגוננות.
כולם

תר
שזוהה
את

טיל
השמיים

ששוגר
לזיהוי

-עליהם
טילים.

הם
ברגע
היו

גדוליםההפרשים-
זמן

חסידירצחני.
בבית־הכנסת

חב״ד,
המאולתר

שישבו
מול
אותוכל

ביחדלשכת
יוצאים

לקו
מקו

הגמר.
אךאחד,

־100ב
לא

מטר
מגיעיםכולם

החזיתנוצרים
יחד.שוברים

הסורית.
כך

במשך
צילוםהשלימו

אותה
של

גיחה
כל

,,יותר
נראה

המפקד,
הדבר,
בכלחזו

מפקדכאילו
ההמולה.

הזמיןהבסיס
הפרשיםמבחינתם

ההפרשים
קטנים
גדולים

-
יותר.

005וב־
מלחמת

מטר
יום־
טיליםו11לעברםשוגרו-

האישיתלדוגמהמעברקשהמורכבת,מלחמההיתההכיפוריםיום־הכיפורים,אתיחדלהעביראותם
תיפקו־ביןההבדליםנחשפוולכןמאודחול:כביוםמתנהגהזההאפירוקסאבל

האישיתהדוגמהאיןלעיתיםאולם,השונות.היחידותוהישגיהאנשיםדירכבמלשכתו,ויוצאיםבאיםאנשים
ששת־במלחמתנזכרפקרמספקת.ברוריםההפרשיםארוךשבמירוץכמואפילובית־הכנסת,מולחופשינוסע
מיראז׳ים.טייסתמפקדכשהיההימיםהפעריםקשה,במלחמהגםכךיותר,לאפקרלוותר.מסוגלאינואוכלעל
התח-בזמןלמלחמה,הראשון״בערבאנשיבכירים,מוביליםיותר.ברוריםבאמתמהלהםלהסבירהיהיכול
הצעי-הלוחמיםשלאחדהתבררקיר,-סמ״טיםטייסות,מפקדימילואים,הידיעותשכלאפשרותהיתהכיקורה,

בטייסהיהמדוברבעיות.ישריםכאןרבות.ותרמועצמםאתביטאוגםשוא.הזעקתעודוזוכוזבותהן
לפימאוד.ומבטיחמאודאמיץצעיר,אלההאמיתיים,המנהיגיםהתגלוכולםלהסביר.היהיכוללאלמשפחות

הרא-הקרבותשביוםהבנוהיריסרטידוגמהשמראיםלחץ,תחתשעומדיםלבאות.ממתיניםבבסיס,סגוריםהיו
התנפלהואבאוייב,נלחםלאהואשוןאחרי-הולכיםשהלוחמיםאלהאישית,

מסוכנים.דבריםביצעהואעליו.הם״.לחץתחתמלחמה
אליקראתיוהכלליהתחקיראחריאישיתדוגמהעלמדברפקררן

מודאגאניחביבי,׳לו:אמרתילמשרד.שאלהטוען,הואיותר.נמוכיםבדרגיםקיבלאחרי־הצהרייםשתייםבשעה
זובדרךתמשיךאםלהערכתיממך.המלח-תוצאותאתהקובעיםהדרגיםהמיבצ־מסמלTALKTELEפקר
עליך.ליחבלמחר.ליהרגעלולאתהמה.שלהפקודותקבוצתישבהבחדרועים.
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בוא
היה

נדבר.
כבר

בוא
לילה.

ניפתח׳.
לנמנם.הלכואנשים

נתונים
הוא,7691בי

בעולם
היהלא

הואהמערבי.
במלחמת
היהלא

כבת.ווייי
אנחנוי

לבטח
נמצאים

כיננצח,
במלחמה

לאאנחנו
ומור-קשה

אותישאלוייפעםיכולים
ברוראבללהפסיד,לעצמנולהרשותממהלגמרישונהטילזהוטנאם.היומאחורינועייפים,היינושנינוגם

צעירים:טייסיםויקרהמסובכתמלחמהתהיהשזוהטילאתלדוגמהניקחאםשהיכרנו.שדות־תעופה.עלתקיפהגיחותארבע
,לדםמתכווןאנייקרהייבמלהמאוד.מותירהואמשוגרכשהואהרי,2,׳SAגדלהואגלוי:היהבאמתהבחור
מפחד?לאאתהיכעתנודראנילכןלאבידות.לוחמנו,התראהשנותןוחולאבקשלענןאחריוערביםרצחושלושבןכשהיהבקיבוץ.

אנחנושהיוםהנופלים,אלהאתנדר:עמוד־חשמל,כמוזההתוקף.לטיסגידלהואהשניםבמשךאביו.את
מפחדשאניהאמתלעולסי.נשכחלאצריכים,כל־כךאותולראותיכולאתהאחריך.שרודףהלחץכלפנימי.געשהרבקירבו
טיל,הוא6־SAאךממנו.ולהתחמקהקרבותביוםהתפוצץהזה,המצטבר

להבין
לאהראשון.

שבמלחמה
לוהיה

תגיע
ניסיוןדי

להישגים
כדי
כלאיןרק

עלשעובד
סימן

דלק
חיצוני

מוצק.
הואמגלה.

כשהוא
טס

משוגר
לאמימוות.פחדמבחןכשעתמפקדיםמהר

אם
כשעה.

תישאר
למחרת

מחושב
טסהוא

ורגוע.
הואאיתי.

עודישבנו
לחם

מאוד,
שלאמכיוון

מקביל
היכרנו
לקרקע,

את
נמוך.בגובה

צריךאבלמפחד?הפקו-בקבוצתהמשכנוזאתלאחרתכונותיו,
אתשוכחיםאנואיןואכן,כרגיל.דותממהידענולאמטוסים.לאבדהתחלנולהתבטאאפשר(אםיפהפיהבצורה

להפעיללדעתהקרב.בשדהשהשארנוהיקריםכדיתוךאךהפגיעות,אתספגנובדיוקבא־פגע,82ואיל־מיגיםהפיל.)כך
ולת-להתאמןאפשרמלחמהלקראתופיתחהתעשתחיל־האוירהלחימההואלבסוףהחזיתות.בכלותקףונייה

ההיגיוןשלשליטהשאיתםהמרכיביםכלאתכמעטרגל^6־SA.טילינגדגםהתמודדותדרכיידועושמוטסעדייןהואהיוםנרגע.
,,ניווט:מלחמהבעתלהתמודדנאלץ/ייתגריבמיבצעגיחהייבאותההיטב״.

הרגשעלחימושסוגיגבוהה,מהירותנמוך,שניר.אשרעםבזוגפנטוםעלטסתיבידיבעיקרמופקדתלטייסיםהדאגה
לד-אי־אפשרדבריםשניאךוכדומה,שלולילהחצי־יוםכעבורהיהזהמופ-למפקדיםהדאגההטייסות.מפקדי

מותהאבידהאבידות.כברספגנולחימה.עםיילקשרהבסיס.מפקדבידיקדת
תחתיתנהגו

ולצפות
אש

בשום
הםואיך

איךאופן:
לאביייגיבו

אנשים

מטה.
מפקדי

טיפלנו
היוהטייסות

כדיתוךכטייסים
כלפיהשלכות

אתהמלח-
הראשונה

החשיכה.
נגרמה

מטוס
ביוםלנו

שלנו
שבת,
נפגע

לקר-
מטיל

הלוחמיםעלמהמרהטובהמפקדדות.

הימראםבמלחמה.להצטייןהעתידיםהמ-אתגררהטייסהתעלה.בסביבותבצורותמגיביםאנשיםאחריה.וגםמה

מובטחים.כמעטלנצחסיכוייו-נכוןלפנימטר־200ולשדה־חירוםטוסכאלהישהמלחמה.ללחצישונות

בבעיות״.ייתקל-נכוןלאהימראםוהתרסקההגאיםאתאיבדהואהמסלולוישההגאיםעלקופאיםלחץשבמצבי

צריךטובמפקדפקרדןשללדעתולמע-אז,נהרגו.והנווטהטייסלקרקע.פעםמיותרים.סיכוניםהלוקחיםכאלה

הדופקאתלחושכדימחודדיםחושיםבמלחמהשמדוברהאנשיםתפסושה,לאאתהצעירים:טייסיםאותישאלו

בהםלתמוךלדעתכדיאנשיו,שלהמשימהראשוןביוםבתרגיל.ולאמוות.פחד-מפחדשאניהאמתמפחד?

המירב.אתמהםלהפיקועלימנתמערךהיתהחיליהאוירשלהעיקריתלהפעיללדעתצריךאבלמפחתלאמי

דורכלמצויין.ייהנוערפקר:אומרסיני,מעלגיחותמאותלמרותהטילים.בראשהרגש.עלההיגיוןשלשליטה
טוביםהיוםשלהמפקדיםמקודמו.טובכשעברנוהפתעה:לנוציפתההפעםמראותאיומים,מראותלךמתרוצצים

בשעתמבצועיהםמודאגאינימאיתנו.שהתקרבנווככלגפגפה,בירקואתליי-קשהלידך.שהתרסקוחבריםשל
יימיבחן.זי-התעלה,לקראתהמערכתלכבישברירה.איןאבלהזו,השליטהאתשם
לקוחיםכמושנראושריוןקרבותהינותתןאלבשלום,לחזוררוצהאתהאם

מלחמות.מנגחיםnדמאימלאתםהפדאליםלא:>PW(דתןיןהיוהשנייה.העולםמלחמתעלמסרטזהוההיגיוןעליך.להשתלטלרגש
בקוקפיטיםהטייסיםהםהאמיתייםהמנצחיםהתפוצצו-עשן,שובליאבק,עננישםבטי-חי.הביתהלחזורהיחידיהסיכוי

והכלבברזלברזלקרבאדירות.יותואילואחד,להרגיעצריךבמבנהסה
הקר־שהפעםהעובדה,שלנו.בשטחאצלנולצעיריםלדרבן.צריךרעהואת

שלהמזרחימהצדמתחולליםבותחשובאחדדבררקישיאומר:הייתי
פתאוםמאוד.אותיהסעירההתעלהולחזורהמשימהאתלבצע-זהברגע

לחדורהאוייבהצליחשהפעםתפסתיאמיתי,בלחץ,נמצאכשאתהבשלוסי.
משמעותיים.ובכוחותשטחנולתוךעללאוגםהמולדתעלחושבאינך

מכלואשסאגרטילירוויהיההאוירעלרקחושבאתהוהילדים.האישה
הסוגים.וזובחיים.הביתהלחזוראחד:דבר

מאוד,נמוךבגובהבוצעההחדירהייחשובה.מספיקמשימהבאמת
ממשטסנוהמטוסים.אתיגלושלאכדי

הת-הקרקעיים.הלוחמיםראשימעלהטילאתלנצח
אוירית.לפשיטהדמתהמסביבמונה

מטוסים,ראיתשהסתכלתכיווןבכליום־במלחמתביצעפקרתא״ל
הטא־אנטנותמעלמאוד,נמוךבגובהאחת,גיחהגיחות.עשרותהכיפורים
והתפוצצו-טיליםעשן,ומסביבנקים.התקיימהבזיכרונובמיוחדשנחרתה

יות.מהבמסגרתלמלחמההראשוןביום
נוףאלמערבה.התעלהאתחצינונועדזהמיבצעתגר״.יימיבצעשכונה
ירוקים,שדותמים,לגמרי:שונההמצרים.הטיליםמערךאתלתקוף
חיים.שוקהמקום-רכבותתנועה,המצריםעל־ידיהוקםזהטיליםמערך
מייד.והגיבולתקיפהחיכוהמצריםהיהזהששת־הימים.ממלחמתכלקח
אששםונוצרהכולם,עלירוכולםתותחיםומשולב:מורכבנ.מ.מערך
לפניעודמהגיחה,כשחזרנואדירה.סטרלהטיליהנמוך,הגובהאתכיסו

SA6^ערוץעלקולשמעתיהתעלה,חצייתהבינוניים,הגבהיםאתכיסו
שלסקייהוקיםמטייסתטייסהחירום.אלף25שללטווחעדכיסו3־SAטילי
מער-ונטשתינפגעתייאמר:הבסיס,60שללגובהעדSA62וטילירגל,
הסתכלתיקאנטרהי.מוללתעלהביתתותחיםשםהיובכלל.ועדרגלאלף
בגו-מצנחוראיתישתייםשעהלכיווןארבעהמ״מ23כוללהסוגים,מכל
אתהיכרתיהקרקע.מעלרגל300בהסגרוהםלמעשה,מכיימ.מונחיקנים
שמעוןהמילואיםטייסזההיהקולו,לגובהעדמהקרקעהאויריהמרחבאת

התנהלוצנח.בולאיזורהסתכלתיאש.רגל.אלף60-
לאשמעוןאתעזים.שריוןקרבותשםיילשכוח,שאסורהדבריםייאחד
לעולם.עודראינוחיל־האוירשאנחנוייזהפקר,אומר

טיליעםשהתמודדבעולםהראשון
SA־9היוםאותושלהפקודותייבקבוצתחדש,טילהיהזהקרב.בתנאי6־
הטייסות:למפקדיבאוקטובר,עליוהיולאאךקיומו,עלשידעו אמרתי
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שכברהראו,מינהרת־רוחניסוייסיוע־קהבמטוסמתוכנן

הראשנזרקקמ״ש140שלבמהירות ובמהירותהאוירזרםעל־ידילצדדיםחדישבריטי
נזקלהגרםמתחילכבריותרגדולהייאיירוספייסייבריטישחברת

כגדר־הפועלתהרשתלטייס.ממשילאחושמריה.עלשוקטתאינה
זרימתאתתשנה,אותעצור,זרימה,היא02סוההוק־ההאריירמטוסי
הטייס.שלגופולפניעודהאוירהפיתוחלסיכונישותפיםמחפשת

לביןהטייסתאביןהלחציםהפרשיהתפיסהלפיסיוע־קרוב.מטוסשל
ההתקפהוזוויותהחיצוניהאוירסיוע־במטוסצורךישהבריטית

למתכנניבעייהמהוותהמשתנותונשיאת־תימרוןכושרבעלקרוב
לכללהתאיםהאמורהההגנה,רשתאתשישלבכמעטאשרחימוש,
מצב.הטובעםשבמסוקי־הקרבהטוב

שלהמודלניסוישלהשניבשלבהקבועה.הכנףשבמטוסי
מערכתבחינתתהיההמפלטכסא

השגתלשםההפלטהראקטות13האירופיהמערכהששדהמאחר
הרצוי.בכיווןדחףמסוקי־תקיפה,גדושלהיותצפוי
המפ-כסאמשמשהשוואתיכדגםP1233-1SABAקדלבלסיועהחדשהבריטיהמטוסשלשרטוטSABAקבועה,-כנףמטוסשנדרשהרי

סיוע
ולילה

שיפיל

ועם

את
ועזרה

כשר

מסוקי
לכוחות

התגוננות

התקיפה

בפני
פעולות
ואף

יום
מטו-

יתן
יים

מדחפי
-ואחת

פרופ־ראן
בגחון.

מצויים
קאנארד
המ-בזנב

המערכתושני
Technologies

הקרוייה
מפותחת

EscapeCrew
על־ידי

לט
2יידאגלאסדונל

הקונבנציואנלי
ALES־

יימאק־מתוצרת

טוס.ביותר.החדישיםהיירוטסי
שהההצעהנראתהניירשעללמרות

חברת
אמורהזו

מערכתייבואינג״.
עםלהתמודד

פלטה
בעיות
F-16בכנףליקוייםנתגלוחדי-

בכנףליקוייםשנתגלולאחרהתשובהשהיאמאחרסבוכות.כלקוחהייאירוספייסייבריטיששללה-הבריטיםמתכווניםזאתכל
סטאט-ניסוייםבמהלךF-16,מטוסחזרה,ממנושאיןלמצבהיחידהלזכורחובהבידיונית,מספרותשלבמשקלמטוסאיפיוןפיעלשיג

דינימי־ייג׳נראלבחברתשבוצעוייםהצ-אנשיחייהצלתלאפשרעליהההאריירפיתוחחלוצתהיתהשהיאתמ-יכולתליברות,ו10,00־02000
האמריקאיתיל־האוירנאלץקסנזקמפניבשמירהכדיתוךוות,דגםואילו1127־Pבשעתושנקראבחמשמעלות180פנייתשלרון

לבצעשלאF-16לטייסילהורותבשעתלהםלהיגרםהעלולחמור1־המספראתקיבלהקרובהטיוערגל.500שלפניהוראדיוסשניות.
ג׳י9עדשלמאקסימליתימרוןמער-צוידהלכךבהתאםההפלטה.•1233־Pהיירוטממטוסייתחמקזהמטוס
רקאלאבדלק,עמוסהמטוסכאשרגובהלמדידתבחיישניםהפלטהכתמעלות־180בלחליפהפנייהעל־ידי
ליברות4,000נותריםשבגופולאחרומחשב־ניירובמדיטיסה,ומהירותמאך3״לכסאימפלטקצרלטווחאויר־אוירטילושיגור
הניסוייםבמהלךמזה.ופחותדלקבדחףההפלטהעללשליטהבקרהישמהיריםמטוסיםפיתוחלצדשניות.3.7תוך

F-16שלכנפיםנבדקוהסטאטייםרא-דחףלאפשרכדיזאתמתוכנן.צוו־לאנשיגםמחשבההמקדישיםלהשיגזהמטוסיכולדרךבאותה
שאמורההכנףשונים,בעומסיםמתג-ודחףמהמטוסלהינתקותשוןהסתיי-האמריקניבתיל־האוירתם.התקי-מסוקיכנגדנוחהעמדת־ידי

למג-מעלאחוז־150בלעמודהיתהשכיווןכךמיוצבכשהכסארקברמפלטלכסאמינהרת־רוחניסוימובגובהטסהואכאשרוזאתפה,
ג׳י־13.5בג׳י9שלהתמרוןבלתמהאד-הכסאלהרחקתיהיההדחףשלבמהירותהפלטהשיאפשרחדש,0.35-0.3במהירותהעציםצמרות
ג.י־12.5בכשלההגנה,רשתבנוסףלהיפך.ולא-מהאורגלאלף70שלבגובה3־מארעדמאך.

החמורותהתימרוןמיובלותאתתשנהאשרמסיבים,עשויהפניבגובהקשר700שלמהירותנשקמיגווןלשאתמיועדהמטוס
נבד-ועתהבלבדלאימוניםנקבעוותמנעהטייסשלגופולפניהזרימהמתכונןדחףבעליהיההכסאהים.אויר־אוירטילישישההכוללרחב

הכנפיים.שלהייצורסדרותקותאברים,מניפנוףכתוצאהחמורנזקורשתנמוך.בגובהבטוחהלהפלטהנגדאויר־אוירלמשימותותותחים
סידרהבאותהיידינאמיקסייג׳נראלבעתבטייסהפוגעהאוירזרםממכתנזקלמניעתCRESTמסיביהגנהאויר־אוירטיליארבעהאומסוקים
החברהמהנדסישנה.לפנישהחלהלאפס.קשר־700מההאטהגבוהה.במהירותהפלטהבשעתאוסיוע־קרוב,למשימותותותחים
הלפאייר,לטילימשגריםארבעה
ותותחיםאויר־אוירטיליושני

למשימות־אמנעה.
הינההמתעוררותהבעיותאחת
החיי-והטיליםהמטוסמנועמיקום
ששיגורכךמתואמיםלהיותבים
דחףהמנוע.לכבייתיגרוםלאטיל

דחף,כוח־סוס,6,000הינוהמנוע
שלבקצבבהמראההאצהשיאפשר

דומהמסדרההינוהמנועדגםג׳י.ו
GE-38שללזו

נםלפעולמיועדשהמטוסמאחר
הע-צמרותבגובהבטיסהבלילה,
ראיית־במערכתגםיצויידהואצים,
אינפרה־הדמייהבמערכתלילה,
רחבת־זוויתעיליתבתצוגהאדומה,

אוטומא־ועקיבהטיסהובאמצעי
הקרקע.פנישלטים

FLIRלנשיאתהותאםהמטוסחרטוםבתצלוםשנראהבפישלו.הטיסהייניסואתהתלאיירופ״סבריטיששל001הוק־ששלמטוסישהשירטוטיםעל־פי
מתוחכמותתימושבינוןומערכותמטרותמצייןלילה,לראייתאמצעיםבכנפ־חימושלנשיאתתלייהנקודות
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שעברההכנףרקכי•מקוויהיצרנית
הסד-כלואילוכשלהעמסיםניסוי
בדיקותשעברוהכנפייםשלרות

ישוחזקות.כשרותהינןxבקרני
יוצרואלוכנפייםשמסדרותלציין,

תיל־האוירבשביל16־Fמטוסי413
למדינות-מטוסיםסו9ו־האמריקני
אחרות.

האויויתהתעשיה
משברעדהצרפתית
הצרפתית,האויריתהתעשיה

היצרניתהשבעיםבשנותשהיתה
באירו-ביותרוהמתוחכמתהגדולה

וטי-מטוסיםחלל,רכביבתחוםפה
משברסףעלכיוםנמצאתלים,

למש-יותרטובהדוגמהאיןכלכלי.
פארברגה״,יידאסושחברתמכךבר

ולומכרהלאהצרפתית,התעשיה
שנתבכלמחו״לללקוחאחדמטוס
.1987

בחברותבכיריםפקידיםבעוד
האש-אתתוליםבצרפתהמובילות

בעי-הגדלים,הכספייםבקשייםמה
בשניםהנפטמחיריבנפילתקר

הדולאר,שלובצניחתו1984-1980
הבעייהשורשכימומחים,טוענים
מתקדמיםטיסהלשלבניסויינכנסייוויטניאנדייפראטמתוצרתATF~nמנועשלטיפוסאבYF119מקורוהצרפתית,האויריתבתעשיה
טיסהולוקהיד.נורתרופחברותידי-עלעתההנבניםn־ATFדגמימשניאחדבבללהפעלהיותאםשבמהלכםובשיקוליםלא־תחרותייםבמוצרים
ו399ב-לטוסאמורעצמוATF~nשלטיפוסאב.991ביסמתוכננתהמנועשלראשונהמוטעים.פוליטיים

במע-בכיריםפינאנסייםמומחים
המדהימיםהכספייםמההפסדיםהז-צרפתי,צבאיייצואשלקבועהבבעייה.העיקריהנושאאינםקנים

במ-החדההנפילהאתמייחסיםרב
אחדפראנקשלנפילהייכלשלה.צבאייםכלי־טיס1986בשנתמינהלתע־מיוחסתהמומחיםהאשמת

האויריתהתעשיהשלהשוקניות
מיליא-שללהפסדהצטברהבדולארשלמשוערבסכוםבריטיתמתוצרתייהזרמיםשנקראמהאועצמה.שיה

מטוסיבמכירותלירידההצרפתית
בשנהשלנובהכנסהפראנקיםרדזוהזמנהדולאר.מיליארדשבעההממשלהמדיניותשלייהמשתנים

וינו־מיראז׳־וק,02ססמיראז׳־הקרב
דופור,ז׳אק־הנריאומר״האחרונהליגתבטבלתמקומותלחילופיגרמהלכךכדוגמהלהביאניתןהצרפתית.

מטוסי־שלבהזמנותובירידהאר,
יצ-ייסנקמה״,שלהפינגאסיהמנהלובריטניההעולמית.הנשקיצואניותביחסישהחלהההתפוררות,את

המומ-אזרחיים.ומסוקיםמנהלים
הידועה.המנועיםרניתכיצו-צרפתשלמקומהאתתפסההאוקיינוסבדרוםמדינותעםצרפת

במכירות,השפלכיטוענים,חים
גיירו,אנדרההצרפתיההגנהשרשלוש.מספראניתבעק-השבעים.שנותבסוףהשקט

בתחרותהאחרונותבשניםהמלווה
שלתוכניתהאחרון,בדצמברהציגהאוסטרליחיל־האוירהחלכךבות

גרמניה־בריטניה,עםמוגברת
מטוסיםאחרות,מתעשיותלהזמין

דדייסגקמה״.עבורייההוןייהגדלתשלהקשותהשגיאותרשימת
בתע־יימשבריייצרויפאן,המערבית

שלפנילצייןראויצרפתים.שאינם
כדירקישתמשושבקרנותאמר,פוראומריםארוכה,הצרפתיתהתעשיה

שיה.
חברתהיתההיחסים,הצטננות

הקיימות,ההשקעותאתלשמרלייחסניתןמהןורבותמומחים,
וקצרות־מחמירותלתקנות־מכירה

מאמר,צרפת.ממשלתשלרואי,העיקריהספקהצרפתיתיידאסו״שלהכספיםומנהלהנשיאסגן
שניםהחמשבמהלךשהוכפלו

פרוייק-לטובתיופנוולאהאחרונות,לחיל־האוירותקיפהמטוסי־קרבשלהבעיותאתמייחסייאירוספטיאל״,

האוסטרלי.הצרפתיתהאוירונאוטיתבתעשיה
עתידיים.טיםAviationsלאחרונהשפורסם
,Weeklyעלההתעקשותאתציין

הצרפ־החוץ,סחרשרנואר,מישלארה״בלטענתו,הדולאר.לנפילת
שלמוחלטתעצמיתהסתמכות

למאמ-בנוסףהצרפתית,התעשיהייאמרסוןהמומחים,שללדבריהםהדולאר.באמצעותבאירופהנלחמת
הדולארשערשלירידתהכריזתי,

ייקאטסטרופאלית״השפעההיתההצרפתי,האלקטרוניקהיצרןS,״Aתעשיותמעטרקשקיימותמכיוון
פופלאריים,לאמוצריםיילמכורציה

שלמסחרייםכלי־טיסמכירתעלראדארמערכותלייצרעליושהוטלבאר־ישירותהמתחרותצרפתיות
אחדמנועבעלימטוסי־קרבכגון

חברותאגוד-איירבוס״״עבורוזעירותמתוחכמותדופלרמבי-ועדייןדולארייםבשווקיםה״ב
מטוסיםמעדיףשהעולםבזמן

באירו-מדינותמארבעאוירונאוטיותבבי-מדיאיטיהיה,02ססהמיראז׳־הפרוטקציוני־בפראנקים,רווחאות
ייכפולי־מגוע.

פה.הגיר־כללהכךובשלהמשימהצועלתע־מיטרדמהווההאמריקניזם

ממשלפקידצייןלכך,בתגובההצרפתית,האויריתהתעשיההראדאראתהמטוסשלהסופיתסהלו,בניגודהצרפתית.האויריתשיה
עםהדוקיםקשריםבעלאמריקניעובדים,אלף110מעלהמעסיקהאמרי-שמטוסיםבעודייהמיושו״.גרםשהדולארמומחים,מציינים

שכלבצרפת,האויריתהתעשיהוהיוקרתיותמהגדולותאחתהיאבראדארצויידו־15^הדוגמתקנים,אמריק-רכיביםשלשמתיריםלכך
ייאסופההואהדולארסביבהרעש1986לשנתשהציגהאףבצרפת.שוו-לתוךדרכםאתוסללומתקדםאחוז־40ל30ביןהמהוויםניים,

הצרפתית,התעשיהשטויות״.של־75מיותרעלהעומדרווחיםמאזןצרפתית.בשליטהבעברשזזיוקיםמשמעו-באופןירדוצרפתי,ממטוס
מסובסידיותנהנתהלדבריו,להתעלםאיןפראנק,מיליארדלקוחההיתהשבעברהסעודית,ערבהאמרי־טוענים,הםמקרה,בכלתי.
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היאועובדהנכבדותממשלתיות
גדולמאזן־רווחיםהציגהשהתעשיה
שערכאשרהשמוניםשנותבראשית
נמוך.היההדולאר
אירופ-שייממשלותהוסיף,הוא
בעלותהןצרפת,במיוחדיות,

לאלייאיירבוס״.עמוקהימחוייבות
בטוחלדולאר,יקרהמהמשנה

המשברמןייחלצושהצרפתים
השתתפותםהמשךאתויבטיחו
ייזה.במירוץ

בקצרה
הגיעוראשוניםהוקולסמטוסי
להג-שהחליטוהצרפתים,לצרפת,

שלהםהתובלהמטוסיציאתדיל
שלהםהפעולהטווחיאתולשפר
C-הרקולסמטוסישלושהרוכשים
130-Hהרקולסמטוסיושלושה-C

30.-130H
עללהסתמכותויותריותרפתיםהסיניםבחרבין.הסיניתהאויריתהתעשיהבחצרבסיןשנבנהצרפתירופיןהמחוייגוחעלחזרוהגרמנים

טייסבלייבואעלמאשרעצמיתתוצרתמסוקאתלפתחרצונםועלשלהם
-ולצרפתיםלהםהמשותףהקרב

PAH-2-viבעיותעל־אףוזאתAIM-9במטוסבוצעוייאלקטרוניקהאחדאפאצ׳יממסוקגורו.Fשלהנוסעיםמטוסלהיותתוכנן18־
על־מונעהתשעים,לשנותייבואינג״כשהםג׳יבחמישהתימרנוהטייסיםקשר80שלבמהירותטיסהבעתגור-כמהמצדועירעורתקציביות

ובעלפאןאנדקטד36־GEמנועיידיכוונתצגיעלכיוונוןנתונימקבליםאויר־יכולתלצורךמריחוף.והשניגר-שלהכלכליתיכולתהעלמים
בתחילהיועדהמטוסמתקדמת.כנףהטי־השיגוהפירסוםלפיהקסדה.בקרהאמצעיבאפאצ׳יפותחואוירכתפיהעללשאתהמערביתמניה
־7.17השלהמתחרהנוסעים.ו05ל־שלבטווחמטרותעםקשר־עיןסיםרחבמגווןירישיאפשרומתאימים,גדו-כהפינאנסייםפרוייקטיםשני
מקא־תוצרתMD-91Xמטוסהואהמטרותרכישתיכולתמייל.ו3דרישתעל־פיאויר־אויר.טיליםשלהארופימטוס־הקרבבפיתוחלים

ייפראטבמנועיהמונעדגלאס״,דונלמע-־360לעדמעלות־20מגדלהאמצעיםבמטוסיותקנוארה״בצבאנראה,החדיש.והמסוקהעתידי,
90־MDסידרתמטוסיוויטני״.אנדגראם־230בקלההקסדהלות.לעתסטינגר.טיליארבעהלנשיאתרואההמערביתגרמניהשממשלת

מקדימיםיידאגלאסיימאקדונלשלתותאםוהיאהרגילותמהקסדותבעלהיחידהקרבמסוקזהועתהשלההחדשבמסוק־האנטי־טאנקי
שהמנועמאחרבכשנתייםהייתראתוהארייר..FF-15-81למטוסיזו.יכולתההגנתיהכושרבפיתוחחשובחלק

80־במטוסיטסכברלהםשיועדמכיימיםנגדחדשטיל-דיינבאושלה.הכללי
הפנימיחלקויוחלףלבקרובMDיינורתיט־חברתמתוצרתקרקעיים.מטרותרכישתמערכתמפותחתיייוז״תברחתוצרתחדשמכ״ם
־90ה־שלבעיצוב80־MDמטוסשלוחיל־האוירהציעבורפותח/דופימטרותרכישתהמאפשרתלאפאצ׳י.מכ״םF-14/Dמטוסיעבודמפותח

מומחיםעםטיסותויבוצעוMDמטוסיעלניסויםעוברהאמריקניםמסו-מטוסיםביןמטרותוהעברתהישןהמכ״םשלשילובהואזה
F-15E-9אינטרודרבדי-צורךללאותחנות־בקרה,קיםa6Eומפציצי.B-52ומתאיםשקטשהפרופ־פאןלהוכיחלטיל
לטיסות־נוסעים.המחוברתוכנףארוכיםטווחי־פעולהמערכתאוטומאטי.באופןאלאבור,לטווחיבנוסףיהיוהחדשלמכ״ם

F110-129למנועמוצלחיםניסויםהמתאימהבזוויתומתיישרתבצירולשגרלשלוחלמסוקתאפשרזוחיהויהפרדהכושרגדולים,גילוי
המנועאלקטריק״.ייגינראלמתוצרתדרי-צפוייהזהלטילהשיגור.לאחראינואותהמטרהלעברחימושמט-לעבריריויכולתטובהמטרות
ובקרהליברותאלף29שלדחףבעלקרקע־כטילגםארה״במצבאשההנשקבטווחהמצוייהאךרואה,טוס.מנמיכותרות

F-15למטוסימיועדדיגיטאלית,מכיימים.נגדקרקעשלו.ה־במטוסיהשניA.E-8מטוס
StarsJoint-עיכובעלהודיעהייבואינג״חברתמתו-קסדהכוונתעםטיסהניסוייועקיבהגילוימטוסי.F-16<nניסויטיסותF-16c^יחלו

השנה.77j7]7בפרוייקטלפחותשנהשלוייהייזריידאגלאסיימאקדונלצרתהתקנותלהמשךהגיעמכיימיים,
פיונירלמזל״טמנועשיפודיייד״•רבואינגהמטוס,ייג׳רומאך.בחברת

האמריקני.הצישבשימושהישראליWmיהפכואשרהתקנות,עובר707300,
צורבים,כשלמותמספרלאחרשיהווהמעופף,מכ״םלמטוסאותו
בחלקן-פיונירמזלייטיאבדושבהםגילוי,במערכתהעיקריתהצלעאת

ובחלקןלא־נכוןתפעולבשלכשלוןמטרות.ותקיפתעקיבה
הוכ--המזל״טבמנועתקלותבשללצבאמשותףבפיתוחהמערכת,
תוספתכוללבמנוע,שינוייםנסוותע-תגלההאמריקני,ולחיל־האויר

האצה.והאטתקרבוראטורוניידותקבועותמטרותאחרקוב
להחליףעומדיםדיווחיםעל־פיתמונותלה.ומעברהחזיתבאיזור
חזקיםבמנועיםהפיונירמנועיאתלמרכ-אמיתיבזמןתעבורנההמכ״ם

כוח־סוס.־30לכוח־סוס־26מיותר,שיגורויאפשרוהשוניםהבקרהזי
בצילבקרעומדיםנאט״ומומחיבאפריל;נבחרותמטרותלעברנשק
שלתיפעולםלבחוןכדיארה״בהאוי־למערכתהניסויטיסותיחלו
בעתידלרכושכוונהמתוךמזלייטיםדית.

נאטייו.בריתלאוניותמז״לטיםיקונים?איןלמהאבלנפלא,מטוסראפאל:סיידוויינדדאויד־אוירטילישני
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rאילהמשחתתניצורישלהאויריהחילוץמבצענמשךהלילהכל

אימתנישחור,כתם
המיםעל

־21השלאחרי־הצהרייםשעות
שקט.•1ה1967.באוקטובר
הישראליהים-חילמשחתת
מולבשלווהמשייטת׳ייאילת
עלסיוי.האי-שבחצ״,רומאותוף

צוות.אנשי199סיפונה
נשמעה3017לשעהסמוך
שנעוראקטהעלהתראהלפתע
מכיווןהמשחתתאל

המשחתת,מפקדפורט־סעיד.
הטילאתדההשושן,יצחק
לפחווהורההואהפיקוד.מגשר
ולסובוממי־40המתותחיבאש
עללהקשותבדיהאונייהאח

מדגםטיללשווא.אד-הפגיעה
המשחתתבמרכזפגעסטיקס
מערכותיה.כלאתושיתק

משותק.לגוףהפכההמשחתת
מצאהמשחתת,בבטןלמטה,

•פרדהבכירהחובשעצמואת
באמצעייהייתיכלוא:אדם,

והנס־ערהעגינהלקראתהגילוח
3קונשמעלפתעכאשרהביתה,

הייתידממה.־ואחריואדירנפץ
שקירותיוקטן,בחדרכלוא

במהירות•תפסתמתמוטטים.
ובעטתיראשונהעזרהתיקישני

עץ.עשרשהיההדלת,בקטע
להיחלץליעזרובחוריםשני

בחוץ.נוראישקטהיהמהחדר.
שמעושלאכמעטאור.היהלא

ייאנשים.
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שנפצע1ת:ממהמ״תההתמונה
אלרואירונימאת
מצבמהלראותיצאארם•ח־י^

פגענוסףטילכאשרהפצועים,!•
לשניים.אותהוביקעהמשחתתבמרכז

בןוגופהעשןמעלההחלההמשחתת
הרוחקורשוקע.החלהטונות1,710
עצמו.אותואףהפתיעפרדיפעלשבו
רוחקורעלשמרהמשחתתמפקדגם

הישראלית,ליחידהדיווחהואמוחלט.
משחתת.מצבעלסיני,חוףעלשהיתה
שהיתהנוספת,ישראליתיחידה
מהאו״ם.דיווחקיבלהלאירוע,קרובה
קצין(היוםדנוןד״רשירתזוביחידה
הסמג״ד,על״לחצתי:)ראשירפואה

האירוע,למקוםלהתקדםלישיאפשר
לאלידיעה.אימותהיהשלאלמרות

היהצה״להים.אללהגיעדרכיםהיו
הצפוניכשהמוצבבקאנטרה.ערוך
המוצבבפורטיסעיד.היהביותר
עללאאךברומאני,היההמערבי

הדיונות,דרךלהגיעניסינושפת־הים.
נתקעווהאמבולאנסיםהזחל״מיםאך

״בדרך.
שלושכעבורהגיעו,היםשפתאל
דירבלבד.טאנקיםשניעםשעות,
נתגלהלים,״כשהגענונזכר:דנון

רחבהיההחוףיפהפה.•נוףלעינינו
״לשקוע.נטתההשמשוזהוב.מאוד
שהתחו-האסוןגודלהיהמהידעוטרם
״האנשיםאנגלברג:פרום׳מספרטייס,עםבלבד,אחדמסוקהחנקלכןשבחוףלהםדיווחתיוכדומה.כריותהמשחתת,סיפוןעלהים.בלבלל

הכי־נוראהדבר״שצף,מהבכלאחזוקיב-וחובש.טכנאי־מוטסטייס־משנה,יראושאםכדיהנעשהעליודעיםעלאנשיםעשרותנאבקועת,באותה
אתהפכההרוטורשיצרשהרוחהיהלכיווןוטסנוהטיסהמבקרהנחיותלנוהפצו-את״שלנושהםיידועמטוסיםחייהם.
בזכרונוגם״המיםתוךאלהאנשיםלאי־הגענודקות־30כלאחררומאני.בעודלרפסודות.העבירוהקשיםעים״התמונההחובש:ארם,פרדימספר
מאוד:קשהתמונהנחרתהחייםשלהיעד.אתלזהותהיתקשנולאזור.לרדתהפצועיםלאחדמסייעארםפרדילמוקדקרובשהיהמימהממת.היתה

לביןהטבעביןעצוםניגוד״היההמשחתת,בערההיםבתוךבמרחקימההמש-לכיווןרץטילראהלרפסודה,מיהרבה.ממנונשארלאהפיצוץ
כתםבתוךהמים.בתוךההתרחשותזיהינובמים.שקועהיהכברשרובהלמים.לקפוץאמרהאינסטינקטחתת.קשהפצועהיהיותר,רחוקשהיה
עשרותכמהחייהםעלנלחמוהשמןלמים.מעלשביצבצוראשים,עשרותעמוק־עמוקהמושרשתהמשמעתאולם,למע-נשימה.ומקשיידםמשטפיוסבל
בגללבהםלהבחיןהיהניתןאנשים.רפסו־עלאובקבוצותנמצאואנשיםכמהכעבורלרפסודה.אותוריתקהמיקשה.נפצע-שנפצעמיכלשה,
״השמן.כתםבתוךשהיתההתנועהתיפקדואנשים״בהלםהיהנפצעשלא
ד׳תא״לשעשההחילוץעבודתאתכיבוהםאוטומאטית.המשחתתעל

הים־מיעלנחתשהואבכךהצטיינההטבעבין•עצוניגוד״היההטורפדופצצותשהציתוהשריפות,
רקהמיםעלנחתואזעדהתיכון.הרפסו-אתחיפשוהםהעומק.ופצצות

לריחוףהמסוקאת״הנמכתיבכינרת:בתוךההתרחשותלביומאודמעט״היולפצועים.וסייעודות

לעזור
מקרים,

אחדלהם.
שטיפול

היהמהם
ראשוני

רס׳׳ר
יכול

ותיק
בגובההשמןסתםבתוך.•המיהיה

והמכונאי
של

המוטס
כמה

החל
מטרים

לחלץ
מעל

אנשים.
למים

כאשראנשים,שנילמשותהיספקנוכמהחייהםעלנלחמובצוו-דםמשטףשסבלהמשחתת,של
ההצלהוכבלכמנוףתקלהחלהלפתעאותו,ניערתיהמום.היההואאר.

בשנינוסףמבטבדילמה.הייתיניתק.״אנשיםעשרותאותווהצמדתיאגרופואתלקחתי
לנחותשאיאלץלי,הבהירהמחולציםשארשהיעדעליו:ציוותילצווארו.

היםולמזלנובאיטיותנחתנוהמים.עלמספראתלהעריךהיהקשהדות.במים.פרדיעצמומצאעצמושניותבמצבלפצועיםעוזבי.לאאתהלך,
האנשים,ביןשייטתישקט.היהעלשצףהרב,השמןבגללהאנשיםנותרולאהשלישיהטילפגיעתבזמןמורפ-החובשנתןכוויותולנפגעיקשה
אתשוליםוהחובשהמוטסכשהמכונאיבתיגבו־צורךשישמיד,הבנתיהמים.המפקדהמשחתת.עלאנשיםכמעטהםבמים.מחסורשלבעייההיתהיום.

־15כשאספנולאחרהמים.מןהאנשים״רת.המטוסיםקודם־לכן.לנטושלהםהורהההרו-כלואתהאנשיםכלאתהלבישו
״לחוף.אותםוהבאנוהימראנואישסופר־מטייסתהושגההתיגבורתהניצו-אתהפחידושהגיעוהראשוניםדומההתארגנותבחליפות־הצלה.גים

אולםמהיר,זובשיטההחילוץחיים:היהשמפקדהאחרת,פרלוןשאלהחששוהםבמים.שצפוליםהמש-שלהשניבצידהגםהתרחשה
כנצח.נראהזהלניצוליםמסוקעםויצאתיהטייסתאללי״קראומטוסיאלההיולמעשה,אוייב.מטוסיהמשחתת.רופאנמצאשם.חתת

שצריךהתחושהאתזוכרארםפרדירופא־גםהיהבטייסת״לשטחראשוןהשטח.אתשהאירוסילון,ומטוסינורדיכלולאולכןחצוייההיתההאונייה
תתפו-היאמחששמהמשחתתלהתרחקמתמ-אז(אנגלברגמשהפרופ׳מוטס,שלאחדמצדרפואיציודלהעביר

במים,לבדוצףעצמואתזוכרהואצץ.אזעקה,״נשמעה:)בכירורגיהחההידי-הגיעה3019השעהבסביבותבחו-שלחוהםהשני.לצידההמשחתת
המחובריםפנסיםמנצנציםכשמסביבמידעללאהציוד,כלעםאותנוהזניקוטייסתאלהמשחתתפגיעתעלעהלהעבירטובים,שחייניםשהיורים,
שריקותונשמעותההצלהלחגורותבאויררקארוכה.היתההטיסהמדויק.בכ-היובטייסתסופר־פרלון.מסוקיצד.אלמצדבשחייההציודאת

לחגו-מחוברותשהיומהמשרוקיות,״בים.בפגיעהשמדוברלנוהודיעושמחת־תורה,מוצאיערב,אותווננותהיאלמשחתת.לחדורהמשיכוהמים
פרדי,נזכר״לי,הציק״הצמארות.ליעד,שהגעתי״ידעתיחיים:מספרשאנחנולנו,״הודיעומסוקים.ארבעההמש-מפקדכשראהצידה.עלנטתה
צפתי.,לעצמותלחדורהוחיל״הקורקילומט-כמהואדי־א־וויל.״בסביבות,שלשיטמכלינפגעיםלחלץמוזנקיםיאלצובושהרגעשושן,יצחקחתת,
לשאתלמיםנתתישעות.כארבעבמיםשחור.כתםהיההיםבעומקריםמספר״רומאניחוףמולחיל־היםכלאתכינסקרב,המשחתתאתלנטוש
הרפסודה,אתזיהיתילפתעאותי.מטייסתבמסוקיםוהבחנולטוסהנמכנו״האינפורמאציה)ד.סרןאז(ד׳תא״ללזרוקלהם״הוריתיציוותו:אנשי
עודשםהיוהפצועים.היושעליה״לפנינו.לשםשהגיעואחרת,שלימה,היתהלאבטייסתשהתקבלהגיריקנים,לצוף,שיוכלמהכללמים
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נפצעשלא

נותרנוכשנחתנואךכשלימות,לנחותבבתי־נמשךבניצוליםהטיפולמלאישחורים,קשה.במצבהיוהםהבריאיםהדפנות.עלשישבוניצולים,
הית־לאהחגורותאתאפילויושבים.החו-לבתימהחוףהמעברגםהחולים.קשיםבטןמכאביסבלותשושים,זפת,הרפסו-עלבישיבהתורנותעשושבנו
״רנו.קלהפצועיםרקבמסוקים.נעשהליםהכא-סיבתאתלהסבירידעתילא(אזשםכיבמים,להישארהעדפתיאנידה.
ביעילותפעלההזוהאויריתהרכבתבאוטובוסים.הועברוהיתהשהסיבהידועאניכיוםבים.״קר.פחותהיה

כמעטהיולאכברבבוקרששובשעהלהםהחדרנובמסוקעוד.)הדףפגיעותהמש-מפקדגםהגיעהרפסודותאל
מלבדהלילהלמאורעותסימניםכלפצו-שהעברנוהאחרונה״בפעם״אינפוזיות.הטילמפגיעתלמיםשהועףחתת,

השמןוכתםשהגיעורביםצבאאנשיאותםהורדנו״לאחייםמספר״עים,לתחנתהפצועיםאתהביאהמסוקחו-נשברהההדףמעוצמתהשלישי.
חיל־ערךזובשעההאימתני.השחור,ישירותאותםהעברנואלאהחוף,עלהחוף.עלשהוקמההראשונה,העזרהנמשךשאני״הרגשתיבגבו:לייה

לוודאכדיאחרונותסריקותהאוירבמסוקבבאר־שבע.לבית־החוליםקפלןד״רדנוןדיראלהצטרפושםמןמשותקהייתיהמים.תוךאלפנימה,
במים.אנשיםעודשאיןעשרהנדלקתאדומהנורהמותקנת״מה־דנון:ד״רמספראלקלעי.ודיירבקצין,נתקלתילפתעומטה.המותניים

תא״למסכם״האוירחיל״מבחינתלחלוטין.אוזלשהדלקלפנידקותראינובמים,הנעשהאתראינולאחוףבמצ-נפצעהואבמשחתת.אורחשהיה
הערכותלתיפארת.התגובה״היתהד,להתריעהמוטסהמכונאישלתפקידוהיהחיל־האויר.שלהפעילותאתרקמתרחקיםכשאנחנובזה,זהתמכנוחו.
שלגדולמספרמצויינות,היוהמצבבדרךלאחור.ולספורנדלקהשהנורהמחלקהמנהלשהיהקפלן,דיראיתיפילחרביעי,נוסף,טילהמשחתת.מן
זמןתוךשהמריאושונים,טיסכליפצועים,מלאכשהמסוקלבאר־שבע,שראיתיאחריפלאסטית.לכירורגיהגרםזהטיל״במיםופגעהאוויראת

להצלתשהביא-יעילוחילוץקצר,התחילהמכונאיהאדומה.הנורהנדלקהביקשתיהכוויות,נפגעימספראתשיצרההדףביותר.החמורותלפגיעות
״חיים.הניצו-שלהפנימייםבאיבריהםפגע-

מעשי־התגלוהמשחתתצוותבקרבבמיםהטילפגיעתבמים.שהיולים

אני
זכורה

נקרע
לכל

״מבפנים
הניצולים.

נזכר
״הרגשתי
ארם.פרדי

לשבחאתספרנוהאחרון״בסבובכאילו
רבים.גבורה

על־ידי
שאחדים
הרמטכ״ל

מהם
חיל־ומפקד

צויינו

הים.לנושהקציבהטיסהדקותהמשיכווהקציןהמשחתתמפקד
בר־לב,חייםאלוףהרמטכ״ל,סגןתומכיםכשהםהפיצוץממוקדלהתרחק

קבעהואהתקרית.אתלחקורמונההמרתקואחל.ההולדהדלקהרפסודות.לאחתהגיעוהםבזה.זה
הנוג-הקציניםאתלדיןלהעמידשאין

להעריךטעותזוהיתהאךבדבר,עיםגדולהיהביח־החוליםאלההצלהלמיבצעראשונותסנוניות
היו

סירות
מטוסי

מתנפחות
הנורד,

והסתלקו.
אלשהשליכו

אחריהם
אתהדקותנינחמנשותר1הרבההמים

בסיורים
שלסיוריה

-אלאשיגרתיים,
המשחתת

בקרביים.
״אילת״

המצריותהטיליםספינותמפקדייאולישהדלקעדלנושנותרואתשהאירוסילון,מטוסיהגיעו
עיטורקיבלו״אילת״אתשהטביעואוי־רכבתמעיןבמקוםנוצרההשטח.
מצרים.נשיאמאתברכבתהראשונההחולייהכאשרריח,
עלכתגובהלאחר־מכן,ימיםארבעהדקות,תשעדקות,עשרלאחור:לספורהואשםכילבית־החולים,שיחזוריחסיתבריאיםשהיוהניצולים,היו

הזיקוקבתיהופצצוהמשחתת,הטבעתלספורהפסיקהואדקות...שמונהעלאיתינשאראלקלעייותר.נחוץההצ-לכבליהפצועיםבקשירתוסייעו
בכואץ.המצרייםמאיתנושהמרחקידענו,דקות.בחמש-ינשוף׳׳ערכתעםעבדתיהחוף.המוטסיםהמכונאיםהמסוקים.שללה
באוקטובר־21בשנים,ששכעבורהד-מחמשבהרבהגדוללבית־החוליםהראש.עלשמרכיביםערכת־תאורה,קיבלואחריהםהשנייה.החולייההיו
תיל־היםשלמשחתתטיבעה1973,יאזל.שהדלקעדלנושנותרוקותיותר,מאוחרליסיפרומהנפגעיםחלקוהרופאיםהחובשיםהניצוליםאת

שבים־סוף,עתקהבנמלהישראלי,בשקטטסנוהאחרונותהדקותבמשךשבעזרתופלאיאמצעיזהכישחשבוהמוטסים.
אתשהטביעוהטיליםמספינותאחתהרוחאתלשמועהיהאפשרמוחלט.לה-יכולתילמעשה,אותם.מרפאאנייד-״הושטנואנגלברג:פרופ׳מספר

״אילת״.הצלחנובסופו־של־דברבמסוק.עוברת״בלבד.ראשוניטיפוללהםגישלמסוק.לעלותלניצוליםלסייעכדייים

::S"::•I••!••!••••••••I§•Mi
P»-I1״י-•I׳^

»

•״.•
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חללותעופהוטכנולוגיהושראלי

אלקויביקירמאח
אלניט:

וינר.לויממשיך״עקרוןאותו

החיים
נועדו,אלהכוח.ובספקי

אחר
מעוניינתהמדינהאךבקרב.ישתתףמתחילת

הלביא
כלאוגובושרון

יימחשב
חימוש

החימוש
המטוס.

מנהל
קובעהוא

אתלמעשה
זואת

פרוייקט
חוסכת

הלביא
בעלות

להיות
הפיתוח
זהים.

ובזמן.
רקכיבו,וזהות

מההשקעות
הוא

של
מסוגל

הלביא.
להחזיר

למרות
משהו

חלופהשאיןטוען,עדייןאניזאת,וינר,לוימסביר״חשובהזויינקודהמהלטייסמוסרהתחמושת,כמותהלביאפרוייקטהפסקתםן
ייללביא.בפיתוחעודףהיאשהבעייהיימפניאתומציגמקומהומהממנהנותרייאל־עובדיו007מ־#300ונותרו

הל-פרוייקטסגירתעםכאמור,מהווהזומערכתבייצור.ומחסורומסו-מקובצתבצורההללוהנתוניםחתע־מלבדתעסוקה.תסריייביט
לפנותייאלביט״חברתנאלצהביאייעצמה.בפניסידרת־ייצורהזמנתלפיצגים,על־גבידרתועו-ייאלביט״,היתההאויריתשיה
לפצותכדיליםשמעברלשווקיםגםייהטייס"בנושאבישראלהגדולהקבלןדנה,

הזכייהעלהעבודה.אובדןעלעצמהחישו-אתמבצעהמשימהמחשבהפסקתלאחרכיום,גםהלביא.
ייבואינג״חברתשהוציאהבמיכרזיםללביאחלופהאיןעודמרחקים,מדידתכמוהמשימה,ביעלייבייאלביטשוקדיםהפרוייקט,
ייבו-תכניתמנהלנבו,עופרמספרהמ-שלהכלליומצבודלקביקורתאומני־מערכותשלוייצורןפיתוחן

בייאלביט״:ייאינגהאב-נחוץלדעתך,מדוע,שאלנו:בזמןהמשימהמחשבמנהלכןטוס.האב-מטוסבלביא־ב,שיותקנוקה,
במי־החלהבפרוייקטיימעורבותנוגםהלביא,שלהשלישיטיפוסבההספציפיתהמשימהאתאמיתיהלביא.שלהשלישיטיפוס

האמריקניחיל־האוירשפירסםכרז,הלביא?פרוייקטהפסקתלאחרהטייס.משתתףתשומת־הלבגםגברהבמקביל,
המש-שלהפאנטוםמטוסילשיפוץנסגרייכאשרוינר:לויהשיבהמערכתשהיאהתיקשורת,בקרשלהאמיתייםבשווקיםלמתרחש

1986.באוגוסטהלאומיהאוירימררקשלאסכנה,וזיתההפרוייקט,עללהקלהיאגםנועדההרביעית,עירנותלים.מעברהתעופה,עולם
בו-יביןהיתההמיכרזעלהתחרותגםאלאלאיבוד,יילךשהושקעכסףקייםהחדישיםבמטוסיםהטייס.המתפרסמיםלמיכרזיםשיווקית
יצ-דאגלאסי,מאקדונליוביןאינג׳למדינהרבה.טכנולוגיתייחוכמה״מערכות־תיקשורתשלרבמספרהגדולותהחברותעל־ידיבארה״ב
ביקשחיל־האוירהמטוס.רניתשנצב-חוכמה,אותהלהשקיעכדאיבלתי־פוסקקשרהמקיימותשונות,אפילוזמנים,בלותלעמידהונכונות

ניווטבמערכותאויוניקהשיפוציאח-בפרוייקטיםהעבודהבמהלךרהלעיתים,אחרים.לגורמיםהטייסביןסייעותעשייתית,מבחינהיימטורף״
נחושההיתהויבואינג׳הפצצה־כחיין,15TI־Fמטוסישיפורכמורים,מסיבותהטייס,שלבכוחואיןחוזיםבשניגםלזכותיילייאלביט
מטוסיםשיפוץלשוקלהיכנסייצריךהלביא.מערכותופרוייקטמסוייםבתדרקשרליצורשונות,מטוסילשיפוץהקשוריםחשובים,
במיכרזיםזוכיםבדררכללישנים.החלטהיששכאשרכמו־כן,לזכור,אתהתיקשורתבקרמחליףולכןהלאו-האויריהמשמרשלהפאנטום

ההצעהאתשמציעותחברותאלושלתקופהנוצרתפרוייקטים,לסגוראוטומאטיבאופןבמקומםהערוציםהאמריקני.מי
ליבו־הודיעהאלביטייביותר.הזולהלמצואישבההדרגתית,סגירהבערוץהמבוקשהקשרליצירתעדמפת-3הלביא־פרוייקטייבשביל

פעולהלשתףנכונותהעלאינג׳בזמןחלופית.תעסוקהלעובדיםכלשהו.אדו-מערכותחמשייאלביט"חת

זו
כים

ניות

שבהן

מינהל

בין

המוטסות
היא
מורכבת

חשובות
השיווק
״

הטייס

מערכת
משלושה

אומר

לבין

בייאלביט״.
בחטיבת
לוי

כל
צגים,
התצוגה.

וינר,

מערכות
המתוו-

המערכות

מערכת
ייהראשונה

ראש

כל

שה
מערכת

מחשב

המערכת

המתאימים
של
חדשנית

לכל
משתמש

מודולים

האחרונה
וייחודית

המחשבים

מייצגת

בכרטיסי

ללביא.
סטאנדרטיים,

תפי-
זוהי

זכרון
במטוס.

נגד

לים
הזה

כדאי

אני
שכבר

מסוגל
.3ללביא־

וממילא
העובדים

הושקעו
להמשיך

להבין
בהן

המטוס

נמצאים

את

משלמים
ולפתח
כסף

הזה

עדיין

צה״ל

להם

וזמן

לעולם

רב.

לא

מערכות,

המת-

במפע-
ולכן

אינג׳
הסכם

תוכנית

מן־הכלל
בפרוייקט

הצעתנו

לאמץ

את
זה,

ראשוני,
עבור

בשל
מטוס
התקבלה

בתחילה

.02ססהפאנטום־

הכרתה

בחיוב

המטוסים
הצענו

הפאנטום.

אולם,
את

ליבו־
ונחתם

כל
עד

היוצאת־

לתתצריךכילנו,הסתברמהרההתא,אתבהרבהומפשטתהמטוס
מבקש,שהואמהאתבדיוקללקוחידיותכפתורים,מעשרותהמורכב

יותר.לאגםאבלפחותלא-שבמטוס־לזכורעודישומכשירים.
איתנויחדבמיכהזכתהבואינג׳ילחץהטייסעלמופעלמודרניקרב
היניב־מולהיתהכשההתמודדותהטיסה,ניהול;הטיסהבזמןאדיר
עםדאגלאסימאקדונלישלחרתיבסיסעםהעורף,עםהקשרקיום

זיגלרי.ליריייועוד.אחריםמטוסיםעםהבקרה,

אמריקניבמיכהזכייהאמיתיבזמןמחשב
חשובחדישיםנעשיםשהמטוסיםככל
מחשבכללהשנחתמההעיסקהלהקלהמתכנניםמשתדליםיותר,

אי־מתוצרתדיגיטאליניווט־הפצצהמערכתהזה.העומסאתבמשהו
מער-ולטייס,לנווטצגיםשנימ.,בי.צבעוניממסךהמורכבתהתצוגה,

^היקופסהיאינרציאלית,ניווטכתעלתציגבשחור־לבן,ושנייםאחד
כלאתלתרגםשמתפקידהשלנו,המתרחשעלרביםנתוניםהמסכים

דיגיטלייםמאותותהאינפורמציהכךבנוייםהמסכיםהטיסה.בזמן
לכלולהעבירהאנלוגייםלאותותכלעלהנתוניםבכללצפותשניתן
אלהמטוסיםכייצויין,המערכת.מחשבדואגולכךמשלושתםאחד
-MAX״מצרכתעםטסיםאינםשאפשרמתקדמתמערכתאלביש,ע״יהמפותחתכליתירב•צבעתיצגR.C.R.P.הקרוינפרד

התיקשורתבשיטתאלאBAS,״הלביאמלבדאתרים,במטוסיםגםלשלבהעלפועלתהשנייהייהמערכת
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לולספרואזחודשים,כמהלעבוד
להיווכחלוולתתעולההואכמה
יינותנים.שאנוהשירותרמתמהי

ב־זול""I.I.S״מערכותשלמחירן
שלמאלהאחוזים40עד20

.I.B.M.

מרהדגישהמהיר,גידולהלמרות
מתכוונתאינה."I.I.S"כיאורון

המשברבשלזאתבקרוב,להתרחב
המחשבים.בענףלדבריו,הצפוי

המובילהכיוםהיא.״U.S״
מעסיקההיאבישראל.בתחומה

51בכ־חומרהמייצרתעובדים,100
לקוחותיהוברשימתדולארמיליון

דאג־כ־יימקדונלחברותנמצאות
שול-היאוייתדיראו״.ייבל״לאס״,

החומרהמשוקאחוזים־60בטת
ג׳רסי,בניוסניפיםלהוישהמקומי,

ופני-אטלנטהדאלאס,אנג׳לס,לוס
לאנפתחנוסףוסניףארה״בקסהפרוייקטביטולאחרינםלחילתממשיכותהמערכותהלביא:תא

באנגליה.מכבר
לאחרונהחתמהSYSTEMS)TIONשאינומאחרהטיל,בעיןלרוכשההפרוייקטתוכניתמבחינתהישנה.
המקיימתאייו״,יילזאוארחברתהליקופט--בל״חברתעםחוזהלכיווןהטילעיןאתלכווןיכולמו-בכמהייחודיותבעבודההיתה
החליטהלנתבייג,ניו־יורקביןטיסותלסניףהחברהתספקלפיוריס״,המערכתחופשי.באופןבמרחבשנדרשההאמינותראשית,בנים,
במטוסיהישיבהנוחותאחלשפרמחשבמסופיייבל״שלהטקסניהמטרהעלהמטוסמכ״םאתנועלתנמוכההעלותבמיוחד,גבוהההיתה
מקצהוהיאלישראלשלההג׳אמבוממיסדיאורון,נפתליM.B.Iתואמי.שעליוהכיווןעלמתבייתוהטילבלתי־כמעטהזמניםולוחמאוד

המטוסשלהקידמיהחלקאתעתהחתימתבעקבותכימסר,1.1I.I.Sהיאהמטרהאםהמכיים.נעולעלינוהיה1987בפברואראפשרי.
יימחלקתשתיקראנוספת,למחלקההיחידותמספריושלםזהחוזהפולטת־חום,דהיינוניפרה־אדומה,ואב--ראשוןמעבדהדו״חלהגיש
מועדפת״.תיירותבש-1ל־ססויילייבלהחברהשמכרהעליהתינעלהטיל,עיןבהתחוש-1987באפרילראשוןמוטסטיפוס
דולאר.מיליון3שלכוללוויבכךולשנות.לשדריוכלוהטייסהעבו-מקבלתבלבדחודשיםשמונה

שלהחדשהבמחקלההיתרונותטיליםשיגורשליתרוןגםמושגשהתח-לספר,מותרכברהיוםדה.

בכלהאמצעיהמושבייטאואר״:פעולתהאתשהחלה.",I.I.S״בצידיהיינוSigh"Board",OFF"מתוךקודם־לכן,עודבעבודהלנו

הנוס-שנילנוחותפנוייישארשורהכשנתיים,לפנירקהעסקיתמולו.רקולאהמטוסבפרויי-תזכהאכןשיבואינג׳תקווה

ואוזניותמשקאותהאחרים,עיםמחשביםומייצרתמפתחתמתכננת,מיוע-זויימערכתנבו:עופראומריקר.זמןחסכנוובכך-קט

וילוןתשלום,ללאלנוסעיםיוצעותואמילמחשביםהקפיוציודהמשמרשללפאנטומיםהיאגםדתלהכיןעלינוהיההתוכניתעל־פי

מחלקתלביןזומחלקהביןיפרידמסתברהצלחתה,למרות.I.B.M.זהשבמקרהאלאהלאומי,האוירילשלושהמוטסיםאבות־טיפוס11
לאלוזהותיהיוהארוחותהתיירים,בלע־כמעטהשייךלשוקהפריצהכי י/בואינגאינהבמכרזשזכתההחברה,F-WDRF-4C-1;פאנטומיםסוגי

F-4Eדיתשפית-המערכתאחרת.חברהאלאבתוכניתלצילום.המשמשi.B.M.bבסי־הראשונה,במחלקההמוגשותאומרקלה.היתהלא

התשלוםהמטוס.שלהעליוןפוןאנושבההיחידה,ייהדרךאורון:מרהטיליםסוגילכלמתאימהחנומטוסים,667עלדוברהמקורית
זו,במחלקהלטיסהשייגבההנוסף,אתלהביאהיא-למכוריכולים עדקצרלטווחהאינפרה־אדומיםאלביטייביןפיפטי־פיפטישיתחלקו

כיוון.לכלדולאר50הואלולתתולהדגימו,ללקוחהמוצראתזה,במקרהמבצעים,אנובמוני.שנים.שלוששללתקופהליבואינג׳

והחברההייצורשלחלק־האריהרא-הואזהמיכרזכילציין,יש
לאינטגראציהדואגתהאמריקניתעלבעבודהאלביטייזוכהשבושון

מערכות־500למעלנייצרבמטוס.קשרללאטהור,מסחריבסיס
דולאר.מיליון4.5שלבהיקףכאלוהדרךבהמשךאופסט.להסכמי

רואיםאנוכאןההישגעיקראתשנייצרוביקשהאלינובואינג׳יפנתה
שללהצעההדרישהשלבזמןבזיהויבמ-הנחהתמורתהכמות,כלאת
המהי-בתגובההאמריקנית,החברהבסדר־גודלהיאהייצורהזמנתחיר.
בדרי-לעמודשלנוביכולתשלנו,רהמער-־300לדולארמיליון8,7של

האמריקניםשלהנוקשותשותהחלשנה,תוךלספקעלינובות.
ייבלתי־מקובל.ובלוח־זמניםבקצב1989,אפרילועד1988מיולי
לחודש.מערכות30של

חברתזכתהבההשנייההמערכת
-הנקראתמערכתהיאייאלביט״

Sמחשבים-ו.ו.-System""(ControlSidewinder
.S.C.Cהמאפשרתמערכתזוהי
יידאדא״במיפעלהחודשביקר,)מימין(ארנסמשה)לשעברוהשר(החייבייליינלישראלייםמכ״םאלאויר־אוירטילישיעבוד
התמונהבמרכזהלביא.פרוייקטמהפסקתמאודנפגעהייראדא״בבית־שאן..I.I.Sהישראליתהמחשביםחברתלה-הטייסחייבבלעדיה,המטוס.

החברהמנב״לנתנזוןחייםINFORMA(INTELLIGENT-כדיהמטרהאלהמטוסאףאתביא
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יי

זללדותעופהוולוגיהDKלובדאיע

S.A.S.
סקאנדינאוויםאוירנתיבי

מעלעסקים
מיםאוקיןדןמאת

משנות
פרטיים.

הקוטב
עושאפוואילךהשלושים

מלחמתאחרי
הסקנדינאווים

העולם

הצפוני
כילמסקנה,

השנייה
עלי-
ברוטאציה.שנהכלמתחלףהגי-

להתחרותכדיביחדלפעולהםהסקנדינאוויותהתעופהחברות
התעופהחברתשלימיה•דברי•

-(SCANסא״סהסקנדינאווית^4
הצפונילקוטבמעלטיסותולה-המתפתחתהאזרחיתבתעופהניסיונותנעשולאמריקה.לטוס
1946באוגוסט־1בזכויות־טיס.שיגמדנמרקכאלוטיסותלבצעשונים

SYSAIRLINE-DINAVIANמיבצעיכמהסא״סשללזכותהלש-המשותפתסא״סחברתהוקמהייפאןחברתבשיתוףומנורווגיה (TEMבתעופהחלוצההיתהשבהםאויר,שבועותשישהכעבורהמדינות.לושיצאולאהתוכניותאולםאמריקו״,ההומוריסטיהבינוירווח שפתמשקלעלייסאספרנטו״,
הטיסות-שבהםהחשובהאזרחית.החב-שלהבכורהטיסתנערכהכברכי-השנייה,העולםמלחמתלפועל.שפההיאייסאספרנטו״אספרנטו.

1949בשנתהצפוני.לקוטבמעללניר־4די.סיבמטוסהחדשהרההגר-על־ידיודנמרקנורווגיהבוש ממו-האמריקניהטייסבאוסלונחתלדרום־-נוסףחודשוכעבוריורקשמורוסיה־פינלנדומלחמתמניםעובדיבקרבשהתפתחהמיוחדת, שלבמטוסבאלכןברנטנורווגיצאלפעולתההראשונהבשנהאמריקה.תעו-לפיתוחהניסיונותכלאתלאלהסקנדינאווית,התעופהחברת טיסהבתוםהאמריקניחיל־האוירבצינוסעיםאלף־12כסא״סהטיסהלעולםהקרמהצפוןאזרחיתפההמנוהלת,בעולםהיחידהשהיא אלף34על־ידיומתפקדתמורכבת
מאלאסקה.שעות22בתחנייהללאצוותועם־4די.סימטוסישבעהשלהחדש.אומות,שלושבניועובדיםמנהלים

סא״סהחלהאחרי־כןשניםשלושחגגה־1986בעובדים.ססו,ובן מעלאזרחיותנוסעיםטיסותלתכנןלאותהעדפעולה.שנות40סא״סשלושדובריארצות,שלושתושבי בציודמשתמשתכשהיאלקוטב,מיליון־170כהחברההטיסהשנהודנים.נורווגיםשוודים,-שפות תחנותומקימהמיוחדוניווטקשרממספרעשרהפיכמעטנוסעים,המדינותשלוששלהשפות הטי-אתשישרתוקרקעיות,ראדיוטסההחברההמדינות.שלושתושבי;זהותלאאךדומות,הסקנדינאוויות העצוםהארקטילאיזורמעלסותמד-־36בערים־90בליעדיםהיוםאלוקרוביםהעמיםשלושהבני טיסתבוצעהו459ב־והשומם.המונהצילרשותהתבלברחביינותהייחודמהםאחדלכלאולםלאלו, ללוס־אנג׳לסלקוטבמעלהבכורהועש-סילונייםמטוסי־נוסעיםמאההשיתוףכאשרעברו,בימיםשלו. כךלטוקיו.מסקנדינאוויהו759וב־בהז-המתקדםהדורבנימטוסיםרהייחלק״,פעללאעדייןהמשולש אלףבןחלוםהסקנדינאוויםהגשימומנה.עצמםשחשוהנורווגים,היונוהגים היאייסא״סכילומרמקופחים,
הצפורמערבי״.המעבריילגילוישנה שנותבסוףהחברהשלנוסףחידושעל־ידיכאמור,מתנהלת,סא״סעל־ידיהמנוהלתהברת־תעופה טראנס־טיסותהיההשישיםוצורתהמבנהולכןארצותשלושבניועלהדניםשללרווחתםהשוודים וטי-אסיהלדרום־מזרחאסיאניותתעופהבחברותמאשרשוניםהניהולייהמתונים.שלחשבונם

מסקנדינאו־סיביריותטראנס־סותגיאוגראפית־חלוקהנקבעהאחרות.פעלוהשלושיםבשנותכבר
ליפאן.ויהאףמקפחתשאינהפונקציונלית,חברות־תעופהשלושבסקנדינאוויה

נמצאהחברהמרכזמדינה.בדנמרק,DDLהמדינות:בשלוש
DNLבנורווגיהABA!לישראלסא״סשלהבכורהטיסתביותרהגדולהמרכזבשטוקהולם,בשוודיה.״
בשנתיים1950.באוגוסטנערכהחלקואילובקופנהגןהטיסותשלעלהבעלותמחולקתהיוםגםאגב,
החברהימטוסיטסוהראשונותבאוסלו.המיבצעיםממחלקותהלאומיותהחברותשלושביןסא״ס
תל־אביבדרךלטוקיומסקנדינאוויהבנישלתערובתהראשיבמשרדשתי־לא־שווים:בחלקיםאךהללו,

התעו-בנמללשהותנהגווהנוסעיםהמנהליםבמועצתהמדינות,שלוששתי־שביעיותלדנמרק,שביעיות
אלוטיסותאולם,במעבר.בלודפה2־2־3לבעלות:זהההיאהחלוקהלשוודיה.ושלוש־שביעיותלנורווגיה

החברהטיסותכלגםוכןנפסקו,יותרשהשקיעהלשוודיה(יתרוןשייכתהחברותמשלושאחתכל
ב־רקוחודשו־1958ב,לישראלהמנהליםמועצתירידואילו)כסף;עדנתןבישראל,סא״סמנכ״ללגור-ומחציתהלממשלהמחציתה
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לצרכיו,מירביתוקליעההתחשבותוסמכויותאחריותוהטילמוחלטוגנרנתןקילסוו.יאןהחברהנשיאשתינערכוהחידושאחרי1964.
ובעיקרהנוסעשלוטעמודרישותיובדרגיםמנהלי־משנהעלרביםהיתהשניםכחמשלפניכימספר-קופנהאגןבקושבועיותטיסות

החשובהאיששהוא•איש־העסקים,שונים.פינאנסיות.בצרותשקועהסא״סחמשעדארבעישהיוםתל־אביב.
קולינאריתרמה;סאייסשלביותרדברכלקרלסון:יאןמחידושיעודהחברהלנשיאנתמנהקרלסוןיאןאוממארסוהחלשבועיותטיסות
והמשק-המזוןבהגשתביותרגבוהההתוצ-ראוי.אינוכסףעושהשאינוהמעני-המפכותאתתאתבהוביצעשבוע-טיסותששיהיו1988אפריל
והנכונותהידעניצולבטיסות,אות;ומשרדיםסניפיםקווים,סגירתאה:בחברותהיוםהנלמדתביותר,ינותיות.

לתתהסקנדינאוויםשלהטבעיתקהללפיייקבעסא״סשלהצילהפוךהמנסותאחרות,תעופהלפעולתהראשונההשנהלמן

לאקרלסוןחיוך.עםמעולהשירותהרכ-התוצאה:להיפך.ולאהנוסעיםקרל־לרווחיות.מפסייותמחברותפקיד־במשרדעבדבישראלסא״ס

השקיעאלאבצימצומים,הסתפקיותרשעיקרוחרש,לוח־טיסותבתובשלוחותיהבחברההקיםסוןבשםמצהייל,משוחררצעיר,הזמנות

־50כשלוחמהפיכהביצועבעתגםיותרגבוהותתרירויותעםטיסות,אתחילק-רווחמרכזיבחויילסא״סבסניףהתקדםוגנרוגנר.נתן

שבומקוםייבכל-דולארמיליוןסדרחסליותר.קטניםבמטוסיםוהטילרבותליחידות־משנההחברההעבו-מקוםאתנטשולאבישראל

תוצאהעודכסף״.להרוויחהיהניתןצורךשאיןבנתיביםג׳אמבומטוסירווחיםלהראותמהןאחתכלעלמנכ״להואכאשרהיוםעדהזהדה

קרלסוןשלהגדולההמהפיכהשלבינו-מטוסיםעלהושםדגשבהם.חייבשהמנהלקבעהואכספיים.בחב-שנה37יילעבודבארץ.החברה

שלהעיסקיותהתוצאותבסאייס:שיטוסומושבים,־170180בנינייםהפעילות,בתוךבשדה,נוכחלהיותהיוםמודהייזמן,הרבהזהאחתרה

שלרווחעלמורות1987/86שנתועודשירותשירות,-והעיקרהרבה.במרומימרוחקיםבמשרדיםולאשמ-חברה,היאסא״סייאולםוגנר,

מס.לפנידולארמיליון260תוצאות:לכל.מעל-שירותפעםביזוריצרהואניהולי.ייאולימפוס״יי־יחבדהזובה.לעבודנעיםאוד

ישר-בסא״סמסודרת.מאודקיתי,
ואףהתעופה,חברותמרביתכמובשלושהאיש35עתהעובדיםאל

עס-סא״סמפתחתמאחרות,•ותרבירוש-בחיפה,בתל־אביב,משרדים
ייקבו-עצמה.לתעופהשמחוץקיםייבן־גוריון.ובתחנתהמזרחיתלים
קונצרןהיאייסא״סשלהחברותצתשלהמכירותאנשיכיאומר,וגנר

בבעלותוהמחזיקעצמו,בפניענקלפתחמשתדליםבישראלסא״ס
הסעדהושירותיבתי־מלון־20כאנשיישראלים,שלתנועהבעיקר
מספקתסא״סנרחבים.()קייטרינגדרךמישראלותיירים,עסקים

התעופהנמלילכלכמעטמזוןוטיסותלמזרח־הרחוקסקנדינאוויה
שלהמזוןספקיתהיאבאירופה,ליפאןהטיסותפופלאריות.אלו

שלהגדוליםהנפטשדותעובדיואילוהצפונילקוטבמעלמתבצעות
המזוןוספקיתהצפוניביםנורווגיהבריה״ממעל-אסיהלדרום־מזרח

בבעלותחברות־תעופה.20שלביטחו-כייטיסותמוגדרותהןולכן
מהגדולותחברת־נסיעותגםסא״סלהםשאסורלמיאףומותרות״ניות
אשתקדהוציאהזובסקנדיגאוויה.ערביות־לארצותמעללטוס

סקנדינאוויםאלף־700מפחותלאמוסלמיות.
היאסא״סועוד,בחוייל.לטיולים

הגדולההתעופהחברתשלהבעליםקולסוןשלהמהפיכה
בסקנדינאוויה,לטיסות־שכרביותר

חברהבבעלותהוכן,SCANAIRתולדותיהאתלסקוראי־אפשר
מיטען.לטיסותחילןעםמעולהשרותשלשמואתלהזכירבליסא״סשל
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חללתעופהוטכנולוגיהוישראל

מעבוותיחלל
סובייטית
לשיגורמתכוננת

צ׳אל־המעבורתמאסון(לקחמפלט המעבורתלמקרה־חירום.)נגירמרוםדחומאת

M•שליטהבמערכתמצויידתהסובייטיתהחללעבודת

נםהעוברתאנאלוגית,/אוטומאטיתהאחרוניםבשלבים•נמצאת#

יסו-סידרת־ניסוייםאלהביטיםהיאשנתג-בעיותלמרותהשיגור.שלפני

כשלים,לשיפורלהביאמטרה.דיתהדיגיטאליותהשליטהבמערכותלו

הניסוייםסידרתבמהלךבהשנתגלוהמתו-ENERGIAV1משגרישל

רכבי־לשארבדומההראשונית.המעבורתאתלחלללהעלותכננים

עד־שוגרואשרהסובייטים,החללהבאה,השנהבתחילתהסובייטית

המאויישרכב־החללתוכנןכה,לתר-רוסייםקוסממאוטיםמוסיפים

לחלו-אוטומאטיתבמתכונתהחדשבמרכז־החללונחיתותהמראותגל

והנחיתההגישהשאףייתכן,טין.CITY.STARהענקהסובייטי

הסוביי-המעבורתבטיסותעצמההאמרי-החללבמעבורתכמושלא

לחלוטין.אוטומאטיתיבוצעוטיתהראשייםהמנועיםממוקמיםקנית,

הראקטהמבנהעלהראקטותשל
לווייניםעללייזויאיוםעצמו.המעבורתגוףעלולאהחיצוני

כתוצ-תוכל,הסובייטיתהמעבורת
אמריקניםמיכלישלהמשקלמהפחתתאה

נגדסובייטיותלייזרמערכותמתוחכ-סילוןמנועילהכילהדלק,
במסלולהנעיםלווייני־חישההמעבו-שלמאלויותרויעיליםמים
לו-אתמסכנותנמוך,גיאוסינכרוניפתחומכבר,לאזההאמריקנית.רת

שבחללהאמריקניםהחישהויינימקיפהניסוייםבסידרתהסובייטים
ההגנהמערכתאתלשבשומאיימותלטי-ENERGIATIשיגורהכוללת

כולה.האמריקניתהאוידיתהחלללמרכזימעלנמוךבגובהסות
הממוקמותהלייזר,תחנותצמדהסובייטים.

נחת־שבדרוםבסארי־שאגןהניסויי,הסובייטיהחללרכב
לווייניםלנטרלמסוגלהמועצות,20במשקלמנועיםבארבעהצוייד
400שלבגבהיםהנעיםאמריקניםבדלקמונעיםאחד,כלליברותאלף
קשותולפגוע)מייל(248ק״משללהספקוהמגיעיםמימן/חמצן

אחרים,לווייניםשלבתיפקודםהשיגור.לאחרליברותאלף440
(744ק״מ1,200שלבגובההנעיםהסוביי-החללברכבהשלישיהשלב
בתדריםשידורשלבמקרה.)מיילכניסהלצורךבמיוחדמותאםטי,

האמרי-הלווייניםלכיווןמדוייקיםבגובהפלאטפורמותסביבלמסלול
בחיי־קשהפגיעהאףתיתכןקנים,הקוס-בלווייניבעיקר(המדובררב

שלבגובההנעיםלווייניםשניבמקרהוטיפולאליהםגישה)מוס
.)מייל22(245מ״ק35,880הסובייטי,הטילמשקלהצורך.

עוסקתהחדש,לאיוםבתנובהגדולמטר,60לגובההמתנשא
לוחמהלווייןבפיתוחארה״בומ-האמריקניתהמעבורתממשקל

מתקדם.הגנתילסיועאלקטרוניתמישקלליברות.מיליון4.4לכ־גיע
השיגורכןעל-לתללהסובייטיתותהמעןאתשישאהמתקדםהאנרגיהטילאינפרה־בטלסקופחמושזהלווייןאלף־220לעד-המיועדהמיטען
ג׳וןגנראלהאמריקני,האוירעוסקהאמריקניהחללהגנתמרכזאמצעיוהטעייתלאיתוראדוםליברות.

להיום,נכוןכימסר,פיטרובסקי,לשיקוםשיטותבחיפושלאחרונההסובייטיים.הלייזרוהנחיתות,ההמראותבניסויי
האויריתההגנהמערכתכלעלולהאמרי-לווייניםשלמהירהוהחלפהישו־החדשיםמהלווייניםהראשוןלקראתבאינטנסיביותהמתבצעים

מנוטרלתלהיותבחללהאמריקניתהמערכתעל־ידישייפגעוקנים,וינועהקרוביםבחודשיםלחללגרהרא-הסובייטיתהמעבורתשיגור
חלקשלאפשריהרסבעקבותהמתקדמת.הסובייטיתלתחנותמעלקבועמארבבמסלולשנימשתתפיםלחלל,שונה

ממרכיביה.בחיל-החללהגנתמרכזראשהסובייטיות.הלייזרבכיסאותהמצויידיםקוסמונאוטים
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SNכךבמהירות,עתהדועך87־
ימותבטרםשעה.לפילפחותנראה ותמותאנחנונמותוייעלם,לגמרי87סופר־נובה

פור-נחמהחיים.אנובההגלאקסיה1987,בפברואר־23הבבוקרבשש

תא.מותו,לאחר69202־SK.הכוכבמת

ממא-מורכבשהיההענק,כוכבזכה
האמריקניתהחללמעבורתהשמששלמזו50פיהגדולה;סר

87.סופר־נובהלתואר
הקרקעעלעדיין־גוףכוללביקום,חומרפיסתכל

האמריקניתמעבורת־החללשיגורגרעיןכוכב.שלבבטןמקורההאדם,
ביוני,־2לשתוכנןייקולומביה״,לחומר.ייבית־חרושת״הואהכוכב
היהזהידוע.לאזמןלפרק-נידחהמגוףהגרעיןאלהמחלחלהמימן,
מאזהראשוןהשיגורלהיותאמורהמפעילהדלקהואעצמו,הכוכב
1986.בינואר־26בהצ׳לאנג׳ר,אסוןכולו.הענקייבית־החרושת״את

הקוסמוגאוטשבשבויום,באותוהי-בדרךהמימןהופךהכוכב,בבטן
לכדור־רומאננקויוריהסובייטייותרכבדיםלחומריםגרעיני,תוך
יום326בתשיאמשהייתהארץ,וסיליקון.פחמןהליום,ברזל,כגון
יימירי,הסובייטיתהחללבתחנתהכוכבחייבולהתקיים,להוסיףכדי

האמריקניתהחללסוכנותהודיעהשניביןמושלםבאיזוןעצמולהחזיק
המת-המערכותבניסויכישלוןעלהכוחעליו.הפועליםאדיריםכוחות

שלהחדשההמאיץרקיטתשלקדםהבוערהפנימי,מהחוםנובעהראשון
החלל.מעבורתשה-בעודחוץכלפיודוחףבמרכזו

הני-במרכזשנערךהניסוי,במהלךומושךהמאסהמןנובעהשניכוח
ייתייוקוליימורטוןחברתשלסויהכו-חלקיקיהמרכז.לכיווןפנימה,

שיכבתניתקהיוטה,בבריגהם־סיטי,עקבהגרעין,אללהגיעשואפיםכב,
ביןשמפרידההמרכזית,האטימהלחץעל־ידיהמאוזןהמשיכהכוח
ממחציתיותרחראקטה.שלבישנילחץעללשמורכדיחוץ.כלפיאדיר
כשלושהשקוטרהההפרדה,שיכבתשלו,כוח־המשיכהאתשיאזןקבוע,
עצמוהמאיץגוףלתוךחדרהמטריםכהיתוךדלק.חומרלכוכבנדרש

בתוכומפורקתכשהיאונמצאהבכוכב,המצויהמימןשלהגרעיני
תייו־יימורטוןחברתהתאונה.לאחרהכוחותאתהמאזנתהאנרגיהנוצרת

ניסוייכלאתמיידיתהפסיקהייקולממנושפירורהיותר,לכלק״מ20כללאסטרונומיםהראהלאונות,הנגדיים.
לחי-התקוותהמאיץ.שלהמערכותחור-השנייה:טונות.מיליונישוקלהנואש.מצבועלחיצונייםסימניםכלומרהדלק,לכוכבנגמרכאשר
האמריקניותהחללטיסותדוששלהמשיכהשכוחייתכן,שחור.SN-87ניזוןשנה,מיליוןו9במשךהע-הפנימיהאיזוןמתערערהמימן,

תא-נוספת.פעםניכזבוהמאויישותהכוכבשמןעדאדיר,כההיההכוכבלהליום.מימןשלגרעינימהיתוךכוחלמות.מתחילוהכוכבדין
ראשישלהאופטימיהיעדריךאחת,נקודת־מאסה-רקנותרהמשבריבפניעמדשנה,כמיליוןלפניעליולפעולמתחילהמשיכה
ניראההשנה,ספטמבר-נאס״אומרו-)ההתכווצותעקב(גודלנטולתהפךכברשבתוכוהמימןכלאנרגיהי.נופלים,הכוכבחלקיקיבחופשיות.

מתמיד.יותרלא־ריאליכיוםלתוכהשואבתשהיאעדכל־כךכזתהכוכבהחלבלית־ברירה,להליום.הנפי-כדיתוךעצמם.לתוךקורסים
מכההונחתהבכך,דילאאםאתאפילובסמוך,שנעחומרכללפחמן,הליוםלהפוךנחרץ,שגורלומיליאר-שלאנרגיהמשתחררתלה,
החללמעבורתתוכניתעלנוספת,8־א78ש־ייתכןוהולך.הקרבהאורניאון־לסיליקוןפחמן־לניאון,מילי-אותהרגע,באותושמשות.די

אחרת,חמורהבתאונההאמריקנית.לצווארהפךיחסית,צעירשמתוסיליקון־לברזל.השכבותמתפוצצותשניה,ונית
המת-הטילשלשתייםשלבניצתכלאתהמפרקפיסיקאלי,בקבוקהברזל,לשלבהכוכבכשהגיעעקבהמת,הכוכבשלהחיצוניות

מ־למעלההתפוצצוMH,קדםניתנתשאינהבעוצמהאליושנכנסללא־דרךשלבסופהלמעשה,ניצב,ונזרקותהפתאומי,האיזוןחוסר
מוצקדלקשלליברות100.000הסבורים,ישלהשערה.אולחישובלשמשיכולאינוכברברזלמוצא.קילומט-מיליוןשלבמהירותלחלל
ממהנדסיחמישהשללמותםוגרמוהזמןגםחדלחור־שחורגבולשעליכולתללאנותרהכוכבדלק.כחומרלשניה.רים

תייאוקול״.יימורטוןחברתלנוע.עצמוהאדירים.הפנימייםדחפיואתלאזןחדשעידןפתח87,סופר־נובח
שחמ-בשעהאירעהההתפוצצותלתוךלקרוסהחלהכוכבגרעיןבולרגעעדהסופר־נובות.ימיבדברי
בהפרדתועסקוהחברהאנשישתגםלהפתיעמפסיקאינו87־SNלשיא.הגיעההטמפראטורהעצמו.למיליארדיוהתנפץעצמואלקרס

הלהבות,התידלוק,ממיתקןשנער-אורמדידותלפימותו.לאחרעקבשהשתחררההאנרגיה,כמותלפיהסופר־נובותפעלורסיסים,
מט-כשלושיםשללגובהשהיתמרולמיקומובסמוך1987,באפרילכוהשכבותאתלחללהעיפהכך,אתגומרהכוכבקבועה.מסורתיי
הימלטותסיכויכלהותירולארים,שניבמרחקכיהתברר,הידוע,חלקיק־תוךהכוכבשלהחיצוניותטמפראטורתשלו,הפנימיהדלק
עצמוהתידלוקמיתקןלמהנדסים,לצמוחהחלממיקומושבועות־אורהיההחללאלשנזרקהחומרשניה.הופךמתנפח,הואעולה,שלוהפנים
לערימהוהותךלבלי־הכרעלעוותכחול־ירוק־צבועחדש,אורכתםשלמזושבעהפיגדולהמאסהבעלומתפוצץ.ייאדוםל־ייענק

,SNמעוקמים.מתכתצינורותשלסגול.אולטרהבבת־אחת:קרההכלשלנו.השמשששכןאלמוני,כוכבאותו87־
המתו-המעבורתובמאיצימאחרשינהמדירהזההמסתוריהכתםנתכלוהדלק,שנגמרהרגעמןהחלהמגלאני,בענןשניםמיליוניבמשך
דומהתהליךמתקייםמחדשכנניםהעולםברחביאסטרונומיםמעיניההתפוצצות.ואירעההבעירהחומרילאלמות,אחרתדרךלעצמובחר
סוכנותאנשייצטרכותידלוק,שלמהיודעיםמהו.יודעאינואישכולו.נחבאזייל,5־א78מ־שנותרכללא87־SNהקבוע.התסריטלפי

לבעייתכילוודאהאמריקניתהחללמהכוכבחומרלאהואלא.הואשלטונותמיליארדימאחוריכעתלייענקהיהלאהואדיו,התנפח
להתפוצ-הביאה(שכזכורהאטימהאחרכוכבלאוהואשהתפוצץ,שתיעמדוהכוכבבפניקוסמי.אבק87־הכוכבים.כשארבמותו,ייאדום

SNלפניפתרון,יימצא)הצ׳לאנג׳רצותכוכבהיהשלאמשום-שהתפוצץהראשונה,מותו:לאחראפשרויותהיהשנהמיליון20בןצעיר.מת
הראשון.המאויישהשיגורבסביבה.אחרבקוטרכדור-ניוטרוניסלכוכבלהפוךהאחר-גסיסתושנותבמשךבמותו.
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גדוליםדברים
הגדולה.בעירמתרחשים

בגדול,עליהםקרא
״העיר״.קרא

לתל־אביב.קל״באותךשם״העיר״עיתון
במטרופוליןוהפנאיהבידורהרוח,התרבות,חיי,שלנאמנהתמונהלךמציירהוא

מרתקותכתבותאקטואליים,מאמריםדרךזהוכלבמדינה.והיחידהגדול
היטבהיטב־המעורותצבעוניותדמויותשלאישייםוטורים
תל־אביב.שלוהלילההיוםבחיי
שלך,העיתוןזהתל־אביביאתהאם
מנוי,לךעשה-לאאתהאםאבל

הגדולההעיררחשיאתלךיביא״ו״העיר
שבוע.תחילתכלהביתה,ישר

61205מיקודת״א.20565ת.ד.״העיר״,
״העיר״.עלקבעחותמים

בהצעה
שנתי,חצילמנוישקל19תמורת

מיוחדת!
אליך״העיר״יגיע

המלאהתלושאתשלחאנאהביתה.ישרשבועמדי
61205.מיקודת״א.20565ת.ד.״ל״העיר
דן.גושתושבישאינםלאלהרקמיועדתזומיוחדת•הצעה
שם:

שנתיחצימנויעבורשקל19סךעלציקלכםשולחהנני
הרצ״ב.לכתובת.שבועמדיהעיתוןשלחואנא,״העיר״. לעיתון
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הבטחוןמערכתשלההוצאהביתן
אחד:ממקורהדפוסשירותיאתמקבליםהבטחוןמערכתגופיוכללישראלהגנהצבא

ועדהיחידות,לכלושכפולהדפסהשירותיממתן-הבטחוןמשרדשללאורההוצאה
ממשלהפרסומיוהפצתהבטחון,מערכתשלוכתבי־עתחוברותספרים,שלוהפצהייצור

אחרים.
יימערכות״,במסגרתלאורהיוצאתצבאית,ספרותכולליםההוצאהשלהתמחותתחומי
ספריראשי,חינוךקציןבשיתוףאורהרואהייתרמיל״,בסדרתצה״ללחיילייפהספרות

גלי־צהייל,בתחנתהמשודרותההרצאותשלמוצר־לוואישהםמשודרת״,ייאוניברסיטה
הארץ.שלוהצומחהחיהגיאוגרפיה,ההיסטוריה,בתחומיארץ־ישראלנושאוכן

40ייהבשנתאורשיראוספרים

זאג/ישראלמדינתבמשטרעיקרים-ישראליתדמוקרטיהההוצאההחליטהישראל,למדינתשנה40חגיגותבמסגרת
ספר־יסוד;האזרחותנושאבכלהקוראאתמעדכןהספרסגל.הקשוריםחשוביםספריםשורתלפרסםהבטחוןמשרדשללאור
ולתלמיד.למורהחיילילכלוהפצתוהכנתוהיאזובמסגרתראשוןמבצעזה.לנושא
ולוח־חשובשימושימידעובופנקס־כיסלחייל״,ייהידעןשלצה״ל
אורשראוהסיפוריםמבחרהלוי.יושבעריכת/קרבעלילותשנה.

הופעתו.שנות־40בישראל,חייליעיתוןבייבמחנה״,הבאים:הספריםיופיעוהשנהבמרוצת

הפס-שלעבודותיהסיכוםאפשטיין.אריאלה/לישנסקיבתיההיוצאזה,ספרעילם.יגאל/אירועיםיומן-מדינהשנות40
הישובתולדותאתרבהבמידההמשקפותלישנסקי,בתיהלתהאירויאתכרונולוגיתבצורהסוקרההסברה,מרכזעםבשיתוף

והמדינה.הקמתה.מאזהמדינהבחייהבולטיםעים

קציןעםבשיתוףקלה,כיסבתבניתלחייל,שירוןביחד.לשירהחברהשלמאפייניהסטמפלר.שמואלגעוינת/וחבוהמדינה
צהייל.שלראשיחינוךוכלכ-משקונוער,חינוךהיהודית,הזהותוממשל,חוקהישראלית,

הוועדההחוקרים.מיטבעל־ידינסקריםהמדינה,שנות־40בלה
דמויותרפל.ויואלפויירשטייןאמיל/היסטוריהשעשונשיםבראשו-העבריתהאוניברסיטהמחוקרימורכבתלספרהמייעצת

ולמדינה.לחברהחשובהתרומהתרמואשרנשים,שלבולטותשבייד.אליעזרפרופישלתו

שליומנהאביגדוריאבידוב.הדסה/לירושליסהשיירותמלוויהמלחמות,ששואלך.יהודה/מלחמהשנות40-אטלסייבוטא״
שיירותאתליוואשרהפלמייח,שלייהראל״חטיבתמיחידותנערהתוךמיוחדות,במפותנסקרותשלייג,מלחמתעדהעצמאותממלחת
הנצורה.לירושליםהאספקה(בשי-ותוצאותיה.סיבותיהמהלכיה,מלחמה,לכלהאופייניפירוט
הבסחוןחשרז־.)ייכרטאייהוצאתעםתוף

לאורההוצאה

גבורה,מעשימופת,מעשי40בריזהר.מיכאל/מופתשנות40
והחברה.המדינהבשירותבוצעואשרהתנדבות,או
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מלמעלה
את/פקוחה׳עינו־הגדול״האחרימוןגיאמאת
••ן

אחרות,Jרבות#
שטרת־ישראל,

אינה
כמדינותכמוה

מסתפקת
בדרךלמד,הוההמשפט

העובדאמריקנימהנדסהקשה,הסיורבניידותשנים,כחמשמזהעוד,
המשטרה
ובשוטרים

שני
קרקעיים.
מסוקים

כיום,
משימו-לביצוע

-חדרהכבישהאוירית.בתעשיהמפעילה
קת
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ריכוזי
השונות

קהל
פיקוחכולל:

ומטיילים,
תנועה,
פיקוח

בדי־
על

״נקי״לונראההישןחיפה
1הגכאשרמשטרה,מניירותנימל־אסיריםאחרימירדפיםמפגינים,

קה
טים

יפה
ועוד

להם.
הקריםהבקריםבאחדלאורכוהשתי-אשררבים,מיבצעים

עקיפהאיתות,אוקטובר.שלרקמסוקים,מקבליםהיינו״בזמנו,
לאחר
״אישית

תחנונים
אומרת

או
פקד

בצורה
ידידה

טובהשל
-פנויה-לאבדרךלא־והירהממחלקת

רים
המיבצעים

לחברות
במשטרה,
פרטיות,

״כיום
הדואגות
אנו

לספק
כמהבדרכה.המשיכהוהמכוניתנקש-

מעלמעליו,מטריםמאותכל״מסודרתבצורההמסוקיםאתלנו
משימהלצורךמסוקלהקצאתבקשה

דניסנ״צבעבירההבחיןלכביש,הש-המשטרהיחידותעל־ידימסויימת
ונות,
שהוא

עוברת
הסמכות

דרך
העליונה
מדור

זה.בנושא
מחלקתסגו־ראשלירון,המיבצעים,

בסיורעתאותהשהיההתנועה,
המהנדס,במסוק.•שיגרתמיוחדמיבצע
ללאבנסיעתובינתייםשהמשידעםבעבודהמסויימתבעייה״ישנה

כמודחופים,במקריםפרטית.חברה
עיניו:למראההאמיןלאחשש,מיי-מסוקלהקצותקשהלדוגמה,שוד
דית.

ואנומהשטח
הדרישה

בודקים
באה,למסוק,

אםבמהירות
כאמור,
אכן

נחתלפניו,מטריםמאותכמה
יש
כמהכן,

עיניין
זמן

בהוצאת
יידרש

מסוק
לחברה

ואםלאירוע
להקצותו

עתההדרך.בצדמסוקלפתע
בסמללהבחיןהיהיכולאחת״לאידידה.פקדמסבירה״לנו,
קרה
זאתועקב

שהקצאת
המיבצע

המסוק
פשוט

היתה
ניכשל.

מאוחרת
גדולות״משטרה״ובאותיותבגלל

בודקים
התקציב

כל
הקטן

בקשה
העומד

להקצאת
לרשותנו,

מסוק
סנ״צהמסוק.ציד׳אתשעיטרואנו

פנהמהמסוק,דנקלירוןדנישנמלטאסיראחרילמירדףבדקדקנות.
מכלא
מסוק,

במרכז
מכיוון

הארץ,
זהשאין

לדוגמה,
יעיל.

נוציאלא
לעצור.לרכבוהורהלכבישלעומת

זאת,
באיזור

עקב
הררי,

בריחה
בהחלט

מכלא
נזעיק

דמון,
המ-את

דני,נזכרהמום״,היה״הואהנמצא
״שאלעל״?׳,נחתתמאיפה׳״סוק.
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הכבישעלעלעדיםמלמעלהצופיים-ורועירבתאום

ישהכביש,עלשוטררגעבאותורואההפעולההמסומנים.הקטעיםביןהרכבייפתאום.לפתעצצנושייךשיהיהמיוחדמסוקבדברומה
אי־שםמישהו,שישוייתכןפיקוחעליובלתי־חוקיתבצורהנעשתההזאתהםהתנועהחוקיואכיפתפיקוחבנושאייהבעייה-בלבד?למשטרה

ייבו.הצופהבשמיים,התחבורה.משרדשלזעמואתועוררההאויריתהפעילותמרכזלמעשהכאר-לפניתקציבית.בעיקרהיאהזה
והניידותהמסוקביןשיתוף־הפעולהבצו-הזהבנושאלפעולהתחלנואנחנומחל-נערכתאלהבימיםהמשטרתית.האפשרותאתהמשטרהבחנהשניםבע
כךלשםהוצאולכןפשוטסיפוראינוכלאתביסודיותבדקנואחרת:רהאכיפהלמיבצעבמשטרההתנועהקתהנושאעלהוהשנהמסוקרכישתשל

השוטרעלשיקלמיוחד,עבודהנוהלק״מ3,000ובודדנוהאדומיםהכבישיםבמי־ימים.חודשייםשיימשךמאסיבי,יעלההזמןשבמשךמקווים,אנושנית.
המק-באחדמשימתו.בביצועבמסוקייבעייתיים.כבישיםשלהסיור,וניידותהמסוקיםישולבובצעצורכיעבורמיוחדמסוקלרכושבידינו

אוטובוס.במסוקהשוטרזיההרים,הציבהצ.מ.עחברתעםבתיאוםבדרךמשמעותית,בצורהשיתוגברוייבלבד.המשטרה
ביצהבמהלךלבןקו־הפרדהשחצהמיוחדיםתמרוריםבכבישים,המשטרהבסימוןיסומנוהניידות,כלמיוחדת.

למקונהוזעקהסמוכהניידתעקיפה.השוטרלפנימזה.זהמטר500במרחקזיהוייואתלאפשרכדיהגגעלמיוחדלפתע?צציםמאין
אוהכחישהנהגהאוטובוס.אתועצרהפעולהדרכישתיעתהנפתחותבמסוק,ברגעהמסוק.אנשיעל־ידיהמהיר

ביראדיוקשרנוצרהעבירה.ביצועבראדארשימוש-האחתאפשריות.עבירתיזההייהמעופףשייהשוטרבשי-כיוםנמצאיםמסוקיםסוגישני
הנוסעינוכלוהנהגלמסוקהניידתבניידותגםהנמצא11־KR,מסוגלניידתמיידכךעלידווחהואתנועה,למשי-מיועד74הבל־המשטרה.רות
מעלאתרבבפירוטשמעובאוטובוס,בוהזמןאתיתרגםהראדארהסיור.לכיווןאותהויפנההסמוכההסיורתנועהפיקוחכגוןהשוטפותמות

השוטואותםשתיארכפיהנהג,לילמהירות.התמרוריםביןהרכביעבורעדלרכבייצמדהמסוקהעבריין.הרכבלמשימותבעיקרמיועד602והבל־
במסוק.בשעורזמןשימושהשנייה:האפשרותייזיהויהניידת.על־ידיייעצרבולרגעבמהלךהופעל602הבל־מיוחדות.
המהי-רשומהשמולםוטבלת־מרחקים,דניסנ״צמבטיח״וודאייהיההרכבבעלאתשסחטהפושעשלתפיסתו
מיוחדיםבמיבצעיםשילובהממוצעת.רותשמויירשםהדוייח,כתיבתבעתלירון.פר-ייעודלשאלהיישטראוס״.מחלבות

העבירהכמזההבמסוקהשוטרשלייזהמחייכת:ידידהייהמקרה?עלטים
מיוחדות,משימותביצועלצורךגםהמסוקיםיועלוהמיבצעבמיסגרתבבית־המשפט.יותרמאוחריופיעוהואלא־אחתחוזרחיוךאותו״חסויעדיין

ייאנחנובמסוקים.המשטרהנעזרתויפעלובשבועפעמיםארבעלאוירקצתמורכבהמהירותאכיפתיינושאהמיוח-במיבצעיםנוגעיםכשהדברים
כמובמסוקמשתמשיםלאאומנםייהאפקטבארץ.שוניםבאיזוריםייבעברלירון.דניסנ״צמסביר׳׳יותרהמשטרה.שלדים

ידידה,אומרתוהאץ׳״,בייסטארסקיאפקטהואהמיבצע,שלהעיקריבמרח-פסיםהצבאיתהמשטרהסימנההמשטרהמפעילהלמסוקים,בנוסף
היחודיותבתכונותיונעזריםאנוייאךייהרעיוןלירון.דנימסביר׳׳ההרתעהאתוקבעההכבישלרוחבקבועיםקיםייארקיע״לחברתהשייךקלמטוסגם

אחרימירדפיםכגון:משימותלביצועלאהואאםשגםיבין,שהנהגהוא,עברבוהזמןעל־ידיהרכבמהירותבעיקרהתנועה,עללפיקוחוהמשמש
גנוב.רכבואיתורנמלטיםאסיריםעינייםהרימוהזההתנועהבעומסהרבהנהניםמבצעיםרגילבחודשהערב.בשעות

הופעלבירושליםהחרדיםהפגנותבזמןבחודששעות־טיסה.־30כהמסוקים
פורסםולמחרתלפיקוחמסוקלראשונהעמוסיםהכבישיםכאשרחגיםשל

מנעייהיאליקופטריכיחרדי,בעיתוןלהסתכםעשוירבה,המטייליםותנועת
ייהשמיימה.מלהגיעהתפילותאתבכמאההמסוקיםשלההפעלהזמן

בהםנוספיםמיוחדיםמיבצעיםעליעילכלי־עזרהואייהמסוקשעות.
בינתייםמסרבתהמסוק,משולבידידה,פקדמסבירה״עבורנומאוד

ייהמסוקהדיבור.אתלהרחיבהמשטרהעצמואתהוכיחכברמלמעלהייהפיקוח
מוצ-בצורהבמיבצעיםומשולביעיל,ראייההמאפשרהתנועהעלבפיקוחהן

מוסיפה.ואינהידידהמקצרתיילחת"והןבניידתהשוטרשלמזויותררחבה
טענותבדברמהשאלנולסיכוםייעורכים.שאנוהמיוחדיםבמיבצעים
הלחץכיהטועניםרביםפסיכולוגיםפרטטסים,בו,602הבל־מסוק
הפיקוחבגללהנהגעלהמופעלמופעלשוטרים,ארבעהעודלטייס,
סנייצלתאונות.גורםהואגםהמאסיבישלובשעותהלילהבשעותבעיקר
ייהנהג,וכל:מכלזאתדוחהלירוןדניהמסוקאנשיהכבישים.עלערהתנועה
מתילהבחיןיודעשיהיה,ככלמנוסהולחוציםעמוסיםצירייתנועהמזהים
מעלנוסעאועבירת־תנועהעוברהואהסיור,ניידותאתלעברםומפנים

כאןאיןלדעתי,המותרת.למהירותהמסוק.שלהקשררשתעלהנמצאות
לנהוגצריךפשוטלחץ.שלעינייןשוםבואחדמקרהזוכרלירוןדניסנ״צ
ייהתנועה.לחוקיבהתאםולפעולהארץ:בצפוןלמדיעמוסצומתגילה

באחדכשתיסעהבאהבפעםולכןבסמוךניידתאףהיתהשלאיימכיוון
אםמופתעתהיהאלהארץ,מכבישיעםירדתיהדרך.בצדנחתנולמקום,
מלמע-גםעליךמשגיחשמישהותראהבכיווןוהתחלנומהמסוקשוטריםמספר

לה.מאיןהבינולאפשוטהנהגיםהתנועה.
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שעוררהבעולםהנרחבלהדזאתמייחס

המוותטייסדימש״ץגובותת
הואהפרשה.

שכןיומתק,
עצמו

לא
האמין,

הספיק
כי

לבצע
עונש

אתשנידון•1המיג
הירבה

תוכניתו
להרהר
גרםולא

האומנם
נזק.כל

15עדיפים
מאידך,

הכלאבבתי43בגילשנות־מאסרלמוות
מספרירקהכיראותםהסובייטיים,
סולז׳ניצין.

שלבכלאדימשיץשההכשנה40)מעמיסוף(
1971באוקטוברבלנינגרד.הקג׳יבואשתוחנוךאריהמנדלביץ,יוסף וכע-במרדוביה,למחנה־עבודההועברואחרים.אבל...כן,־מקומיתעליונות
עבודהלמחנה-אחדיםחודשיםבורמחברי12היואמוריםהתוכניתלפי

מפרכתבעבודההועסקהואבאורל.במטוסטיסהכרטיסילקנותהקבוצהשמואלהמחבר,קורא1987)ספטמבר59,מספרגליון(מקומיתייייעליונותבכתבה
כחוטבתחילה-ביוםשעותשמונהבנחותלדימשיץ.המוכר2אנטונוב־האויריהכוחולשילובהתקיפהלמטוסמשופרתיכולתלהקנייתדרכיםיילבחוןגורדוו,
מתכת.כוזרטואחר־כךלהסקהעציםהפרימיטיביהתעופהבשדההמטוסצרה,בגיזרהמקומיתעליונותלהשיגישזהלצורך״היבשהבקרבובחיסכוןביעילות

לישראלבנותיועלואסירבעודודקותשבע-פריאוזיורסקוהנידחיחסעלשמירהתוךובלילה,ביוםהאויב,שלגדוליםיבשתייםכוחותלהשמידובה
הגיעאחריהןשניםוארבע־1973ב,היואמורים-פינלנדמגבולטיסרגבוה.הריגה־שחיקה

לארץ.אשתוהקבו־אנשיארבעהעודעליולעלותנדמהלביצוע.ניתןהדברהאםהיאשהשאלהאלא,ואמן.אמןלומררקאפשרכךעל
דלתאתפותחהטייסיםאחדבעודצה.לייצר,מסוגלהאויריהכוחשםהקרב,שדהבעומקיותרטוביםלכךשהסיכוייםלי,

להשתלטהנוסעיםהתכוונוהמטוס,בעצמו.מטרותולהשמידלרכוש

האוירית
זאת,לעומת

באופן
באיזור
תלול.

קו
רב,זמן

ביןהמגע
אנרגיה

היבשהכוחות
אויריופוטנציאל

היריבים,
יקר

יורדת
מתבזבזים
יעילות

בשל
ההשתתפות
מכאןהצורך

עליו,
ימריא

עלואחר־כך
דימשיץ

חברו
ויטוס

בתא
משך

הטייס.
כאר-

השיחרורהלם
עלחלפושנות־מאסרלתשעקרובלשבדיה,עדלפינלנדמעלשעותבעוהמטרות.היבשתיתהתמונהביצירתהיבשהכוחותעל)תלקיבאופןאפילו(להסתמך

1979באפריל72שב־עדדימשיץ,מועד.מבעודשהכיןוניווטיםמפותלפיאינןכברשעהלפניזמינותשהיוומטרותבתנועה,נמצאיםכוחותבודינאמי,בקרב
ברכבתהוסעמהמחנה,לפתעהוצעמסתפק2האנטונוב־כימציץדימשיץהיבשהשכוחותמוטבאולישכזה,בקרב-התקיפהמטוסילאיזורכשמגיעיםכאלו

תוךכילונאמרשםלמוסקבה,ובמטוסבונוסףאבזרלנחיתה.מטרים־80בהמגע.שבקובמטרותלטפלייטיבואשרובמסוקי־תקיפה,בארטילריהיתוגברו
הופ-הואבריהיימ.אתיעזובשעתייםשייצראקדח,היהדימשיץהצטיידבמלחמתקה־סאן,עלהקרבדוגמתאתגורדוומביאשלוהטיעוןלהמחשת
שגילוארהייב,שגרירותנציגיעםגשבשרתוקודם־לכן,אחדותשניםבעצמוצפוןלנבולהסמוךהנחתיםבסיסקה־סאן,במקומה.אינהזושדוגמהאלא,ווייטנאם.
לאר־ומשםלוינהמועדותפניוכילווגנבים.שודדיםששרצהבבוכארה,מהרהועדצפון־ווייטגאמיותדיוויזיותשתיעל־ידי1967בסתיוהותקףווייטנאם,
מחבריוארבעהפגשבמטוסהייב.אתהשביענוסף,דיין־ביין־פומפנישחרדג׳ונסון,הנשיאנפילה.סכנתעליואיימה

החלה
מפקדי

רכבת
צבאו

אוירית
להחזיק

של
בקה־סאן

הרקולסים
בכל

להטיס
מאחרמחיר.

וחימוש,אספקה
שהדרכים

אל
הבסיסאל

המסלול
היו

היחיד.
חסומות,
עקב

מראשידעהקג״ב
אותו
למיבצע

לילה
הנפל.

דלתהעלשכנההתדפקה
ובישרהבבת־ים,דימשיץגברתשלביוניהמיבצע,שלהראשוןהשלבהצנחה.אונמוכההטלהמטוסיםביצעוהפגזה,

שיחרורעלבראדיושמעהכילה,נחתוהמטוסכהלכה,התנהל1970,חיל־האוירמפקדמומייר,וויליאםהגנראלחסר־תקדיםבצעדהתמנה,במקביל,
בעלה.הקבוצה.יהודיעמוסהמיועד,בשדהמכךכתוצאהקה־סאן.באיזורהאוירכוחותכלכמפקדבווייטנאם,השביעיהטאקטי
עיסקת־במיסגרתהושגהשיחרורבמכוניותיהםקג׳יבאנשיהגיחוואז,)מסוקים(למעטהנחתיםמטוסיגםשלו,התקיפהלמטוסיבנוסףלפקודתו,הועמדו
שניהוחלפובהבין־מעצמתית,חליפיןמהםארבעהעבר.מכלהשחורותאחרות,במליםומגואם.מתיאלנדשהמריאו,25הבי־מפציציואפילוהצי,מטוסי
־50לבארה״בשנדונורוסיים,מרגליםבאקדחהממוהודימשיץ,עלהתנפלובחודשיםקה־סאן.אתשיצילובלבדהנבלה,ללאשרצהמטוסכלקיבלמומייד

רוסיים.אסיריםבחמישהמאסר,שנותובנו-אשתולעיניארצהוהפילוהוגז,שתינגדניחות־תקיפהאלף־22מפחותלאמטוסיוטסוופברוארדצמבר־ינואר
פרטיאתיודעדימשיץאיןהיוםעדתיו.אכן,פצצות.טונותאלף־80מפחותלאוהטילוהנחתים,מעוזעלשצרוהדיוויזיות
שלייהקלעיםיימאחוריההתרחשויותונכלאונעצרוהקבוצהחבריכלכוח־אשבאמצעותבעיותפתרוןהגורסתהאמריקנית,לגישהאופייניואףמתאים
שיחרורו.הגדולהוביתודימשיץאשתבנפרד.במקבילשונותמשימותלבצעהנדרשקטן,חיל־אוירהולםלאאופןבשוםאךמאסיבי,
במשורה.מטוסיואתולחלק

בארהייב,דימשיץשההימיםשלושההושמההקטינהובתויום,־35לנעצרו—,———————————————
עלבהשקיפועיןעצםלאכמעטבהםאסירים.לילדיבמעון

של־36ההקומהממרומיניו־יורקכילדימשיץ,הובררשעהאותה
להי-ברצונואםנשאלגםשםמלונו.זמןהקבוצהאנשיאחרעקבהקג״ב
לישראל.לעלותאובארה״בשארזהבמעקבדימשיץחשלמעשה,רב.
התקבלבן־גוריוןהתעופהבנמללסגתמאןאךהפעולה,למועדסמוך

הממשלה,ראשעל־ידידימשיץמארקשקיננהההצלחהתקוותמולמתכניתו
נקלומכובדים.שריםבגין,מנחםדאז,בו.

האירו-מתהפוכתבהלםשהיהלהביןמזהכילדימשיץ,גילוהקג׳יבחוקרי
המרוכזת.עיםהחטי-ניסיוןעלידעואחדיםחודשים

B-52לשובביקש52,בגילבארץ,כיפיסיים,ללחציםנזקקולאהםפה.דוגמהלאויטנאם:צפוןעלפצצותמטיל
טי-עשרביצעהואכטייס.למיקצועואךבאשמה,מלכתחילההודהדימשיץ

ואיי־251ססנה־במטוסיכמתלמדסותאי־אפשר:פסיכולוגייםמאמצעיםפטורלאהמצורחודשיכלבמשךלחלוטין.סטאטיקרבהיהקה־סאןעלהקרבמזו:יתירה
תקנותלפיאךייכנף־ארקיע״,שללנדרדלקוובלילהנרקומנים,עםנכלאהואהשתנתה.לאהידידותייםהכוחותשלהמצבשתמונתכךהבסיס,מןהנחתיםיצאו

מיב־לעבורהיהצריךבארץהתעופהקלושותאומאודחזקותנורותבתאולחשושמבלילבסיס,סמוכותבמטרותלפגועהתקיפהמטוסייכלומכךכתוצאה
היושלא-באנגליתאובעבריתחניםמדי.מקה־סאן,מטרים800במרחקמטרותתקפו25הבי־מפציציאפילובנחתים.לפגיעה
בפיו.שגורותביקשוהקבוצהמחבריאחדיםבצורהאפילומטרים,300במרחקמטרותיתקפוחירוםשבמקרההיהמוסכםכאשר
מרעיוןלסגתאיפוא,נאלץ,דימשיץלפרסםיפעלוכימחבריהם,מלכתחילהעיוורת.

שםהאוירית,בתעשיהונקלטהטיסה,ייכשלו.אםמעצרם,דבראתבעולםאךולתקיפתו,האוייבלאיכוןומשוכללותחדשותשיטותהופעלואכןהקרב,במהלך
לפ-שיצאעדשנים,וחצישבעעבדכנפייםהידיעהעשתהימיםתוך-ואכןביותרמצומצםהיהוהשטחצפויים,היוווייטנאמיםהצפוןשלהתקיפהשכמונימאחר
מספר.חודשיםלפנימוקדמת,נסיהתבל.ברחבימעטים.היובהוהמשתניםהמפתיעיםוהאלמנטיםיחסית,קלההמשימההיתהבגודלו,

מרבהבידיו,כשעיתותיועתה,בדצמבר־15בחצי־שנה,כתוםזהבקרבאבלבקה־סאן.אמריקהשלכבודהאתהצילאכןהאויריהכוחלסיכום,
כפתורעלללחוץדימשיץמארקהקבוצהוראשידימשיץהועמדו1970,למדי,צפויותומטרותמוגבלאיזורכנגדבקרבמטוסיםשלבלתי־סבירהכמותהופעלה
במוסקבה...הוא-והופהטלוויזיה,מ־ידימים.שמונהארךומשפטםלדין,להשגתהמודיעיןוכאשרלחלוטין,נייחיםהםהמסתייעיםהיבשהכוחותכאשר

עוליםרובםרב־הקומות,ביתודיירבניושארלמוות,נדונווקוזניצובשיץבלבד.אויריותבידייםנמצאיםבמטוסיםוהשליטההמטרות
אנטנת־הביתגגעלהתקינומבריהיימ,אשתכבדים.מאסרלעונשיהחבורההצפוייההתמונהזואיןתנאיסוובאלומחירבאיזהאךמקומית,עליונותאכן,

רוסיה״.ייאמאשידורילקליטתצלחתבית־באולםנכחוובנותיודימשיץומבודדפרטישמקרהואסורוהמודרניהניידהיבשהבקרבמטוסי־תקיפהלהשתתפות
ייהשקראומנםזובתחנהכייודעים,הםהדין.גזרהקראתבעתהמשפטלכך.ומופתדונמהישמשהאויריתבהיסטוריהזה

לייאגםמתגעגעיםאךהמסר״,הואהמוותועונשי-ימיםשבועיצאלאדרומיאוריאליימ
הברבוריסיי...דימשיץשנות־מאסר.־15להומתקו
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פדלמשהמאת
יותרסמליתדרךלהיותיכלה

שלהמעשיהחלקאתלפתוח3
מאשריימודיעיו״,ההתישבותפרוייקט

במודיעיןביתךבוה
מייסלחלקלהיותחייבדיורפרוייקטהפוטנציאליםהתושביםהתכנסות

,,הילדיםבחנוכה,החשוףההרריבשטח
•שלוהקבעלמשרתיהצבאשלהתגמוליםחיל־שלהחיליהרבנרות,הדליקו
בניייאנחנווהסביר:בירךהאויר
בהקמתצה״לשלטונותאתהנחהזהעקרוןבמפע-ממשיכיםהמכבים,שלבניהם
שות
יילם.

העתידות
והמשפחות

של
עברו

שכונתם.
היסודמןהניבנהיישוביימודיעיו״פרוייקטהחור-לנטיעת

תי,
כל

לדבר
ניסיון

על
התחמקות
ועלחלוציות

מלהישמע
ציונות

פאט־
כמומשפחותיהם.ובניהקבעמשרתיעבורלא

יהיה
שיצא

מוצדק
לדרך,

שלבמקרה
שלמטעמו

החדש,הישוב
צה״ל

משימתהוטלהביבנה,הקודם,בפרוייקט
רב.

אלהבימים•חיליהאוירעלהפרוייקטניהוללאזמןלפניחיל־האויר,שלובאדיבותו
בשטחהמעשיותהעבודותמתחילותבטוריםאלהבימיםעובדחיל־האויר

ההתישבותפרוייקטביצועעלגבוהים
הרילהצלחהמודדהואהביקושואם

להתאמץ.להפסיקכברשאפשר
בתכ-פשוטמודיעיןלפרוייקטהרקע

למשר-כימכבר,זההביןצה״ללית.
האי-להגשמהעליונהחשיבותישתים
שאםהבינו,בצבאוהמשפחתית.שית
הפמייקעהנהלתירידמזדג:משהתא״לעירתפרחפההקבעצבאשבאנשילטוביםיתנו

אי-מבחינהעצמםלהגשיםאפשרות
משפח-ומבחינהלימודים,על־ידישית
דיור,שלמוצלחפתרוןעל־ידיתית

בשירות.להישאריסכימו
האחרונההמלההואמודיעין
טוביםלמשוךהמיועדיםבפרויקטים
שי-לתקופותלחתוםקבעשבמשרתי

הפרויי-בראשהעומדיםארוכות.רות
ייאנחנויעבוד.שזהכדיהכלעושיםקט

ייהמפקדים,באמצעותלהשפיעמנסים
משהתא״לכוח־אדם,להקראשהסביר
מטעםהפרוייקטבראשהעומדמורג,

הפרויי-עלמיודעיםייבולםחיל־האויר.
ייגדול.אליולהצטרףוהביקושקט

ביבנההוכחה

בפעילותהתחילחיל־האויר
הששים,שנותבסוףעודהתישבותית

ובנוה־בצהלהוילותבשכונותהחלזה
לשי-והגיעאויר,לצוותישיועדורום,
בהצלחהשבוצעיייבנהבייפרוייקטאו

כאשרמליאה.
בצה״להבינובעיצומו,

1לצבאטובלחיל־האויר
צה״?לכללהפרוייקט

הצל-שלטבעיהמשךהואיישיימודיעץ
יייבנה״.חת

ייפרוייקטניהולאתהטילצה״ל
מינהלתוקציניחיל־אוירעליימודיעין
שביעותאתמסתיריםאינםהפרוייקט
לנוישכיבעבר,כברייהוכחנורצונם:

מט-עםבהצלחהלהתמודדהכישורים
ראשמסביר״גדולבקנה־מידהלות

עי.אל״מהפרוייקט,מינהלת
הממש-אישרה1985,בדצמבר־22ב

שכונת־להקיםעקרוניתהחלטהלה
מודי-באיזורצבא־קבעלאנשימגורים
שייקראקבע,אנשיישובעין.

שכונהרקלמעשה,הוא,יירעות״,
עתהבשטח.שתוקםעתידית,מעיר
האתריימודיעיו״.פרוייקטמכונההוא

דרומית־הירוקהקובתחוםממוקם
גבעותעלמכביסי,ילישובמערבית

מטר־300כשלבגובההמשתפלות,
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ברכבהשומרון.מהריהים,לפנימעל
בן־שמןממחלףדקותכעשרחולפות
בלבמת״א,ק״מ־35כמגיע.ואתה
המתישביםכשהגיעולירושלים.הדרך

מצאועצים,בנטיעתלחנוךבחנוכה,
מבטיחים90,׳בקיץאבלדגלים.רק

יעמודכברהפרוייקט,מינהלתראשי
תילו.עלהישוב

העתידייראהכך
אפשרהראשוןהפיגוםלפניעוד

מתייח-שבהמהמיקצוענותלהתרשם
מינהלת,לפרוייקט.בחיל־האוירסים

ושלושהאל״מ,על־ידיהמאויישת
י׳ההנדסה,בתחוםד׳סגני־אלופים:

בתחוםושיוהבקרההכספיםבתחום
ממורקים.ממשרדיםפועלתהאירגון.

הסיסמה:מתנוססתהקירותאחדעל
BigThinkראשונהמהתרשמותוכבר
עודלאסיסמה.רקלאשזולנונראה
בקפ-מעוצבריהוטאלאצבאימשרד
ומירוקנדינסקיתואמים,וילונותדנות,
פועלתאירגוניתמבחינההקירות.על

מועצת־בראשהכחברה.המינהלת
מורג,תא״להואשלהשהיו״רמנהלים
ווגועיםכברעצים-איןעודבתיםאלהכלעי.אל׳׳מהואשלהוהמנכ״ל האלוףאכ״אראששלבחסותופועלים

לכךנוסיףאםאזרחי.התישבותיזםכלשנימ״ר.180עדהבתיםאתלהגדילתוקםכמו־כןובריה״מ.לוקסמבורגוילנאי.מתן
״ראשיששלמשקיעיםהעובדה,אתשניבעליבתיםהםהראשוניםהסוגיםמקו-ואולפןכבליםלטלוויזיהתשתית

ברורים.מבחינתםהיתרונות״שקטמיפל־שלושהבעלוהשלישימיפלסיםשימושגםלומייעדיםשהמתכנניםמי,אתרים,־30מיותרובחןסרקצה״ל
מהעדייןברורלאלעכשיו,נכוןבכולם,דומההפנימיהתיכנוןסים.הבתיםביןדו־סיטרימידעלהעברתעדבאר־שבע,ועדבצפוןלביא׳מ׳יער

הבתים,שלהסופיותהעלויותיהיושאבלוני,ישובליצורלאכדיאולם,שימושאואישייםמחשביםבאמצעותכמקוםמודיעיןאיזורעלשהוחלט
מדוברכיהיאהמארגניםהערכתאבלכאשרחלקים,לחמישההישובחולקמרכזי.בייבי־סיטרלשירותשורתהיוהכףאתשהכריעמההישוב.
מביתמשמעותיתנמוךשהואבשיעורשונה,וחיצוניפנימיעיצובאחדלכלהי-הקמתאתהמלווההקונספציהשהואמכךהחלהאיזור,שליתרונות
דומה.אזרחיבישובשונה.אדריכלעל־ידישתוכנןחייםאיכותשלשיקוליםמדגישהשובהואשמודיעיןבכךוכלהבמרכזנמצא

לנכונותביותרהחותכתההוכחהמבתיםיחסית,זולים,הבתיםמחיריעל־פניאחריםסביבתייםושיקוליםהמי־בתוכניתהוגדראשרחבל־ארץ,
פרוייקטיםבהקמתהצבאשלהגישהוהצבא,דומה.אזרחיבישובדומיםהרא-בשלבהאישיתהנוחיותהעדפתונופש״.תיירותכ״איזורהארציתתאר

הביקושהיאנכונה,בגישהדומיםלהדגיש,הפרוייקטראשימבקשיםשון.ארכיאולוגייםבאתריםמשופעהאיזור
ביקשוהמועמדיםבהרשמתהרב.כאןישהעלויות.אתמסבסדאינוהאקליםהמכבים,מתקופתוהיסטוריים

בפרויי-בתיםלרכושקבעאנשי4,000הארגוןביתרונותנכוןשמושמשמעותיתבצורהזולעודשיסללחדשוכבישונוחיבש
מקומות־900כעלביניהםוהתחרוקטיתרוןהואראשוןיתרוןובשיטה.וירוש-תל־אביבעםהקשראתישפר
מער-לאנשיהוקצבו(מאההאלףמתוךהמתיש־אתהמייצגתהמנהלתהגודל.וחייגבוהה,ברמהציבוריפיתוחלים.

ועדות.)במדיםשאינםהביטחוןכתגדולכגוףמופיעההעתידייםביםחשיבותבעלגורםהםתוססים,קהילה2,500היקצהישראלמקרקעימינהל
ואחריהםראשוניבמיוןפעלוחיליותוגורמיםבנקיםיבואנים,ולספקים,שבראשההמנהליםמועצתעליונה.משטחכמחציתעליוקםוהישובדונם
המועמדיםאתמטכ״ליתועדהמיינהלקר-לבואמובהקאינטרסישאחריםאגףנציגיאתכוללתמורגתא״ליחידות־דיור.אלףבויוקמוכאשרזה,

היושהוגדרוהקריטריוניםסופי.באופןפועלתלכךבנוסףדרישותיו.אתהכספיהיועץנציגבמטכ״ל,כוח־אדםאומרהווהמ״ר,450בניהמגרשים
לשמונהקבעלשירותחתימהגיל,רווחלמטרותשלאהפרוייקטמינהלתהרא-הצבאיהפרקליטנציגלרמטכ״ל,לשטחיםיוקצההישוב,משטחשכחצי

ומיקצועלהתרה,ניתנותשאינןשנים,שלהתיווךפערלמתיישביםנחסךוכךמקדישההמינהלת,ראשואתשי,ולגנים.שוניםקהילתיים
לצבא.ועדיףחיוניצבאיעקרונייםלנושאיםמזמנההרבהבעלימפעילההפרוייקטמינהלת
לוחמיםקציניםהםמהזוכיםרביםהישוב,שלאופיולהגדרתהקשוריםפרוייקטלתכנןכדימעוליםמיקצוע
ההנדסה,במיקצועותקציניםוכןלמשתיהשרותיםטיבהחיים,איכותהאיר־קציןש,׳סא״לכדברישיהיה,

ובנוסףוהתעופה,המנהלההתחזוקה,הפרוייקט.ניהוללדרךוכמובןכניםשאיןותיכנוןגימורברמת״ישובגון:
מעטים.לאחוגריםגםלהםהראשונההפעםזוהצבאשלמבחינתוהפרוייקטיחולקכללית״מתחרהלו

והביקוש״יבנה״פרוייקטהצלחתעצמ-התישבותבפרוייקטעוסקשהואאזורי־מגורים,אובתיםגושילשני
אתהביאבמודיעיןביתלרכושהרבקייםלישובנספחשאינולחלוטיןאיטיי-ביניהם.יפרידראשיכבישאשר
בפרוייק-להרבותשישלמסקנההצבאבמערכותבכבישיובשירותיו,ותלויאזוריאתיחצוומוריקותמיוחדותלות

תא״לאומרהתיישבות.שלכאלהטיםאומרשבו.הקהילהובשירותיהחינוךכמעטלהגיעיהיהשניתןכךהמגורים,
נחלתלהיותחייבדיור״פרוייקטמורג:מדר-עוליםאנחנו״הפעםמורג:תא׳׳ללחצותמבלימקוםלכלמקוםמכל

יידעו,אנשיםקבוע.באופןהצבא,ובאופיובהיקףבמורכבותבקושי,גהכביש.
הצבאשל״התגמוליםמ״סלשחלקהראשונה,הפעםזוהפרוייקט.שלקרית־חינוךיכלולהישובבלבמרכז

פתרוךדיורבמתןהואלמשרתיועלבעצמנולהחליטצריכיםשאנומרכזשונות,ברמותבתי־ספרעם
מורגתא״ל״ארוךלשירותלמתאימיםתקשו-דוארחינוך,שיטותבתי־ספר,הר־משרדישלאזרחימרכזמסחרי,
הפרויי-מתוכנןעכשיוכברכימבהיר,המוניציפאל-השירותיםשארוכלרתומרכזמתנ״סמירפאה,המקומית,שות

הארץ.במרכזהואגםשיהיההבא,קט״יים.המגו-באזורי.)קלאב(קאנטריספורט
גםתלווה״מודיעין״פרוייקטמינהלתמקו-רשותיהיה״מודיעין״יישובשלקטניםמרכזוניםיוקמואףרים

הבא.הפרוייקטאתאחדיעמודשבראשהעצמאית,מיתומקלטיםמכולתחנויותגני־ילדים,
מודי-ש׳פרוייקטשרשרת,תהיה״זוסוגישלושהבויתנוססומתושביו.משותפים.
ומשמעותיתאחתחולייההואעין׳בסיסי,ביתשונים:בגדליםבתיםמרכז־הקמתגםכוללהתיכנון
מורג.משהתא״למסביר״בה,ביתמ״ר,85ושטחולצעיריםשנועדתיבנהבוסמוכה,גבעהעלתיקשורת
להתגו-מועמדעצמוהואאגב,דרךגדולוביתמ״ר120ששטחומורחב,בויוצבוחדישה,טלפוניםמירכזת
המתוכנן.בישוברראפשריהיהבעתידמ״ר.155שלמארה״ב,שידוריםלקליטתאנטנות
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לראותכדיקשמדלטסיואליאהרון()מילמייאל

רימוןגיאמאת
שרת-

־1947ב
ארז,

היה
גרעין

יואליאהרון
הקיבוץ

באויר
חבר
ארז

בהכ-
של

יילטאטא
למיפקדת

את
החיל,
כל

אזשהיתה
ובות/הרו

ייביפו.
הסמוכים

פצצות
שלקבוצתו

ממטוסי

אחר
אהרון

דאקוטה,

/
/יואל

קומאנדו
כמטילני
ונור־

•j•המטוסבתוךבשרשרתייישבנוסמן.לאחד,פרטהטיס,בקורסהמדריכיםהשלישיהגדודבמיסגרתשלחמוהיום,אל״משלסיפורואתשמאפייןה
(>a)#Jבמשקליישהיוהפצצות,אתוהעברנוואמריקנים.צרפתיםאנגלים,היוזכוריםמריםקרבותהפלמייח.שלהחלוצ-היאיואליאהרון

שישבהראשי,למטילןקייג,520י2מחייךיידבר,לכלשפני־ניסיוןייהיינוהעצמאותממלחמתהיטבלאהרוןקציןכיום/יואלשלבסיפורויות.
שעב-יצא,ייכךאהרון.נזכר״בדלתתשתית,שוםהיתהיילאיואלי.היוםיותרמאוחרשנהובנביייושע.בצפתרבהבמידהשזור/בייאל־עליראשון
הפצצתכמובאויר,רבותחווויותרנוהחולומןמאפסהתחלנובסיס,שוםמחפשחיל־האוירכימאביו,שמעחיל־שלוהתבססותומיסודותהליך
שלבקצהושאחזנולפניאל־עריש,צעי-היינובניינים.לבנותהתבקשנוהישנההטיסאהבתמתאימים.מועמדיםשלהרחוקיםמהימיםהישראליהאויר
ייסטיק.אךופעילות,למעשיםונלהביםריםייאבי,ובעוצמה:מחדשבוהתלקחההואהזו,ייהראשונים״זכות1948.
עברית,ידעולאבקורםהמדריכיםתיאו-ללמודאותנוהושיבוזאתבמקוםבנושא,שעסקואנשיםכמהשהכירחלקלהיותהגדול:הנכםייהיאאומר,
הת-אתלהשליםכדימצידם,החניכיםג׳ין,סןלשעברהבריטיבבסיסריהעבר-המתאימים.לגורמיםאותיהיפנהלל-מחייל,אנשיעל־ידישהוקםמחיל
הגה-הסטיקאנגלית.לבינולאמונה,המופתי,האירגוןחוסרשבי־ציון.לידוהתקבל-מגוחכותרפואיותבדיקותתיהמדינה,הקמתלמעןבשורותיוחום

המוסכםהדברלמעשה,היה,המטוס,לעשותמההיהלאשפשוטלכךהביאבניובהםמועמדיםממאהלמעלהייתי.שותףלהיותהסילון,לדורעימולעבור
ייבינינו.והיחידהברורלקורסמאיתנוחלקשלחוולכןאיתנובקבוצתנמצאויפה,ואוריפלדלימוד,שיטותשלועיצובליצירה

טיסו-אתהחלהיואלישלקבוצתוייכך.סתם-בצה״לקרבייםסמליםשקיבלנוהראשוןייהמבצעהמאושרים.ייופיקוד.תורות־לחימה
פייפיעל1948בדצמברהסדירותתיהשימשהייהמכותייעשרבמיבצעאהרון,וסיפרהמשיךמדהיס״,היהלתקו-נולדיואלי־שניאורסון,אהרון

המדינה״,שלהבגרותייפצעיפת
ליוהזד,מוטילד,3בניאלון,גילשפירא,דכיבד,מנתםיפה,אברהם-עםמימיןשלישייואליבחיל־האזיד:הראשוןהסילוןקורסקשה,שנההיתה1929שנתכהגדרתו.
ברחבירבותדמיםבהתנגשויותמהולה
שלהולדתועירחיפה,עלגםהארץ.
הקשיםהמאורעותפסחולאיואלי,
יואליאבאניצלכיצדזוכראףוהוא
וודאי.כמעטמרצח

הרו-אביקשים,היובביתייהתנאים
במע-כעיתונאילחודש,לירות13ויח
מאודקשהעבדהואיידבר״.רכת

ייבלילות.ושמרבימים
יואליהאבכשהתמנהיותרמאוחר
עקרההעיתון,שלהלילהלעורך

התעופהשדהלפתח־תקוה.המשפחה
לביתצמודשהיהסירקין,הבריטי

לשינוימהרהעדהביאהמשפחה,
האהבההצעיר:יואליאצלמשמעותי
לאהבתמקומהאתפינתהלמכוניות

שעותיושבייהייתיאהרון:סיפרהטיס
אחרועוקבהתעופהשדהשלהגדרעל

הייתיוהנוחתים.הממריאיםהמטוסים
לגדרמעבראלהכובעאתלזרוקמנסה
להיכנסליייתןהבריטישהשומרכדי

אוספיטפיירשלבזנבכך,אגבולגעת,
ייהאריקיין.

הפלמ״חברוח
בגבעתבבית־הספרלמדאהרון
לביתיעבריותרומאוחרהשלושה
ייבאותםבתל־אביב.פייןמאקסהספר
בביתיהספרתלמידכלנדרשימים
קשותפסיכוטכניותבבחינותלעמוד
נראהזהייהיוםאהרון,סיפר״ביותר
עמדשלאמיאזאבלתמוה,קצת

נתקבללאפשוטהבחינותבאותן
מופתעאניהיוםעדלבית־הספר.

מאקסאתוסיימתיבבחינותשעמדתי
אשתו,את״מכונאותבמגמתפיין

הנוערבתנועתבמקבילהכירמירה,
משר-ילדיהם,שלושתיחד,הםומאז
בחיליהאויר.היוםתים
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שנה-30לפניהיהזהשם.מציגיםסרטיזה

על
רים

פניו
בשדה
יואלישל

הרצליה.
כשהוא
חיוך

נזכר
רחב

בטיסתו
רחש.נשפך

להתרגש׳׳
הקצרבזמן

מהטיסה
שעמד

אוירה
הראשונה,

לרשותי
הייתי
רותכדי

ארוך,
לנו.

נפתח,
לאחר

־1950ב,
שלשנתיים

בית־הספר
מעשחוסר

לטי-
איו

״חמצן.
חוסרשלבמצבלפזילהאעבור

אחרת
אדםיעצורכזהפעוטמכשוללאאךמפקדאלון:מודיע״שבסירקיןסהבעצםמהבלהביןהזמןכלעסוקאמריקניהיהשלי״המדריךהראשונה:
חזרקצרזמןלאחרכיואלי.נחושאיסטרמןלזלישוחט,גדעהיההבסיס״קורה.ממהמלהחציהבנתילאמברוקלין.

באפ-סייםהקורסאתסדירות.לטיסותאוירההיתהכךבית־הספר.מפקדהיהניסיתילי.והסבירצעקפלט,שהוא
הממוצעמןלמעלה(״כטיי"1951רילמכפר־גלעדיקיבוצניקעםבריטיתלספיטפיירלהצדיעקישורעל־ידישלוהאנגליתאתללמוד

305כשלזכוחו)ממוצע״וכטייסינווטהח-הפינותאתלעגלשדאג(,)שוחטלפעו־שלוהבלתי־ברוריםהמשפטים
טיסה.שלדקות־20ושעות״דות.הקבו-חברישלהראשונותהטיסותהתחוורלבסוףאךביצע.שהואלות
מצאברמת־דוד,הקא״מבטייסת״נפלאה,היתהבקורס״האוירההניפוירגעיאתעימןהביאוצה,במהלךכך.עובדתמידלאשזהלי,

לחלוטין:שונהאוירהיואליאהרוןלקורסהגענו״סוף־סוףיואלי.נזכראה-וסיפרהמשיךוהקשים.המכאיביםאיךלילהראותהחליטהואהטיסה
וע-ספיטפייריםטייסתהיתה״הטייסתחםויחסמשמעתעםוממוסדמאורגןלימודהיהבקורסנוסף״צדרון:הים.במיפייפרשלגלגליםמרטיבים
אנימנחםאתבר.מנחםפיקדליהלשנייםחולקהקורסהמדריכים.מצדמדריך,היהבבסיסהסייף.ספורטלידימסרהואלנהריה,סמוךאחר־כך,

חיל־שלההורדוס׳היוםעדמכנהשלוש.מספרבקורסעצמיומצאתיהברי-בחיל־האוירסייףקורסשעברהציפיותכללמרותההגאים.את
למסדהעיקשמאבקובזכותהאויר׳מצחיק־אירועליהיההקורס״במהלךהמלאכה.אתאותנוללמדוהחליטטי,כלל.בענניםהייתילאשלי,המוקדמות
אזשנראהממהמסודרתמערכתשישטעןבבית־הספרהרופאעצוב.ONושומעיםקמיםהיינובוקרכלכהטיסהפרופילבפניפרשהמדריך
עקרונותקבעהואמעופף׳.כ׳באלאגןמימצ־לפיכימהטיסותאותילהשעותחס-היולבנותכפפותרקGUARD,המת-אתלעכלליקשהשהיהרחב,

פאר־מיקצועניםמחניכיוויצר
שבנההואברלמעשה,אקסלאנס.
״להמשך.התשתיתאתעבורנו
שעליוהספיטפיירהיההמשךאותו
שהתגשם.חלוםהיה״זהיואלי:אומר
בעלמטוסעללטוסהיתהגדולהזכות
מטוס,היההספיטפיירמפואר.כהעבר

היינוהדם,מחזוראתלנושהמריץ
״לו.להשתחוותממשנוהגים
יואלישבבטייסת,הקורםלאחר
בסיר־לטיסהבבית־הספרעצמוומצא
שלהשניהצדמןהפעםאךקין,

לטיסההספר״ביתכמדריך.-המיתרס
מאורגנתבצורההפךהואהתמסד.
חיל־טייסישלהיוצרלביתיותר
נורמות״פותחויואלי,סיפר״האויר
הבאלאגן׳הסתייםהדרכה.ושיטות
אתקודם־לכןאיפייןשכה/המעופף
״החיל.
סטי־מטוסיעלצועריםהדריךיואלי

ופוקר.הארווארדרמן,

הראשוןהפילוןעל

הסילוןמטוסלארץהגיע־1953ב
חדשעידןשפתחהמטאור,-הראשון

קשהקרבהסילון.עידן-בחיל־האויר
הסי-ההכשרהבקורסהמקוםעלניטש
עננימביןהגיחוהקרבבתוםלוני.
מצטי-צעיריםטייסיםארבעההאבק
דנידיל,אלון,ג׳ונבו,יאקינים:

יואלי.ואהרוןשפירא
היתהזומצויינת,היתה״ההרגשה

הרג-מלמעלה.הכתףעלטפיחהמעין
פתיחתו-ייעודממלאיםשאנושנו,
יואלי.נזכר״חדש,דורשל

רמת־בבסיסנערךההכשרהקורם
החני-לרשותמשנה.למעלהוארךדוד
מטאורמטוסיארבעההועמדוכים

היוהמדריכיםכשביןדו־מושביים,
היוםעדהוד.ומוטיפלדבניבר,מנחם

באו־נזכרכשהואיואליאהרוןמתרגש
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1960)אוגוסט(ונח>הרהסילוןטייסתכמפקדיואליאד׳דזן

תקופהבאותההפךהמטאורמטוסליהפריעושלוהצעקותלבסיס.מיידיישם.מציגיםסרטההכשרה.קורסשלרחוקיםימיםתם
הצילוםטיסותהמדינה״.שללייעינייםהראדיו.אתסגרתיפשוטאזלהתרכזמגוונתהיתההקטנההחבורהקבוצתאתשאיפיינהההתלהבות
הרא-ייבפעםשונה:מימדלפתעקיבלועומדכשהואהמצריהמטוסאתזיהיתייואלי.שמעידכפיהאישי,בהירכבהאותוושוטפתשבההקטנה,המאושרים

ייורחוק.גבוהמהר,לטוסיכולנושונהלהפילוהחלטתיבאל־ערישלנחותשבחבורה.הרציניהיהבריימנחםייאםזיכרונותיו:אתפורשכשהוא
המטוסבאףמותקנותהיוהמצלמותלא-שבאיזהבסיגנוןמשהואותו,שלו.המוטוהיהומסודר׳הרבהעבוד׳הרימליםבכמההקורסאתלסכם
גיחות־צילוםבוצעוובעזרתןובביטנולקח.שילמדויחזורי,היוזאתמלבדהמורד,היהשפיראדנילפנינונפתחהשביעי.ברקיעשהיינו
יואליטס1955,במארסבמדינותיערב,עצמי:אתושאלתילהרהרהתחלתיבירימאודהצליחוהואטובותידייםלועוברכשאתהכיום,ומלואו,עולם
מטאורמטוסלהביאכדילאנגליהתחזור?כשאתהיהיהמהיואלי,סרןמצידו,בני,ואויר־אויר.אויר־קרקעאנחנומתון.המעבר־16ל?־מכפיר
טייסקוקסי,ג׳יםהצטרףאליונוסף.זהוגםיחזורלאשהופלזהגםהריבטכנולוגיותהזמןמרביתשקועהיהממטוס־למעברלפתעלהסתגלנדרשנו
יתרצרנלייגלוסטר״חברתשלהניסוילחזור...לאןלויהיהלאשהפיללוהיההחדש,ובחימושהמשוכללותאדירהקפיצה-למטוס־סילוןבוכנה

היתהייהטיסהשני.במטאורהמטוס,זאתובמקוםההפלהעללוותרהחלטתישקדנוואנייאקג׳ו,מעולה.טכניראשלמעלהו
מפחידהאבלאחדיימצדאדירה,חוויהעברתיעצומה.במהירותמעליולעבורחד-תורות־לחימהפיתוחעלבעיקרמטוסיגםהצטרפוהקורסבמהלך
יילאיואלי,סיפריישני,מצדמאודקשר470במהירותמטרבגובהמעליויישות.מימשנוועליהםהקרבמדגםהמטאור

נדבקתיולכןנמצאאניהיכןידעתיהבעייהגדולה.חגיגהלוועשיתיהמטאוראתהפכנוהלימודים.כלאת
שנישלממרחקאחריוועקבתילג׳יםהחזרה-עבוריעכשיוהחלההאמיתיתבמטאורלהצטייןהבחינות:מכלאותומיצינו-לישראלי
ממנו.זזתילאפשוטבערך,מטרמהאוירועודלרמת־דודחזרתיהביתה.יוםוטיסותיריביצועיטיסה,ביצועי
לנחיתת־והתכוננולפאריסכשהגענווייצמן,עזרשלהמכוניתאתראיתיהוותיקיסייחזרוהקורםסיוםלאחרולילה.
איפהיבקשר:אותישאלהואבינייםזהבטייסת.לימחכההבסיס,מפקדסילון.טייסי-הדרכתוהפעםלהדרכהאמיתית,זכות־ראשוניםהיתהזאת
ימינהי,תסתכלישניים?ימספראתה,היתהלאצרות.-אחדדבררקאמרהצילום,מטאורגםנוסףיותרמאוחרתקופתלמעשה,פרצה,הזאתמהסדנה
כשר-התעלףכמעטוהואלועונהאניאותישואלקרה?י,מהינחתתי.ברירה,שכל-מיבצעיות,גיחותבכנפיושהביאהיתההכלליתהאוירהבחיל.הסילון
ייאיתו.יחדנוחתאותיאהמיתמם,אני/קרה?מהיבחומרה.עזרומעל־אלעריש.סוריהבגבולטיסותלוהיינווברחובעצומהגאווהשלאוירה
רקואניאוייבבשטחמשימהביצעתימצריפיורימטוסחדר1954ביולימצביעהיהכשמישהואלוהיסי.ליסגני
וומפיירלהפילשבסופו־של־כועסלאשאתהמקווה,וטייסיואליחצור.בסיסאתוצילםטייסזהיואומרמאיתנואחדלעבר
הואכאןהמטוס.אתהיפלתילאדברהשני,במטאורתקלהאךהוזנקו,נוסףבר-כלליתהתעלפותהיתהסילווי,
יואלישלבהיסטוריההבאהאירועהחיל,מפקדטוקובסקי,שדןליאמרבזירה:בודדיואליאתהותירהלש-יצריכיםהיינובבסיסיםגםחוב...
חיל־שלההיסטוריהבספרינרשםלהגיעסרבתיאותי.לשפוטרוצההבקרליהודיעלאיזוריכשהגעתייזאתלעשותולהקפידהמעמד׳עלמור

הקרבהראשון.הסילוניכקרבהאוירשוםעברתישלאבטענהלמיפקדהושאנילגבולמעבראלחזרשהמטוסכיווןפשוטכל־כךהיהלאזהבצניעות.
36מספרהמטאוראתיואליחנךבוהפלתישלאמהטעותחוץאוליעבירה,חשבתיאניאךהביתה.לחזוריכולולשמועבחברתנולהיותרצושכולם

הראש-ההפלותשתיאתלזכותוורשםלהת-מוכןהייתיזה,עלהמטוס.אתלא.בחייםהביתה?לחזוראחרת.קצתהרבהעשינוותוויות.סיפורים
קרהייזהיואלי:סיפרהטייסתשלונותדן,עםהעינייניםאתסידרעזרנצל.באל־ערישינחתשהמטוסשיערתי,כמהוגםתקופהבאותהאירובאטיקה

בכוננותהיינו1955,ספטמברבחודש25שלקנסליותקעבעצמואותישפטהבקרלכיוון.ופניתישברתילכןשבהפעם,אותהכמואסוריםדברים
מטוסיעללנוהודיעוכאשרבחצוריימשכורת.כשלישאזשהיולירותשאחזורבקשרבינתייםליהשתוללאיזהלראותכדילדמשקטסנוואנייאק זוג
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ברצינותלהסתייםהיהעלולאךחה,בחי-אפשרויותהרבההיושלג׳ולומרדיברושבכללשלפניעדהזו,מהעובדהישראל.לשטחשחדרומצריםוומפייר
פיי־גנבמהקורס,שהודחייחניךרבה:אחרמייד,דממוומנועיונחתג׳ורה.זריקות...שבעליתקעוכבראיתיצידון)צ׳אטו(ויהואשאנישלאהאמת,
לבסיס.מעלבאזיםלבצעוהחלפרייאותו.להחתיםעזרדאגכברכךעליוציוומקומיתבהרדמהנותחתיאחר.זוגאלאלזנק,צריכיםהיינו

לפייפרזינקתיכךעלליכשנודעמיידתפקידואתיואליסיים־1960בייבמיטה.ימיםשלושהלפחותלשכבמהם:מהיריםיומרפשוטנחנויהיינו<ז
45במשךבעקבותיו.והמראתינוסף-מובהקמטהלתפקידועברבטייסתלשכבהדיןאתקיבללאיואליכשהמראנובבוקרשבעהיתההשעה
אותומזהירבאויר,אותוליוויתידקותאימוניםענףראשלתפקידהמעברנלחמת:שלוהטייסתבעודבמיטהכיווןהבקרעננים.זרועילשמיים
נוספים.ומיכשוליםחשמלחוטימפניעבורו.קלהיהלאזהמעבראויריים.ולמחרתלבסיסישרמהחלוןייברחתילאח-המטוסיםנראושבולאיזוראותנו
רקליונודעזמןאותוידעתישלאמההיהכמונייילעכבר־שדההוא:נזכרזוהיתהלאחורבמבטטסתי.כבראניאותם.זיהינומהרהועדרונה

הורהוייצמןשעזרהיהיותר,מאוחרשלולילותלימיםלהסתגלמאודקשהואכןהניתוחלאחרמיידלטוסשגיאההוומפייריםאחדמאחורינכנסתי
ולהפילבכוננותלעמודהבסיסלמטוסיהייתישלאכמעטמשרדית.עבודההתפריםאחד-המחיראתשילמתיבויריתילילה.במצבשליכשהכוונה

לחצותינסהאםהמשתוללהפייפראתאותיששיעממהבעבודהועסקתיבביתלשובונאלצתיהטיסהבמהלךלינפתחתותחיארבעתמטרים.150מטווח
סיפורהיהשזהספק,איןהגבול.אתהעיקרשיותר,כמהלטוסליוגרמהיילביתיהחולים.והמטוסשלהםאתעשומיימ2היס

לצ-החניךהחלמסוייםבשלברציני.החזיקיואלי״המשרדמןלהימלטהכנףבשורששנפגעלאחרהתפוצץ
הבסיסשלהקשרמרכזלעברלולוהחליטיישיינשברעדשנתיים,מעמדבמטהלהשתעמםלאבינת-פנההשני,הוומפיירהשמאלית.

התכוננתיכבריאוש,בפעולתואני,ייהוזמנתיייאל־על״:לחברתלעבוראחריוטסתילברוח.והחלדרומהיים
הפרופלור.עםהזנבאתלולחתוךלראיון.החברהשלהראשילמשרדטייסתעליואליפקדשנתייםבמר-לגבול.והתקרבנומלאמנועעם
כללמעלה.משךהואהאחרוןברגעהקו:עלטלפון.מגיעהראיוןבמהלךהשלבעתבאותהשהיתההמטאוריםבאשפתחתיממנומטרים200חק

כמוהיהזה-למטהבנוצפההבסיסאצלכםנמצאיהחיל:מפקדוייצמן,עזרהגיעוהחניכיםהטיס.בקורסהאחרוןההרגשהעלהטייס.בתאישרופגעתי
ששיכנעתילאחרמסרט־אימים.קטעלקבללאנאאזיואלי?אהרוןאחדאתקיבלוובהמשךנבחנולטייסת,מכלהראשונה,ההפלהשלהנהדרת
רדיוקשרכלללאלנחות,החניךאתבמשרדאצליאותורוצהאניאותו,בזיכרונושנחרטמבדחסיפורהכנפיים.שהטייסיםהעובדההעיבההבחינות,

השלי־ובפעםפעמייםניסההואבינינוהגעתיממושמע,חיילכמו׳ומיידבידי-קשורהתקופה,מאותהיואלישלהזוהעובדהעלהצטערתינטשו,לא
המס-עלבחדותוהסתחררנחתשיתיצאתיבערבשבעובשעהשלוללשכהייפעם:)זייל(אלוןג׳ולטייסתוחברודוליבי.מעומק

כדיבאוירקצתעודנשארתילול.בבית.היינולאחר־מכןדקותעשרים
ייאויר.לנשום-בבסיסשהלךמהאתלתארקשה
יואליעבריותרמאוחרשנתייםייאמיתיתו.חגיגה

האוירכנספחמרתק.חוץלתפקידוהחלקתימלאהשליטהללאיינחתתיהפלתעלהעוזאותאתקיבליואלי
הכירבוואשינגטוןישראלבשגרירותטועןהואהיוםועדהמטוסיםשני

לפניעודעליוטסואףהסקייהוקאתאךפרצה,לאאשהמסלול.עלמעטשריגשהייהמתנהלו:הגיעלאשבעצם
עשהשניםשלושארצה.הגיעודודעםהפגישההיתהבאמת,אותי

רגע:מכלנהנהולדבריובוואשינגטוןכמעטהאש,כיבויאנשיזאתלעומתשלוחתומהתמונהלישנתןבן־גוריון,
ומעניינת.מרתקתהיתהייהעבודהאביר-יואלילאהרוויכתב:עליה

בחיל־האוירלטוסנהגתיהשבועבסופימרובהגרזניםבמהלומותאותיהרגוייהאוירי.
החדישהסקייהוקאתולבחוןהאמריקניקורסהיהיואליזכהבונוסףפרס

תי
מיקלענות
שהנהלעצמי,

בחיל־האויר
לידינפלה

הבריטי:
ההזדמנות
רקאותי.לחלץהתלהבותייאמר-

,,
כלעלכששלפתי

חזר־1967ב
יימערכותיו.

לארץיואליאהרון

שווה.
להםלהוכיח

התאמצתי,
מהולעצמי

השתדלתי
באמת

והנבתי
ליהניחוהםאקדחאני

קוד
אתוקיבל

ומטה.
הפיקוד
כעבור

על
שנה

בית
נתמנה

לפי-הספר
לראש

מלחמתאתבחיל־האויר.הדרכהלהקוהייתיהראשוןבמקוםזכיתי-פירות
סקייהוקים.בטייסתעשהההתשהימיר־שלדגםועםוויסקימדיףמשם,מטוס.ליירטהחנקנוואניג׳ואחתהקו-בגביעשזכההראשוןהזרלטייס
לאלפרוש,יואליהחליט1970ביוליהשולחן.עלעזראצלשהיה/אזולכןלבנוניכמטוסהתגלההמטוסיירס.
הפאנטומיםבטייסתחלקשנטללפניבית־הספרעלהפיקודאתקיבלתיג׳ולפתעלבסיס.חזרהבטיסההתחלנואתיואלימקבליותרמאוחרשנה
זייל.חץשמואלשלבפיקודוהראשונהיילטיסה.נוטשויאני-דלקליאיויליצועקומחליףהמטאוריםטייסתעלהפיקוד

כראשהאוירית,בתעשיהעבדזמן־מהלטי-בית־הספרעלפיקודובתקופתלאלווהוריתימיידאותוהרגעתיזמןאותונערכההטייסתבר.מנחםאת
עברואחר־כךאויר,מיבצעיאגףעדשנשמרחידושיואליהנהיגסה,הבהי-המצבשלמהירהבחינהלנטוש.בעקרון.ופרסהייקדש״למיבצע
לייאל־על״.המפו-בית־הספררסיירעםיחדהיום:רמת־דוד.לבסיסלהגיעשנוכללי,רההובילבמיתלה,הצניחהכשנערכה

להתרווחיואליאהרוןנהנהכיום,יערכושהחניכיםנקבעשיקל,רסםהאחרונותהדלקבטיפותזאתעשינולליווימטאורים11שלמבנהיואלי
ולסקורברמת־השרוןשבביתובכורסהשאנחנויישידעו,הסיום:במיסדרצעדההמצבעלמדווחאניבעודגיו,שללמחרתהצנחנים.עמוסותהדאקוטות,

כמהעלביקורתלויששעזב.החילאתיילטוס.רקלאללכת,גםיודעיםמסלוללנושיפנההפיקוח,למגדלמצריותשיירותוחבריויואליתקפו
שהדברבו,ניכראךומעשים,אנשיםשהיהוייצמן,עזרמיידית.לנחיתההתעלהמכיווןשנעושיריוןוטורי

רכב
למיתלה

אחרים.
והשמידו

במהלך
עשרות

תקיפת
וכליטאנקים

שיירה
מפקד
איתנוודיבר

רץהבסיס,
בקשר.

מייד
הנמיךג׳ו

הפיקוחלמגדל
והתכונן

ובוואשינגטוןבביפ״ט
נושא

שכואב
ייאובדן
ללוחם

החיל
יותרהוותיק

״המשפחתי
מכל

כדב-
הוא

גדולחילהיוםהואייחיל־האוירריו:הטייסיםשלהיוצרסדנתעלהפיקודאיויבקשר:עזראמרכשלפתעלנחיתהמטוסוספגאל־עריש,באיזורמצרית
חםפחותיהיהבושהיחססביר,יותר.יואלי:מסכםקלה,אינהוהנווטיםזמןשבאותולצייןישלנחותוי.אישורנפגעייהמנועישירה:פגיעהיואלישל
היכרתישאותובחילמאשרומשפחתיומ-אינטנסיביפיקודאחריות,ייהרבההחליטועזרמהחיללפרושהחליטג׳ודםשלזרםפרץליגוסס,והחלמייד
אוירהזוכואב,זהזאתעםיחדאךאני,שהתרחששיערמסמראירועתיש״.חותםשאתהאוגיו,יהמצב:אתלנצלבעק-לנחיתת־חירוםמיידטסתימהיד.
ייוחבל.-אחרתכבדי-החלתקופה,באותהבבית־הספרקשהנוחתי.לאאתהבבסיסשאצליאוהימניהצדשגלגלרואה,אניוהנהרון

עשיתיצרורה.צרה-לרדתמסרב
במטרהלבסיס,מעלסיבוביםכמה

עםולנחותדלקשיותרכמהלשרוף
••jבינתייםהתאסףלמטהריקים.מיכלים

••M
מתרסק.אניאיךלראותכדיבסיסחצי

עלאשלכיבוימכוניותכמהאירגנתי
•\ללאנחתתילנחיתה.וניגשתיהמסלול

לול.
שליטה

אש
מלאה
פרצה,לא

והחלקתי
אך

עלמעט
זאתלעומת

fSBSt^,-HnmiiflMllitrfהמס-
אותיהרגוכמעטהאש,כיבויאנשי

התלהבותמרובהגרזניםבמהלומות
הםאקדחכששלפתירקאותי.לחלץ
לי.הניחו

11118-קפלו״״לבית־החוליםמידנלקחתי
הרופ-סילון.במטוסיהראשוןכפצוע
יזרעאלעמקמעלמטאוריםהתלהבוכל־כךבבית־החוליםאים
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הבסבין
צילום,דואר,תחמושת,אספקה,העבירמנותקות,ישובליבהכטובאשרחניכהאותהכמוקטנותתקלותכמההיו

בצורהפעלאףיותרמאוחרובשלבשיירות.וליוויסיורהיהבסיכומו־של־דבר,אך,חופתזזדאון,אתפתחהבדאייה,
התקפית.מאוד.מוצלחהקורס להרביץ
את

לעשייה
הטיסקורס

ולתרומה.
אני

הקורס,
ככלימגדיר

שנערך
הדוחףנוסף

בבית־הספר
את

לטיסה,
החניכים

האלוף
קםבהמשך

למטרהקלע
והתעצם

אמר:כאשר
חיל־האויר.

רקהואמאזייהשינוי
למתכתאחתוממתכתמתכת.הולבשוהבדמטוסיחיצוני.בפייפר.טיסותשלושבתוכושילבמדריכיו,על־ידיונוהל
אתשהטיסהאדם,אבלהשתנו.וגבהיםמהירויותאחרת.שלשורהעברוהסופר־מצטיינים,החניכיםוחמשתעשרים תורה
אתשעשההואהיום,אותםושמטיסאזהמטוסיםלפנירב,תיאורטיבחומרהקשוריםמדוקדקים,מיבחנים ,
ייהיום.אליושהגיעלמהחיל־האוירבעיקרכאלה,מקריםכמההיולהדחות,אשרלמטוס.שעלו
המשפטאתבסיוםשמעוכאשרבהנאהחייכוהשומעים,כזריקת־מרץמשמשהקורסלדעתי,משמעתי.רקעעל

היוםלתתיכוליםאנושהנחתם,הבסיסייבזכותהמחמיא:ייצוות־אויר.לאנשילהיות-הנכוןבכיווןהחניכיםלניתוב
•בגדנ״ע

יינקיים.שמייםלמדינת־ישראלההתנדבותיתהמסגרתהיאכולםהקורסיםאתהמאחד
מטהראששהיהזילוני,אלכסנדרנזכרהונח,זהבסיסקויימואלו,דבריםברוחבו.ובהישארותלקורסבהגעה
ממניחישנייםההסתדרות.פעיליבביתהאויר,שירותלטלפון,לשקיים,בעיקרשיועדומיוחדות,מנוחות

פסח-וייפוסי״בן־חיים,יעקבשלכינויוייבלק״,היסוד,נושאיםבשבתות,לביקוריםבאוההוריםוכר.למקלחות
מעלבמשימהאחדיםימיםכעבורטסוטולצ׳ינסקי,כל־טוב.כמובן,עימם,

המטוס.מכנפיאחתלתומךחדררובהוקליעלקרית־ענבים,חווייהבבחינתהואקורסייכלחוור:ראובןסא״לאמרגדנייעישלהשנתיתהפעילותשיא0השלנוייהקורסים
אגףראששלמטעמומיוחדרץלזילוניהגיעערבבאותוליאיןזמן.לאורךהחניךאתשילווהזיכרון,זהועמוקה.14־18,בגילאיםנוערבניכאלףלוקחיםאנוהאויר.

יימוחזרפתק:ובידוידין,יגאלהאלוףבמטכייל,המיבצעיםשישכךבסטודנטים,לטכניוןיגיעומהגדנעיייםשחלקספק,ומשתדליםהתעופה,נושאואחחיל־האויראתהאוהבים
תהיהוזויוםיבואעליכם.הראשונהמההתקפההקליעלכםעשושבובזמןהעתיד.מהנדסיבעיצובחשובחלקלנוסא״לאומר״ליבםלמשאלותמעשיתתשובהלהםלתת
ייהיסטוריה.אתלנשוסייהםזכוהשונים,בקורסיםהגדנייעיםאויר.גדנ״עמפקדחוור,ראובן
ירקוני,יפההזמרתהוסיפהמיוחדנוסטאלגינופךהתעופהעולםאלרציניצוהרעבורםפתחנוחיל־האויר.קורסים,מספראוירגדנ״עערךשנה,כבכולהשנה,גם

הנוכחים,עשרותהמייסדים.תקופתשיריאתשהגישהייבהתאם.יהיושהתוצאותתקווהוכוליטיסנאות,קורסהמעשית״:ייהתשובהאתלספקשנועדו
בציבור.לשירהברצוןהצטרפורימוןגיאשתיומיס.דאייהקורסטכניון,קורסנוער,מדריכיקורס

גוייסו:כיצדעלבזכרונות:חסכולאההיסטוריהעושיכמאהקליטתהיושנערכו,נוספותחשובותפעילויות
מיבצעעלמיבצעיות:גיחותעלהראשון:הטיסקורסעליימרוכזמיצרכיםבייסלשזכומחוייל,עקיבאמבנינערים
בלודהתעופהמשדההעבריתהאויריתייהייארמדההעברתנוערמדריכימספריצאוכמו־כן,חיליהאויר.בנושא
תחתהבריחוכיצדלחזור:יכולשאינוסיפורשדה־דב.אלהאוירלשירותשנה40משלחותהחלפתבמיסגרתבחוייל,יום17בןלמסענבחרים

ששימשוותחמושת,נשקהבריטיםשלהבולשותעיניהםלעתיד,ובראייההלבבאומץבחזון,ביוזמה,ייאתם,בעולם.מדינותכמהעם
האויר.מןלתקיפהבהמשךאתהבאיםולדורותלנונתתםהזה.החילאתהקמתםבקורסים:הפעילותתקופתאתסיכםאוירמפקדגדנייע

נזכרוכאשרעצב,גםושם,פההתגנבהשמחהאלחילמפקדאמרייהיוםמתבססיםאנחנושעליוהיסוד,כאשרהכבד,אלהקלמןבתצורתנערכוייהקורסים
אשרדלבן־פורת,)פיניה(פנחסכמועוד,שאינםבחבריםיישירותוותיקישלבפגישהבן־נון,אביהוהאלוףהאויר,פרטהבא.לקורסשנהמדיעובריםבגדנייעיםהמצטיינים

אותוהפילובולגרייםמיגיםכאשרנספהייאל־על״כטייסהמדינה.שנות40חגיגותלרגלשנערכההאויר״,שארמורכביםשבכתר,ליהלוםהנחשבהטיס,לקורס
המיוחדהערבאתחתםבולגריה.-יווןשבגבולבשמייםמחלקתמאנשימורכבהיהלזכור,ישהאויר,שירותאחד.כלימיםעשרהעדשבעהבנימחזוריםמשניהקורסים

אתכםלברךרוצהרוצהייאניבאומרו:בן־נוןהאלוףבמינוייאוירוו״,חברתשללטיסבית־הספרהפלמייח,שלהטיסקצינים,עשרותכתפיהםעלנשאוהניהולמאמץאת
בהגאווהבאותהאחורניתלהסתכלנוכלשנה40שבעודאיישוהבריטי.הצבא,ומשוחררלישראל,התעופהקלובמנוסים.מילואיםאנשישלייויינבחרתנוערמדריכי
יישלכם.הימיםעלהיום,מסתכליםאנוקלים.מטוסים11עמדושלרשותםטייסים,35אותושלבדרכוהראשונההתחנהשהואהטיסנאות,קורס
נר,רימוןישגבנקודותביןבעיקרקישרוותיקיו,לנוסיפרוהשירות,טיסנים,חובבי370שנה,כמדימפגיש,האויר,גדנייעי
במקבילמשובח.ועץדבקמנייר,יצירתםאתהבונים
-ידייד!והרצאותאוירודינאמיקהלימודינערכיםהטיסן,לבניית

יוםכמובן,היה,הקורסשיאחיל־האויר.ונווטיטייסימפי
הדאונים.דגמישלההטסה,
פלוגות-גדנייעיתבעגהפל״ס(הנוערמדריכיקורם
העתיד,למדריכיהנאותהההכשרהבצדבתוכו,שילב)סיוע
לציין,עליוכבלים.ראדיוטיסניבהטסתהתמחותגם

עלעוליםהצעיריםשהמדריכיםישמיקצועית,שמבחינה
בסיפוק.זאתמצייןואניהמבוגרים
המרציםמיטבהטכניון.קורסהיהשערכנוהבאהקורס
הקדישובטכניון,אוירונאוטיתלהנדסהבפאקולטה
י••••יI•מתקדמתברמהאוירודינאמיקהלהקנייתשבועיים

!־; יiisבתעשיהמרתקסיורערכנוכןהצעירים.לגדנייעים
חיל־האויר.שלהסימולאטוריםוביחידתהאוירית
בביצועשהצטיינוהחניכים,הגיעוהדאייהלקורס

הפרםהיה
שוניםפרוייקטים

להשקעתם.
ותרמו

כמאה
תרומה

גדנייעים
ממשית

למדו
זההשנה.במהלך

אוירודינאמיקה

\
שבשעותבעודהבוקרבשעותומטאורולוגיה
עשרבתבדאייהלמדואשראתיישמואחר־הצהריים,

לןבן־אביהוהאלוףחיליהאוירומפקדסניורבוריסרצמן,עזרמימין:לוחמים:שלדורותמפגשהחניכיםמצדהןהקורס,עלנלהבותתגובותקיבלנודקות.
טורגובניקיהונתןצילום:לתעופה״.ייהקלובחבריאגב,שכולם,המדריכים,מצדוהן
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E1םיס
מבצע.גםהוא-ומיידעמציערקלאהואשלו,במקרההעובדים.אתוחיליהאוירהחומרים
בעבודתם,החייליםעלשתקלדרךמחפשיםייכשאנווגידים:עורגולדסטיןבני־הזוגשלהחלוםקרםהחודש

הבעייהאתפותריום־יומייםותוךהמדוכה,עלמאיריושבאנשיאתשישמשחצרים,בבסיסנחנךלתפארתפארק
אריה.רס״ןאומר״מכיןשהואהמכשיריםבעזרתרומאניםיצמיחאפילוואוליהטיספרחיאתהבסיס,

בבסיסישולחיםשניםעשרותמזהבבקשה.דוגמאות?חדשים...
לכיפוףהנדרשיםהפלדהצינורותאתהשוניםצה״לנקדימוןישגב

גבוה.במחירהעבודהאתמבצעאשראזרחי,למיתקן
הצינורותאתהמכופףמיוחד,מכשירפיתחמסלווירס״ר במיתקןכיפוףכלמחיררב.וכסףכוח־אדםזמן,וחוסךאתבקעת־תמנעלהכיר

המכשירפיתוחמחירכאשרשקלים,תשעההואהאזרחיהפטריה,המרכבות,ציורימכרות,הרבאר־מנחה,
בעקבותכיפופים.ארבעהכמחירבסך־הכלהיההמיוחדמהאתריםחלקרקהםאלהכלחתחור,ומקדשעמודי־שלמה
בבקשהצהייליםגורמיםעודמאיראלפנוזו,המצאתואתהמכיריםהםמעטיםבהם.מתברכתשבקעת־תמנע

מפתחהואלעיתיםבשבילם.גםכאלהמכשיריםשיפתחללמודצריכיםעובדהחיל־האוירבסיסחייליאךהמדבר,
מעבירהואולעיתיםצהייל,לגורמיהמכשיריםאתבעצמואותו.ולאהובבולחיות

בעצמם.שייצרוכדישלו,ההמצאהשירטוטיאתלהםהיא,באנשים,שורשיותלטעתביותרהטובהייהדרך
מכלבונההואמאיר,שמפתחהמיכשורשאתמעניין,אבנר,עוזיהארכיאולוגאומר״האיזוראתלהםלהכיר
בשטח.המתגולליםוגרוטאותפלדהחתיכותברגים,מינימקיףלטיולכולוהבסיסאתלאחרונהשאירגן

גומיקדרלהכנסתמכשירפיתחכאשרעשה,גםכךלחייליארכיאולוגיהחוגעוזיערךבעבר,בבקעת־תמנע.
עבודהנדרשתרכב,בעלכלשיודעכפיהיום,עדלשמשה.ייהטיולרציני:פרוייקטעצמועללקחעתההבסיס.
מכשירובעזרתלשמשה.הגומיאתלהכניסכדישעותשללדברי״עד־כהלנושהיהביותרוהחשובהמאורגן
ממתישהלהיותשהופכתהעבודה,מסתיימתמסלווישלתשעהעוזיהכיןמהבסיסקציניםעםיחדהמפקדים.
קולרלכניסתמתאםבלבד.דקותשתיתוךלמשעשעת,־12כוהדריךהחשוביםבאתריםשיעברודאזמסלולים,
מסלוויעל־ידיפותחדולר,300האזרחיבשוקהעולהשמן,הקבוצות.אתשיובילומדריכים,
וקפיץ.פשוטממברגומפקדיםקציניםחיילים,נאספוהגדולביום

הרכבבגףלהיפצע.מחייליםמונעותמהמצאותיוחלקאחדכלמצויידיםהאוטובוסים,לידמשולהבים
זאתבעקבותמתאונות־עבודה.נפגעיםיותרכיוםאיןכלתלפיהתחלקווכובע,מיימיותמפות,בערכת־הדרכה,

הגופיםלכלשיצרהמצאותעשרותהכוללתחוברתנשלחההמסלול,כלאתעברועד־אחדכולםלדרך.ויצאוקבוצות בצהייל.המתאימיםהמענייניםההסבריםאתשמעוקשה,קצתהיהאםגםהרמטכ״לביקור
בעקבותאךמהצבא,מסלוויהשתחררשניםנמהלפניועוצמתו.המדבריופיאתוספגונבטים.חיל־האוירבסיסאורחהרמטכ״להיההחודש

בו,לחזורניאותהגף,אנשישלונשנותחוזרותהפצרותעמוסישולחנותהעייפיםלמטייליםחיכוהמסלוליםבסוףהבסיסבמתקניסיורערךקרב,במטוסטסהרמטכ״ל
כך.עלשמחיםובגףכך.עלמצטערואינומולההר,צלעעלהתפרסוונחו,ששבעולאחרכל־טוב,בו.המשרתיםהקבעאנשיעםושוחח

וינוגרדיואבהבידורי.בחלקלחזותמקושטת,במה
וההכנותהאחרון,לפרטעדמאורגןהיההטיול ייאישית,ביוזמההיהייהטיולבתוצאות.ניכרוהממושכות•לאוהביפאוק

אחדשהיהויחידה,פרטשירותיגףמפקדבי,סרןהדגישטייסגולדסטיןאדהיהשנהמארבעיםיותרלפני
בלבד,הבסיסעל־ידינעשווהעבודהייהמימוןממארגניו,העולםמלחמתימי-הימיםהאמריקני.בחיל־האויר

ייתמיכה.כלללאבקליפורניה.איישםהחיל,בבסיסמוצבהיהואדהשנייה
הצליחעוזיכינראההלחיים,עלוהסומקהתגובותלפיעםבתכיפותלהתראותהמלחמהממנומנעהטבעי,באופן

בחייליגםנספגלטבעשלומהאהבהמשהובמשימתו.נערכוהתאפשר,הדברכאשרשרלוט.הצעירה,בת־זוגו
עובדה.הבסיס.ראשיעללסוכךצלללאהכבד,הקליפורניבחוםהפגישות
מעוזדריההאוהבים.
גולדסטין,הזוגלידינפלהעשורים,ארבעהכעבור
שהםאתלאחריםלהעניקהזכותנלהבים,ציוניםשניהם
ההמצאותבעלמאירכל־כך.חסרו

חוסךבשנה,שקליםאלפיעשרותשללחיסכוןתורםהואהיוםייעדמרקוס:יואללטיסה,בית־הספררס״רמסביר
מונעואףבכוח־אדם,חוסךימי־עבודה,שלרבותעשרותביןלמפגשי־שבתמסודרמקוםבבסיסחסרהיה

חיילינו.בקרבפגיעותפתרונותלאלתרנאלצנולכן,להוריהם.פרחי־הטייס
תרופהלאואףלשירות,שהוכנסחדשמחשבלאזהלא,לא-מאולתריםפתרונותשלשכטבעםשונים,מפתרונות

מסלווי,מאירבשםוביישן,צנוערס״רזהולאיידס.חדשהיימושלמים.אף־פעםהיו
המצאותיובזכותבלודחיל־האוירבבסיספלאותהמחוללהקיימתייהקרןאצלהפתרוןאתביקשחיל־האויר

המצויינות.בקשרשעמדגולדסטין,הזוגעל־כךכששמעלישראל״.
רס״ןמספר״ומעלהמשכמומיקצועבעלהואיימאיראתמידהציעאנג׳לס,בלוסייהקיימתייהקרןסניףעםהדוק

הרבהלנוייישמסלווי.משרתשבוהרכבגףמפקדאריה,אתלהעניקואמצעיםהזדמנותכעתלנוייישתרומתו.
התפקידיםאתלעשותמסוגלומאירטובים,מיקצועבעליאמרו.ייאנו,שחסרנו
ברמהנושאבכלמתעסקמצטיין.כולבויניקהואכולם,שלשומםנראהוייהשטחבמקוםביקרוחודשים11לפני
מתחתמוציאשהואלדבריםורעאחאיןמאוד.גבוההבחיבוקישבולאוחיל־האוירייהקיימתייהקרןכל־כר״.
ייידיו,בןשטחהמקום,אתלפתחהחלוהאחרוןבספטמברידים.
הצעותהןמסלווירס״רשלבפועלוגולת־הכותרתשיתוףתוךגישה,כבישסללודשא,שתלודונמים,תריסר
יעכילזליד(מהמצאותיוקטןחלקמציגמסלתימאיומפקדיו.על־ידיכולןהמתקבלותשלו,המעולותהייעולאתמספקתייהקיימתייהקרןכאשרוהדוק,מלאפעולה

77

בטאון חיל האויר ינואר 1988 61 )162(  



התעשייהחשיבותעלוויכוחאיןכברהיוםבטחון
גוברתאךהתחומים,בכלהשפעתה,אשרבארץ,

manwתהליךומקדםמאששאךבייליןשלוספרווהולכת,ישראלנץהשדייםהקשרם-עוינת
זה.לירדן
אחרונות,ידיעותמהדורתמיתםמלמןיוסי

טליירוקהארץ עמי150מעריב,ספריתריבטר,רות•עמי181 יוסישלספרוהופךבשטחיםהמתיחותרקעעל
פרחישלנאיםצבעצילומיגדושאלבומיספרביותר.לאקטואלי/עוינתייישותפותמלמן,
שלהמקורייםבסיפוריהמלוויםארץ־ישראל,ועציפגישותעלהתיקשורתכלימדווחיםפעםמדי

המחברת.ישראלביןשנחתמועלומים,והסכמיםסודיות
שלוהעיצובלכלמתאימהאךלנוער,היאהגישהבהרח-בספרמתוארותאלוסודיותפגישותלירדן.
וליהנות.לקרואמושךאלסטרוציפיסטנטדגניתחלק.בהןלקחעצמושהמחברונדמהישכיעדבה,

התורם,זה,בכרךיחדיושזוריםומציאותאגדהנפגש)אחריםמקורותעל(המסתמךמלמןלפי
נופיהצמחייתה,הארץ,לאהבתמיותר,פאתוסללאשלבבית־ההארחהמאירגולדהעםחוסייןהמלך

בהם.והחייםזהביתלתל־אביב.מצפוןהנמצאממשלת־ישראל
המבקשיםרמי־מעלה,אורחיםשללאירוחםמשמש
חוסיין,נהנהזהלביתשהגיעלפניעלומים.להיות
חיל־שלבמסוקהארץברחבימטיסהמלמן,לפי

נרגוריוןדודהאויר.
עמי252ביתן,ומורהברלמן,משהשהכיבושמוקדמת,הנחהמנקודתיוצאהספר

בשניםלהוכובשתהולכתשבעל־פהההיסטוריההפועלות:הנפשותלכלסיכוניםבחובוטומן
לצדההיסטוריוני,בכותל־המזרחמקוםהאחרונותשתיעלהחיים-ופאלסטיניםירדניםלישראלים,

זייל,פרלמןמשהשלספרושבכתב.ההיסטוריההירדן.גדות
ייבן־במקור(ונקרא־1965ב,באנגליתשפורסםדמשדיחהיחסיםמירקםאתהמתארמלמן,
האלה.הספריםמחלוציהוא,)לאחוריימביטגוריוןישראלרץ־איירדןשלההאשמיתהממלכהביןוהמגעים
בברכה.לקדמוויש-בעבריתלאוריצאעתהלהעניהיאהספרמטרתכימעיד,ישראל,

בשניםומוישב.ג.ביןהתנהלומהשיחותרבותשורשיםהעבריתהתעשייהשלום.להשיגהסיכוייםעלחדשרקע
כיום.רבעינייןבהןוישהמדינהשלהראשונותעמי252בתר,ביילין,יוסי

קבלת
יטראלי

היבטהלאומי:הבטחוןבסתיוחהחלטות

יוסי

מה
ביילין,

ביילין

למנכ״ל

הוא
ולשורשים

גם,

המדיני
של

של

ואולי

משרד
התעשייה

בעיקר,

החוץ,

חוקר
העברית?
ד׳יר

ובכן,
אקדמי

שיחותיוסף

ורשמיו
עשרים

של

אחרות
פרקיואחד

בן־גוריון

התקיימו

על
הספר

נושאים

בשדה־בוקר
מציגים

רבים
את

־1964ב.

ומגוונים
דיעותיו

צהייל.כמובן,ובמרכז,אוניברסיטאימחקרשלתוצרהואשלפנינווהספראתם,קוהמאותדיספרייתהקיבוץברמאיר,יהודה
שבכתב,בן־גוריוןכמושבעל־פה,בן־גוריוןהעברית.התעשייהתולדותעלעמי.189

ומרכזיו-לחשיבותוהערכעושה־היסטוריה,מתבטאעל־ידימומןשהמחקרזאת,עםלציין,חובהאתבפירוטמתארהספרשלהעיקריחלקו
בדומהכאשר,כהיסטוריוןולאוו־דווקא-הואתוהתעשי-התאחדותוביוזמתהתעשייהלפיתוחהבנקהביטחוןבנושאיההחלטותקבלתתהליךהתפתחות
ככותב־גםעצמוהחשיבברגוריוןלצ׳רצ׳יל,להיזהרישקריאהכדישתוךכךלישראל,יניםזה.תהליךשלביקורתיתוהערכהבישראלהלאומי
העצומהחשיבותםכלעלדבריו,כלולכןהיסטוריה.מטעם.ספרזאת,בכלזהו,שמאולוודאהקיימים,הכתוביםהמקורותעללהסתמכותנוסף
מעמיקהמחשבהדורשיםבהם,שישהרבוהעינייןחוקרלהיותבייליןדירעלשחזקהכיווןאבלשלסידרהעלבן־מאירשלמימצאיומבוססים
מצדפרספקטיבהוהענקתפרשנותוכןהקוראשלשלמרכזיתתיזהלקבלקושיאיןאובייקטיבי,שונותבתקופותאשראישים,עםלעומקראיונות
מומחים.קופחההעבריתהתעשייהשלחשיבותהכיהספר,זה,בתהליךראשייםשחקניםהיוהמדינהבתולדות
למדינה.־40הלשנתחשובכרךעלהתעשייהוהשפעתישראלבתולדותהיסטוריתטמיראברהםגזית,שלמהאבינרי,שלמהביניהם,
למשל,בהשוואה,היתה,מיזעריתבארץהפואטיקהבראלישר.ואליהו
השלישיהרייך3a׳במדינותהפוליטיקהעלהתעשיותלהשפעותשיפורעלהדגשמושםהספרשלהאחרוןבחלק
עמי412מערבות,בסט,יואביםובאמריקה.באירופההגדולותהמתועשותהתהליך.וייעול
ישלותפקידומקומואתבן־מאירבוחןהשארבין
שלהנוכחיתבסידרהוהאחרוןהעשיריהספרהמחברבישראל.ההחלטותקבלתבתהליךצה״ל
השנייה.העולםמלחמתעליימערכות״הוצאתמלמן•יוסדומינאנטיתפקידממלאצה״לכילמסקנה,מגיע
נתפרסםשכברפסט,הגרמניהעיתונאי־הסופרההחלטות.קבלתבמערכתפרופורציהללא

אתלוהקדיםייהיטלר״הגדולספרובזכותאצלנו שוחטוו
לדמותומוקדשהראשוןחלקואשרהנוכחי,הספר
אתלחברפסטהחליט(בהמשךהיטלראדולףשל

p;1ii»1i0>!f:s׳!!B11חיילתלחיות
שינת

.)הצוררשלהמקיפההמונוגראפיה
ייהמבצעיםמופיעיםהספרשלהשניבחלקועמי.91בתר,הוצאתל,נעמי
הימלרהיידריך,גבלס,גרינג,כגוןייוהטכנאיםלשאולרצתהגיוסלפניהעומדתשנערהמהכל
הטוטאליטרי״,הממשלייפקידי-בשלישיובורמן.גלנעמיזה.בספרמתוארמעזה,לאאךהצבא,על
שפרהס,ובהםלא־קטניםנאציםשלגאלריההמתגייסתלנערהכלליותבעצותהסתפקהלא

ופרנק.למלא,יכולותחיילותשאותןהתפקידיםובתיאור
להיטלררביםשותפיםמוצאשפסטאיפוא,ברורכיצדכמו:רבותשימושיותעצותהוסיפהאףאלא
פניאתולסכםלנתחומנסהממשיךהואולדרכו.לכבסכיצדצבאי,במשרדטוסט־גבינהלהכין
ומהותו.השלישיהרייךאותךמכישכשנחשלעשותומהבתנאי־שדהכביסה
חובההשנייההעולםמלחמתאתללמודכדיאימון.בתנאי

שלהקשרומכאן-הנאציתגרמניהאתגםלהבין
הרודנותלקח-יותררחבבהקשרלסידרה.הספרשלהצבאישירותןאתבוחןזהשימושיספר
קודס־לכןנחשבהאשרבמדינה,שאחזההקיצונית,ישזהכלעלמצחיקות.ואףמקוריותמזוויותבנות

על־ידילהילמדחייבבאירופה,ביותרלליבראליתיפתח(עיצוב:הספרשלהנאהעטיפתואתלהוסיף
בפרט.ויהודיבכלל,אדםכלהנרגשות.למתגייסותיפהמתנהלכםוהרי)אלון
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ליאושלבעיניו
ליאושלאל<שלהגרעיניתהדילמה

זנחהשבעים
קונטיני

את
ציירהוא

מקצועו
ניצהיליד

כמהנדס
.1939

והתמסר
הוסמך

בצורה
להנדסה

בלעדית
גרעינית
לציור.

במילנו
קוראי

ועלה
הביטאון

לישראל
הכרהיעשו

בסוף־1967ב.
מעמיקה

שנות
יותר הבאיםבגיליונותהאוירייםציוריועםעמי287המאוחדהקיבוץ-טמקץידעבתןיאיר

בצורהבכוח־צבאילהשתמשהאיוםהיאייהרתעה
אתלהניאבמטרהמונעת־מענישה,אומענישה,
היאאףהכרוכהמסויימת,פעולהמלנקוטהמאתגר
ייהצבאי.בכוחבשימוש

השנים3-04ביסשהתפתחהההרתעה,תיאוריית
הממצהלמחקרהמוצאנקודתהיאהאחרונות,

שלמקיפהסקירהלאחרעברון.ד״רע״יהמוצג
מנסההגרעינית,הסוגייהשלהשוניםההיבטים
מהיהעיקרית:הדילמהעללהשיבהמחבר

אוגרעיניתלישראל:העדיפההאסטרטגיה
קונוונציונאלית.

עדיףמאיר־עיניים:ניתוחעלהמבוססתהמסקנה
קונוונציונאליתאסטרטגיהעללהתבססלישראל
דווקא.

ביןהכמותיהמאזןלהמלצההנימוקיםעיקריבין
מסכןשהואכזו,ברמהאינולשכנותיה,ישראל
כלקואליציהשלבמקרהגםקיומהאתפיזית
בשניאיכותייתרוןישלישראל;לגדהערבית
בקר-ועליונותאויריתעליונותמרכזיים:תחומים

לאחרקוצרוהלוגיסטיקהקוויושריון:תנועהבות
סיני.החזרת

מדינות־עללטובתן,הזההמאזןאתלשנותכדי
את־80%בולהגדילעצומים,מאמציםלהשקיעערב
בלתי־סבירהנראהדבר-שלהןהיבשהכוחות
לעין.הנראהבעתיד

זאת,לעומתהגרעינית,האלטרנטיבהאימוץ
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ןוחה1ארבע
והמדינההיילצאתהקדיםיישקם,,

BJמדינתואזרחיהבטחוןאנשיצהייל,אתלתארקשההיוםE1־mr
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תחילהשרת.במשההשםבענליןלהיוועץלב-.)חירותיילוחמיתיבותיישיקום(ראשיבח-מידהתמקםהמרץ,שופעבן־רוד,תפ-משים,מבלימילא,הזההרץאביב.
שלבסופואךיישקם""לשםהסכיםלאקנטינות(הספקתהק״םעלהחליטוסוףאחרבחיפושיםופתחייהאדוםבייבביתדרהיישקס״.גייהקמתבמעלהראשוןקיד

גםעוצבכךאחרמהזמןשוכנע.דברחודש1948,באפריל־14בוכבר)ומזנוניםלחיי-המזנוןשירותלהפעלתימועמדיםלי--בן־דודמיהרההוראה,בעקבות
צויירוהואזבדי,שלמההאמןבידיהסמל,אכייא,ראשהוציאהמדינה,הכרזתלפנילהסתי-לוהציעותחילהולמגוייסים.ליםהספורטרשותשלהשנימנהלהמים,

הראשוןהניידלמזנוןשהיתהמשאיתעליונהמחנהלמפקדהוראהצדוק,משה-פילץובאריהכסיתאישביחזקאליעבהודושלנוהנציגואחר־בךהממלכתית
הזה.השירותשלמחנה(בעברבתל־אביבהיםשפתשעלייפיל"וייקפהייכסית"קפהשלבעליהםבייהגנה",אכ״אראשאצללהתייצב-

ארגוןעלהסעדקציןמטעםהממוניםשלהשטחוכיוםהבריטיהצבאשלנופששלבסופוהחליטהואאךהמפורסמים,ושניהם)צדוקהאלוף(לימים,צדוקמשה
יפעלכיצדראשוןתזכירהכינוהשירותחובתובדבר,)העצמאותוגןהילטוןמלוןלשעבר.צבאאנשיעללסמוךדברבו־גוריון.דודשלללשכתומיהרו
לתקנונו.המסגרתהצעתאתחיברווכןלהקיים.מיבנהלהעמידהברי-הצבאמתקופתלידידופגההואהמנ-תקופתסוףקשים:ימיםאלוהיו

אמםושפתאוסטריה,יוצאישהיוכיווןדו-משהשמואללימיםדויטש,פרנצלטירצחוהתקפותבאו־ץ־ישדאלהבריטידט
בנושאהראשוןהתזכיראתכתבוגרמנית,עירות-שקס״״הקנטי-שירותאתלהקיםלווהציערות,התחבורהדרכיעלהערביםשליומיומיות

ועל
עדרבים,

ישובים
עשרהכדי

יהודיים,
בממוצע
שהפילו

יום.מדי
נותחללים

בית
של

ספר
הייהגנה".

בז׳נווהלמלונאות
היהדויטש־דורות

עלואחראי
הזהומזנוניםקנטינותבוגר

ניתן
בשפה

להגישו
זו.

יילייהגנ"
היהלשניהם

בגרמנית
ברור,

ולפיכך
שלא

הו-הואזוובשפה-לאנגליתתירגמוהונוספיםדפוסיםנקבעוהבאיםבימיםבחי-הבריטיהנאפישלהקציניםמועדוןאזנותקוהמערביהגלילואחר־כךהנגב
כייא...אראשלידיגשינוהלשהוארצו,תחילההזה.השירותשלקנטינות.שלבתחוםנסיוןרכששםפה,מצוקתלחושהחלהכברוירושלים-

הקנטינהנפתחה1948באפריל27ייבמומ-אזרחיםעםאחתבעצההצבא,בידיבח-לחייליםשיספקוניידותעלייחשבנ"בן־ברחובהאדירהפיצוץלאחרמצור,
כבראךיונה.במחנהבצריףהראשונה,המת-התעלמודברשלבסופואבלחים.מזנוניםועלוגזוזממתקיםסיגריות,זיתהמוסדותבחצרהתופתומכוניתיהודה

המדינההכרזתלאחרשבועייםמאי,בסוףהשירותשלוהאחריותמהיועציםכנניםבדרור.סיפרובדרכיס״,בבסיסיםשיוקמובשיירותהלוחמיםנפילתהלאומיים,
לפעול.פסקצהייל,הקמתעלוההודעההואהקייםכינקבע,ואףהצבא,עלהוטלההתלבטותהיתההדרךבראשיתכברהשיירהעלוההתקפהועטרותלהר־טוב
לעברגיחהשערכומצריים,מפציציםהסעד,שירותבמסגרתצבאיתמחלקהכא-הדגם,החדש.השירותשלשמולגביליחיעם.

לאאישהמחנה.אתהפציצותל־אביב,הכלל:פיעלתמידמודרכתשפעולתומעטלאכוללהבריטי,הנאפיהיהמור,המכריעהמיפנהגםחלימיםבאותם
בהדרגה,להתארגןשהחלהבייההגנה״,

ן-בוטוניגאימוןw"a!wp"הביויתבוסתני־הערכותוחרףהקרבותכדיתוך הישובשלבכוחושפיקפקואלושלות
לציממחתרת,ולעבורהזהבלחץלעמוד

סדיר.בא
אישיםעםלהיוועץאזהירבהב.ג.
צב־מומחיםשנחשבואלובעיקרשונים,
:IIMוא־בריטניהבצבאותנסיונםבזכותאיים,
שלבסופוהשניה.העולםבמלחמתרה״ב
הצבאיתשהמסגרתייהזקף,החליטדבר

יוצאיאלף־25מיותרעלתתבססשתוקם
שפע-הארץ־ישראליותויחידותהבריגדה

וששמותיהםבמלחמההבריטיבצבאלו
בד-ייההגנה".שלהאישיתבכרטסתרוכזו
ייהתותחני"יישירו"למשלהוקםזורך

המסגרות-הימי״היישירותגםואחר־כך
ולעודהיםולחילהתותחניםלחילשקדמו
מקצועיות.ויחידותחילות

בן־דודעשהאל
•המייסד

ישרבשיחהב.ג.פתחבן־דוד',יימר
הבריגדהשלהסעדקציןייהייתלעניין,
לנותקיםואתההבריטיבצבאהעברית

עודאזההגנה״.בצבאהסעריחידתאת
צהייל.בשםהשתמשולא

הס-קציןהבריטישבצבאבעוד נדרש
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עבודתם...תמורתשקיבלומיל100של
לאוםצה״להגיע1949במארס־10ב
מכןלאחרקצרוזמןאילת,היארשרש,
כאשריישקם""שלקנטינהשםהוקמה

בידינארזוהקלההשתייהעםהבקבוקים
שלידהשבוייםבמחנהערניים,שבויים

בקבוקכללארוזנצטווהםבאר־שבע.
בתלאותשיעמודכדיבקש,ולעטפובנייר
ניתןלימים,אילת.עדהמשובשתהדרך
שלטהשומםהמדברבלבלראותאזהיה

ליישקס״.ק״מ20שבישר:

אתחנךידיןיגאל
IהראשונההחנותI

דאז,הרמטכ״לחנך1950פסחבערב
הראשונה,ייהיישקםחנותאתידין,יגאל
בהת-חדששלבהחלואילךמכאןביפו.

החליטואחר־כךקצרזמןהשירות.פתחות
יחידהעודיהיהלאשהיישקסייבצהייל,
לכלאזרחית־ציבוריתחברהאלאצבאית,
חבורתהתפטרהההחלטהבעקבותדבר.

והיינץדויטש־דורותובראשםהמייסדים
נצי-מינההצבאבוכוולד.)גדליה(גיאורג

דודהחברה.בהנהלתלהיותמטעמוגים
ביולייירכש״הבטחון,כשרגוריון,בן

ובתעודהבחברהראשונהמניה1952
שלהרשוםהבעלהואכינאמר,שקיבל

אחת.כלל״י1בנותרגילותמניותתשעתעלתנדותעליירכביישק"
מיסמךיישקם"פירסם1951באוגוסטהכיפוריםיוםבמלחמתסואץ

המילו-לחילהשבועיתייהמנ"שנקרא
קו-חמשהקיצובצופיעלשכללאים",לחייליםהאספקהלהובלתמשלהן,רכבהחלהומכאןיישקם"מיפקדתפעלהשםההפצצהלאחרנהרס.הצריףאבלנפגע
גפרורים,קופסאותשתיסיגריות,פסאותלצרכיכשירותהיושלאמשאיותועללהתרח-ההכנותכנפיים.לפרוסלמעשהבעליארבעההיישקם",מיפקדתקיימה

חצישוקולדה,חפיסתחציוופלים,10הראשונות.הניידותהותקנוהלחימה,נח-ייהיישקםששירותלמרותנמשכו,בותהמדד־עלהיומיתישיבתהאתתפקידים,
ורבעתמרוקיםסבוןחציטופי,חבילתהעמידולאהקרבות.בתקופתשולישבוזיבוטינסקי.הירקוןהרחובותבצומתכה

כביסה...סבון|יישקםמיצרכיןונ-מעטיםהיואלוכירכב,כלילרשותולרשותהעמידצה״לשלהכספיםאגף

נות
שירות

השירות

הצבא

תשלומים.
600

כך
הקנטינות

הבריטי

לירות
החל

שלו.

כתקציב

שהתפנו
הובא
ייהיישק"

ציוד

ראשון,

וריהוט

אתלגלגל
ממח-

בשני

מר-

דרשו

חר־כך
היחידות

שתופעל
זוג

לצרכי
לצרכי

שביקשו
אופניים,

החזית.

את

היהירה
אבל

כלי
היה

הרכב

בהמשך
יישירותייישק"

אופנוע,

כלי
העמידו

הראשון
וא־

כיההיא,
ירושלים
לא

הוצנחו

ניתן
הנצורה
לשגרהיה

קופחה

בירושלים

אתאליה
רתבתקופה

בתחום

יישקס״"
ענק,

עד
במהלך

רשת
בעלת
בתי

השנים
שהגיעה

מעמר
כלבו,

למה
עוצבו

גורם

פניה
שהיא
הבכורה

של
כיום:

רבשיווקי
בישראל

חברת
הב-

שמפעילהאדירה,מכונהבמשק.עוצמהרצוהשירותמפקדיהיישקס״.אספקתמהארץ.שברחוהערביםשלנטושכוש

ועד
בהדרגה

מהרה
נוספו
נזקק

קנטינות
לכוחהשירות

במקומות
כריאדם

בכלהקדיםהשקםשונים
מןמעט

שגםזאת,
ממההמועט

לוחמי
שזכו

ירושלים
לוחמים

ייהנו
במקו־
ולו

מסעדות,
ומקיימת

מטבחים
מזנונים,

מתועשים,
שיקמיות,

מכרמחסני
חנויות,

בשר,מוצרילעיבודמפעלסיטונאיים,מטעןלהצניחהוחלטואזאחרים,מותאחריו-ואחריםלתפעלו.
מרכזי.אריזהוביתמתועשתמגדניההמיצרכיםפייפר.מטוסבאמצעותיישקם"יישקם"מטעםהוקמה1960ב־פברוארבקרית־מאירשפעלהקלט,במחנה

כך
כלל
מבני

דובנוב

כשקולה
עדת

בתל־אביב

חיפשו
קריאת

את

שם

תימן,

)וצייטלין
(כיום

עתון.

העתון

יודעי
החלו

גם
הפתיעה

השטח

אז
מגוייסת

לחפש
עברית

את

שליד

במהופךכשהונח
הבוחנים,
ירושלמית,

רחובות
מגוייסים.
והמיבדק

לו
השם

ועדה

תתפו
הולם,
לאחר

לא

קניון
מוניטין,

-
במכרז,

שפניות
לקביעת

25

השביעו

כמרכז

209

שם

שנה

לאישים
עברי

רצונה.
שמות

הקניות
לפני

84
שונים

ששם
הוגשו,

הגדול

לקנטינה.

זה

אנשים
למצוא

ברמת־

ביניהם
הש-

רכש

שם
זאת,

חג

יחי

נארזו

שנלר

האויב.

המטוס
מעל

גיארח.

על
היטב

מטה

במתנות

בירושלים,
המטען

מטענו
הכוח

בחבילות

סמוך

ייהיישקם

בדרכו

הוצנח,
זכו

01וב־

הלוחם,
לקווי
אך
אז

ביוני

נחת

מעל
החזית

לירושלים.

חיילי

המריא

מחנה
הוא

נשי־
בשטח
הל־

אין

שלו,

לתאר

הצהיילי,

את
לתאר

נעשה
יישקס״"

את

מאז

למעשה

המשק

איפוא
ימי

צה״ל
כולו

חלק
שלמנופה

בלעדי

בלתי

בלעדיו.

הבראשית
נפרד
ישראל

ייהיישק"
כולה.

המופלאים

ואין

מהנוף

אלא
ייולנוי

שהיא
גשלהה

דקפידה
לשגש

וי־על
ניתגגית

ח׳שלנכוו
גן.
נוע,

בין
חניונת,

השמות
עדניה

שהוצעו
קני־נא.
•!1שבאאלהורבץ:מדפת־קל,היו

הלוחמים...בעקבותשקמית,השםנבחרדברשלבסופוfin•ישקמו,יאהאז®יחלויהיייקיגר.ועי
הבס־שרכתבאחת",משפחהייאנחנו־1980ב.רקהצה־ייליללכסיקוןשנכנס:לנובליווילקלטלהחדרהלישו•;

יישקסיי,״לספרבהקדמתורביןיצחקהוןבא-המסחרלהתפתחותתרםיישקם"אנוואילוועלייתמדנרתייהי"תדעוגית:
owrהבטחון",כוחותבשירותשנהארבעיםשהקיםהראשוןהואשונות.ביוזמותרץייעברית״.לדובויי

ריחןבה

ביוני
דתלאמ,®

1948

משרדים
כיום

בת
3ית
תופקע־

חמישה
גו,8רו
חנות

••••הדדים

ברחוב
מ3וק3ו

וק

את
המושג

בעקבותיו
אחרות.

השירות
מבצע

הוא
הלכוי,
-

גס
תוך

העצמי,

זה

והחדירו
הוא

שיצר
חיקוי,

זה

את

לשוק
רשתות

אתשטבע
האזרחי.
שיר
המושגים

שראה
אופיר,

האפורה
היישקםיי״,

לאאור
הוצאת
כתב

והיומיומית

מכבר

רבין,
משרד

(כתב

ייעושים
במסירות,

.)הבטחון
וערך

בלאאך
מלאכתם
ייאנשי
יהושע

רוכביםהםאיןותודות.מחמאותקבלתייהוזלו"יימיבצעיהחודש",יימיצר"
יעדים,עלמסתעריםהםאיןטנקים,עלייתחרו"אתוגםעונתית",טרוםויימכירה

הת־בעליהלוחמים,בעקבותבאיםאלאאח־ברשתותעתההקיימתהאריב",הזבן
הניי-מהקנסינותהיישקם",אנשיהילה..רות.

הבית...ניחוחאתלחייליםמביאיםדות,
היוהשניםנמשךהעורף...אלהקשרהם
המ-אתלמלאכדיבחייהם,ששילמוגם

בשבי.שנפלוהיושנפצעו,היושימה.
נוספתחוליהוהינםהיוהםמקרהבכל
בעתהאשאלגםההולכיםהכוחותבתוך

הצורר״.
שלסיפורההואיישקם"שלסיפורו
התפתחותהבסיפורקשורהואהמדינה.

מההסטוריהחלקכברהםוהמאורעות
שלהצמיחהבסיפורכרוךצמיחתושלה.
מדינתשלהמיקרוהואהישראלי.המשק
ישראל.
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