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 MILTOPEמציגה את חרור החרש של
כונני ווינציפטר ומרפסות לשיחות
ממשפחת NDI

:

לא רק שאינך נדרש לשלם עבור המחקר והפיתוח
הרי שכונן הווינציסטר
3.5״  40מ״ב וכן מערכת
מאושרים לשימוש ע״י הצבא האמריקאי״.
המרפסת
פירושו של דבר :המוצרים עונים לדרישות
המדפסת
הקשיחות של ישומי  NDIמהדור הבא.
כונן  RDS40מאפשר אחסון ואחזור נתונים בנפח גדול
בהתאמה ל מער כו ת מחש ב צבאיות המי ועדות
לעמידות בתנאי סביבה טקטיים קשים .הכונן האטום
והשליף
מאפשר עבודה רציפה בטמפרטורות
בתנאי לחות ,חול ,אבק ,גשם ותנאי גובה
קיצוניות,
משתנים בהתאם לדרישות תקני  M1L-E-16400וי
.MIL-E-4158

המדפסת המטלטלת  JET-150מאפשרת פורמאט
הדפסה של  80או  132עמודות לשורה בתצורה קטנת
מימדים ומשקל ובצריכת הספק נמוכה .טכניקת
INKJETדד
מאפשרת פעולת הדפסה שקטה ביותר.
מאפשרת הדפסת DOT-MATRIX,
 DROP-ON-DEMANDעל נייר רגיל ושקפים,
רבתעותקים.
כשמודל נוסף מאפשר הדפסה
המדפסות תוכננו בהתאמה TSEPMET.ל-
והמחיר?  -אנו משאירים את ההפתעה הנעימה
~לסמן
לסיום .אנו מזמינים אותך להתקשר אלינו או
לקבלת פרטים מלאים.

CORPORATION

רח׳ 85,המאבק 741ת.ד .גבעתיים  53101טלי ,035713188 :פקס035712972 :
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;ייבשביל
בנק אוצר החייל מגויים
גם כשאני

»

השתחררתי מקבע ,הקמתי
עם שותפי גדליה חברת בניה
ופתחנו חשבון עסקי
 /בבנק אוצר החייל .עכשיו
הבנק מלווה אותנו בנאמנות
גם בפעילות העסקית.
/
)מיכאל שביט  -רס״ר מיל.
מנכ״ל משותף לחברת הבניה
שביט את (.גדליה
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גליון מסי  (168) 67מארס 1989

עורך ראשי :אהמן לנידות
סגן עורך :דניאל מולד
עורך גראפי :גדשו עמיחי
עורך דפוס :נני אוהד
מערכת :דאד גבאיי  01560צה״ל
טלי 693886
חה>מוכ המערכה :סנן יעל והר
שתן נייחס
גראפיקה :עמיו חדד
צלם ראסי :גיל ארבל
צלמים :תכי קסטת אסף שילה ,משה
מילנר ,שלמה וולקוביץ
מהלקה המודעות :טלי 03-380849
מוצא לאור על־ידי מפקדת היל־האויר
מהיר ליון3:ה  6.5ש״ח
מנר שוהי 36 :ש״ח
בענייני מנויים דגמים וגליונות ישנים
יש לפנות אל:
ההוצאה לאור ,מהלקה הפצה,
רהי דוד אלעזר ,19
הקריה ,תל  -אניב,
טלי 205516
סודר והודפס באמצעות משדד
הביטחון
בדפוס ייגרפוליט״
הפצה :ייגד״

השער:
סקייהוק צילום)נוחת צבע :גיל (ארבל

אימון חם עמי 74

סיוו קוני עמי 50

בכוונת עמי 54

שאלה של פיקוח נפש .יום אחד במגדל ה פיקוח
עסקי אויר .על אנשים ו

אירועים

ענו גונרין

 50שיטות לנטול אח הטרוד באויו .כנס בינלאומי שנערך בישראל

 Hאוקין

2ו

מסוקים נגד הפגנות המוניות .גילויים ראשונים על פעילות חיל־האויר
בשטחים

דוום מרום

14

 43הפלות מכסא הנקר נזקפות לזכותו של אל״מ כי

ישגב נקדימון

16

מעבר להרי אררט .הפן החיל־אוירי של הסיוע לארמניה

יואב וינוגוד

21

ישגב נקדימון

26

ניפגש נאויר 24 .שעות בחיי מפקד ט ייסת

דפי ויטלה

34

פאטריוט גדול .טיל הנ״מ הטוב ב עולם

יואב וינוגרד

36

למה הם נופלים .תאונות קטלניות במטוסי נוסעים

דן ארקין

39

חייו ומוחו של סא״ל אבי לניר .חלק בי

גיא רימון

פרשים קלים .על טייסת מסוקי בל 206

יואב וינוגרד

יש עתידו על טייסת סקייהוק בעלת עבר מ

פואר

מסקיירים בלוע הוולקן .תרגיל שת״פ על טהרת ח ״א

so
34

ייביולי" .מעבורת חלל סובייטית ח דשה

דרור מרום

58

הזוהר והמצוקה .מבט חדש על נושאות מ טוסים

אווי דוומי

60

באויר העולםF-15E .

שרון שדה

66

גיא רימון

69

האריקיינים מעל רוסיה .שת״פ בריטי־רוסי במלחמת העולם ־2ה

ג׳ון ג׳ולי

70

הוק ננעל על מלייט .שיגורים מוצלחים באימונים

יואב וינוגרד

73

אימון נ״מ בכיוון ה נכון

יואב וינוגרד

74

חילוץ ממעבה הג׳ונגל ה וויסנאמי

דרור מרום

76

טיסות סאלוניות .על סימולאטורים ביתיים ל טיסה

יואב וינוגדד

78

העמותה •ממריאה עמותת חיליהאויר יוצאת לדרך

דפי ויסלה

81

דפי ויסלה

83

לא משאירים מיג באויר .דף בספר ה

פוסטר צבעו :׳
תידלוק סקייהוקים באויר ,מלווה •על
ידי מטוסי צילום)פאנטום צבע :גיל
(ארבל

דפי ויסלה

טיסות

רשיון טיס פרטי .מדריך הבטאון להשגת הרשיון הנכסף
לאורך גלד מערכת בסיסית .על הגנה קרקעית בחיל־האויר
בין הבסיסים
מדף אוירי

86
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החודשים הראשונים של  1989הצטיינו ,בלשון סגי נהור ,במספר
גדול של תאונות־אויר קטלניות ,בהן נהרגו מאות נוסעים .תאונות
אלו נבעו מסיבות שונות ומשונות ,החל מחבלה וכלה בפגם טכני.
אך הסיבה הרווחת ביותר לתאונות היתה טעות־אנוש .בין אם
טעות שהתבטאה באחזקה לקויה ,שגרמה ,ככל הנראה ,לקריעתה
של דלת המטען של מטוס ״יונייטד״ בהוואי ושאיבת כתריסר
נוסעים החוצה ,ובין אם טעות־טייס ,שגרמה להתרסקותו של
בואינג  707באיים האזוריים.
הטיסה נחשבת עדיין לאמצעי התעבורה הבטוח ביותר בעולם
וסטטיסטית ,למרות התאונות הקטלניות ,נהרגים פחות אנשים
באויר מאשר על הכבישים .עם זאת ,אי־אפשר להשתחרר מן
ההשפעה המצטברת של מספר כל־כך גבוה של תאונות על
הפסיכולוגיה של הנוסע .האם העלייה המסחררת במספר הנוסעים
האויריים ,שאיפיינה את השנים האחרונות תיעצר ,ונראה ,אולי ,אף
ירידהז מוקדם עדיין להתנבא .מה שברור הוא ,שיצרניות המטו-
סים ,חברות התעופה ומערכות הפיקוח חייבות לעשות מאמץ
יוצא־דופן כדי לנטרל את השפעת המסה הגדולה של התעבורה
האוירית על בטיחות הטיסה .מאמרו של דן ארקין ״למה הם
״נופלים מציע כמה פתרונות אפשריים.
ומעניין לעניין באותו עניין ,אנו מנסים ,בעקבות הכנס הבינלאו-
מי ,שנערך לאחרונה בישראל ,לגלות את נוסחת הפלא ,שתטפל
באבטחת הטיסה מפני נסיונות טרוריסטיים לחטוף מטוסים או
לפוצץ אותם באויר.
ואצלנו :לראשונה אנו חושפים טפח מפעילות מסוקי חיל־האויר
בשטחים .עיקר השימוש שנעשה בחיל־האויר היה לפיזור הפגנות
המוניות .משימה זו בוצעה על־ידי הטלת חומרים שונים מן
המסוקים כדי להרתיע את המפגינים ולפזר אותם .ייאמר מיד,
שהקריטריון העיקרי שעמד לנגד עיני מתכנני המערכות המיוחדות
הללו היה ,שכל החומרים שיפתרו מן המסוק יהיו חומרים בלתי
מזיקים לחלוטין ואיש לא ייפגע מהם.
היערכותו המהירה של חיל־האויר למילוי הדרישה שהוצבה
על־ידי הרמטכ״ל זיכתה אותו בשבחים רבים ובפרס רפא״ל.
ולמשימה מסוג אחר לגמרי :עתה ,משנסתיימו ,אפשר כבר לסכם
את טיסות ״הרכבת ״האוירית לארמניה ,טיסות הסיוע של
חיל־האויר לנפגעי הרעש .מעבר למשימה ההומניטארית ,עבור
חיל־האויר היתה זו התנסות מסוג חדש לגמרי וזו הפעם הראשונה
שמטוסי חיל־האויר נחתו בברית־המועצות .ואם כבר מדברים על
ברית־המועצות ,אנו מזכירים עוד שיתוף פעולה יוצא־דופן ,הפעם
בריטי־סובייטי ,שהתרחש במלחמת העולם השנייה .ועוד משהו
הקשור למלחמה זו :מאמר מקיף ,ראשון מסוגו ,של אל״מ אורי
דרומי ,על נושאות מטוסים .נקודת מבט עכשווית על מערכת־
לחימה עיקרית בימי מלחמת העולם השנייה ,שבימינו מתחילה
לעורר סימני שאלה .האם יש מקום גם בשדה הקרב העתידי
לנושאת המטוסים?
אחד המיגזרים החיוניים ביותר לפעילותו המבצעית  -והיומ-
יומית  -של תיל־האויר הוא מערך הבקרה .בגליון זה מאירים מערך
זה משתי זוויות 24 :שעות במגדל פיקוח ברגיעה ,וסיפורו היחיד
במינו של אל״מ כ׳  -בקר שלזכותו  43הפלות ,כלומר ,הוא היה
מעורב ,מן הקרקע ,בקרבות־אויר בהם הופלו  43מטוסים.
ועוד בבטאון :מדריך לרכישת רשיון טיס פרטי בישראל ומוסף
צבעוני במיוחד ,שבו תוכל ללמוד איך לטוס גם בלי הרשיון הזה,
מהסלון שבביתך.
קריאה נעימה
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מגדל הפיקוח ער  24שעות ביממה

M

שאלה של

פיקוח נפש
את המגע הראשון שלנו
עם מגדל הפיקוח בבסיס
חיל־האויר ברמון יצר
טייסהפסנה.
הוא הודיע בקשר על
הגובה והמיקום שלנו,
וכעבור דקות אחדות
נשמע קולו של הפקח:
״רשאי ״לנחות.
מלמעלה ראינו את
המגדל .דקות ספורות
אחרי הנחיתה כבר
היינו בתוך מרכז
הפיקוח של הבסיס

יאיר ,בדרך
להסמכה :דו״ח
מדוייק מכל
עמדה ,על כל
בעיה

מאת דפי ויטלה צילם עמיר חדד
5
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מגדל פיצה
טייס אחד ,בין נגיסה לנגיסה ,ללא שום כוונות מוקדמות להכליל עצמו בין דפי
ההיסטוריה של מגדל הפיקוח ,פלט :יש מגדל פיזה ,זה באיטליה ,ויש מגדל פיצה וזה
פה .אף אחד לא מוכן להתחייב אם אלה היו המלים המדויקות ,אבל זה פחות או יותר
היה הרעיון המרכזי .האגדה ,שנרקמה אחר־כך ,בתורנויות הלילה האינסופיות מספרת,
שאותו טייס מדושן־עונג וסמוק־לחיים ,סיים את הפיצה ,שהובאה חמה־חמה
מהטאבון וביקש עוד.
במגדל זוכרים לו ,לאותו טייס ,את ההערה ,ובכל ערב בו בוערים עצים בטאבון
ומגשי פיצה עמוסי גבינה צהובה עושים דרכם בעצלתיים במעלה המדרגות ,נזכר
מישהו בהערה וטופח בחיבה לעימנואל ,פקח־טיסה ואופה־פיתות במיקצועו ,טפיחה
ידידותית על השכם.
זה באמת מגדל יוצא־דופן .לא רק בגלל הפיצות והטאבון ,הממוקם במקום בו נגמר
שולחן הפיקוח האחרון ומתחילים חיי החברה של המגדל .זה גם ההומור ,שכמה נדוש
לומר את זה ,אבל זר לא יבינו ,זה ההווי המיוחד כל־כך ,ייהייקודים בהם הם מדברים
בינם לבין עצמם ,המטבח ,המקלחת המשותפת ,התורנויות בלילה ,האוירה המשפח-
תית ,אורות המסלול ,שנמשכים ונמשכים .בעצם ,הכל .החיים במגדל  24שעות
ביממה .כמו הנסיכה ,שנעלו אותה במגדל .רק שבמקרה הזה ,הנסיכה לא משליכה את
צמתה לבן־העניים ,שיטפס אליה .טוב לה כמו שהיא ,שם ,למעלה ,במגדל הזכוכית.
היום ,מעשה־שטן ,מאוחדים החברה במגדל בדיעה ,שהפיצה יצאה גרועה .רונן
טוען ,שזו זוועה מרוכזת ומרחיק ממנו את הפיצה בשאט־נפש .מקרה בצל .מומו,
מפקד המגדל ,מלמד סנגוריה על גוזליו ומספר שבדררכלל יוצא יותר טוב .יייצא דיקט
וזהו ״ מסכם עימנואל ביובש ומסכים להרחיב :יינו ,בטח ,היום נתתי ליהודה ואיציק
לעשות את הפיצה ותראו מה יייצא.
לעיתים קרובות רואים הטייסים הנוחתים את הטאבון הבוער על המגדל ומודיעים
בקשר :תכינו לי מנה ,אני כבר מגיע .סא״ל ר ,מפקד טייסת 16־ ,Fהגיע למגדל עם בנו
הקטן .הוא לא ראה את האור מלמעלה .זה כבר עניין של אינטואיציה .השניים דווקא
טענו שהפיצה היתה די טובה .הקטן ,אם לדייק ,עדיין לא מסוגל לטעון בבהירות
הרצויה ,אבל מהבעת פניו ניכר שהוא אינו סובל במיוחד.

בחוץ היו השמיים כחולים ויפים,
ובפנים היו המון כפתורים ,חיילים
במדים ,טלפונים ,ציפצופים ,רחש של
דיבור מהיר בקשר .הקומה העליונה
במגדל .מגיעים אליה דרך חדר הטכ-
נאים ,שהוא התחתון ,ודרך קומת חדרי
המגורים :המיטבחון ,המועדון ,המק-
לחת.
יומו של פקח במגדל מתחיל עם
זריחת החמה ,כאשר כבר באור ראשון
יוצא פקח לבדיקת מסלולים ,שאחריה
יהיו המסלולים נקיים מחול או ברגי
מטוסים למיניהם.
בקומה העליונה במגדל מבלים הפק-
חים את מרבית זמנם .זו הקומה שלעו-
לם אינה ריקה .עשרים וארבע שעות
ביממה 365 ,ימים בשנה נמצאים שם
פקחים  -ותמיד לפחות שניים יימוסמ-
כיס״ .מוסמך ,פירושו רשאי לאשר
נחיתה או המראה .מוסמך מסייע לטייס
לנחות בתנאי מזג־אויר קשים בעזרת
^ , GCAומבטיח המראה ונחיתה בטו-
חים.
בשבע ורבע בבוקר נאספים אנשי
המגדל לתדריך הבוקר .מפקד המגדל
סוקר את לוח הטיסות הצפוי באותו
היום ומשבץ את אנשי הצוות שלו
סביב העמדות .בתדריך יושבים מוסמ-
כים ומתלמדים זה לצד זה .מאוחר
יותר ,יהיו גם בכל עמדה מתלמדים
ומוסמכים זה בצד זה .המטרה היא
להסמיך עד כמה שיותר מהר ,עם דגש
על מיקצועיות .ההסמכה המהירה ביו-
תר היא כעבור שנה וחצי.

לנתח בל נתון

השעה שעת ערב ,השעון ,שממלא ברחש את יעודו ,מראה  .6.59בחוץ כבר חושך,
16־ Fממריא בשאון .מחזה מדהים ,טיל קטן עם מבער אחורי באור סגלגל .האב־מפקד
מניח בזהירות את בנו על שולחן הבקרה ופונה לאינסטינקטים של העולל  -ייהנה
מטוס ,תראה מטוס״ ,מתלהב מפקד הטייסת .והבקרים מחייכים ברווח הצר בין הפה
למכשיר הקשר .הזאטוט צוהל .אחר־כך נוחת שם ייקופטל״ שבפירוש לשפת העוללים
זהו ,כמובן ,הליקופטר .והזאטוט :ייא־מא ,א־מא״.
אין דיסטאנס במגדל הזה .וגר קצין עם חוגר .מומו טוען שזו הדרך הטובה ביותר.
וגם שאר הקצינים ועל אחת כמה וכמה החוגרים מחזקים את ידיו .לא מאמינים
בריחוק ,בלתת ולקבל פקודות ,כשאפשר לעשות את זה ברוח טובה.
רונן טוען ,שלא אוהבים אותם בבסיס .הוא לא מתמרמר ,דווקא די מבין אותם:
מבחינה חיצונית אנחנו נראים די סנובים  -יושבים פה במגדל ועובדים עם חולצות
לבנות ובערב כשמשעמם מביאים סרטי וידאו .כשפקח מגיע למטבח ומבקש משהו
מתמיצים־פנים ,רואים אותנו כאוכלי־חינם ,לא מבינים ,שאנחנו נשארים ערים כל
עמיו חדד
הלילה ועושים עבודה ח שובה.

למי שלא ראה מגדל־פיקוח מימיו -
הרי שזהו חדר גדול ,בצורת מחומש,
ומרבית ייהייכתלים הם חלונות גדולים.
יש בו ארבע עמדות :מוטורולה ,הסעה,
הגשה ועמדת הטלפונים והמנהל ,בעמ-
דות ההסעה וההגשה מדבר הפקח ישי-
רות עם הטייס  -אלו עמדות המוסמ-
כים.
על כל העמדות הפזורות במגדל
אחראי המנהל ,שהוא מפקד המישמרת.
הוא מבצע גם את התחקיר בסיום
הפיריט )מחזור (טיסות הראשון.
ביום בו ביקרנו במגדל היו בפיריט
הראשון  42מטוסים .משמע 42 ,אישו־
רי המראה ,הבאות להקפה והנחתות.
מרבית הזמן ישב סגן מי ,המנהל ,על
כסאו .הכל התנהל כשורה7 :״ עם
הרוח 6 ,לצולבת  -נכנס להקפה ״ פעם
אחת קם ועזר לעמדת ההגשה  -העמדה
שמגישה את הטייס להקפה.
בדרך־כלל לפני שהמטוס נוחת הוא
מבצע הקפה באויר סביב המסלולים,
שבסיומה הוא מאבד גובה ומהירות
ומבצע נחיתה בטוחה ומסודרת.
אומר סגן מ:י ייהטייס צריך להגיע
בגובה מסויים להקפה ,שבסיומה הוא
נוחת .אנחנו יכולים לראות בבירור את
המטוס רק ^ . gcaאם התנאים
טובים ,רואים את המטוס גם דרך
החלון והוא מדווח על יימיקומו.
לצד המגדל למטה עומדים בכוננות
צוותי החילוץ .טייס המדווח על תקלה
בזמן הנחיתה או ההמראה ,מזעיק על־
ידי הסירנה שבמגדל את הכבאים,

האורות לא ככים גם כליל
האמבולנס ,הטכנאים וכל מי שנחוץ
עוד בשעת חירום .מייד עם הישמע
הסירנה מתחילות התכונה והתנועה.
תוך שניות הכל מוכנים בקצה המסלו-
לים ,מחכים לאישור לעלות.
לאחר שהמטוס האחרון נחת בסיום
כל הפיריטים במישמרת ,מורידים כל
אנשי הצוות במגדל את האוזניות
ומשלבים ידיים .העיניים אינן נחות
לעולם .גם בשעת התחקיר ,כאשר
יושבים כולם סביב המנהל ,משקיפים
הפקחים החוצה .בתחקיר מוסר כל אחד
דו״ח מהעמדה בה ישב על בעיות או
תקלות בהן נתקל .הסיבה שהמנהל
מוסברת
קודם־לכן
התערב
באינפורמאציה מוטעית מהטייס .ייסך־
הכל היה בסדר .חבריה שימרו על
הרמה ״ מסיים סגן מי.
סמל עי :ייהיה פיריט די קשה ,ואני
שמח שעמדנו באתגר .המתח בעבודה
ממריץ ומחזק .זו עבודה עם אתגר
יייומי.
בקומה העליונה נשארים שני פקחים
מוסמכים ,אך עיקר הפעילות עוברת
עתה למטבח .ארוחת־הבוקר תוגש גם
לחבריה למעלה .בעוד שעה מתחילות
שוב טיסות ,שלפניהן יתבצע ,כמובן,
תדריך.
חדר ה־  . GC Aסג״מ רי מסביר:
ייקורה לעיתים ,בעיקר בחורף,
שמתהווים תנאי מזג־אויר קשים לנחי-
תה .הטייסים נזקקים לעזרה משום
שיכולת הראייה שלהם מוגבלת .המכ-
שיר הזה ,ה־  , GCAיכול להביא את
המטוס להקפה ,ולספק לו את הנתונים
הדרושים לנחיתה בטוחה ,בהתאם
לתנאי הרוח והעננים ,וכל זאת על־ידי
זיהוי מיקומו המדוייק .כלומר ,תוצאה
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יי-
מצבי־חירום בזמראמת
•

לקחת החלטות
קשות בואש קו

%T

ישירה של יכולת ניתוח הנתונים הטו-
בה מצד הפקח ,תתרום להנחתת המטוס
בביטחה .על הפקח לצבור לפחות 80
שעות־אימון על הי  , GC Aלפני שיי-
שב מולו לבד ויתפעל אותו ייבעצמו.

תחקיר רודף תחקיר
עם שקיעת החמה ייבדקו המסלולים
ואורות המסלולים בפעם השנייה באו-
תו יום .במגדל יושבת יחידת
מטאורולוגיה ,המודדת בכל שעה את
הלחות והטמפראטורה ומדווחת עליהם
למגדל.
מוסיף סגן מי :ייכל אחד מתקדם לפי
קצב אישי בהתאם ליכולתו ,והתחרות
בונה .המגדל הוא מקום הישגי ,כמו כל
מקום בעל רמה מיקצועית גבוהה .מדי
שבוע נערכת בחינת־בקיאות לפקחים
והתוצאות נתלות על לוח המודעות .זה
מחייב שינון תמידי של החומר .האחר-
יות הרבה שיש לנו על חומר אנושי
טוב וציוד יקר מחייבת רצינות יירבה.
שלושת־רבעי שעה לפני התחלת
טיסות הלילה מתבצע התדריך לצוות
המגדל .בזמן שנשאר לאחר חלוקת
העמדות נערכת שיחת־העשרה״״ -
הפעם על רשת העצירה .מפעיל הרשת
מתאר את המבנה המיוחד שלה )סיבים
(חזקים ואת מערכת ההפעלה ההידראו-
לית.

ונות ,המסלולים נראים חגיגיים ,ואפ-
שר לחוש בהתרגשות מסוימת.
יירשאי יילהמריא ראשון כבר נשמע
והחבריה בעמדות ,שומעים רעש של
מטוס ממרחק .לפתע נראה מחזה
מרהיב־עין :אור צהוב בחזית ,אורות
אדומים בצדדים ,ומאחור להבה בשלל
צבעי האש הקיימים  -המבער נראה
במלוא הדרו למרחקים.
לפי השקט שהשתרר במגדל מתברר
שליופי הזה לא מתרגלים .זה אחר זה
ממריאים המטוסים ,וזה אחר זה יורדים
החבריה לעמדת ה־  . GCAמדהים
לראות כיצד מקו קטנטן ,הנראה על
המסך רחוק וגבוה ,קורם עור ,גידים
ופלדה מטוסיקרב ,המתקרב ,ניגש,
ומבצע נחיתה מושלמת ומסודרת.

הכל לקראת היירשאי
יילהמריא
לילה בקומה העליונה .בחוץ חשוך
וקר אך בפנים מואר וחמים .אורות
צבעוניים רבים משתקפים מכל החל-

שי ,בעמדת ההנחתה

ייקשר־עיו״ .שניות אחדות לפני הנחי-
תה שומעים את הפקח מכריז ומאשר כי
הטייס ראה את הקרקע והמסלול.
לילה יורד על המגדל ,שניים נשא-
רים ,השאר יורדים ייהביתה״ .עוד
יום־עבודה נותר מאחורי הפקחים .אך
ההמולה אינה פוסקת עד לשעות הק-
טנות של הלילה.
כשכבר נדמה שהנה הגענו סוף־סוף
אל המנוחה ,נשמעת אזעקה המקפיצה
אותנו על הרגליים .צוות המגדל נותר
אדיש .מסתבר ,שהכל רגילים לבדיקת
הסירנה בשעת לילה מאוחרת זו -
כולם חוץ מאיתנו.
אור ראשון .רכב כבר יצא למסלו-
לים .עוד מעט יחל התדריך .ובאויר
ריח של בוקר ביתי ,קפה וטוסטים -
ממש משפחה.

את דובו כפקח טיסה החל רס״ן עי
בצפון הארץ .לאחר שלושה חודשים
כפקח יצא לקורס־קצינים .שנות ההסמ-
כה ,אף הן בצפון ,זכורות לו לטובה.
לבסוף קיבל פיקוד על מגדל.
מספר רס״ן עי :ייכל תקופת השהייה
בצפון מתאפיינת בתקופה מיבצעית .לגבי
המגדל זהו מצב של כוננות מליאה 24
שעות ביממה .הכוננות גורמת למתח
ולחוויות יימסמרות־שיער.
העבודה במגדל גדושת מתח ועניין גם
בימי רגי עה :ייאין מקרה שחוזר על ;עצמו
גם אם זו אותה תקלת־חשמל .הפקח תייב
להיות בעל ראש פתוח ,ער לשינויים
המתרחשים ובעל יכולת התמודדות
במצבי־לחץ .הקושי והאתגר הם ,בעיקר,
בלקיחת ההחלטות במצבי־לחץ.
דונמה :מטוס הגיע לנחיתה ,החל
בביצוע ההקפה ולפתע הוא מודיע ,שיש
לו קצר חשמלי ועשן בתא .לטווח קצר
פירוש העשן ראות מוגבלת ,דבר המסבך
את ההנחתה .בסיום ההקפה הגיע הטייס
לא טוב למסלול ונשלח להקפה חוזרת.
לאחר שלוש הקפות ,שהסתיימו רע ,היה
הכוח להגחיתו בכל מצב .הייתי חייב
לקחת החלטה איך להנחיתו בדרך הכי־
פחות מסוכנת ,בהתאם לתנאים .לבסוף,
בראות מוגבלת ,הנחתנו אותו בסיבוב
משום שמהצד ראה ברור יותר.
נבל מקרה של נחיתה בחירום ,ולא
משנה מה התקלה ,כשהאירוע מסתיים
בשלום יש סיפוק .כל הצוותים פועלים
יחד בהארמוניה כדי להשיג יעילות וביט-
חון מיוביים.
אירוע נוסף שקשה לרס״ן עי לשכוח
התרחש בליל גשם :ייהעלינו הרבה מטו-
סים לאויר ,רק מסלול אחד הוכר כבטוח
לנחיתה במזג־ האויו הקשה .המטוס השני
שוחת החליק רסגרי את המסלול
האופטימאלי .למעלה החלו מצטברים
המטוסים ,מחכים לאישורי־נחיתה .הייתי
חייב להחליט אם מחכים עד שהמסלול
יושמש או שמסתכנים בפתיחת מסלול
נוסף .אלו החלטות קשות ,הקובעות גור-
לם של טייסים .לבסוף ,הושמש המסלול
במהרה ,והכל הסתיים ייבשלום.
פקחים ובים היו עדים לתאונות שנגר-
מו כתוצאה מנחיתת מטוס כשגלנליו
אינם בחוץ .לחיכוך המטוס באדמה תוצ-
אות הרסניות .כיום אסור להנחית מטוס
ללא בדיקת מיקום הגלגלים.
על נך מספר רסיין עי :ייבמלחמת לבנון
בא מטוס פאנטום לנחיתה .הפאנטום
נפגע בשעת משימה ,והגלגל מכן הנסע
הימני שלו נפל .הפקח ,שהיה ממונה על
בדיקת הגלגלים ,הבחין בכך ושלח את
המטוס סביב .על־מנת לוודא אם הזיהוי
אכן היה נכון ,בדק מטוס אחו שהיה
באויר ואישר שאין גלגל .ננקטו האמצ-
עים :פינוי המסלול ,הזעקת צוותי החי-
לוץ ,הפעלת כבל־עצירה .המטוס נחת
ונעצר על־ידי הכבל .בזכות אנשי המגדל
נמנע ייאסון.

7
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אתה זכאי? רק משרתי קבע ,אזרחים עובדי צהייל ,עובדי מערכת הבטחון ,עובדי
התעשיות הצבאיות ,מקבלי תגמולים וגמלאי מערכת הבסחון  -זכאים לפתוח
ייחשבון־שני״ בבנק אוצר החייל
אתה חייבו הבט בייחליפות ייהאשראי היחודיות להן זכאים ,לקוחות מערכת הבטחון,
)"
בבנק אוצר החייל ,ותחליט שגם אתה חייב חשבון כזה.

mm
סוג ההלוואה

הלוואה לא צמודה
בריבית משתנה
לפי שינויים בפריים
הלוואה צמודת מדד

הלוואה צמודת מדד

הלוואה צמודת מדד
משולבת

התכנית מתאימה במיוחד לעמיתי קרן חסכון צבא קבע וקרן סמדר.

כלקוח חדש בייחשבון שנייייייבאפשרותך להתאים את גודל ההלוואה ,מועד החזר קרן
ההלוואה וגודל התשלום החודשי ,ליכולת ההחזר הכוללת שלן־) (4).ראה (טבלה

הלוואה עד  12 000שירו בריבית
ובהחזר חודשי נמוכים ייביות"
שעור הריבית
החודשית

החזר קרן ההלוואהלפי) המפורט מטהו

דוגמת החזר חודשי

והחזר ריבית כל חודש

להלוואה של  2,000וש״ח

בסוף תקופת ההלוואה עד 18

2%

0.79%

חודש) (3)(2במועד מותאם
לקבלת תקבול חד־פעמי מוכח.
עד  86תשלומים חודשיים

0.79%

0.79%

 193ש(צמו")ייח

של קרן וריבית

בסוף תקופת ההלוואה

 240ש(משתנ")ייח

(3א)2

במועד מותאם לקבלת
תקבול חד־פעמי מוכח
שלב אי :במשך  16עד  36חודש
תשלם ריבית בלבד )עד למועד בו
תוכל להחזיר סכום חד־פעמי גדול
ע״ח קרן ההלואה־לדוגמא (5/90
שלב בי :לאחר ההחזר  -חד פעמי
ע״ח קרן ההלואה )לדוגמא 4,000
ש״ח מתוך ( 12,000שייח תחזיר את
יתרת ההלואה ־72ב תשלומים
חודשיים של קרן וריבית

 95ש (צמו")ייח

 95ש(צמו")ייח

( 146שייחוצמוד

) (1להלוואות בתנאים הדל זכאים נם לקוחות ותיקים של הבנק שלא קיבלו הלוואה ,או שהשלימו ההחזר של הלוואות קודמות.
) (2במידה וגודל ההלוואה המבוקשת עד  12,000ש״ח גבוה ־90%מ מגודל התקבול החד פעמי הצפוי בעתיד ,ניתן לקבל הלוואה משלימה בהחזר קרן וריבית כל חודש.
) (3לדוגמא :בתום תוכנית חסכון ,מכירת מניות בנקאיות ,נזילות קופת נמל ,קבלת קרן חסכון צבא קבע במאי  ,1990ייקבלתייקרן־סמדר באפריל  1990או  991ו וכוי.
) (4קבלת ההלוואות מותנית ביכולת החזר מתאימה
ניתן לקבל בכל סניפי הבנק

פרטים על כל ההטבות לבעלי ייחשבון שניי -
וטלפונית במוקד ההלואות של הבנק () 03 5610012רותי

I^^H^^I^^^H

בנק משפהת כוחות הביטחון

••

•בו ארי
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אנשיסיאירועיסיאקטואליה

עורך  -ענר גובריך

סעודיה מתחמשת
בארה״ב
שגריר סעודיה בארהייב ,הנסיך באנדר
בן סולטאן ,ערך בינואר ביקורים אצל פקידי
ממשל אמריקנים בכירים לשם הבטחת
תמיכתם בתוכנית הרכש הביטחוני ,שאותה
מבקשים הסעודים לבצע בארהייב.
התוכנית כוללת רכישת מטוסי F-16
מתוצרת חברת ייג׳נראל יידיינאמיקס או
מטוסי  F-18של יימקדונל דאגלאס״ ,אשר
יחליפו את  100מטוסי ־5ה? -הסעודיים
המתיישנים.
נראה ,שארה״ב עשוייה לחתום 991ביס
עם סעודיה על עסקות בערך כולל של 1.6
מיליארד דולאר .ייתכן ,שכבר בשנה הבאה
תסוכם עם הסעודים מכירת 300־ 500טאנקי
ייאייבראמס אם־ו ייאי־ו וציוד תיקשורת,
כשהעדיפות העיקרית היא חיזוק כוחות
השריון והאויר.
בקרב חוגיס בכירים מתארגנת התנגדות
ליוזמה זו ובראשה הסנאטור אלאן
קראנסטון .הנימוק העיקרי נגד העיסקה הוא
סירובה של סעודיה להכיר בישראל
ותמיכתה בחרם נגד ישראל.
הסעודים מעדיפים לרכוש את המטוסים
האמריקניים עליפני שותפות בפרוייקט
המטוס האירופי או בפרוייקט הצרפתי ,אם
כי אפשרות זו לא ירדה מעל הפרק והיא
מוחזקת ע־ידי הסעודים כקלף־מיקות מול
הקונגרס המתנגד לעיסקה.
הסעתים מתעניינים גם ברכישת מטוסי
סיור  p-3אוריון של יילוקהיד״ .לא מכבר
חתמו עם חברת  FMCהאמריקנית על
עיסקה בת  550מיליון דולאר לאספקת 200
רכבים קרביים מדגם ייבראדלי״ לצבא
הסעודי.
שרון שדה

אור אדום ללוחמה
כימית

מאז ועידת פאריס בנושא הנשק הכימי
שהתקיימה בינואר השנה בהשתתפות 149
מדינות לא יורד הנושא מהכותרות.
בגרמניה הפך לפרשה פוליטית ביטחונית,
המסעירה אתדעת־הקהל .הסערה לא פרצה
רק משום שהתגלה כי חברות גרמניות
השתתפו בייצור ובאספקת חומרים למפעל
הגזים בלוב ,אלא בעיקר משום שהתברר גם
כי הממשלה הגרמנית ידעה על כך ובכל זאת
לא עשתה דבר כדי למנוע זאת .עובדה זו
חמורה במיוחד לאור הרגישות בדעת הקהל
העולמית לעברה של גרמניה .שערוריית
הסיוע ללוב קיבלה מימדים חדשים לאחר
שהתברר ,כי מפעלים מערביגרמניים סייעו
גם לעיראק לייצר נשק כימי וכנראה גם
נשק בקטריולוגי .לאחר לחץ דעת הקהל
האמריקנית והגרמנית נאלצה ממשלת בון
להודות בהשתתפותה ואף לגבש תוכנית
להחרים את הרווחים שנתקבלו מיצוא
בלתי־חוקי של נשק או ציוד כימי.
שמואל מאיר ,חוקר במכון למחקרים
אסטראטגיים ע״ש יפה באוניברסיטת תל־
אביב ,סבור כי לוועידת פאריס היתה
חשיבות גדולה .אומנם ,אומר מאיר ,הפעלת

המפעל הלובי לייצור
נשק בימי בדבתא:
לא ניתן
לעיתונאים
להתקרב יותר

נשק כימי במלחמת איראויעיראק היתה
המקרה החריג הרחב ביותר של שימוש
בנשק זה מאז מלחמת העולם הראשונה,
אולם מאז היו מקרים נוספים של שימוש
בנשק זה .ההלם מתוצאותיו של הנשק
הכימי במלחמת העולם הראשונה הביא ב־
 1925לחתימת פרוטוקול ז׳נבה .אך הסכם זה
אסר רק על השימוש בנשק הכימי אך לא על
ייצורו ופיתוחו .שתי המעצמות הגדולות,
שלהן עניין רב בבליטתו של נשק זה,
הבחינו בחלל שנוצר והתכנסו שוב בשנות
השבעים כדי לקבוע את האיסור /ייהכוללי
כלומר איסור לא רק על שימוש ,אלא גם על
הפצה וייצור .אך הדיונים התנהלו
בעצלתיים ולא הניבו פירות .רק בשנה
שעברה חלה פריצתידרך בהשפעת מלחמת
אירארעיראק .זו היתה הסיבה להתכנסותן
של המדינות ,בחסות שתי המעצמות
הגדולות ,בוועידת פאריס .לרעת מאיר,
טועים אלה שהתאכזבו מתוצאותיה של
ועידת פאריס משום שציפו לחתימת אמנה.

ייבפאריס לא היתה מלכתחילה כוונה לחתום
על הסכם ״ הוא אומר ,ייהמטרה היתה לסייע
ולזרז את הכנת האמנה הכוללת בז׳נבה.
אומנם ,בסופוישל־דבר ,היה רק גילוי דעת
דקלראטיבי ,שעליו חתמו כל המדינות.
אולם הצהרה זו היא שהיתה מטרת
ייהוועידה.
מאיר מצביע על הצלחה ישראלית
בוועידה :ניסיונם של גוש המדינות
הערביות לכרוך את הנשק הכימי בנשק
הגרעיני ,כלומר ,להבטיח אי־שימוש בנשק
זה ,בתנאי שישראל תתפרק מנשק גרעיני,
אשר לטענתן מצוי בידה ,נכשל .עמדה זו
חזרה בכל נאומיהם של שרי החוץ הערביים,
כולל זה של מצרים ,ונראה ,כי היתה
מתואמת היטב .למרות הלחץ הכבד,
שהפעילו מדינות־ערב ,אין לכך זכר בהודעה
המסכמת ,שהיא ,למעשה ,ההודעה הקובעת.
ההפתעה הגדולה ,היתה ,כמובן ,הודעתה
הדראמטית של בריהיימ ,שהכריזה על פירוק
נשק כימי באורח תד־צדדי ,עוד לפני חתימת

ההסכם בז׳נבה .אין ייספק ,אומר מאיר ,כי
הרוסים זכו בנקודות רבות בדעת הקהל
האמריקנית והאמריקנים היו צריכים
להתפתל כדי להסביר שגם להם כוונות
רציניות בנושא הנשק ייהכימי.
מאיר טוען ,כי המטרה העיקרית של
הוועידה היתה ללחוץ על מערביגרמניה,
אירופה ולוב .אין זה מקרה ,לדעתו ,שבדיוק
באותו זמן היתה החרפה בעימות הלובי־
אמריקני .באותה תקופה חשפו האמריקנים
את החומר המודיעיני על המפעל הכימי
בלוב והזיזו את כוחות הצי השישי קרוב
יחסית למפעל .גם הפלתם של המטוסים
הלוביים ,אף שלא תוכננה ,מראש ,הוסיפה
לאימפאקט וללחץ על הגרמנים והלובים.
שמואל מאיר מבקר את הטיפול הישראלי
בפרשה :ייההתייחסות של ישראל בנושא
הנשק הכימי היתה תמיד מינורית ,משום
שלישראל יש אינטרס במכירת נשק
לגרמניה .ישראל ידעה תמיד שחברות
גרמניות מוכרות נשק כימי לעיראק ואף־
על־פי־כן בחרה להסתפק במחאות
דיפלומאטיות מנומסות .עניין זה מקומם
דווקא משום שלישראל יש כוח מוסרי יותר
מלכל מדינה אחרת להתנגד לסיוע בנשק
כימי למדינות ייערב.
מאיר מתנגד לתפיסה הרווחת באחרונה
בקרב פרשנים צבאיים כי מלחמת איראוי
עיראק הסירה את העכבות המוסריות מפני
שימוש נרחב בטילים ובנשק כימי נגד
מטרות בעורף האזרחי והפכה את הנשק
הכימי ללגיטימי .לדעתו ,הדגם של איראן־
עיראק אינו ישים למלחמה במזרח־התיכון.
את הסיבה העיקרית לכך שהתפתחות מסוג
זה לא תתרחש הוא רואה בכושר ההרתעה
של חיל־האויר הישראלי .עובדה היא ,טוען
מאיר ,כי ההרתעה הישראלית כבר פעלה
בעבר בהצלחה נגד נשק כימי .בשנות
השישים והשבעים היה למצרים נשק כימי.

•פרסו ראשון
היל זמנים במזרח .מפקד חיל־האויר ,האלוף אביה? ־עלן/,בעולה לטיסה במטוס  F-5איראני בשנת ,96 6בשיא;
פריחתם של יחסי ישראל  -איראן .הסיפור שמאחורי הצילום ,הרואה אור לראשונה ,מופיע )בספר של שמואל שגב
האיראני״ .ראה עמוד 91
ייהקש"
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שאותו הפעילה במלחמת תימן נגד כוחות
חלשים ,אך היא מעולם לא הפעילה אותו
נגד ישראל .גם משוואת הכוחות נין עיראק
ואיראן אינה דומה כלל ועיקר למשוואת
הכוחות ישראליסוריה .העוצמה האוירית
העיראקית לא נתקלה מעולם בהרתעה
רצינית מהצד השני .בסופו־של־דבר ,טוען
מאיר ,האוירה שנוצרה בעולם נגד שימוש
בנשק כימי תגביר את הלחץ על מדינות
ערב להצטרף לאמנה האוסרת על לוחמה
כימית.

ייצוא של ביטחון
ייאויר
התעצמותו והשתכללותו של הטרור
האוירי בעשור האחרון ,והמוניטין הרבים
שיצאו לישראל בנושא המלחמה בטרור,
תרמו לצמיחתו של ענף מיוחד בקרב מספר
חברות ישראליות לביטחון וחקירות -
אבטחת חכרות־תעופה ושדות־תעופה.
איי סי טי אס היא אחת החברות המובילות,
בתחום זה .חברות־תעופה רבות באירופה
ובארה״ב שכרו את שירותה של החברה
המורכבת ,רובה ככולה ,מיוצאי כוחות
הביטחון וחברת ייאל־על״.
מנחם בכרך ,סמנכ״ל החברה ,אומר ,כי
תחום אבטחה אוירית קיים בחברה למן
 ,1981אך רק בשלוש השנים האחרונות צמח
והפך לאחד התחומים העיקריים שהחברה
עוסקת בהם .תפקידה של איי סי טי אס הוא
לבנות את כל מערך הביטחון של חברת־
התעופה ,כשאחת המשימות הקשות היא
להדריך ולהסמיך עשרות עובדים מקומיים
חסרי ניסיון ביטחוני לשרת כאנשי ביטחון,
סלקטורים ,תחקירנים וקציני ביטחון .לשם
כך ,מקיימת החברה קורס מיוחד לעובדים,
הנמשך כחודשיים ,באחד המלונות באירופה.
זוהי מעין ייטירונות אירופית״ ,שמטרתה
להפוך את הצוות המקומי לצוות מיומן רגיש
ומתורגל שיוכל להגיב בזמן־אמת לפיגועי
טרור אוירי.
בשלב השני יוצא מנהל מטעם החברה עם
עובדי הביטחון הטריים לשטח .נערכים
תירגולים וסימולאציות ,עד יישייצוערי
הביטחון מקבלים הסמכה והופכים לקצינים.
מאחר שיש סכנה להיווצרותם של קשרים
בין עובדי הביטחון לבין אירגוני המחבלים
עצמם ,נבדק עברו של כל עובד בשבע
עיניים .הבדיקה כוללת תחקירים ביטחוניים
ומודיעיניים ,ראיונות אישיים ובדיקות
גראפולוגיות.
לדעת בכרך אחת הבעיות העיקריות
באבטחת נמלי תעופה בחו״ל היא חוסר
הרגישות של הממשלה והאזרחים לפעולות
הבדיקה ,הדורשות לא־פעם ,אפליה של
נוסעים אחדים על־פי דרכונם וצורתם
החיצונית ,חיטוט בחפצים אישיים ובבגדי
הנוסע ,שאלות תחקיר ובדיקות אחרות שיש
בהן משום חדירה לצינעת הפרט של הנוסע.
בארץ ,אומר בכרך ,לא קיימת בעיה מסוג
זה .ראשית ,משום שהמודעות לנושא הטרור
גבוהה ושנית משום שיש גיבוי ממשלתי.
באופן עקרוני ,קצין ביטחון רשאי ,ואף
חייב ,להשאיר על הקרקע נוסע המסרב

0ז

הדוסים יצאו מאפגניסטן
בפברואר  , 1989לאחר עשר שדים של כיבוש קשה שתבע לא פחות קד בדל ת מהכובשים מאשר מהנכבשים ,יעאל
כוחות ברית״מ מאפגניסטן .הסיבה העיקרית :ההתנגדות העיקשת של המוגיהידץ  -המורדים המוסלמים הקנאיים.
בתמונה :ירי ראקטות נגד הסובייטים
לענות לשאלות מסויימות או המתנגד
לבדיקות על גופו .אך בארהייב ,שבה
הרגישות לפרטיות גבוהה והמודעות לטרור
קטנה ויש בה תחרות מסחרית פרועה בין
חברות־תעופה ,חייבים לבצע את הבדיקות
במיגבלות מסויימות .לכן קרה לא־פעם
שחברתיהתעופה קיבלה לאחר התקנת
סידורי ביטחון חדשים מכתבים מנוסעים
נזעמים ,שהתלוננו על שאלות וחיפושים
גופניים ,אשר נראו להם מיותרים .כתוצאה
מכך ,איי סי .טי.אס נקראה לסדר .עם זאת,
מקפיד בכרך להדגיש כי בדרך־כלל מקבלים
זאת הנוסעים בהבנה ,בעיקר לאחר שהטרור
האוירי עלה לכותרות הראשיות.
שיטה אחת ,בין שיטות רבות אחרות,
שבה נעשה שימוש ,היא שיטת האפליה או
שיטת הסיווג והמיון .דרך זו ,הדורשת
תיחכום ומיומנות ,מתבססת על איתור
סימנים מסויימים אצל הנוסע והזמת
הסימנים הללו כשהמטרה הסופית היא
לגלות את המטרה האמיתית של הנסיעה.
כך ,למשל ,נבדקים אנשים הקונים כרטיס
לכיוון כרטיס)אחד הלוך ושוב זול (יותר או
בעלי חזות מחשידה .השיטה בונה מודל של
מחבל כאשר המתאימים למודל זה בפרטים
מסויימים נחקרים ומטופלים באופן קפדני
יותר .במקום לבדוק את כל  400הנוסעים,
לפתוח אלפי כמו)מזוודות (בייאל־על״
ולהעביר את כולם דרך שיקוף ,ההתייחסות
לנוסע היא בהתאם לסימנים מבחינים
שפורסמו מראש .לדעת בכרך ,כל מקרי
הטרור האוירי האחרונים מצדיקים שימוש
במודל זה ,אולם ברור שקיימות גם שיטות
אחרות.
מכשירי הביטחון הסטאנדרטיים לאיתור
מיטעני חבלה אינם מספיקים ,לדעתו ,למנוע
פיגועי טרור .מכונות השיקוף ואמצעים
טכנולוגיים אחרים התפתחו מאוד בעשור
האחרון ,אולם המחבלים מצליחים ,מצידם,
למצוא להם מענה מתוחכם ולהתגבר עליהם.
במשרדו של בכרך מונח מכשיר ראדיו־טייפ
עם חלל להטמנת גרמים רבים של חומר־נפץ
שאינו מתגלה בשיקוף .ייאי־אפשר יילצפות,

הוא אומר ,יימאדם המקבל משכורת נמוכה
ויושב שמונה שעות ביום מול ממנת־
שיקוף ,שיזהה אמצעי־חבלה מתוחכמים
המיוצרים ייכיום.
הסכנה העיקרית ,לדעתו ,לאבטחת
תעופה אוירית ,היא השיגרה והישיבה על
מיימנוחות .העובדה שזמן רב עובר מבלי
שנעשה פיגוע כלשהו מקהה את חושיו של
עובד הביטחון .לצורך כך הוא ואנשיו
עורכים ללא הרף תירגולות לקציני הבוחן
ולעובדים בשטח .כך ,למשל ,הוא שולח
לשטח אנשי־סתר עם מזוודות ,שבהן אמצעי
לחימה מדומים ,כדי לבדוק את כושרם של
העובדים .בחברות שבהן מועסקת
איי.סי טי אס עדיין לא אירע שום פיגוע
חבלני ואנשי החברה עדיין לא גילו
טרוריסטים של ממש :אולם נתפסו כמויות
גדולות של סמים ,דרכונים מזוייפים,
מזוודות בעלות תחתיות כפולות ואמצעים
אחרים להסתרת אמל״ח וסמים .למעשה,
ההצלחה בחיפוש אחר סמים הובילה לכך

שחברות־תעופה אחרות ,המוטרדות
מהברחת סמים יותר מאשר מפיגוע אוירי,
ישכרו את שירותי החברה הישראלית.
מפליא ,שלמרות התחרות המסחרית
הקיימת בין חברות־התעופה האמריקניות
על נוסעים ,החברות ששכרו את
איי סי טי אס לא זו בלבד שאינן מדגישות
בפירסומיהן שאצלן בטוח יותר לטוס ,אלא
הן אף מקפידות להצניע ולהסתיר עובדה זו.
בכך הן שונות מחברת ייאל־על״ ,אשר נושא
הביטחון מודגש אצלה דרך קבע בפירסום.
בכרך טוען ,ני גם הוא הופתע מכך בתחילה,
אך ראשי חברות־התעופה הסנירו לו כי
פירסום העובדה שאנשי ביטחון ישראליים
עובדים בחברה רק תמשוך אש מצד אירגוני
המחבלים ,שיראו בכך הזדמנות לפגוע,
ייבמכה אחת״ ,בישראלים ובאמריקנים.
כל השיטות שבהן נוקטת איי סי טי אס
בחו״ל נדרשות תחילה לאישור משרד
הביטחון .זאת משום שהפצתן של שיטות
ניטחון מתוחכמות בנמלי־תעופה רבים

•דיסקבר למשימה נוספת
זהו הצוות של מעבורת החלל דיסקברי ,היוצאת למשימה נוספת בימים אלה.
עומד במרכז גייימס בוצילי ,מפקד המעבורת

בטאון חיל האויר מרץ  1989מס' )168( 67

אנשים־אירועיסיאקטואליה
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עלולה לגרום לכך שהן ייוודעו ,בסופו־שלי
דבר ,לאירגוני הטרור .משרד הביטחון
אוסר על הפעלת כמה מהשיטות בחוייל.
אולם בכרך אומר כי הפסילה נעשית כבר
בחברה עצמה ,בשל רגישותה לביטחון
ישראל.
ייאפילו חברות במדינות ערב מתונות רצו
לשכור את שירותינו ״ מגלה בכרך .ייאולם,
מובן שסירבנו .גם אנו בררנים בבחירת
הלקוח ולעיתים ויתרנו על הצעות
מרחיקות־לכת משום שבאו מגורמים
שהאינטרסים שלהם אינם הולמים את אלו
של יימדינת־ישראל.

כך נכתב בספרו של ד״ר אריאל לויטה
ייהדוקטרינה הצבאית של ישראל :הגנה
והתקפה״ ,שיצא לאור בהוצאת הקיבוץ
המאוחד.
לויטה ,חוקר בכיר במרכז למחקרים
אסטראטגיים ,מתאר כיצד התגבשה בשנות
החמישים הדוקטרינה הצבאית ההתקפית
של צהייל ,שעיקרה העתקת המלחמה לשטח
האוייב ובמידת האפשר גם מיחקפה
מקדימה .הוא מונה את הגורמים שעמדו
מאחורי שימורה של תורה זו לאורך זמן
ולבסוף קורא לצהייל לרענן ולהחליף את
הדוקטרינה ההתקפית בדוקטרינה הגנתית
גמישה .מסקנתו מרחיקת־לכת ואפילו
ראדיקלית :במקום לתקוף את האוייב במכה
קדימה ולהעביר את המלחמה לשטחו ,יש
לוותר ,באופן זמני ומבוקר ,על שטח שבו
הצבא נמצא ,כלומר לתת לאוייב להתקדם
לתוך המדינה ,ובכך למשוך את האוייב
ולתעל אותו לעומק השטח .בצורה זאת,
טוען לויטה ,יכול המגן לבחור את השטח
והתנאים לניהול הקרב ולכפות אותם על
האוייב.

הרקולס נחלץ
מבעיות נחיתה
נחיתה מסוכנת של הרקולס נורווגי,
שהיתה עלולה להסתיים באסון ,נמנעה
לאחרונה בנמל התעופה ברגוריון.
טייס של מטוס נורווגי ,שהוביל כוח ארים
מלרנקה שבקפריסין לישראל ,דיווח לפני
הנחיתה ,בתהליך הוצאת הגלגלים ,כי
מערכת כן־נסע ימין של המטוס אינה נעולה.
כתוצאה מכך הפסיק המטוס את ההנמכה
וטיפס מעל לשדה התעופה עד לגובה
מסויים ,שבו התחיל הטייס בתהליך בדיקה.
במקביל ,הוכרז בשדה התעופה מצביחירום
וכוננות והוזעקו אמבולנסים ומכוניות
לכיבוש אש.
•אב כהן ,דובר אגודת פקחי הטיסה ,שהה
באותה שער במגדל הפיקוח .לדבריו ,בשל
חומרת המצב הוזעק מבסיס חיל־האויר
הסמוך סגרמפקד טייסת כדי שיתרום
לפתרון מהיר של המצב .יישאלנו את הטייס
הנורווגי ״ מספר כהן ,ייאם נחוץ לו,
שנזעיק מטוס לאויר כדי שיוכל להנחות
אותו מלמעלה .הוא הודה לנו ,אך אמר
שהוא מסוגל לטפל לבדו בבעיה .לאחר 30
דקות שהייה באויר אמר לנו הטייס בקשר,
כי נדמה לו שהצליח להתגבר על התקלה.
לדעתו ,מדובר היה בתקלת חשמל ולא
בתקלת נעילה חמורה יותר .לאחר שהטייס
ביצע יעף מעל למגדל ,נמוך מאוד ובמרחק
ראייה מאיתנו ,ראינו שהגלגלים נעולים
ואישרנו לו נחיתה .בסופו־של־דבר נחת
בשלום.
לאחר הנחיתה נראה הטייס די נינוח
ורגוע .ברור ,שתקלה מסוג זה היא מאוד לא
נעימה .בשעה שעברה התרחש אירוע דומה
במטוס של חיל־האויר ,שעליו היו 30
חיילים .המכונן וחיילים נוספים קשרו
בשרשרות ברזל את הגלגלים כשהמטוס היה
באויר ועל פעולה מוצלחת זו קיבלו ייצלייש.

ייחץ״ יוצא לדרך
לאחרונה נחתם הסכם בין חברת
יילוקהיד״ ובין התעשיה האוירית לפיתוח
משותף של פרוייקט חץ״״  -הטיל נגד
טילים.
הפרוייקט ,בסך  158מיליון דולאר ,ממומן
על־ידי משרד ההגנה האמריקני ועל־ידי
משרד הביטחון ,המשתתף בו בהיקף של 20
אחוז.
התעשיה האוירית מקווה להשלים את

נשק נגד שיליסי באליסט״ם שמעלתה ,נ
(הכוכביס״
יימלחמת)האסטראטגית
פיתוח טכנולוגיות ייהחץ״ עד  1991ולהדגים
את ביצוע הטיל זמן קצר לאחר־מכן .מערכת
ייהייחץ מיועדת להתמודד כנגד טילים
באליסטיים בעלי טווח קצר ובינוני על־ידי
יירוטם בשלב השיגור הראשוני שלהם.
מעורבותה של יילוקהיד״ בפרוייקט תחל
בשלב הייצור שלאחר שלב הפיתוח וטיסות
הניסוי .כמו־כן תסייע החברה לשיווק הטיל
בעולם.
ייחץ״ הוא חלק מיוזמת ההגנה
האסטראטגית האמריקנית ) ,(SDIהבוחנת
פיתוח אמצעים ליירוט טילים באליסטיים.
שרון שדה

צל ,ש במניעת
כמעט־תאונה
שני פקחי טיסה מנתב״ג זכו בצל״ש על
שמנעו שתי תאונות בין מטוסי ייאל־על״
וחיל־האויר למטוסים אמריקניים.
מספר פקח הטיסה :יימטוס בואינג של
חיל־האויר טס מעל לים ובוקר על ידנו
בנוהל שיגרתי .הפקח גילה על המכ״ם
תנועה בלתי־מזוהה ,שמתכנסת לנתיב של
הטיסה של הבואינג .הוא ראה שהעצם קרוב
מאוד לבואינג .אפשר לומר ,כי המטוסים
כמעט שהתחככו זה בזה .כעבור כמה
שבועות הגיע עותק דריח מהקברניט של
הבואינג ,שכתב שאזהרת הפקח מנעה
התנגשות .התנועה הבלתי־מזוהה לא היתה

ל טיל החץ,

במסגרת ילזמת ההגנה

אלא מטוס אמריקני שהגיע מנושאת־
מטוסים.
כעבור יומיים התרחש אירוע נוסף .גם
הפעם הבחין פקח הטיסה בתנועה בלתי־
מזוהה על המסך ,סמוך מאוד למטוס בואינג
של ייאל־על״ .בעקבות אזהרתו של הפקח
הצליח הטייס למשוך ברגע האחרון את
ההגאים .גם במקרה זה מדובר היה במטוס
אמריקני מנושאת־המטוסים וגם הפעם
תנועתו של המטוס לא דווחה ולא בוקרה.
יש לזכור ,שתופעה זו מסוכנת משום
שתנועה בלתיימזוהה על מסך הבקרה קשה
להבחנה .רק פקח מיומן ובעל חושים
מחודדים יכול להבחין ייבה.
פנינו לשי שוהמי ,ראש מינהל התעופה
האזרחית ,ושאלנו אותו האם נכונה העובדה
שטיסותיהם של מטוסים אמריקניים אינם
מתואמים עם מגדלי הפיקוח .שוהמי טוען,
כי לפני שנתיים היו בעיות דומות מסוג זה,
שבעקבותיהן קיים המינהל מגעים עם
הנספחים האויריים והימיים האמריקנים.
בעקבות מגעים אלו תואמו נהלים המבטיחים
כי מצבים מעין אלה לא יישנו.

צבא הגנה לישראל
יייהיו אשר יהיו הנימוקים לאימוצה של
דוקטרינה צבאית כלשהי ,מרגע שנתגבשה
היא מתחילה להכות שורשים .עם הזמן היא
קונה לה אחיזה איתנה באירגון ומפתחת
חיים משל עצמה עד שקשה לשנותה.
בהמשכיות מסוג זה קיימת סכנה רבה .היא
יכולה להפוך על נקלה לשמרנות דוגמאטית
וקשיחה ,הגורמת לפער חריף בין מדיניות
הביטחון ובין הדוקטרינה הצבאית האמורה

עוד מסביר המחבר בספרו ,כי צה״ל של
היום עדיין קשור לאבני הפינה של
הדוקטרינה הצבאית שאת הנחות־העל שלה
קבע דוד בן־גוריון .אך מאז שנות החמישים
ועד היום השתנו רוב ההנחות הללו .כך,
למשל ,הנחות ביחס לנתוני היסוד בזירה
שהיו תקפות אז אינן תקפות היום .מאחר
שברגוריון סבר ,כי לא זו בלבד שלישראל
נחיתות כמותית ברורה ונצחית במשאבים
הלאומיים והצבאיים ,אלא שחסר לה גם
עומק אסטראטגי ,הוא הגיע למסקנה כי
ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה לנהל
מלחמה בשטחה או לאבד שטחים במהלכה.
ד׳יר לויטה קורא לבחינה מחדש של
הנחות אלו .לדעתו ,כבר במלחמת יום־
הכיפורים החלו מתגלים קשיים של ממש
ביישומה של הדוקטרינה הצבאית .כך,
למשל ,הוא כותב כי הישגיו של צה״ל
ביישום התפישה ההתקפית המריצו את
צבאות ערב לפיתוח נמרץ ומקיף של מענה
לדוקטרינה ההתקפית ולמבנה הכוח
הצהיילי.
את התפקיד העיקרי של חיל־האויר הוא
רואה בטיפול בכוחות הפורצים ובמקביל
בטיפול בכוחות המצויים כעומק .הוא
מדגיש את חשיבותו של חיל־האויר ככוח
מרתיע ,אך מתעקש לקבוע ,כי בפועל
ההשתתפות של חיל־האויר במלחמות
ישראל היתה מצומצמת ביחס לקרב היבשה,
להוציא את מלחמת ששת־הימים ,שלדבריו
ההישג בה אינו בר־חזרה .עם זאת ,אין לו
ספק שתפקידו של חיל־האויר בקרב העתידי
מכריע .ייחיליהאויר כבר ביצע חלק
מהשינוי בחשיבה האטראטגית ,שאותה אני
מציע ״ אומר לויטה .ייאצל הירוקים היה
השינוי מוגבל יותר .הכוח הצבאי ,שיעסוק
בהגנה ,על־פי תפישתי ,צריך לכלול גם
מסוקי נייט .מטוסייקרב של חיל־האויר,
לאחר שיחסלו טק״א ויטהרו את הזירה
האוירית ,יוכלו להתפנות לסיוע משמעותי
לכוחות ייהקרקע.

11

בטאון חיל האויר מרץ  1989מס' )168( 67

 80משתתפים 92מי מדינות ניסו למצוא את נוסחת הפלא:

מה עלול להתרחש כשטח
•ן••  mmן ••
J
l||J WMM
תחזית לא
הטרור
^^^
ורודה :התקפות על מטוסים ^^ ^^
—— ^ m
mm m m
בטילי כתף ,ריסוק מטוס

^י״א״־׳״״ לנטרל אדו
 : :1הטרור באויר
 pjטרוריסט הוא אדם מסור ובעל
 I Iתחושה שהוא נוטל חלק בתה-
ליך פוליטי דינאמי ,אולם אינו מבחין
בין מעשים לעקרונותו המטרות מצדי-
קות את השיטותו הטרוריסט האמיתי
איננו פנאטי ,כפי שנוטים להניח ,אלא
אדם מסור ונאמן ,המוכן לפעמים להק-
ריב את חייו למען מטרהו אין זה אומר
שהוא אדם מופרע בנפשו.
הטרוריסט הוא ,בדרן־־כלל ,צעיר,
בגילים שבין  20־35ל! זכר בדרך כלל:
בעל השכלה תיכונית חלקית ,אם כי
בציונים לא גבוהיםו הוא בא מרקע
משפחתי־חברתי של המעמד הבינוני
ומסוגל לפרנס את עצמוו בדרך־כלל
הטרוריסט לא יהיה ממשפחת איכרים
או ״פועלים.
הפרופיל הנ׳׳ל של הטרוריסט המצוי
הוא מעין קלסתרון ממוצע של
הטרוריסטים הידועים בעולם ,כפי
שהוכן על־ידי ״המכון לעניינים צבא-
״יים של הצבא האמריקני .את הקלסת-
רון הזה של המחבל האופייני הגיש
פרופסור יונה אלכסנדר ממיכללת
ג׳ורג׳ וושינגטון שבוושינגטון
למשתתפי הסמינר הבינלאומי הראשון
לביטחון בתעופה אזרחית ,שנערך
בתחילת פברואר בארץ.
בשני אולמות הרצאות במלון
״דניאל״ בהרצליה ,או בצמד אוטובו-
סים בטיול לירושלים ,ניתן היה בימי
הסמינר לחסל כמה עשרות מטובי המו-
חות בעולם ,שעיסוקם המעשי או
התיאורטי־אקדמי הוא מלחמה בטרור
האוירי נגד התעופה האזרחית.
רשימת המשתתפים היתה מרשימה
למדי :מנהלי רשויות תעופה אזרחית,
קציני ביטחון של חברות־תעופה גדו-
לות או של נמלי תעופה ,קציני משטרה
בכירים ,תיאורטיקנים ופרופסורים
מומחים לטרור אוירי ולטרור בכלל -
־80כ משתתפים ־28מ מדינות בכל
היבשות ,למעט הגוש המזרחי .על כך
העיר אלוף )(מיל׳ בני פלד ,לשעבר
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מפקד חיל־האויר ונשיא ״אל־רוך,
הגדרה של הטרור :אלוף )(מיל׳
בהרצאה מאלפת ומקורית ,כי אין פלא מאיר עמית ,לשעבר ראש אמיץ ,ראש
שבבריה״מ ובסין ,שתי מעצמות־על המוסד ושר התחבורה ,גורם :״רצח
ענקיות ,כמעט שאין בעיות טרור ,״כי חפים מפשע ללא אפליה .הטרור האד־
שם ברור שמי שיפעל בדרך הטרור  -רי הוא שיאו של הטרור ״ לדעתו,
אין לו שום סיכוי ,ושם אין משחקים באופן יחסי קל יותר להיאבק בטרור
בכללי משחק .החברה המערבית פוע -נגד התעופה האזרחית מאשר נגד סוגי
לת אחרת  -״ומשלמת.
טרור אחרים .מאפייני המאבק הזה הם:
הסמינר
ימי
ארבעה
ניראה שבתום
 .1פעילות נמשכת ,בסיסית ,לא פעולה
ניתן היה להסיק שלוש מסקנות עיקר -חד־פעמית ,אלא הרבה מכות בהרבה
יות:
סבלנות ,הרבה עבודה אפורה.
 .1הטרור האוירי הוא מכה קשה .2 ,זה מאבק החלטי ,עקשני ,נחוש.
שניתן לגבור עליה.
 .3הפעולות חייבות להתבצע על־ידי
 .2אין אפשרות להשתלט על הטרור מיקצוענים ממדרגה ראשונה ,שיש
האוירי ללא שיתוף־פעולה בין המד -לאמנם לצורך הזה כדי שיהיו מנוסים
ינות.
ומתוחכמים.
 .3הבסיס לכל מאבק נגד הטרור  .4יש לבחור מטרות־נקודה מסויימות
האוירי הוא מודיעין טוב ,מדוייק ,ומדוייקות לתקיפה ,כי ענישה
עדכני ,בזמן אמיתי.
קולקטיווית אינה טובה  -יש לאתר את
ההיקף והחומרה של הבעיה מתבט -ראש הטרור.
אים היטב בנתונים הסטאטיסטיים.
 .5המאבק והמכה הם שילוב של החל-
מנהל המכון לחקר הטרור הבינלאו -טה מדינית אמיצה עם ביצוע מיקצועי
מי בוושינגטון ,הפרופסור דובר העב - -זה מבטיח את התוצאה המירבית.
רית יונה אלכסנדר ,הציג את המספרים  .6ליחסי ציבור ולתיקשורת תפקיד
הבאים .־1970ב בוצעו בעולם  300במאבק נגד טרור )כמו גם לטרוריס-
פעולות טרור במישורים התוך־מדינתי (טים ויש להכשיר את הקרקע ,את דעת
;והבינלאומי 7891בי הגיע המספר ל־ הקהל המקומית והבינלאומית בכל
 !3,000־1988ב ,בין החודשים ינואר פעילות ולהסביר את פעולותיך.
וספטמבר בלבד ,בוצעו  2,703מעשי
עמית גם הניח את היסוד באוזני
טרור .נתוני משרד החוץ האמריקני המשתתפים לתפקיד המודיעין במלחמה
מראים ,כי ־1987ב נרשמו  800פעולות נגד הטרור האוירי ,תפקיד שאין להפ-
טרור בינלאומיות ,שגרמו ־3,000ל ריז בחשיבותו .המודיעין חיוני במשי-
נפגעים בקרב אזרחים ־80מ ארצות.
מות ההתרעה ,האמנעה ,האיתור והסי־
כול של מעשי טרורו הוא חשוב בהת־
קנת אמצעי הגנה נגד טרור :יש לו
דגש על מודיעין
חשיבות בענישה ובתגמול נגד מבצ-
במזרח־התיכון נרשמו ־1987ב  251עים :הוא חיוני בחינוך הציבור ,כיוון
פעולות טרורו באסיה  !155-באמריקה ש״העיניים והאוזניים של הציבור הם
הלאטינית  !127 -במערב־אירופה  -האמצעי הטוב ביותר למלחמה נגד
הטרור״ :המודיעין חשוב בשיתוף פעו-
 !103באפריקה .44 -
בסיכומה של סטאטיסטיקה :בתקופה לה בין מדינות :נודעת לו חשיבות
של  18שנה נרשמו  33אלף פעולות מיוחדת במלחמה פסיכולוגית ובאמצעי
טרור ,־90ב אחוז מהן קצרו הטרוריס -לחימה מיוחדים נגד טרור.
מאיר עמית המשיך והיתווה את
טים הצלחה חלקית לפחות.

היסודות למערכת מודיעין נכונה ויעי-
לה במאבק נגד הטרור האוירי:
 .1הקמת רשת סטאטית ,שתאסוף
מודיעין ומידע על בסיס קבוע.
.2הקמת רשת מודיעים דינאמית ,שתס-
פק מודיעין מיוחד בזמן אמיתי לצרכים
מסויימים.
 .3הקמת מערך מודיעין ,שיספק התר-
אות ואזהרות ויתן למחליט רשימת
עדיפויות ,כיוון שמספר ההתראות
והאזהרות הוא עצום ורב.
 .4הקמת מערכת לעיבוד ולהפצה של
המודיעין לצרכניו.
 .5הקמת מערכת תיקשורת ,שתחבר
בין כל צרכני המודיעין .זה תנאי
לפעולה מהירה.
 .6שיתוף־פעולה בינלאומי  -חילופי
מידע בין מדינות ואירגוני מודיעין,
החלפת בסיסי נתונים ,יצירת בסיסי
מינוחים משותפים.
 .7יצירת בסיס להקצבת כספים ,אמצ-
עים ומשאבים ,כוח־אדם ,אירגון וקבי-
עת תחומי אחריות.
לסיכום אמר מאיר עמית :״אין
השקעה טובה יותר מאשר במודיעין :זו
השקעה שתשואתה היא הגבוהה ביו-
״תר.
יוסף הרמלין ,לשעבר ראש שירותי
הביטחון ,אמר לבאי הסמינר ,כי השגת
ביטחון באויר אינה משימה בלתי־
אפשרית .נכון אומנם ,שקל לתקוף
מטוס אזרחי וקשה להגן עליו ,ומחבל
אחד עם קלאצ׳ניקוב ומעט חומר נפץ
עלול לגרום נזק עצום .אולם ,העולם
למד להכיר את הסכנה הזאת .פותחו
ומפתחים ללא הרף אמצעי הגנה וביט-
חון בנמלי תעופה ,והנוסעים בנתיבי
האויר בעולם מוכנים היום לספוג מידה
מסויימת של איינוחות כדי לשמור על
חייהם.
סגן שר החוץ בנימין נתניהו ,מחבר
ספר על הטרור ,מסר כי למן 1985
בוצעו  52התקפות נגד התעופה האזר-
חית במזרח־התיכון או ממנו ,ובהן היו
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 171הרוגים )ללא מטוס ״פאן ״אמריקן
שהתרסק (בסקוטלנד ונפצעו  370בני־
אדם .הותקפו בתקופה זו  15מטוסים
־46ו תתנות־קרקע .מחצית ההתקפות
הללו בוצעו על־ידי מחבלים פלשתינים
והמחצית השנייה על־ידי מחבלים שי-
עים ,סורים ולא־ידועים.
דיר אריאל מררי ,המומחה לטרור
באוניברסיטת תל־אביב ,״הרגיע״ את
באי הסמינר :״אל תדאגו ,גם בעתיד
תהיה לנו ,מומחי הטרור ,״פרנסה,
בהדגישו כי הטרור הוא עניין קיים,
ולא בעתיד הקרוב יעבור מן העולם.
לדעתו ,האיום העיקרי בעתיד אינו
בוזתקפות על משרדים של חברות־
תעופה או תחנות־קרקע בנמלי תעופה
או על מטוס חונה על הקרקע ,אלא
בהתקפות על מטוסים באויר ,שבהן
מספר הקורבנות הוא רב.
אלוף )(מיל׳ בנימין פלד ,כדרכו,
הדהים את משתתפי הסמינר בהגדרו-
תיו הנחרצות :טרור היא מחלה חבר-
תית והגנה מפניה אינה שונה מהגנה
מפני מגיפה כלשהי ,כגון דבר או
איידס.
פלד אמר ,כי למרבה הטראגדיה,
מדברים כבר היום על מנגנונים של
משא־וממן עם טרוריסטים ,הטרור הפך
אפילו לעניין כללי שבמקומות מסויי־
מים שמתקצבים לו כספי כופר־נפש .סס על עדויות של עדי ראייה ,מפות
דנים אין למזער את הנזק ,במקום של מיתקנים ונתונים אחרים .כן חייב
להתייחם לטרוריסטים כאל מי שהוצי -הגוף הזה ,העשוי להיעזר בפסיכולו-
,
או עצמם אל מחוץ למיסגרת החברה גים ,לבצע הערכות וחיזוי התנהגות
האנושית .״אלו וירוסים מזיקים ״ אמר של החוטפים ,לנסות ולנחש מה יעשו -
פלד ,״ומה אין מדינות עושות כדי האם יאריכו מועדים? האם הם מוכנים
להיפטר מווירוסים ומנושאי מגיפות להתאבד? האם הם מוכנים להרוגי מתי
ומחלות? כפי שווירוס אינו יכול לחיות וכיצד ייכנעו ובאלו תנאים?
ולהתפתח לבדו  -כך גם טרוריסט צריך
עוד מוכיח הניסיון ,כי הטרוריסטים
להישען על תשתית ,ולא איכפת לי אם
מי שמסייעים לו הם אירגון כלשהו או נוהגים להרוג גברים ומהססים להרוג
מדינה  -צריך לעקר את כל האיזור נשים אם)וילדים כי יש ,כמובן ,יוצאים
שבו הם פועלים ולחסל לא רק את מכלל ;(זה כאשר החוטפים אינם נוטים
המבצעים ,אלא את כל מי שמאפשר להאריך מועדים ונוהגים בעקשנות -
הסכנה יותר גדולה :אם ,לעומת זאת,
להם ״לפעול.
הם מגלים גמישות  -טובים יותר
בהרצאות המפורטות יותר ,המבוס־
הסיכויים לסיים את הפרשה ללא נפג-
סות על ניסיון העבר בפיגועים נגד
התעופה האזרחית ,הבחינו המומחים עים :מו״מ כזה חייב להיות סגור בפני
התיקשורת ,כיוון שפתיחות ונגישות
בכמה סוגי התקפות:
לתיקשורת מחזקות את רצונם של
 .1התבצרות של חוטפים יחד עם
בני־ערובה בתוך בניין ,כשהם נמצאים החוטפים להמשיך בניהול המו״מ
בעימות עם השלטונות .במקרה כזה ולהאריך את האירוע.

ידוע היכן נמצאים החוטפים.
 .2חטיפה של מטוס או כלי תחבורה
אחר ,כאשר בשלבים מסויימים החוט-
פים ובני הערובה נמצאים בתנועה
וקשה לאתרם .בסופו־של־דבר חייב
מטוס לנחות ,ואז החטיפה מקבלת את
האיפיון הראשון.
 .3חטיפת מטוס או כלי־רכב ,כאשר
השלטונות אינם יודעים היכן התבצעה
החטיפה.
לכל אחד מן הסוגים הללו יש להת-
אים סוג שונה של משא־ומתן ,תוך
התחשבות בדמותו של החוטף ,אם הוא
פושע פלילי ,טרוריסט פוליטי או סתם
חולה־נפש.
הניסיון המצטבר ,אומר ד״ר אריאל
מררי ,מלמד ,כי לניהול משא־ומתן כזה
יש צורך ביותר מאדם אחד ,כדי לדבר
עם החוטפים ללא הרף  -ואירוע כזה
עלול להימשך זמן רב .מאחורי מנהלי
המו״מ חייב לפעול גוף מחליט ,שאליו

אפילו נימת הדיבור על חוטף חשו-
בה :לא רצוי לכנותו ״טרוריסט״ .יש
ויכוח בקרב המומחים אם לנהל את
המו״ט בקשיחות או ברכות ,תוך הי-
ענות או סירוב לדרישותיהם.

העתיד אינו ורוד
כמה מומחים אמריקניים בסמינר
ניסו לחזות את עתידו של הטרור נגד
התעופה האזרחית .פרופסור בריאן
ג׳נקינס ממכון ראנד בארה״ב ,סבור,
למשל ,כי:
 .1בעתיד הנראה לעין נראה מספר קטן
יותר של חטיפות מטוסים ,אולם כל
אחת עלולה להיות קטלנית ומתוחכמת
יותר ,ויבוצעו במקומות שם יקשה על
יחידות קומאנדו להסתער על החוטפים.
 .2חומרי הנפץ והפצצות הולכים ונע-
שים מתוחכמים גם הם .חומרי נפץ

בנמלי התעופה.
 .3בעתיד נראה בוודאי כלי־נשק עשו-
יים חומרים פלאסטיים או חומרים
מרוככים.
 .4עלול לגבור שיתוף פעולה בין
מחבלים לבין עובדים בנמלי תעופה,
שלרוב הם בעלי שכר נמוך וקל לפתו-
תם בבצע כסף ,ואלה עובדים ,המכי-
רים היטב את מערכות התעופה האזר-
חית ואת נקודת התורפה ,כמו ,למשל,
מחלקות המיטען האוירי.
 .5יש סימנים לשימוש גובר ,בעיקר
בארה״ב ,במטוסי מנהלים פרטיים או
בטיסותישכר ,שבהן חברה גדולה
שוכרת מטוס שלם עובדיה ומנהליה,
הכל כדי שימעטו לטוס בחברות התעו-
פה המסחריות ,וכך יהיו פחות חשופים
לסכנות הטרור האוירי.
מומחה אמריקני אחר הרחיק לכת
וסיפר למאזיניו ״מה עדיין לא ראינו
בטרור האוירי״ ,בחינת  -יש להתכונן
גם לגרוע ולדמיוני ביותר:
 .1ייתכנו התקפות על מטוסי נוסעים
בטילי כתף.
 .2טרוריסט מתאבד עלול לרסק מטוס,
כשהוא בתוכו ,על ריכוז של אוכלוסיה.
 .3טרוריסטים מתוחכמים עלולים
לנסות להפריע ולשבש מערכות ניווט
של מטוס ולגרום להטסתו ליעד הרצוי
למחבל ,וזה ניתן לבצע באמצעות ציוד
מסחרי לא מסובך.

שמירה על זכויות הפרט
פרופסור ניל ליווינגסטון ,נשיא המ-
כון לטרור ולסיכסוכים באוניברסיטת
ג׳ורג׳טאון בוושינגטון ,הרחיב את
הדיבור על סכנת השימוש בנשק כימי־
ביולוגי בטרור נגד התעופה ,ודיווח כי

כזה ,נתגלו מאגרי חומרים כאלו אצל
אירגון טרור במערב־גרמניה ,ולדבריו
טרוריסט העתיד ,ה״קרלוס של העי
תיד״ ,עלול לנסות לשים יד על אמצעי
לחימה קטלניים וחדשניים אלו.
מדיוני הסמינר עלה ,כי בנושאים
אחרים יש חילוקי־דיעות בעולם
המיקצועי והתעופתי ,ואין תשובות
אחידות לכל בעיה.
כך ,למשל ,אין עדיין הסכמה על
שיטת הסיווג ) ,(PROFILEהנהוגה
בישראל ,לפיה אין בודקים בנמל
התעופה את כל הנוסעים ,אלא מסווגים
אותם ומתשאלים בפירוט וביסודיות מי
שחשוד .ועדת הביטחון של ארגון
יאט״א ,למשל ,גורסת שיש לבדוק את
כל הנוסעים ומזוודותיהם ללא יוצא־מן־
הכלל ,ואילו בארה״ב יש אירגונים,
החורטים על דיגלם שמירה על זכויות
הפרט ,המתנגדים לשיטת התישאול של
הנוסע ,בה דורשים ממנו פעמים הבוד-
קים הביטחוניים למסור פרטים איש-
יים.
משתתפי הסמינר סיימוהו וסיכמוהו
בנימה אופטימית־פסימית מעורבת:
לטרור נגד התעופה האזרחית אורבות
סכנות גדולות עם התפתחות הטכנולו-
גיה .אולם ,ההתפתחות היא גם נחלת
הטכנולוגיה של ציוד שנועד לאתר
חומרי נפץ ואנשים חשודים ולהזהיר
מפני פיגועי טרור :יש כבר סימנים
לנכונות ממשלות לשתף פעולה ביניהן
במלחמה הקשה בטרור האוירי ,אפילו
מצד בריה״מ.
והעיקר  -הסטאטיסטיקה,
הסטאטיסטיקה הזאת ,היא עדיין קוב־
עת ללא שום ספק ,כי מכל כלי התחבו-
רה ביבשה ,בים ובאויר ,המטוס הוא
עדיין הבטוח ביותר ,ואם לא שמעתם,
הרי המספרים מוכיחים כי בטוח יותר
לטוס במטוס מאשר לנסוע במכונית.
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עכשיו מותר לגלות :כך הפעיל חיל׳האויר
חיליהאויר פיתח בעצמו,
תוך כשבועיים מתחילת
האינתיפאדה אמצעים
לפיזור הפגנות
והתפרעויות ללא נפגעים.
הישג זה זכה להערכת
המטכ״ל ולקבלת פרס
רפא״ל לפיתוח ולייצור
במהירות שיא
מאת דרור מרום

1
מסוק •

הפגנות
המוניות

נגד
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•סוקי• חיל־האויר ,שהותקנו בהם
 #Jמערכות מיוחדות ,שפותחו מאז
תחילת האינתיפאדה ,הצליחו להיות
אחד הגורמים העיקריים להשתלטות
על הפגנות המוניות בשטחים .ההפגנות
הגדולות מסתיימות כמאליהן ,כאשר
מופיעים המסוקים מעל השטח.
חיל־האויר פיתח בעצמו ,תוך
כשבועיים מתחילת ההתקוממות ,את
האמצעים החדשים ,בהתאם למטרה
המוגדרת של פיזור הפגנות והתפרעו-
יות ללא נפגעים .הישג זה זכה להע-
רכת המטכייל ולקבלת פרס רפא״ל
לפיתוח וייצור במהירות שיא .העירו
על כך קצינים בכירים במטכייל:
ייידענו ,שחיל־האויר מסוגל לבצע
משימות תוך דקות ,אבל פיתוח אמל״ח
באפס זמן ,זה ממש ראוי יילציון...
מחלקת האמל״ח של חיל־האויר
השתתפה באופן פעיל בתיכנון ובייצור
האמצעים לדיכוי ההפגנות ההמוניות
באינתיפאדה .פיתוח אמצעי הלחימה
המיוחדים החל כבר בדצמבר  ,1987עם
תחילתן של המהומות ההמוניות ביהו-
דה ,שומרון וחבל עזה .למן הרגע שבו
הוטל על מערכת הביטחון לפתח אמצ-
עים נגד הפגנות ,השתתפו אנשי התי-
בנון של חיל־האויר במאמץ .מה
שנדרש מחיל־האויר היה אתגר,
שנראה בלתי־אפשרי :פיזור הפגנות
המוניות ללא אלימות .כל המאמצים
הופנו למטרה המנוגדת ,לכאורה,
לפעילות האופיינית לצבא  -להשיג
אפקט מירבי הנדרש מאמלייח ,מבלי
לפגוע בבני־אדם .נדרשו אמצעים
מדוייקים ויעילים ביותר ,אך לא אלי-
מים.
ההחלטה על פיתוח האמצעים
המיוחדים הגיעה מסגן הרמטכייל.
בלהק ציוד בחיל־האויר הוקמה מינהלת
מיוחדת ,שקיבלה מייד סמכויות נרח-
בות לביצוע הפיתוח בנוהלי חירום .כל
ההליכים התבצעו בנהלים מזורזים
מאוד .הופעלו תעשיות ביטחוניות
בנהלים מקוצרים ,בוצעה עבודה סביב
השעון וטיסות הניסוי הראשונות
נערכו כשבוע בלבד לאחר תחילת
המלאכה.
אנשי התיכנון ,בראשותו של סא״ל
לי ,נדרשו יילפנות אל ייהספרים עם
תחילת פרוייקט הפיתוח .יילאיש בחיל-
האויר לא היה מושג כיצד לתקוף את
המטלה המיוחדת הזאת ״ אומר סא״ל
לי .ייאולם עד מהרה נמצא ,כי
בארצות־הברית כבר נעשה שימוש
באמצעים דומים בסוף שנות השישים.
הצבא האמריקני השתמש במסוקי
סיקורסקי 55־ sלפיזור הפגנית המו-
ניות באוניברסיטת ברקלי בקליפו-
רניה .מן המסוקים הוטלו פצצות גז
מדמיע ורימוני־עשן אשר שימשו כמו-
דל לשאיבת ידע לצורכי הפיתוח ביש-
ראל.
המטרות היו מוגדרות  -סיוע לכו-
חות הקרקע מן האויר בפיזור הפגנות
ענק במינימום של נפגעים .אב־הטיפוס
הראשון למערכת החדשה נבנה מחומ-

רים זמינים תוך ארבעה ימים .באחד
מבסיסי החיל .היה זה אב־טיפום של
מפזר רימוני גז ועשן ,שזכה לאישור
מיידי מהמטכייל .אנשי התיכנון
האוירונאוטי בחיל־האויר התאימו את
המיתקן להפעלה ממסוקי 212בל־
כטייסות השונות .לאחר שהקונספציות
הוכיחו את עצמן ,נקראו התעשיה
האוירית ורפא״ל לממש את אב־
הטיפוס ,ולמעשה ביצעו ביניהן תחרות
על המיכרז הצהיילי .כעבור יומיים,
זכתה רפא״ל במיכרז הפיתוח .שלוש
מערכות עיקריות פותחו בסך־הכל.
לאחר שהוכיחה המערכת הראשונה
את יעילותה בניסוי שנערך בדרום
הארץ ,ונתבררה כיעילה מאוד לצרכים
שהוגדרו לה ובלתי־קטלנית לחלוטין,
אושרה הפעלתה בשטח והחלה
ההצטיידות הסידרתית בטייסות בל־
.212
המערכת ,שמטרתה שיחרור רימוני
גז ועשן ממסוקים ,מורכבת מארגז
הנישא על מנשא החימוש שבצד המ-
סוק ,כאשר ניתן להציב שתי מערכות
משני צידי הגוף .הארגז מותקן על שני
מיסבים ,המאפשרים את גילגולו בציר
האורך עד להיפוך של  180מעלות.
הסיבוב נעשה באמצעות בוכנה סיבו-
בית ,ובכל ארגז ארבעה תאים כאשר
לכל תא מיכסה נפרד משלו .שיגור
המיטען מתבצע לאחר פתיחת המיכסה,
עם ריקון תכולת התא בכוח הכובד.
המערכת כולה מופעלת על־ידי אחד
מאנשי צוות המסוק באמצעות קופסת
הפעלה חשמלית ,המותקנת בתוך התא.
הרימונים מאוחסנים בשרוולים מתאי-
מים ,עם נצרות מפורקות.
תוך זמן קצר ביותר העמיד מערך
המסוקים של חיל־האויר את המערכות
החדשות לרשות צהייל .סרט־הדרכה
פשוט הוכן במחלקת ההדרכה בחיל,
במטרה לקצר את התהליכים ולאפשר
לטייסים ולצוותים המוטסים ללמוד
במהירות את המערכת ,תיפעולה
ותחזוקתה .עם כניסת המערכת לפעי-
לות שוטפת ,הוענק למתכנניה פרס
רפא״ל לפיתוח וייצור במהירות שיא.
מערכות נוספות לא איחרו לבוא.
למטרת פיזור הפגנות המוניות בלי
נפגעים רבים ,תוכננה גם מערכת להט-
לת חצץ ממסוקים .המערכת מורכבת
מייקנה״ ,המותקן משני צידי המסוק.
בתחתיתו פתח המופעל ידנית באמצ-
עות ידית הפעלה פשוטה .מילוי החצץ
נעשה על  -ידי שפיכתו לקנה מתוך
ארגזים הממוקמים בבטן המסוק ,או
מבחוץ .החצץ נופל מטה מבעד לקנה
מכוח הכובד ,והמערכת מותאמת
להפעלה בכל מזג־אויר ובכל מעטפות
הטיסה של המסוקים.
מערכת נוספת משמשת לפיזור נוז-
לים ממסוקים .המערכת מורכבת מח-
בית בת  120ליטר הממוקמת על מינשי
אים משני צידי המסוק .בלון לחץ
הממוקם בתא המיטען מחובר באמצעות

מערכת פיזלד ;לזלים :מים צבעונ״ם
צנרת לחבית .עם פתיחת ידית ההפעלה
של הבלון מוזרם אויר דחוס למיכל
והנוזל עובר דרך צינור למערכת התזה
המותקנת בפתח החבית .הנוזלים  -מים
צבועים בצבע מזהה  -מותזים מטה
מצידי המסוק ובגובה המגלשים.

עם תחילת הפעלת מערכות להתזה
אלו ,נמצאו מפגינים שנפגעו ונבהלו,
ומיהרו להיבדק במרפאות .אולם מייד
לאחרימכן ,כאשר התברר להם ,כי
הצבע אינו מזיק ,נעצרו באשמת
השתתפות בהפרות סדר.
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הנרות
מכסא
הבקך
מאת ישגב נקדימון צילם עמיו חדד

בסים חיל־האויר אי שם :מסלולים ,דת״קים ,מטוסים ,קצינים ,חיילים ,יחידות.
ועל הכל מנצח הקודקוד.
היכנס אל הלשכה ותראה אותו  -בהיר עור ושיער ,עיניים כחולות ,זקנקן,
כנפיים ,עיטורים  -רכון על ניירותיו.
אם רק תסיט מבטך ימינה ,לא תוכל להחמיץ...
על הקיר תלוי ״לוח הפלות״ ,ומתחת לכותרת סדורים ,בשני טורים ,תבליטי
מטוסים ולידם תאריכים ומספר המטוסים שהופלו בכל תאריך:

12 3-21/5/69מיג-
12 3-11/9/69מיג-
 2 -11/9/69פוחוי־ד
12 3-2/4/70מיג־
12 15-10/73מיג־
71 3-10/73מיג-
 1-10/73פוחות
52 1-29/7/81מיג-
וזה רק חלק מהלוח .והנה ,למרות שידעת בדיוק את מי אתה הולך לפגוש ,ומה
עשה בחיל־האויר ,רק אז ,כשכל המטוסים מצטברים יחד לרשימה אחת ,אתה
נדהם אל מול  (!) 43ההפלות הנזקפות לזכותו של הגבר• .
לא לטעות ,הוא לא ביצע את ההפלות מהקוקפיט ,אלא מבונקרי השליטה
שביחידות הבקרה השונות .״הפלות ״בקר הוא מכנה את חלקו בהן.
במי המדובר?
שמו מתחיל באות ני ,דרגתו אל״מ ,והוא בקר ותיק ועתיר ניסיון ,וכאמור
מפקדו של אחד מבסיסי חיל־האויר .כבקר ,היה מוסמך לכל משימות הבקרה ונטל
חלק פעיל במבצעים שונים ומשונים .גם היום ,לא הכל מותר לספר .ביקשנו מכי
להתמקד בתחום היירוטים ,הידוע ״כ״בייבי שלו.
״אני רואה הפלת־בקר כהפלה שלבקר היה בה חלק מכריע ״ הוא מסביר,
״כלומר ,שאם הבקר לא היה עושה עבודתו נאמנה ,המיג לא היה נופל ,והטייס
יכול היה להיות טוב ככל ״שיהיה.
היום ,הוא יכול להתרווח על הכיסא ולסקור בשביעות רצון קאריירה עשירה
ובהגדרתו גם מלאת סיפוק.
כי ,מושבניק מבית־יצחק ,התגייס לפני  23שנים לקורס טיס .בשלב לימודי
הקרקע הודח בשל מה שהוגדר כ״אי השקעה מספקת״ .דרכו הובילה אותו אל
מערך הבקרה ,וכך הוא מתאר את ראשית הקאריירה שלו שם :״התחלתי
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מספר כ:י ייהפניתי את המטוסים שלנו אליהם .בינתיים הוזנקו מטוסים נוספים משני הצדדים והצטרפו לקוב.
במערך  -מוכיימת .אחרי שהייתי מוכי
יימת טובה מוניתי לעוזר בקר )חשב
(.יירוט רק לאחר־מכן יצאתי לקורס
קציני בקרה ,אותו סיימתי ביולי
1966״.
דרגות הסג״מ שלו נחשפו זמן קצר
לפני פרוץ מלחמת ששת־הימים .את
המלחמה עבר כבקר ביחידת בקרה
דרומית .ייהשתתפתי במלחמה כסג״מ
צעיר וכבקר מתחיל ועשיתי סוגי
פעילויות המתאימות יילכך ,הוא נזכר.
לאחר המלחמה הוקמה יחידת בקרה
ברפידים שבסיני .כי הופנה אליה.
ייבאותה תקופה ״ הוא זוכר ,ייהיה
נוהל ,שקבע כי כל בקר צריך לשרת
ברפידים שנה וחצי .חלק מהזמן גרנו
באוהלים ועבדנו בקרונות ניידים .בכל
זאת ,זה לא היה רע ייכל־כך.
עובדה :עם תום אותה קדנציה ביקש
לשוב ולשרת ביחידה .יילמה? משום
שהיתה זו תקופת מלחמת ההתשה
והיחידה היתה במרכזה של פעילות
מיבצעית שוטפת ובלתי־פוסקת .רבים
בוודאי יזכרו את הכינוי שהודבק לאי־
זור הפעילות באותה תקופה  -טקס־
ייאס.
כי מדבר בנוסטאלגיה על אותה
תקופה בה שירת ייביחידה קטנה מאוד
וסגורה מאוד ,שהצמיחה מתוכה חיים
מיוחדים בצוותא ״ שם גם ביצע את
ההפלה הראשונה או ,ליתר דיוק ,את
שלוש ההפלות הראשונות שלו.
היה זה ־25ב במאי  .1969הוא עוד
זוכר את אותות הקריאה של המטוסים:
ייתאר לך סיטואציה שכזו :אני ,בקר
צעיר למדי ,מחזיק פיטרול של זוג
מיראז׳ים מעל סואץ .המוביל  -אשר
שניר .אני לוקח אותם ליירוט על
רביעייה ,שטסה מצפון לדרום ,מפורט־
סעיד דרומה לאורך התעלה .תוך שניה
עולה על הקשר שלי רן פקר ,שהוביל
זוג מיראדים נוסף בפטרול מעל צפון־
סיני .הוא האזין לעורק שלי ושמע
שאני לוקח את הזוג שלי ליירוט .הוא
ניסה לשכנע את הבקר שלו ,שייקח גם
אותו ,ומשלא הצליח ,עזב אותו ועבר
אלי .וכל זאת דווקא ביירוט האמת
הראשון שלי ,שהפן למורכב וקשה
במיוחד כי נאלצתי להוביל שני זוגות,
שכל אחד מהם בא מכיוון אחר  -אחד
מצפון ואחד מדרום  -על רביעיית
המיגים .ואכן ,הבאתי אותם לשם.
שניר ובן־זוגו נכנסים ראשונים לקרב.
פקר מצטרף כחצי־דקה לאחר־מכן ,אך
מפיל ראשון .גם שניר מפיל באותו
קרב ,ובסיומו נותר רק אחד מארבעת
המיגים במצב ייטיסה.
ייברגעים כאלה ״ הוא משחזר,
ייאתה נכנס להתרגשות עצומה ,מעצם
העובדה שאתה עושה יירוט אמת רא-
שון .ופתאום ,אתה עושה בד בבד שני
יירוטים .אתה מיירט מישהו מפה
ומישהו משם ,ומנסה להביא אותם
לאותה נקודה ,וזה בהחלט לא קל .אתה
מסתכל על המסך שלך ורואה את
האוייב ואת מטוסיך יישלך.
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ייחשוב לזכור ״ מסביר כי ,יישבאו-
תה תקופה היתה תלות הטייסים בבק-
רים גדולה בהרבה מזו של היום ,משום
שהמטוסים היו פחות מתקדמים .דיו
להם מכיימים שיראוי רק שני מייל
קדימה בלבד .במצב שכזה ,הטייס לא
רואה דבר וטס לאן שאתה מכוון אותו.
לכן ,אתה צריך לעשות הכוונה מדדי־
קת כזו ,שתביא אותו אל המיגים ,כך
שיראה אותם בעיניו ויהיה ביתרון
ייעליהם.

מלחמת מוחות
כי ממשיך ומתאר את אמנות בקרת
היירוט :ייאתה יודע שגם לאוייב יש
בקר .ישנו פה מאבק מוחות בינך לבין
הבקר של המיג ,המעוניין בדיוק כמוך
להפיל את מטוסי הצד השני .בסיטואצ-
יות כאלו ,המיג בדרך־כלל עוסק
במשימה כלשהי )צילום ,יירוט או
תקיפה (.למשל כשהוא מבחין בך הוא
מנסה לברוח או לבוא מולך .עליך
לצפות לפי מה שאתה רואה מולך ,אם
הוא עומד לברוח ,ואז אתה חייב לחתוך
לו את הדרך .אתה מהמר ,בעצם ,על
פעולתו הבאה .ההימור שלך יותר טוב
ויותר נכון ככל שאתה מנוסה יותר
ומכיר את האוייב על ציודו ותורות
הלחימה שלו .כדי להיות בקר טוב,
אתה צריך להיות אנציקלופדיה מהל-
כת ,לדעת כמות עצומה של פרטים.
בתום תקופתו השנייה ברפידים
נפרד כי מהיחידה ,אך לא לנצח .בינת-
יים ,הועבר צפונה אל יחידת־בקרה
בצפון הארץ ,כמדריך בקורס בקרים.
הוא הגיע ליחידה כשבאמתחתו כבר
כמה וכמה מיגים מופלים .כמדריך
בקורם הבקרים ,לא שובץ באופן קבע
לעמדת היירוט .זו היתה מאויישת
בדרך־כלל עליידי הבקרים הוותיקים
של היחידה ,כאשר הם מתחרים ביניהם
מי יפיל יותר מיגים .רק כאשר היה
חסר בקר לאיוש העמדה נהגו לקרוא
לו.
ודווקא אז הוא היה מפיל.
ייהיפלתי ממש בהזדמנויות לא מתו-
כננות ״ הוא אומר בחיוך ,יירק כשחש־
בו שלא יתפתחו יירוטים חמים .או
כששלחו את כולם לאכול ,קראו לי
להחליף בעמדה .ופתאום היה יוצא
יירוט ושלושה מיגים היו נופלים .אחר־
כך ,במשך שבועיים ,כולם היו כועסים
עלי ולא נותנים לי להתקרב יותר
לעמדות ,ובכל זאת  -הייתי משובץ
ומפיל .אני זוכר קרב נוסף באור
אחרון ,כאשר כולם כבר היו עייפים,
ולא נראה סיכוי שיתפתחו יירוטים,
נשלחתי להחליף בעמדה ושוב זכיתי
במיגים יימופלים.
־13ה בספטמבר  1973היה אופייני.
באותו יום התחולל קרב־אויר המוני
בין מטוסי חיל־האויר למטוסים סוריים
מעל חופי סוריה ולבנון.
הכל החל בגיתת צילום באיזור צפון
סוריה ,שבוצעה על־ידי שני זוגות

פאנטומים .הליווי נעשה גם הוא על־ידי
מטוסי פאנטום אותם הוביל תא״ל
)(מילי יפתח ספקטור .בעמדת הבקרה
ישב כ.י
ייבשלב מסויים הערכתי שמטוסי
אוייב מסכנים את המטוסים יישלנו,
הוא אומר .ואכן ,אותה עת הוזנקו
שמונה מטוסי 12מיג־ ליירוט מטוסי
חיל־האויר.
מספר כי :ייהפניתי את המטוסים
שלנו אליהם .בינתיים הוזנקו מטוסים
נוספים משני הצדדים והצטרפו לקרב.
בסיומו של אותו מיפגש היו  13מטוסי
12מיג־ סוריים יימופלים.
פחות מחודש לאחר אותו יום פרצה
מלחמת יום־הכיפורים .כי עדיין ביחידה
הצפונית כמדריך ובבקר בכיר .ביום
הראשון של המלחמה ־7ב בערב שוחח
עם גיסו ,טייס פאנטום .הוא אמר לו
שהכל בסדר ושמפציצים בתעלה.
כשעתיים לאחר־מכן נפגע מטיל קרקע־
אויר בתקיפת הגשרים בתעלת סואץ.
הוא ניסה לנחות נחיתת־אונס בחצרים.
הנחיתה לא צלחה  -הגיס והנווט
נהרגו.
יימפקדיי הציעו לי לחזור הביתה,
לעזור למשפחה ״ נזכר כי ,ייאך סירב-
תי .הרגשתי שהתגובה ההולמת מבחי-
נתי היא לשבת כמה שיותר זמן בעמ-
דות ,ולהפיל כמה שיותר מיגים .וכך
אכן עשיתי .כך למשל ,יצא מבנה של
פאנטומים ,שהובל על־ידי תא״ל /ר
ללוות מבנה אחר של מטוסים בדרך
לתקיפה .לאחר שסיימו את התקיפה
היו אמורים לחזור הביתה .על המסך
שלי ראיתי רביעייה של מיגים ,שעו־
שה פיטרול גבוה בין שני שדות־תעופה
בסוריה .הובלתי את המבנה של רי
אליהם ,כברת־דרך לא קטנה .כדי
שהסורים לא יבחינו בהם הורדתי את
הפאנטומים לגובה נמוך .כתוצאה מכך
גם אני לא ראיתי אותם ועשיתי יירוט
לפי הערכה .נוצר מצב בו אני רואה רק
את המינים ,עושה את החישובים שלי
ונותן למטוסים שלי כיוונים ונתונים
נוספים .ברגע שסברתי שהם נמצאים
מאחורי המיגים ומתחתם ,אני מורה
להם למשוך .הם משכו וגילו את המי־
גים .בתוך שניות הופלו כל ארבעת
המיגים .לאחר־מכן חזרו וירדו
הפאנטומים לגובה נמוך וחזרו הכי-
ייתה.
מפקד בית־הספר לטיסה ,אל״מ ר,י
נוהג לספר שיש מיג אחד שלא הוא
הפיל ...כי הפיל .ומעשה שהיה כך
היה.

יינסדר יימיגים...
באחד מימי המלחמה טס רי בפאנטום
בפיטרול ברמת־הגולן .מזג־האויר היה
גרוע ,האיזור היה מכוסה בטילי קרקע־
אויר ורי לא הבחין בדבר .הוא רצה
לחזור לבסיסו .כי התעקש שיש שם

מיג .ייפשוט ראיתי אותו על ייהמסך,
הוא נזכר .יירי לא הצליח למצוא אותו.
הוא לחץ לחזור הביתה בשל מזג־
האויר הגרוע והחשש מטילים .ואני
מפנה אותו ומכוון אותו ,עד שלבסוף
הוא מוצא את המיג ומפיל אותו .עד
היום ,כשהוא כותב לי מכתבים ,הוא
מציין בסופם שותפרי למיג ,ר .",
הפלות כאלו ,במשך המלחמה ,היו
רבות .שמעו של כי יצא למרחוק כמפיל
מיגים .טייסי יירוט רבים התקשרו
אליו וממש ביקשו יישיייסדר להם מי-
גים .והוא ,בתשובה ,היה אומר,
ייבסדר ,תעלו לאויר ויהיה בסדר.
נסדר יימיגים.
ייאת אחד מטייסי המיראז׳ שטרם
הפיל מיג״׳ הוא מספר ,ייהובלתי,
לאחר שביקש ממני מספר פעמים,
ליירוט בצפון־סוריה בשלהי המלחמה.
הוא אכן הפיל מיג ,קיבל תיאבון
ונשאר להפיל מיג נוסף .הוא הפיל את
המיג השני ,אך בדרך חזרה נאלץ
לנטוש את מטוסו .הוא נטש בים וחזר
בסירה.
לטייסת הפאנטומים של ספקטור היה
שדה קבוע ,כמעט ,שאותו תקפו במלח-
מה .היה זה שדה סייקל שבסוריה.
היינו מסיימים את התקיפה ,ובמקום
לחזור הביתה מייד ,היינו מחפשים
מיגים להפיל .ופה ושם אכן היינו
מפילים .פשוט ,הייתי משמש תחילה
כבקר־תקיפה ולאחר־מכן הופך מייד
לבקר־יירוט.
בכלל ,התחושה שלך כשאתה מחזיק
קרב־אויר היא מיוחדת במינה .בכל
קרב מחדש ,הייתי מתרגש כאילו היה
זה הקרב הראשון .הפרפרים בבטן היו
ממש כמו בקרב הראשון .הציפייה
והמתח לימה יקרה בסוף?י הבאת אותו
למיפגש .מכאן והלאה הוא צריך לע-
שות את שלו .אתה צריך להזהיר אותו
מפני מטוסים שמצטרפים לזירה או
מפני כאלה שנפלטו וחוזרים .אתה
מתוח מאוד מתוצאות הקרב .כל המתח
הזה מתפרק כשהוא אומר לך יאו קיי
אנחנו בדרך חזרהי .או ,מספרי אחד
הפיל שניים ומספר שניים הפיל אחדי.
ויש תוצאות .עד אז ההתרגשות היא
אדירה .קצב הדיבור ,הנתונים והאירו-
עים הוא כה מהיר ,ואתה נמצא עמוק
בתוך כל ייזה.
אך לפעמים מתפתחים האירועים
אחרת.
מספר כ:י ייהיה לי חבר ,שלמד כיתה
מתחתי בבית־הספר .הוא הפך לטייס
מיראז׳ ,אני לבקר .יצא לנו לעשות
הרבה פעילויות ביחד .בשנת 1970
עשינו יירוט מעל מיגים .הוא היה טייס
צעיר ונלהב .הוא הלך להפיל מיג ולא
שם לב שמטוס אוייב אחר יושב עליו.
ראיתי את כל זה על המסך .גם מספר
אחד שלו וגם אני צעקנו לו שישבור.
הוא הפיל את המיג ונפגע בעצמו.
בקשר הודיע לי שנפגע ומנסה לחזור.
ראיתי אותו על המסך נופל .הוא נטש
בשטח סוריה .אני רואה אותו נופל
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ויודע בדיוק מה מצפה לו שם .הוא ישב
שלוש שנים בשבי ייהסורי.
לא היה זה המקרה היחיד בו איבד כי
טייס .הוא מכיר את ההרגשה .ייהתחו-
שה מאוד ייקשה ,הוא אומר ,לא בלי
עצב בקולו ,ייבי ישנם מקרים בהם
הבקר ,אחראי לנפילתו .אם הבאת
אותו למיפגש בצורה לא־נכונה ,בחיס-
רון ,או אם הכנסת אותו לאיזור מסוכן,
מוגן ניימ ,למרות שהיית אמור לדעת
זאת מראש והוא נפגע ,יש לך פשוט
תחושת אשמה .ברור ,שהנפגע מכך
בפועל הוא הטייס עצמו ,אך אין זה
מוריד מתחושתו הקשה מאוד של
הבקר .תחושה זו מתעצמת כשאתה
מכיר אותו אישית .ככל שהולכים אחו-
רה בשנים היו בחיל־האויר פחות בק-
רים ופחות טייסים וההיברויות היו
קרובות יותר .אדם שאתה מכיר ונפגש
איתו בתדריכים ובתחקירים ,דיברת
איתו בקשר  -ופתאום הוא נעלם
יילך...

בניית יחידה מחדש
המלחמה תמה .כי המשיך כבקר
בכיר ביחידה .־1975ב החליט להשת-
חרר כי חשב שאינו מתאים למערכת.
אולם בני פלד קרא לו ויחדיו ניסו לוה ההפלות היחיד במי ? של אל״מ כי
למצוא דרך בה יוכל להמשיך ולתרום ונית ולהתמנות למפקדה .ייצפוי קיץ
לחיל־האויר .לבסוף ,הוחתם על חוזה ייחם ,אמר לו פקד2.הצ כי הסכים מייד
מיוחד לפיו ימשיך בתפקידו ביחידה ,כיוון שזו היחידה אליה היה קשור
אך כאזרח עובד צהייל .עם הזמן הפך במידה הרבה ביותר ובפיקוד עליה
למפקד קורסי בקרים ולמספר שלוש ראה את התגשמותה של שאיפה רבת־
ביחידה .כעבור שלוש שנים בתפקיד שנים.
זה ,הוצע לו שירות במסלול פיקודי.
ובאמת ,גבולות סוריה ולבנון היו
הוא חזר למדים ומונה לקצין המיבצעים ייחמיס״ .היתקלויות ,מחבלים ,תקיפות
של היחידה ,כלומר סגן המפקד שלה .אויריות .ביוני  1981הגיע כי ליחידה,
כי שימש בתפקיד זה במשך שנה .כאשר ברור לו ,שמלחמה בצפון היא
־1979ב קיבל את דרגת הסגראלוף רק שאלה של זמן .ייהאוירה היתה כזו,
והוצב ,בשלישית ,ביחידת הבקרה האירועים היו כאלה ״ הסביר לאחר־
מכן .ייהיה זה די שיגרתי שכל יומ-
ברפידים ,הפעם כמפקדה.
היתה זו תקופה קשה .לפי חוזה יומיים אנחנו תוקפים את המחבלים
השלום בין ישראל ומצרים עמדה היחי -בלבנון והסורים באים להגן עליהם.
דה להיות מוחזרת למצרים יחד עם כל מדי פעם היו מתפתחים קרבות־אויר
סיני .כי ניהל את פינוי היחידה .ייבצד ומיגים היו נופלים .באותה תקופה הפך
האוירה המיבצעית שנמשכה עד הרגע מטוס 52המיג־ לאלמנט בעל משמעת
האחרון ,פינינו את היחידה והשארנו בזירה .כבר הפילו אחד קודם־לכן בגו-
אחרינו גבעת חול .סירבתי לערוך שם בה רב ,אך עדיין לא נכנסו איתו
מסיבת־פרידה .כמי שהיה שותף להק -לקרב־אויר אמיתי .זאת ,עד שהגיע יום
מת היחידה  12שנים לפני כן .היה לי ־29ה ביולי  .1981באותו יום קיבלתי
קשה לעזוב את המקום .לא מצאתי כל הודעה למשרדי ,שישנו פיטרול אוירי
סיבה לחגוג .עזבתי את המקום מעט סורי סמוך לשטחנו .ביקשתי שיודיעו
לפני טקס הפרידה .לא רציתי להיות לי שוב אם המצב יתחמם .כך היה.
קראו לי .אותו פיטרול סורי הלך על
נוכח ייבו.
לאתר פיטרול שלנו .ניתנה הוראה למטוסים
כי ואנשיו עברו ,על ציודם,
שלנו ללכת למיפגש עם המיגים .מסי-
במרכז הארץ :ייבנינו את היחידה
בות שונות לא הגיעה ההוראה למטו-
מחדש במקום חדש ,והפכנו פריסה
סים .בכורח הנסיבות מצאתי עצמי
קטנה של  40איש וכמה קרונות ליחידה
יושב כעמדה ומבצע את היירוט על
מסודרת שהפכה להיות שווה בכל
המיג .זוג מטוסים שלנו הלכו למיפגש
לאחיותיה ,יחידות הבקרה ייהאחרות .עם המיגים והפילו אחד .מיג נוסף ניצל
במשך שנתיים פיקד על היחידה החד -בנס כיוון שהנעילה עליו יינפלה.
שה.
היתה זו הפעם האחרונה בה עשה כי
־1981ב היה אמור לצאת ללימודים,
אך נתבקש על־ידי מפקד יחידות הבק -יירוטי אמת .בשלב זה היה כבר
רה לעלות ,שוב ,ליחידת הבקרה הצפ -יימנהל״ ביחידה ומעצם התפקיד התר-

חק מעמדות הבקרה
השונות.
פרצה מלחמת
שלום־הגליל.
כי אומר שישנה
יחידה ,שעבורה זו
היתה מלחמה כבדה
הרבה יותר ממל-
יום־
חמת
הכיפורים ,והוא
היה שם בשתי
המלחמות .הכוונה,
כמובן ,היא ליחידת
הבקרה הצפונית,
שעליה פיקד .חיל־
האויר ביצע את כל
המשימות האפשר-
יות :הגנה אוירית,
תקיפות טילים ,חי-
לוץ ,תובלת כוחות,
טיסות צילום ,סיוע
לכוחות היבשה וכל
זאת בו־זמנית
ובאיזור אחד -
לבנון .מובן ,שאת
משימות הבקרה
שם ביצעה יחידת
הבקרה הצפונית.
ייניצלנו את כל
העמדות ואת כל אנשינו .זו היתה
מלחמה כבירה מבחינתנו ״ כי מבחינתו
ראה בה שלוש גולות כותרת .הרא-
שונה היא העובדה שהיחידה שותפה,
בתחום ההגנה האוירית ,להפלתם של
 80מיגים ,כאשר לחיל־האויר לא נפל
אף מטוס בקרב אויר - 080 .זו תוצאה
הנוגדת את כל חוקי ההסתברות.

המטרה 52מיג־
גולת הכותרת השנייה  -מיבצע
השמדת סוללות טילי הקרקע־אויר
הסוריות ,שהוצבו בבקעת הלבנון.
חופש הפעולה של חיל־האויר בלבנון
היה תלוי במיבצע זה .מועד ביצועו
נקבע ־9ל ביוני .1982
מספר כ:י ייהיתה הערכה שכך וכך
מטוסים יפלו בתקיפה וכך וכך סוללות
יושמדו .התמונה נראתה מדאיגה למדי.
שיערת שיפלו לך טייסים ומטוסים ועם
זאת לא תצליח להשמיד את כל היע-
דים .אתה נכנס למשימה כשמראש כבר
אמרו לך שיפלו לך מטוסים .השאלות
אצל מי יפלו וכמה יפלו ,והאם נצליח
להשמיד את היעדים או לא ,מטרידות
מאוד.
אנחנו נערכים ,יושבים בעמדות.
המטוסים המריאו .את חלקה של הדרך
הם עושים בלי לדבר בראדיו כלל.
אחר־כך מתחילים להישמע הדיווחים
בראדיו .המטוסים מתחילים אט־אט
לחזור והמתח מגיע לשיאו .כל בקר
מתחיל לבדוק את מצבת מטוסיו .אני
מרכז אלי את כל הדיווחים ו ...תדהמה
גדולה .לא איבדנו אף מטוסו כל המט־
רות הושמדו ובנוסף לכך עוד הופלו

מיגים של האוייב .זה היה רגע של
התפרקות ייאדירה.
השיא השני תפס מקומו בלוח
הכרונולוגי כעבור יותר משנה ,מלחמת
של״ג קרבה לקיצה ,אך ביחידת הבק-
רה המשיכו לעבוד קשה .את הסיבה
לאחת המשימות המורכבות ביותר
שבוצעה סיפק 52מיג־ סורי ,שנהג
לערוך גיחות־צילום בגובה ובמהירות
גבוהים מאוד מעל לכוחות צהייל .בכל
פעם שניסו ליירטו פתח מבער אחורי
והסתלק .רק במבצע מורכב ומתוכנן,
של גופי התכנון ,השליטה והביצוע,
הופל גם המיג ייהייסורר הזה .היה זה
־31ב באוגוסט .1982
עם תום מלחמת של״ג נתקבל
בלשכתו של כי המברק הבא :ייבמהלך
כל הפעילות האוירית שהתנהלה סביב
מיבצע שלום הגליל ,היה הצפון ואיזור
הקרב רווי פעילות אוירית .במשך כל
הפעילות הנייל ,הורגשה שליטה מלאה
של אנשיך במתן נתונים ,והכוונת מטו־
סים בכל המרחב .הדבר יצר הרגשת
ביטחון ,וכלל צוותי האויר יודעים:
,
מלהי של בקר היא מלה  .קבל הערכתי
ומסור גם לאנשיך העוסקים במלאכה.
יישר כוח״ .על החתום היה הרצל
בודינגר ,מפקד בסיס רמת־דוד דאז.

מפהוד למפקד בפיס
לאחר השנתיים הסוערות של הפי-
קוד על היחידה הצפונית לקח כי פסק־
זמן מתפקידי הפיקוד וחזר להיות ,לזמן
מה ,פקוד .הוא יצא לקורס בקרים
מוטסים שנערך בטייסת ההוקאיי מכי-
וון שייחשבתי שחשוב ללמוד ולהכיר
מקרוב גם מערכת ייזו.
משם פנה כי ,לאחר ־18כ שנות
שירות ,לתפקיד המטה הראשון שלו.
הוא התמנה לסגן מפקד יחידות הבק-
רה .בתפקיד זה שימש כשנתיים .עם
תום הקאדנציה יצא ללימודים אקדמיים
כשהוא בוחר בתחום הקרימינולוגיה.
עם תום לימודיו אלה ,התמנה למפק-
דו של אחד מבסיסי חיל־האויר.
ייהתמודדתי על תפקיד ייזה ,הוא אומר,
יימשום שאני חושב שאוכל לתרום
יותר בשטח .שם אוכל להיות מעורב
אישית וישירות בתחומי הביצוע והעי
יישייה.
ומה הלאה?
כי אומר שלא קבע לעצמו שום
תוכניות .כל זמן שחיל־האויר יזדקק
לו ,ימשיך בשירות .ייהבעיה הגדולה
ביותר של המדינה היא הביטחון ״ הוא
אומר ,ייולכן עסקתי  23שנים בביטחון.
הבעיה השנייה בחשיבותה קשורה
בחינוך .בעיקר חינוכם של קשי־חינוך.
באוניברסיטה למדתי גם קרימינולו־
גיה .לכן ,אני רואה כאפשרות סבירה
את הכיוון שלי אחרי השיחרור בחינוך.
כנראה ,גם בחינוכו של נוער בעייתי,
שם האתגר נראה קשה וחשוב ,ואם
אצליח לשלב את זה גם עם קצת
חקלאות ועבודת אדמה ,מה ייטוב...
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החכם — עיניו בראשו לבטוח נכון — עשה היוסו
לביטוח

בטוח — אין מחליף
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להגנת המשפחה ותבית למבושחינוו
 +בצהייל ,בשרות כוחות הבטחון.
מקבלי קצבות צח״ל — אזרחים עובדי צ ה ייי.

י

נאמנות מירבית _ לאלפי מבוטחינו באשר הם

o

התשלומים באמצעות — מת״ש צה״ל בכל ענפי הביטוחו ן ו
התוכניות מותאמות ומקוריות להגנת המשפחה ובתנאים
המיוחדים שיועדו לכם בלבד 1! 1

3

עשו למען חבריכם בשורהו!!
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הכנישו אותם בשוד שדותינו.
המשרד •תוח משעה 1.30 :עד  !•.00ללא הפשקה.

מקסימום

ביטוח —

מינימום

משלום

סוכנות הביטוח הגדולה הבלעדית עבורכם
למפקדי וחיילי צה״ל באשר הם ,שלוחה בירכתנו — חזק ואמץ.
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מעב ר

לאחר רעידת האדמה שזיעזעה
את ארמניה הסובייטית בסוף
השנה שעברה וגרמה לרבבות
הרוגים ,למאות אלפי חסריי
בית ולהרס ערים שלמות,
יצאו מישראל לבריה״מ
משלחות חילוץ ,עזרה ,סיוע
ורפואה  -כולן במטוסי תובלה
של חיליהאויר :תחילה
707בבואינג־ ולאחרימכן
בהרקולסים ,מטוסי התובלה
אף היו אלה שהחזירו את
המשלחות על ציודן מארמניה,
לאחר שהשלימו את המשימות
ההומאניות שלהן בהצלחה
אשר זכתה להוקרה ולתהודה
בבריה״מ ובעולם כולו.
חיליהאויר ביצע בסריהכל
שמונה טיסות בין לוד לשדות
ירוואן וטיבליסי וערן ,בעצם,
מעין יירכבת ייאוירית בין
ישראל לבין בריהיימ .מותר
לכנותן ייטיסות ייהיסטוריות
שגילו כמה קצר; ,למעשה
המרחק האוירי בין ישראל
לבריה״מ בעוד שכמה גדול
עדיין המירווח החווייתי רבי
הפנים ,שעליו מספרים גיבורי
הכתבה בעמודים הבאים

מימין :חבילת-
סיוע ,המכילה
מעלת קרב ,ציוד
;רפואי שקילת־
חימום ועוד
למטה :הרקולס
ישראלי על
המסלול
בטביליסי,
גרוזיה,
מלווה ברכב של
חברת
ייאיירופלוט״

להרי
או ו ט

מאת

יואב
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של  100־ 120קשר ,ובגובה נמוך ,בשל
המיטען הרב והחומרים הדליקים
שכלל.
מספר אליימ /נ טייס :ייהיה מורגש
באויר ,כי אנו יוצאים למשימת־הצלה.
בקפריסין ,למשל ,אין הבקרה מתירה
בדרך־כלל לעבור צפונה מעל לאי.
אולם ,הפעם אישרו לנו לבצע את
החיתוכים המבוקשים ,ולטוס ישר .גם
לתורכים היה ברור לאן מיועדות פנינו.
הם נתנו לנו אישור־טיסה במרחב
האוירי שלהם ,ולא היתה בעיה איתם.
הטיסה היתה נוחה ייוטובה.
אך עם ההגעה לגבול התורכי־
סובייטי הפכה הטיסה לקשה ,למעניינת
וללא־שיגרתית .כאן נכנס הבואינג
שלנו לראשונה לעולם התעופה
הסובייטית.
הבקרים אומנם דיברו אנגלית ,אך
לא רהוטה ,ורובם דיברו לאט מדי ולא
תמיד הסבירו את עצמם עד הסוף .הם
אף השתמשו בשיטה המטרית ,ולא
בשיטה האינצ׳ית )קיימ במקום מייל,
מטר במקום (.רגל דבר זה עשה בעיות
היה קר וגשום לפרקים .אי־סדר
עד שצוות המטוס התעשת וחישב את מסויים שרר ,כנראה עקב המצב
נתוני הטיסה בתרגום סימולטאני
הקשה .מטוסים נחתו בשדה ,בהפרשים
לשפת המערב המקובלת.
של עשרות שניות בין נחיתה לנחיתה,
בעיה נוספת היתה התייחסות הבק-
רה הסובייטית לגובה ביחס לשדה ,ולא
ביחס לפני הים ,כמקובל במערב .עוד
קושי שהצוות הישראלי נאלץ להתגבר
עליו.
עניין אחר :אין שם תחנות ראדיו
קרקעיות ,v.o.R. ,שהן עזר לניווט
ומקובלות בעולם התעופה המערבי.
תחנות הראדיו הסובייטיות נותנות רק
את הכיוון לתחנה ,והן הרבה פחות
מדוייקות מאלו שמורגלים אליהן במע-
רב  -במזג־האויר הקשה ששרר  -היה
קשה לקלוט אותן .חלק מהם לא פעל
כלל.
יילא היתה שום התייחסות מיוחדת
של הבקרה לכך שאנו מישראל ״ סיפר
סא״ל /ל הקברניט .ייהיו הרבה מטו-
סים באויר ,והיה צפוף מאוד בקשר.
האנגלית נשמעה כמו רוסית .היינו
צריכים לעבור ממוד של טיסה רגילה
למוד של טיסה ,שאתה לא רגיל לעבוד
איתה .היה צריך לחשב כל ייהזמן.
שדה־התעופה של ירוואן שבארמניה
הסובייטית נמצא בין הים הכספי לים
השחור 20 ,מייל מהגבול התורכי .זהו
איזור הררי קשה ומסוכן מאוד לנחיתה.
גובה השדה הוא ־800כ  2רגל ,והוא
מוקף בהרים גבוהים ביותר ,שמגיעים
אף לגובה של  19אלף רגל .זהו איזור
הר אררט התנייכי.
קשה לנחות בתוך עמק ,בפרט כאשר
הראות גרועה .אם טועים בניווט זה
פשוט מסוכן .צירוף כל הבעיות היקשה
מאוד .מובן שהצוות לא היה רגיל לטוס
באיזורים כאלה ,ולבצע חדירות שכאלו
בעננים ,קרוב מאוד להרים ענקיים
שיושבים מעליו ולכן היתה הנחיתה
מעניינת ומותחת מהבחינה המיקצו־
עית.
פיקוח הראדאר של המגדל הסובייטי
היה טוב ,אך עזרי־הניווט בשדה מיו-
שנים ,לא כל־כך אמינים ,ומוגבלים
למדי .לכן החל צוות הבואינג בהנמכת
מכשירים .בנחיתה חל קצר בתיקשורת
רצה
אמר
בכך
כמה

למעלה :ני מ דת
המבצע ,המלגזה:
הרוסים הסתכלו
עליה כעל רכב
מהחלל
למטה משמאל:
בץ הריסות
לנינקאן ,אחוים)
בכל שביב תקווה
לגילוי וצולים

/אליימנ טייס :ייהיה מורגש
באויר ,כי אנו יוצאים
למשימתיהצלה .בקפריסין,
למשל ,אין הבקרה מתירה
בדררכלל לעבור צפונה מעל
לאי .אולם ,הפעם אישרו לנו
לבצע את החיתוכים
המבוקשים ,ולטוס ישר ,גם
לתורכים היה ברור לאן
מועדות פנינו .הם נתנו לנו
אישורטיסה במרחב האדר
שלהם ,ולא היתה בעיה איתם.
הטיסה היתה נוחה ייוטובה
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 11בור חיל־האויר ,הפרשה החלה
^ביום שישי9 ,הי בדצמבר .1988
אז הגיעו למטה החיל ידיעות ראשונות
על ההחלטה לשגר משלחת סיוע לאר־
מניה ,מוכת הרעש .כבר למחרת החלה
יחידת ההעמסה של חיל־האויר לעבוד,
בשיתוף עם מיפקדת הגייא .הציוד החל
להגיע לקראת השעה  20 30במוצאי־
שבת ,־10ה בדצמבר.
ההחלטה המקורית דיברה על שיגורו
של מטוס אחד ,אך כמות הציוד היתה
רבה :שני נון־נונים ושני גרורים,
שכללו את כל הציוד הייעודי של כוח
החילוץ ,ועוד ציוד נלווה רב ,שנערם
על פלאטות לוגיסטיות מאלומיניום,
וכן משלחת בת  45אנשי חילוץ והצלה
מיומנים ,בראשותו של תא״ל אהרון
ורדי ,קצין הג״א ראשי .אליהם נלווה,
כזכור ,כלב ההצלה ,טים .נבחר למשי-
מה מטוס 707,בואינג־ שהוא בעל
קיבולת המטען הגדולה ביותר בחיל־
האויר.
שעות רבות עמלו אנשיה המסורים
של יחידת ההעמסה בהטענת הציוד
הרב על המטוס .היתה זאת העמסה
קשה מהרגיל.
אחת הבעיות העיקריות היתה להע-
מיס על הבואינג את שני הנורנונים.
לבואינג אין פתח אחורי שדרכו ניתן
להעלות את הנון־נונים בהסעה ,כמו
בהרקולס .לכן נדרשה עבודה מאומצת
ומדוייקת .אחד מהנון־נונים כבר נכלל
בשעתו במיטען משלחת הסיוע למקסי-
קו ־1985ב .אז הוא הוטס ריק ,ואילו
הפעם הוא היה עמוס ציוד ,כך שהמשי-
מה היתה קשה הרבה יותר.
מספר סגן /ד פקח העמסה :ייבתחי-
לה העמסנו את כל הדברים הגדולים,
ואחר־כך סתמנו את כל החורים בשאר
הציוד .לא נשאר חלל ריק .ניתן לומר
בצורה ציורית ,כי אם היינו מקלפים
את גוף המטוס בתום ההעמסה ,היינו
מקבלים את צורתו יימהמיטען...
למרבית אנשי יחידת ההעמסה היה
זה מיבצע ראשון בזמראמת .במלחמת
לבנון לא היתה מיגבלה של מטוסים.
כאשר לא הספיקה תכולתו של מטוס
לכל הציוד  -הוסיפו מטוס .אולם
במקרה זה לא יכלו פקחי ההעמסה
ליהנות מהפריבילגיה הזאת ,והם
נאלצו לקבוע סדר־עדיפויות לציוד,
משימה לא קלה.
לאחר שנסתיימה עבודת ההעמסה,
המריא הבואינג ,בבוקר יום ראשון.
בזי צוות ההטסה היתה ספרות תעופה
בינלאומית רגילה ,שאיתה הם נוהגים
לטוס לחוייל .הטיסה עד לגבול הסוביי-
טי היתה שיגרתית ופשוטה ,במהירות

בין הפקח לצוות המטוס .הפקח
שהם ייכנסו להקפה נוספת ,אך לא
זאת במפורש .ככלל ,היתה בעיה
שהוא לא הסביר עצמו כהלכה,
פעמים.
הבואינג נחת כעבור טיסה של
כשעתיים ורבע )ייגילינ" שברית־
המועצות קרובה...״ ,כפי שהתבטא
אל״מ (.ני לאחר הנחיתה כוונו לעבר
נקודת־החנייה של השדה ,הגדול
והנאה .מייד התגודדו סביב המטוס
מאות ,שהתכוונו לסייע בפריקת המי־
טען.
לא חיכתה לישראלים קבלת־פנים
חגיגית או נרגשת ,בשל היותם משל-
חת ישראלית מוזמנת לברית־
המועצות .נציגי השלטונות הגיעו ובד-
קו דרכונים .אך אנשי הצוות לא יוכלו
להתהדר בחותמת סובייטית באוסף
החתימות שבדרכוניהם שכן השלטונות
לא חתמו בהם .את סרבלי הטיסה
שאיתם הגיעו ,החליפו עוד קודם בחלי-
פות כמתחייב מהאירוע.
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לעיתים בקצב של עד שניים בדקה.
הרבה מכוסים רוסיים ,מזרח־גרמניים,
שווייצריים ואמריקניים ואף שלושה
מטוסי הרקולס מאלג׳יריה.
כשעתיים וחצי לאחר הנחיתה
הישראלית הגיע נציג הממשלה האר-
מנית ,והוחל בפריקת המיטען ובתיד־
לוק .הבעיה הגדולה שעמדה בפני
הפריקה היתה ,שלא היו במקום מלג-
זות ,אלא מערכת־פריקה אחרת ,מסור-
בלת למדי ,וכך ,במקום להוריד את
הפלאטות עמוסות הציוד בעזרת מלג-
זה ,נאלצו חברי המשלחת ,בניצוחם
של פקחי ההעמסה ,לפרוק את הפלא־
טות ידנית במטוס ,ולהוציא החוצה,
הכל בידיים .בשרשרת של פריקה
הורידו עוד גלגל ועוד מטף־כיבוי .הם
נעזרו בכמה מקומיים ,וגם במשאיות
ייזיל״ ישנות.
המקומיים שעזרו לא דיברו אנגלית,
ובכל זאת נוצרה הבנה הדדית כפי
שמסביר סגן ד :יימה שקרה טוב לגבי
כל העולם .כשמדברים ומרימים במק-
צת את הקול  -אז גם עברית אפשר
להבין ...ביחוד עם הרבה תנועות יד-
יים .סייע גם מתורגמן שהיה לנו
במשלחת ,וכך פעלנו איתם בשיתוף

פעולה מלא ,ללא בעיות של מגדל
ייבבל.
השלב הקשה במיוחד היה פריקת
הנון־נונים והגרורים לתוך המשאיות
שנעשה ,בלית ברירה ,בצורה די
פרימיטיבית .כשפרקו את הגדורים,
למשל ,אל תוך המשאית הרוסית
הצהובה ,היתה סכנה למטוס ,לגרור
עצמו ולמשאית ,שכמעט כרעה מעומס
הנטל.
מספר אל״מ נ:י יילפתע ,באמצע
הפריקה ,הרגשנו שישנה תכונה סבי-
בנו .פתאום באו שומרים ועשו חסימות
לטובת מקום מסויים בשדה ,ממש
בקירבתנו .בנוסף ,סבבו מטוסים
והליקופטרים ממעל .עד מהרה הסתבר
לנו שכל התכונה הזאת קשורה בבואו
של גורבצ׳וב בכבודו ובעצמו ״ חלק
מאנשי המשלחת זכו לראות את גורב־
צ׳וב ופמלייתו מגיעים לאתר.
לאחר כשש שעות פריקה )פרקיזמן
ארוך מאוד (,לפריקה עזב כוח החילוץ
בראשותו של תא״ל ורדי את השדה
בשיירה של אוטובוס ושלוש משאיות.
הם פנו צפונה ,מרחק של פחות ממאה
קיימ ,כדי לאתר ,לחלץ ,לעזור.
צוות הבואינג ביקש להמריא מייד,

ד קה

להמראה

כלעומת שבאו  -הלכו .ברעש גדול ,בצחוק המוני ,מספרים זה לזה בדיחות גסות
בעברית עם מבטא אנגלו־סקסי כבד ייכדי שגם החברה הישראלים (,ולהיפך)יבינוי
דוחקים ,נדחקים ,מצלמים ,מחפשים סיפורים פיקאנטיים ,סיפורים אנושיים על רגל
אחת ,משהו שיתפוס טוב את העין .של העורך  -אלא מה? שוט קצר על הגנו המבונו,
שרוכן מתחת למשאית .שהעולם יראה ,שהעולם יידע .מראיינים ,חסרי־נשימה משהו,
את תא״ל ורדי ,את איש הצוות עם החרמונית ,את בעל הכלב ,את הכלב האומלל
)מים  -תעשה (האוו שכמות הפלאשים שספג באותו ערב הורידה ודאי ־20ב אחוז את
כושר הראייה שלו .איפה צער בעלי חייטי
רבע־שעה זה לקח ,אולי חצי־שעה .זה הכל .יש חומר למהדורת חצות ,לעיתון
הבוקר .יש מה לשלוח לחדל מהלוויין שבעמק האלה ,שמופנה גבוה למעלה ,לשמיים,
חודו את שיכבת הערפל והרטיבות הדביקה כל־כך.
עולים ברעש ,תמיד ברעש קולני ,אופייני ,לאוטובוס שהוכן מבעוד מועד בבסיס
הצבאי ומפליגים לדרכם .המטוס לא מעניין אותם כל־כך .ממילא אין עוד מה לצלם
ועוד שעתיים־שלוש סוגרים את עמודי החדשות ,אז לא כדאי להישאר .זה עניין של
רווח והפסד .עיתונות.
ואחריהם הגיע השקט .לא שקט של אחרי סערה ,שקט אחו .שקט של לילה ,של
מכונות ,של מלגזות שמעמיסות מאות ,אולי אלפי ,מנות־קוב ,מנות־דם או פלאזמה.
אי גרינברג ,קצין המינהלה של המשלחת ,עסוק עכשיו .כל הפרטים הקטנים האלה
יכולים ,בלי הרבה מאמץ ,להוציא אדם משלוותו .צריך לדאוג לכל דבר קטן .משרוך
נעל ועד נורנון .והוא לחוץ עכשיו .בודק שיש מספיק תפהים ,נייר טואלט ,סוכר ,ולאן,
למען השם ,נעלמו פתאום המחבתות .הן הרגע היו פה ,הוא בטוח.
יילקחנ" את כל הציוד הדרוש לחיים במינוס  20מעלות ״ הוא אומו .יידובונים,
חליפות־קור ,מעטפות כימיות נגד קור ,נעלי־פרווה .המזון צריך להספיק לשבועיים־
שלושה .יש שם מנות־קוב משופרות ,נקניקים ונקניקיות ,הרבה לחם ,הרנה
תפוחי־אדמה ,ארגזי תפוזים ,צנוניות ,ביסקוויטים ,פילפלים ,ייחמוצים.
באחת אחר־תצות מגיעה למקום המשלחת הקונסולארית הרוסית .וולוו של משוד
החוץ ומרצדס עם מספר זר משרכות דוכן באיטיות לעבר מטוס 707,הבואינג־ החונה
בקצה המסלול .הם יוצאים מהמכוניות ,מהנהנים זה אה ,אומרים משהו מהו־מהר
ברוסית ,מתלחששים קצת .נציג משרד החוץ מלווה אותם בעיניים .יש איזו בעיה עם
המספר של המטוס .הרוסים מתווכחים רגע .הבעיה נפתרה .איש צוות אחזקה של
הבסיס ,עיניו טרוטות ,ניכו בו שהקימו אותו די במפתיע מהשינה ,מדביק את סמל
חיל־האויר הישראלי על המטוס .הרוסים חוזרים בינתיים למוצדס .נם אנשי הוולוו
נדחקים למכוניתם לא לפני שנפרדו בדיפלומאטיות ובטפיחת כתף חברית אלה מאלה.
כמה דקות מאותר יותר מגיע הנורנון הראשון למקום .עוד כמה דקות וגם כמה
מאנשי צוות החילוץ מגיעים .קצת צעקות ונפתחת בטן המטוס ,הנון־נון מועלה לגובה
המתאים .עכשיו מגיע החלק הקשה לדחוק אותו פנימה .קשה להימנע מההשוואה בין
הסיטואציה הזאת לבין אותן סירות מפרש שנדחקות ,השד יודע איך ,לתוך בקבוקים
צרי לוע במיוחד .ובאמת ,הנורנון לא מכזיב ומסרב בכל תוקף להיכנס .יושבים,
מטכסים עצה ושוב מנסים ושוב מטכסים .בסוף הוא נכנס .הלידה ,בכל אופן היתה
קשה ,הילד בריא תודה ושוקל שתי טונות וחצי ,ללא ציוד.
בשעה שלוש ועשרים אנחנו מגיעים למועדון הקצינים .תא״ל ורדי נראה עייף ,כאילו
חזו ממסע בן שבועיים מרוסיה .מדבר על בגרות נפשית ,עזרה הדדית .יישכל אחד
יסתכל על החבר שלו ,אולי הוא צריך עזרה ״ אני ניגש לקופסה עם המעטפות הכימיות
לחימום .קר פה כל־כך .פותח מעטפה אחת ,מקלף מעליה את הפלסטיק הצבעוני
ומוצא בפנים שקיק לבן .ההוראות באנגלית טוענות שבכדי להתחמם צריך למזמז את
השקיק טוב טוב ולהצמיד אותו לאן שהוא בגוף ,מתחת לבגד .אתר־כך הוא יחמם
אותך למשך יממה 24 ,שעות .אני ממזמז ,מצמיד לאן שמצמיד ואחרי כמה דקות זה
עובד .חמימות מוזרה פושטת בגוף .בארמניה זה יהיה להיט.
תא״ל ורדי ממשיך לדבר :יילקחנו איתנו שני דגלי לאום גדולים .אני מבקש לא
לפרוש אותם בינתיים ,לא צריך להרגיז שם אף אחד .אתם רשאים לעבוד שם עם
מדים אבל בלי דרגות ,אנחנו לא משלחת צבאית ,אלא ייאזרחית.
חברי המשלחת מקשיבים בריכוז .איך מרגיש אדם שרק לפני כמה שעות הודיעו לו
לעזוב הכל ולהתייצב מיד ;בבסיס הוא צריך לטוס לרוסיה? אחת העוזרות של ורדי
מחלקת דרכונים חד־פעמיים לחברי הצוות .ייהם אך ודק לנסיעה ייזו ,היא מסבירה,
חבוי המשלחת מהמהמים משהו ובוחנים בעיון את הדרכונים החדשים .בדוך־כלל
צריך לחכות להם שלושה שבועות ולהתרוצץ קצת במשרד הפנים .יילפחות תהיה
מזכרת מרוסיה ,חותמת־גומי שהיינו שם ,אומר אחד ־40מ חברי המשלחת )כשחזרו"
התברר להם שהתבדו  -הרוסים כלל לא החתימו את הדרכונים ,רק פישפשו בהם מעט
והחזירו אותם לבעליהם ללא (שינוי.
השעון נוגע בשעה ארבע לפנות בוקר .לחברי המשלחת מחלקים מילון רוסי מקוצר
והוראות מודפסות של כן ולא תעשה .המטלות והאיסורים גוברים ,באופן טבעי ,על
הזכויות .סעיף חמש מבקש בהומאניות להימנע מאכילה לנוכח אנשים ועבים ולהימנע
מחלוקת מזון למאות אלפי בני־האדם חסוי־הכל שבאיזור.
תא״ל ורדי ,עם אותו מבט עייף בעיניים ,מבשר לנוכחים :ייאנחנ" נוחתים עוד כמה
שעות בירוואן .אנחנו לא יודעים כלום על מה שקורה שם .החלטות תתבצענה כשנגיע
לשם .אני מניח ,שתוך יום ,יום וחצי ,נתעשת ונפעל כמו נוף הומוגני ״ ולמרבה הפלא,
זה דווקא עבד.
עמיו חדד

23
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י

שון ,עוד בהיותם באויר ,קיבלו הצוו-
תים הוראה לחזור .וזאת כתוצאה
מקשר שנוצר בין תא״ל ורדי ,מפקד
יחידת ההצלה בארמניה ,לארץ ונסתבר
שהוא אינו זקוק לציוד שבדרך.
בהמשך הוחלט לשלוח את בית־
חולים השדה לעיר לנינקאן .הוסיפו
עוד הרקולס נושא מטען רב.
אך בשל עומס התנועה הרב ,נוצרה
צפיפות על הקרקע ,והשדה נסתם.
הצוות נאלץ להמתין כשעה עד שהמ-
ריא.
ייחזור

4J

יימה שקרה טוב לגבי כל
העולם .כשמדברים ומרימים
הקולאז גם
במקצת את -
עברית אפשר להבין ...ביחוד
עם הרבה תנועות ידיים .סייע
גם מתורגמן שהיה לנו
במשלחת ,וכך פעלנו איתם
בשיתוף פעולה מלא ,ללא
בעיות של מגדל בבל ״

ייהביתהו

המראה זו בוצעה כבר בחשיבה,
במזג־אויר קשה  -והרים מתנשאים
הטיסה התנהלה בסדר.
כתמיד...
בשעה  20 30נחתו אנשי צוות זוס^המ
עדיין בחליפות הייצוג
בישראל,
שלהם ,נרגשים מאוד ,אך מאופקים.
נציגים מעטים בלבד קיבלו את פניהם.
הם עברו בדיקת דרכונים קצרה ,והוס-
עו היישר לתחקיר בטייסת ,שבו לימדו
מייד מניסיונם הטרי את צוותי
ההרקולסים ,שהיו אמורים להמריא
לארמניה למחרת היום.
וכך תוארה החוויה בספר טייסת
ההרקולסים:
יייצאנו לדרך במזג־אויר נפלא -
חדיפעמי .כל אחד עשה את תפקידו:
הטייסים  -ניווטו ,הנווטים  -הטיסו,
והמכוננים  -כוננו ...מצב הרוח היה
נפלא ,עד שלפתע ,מעל הנוף הנפלא
של תורכיה ,נשמעה ההודעה ^:HF
חזור הביתהו
חזרנו הביתה ,ומאז המשכנו לחזור
לטייסת במשך שלושה ימים בשעה
 01 00בבוקר ,כדי לפגוש את המפות
המטאורולוגיות של ריצ׳ארד מחיזוי...
רק לאחר שבוע ימים יצאנו סוף־סוף
יילדרך.
מייד עם המראתו של הבואינג,
בבוקרו של יום ראשון ,החלו בארץ
לפעול למען טיסתה של המשלחת
הרפואית בשני הרקולסים .סא״ל /י
מפקד יחידת ההעמסה ,וכמה מפקודיו,
המשיכו את רצף עבודתם ,מייד לאחר
המראת הבואינג .הם עמלו במשך כל
יום ראשון ,וגם בלילה ,וחלקם עבדו
מסביב לשעון עד יום שני בערב רצוף,
כמעט ללא שינה.

משמאל :שת״פ
בין־זדלעי בין
אל"מ •אלדי דדלמי
;(מימין עם חייל
סובייטי בירוואן,
ארמניה.
למעלה :טים ,כלב
החילוץ

24

בשלב מסויים התברר ,כי הציוד
שהגיע שוב רב מדי ,והיתה בעיה
לקבוע סדר־עדיפויות .ההחלטות היו
קשות ביותר ,אך לא היתה ברירה.
לאחר שסיימו להחליט בשעה שתיים
בלילה ,החלה עבודה מאומצת שנמשכה
עד שש בבוקר .צריך היה להשחיל את
האנשים על ציודם האישי בין כל פריטי
המיטען הגדול והמגוון .צוות הטיסה
טרח על שיעורי הבית .הם למדו את
הנתיב לאור הייעוץ שקיבלו מצוות
הבואינג החלוצי .הם כבר תירגלו
מראש ,והיטב ,את המעבר מהשיטה
המטרית לשיטת האינצ׳ית.
ההרקולס הראשון המריא ־7:20ב
בבוקר ,והשני  -שעה אחריו .אך
כשעה וחצי לאחר המראת המטוס הרא-

הטיסות תוכננו לצאת ביום רביעי,
אך התבטלו בשל מזג־אויר גרוע באזו-
רים המיועדים לנחיתה.
רס״ן ש,י טייס באחד מההרקולסים
הללו ,הגיע לטייסת ־30ב  1לפנות
בוקר .הטיסה התבטלה ,והוא הגיע
לביתו בחמש בבוקר בערך .שלף את
עיתון הבוקר מתיבת הדואר ,וקרא
שהוא וחבריו המריאו בשעות הבוקר
המוקדמות לארמניה ...יילהגיע הביתה,
בארץ ,ולקרוא על־כך שאתה בברית־
המועצות עכשיו  -זה נחמד ״ נזכר
בחיוך רס״ן שי.
הטיסות נדחו ליום חמישי ,וחזרו
ונדחו .אך ביום שישי המריאו שלושה
הרקולסים בשעות הבוקר המוקדמות,
בהפרש של שעה בין המראה להמראה.

ייההמראה יותר מיגבלתית במטוס כה
עמוס ״ אומר רס״ן ש.י
מיגבלות היו גם בנחיתה בירוואן.
הגיעו לשם ,הסתבר
כשהמטוסים
שהשדה מכוסה בעננים ואי־אפשר
לנחות בו .הראות היתה מאה מטר
בלבד ,בעוד שהמיגבלה מבית היתה
 1,500מטר ראות.
כתוצאה נבחרה האלטרנטיבה של
נחיתה בשדה־התעופה של טיבליסי,
בירת גרוזיה .כאן היתה אוירה רגועה,
ושרר סדר לעומת מה שהיה בשדה
ירוואן .מזג־האויר היה בהיר ונוח.
נציג השלטונות בירך את הבאים ואמר
להם :ייהסובייטים גאים על ייבואכם.
בשדה חנו טופולבים ואיליושינים
רבים .כדברי ש:י ייזה היה מחזה מר-
היב ״ שלושת ההרקולסים מישראל
חנו זה לצד זה .היתה התרגשות בכל
נחיתה של השניים האחרונים .נוצר
יילייו״ ישראלי של הרקולסים ,שהיו
מעוטרים בכתובותISRAEL AIR :
 FORCEוסמלים ,של חיל־האויר.

המשך) בעמוד (57

בטאון חיל האויר מרץ  1989מס' )168( 67

בגשם ,בברד או בשלג ,אין
שיוכל לראות ולהילחם טוב כמוהו .גם
כאשר מזג־האויר סוגר על הכל יכול
46-HAהאפאצ׳י־ לצוד שריון אוייב.
העיניים שלו :כוונת רכישת המטרה ,ציון
המטרה וחיישן ראיית הלילה של הטייס.
בסיוע עיניים אלו יכול צוות האפאצ׳י לגלות
ולטפל במטרות במזג־אויר גרוע כמו במזג־אויר נאה.
מערכת להקלטת וידאו שבמסוק מאפשרת לצוות לזנק
מאחורי מיסתור ,להקליט את דמות המטרה ומיקומה
ואזי לחזור אלי מיסתור כדי לוודא את זיהוי
המטרה ולתכנן את התקיפה.

Apache owns the night

האפאצ׳י הינו מסוק התקיפה הראשון
י
המסוגל להתמודד עם מטרות שמאחורי
קווי האוייב .בעזרת חתימת ראדאר
נמוכה ,חתימות אינפרה־אדום ,ויזואליות
ואקוסטיות נמוכות ,יש לאפאצ׳י מלוא
הנתונים כדי לטפל במשימות של
תקיפות־עומק .ביכולתו לשוטט עד למרחק של 100
מייל בתוככי שטח האוייב להפריע ,לדחות ולהשמיד
כוחות מאיימים מתקדמים.
עתה ,בשירות בסיסים בארה״ב ובכוחות נאט״ו
באירופה ,עולה אפאצ׳י על ציפיות הצבא ודרישותיו.
הוא נוגה אור על יומם של מפקדי צבא ארהייב ,שעה
שהוא מקדיר את סיכויים של אלה הרחוקים
מלאהוד אותנו.
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 ,1969הוקמה ״סת1נ סק״הוקים נתל־נוף .ההקמה התבצעה עם מלחמת
^^^
ההתשה ,בה הוציאה ״סת0ה גיחות מיבצעיות רבות .במקביל ,התמודדה
^^^^
הטייסת עם חבלי קליטתו של המסוס האמריקני החדש .במלחמת
M
יום־הכיפורים פעלה הטייסת עם מפקד חדש ,נם בתפקיד וגם על המטוס.
^
זאת לאחר שאיבדה את מפקדה ,סא־ל עמי גולדשטיין דל ,נולד׳ ,שנהרג
••••
בתאונת־אימונים .למרות תנאי הפתיחה הגרועים והמצב הקשה בכל החזיתות ,התאוששה
הטייסת ונטלה חלק בכל המיבצעים הקשים והמסובכים בהם השתתף חיל־האויר :תקיפת
סוללות טילים ושדות־תעופה ,וכמובן ,השתתפות בלוחמת היבשה.
מאז ועד היום השתתפה הטייסת בכל מיבצע׳ הביטחון השוטף של צה־ל בהם היה
לחיל־האויר חלק  -בתקיפות מחבלים ובמשימות אחרות .כסו־כן ,השתתפה באופן פעיל
במיבצע ליטאני ובמיבצע של־ג.
תא״ל גיורא רום ,מפקד הטייסת במלחמת יום־הכיפורים ,סא־ל מ,׳ המפקד הנוכחי של
הטייסת( ,מיל׳)סרן א,׳ טייס במילואים ורס״ב ברקן ,חמש ,שסיפוריהם מובאים להלן,
מרימים קצת את המטך ומגלים טפח מהתמונה של טייסת הזנב האדום ,שלאחרונה מלאו
 20שנה לפתיחתה המחודשת.
ביום רביעי ,־3ה באוקטובר  973ו ,נהרג מפקד הטייסת ,נולד׳ ,בתאונת־אימונים .היה צורך
דחוף למנות לטייסת מפקד חדש .התפקיד הוטל על גיורא רום ,שהיה איש טייסת מיראזיים
ולא טס כלל על סק״הוק.
אך הייתכן מפקד טייסת סק״הוקים שאינו יודע להטיס את המטוס?  -גיורא בילה את
שארית היום ,לאחר שקיבל את שיחת הטלפון המפתיעה ,בטיסת למידה בסק״הוק
דו־מושב׳ ,עם אחד מאנשי הטייסת החדשה שלו.
למחרת בבוקר התייצב בטייסת כמפקדה .״אני מוכרח להודות שזו התרגשות לא קטנה
לקבל פיקוד על טייסת ,במיוחד כשזה נעשה בצורה כל־כך לא־מתוכננת ואחרי מאורע כה
טראגי ־ תיאר רום את תחושותיו לאחדמכן .היומיים הבאים ,חמישי ושישי ,עברו על גיורא
רום בהיכרות עם הטייסת ,בפגישה עם הנף הטכני ועם אנשי צוות האויר ,וכבר בכניסה
השיגרה היומיומית הט״סתית :החל מהכנתו של תרגיל תקיפת שדות־תעופה ,שאמור היה
להתקיים ביום ראשון הקרוב ,וכלה בשיחה ארוכה עם אחד מאנשי הטייסת .במוקדה של
שיחה זו עמדה השאלה ,האם יש לקיים את הטיול המתוכנן לאילת בעוד שלושה שבועות.
במקביל לפעילותו בטייסת ובקבוצת הפקודות הבסיסית הצליח רום לארגן־־ לעצמו ציוד
טיסה ובטיחות שתאמו את מידותיו וצרכיו .הוא אף שלח אחד מאנשיו לבסיס חצור ,שבו גר,
להביא לו אח סרבל׳ הטיסה ונעלי צוות האויר שלו וכן לבנים וגרביים.
יומיים אינטנסיביים אלה חלפו במהירות .באה שבת בה־ מצאתי עצמי בבסיס עם חליפת
דקרון וכלירחצה ,כשלאט־לאט הולכת ונרקמת מלחמה ,שאז עדיין לא ידעתי כמה מסובכת
וגדולה תהיה ־ סיפר רום לימים .בצהר׳ חיום קיבל רום אישור לצאת לטיסתו הראשונה
בסק״הוק מדגם (.) Nחד־מושב׳ זו חיתה טיסתו השנייה בסק״הוק בכלל.
נזכר רום :יצאתי־ עם מ׳ למטוס .קיבלתי הסבר על התא והצלחתי להגיע בכוחות עצמי
עד עמדת ההמראה ,שם נתקעתי למשך  20דקות כשאיני מצליח לסגור את החופה ,למרות
כל ההסברים בקשר .בסופו־של־דבר ,הגיע מישהו מהטייסת וסגר ל׳ את החופה מבחוץ.
כשהתיישבתי על המסלול וביקשתי המראה ,היתה השעה  400ו ״בדיוק.
תשובת המגדל לבקשת ההמראה של רום :חזור־ מייד לדת״ק .באים לתקוף את הבסיס.־
רום הסיע בחזרה לדת־ק והצליח להיכנס בסיוע היגוי הקרקע ,לכיפה .בחוץ חיכתה לו מכונית
שהביאה אותו מייד לטייסת.
״כשהגעתי לטייסת ־ מספר רום ,מצאתי־ טייסים רצים על המרפסת ,לבושים בבגדי טיסה,
חלקם עם מפות בידיהם ,והבנתי שיש פה משהו ,שאולי עד״ץאיננו מלחמה ,אך ודאי שאיננו
יומיומי .תפסתי 0״ט ,שלא חיברתי ,נושא מפות .לקחתי ממנו את המפות .לשאלתי ,מה הוא
עושה ,השיב שהוא הולך לתקוף את מוצב בודפשט׳׳ שבתעלת סואץ .שאלתי אותו מ׳
המוביל והוא נקב בשמו של כי .הודעתי לכי שאני אהיה מספר  4במבנה שלו .הוא יוביל את
המבנה ,יענה לכל שאלה שלי ובכך יסייע ל׳ להטיס את ״המטוס.
המבנה־ שלי,־ מספר כי ,״קיבל משימת תקיפת טאנקים ,שהתקרבו למוצב בודפשט׳,׳
שהיה בשליטת צה״ל .גיחה זו ,שהיתה הראשונה של הטייסת במלחמה ,נרמה להתרגשות
רבה ,לפחות אצל׳ כמוביל :הנה אנו הולכים באמת לגיחה במצב של מלחמה ומחפשים את
הטילים שכלכך הרבה דיברו עליהם.־
רום :״כך יצאתי לגיחה המיבצעית הראשונה במלחמה ,כשאני מקבל ממי הסבר על
המסוס פעם נוספת .מטוס׳ היה חמוש בשמונה פצצות ומצו״ד בשני בידונים .נאמר לנו
לעשות תקיפת־חתף .לא ידעתי בזמנו מה זו תקיפת־חתף ,כ׳ באתי מט״סת ״רוט .אך
הנחתי ,שאם אשב על המוביל לא אוכל לעשות את זה הרבה פחות סוב ממנו .היו לי באותם
רגעים מספיק דאגות אחרות כמו לזכור מושגים ^) DIVE-TOSSהפצצת מחשב מסוג
(מסו״ם תצוגה)ותע־ל עילית  -הטק״הוק היה המטוס הראשון בחיל־האויר עם מערכת
תצוגה (עילית מכדי שאתחיל להתעסק בשאלה האם אני יודע מה זה חתף או שאיני יודע.־
כי :״יצאנו לגיחת־חתף ,שכללית כללה כניסה מאיזור בארדאוויל לאיזור מוצב בודפשט׳,׳
המטרה ,תקיפת טאנקים מצריים שהתקרבו למוצב .קשה היה לזהות את הטאנקים בצורה
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מדוייקת מכיוון שהיו שם הרנה מאוד כלים ,גם שלנו וגם של המצרים .לפי ההכוונה של
הבקר ,ולפי הסימנים שהיו בידינו ,תקפנו וביצענו יעף־חתף על הטאנקים שהיו מפוזרים שם.
לא היו ,נמונן ,שום נ־מ או סילי קרקע־אויר נאיזור  -שזה היה רחוק מדי מהאזורים שנהם
הוצנו כלים אלה.־
רום :ייהיו לי קוריוזים רנים נדרך .הרנה מפסקים לא זכרתי להפעיל ,והזכירו לי .נדרן
חזרה מהתקיפה ,כשהיתה בדיקת דלק על הקשר ,ענו כולם שיש להם 4,000־ 4 500ליברות.
על מד הדלק שלי ,שסוף־סוף הצלחתי למצוא007 ,היו ...ליברות .עניתי מייד שיש לי 4,000
לינרות והתחלתי נחיפוש אחר  3,000הלינרות האנודות ...אז המתי שלא שמתי העברת
נידונים .מצאתי את המפסק המתאים ושמחתי לראות שמד הדלק אכן מתייצנ על 4,000
ליברות .את הנחיתה בתל־נוף ביצעתי במהירות ,שהומלצה בפני כמתאימה לחציית מסלול.
כך סיימתי את הניחה המיבצעית הזו שהיתה בה ראשוניות נפולה :ראשונה בסקייהוק
וראשונה במלחמת יום־הכיפורים.־
ייבסופרשלדבר ־ משלים כ,י היתה־ קצת הרגשה לא־נעימה ,כי הבנו בבירור שסאנקים
מצריים נמצאים בסביבת מוצב שהיה בשליטתנו .כן החל להתחוור לנו ,אם כי ד׳ לאס .מהלך
המלחמה שבא מאוחר יותר.־
למחרת ,ביצע רום את הגיחה המבצעית השנייה שלו במלחמה .הפעם כמספר 6
בשישייה ,שיצאה לתקוף את שדה־חתעופה מאנצורה שבמצרים .בגיחה זו נדרשה דממת
אלחוס ,כך שלא יכול היה לשאול דבר את חבריו ממן אמיתי.
שלושה־ דברים המרידו אותי במהלך המיסה ״ הוא משחזר .הראשוו״  -בכל פעם
שהפעלתי או הפסקתי את פעולתו של מפסק המרעומים ,נדמה היה לי שנפלט נדור
מהתותח )מאוחר יותר התברר שהמסוס סבל מתקלה בלתי שגרתית (.זו .השני  -עמדתי
לעשות  ,DIVE-TOSSוחששתי שמא לא אוכל לשחרר את כל הפצצות ,כפי שאכן קרה לי
אתמול .והשלישי  -כששאלתי לפני המיסה איך עושים בסקייהוק השלכה של)כללית
הבידונים (והפצצות לא הצלחתי לקבל תשובה מוסמכת מאף אחד מהאנשים שהיו אותו רגע
ייבסביבה.
המיסה מהתעלה עד למאנצורה נמשכת שש עד שמונה דקות .מספר תא״ל רום :ייאני
יודע ,שמחנים לנו מיגים נאיזור שדה־התעופה והלחץ הפועל עלי הוא רב ואכן ,נבר לפני
המשיכה היו די הרנה מיגים נאיזור מאנצורה .נשיצאת ,מהתקיפה מצאתי עצמי לנד ,מוקף
על־יד׳ ארנעה או חמישה מיגים .שניים מהם חלפו אותי נצר ימין ונכנסו לפני .שניים נוספים
 100משמאלי .כל זה מתרחש ,ואני איני יודע איך עושים השלכה כללית ,כדי שאונללנהל
איתם קרנ־אויר ניעילות .התחלתי להשליך את הנידונים ,נשאני נוחר תחנה־תהנה ומשליך
נידון ננל אחת מהן .כשרציתי לשגר מיל ,לא ידעתי איך עושים זאת .ננל ששיחקתי
במפסקים ,הסיל לא שוגר ,והדבר היחיד שעשיתי זה לצלם מיג שישנ במרחק של נאלף ממר
לפני במשך הרבה מאוד זמן.
בדרך הביתה רדף אחרי מיג אחר .הוא תפס אותי ליד ביצות פורמ־סעיד ,שם ניהלתי איתו
קרב־אויר בן כארבע עד חמש דקות ,כשאני מנסה להתחמק ממנו .בסופו־של־דבר ,החלטתי
להעיףיי אותו קדימה .ואכן ,הוא יעףי והתייצב לידי .בשניה זו הפעלתי את כל המפסקים
שהיו נתא לפני ,נולל מפסק שהיה נתונ עליו  .GUN PODנשלחצתי על ההדק נורה ,אנן,
צרור מהתותחים .נאותו רגע שהמיג ראה את הצרור ,פתח מנער והסתלק .לאחר
שהתנערתי גם ממנו ירדתי לגונה נמוך ופניתי לניוון הנית ,כשאיני יודע אם הדלק שנותר
נמינל ,לאחר השלכת הנידונים ,יספיק לי להגיע חניתה .זאת משום שלא ידעתי איך
להתייחס לכמות דלק שנמדדה נלינרות ,לא ידעתי מהי תיצרונת הדלק של המטוס ולא
שיערתי מהי המשמעות של  2,000ליברות באיזור פורט־סעיד .אבל ,הצלחתי להגיע הניתה
פעם נוספת.־
ממשיך ומספר תא־ל גיורא רום :יינענור שנוע״ם לימדו אותי על מחשנ הניווט .נך ,מדי
פעם ,כשהיה לי קצת זמן פנוי ,הייתי הולך למטוס ,ומישהו היה מלמד אותי על אחת
ממערנותיו .האמת היא ,שנשהגעתי לסוף המלחמה ,נבר לא היו לי בעיות עם המטוס.
הפנתי ,נלית־נרירה ,ד׳ ספץ ,לסקייהוק.־
יפוח המיוחד של (מילי)סרן א,י טייס סדיר נטייסת נמלחמת יום־
^^^
 mהכיפורים ,מהווה עדות מוחשית לאוירה ששררה נטייסת נימי המלחמה
^^
ולרוחם המיוחדת של אנשיה.
•ו
בבוקר ־8ה באוקטובר  973ו ,הוא היום השלישי למלחמה ,התעורר אי
^L^B
באיחור .הוא הגיע לטייסת בתום תדריך הבוקר .הוא לא תוכנן לסוס באותה
^^^
ניחת בוקר ,אך בינתיים התברר שחסר סכו״ לגיחה ואי שובץ למבנה.
מטרת הגיחה היתה תקיפת סוללות טילים מצריות .על ביצועה הופקדה ארמדה אזירית
משולבת של עשרות מטוסים  -סקייהוקים ופאנמומים .כל זוג סקייהוקים אמור היה
להצטרף לזוג פאנטומים ,ולכל רביעייה כזו נועדה נקודת־מטרה שונה.
כל איש צוות־אויר יודע עד כמה חשובה ההכנה המוקדמת לטיסה :למידת הניוום ,איזור
המטרה וסדר הגיחה .עקנ לחץ הזמנים נאלץ אי לצאת למטוס ,כשעדיין לא הספיק להתכונן
לטיסה במידה מספקת .אפילו את שעת ההמראה לא ידע .טרם צאתם ,קינלו הטייטים
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מספו תא״ל חם :ייאני יודע ,שמחכים לנו מיגים באיזון־
שדה־התעופה והלחץ הפועל עלי הוא רב .ואכן ,כבו לפני
המשיכה היו ד׳ הרבה מיגים באיזוו מאנצווה .כשיצאתי
מהתקיפה מצאתי עצמי לבד ,מוקף עלייך ארבעה או חמישה
מיגים .שניים מהם חלפו אותי בצד ימין ונכנסו לפני .שניים
נוספים  100משמאלי״
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הוראה לבצע את הגיחה נולה ,מהמראה עד נחיתה .נדנזמת אלחוט מוחלטת.
•א נכנסלמסוס ותוך כוי ההתנעה הספיק ללמוד את יעף התקיפה .כשהגיע למסלול
ההמראה הצסרף לאחד ממבני הפאנטומים .מבינו המריאו מטוסים בזה אחר זה .אך
להפתעתו ,מספר אחד שלו לא הגיע למסלול ,כנראה מפאת קלקול .כתוצאה ישירה מכך
הפך א׳ למספר אחד בכל ארמדת הסק״הוקים.
משחזר אי :כאשר־ ראיתי את הפאנטומים מתחילים להמריא ,המראתי גם אני ,בדממת
אלחוט מוחלטת .לאחר חציית חוף הבחנתי שמבנה הפאנטומים שהצטרפתי אליו אינו 0ט
בכיוון שצו״ן ל׳ על המפה .מסביבי טסו עשרות מטוסים ואני ,הסק״הוק הבודד ,צריך ה״ת׳
לבחור ל׳ את המבנה המתאים .החלפתי מבנה .אן גם המבנה החדש לא טס בכיוון שצו״ן
במפת׳ החלטת׳ לעזוב ולצאת לתקיפה לבדי ,לפי החומר שהיה בידי .התרכזתי במפח ורצתי
אל מרחבי סיני ,כשאיני מרוצה במיוחד מהמצב בו אני נמצא.
תקיפת טילים מתבצעת בשיטת הפינצטה־ היא חייבת להיות מאוד מסודרת ,אסור שיהיו
דברים בשליפה .המערכים צריכים לבוא זה אחרי זה .ברור היה לי .שאנו נמצאים במלחמה
קשה ושכל גיחה כאן חשובה .לכן החלטת׳ לדבוק במשימה ולבצעה לבד.
התקרבתי לתעלה .לאחר יציאת הכיוון לתקיפה .ירדתי לטיסה מאוד נמוכה .ממש לפני
ההגעה לתעלה ראיתי .מגובה  50רגל .כוחות מצריים .כאשר את האויר סביב ממלא מסן
אש וציני.
לפתע .הרגשתי מכה .הבנתי שהמטוס נפגע .כתוצאה מהפגיעה איכותי קצת אח הכיוון.
התאוננתי ,חציתי את התעלה ותון כדי כך הספקתי לראות שכמות הדלק שלי יורדת .באותו
וגע עדיין לא ידעתי זאת ,אן הפגיעה היתה בכנף .החלטת׳ מ״ו :אשחוו את הפצצות
ואחזור .פתאום ,ראיתי שני טילים עפים לעברי מכיוון שעה ו ו שלי .הבחנתי היטב בלהבה
המאיימת ההולכת ומתקרבת אלי .משכתי כלפי מעלה .התהפכתי וצללתי כלפי מטה ,כלפי
האומה .בעור ״שינ יצאתי מהצלילה הפראית הזו .כאשו הטילים חולפים ממני והלאה.
נמצאתי נבו בצידה המעוב׳ של התעלה והחלטת׳ ,שוב ,לנסות ולשחוו את החימוש
בצווה יעילה .משכתי .כוי לתוו אחו סוללה להפציצה ואכן מצאתי אחת .נכנסתי לתקיפה,
אן הייתי נמוך מוי לשיחווו חימוש מד הדלק הואה שהולק אזל מהכנפיים ולא היה ל׳ ו׳
ולק לבצע יעף נוסף .עזבתי את הגוה המעוביח של התעלה ועל טיפות הדלק האחוונות
1
נחתת׳ בשוה התעופה באל־עויש .שם נעשתה פחחות פווביזווית לכנף המטוס ומיכל
הולק מולאו מחוש .נכנסתי למטוס והמואת׳ חזוה ,לבסיס הבית.־
וקו,־ אומוים הכל ,התגייס־ עם הטייסת־ אומוים ־ ואינם
« m
וחוקים מן האמת .שבעה חוושים לאחו הקמת הטייסת הגיע אליה
J j
ברקו  -חמש צעיו ומלא מוץ והוא משות בה גם היום ,נואש
>
מחלקת חימוש.
M
עשרים שנות הטייסת ,לפי ברקן ,מתחילות בעיצומה של מלחמת
VBHMM
ההתשה  -הרבה גיחות מיבצעיות .מסוס חדיש .טייסת חדשה ,וצריך להוציא גם גיחות
אימונים  -אז עובדים ביום ועובדים בלילה.
ביום־ רגיל־ מספר ברקן ,ה״נו־ יורדים לטייסת בסביבות שבע וחצי בבוקר .אך אם היית
תורן ,היית קם שעה וחצי לפני כולם כדי להכין את המטוסים לטיסה .היינו גומרים את יום
העבודה כוניל ,סוגוים את הטייסת ועולים למעלה .למגורים .בערב ,היינו הולכים לראות סרט
בקולנוע ,שם היה לנו מקום קבוע והיינו יושבים בו יחד ,כל הטייסת .לצד המסן הגדול היה
מסך קטן להקרנת שקופיות .פעמים רבות קוה ,שבאמצע הצפייה בסוט היתה מופיעה
שקופית האומות :טייסת׳ הזנב האדום  -החוצה׳ .אז היינו יודעים שהגיעה פקודת)פ־מ
(מיבצע וצריך ללכת ולחמש את המטוסים .כך עבונו עו אחו׳ חצות .לאחו העבווה הקשה,
היה הציופו שלנו אווחת לילה מאוחות במטבח קצינים .מטבח זה נחשב אז להילטון של
חיל־האויר .והציופו שבציופו היו הביציות המגולגלות  -שינוי מוענן יחסית לביצים הקשות,
שאכלנו כל יום .בורך למגורים היינו עוברים ליו מגור׳ טייסת המיסטרים השכנה ושרים ליום
בקול ום ״עגלה עם סוסה׳...
בכלל ,העבודה הקשה תומה למוואל גבוה מאוו בטייסת .כשהס״סים היו חוזוים היינו
עטים עליהם :איפה׳ היית?׳ איך׳ פגעת?׳ כדי שנוכל לספו בבית ,אחו׳ שיודיעו בחדשות...־
עם הזמן ,קיבל בוקו את ההסמכה לחתום על המטוס לפני יציאתו לטיסה .״את החתימה
הואשונה שלי אני זוכו היטב״ הוא אומו .במשך־ כל הגיחה הייתי חוו שמא משהו ישתבש.
כשהמטוס חזו בלי פצצות ועם מעט תקלות ,נגולה אבן מעל ליב׳ וחשתי סיפוק וב־
לאחו שתמה מלחמת ההתשה היו הימים לשיגות״ם ותו.׳ הטייסת גדלה והמטוסים היו
חדישים ,כך שלא עוווו בעיות מיוחדות .״עם זאת,־ זוכו בוקו ,היינו־ קצת מקללים׳׳ את
תותחי ־20ה מ״מ שהיו מותקנים אז במטוס .בבוקו ,היינו צויכים לחנקן אותם .החנקן,
כשהוא זוום בלחץ .מקפיא אח הצינוו ,ולך ותפוק את הדבו הזה בחורף כשכולו ״קוח...
ימי הוגיעה היחסית ומיעוט התקלות העניקו לגף הטכני ,סוף־סוף ,קצת זמן פנוי .היה־
לנו גם זמן לשחק כוווגל־ מחייך בוקו ,בין־ הות־קים ,בהפסקות .בשבתות ,כשהיינו
בתורנות .היו ס״סים יורדים ומשחקים כדורגל עם החברה .בכלל ,עם ובים מהם היו לנו
יחסים מאוד חבר״ם וזה היה חשוב מאוד למוראל ־
עד מהרה הגיעו ימי הפשיטות .מה־ זאת אומרת שהיינו משתתפים?־ שואל ברקן ומשיב:
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א׳ נכנס למסוס ותוך כדי ההתנעה יק09ה ללמוד את יעף
התקיפה .כשהגיע למסלול ההמראה הצסרף לאחד ממבני
הפאנסומים .סביבו המריאו מסוסים בזה אחוזה ,אך
להפתעתו ,מספר אחד שלו לא הגיע למסלול ,כנראה מפאת
קלקול .כתוצאה ישירה מכן הפך א׳ למספר אחד בכל ארמדת
הסק״הוקים
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״היינו מכניסים תאים לכוננות ,יושבים בדת־קים ,מחנים ומחכים .אתה יודע שיש פשיטה
ושאף אחד בחוץ לא יודע על זה כלום אתה יודע שאולי יודיעו על כך בחדשות ,ואולי לא
יודיעו ,אבל בכל אופן ,אתה שותף לסור ,וזו התשה סובה ,המפצה על העבודה הקשה .פיצוי
נוסף היה גם בגיבוש .אנשים היו יוצאים הביתה בסוף השבוע וחוזרים ביום שיש׳ לס״סת כדי
לבלות במועדון ,במסיבות שנערכו ״שם.
־972ב ו חתם ברקן לשירות קבע כראש צוות חימוש .־1973ב היה מתאם)למטיס בין הגף
הטכני לגף (.הטיסה בשבת ,־6ה באוקטובר ,כאשר פרצה מלחמת ורים3יום־הכי היה ברקן
משובץ לתורנות בטייסת.
מספר הוא :״באתי ביום שיש׳ לטייסת וקיבלתי את התורנות שלי .כולם כבר יצאו הביתה.
ישבנו ,הצוות התורן ואני ,בעמדת ההססה ,חושבים איך להעביר את הזמן .לפתע צילצל
הטלפון .עניתי .על הקו מפקד הטייסת ,גיורא רום :ברקו,׳ איפה הקצין)דונגי׳ ?׳(חסכני
התחלתי לחפש את דונגי׳ ולא מצאתי אותו .הודעתי חזרה :ימצסער ,לא מוצא את דונגי׳.־
מפקד הטייסת :אני׳ זקוק לכתובות של כל אנשי הגף הטכני ,ואני צריך אותן דחוף ׳ הייתי אז
רב־סמלצעיו .חיפשתי את רשימת הכתובות ולא מצאתי .כשעה לאחר־מכן הופיע דונגי׳
בעמדה .הודעתי לו שמפקד הטייסת מחפש אותו באופן דחוף .הוא הלך אליו .כעבור זמן־מה
ירד לעמדה ,התיישב ואמר לי :ברקו,׳ מחר תהיה מלחמה ׳ הוא היה רציני ,ואני ראיתי שהוא
לא צוחק ובאותו רגע השיער סמר .נם עכשיו כשאני •נזכר בזה ,נעשה ל׳ קר .למשך כמה
,
שניות הייתי בהלם .דונגי׳ ,מעשי ,אמר מייד :יצריך להביא אנשים מהבית.
לאט־לאט התחילו להניע אנשים לטייסת .התחילו להוריד פקודות מיבצע .הצוות התורן
התחיל לעמו ולחמש את המטוסים .בערב היו המטוסים חמושים לתקיפת־מנע .הלכנו ,כל
החברה ,לביתו של הקצין הטכני .שקט .אין אוירת מלחמה ,אין כלום .ישבנו שם במשך
הערב והלכנו לישון .למחרת בבוקר ירדנו לטייסת .ישבנו בדת־קים והתבשרנו שהמלחמה
תפרוץ ־6ב בערב .הגיעה השעה  2בצהר״ם והפאניקה חוגגת .צפירה ,טייסים רצים ,אני
אומנם בעמדת ההטסה למטה ,אך מספרים ל׳ שהמטוסים הסיעו וחזרו ,הסיעו וחזרו.
פקודות המיבצע החלו להשתנות ,וכל שינוי כזה משמעותו מבחינת הגף הטכני  -עבודה
רבה .במיסגרת התפקיד שלי הייתי קרוב לקשר .התלהבתי ממפקד הטייסת החדש ,שמעתי
גם מ׳ לא חוזר .מילואימניקים התחילו להניע מהבית .נכנסנו למין שיגרה שכזו :מחמשים את
המטוסים ,הם יוצאים ,חוזרים ,מחכים לפ־מ ,מקבלים אותה ,שוב מחמשים וחוזר חלילה.
האנשים עבדו קשה מאוד ,נפלו מהרגליים .היה איזה פנצייף בטייסת ,שהיה מעיר את אנשיו
עם רמקול ,כ׳ פשוט לא יכלו לקום.־
על נפילת מטוסים אומר ברקו :״כשנופל מטוס ,ולא משנה מאיזו סיבה ,זו מכה לגף
הטכני .הגף כאילו יושב שבעה על המטוס .ראש באדמה .מיואשים .אנשים מתחילים לבדוק
את המטוסים מעל ומעבר למה שכתוב במערך .מתייעצים אפילו על דברים של נדמה לי.
הדבר היחיד שיכול לנחם הוא שהטייס נטש .אז ,אתה יכול לראות את כל אנשי צוות הקרקע
עוקבים אחרי כל פיסת־מידע שמניעה .באים לשמוע מה קורה .מה חדש ,שואלים ,לא
מרפים ״מזה.
מיבצעשל־ג התחיל ־6ב ביוני  .1982״הט״סת יצאה לתקיפות רנות ־ נזכר ברקן .״היתה
לנו הרגשה שהס״סת כל הזמן תוקפת ,ושהיא מוציאה יותר ניחות־תקיפה מכל שאר
הטייסות .בתחילה ,לא הגיעו אנשי המילואים ואת כל העבודה היינו צריכים לבצע לבד :גם
לחמש ,נם להשלים את מה שכבר נצרך .את הכל היינו עושים בלילות .היה מוצאי־שבת אחד
בו השבח׳ שהאנשים עומדים ליפול מהרגליים .הטייסת הוציאה הרבה תקיפות .אנשי הנף
הטכני ענדו ועבדו ,והמילואימיניקים לא הגיעו .ביום ראשון הם התחילו להגיע וגם קצב
התקיפות ירד מעט ,כך שזה הסתדר איכשהו .המיבצע היה ד׳ ארוך ,אך לא היה בו אותו לחץ
יומיומי כפי שהיה במלחמת יום־הכיפורים .הפעם היה הכל הרבה יותר ״רגוע.
בשלב מסו״ם עברה הטייסת לבסיס בדרום הארץ .״רוב האנשים הסכימו לרדת ־ מספר
ברקו .״הבעיה לא היתה הטייסת .אותנו ,אנשי הקבע ,הטריד מקום המגורים העתידי שלנו.
לבסוף הוחלט על מקום מסו״ם שהוכח כמוצלח ״מאוד.
עם הנעת מטוס׳ ה״רוט המתקדמים שוב אין טייסת הסק״הוקים נמצאת בחיל־האויר
במה שקרוי הקו הראשון .וברקו נאלץ לוותר משהו על המיבצעיות האינטנסיבית .על כך הוא
אומר :״ודאי שמיבצעים חסרים .לכן ,בכל פעם שאתה מקבל פקודת מיבצע ,אתה בודק את
המטוס אין־ספור פעמים כדי להבטיח במאה אחוזים ויותר ...שהניחה תצליר ושהגדולים,
שם למעלה ,לא ינידו :יחם פישלו בתקיפה האחרונה .תנו להם /--לנוח
לא רק הזמנים השתנו ,גם הנוער המגיע לגף הטכני השתנה .״הנוער שבא חיום ־ אומר
ברקן ,הוא־ מאוד מתוחכם .הם יודעים הרבה דברים שבני דור׳ כלל לא התעניינו בהם .בזמני,
אולי ,זו היתה נורמה :עובדים קשה ,עובדים קשה ,עובדים קשה .כשבמטוסים הותקנו תותחי
־30ה מ־מ ,התעוררו הרבה בעיות טכניות .הבן־אדם ידע ,שאם יש בעיה ,צריך לטפל בה .הוא
ישב עם פאס בכיס ,אבל עבד על התותח ,לפעמים כל הלילה ,כדי לסדר אותו .היום ,הבחור
ישקול אם להשאיר את זה למחר ,ולבית יהיה משקל רב יותר אצלו .אבל בסךהכל הם
חבריה טובים ,עושים את העבודה כמו שצריך ,ואני בטוח שכשיצטרכו אותם הם יתנו את כל
מהשיש ״להם.
)המשך בעמוד (91
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״נכנסנו למין שיגרה שכזו :מחמשים את המסוסים ,הם יוצאים,
חוזרים ,מחכים ׳׳מ9,ל מקבלים אותה ,שוב מחמשים וחוזר
חל;לה .האנשים עבדו קשה מאוד ,נפלו מהרגליים .היה איזה
פנצ׳יף ״סת0,ב שהיה מעיר את אנשיו עם רמקול ,כ׳ פשוס לא
יכלו ״לקום
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שעות בחייו שלמפקד ס״סת

ניפגש באויו
מאת דפי ויטלה
 11שרים וארבע שעות בחייו של
^ומפקד טייסת 14 :גיחות אימון14 ,
תדריכים ־14ו' תחקירים .סא׳יל גי,
מפקד הטייסת ,מנהל ושולט בחייהם
של מאות אנשים ובמטוסים ששוויים
מוערך במאות מיליוני דולאר.
הלילה הקודם טרם חלף וכבר מגיח
יום חדש וגדוש פעילות מיבצעית,
שאינו צפוי להסתיים ,מבחינתו של
סאי׳ל גי ,לפני הערב .מזל ,אולי הלי-
לה ,לפני השינה ,יזכה סא׳׳ל גי ,מפקד
טייסת ואבא ,לראות את ילדיו ערים.
מוקדם בבוקר ,גבישי הקרח עדיין
מכסים את השמשה הקדמית .במכונית
נוהג סא״ל ג׳ ומזמזם בעימות .אין
להכיר שבשעה שתיים לפנות בוקר,
לאחר יום עמוס לעייפה ,עוד הספיק
לבקר בדת״קים ווידא שהכל כשורה.
הטייסת עומדת דוממת ,בחדר
המיבצעים דולק האור ,סא״ל ג׳ פותח
את הדלת ,שנענית לו ברצון ,מדליק
בעצמו את האורות ויורד למיבצעים.
הדי ״בוקר ״טוב נשמעים מכל עבר
וריח הקפה עומד באויר .מתחיל עוד
יום של חול בחייו של מפקד טייסת
. F-16
הדואר זוכה לטיפול מסור ,פקידת
המיבצעים נכנסת ללא כל היסוס לחדרו
של המפקד עם מיברקי הבוקר .סיגלית
וטלי ,הפקידות ,אומרות :״אין כל פחד
או חשש להיכנס לחדרו .ג׳ הוא אדם
ישיר וענייני ,שאינו דוגל בגינוני טקס
מיותרים  -תמיד כשצריך אותו יש לו
זמן .קשה למצוא אותו יושב הרבה
במשרד ,אך כשיימצא ,יידע לתת הרג-
שה טובה .להקשיב ״ולעזור.
אנשי הטייסת מתאספים בהדרגה
ומתחילה הפעילות ,נכנסים לתדריכים
ויוצאים לטיסות .בין תדריך אחד למש-
נהו נוטל סא״ל ג׳ את מכוניתו ויוצא
לקבל אישית את מפקד חיליהאויר,
האלוף אביהו בן־נון ,שהחליט לטוס
היום בטייסת.

הכל רוחשים לו אמון
שמונה וחמש דקות :האלוף בןינון
נכנס לטייסת ומייד אחריו שאר טייסי
המבנה לתדריך לקראת הגיחה ,מפקד
34

הטייסת יוביל את מפקד החיל .המפות
נפרשות והיעדים מוגדרים .אומר סרן
חי ,מילואימניק :״הטייסת מנוהלת ביד
רמה ,בידי מוביל מבנה מיקצועי ואמין.
אדם ,שכאשר זקוקים לו ,תמיד נמצא.
יש לו אופי של ׳/פייטר דבר מחייב
מתוקף מעמדו .ג׳ מקפיד מאוד על כללי
הבטיחות בטיסה ,מדגיש מאוד את
הנושא ובהחלט מהווה דוגמה אישית.
אתמול ,למשל ,הוריד עצמו מטיסות
לילה משום שחש ״עייפות.
התדריך הסתיים והרביעייה יוצאת
לדת״קים ,אין זמן אפילו לקפה של
הבוקר .שוקו בשקית ביד אחת וביד
השנייה הגה המכונית .האלוף בן־נון
וסא״ל ג׳ מחליפים מבטים חטופים -
״ניפגש באויר״.
סא״ל ג׳ מגיע לדת״ק והטכנאים
עטים עליו .הוא מחייך ומתבדח ,נראה
שיש להם שפה משותפת .כשמסיימים
לחגור אותו למושב ,בתוך הרעם הרו-
טט של ההתנעה ,אומר לי אחד הטכ-
נאים :״סא״ל /ג בחור ״זהב.
בתום התחקיר שלאחר הטיסה פורש
מפקד החיל ללא טקסיות מיותרת
והטייסת כאילו לא התרגשה כלל.
סא״ל ג׳ יורד למיבצעים .התדריך
לקראת הטיסה הבאה מסובך יותר .הוא
מקשיב וקוטע ,מסביר ומפרט .כל עוד
הוא במקום שעיני הטייסים נשואות
אליו .״הפנייה תהיה בגובה ארבע
מאות רגל או אחרי?״ ,שואל אחד
הטייסים .סא״ל ג׳ חושב ,מצית סיגריה
 ולבסוף מחליט .אף אחד בחדר אינומערער על דבריו .יש לו כל הזכות
להחליט ולפקד ,וזה ,כך נראה ,נובע
מהאמוןשרוחשים לו הכל.
צהריים  -תחקיר יומי ,מסכמים את
הפעילות היומית ,ובכלל זה הפעילות

שבוצעה בצהריים .סא״ל ג,׳ המוביל,
ושלושת חבריו למבנה עברו בריכוז
על היעדים שהוגדרו להם ולמדו את כל
המטרות ביסודיות רבה .״אין הערות
לגבי המבנה .לטעמי ,אני אוהב אותו
יותר קדימה ,יותר קרוב ,אבל היה
בסדר  -היה נוח לראות .דלק  -עודף,
כצפוי ״ לסגן א׳ היתה זו גיחת האימון
השנייה ולסגן ש׳  -השלישית .סא״ל
ג׳ מתחקר אותם לפרטי פרטים .המס-
קנה של הצעירים ,שהיה חשוב לצאת
לאתר ולו רק בשל הכרת השטח .על
פני הצעירים עולה חיוך כשסא״ל ג׳
אומר :״בשבוע הבא ״נמשיך.
״רוחו של ג׳ שורה על הטייסת גם
כשהוא אינו נמצא ״בה ,אומר סרן א׳
מילואימניק :״מרגישים בנוכחותו
כשמשווים את המצב לאוירה שהיתה
כאן פעם .ג׳ הוא בחור שייקח את כל
הסיכון על עצמו ויעשה זאת ״בשמחה.
ארוחת־צהריים חפוזה במועדון.
אנשי הטייסת צוחקים והמפקד קם
לקחת לעצמו תוספת .מייד לאחר סיום
הארוחה הוא נכנס שוב לתדריך ,קופץ
למשרד לראות מה שלום הפקידות,
מציץ בהודעות ומבקש מסיגלית שתח-
זיר צילצול לכמה אנשים .בדרך מהמ-
שרד למיבצעים הוא עונה לטלפון הרא-
שון ,למתקשר השני יאמר כבר שהוא
נמצא בטיסה ויצלצל שוב כשינחת.

הארס שמאחורי המפהד
סא״ל ג׳ יורד מהטיסה ,אנחנו איתו
בחדרו ,אחר־הצהריים כבר נותן אותו-
תיו ,השמש נושקת להרים ,ניתן לש-
מוע את ערוצי הקשר של הטייסים
שבאויר .מהמגדל מדווחים שיש במטוס

״אני תאה אדם מאושר

,

מפקד הטייסת הוא גם בעל ואב לשלושה .מספרת ועיתו הדס :״קשה לכולנו ,העומס
הזה ,חלוקת התפקידים  -אב/,מפקד אבל הסיפוק שיש לו מהעבודה שווה לנו הכל .יש
לנו שלושה ילדים ,הקטן בן חמישה חודשים .אתמול ,לדוגמה ,לא חיכיתי לו .לעיתים
הוא מגיע ממש מאוחר .אני מסתכלת עליו כעל בעל ורואה אדם מאושר .לפעמים הוא
בא עם העבודה הביתה בעיקר בעניין של אנשים ,הוא טיפוס רגיש ,שלוקח ללב .זה אולי
הדבר היחיד שלא מתאים לו בתפקיד המורכב הזה .טוב לי לראות אותו מאושר,
ולחשוב ביחד איתו על עתידו ״בצבא.

תקלה ,סא״ל ג׳ מכוון את הקשר ,בקור
רוח מעביר הוראות לטייס לגשת להק-
פה נוספת ,מעיין לאיטו בדואר כשאו־
זניו קשובות לערוצים .כשמגיעה
ההודעה מהמגדל שהמטוס נוחת הוא
מחייך לשמע רחש המטוס הנוגע בקר-
קע.
סא״ל ג׳ מספר קצת על עצמו :״אני
נהנה מאוד מפיקוד על הטייסת .אך
המחיר שהמשפחה משלמת גדול .בשנה
הבאה אקח ,כנראה ,פסק־זמן׳׳ ואחזור
לאוניברסיטה .איכותו של מפקד נמדדת
לא רק בתיקשורת עם האנשים שבטיי־
סת ,טכנאים כטייסים ,כי אם גם באי-
מוני טיסה .המטרה היא להכין את
הטייסת ללחימה באמצעות אימונים
נכונים ,גיבוש חברתי ותורת לחימה.
גורמים ממריצים שעוזרים מאוד הם
האוירה הנינוחה והסדר והניקיון .עיקר
ההתעסקות שלי ממוקדת בענייני
טיסה ,אבל גם כשהמטבח מלוכלך אני
מוצא •לנכון להעיר .אני מופקד כאן על
מאות ,כולל הצוות הטכני .המטרה שלי
אינה להיות פופולארי .אני מפקד בז-
כות קבלת הלגיטימאציה מהאנשים ,זה
קורה כשהאנשים מכירים בך כאדם
פתוח לדברים ,באוטוריטה מיקצועית,
כאיש מיקצוע והכי־חשוב  -כאדם.
בטייסת אני הסמכות הכללית .אומנם
לא תמיד אני ממש בטוח בעצמי אבל
במקרים כאלו אני דווקא די גאה להציג
בפני האנשים את ״הספקות..
טייסים מספרים שאף פעם אינו
מהסס להוביל גיחה ותהיה המסובכת
ביותר .המשוב שמקבל מפקד שמשקיע
את ימיו ולילותיו בטייסת הוא קידומו
מהפיקודים .אומר סא״ל גי :״הצעירים
כיום לא נוטים לפרגן ,זה חלק מה-
עניין .אני לא מחפש מהם משוב,
בסוציומטרי אני רואה מה הם חוש־ j
״בים.
בחדר המיבצעים דולק תמיד האור,
כולם תשושים ,היו יומיים קשים ,כולל
טיסות לילה .סא״ל ג׳ מסיים לעבור על
הדואר ומצית סיגריה אחרונה .יש לו
עוד המון דברים לעשות ,אבל חייבים
גם להיות בבית .חייבים ,כי רוצים.
ל
דלת הטייסת נסגרת מאחוריו ,בעוד •י
כעשר שעות כבר יהיה שם שוב.
ס
״התמורה היא האתגר ,וחברים £ -
;f
הטייסת ״ הוא מסכם.
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פרסום ראשון :חיל־האויר שוקל הכנסתם
של טילי נ״מ פאטריוט לשירות בכוחות
 nבשלב זה הפאטריוט הוא טיל הנ״מ
היחיד שהוכיח יכולת ליירט גם טילי
קרקעיקרקע

מאת יואב וינוגרד
36

פאטריוט
גדול
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I

למעלה מימין :משגר נייד לפאטריוט:
ארבעה טילים המשוגרים מתוך
המארז .למעלה משמאל :מול צ:
ההפעלה של הפאטריוט :לא פחות
מ־  00ן מטרות ברומנית .משמאל:
סוללת פאטריוט פורסת :המביים
משמאל ,קרון הבקרה מימין

יל־האויר שוקל להכניס
את מערכת טילי הקרקע-
אויר האמריקנית המצו־
!
 Iיינת פאטריוט )PATR-
I
 (IOT Fלמערך ההגנה האוי־
I
רית שלו .ייתכן כי זאת תהיה המערכת
שתוביל את מערך הנ״מ בשנות התש-
עים .המיגבלה העיקרית הנוכחית היא
תקציבית בעיקרה ,שכן כל מערכת
פאטריוט עולה עשרות מיליוני דולא־
רים.
יימערכת הפאטריוט היא מערכת
טילי הנ״מ הטובה מסוגה בעולם ׳׳ אמר
בראיון מיוחד לבטאון חיל־האויר מפקד
כוחות הנ״מ תא״ל אורי רם .ייזוהי
מערכת שהושקעו בה זמן ,כסף ומחש-
בה רבים במטרה להתגבר על פער של
שני דורות שהיה קיים במערכות טילי
הק רק ע ־ או י ר
האמריקניות מסו-
גה .כיום הולכת
מערכת
ונעשית
הפאטריוט למערכת
הטק״א המרכזית
בארה״ב ובמדינות
עיקר
המערב.
הגנת הניימ של
נ אט״ו
ברית
באירופה מתבססת,
בעתיד,
ותתבסס
על מערכות פאט־
ייריוט.
מערכת הפאט־
ריוט היא מערכת
לטווחים
טק״א
בינוניים וארוכים,
ולגבהים נמוכים עד
גבוהים מאוד .הטווח המירבי של
הפאטריוט הוא ־160כ קיימ ,כנגד מטרה
המתמרנת ־8ב ג׳י .מעטפת ההעסקה
הריאלית היא קטנה יותר ,ויכולה לה-
גיע 8ליס קיימ באוירה של שדה־קרב
)לוחמה אלקטרונית (.וכר יצרנית
המערכת היא חברת יירייתאוויי,
וקבלנית־המשנה היא חברת יימארטין
מאריאטה״.
יחידת האש )(סוללה של הפאטריוט
מורכבת ממספר תתי־מערכות :מכ״ם
מוזז פאזה )PHASED ARRAY RAD-
 :(ARעד שמונה כני־שיגור ,כשמכל
כן־שיגור ניתן לשגר ארבעה טילים:
מרכז בקרה והעסקה )ENGAGMENT
 :(CONTROLיחידת
CENTER
תיקשורת נתונים )ANTENNA MAST
 (GROUPויחידת כוח.
לצורך עבודה במבנה גדודי קיימות
שתי תתי־מערכות נוספות :מרכז
נתונים ועיבודים )INFORMATION
AND COORDINATION CENT :(RALומרכז תיקשורת )COM-
.(MUNICATIONS RELAY GROUP
סוללת הפאטריוט בנוייה בטכנולוג-
יות מתוחכמות מתקדמות ,המאפשרות

לה להתמודד עם איומי שנות התשעים
ושנות האלפיים .היא נהנית מרמת
מיחשוב גבוהה ,מטילים היפרסוניים,
מעיבוד אותות סיפרתי ,וממכ״ם
 PHASED ARRAYמתוחכם ויעיל
במיוחד.
זמני התגובה של הפאטריוט מיזער־
יים וטובים מאלה של מערכות הטק״א
האחרות .גם קצב האש מצויץ :כל 1.6
שניות ניתן לשגר טיל על אותה המט-
רה .סוללת הפאטריוט אף אינה
יימתעייפת״ אחר שיגורים רבים.
טיל הפאטריוט נמצא בתוך תרמיל
חתום ,ומורכב על משגר ,יחד עם
זבילו .לאחר השיגור מרכיבים על
המשגר זביל חדש ובו טיל ,כשבזביל
הישן ניתן להשתמש שוב .הטיל מונע
על־ידי מנוע ראקטי חד־שלבי ,והוא

בעל ארבעה מישטחי־היגוי.
מערכת ההנחיה מבקרת את טיסת
הטיל לפי השלבים הבאים :קדם־
שיגור ,בו מקבל הטיל נתוני שיגור
ראשוניים הנשמרים בזיכרון .על־פי
נתונים אלה ,טס הטיל עד לנקודת
הביניים בה הוא נקלט על־ידי המכיים.
לאחר־מכן הוא מונחה עד לנקודת הבי-
ניים הבאה ,הקרובה לנקודת המפגש.
מנקודת ביניים זו עובר הטיל למוד
הנחיה סופי שבו מאיר המכ״ם את
המטרה בגל־הארה מיוחד לצורך הנח-
יית הטיל .באותו זמן מופעל בטיל
מקלט לגילוי ההארה .עם קליטת נתוני
המטרה על־ידי הטיל ,משודרים אלה,
לאחר הצפנה ,בחזרה למכיים ,בו מתב-
צע עיבוד נתונים המתקבלים מהטיל,
ועל־פיהם משוגרים נתוני הנחיה לטיל.
תהליך זה נמשך עד ליירוט המטרה.
את מרבית מעופו עושה הטיל בהנח-
יית פיקוד ,לפי חוק הניווט היחסי,
בתוספת עיצוב מסלול במישור האנוכי,
כך שחלק גדול מדרכו הוא עובר בשכ-
בות גבוהות של האטמוספירה ,תוך

הפסדי גרר מיזעריים בלבד .תום התה-
ליך מתבצע בהנחיית ביות חצי־
אקטיבי .קיימות צורות עקיבה וביות
על מטרות מפריעות ,כגיבוי לאופן
הפעולה הרגיל.
תפקידי המכ״ם הרב־תכליתי ,שהוא
המתקדם מסוגו בעולם ,הם :חיפוש
המטרה וגילוייה :זיהוי המטרה :עקיבה
אחר המטרה :עקיבה אחר הטיל :הנח-
יית הטיל אל המטרה.
המכ״ם בעל אנטנה מסוג PHASED
 ,ARRAYוכתוצאה מכך מושגים כמה
יתרונות :האנטנה סטאטית )לא מסתו-
(:בבת בתוך מערך האלמנטים המרכי-
בים את האנטנה ניתן ליצור בו־זמנית
מספר אונות מכ״ם המאפשרות ביצוע
בו־זמני של כמה משימות :מהירות
שינוי מקום האונה
גבוה ביותר :היכו-
לת לשנות את מי-
קום האונה בו בזמן
בהגבהה ובצידוד.
תלת־
המכ״ם
מימדי ,כלומר הוא
מספק נתוני טווח,
וגובה,
אזימוט
פלוס נתונים נוס-
פים .זמן התגובה
קצר ביותר ,ומא-
פשר התמודדות עם
מטרות POP-UP
קצרים
בטווחים
יחסית.
המכ״ם יימסת-
ייכל בכיוון מוגדר,
ויש לו בגילוי זווית
כיסוי של  90מעלות לכיוון הגיזרה
העיקרית25-15 ,ד מעלות ,כתלות בט-
ווח ,בהגבהה .בעקיבה זווית הכיסוי
גדלה ־120ל מעלות ,וזווית ההגבהה
גדלה ־83ל מעלות .המכ״ם אינו סוקר
־360ב מעלות.
מה באשר לצד השני  -זה שמאחורי
המביים? התשובה :זאת כבר המדינה
שלך ,וחוץ מזה  -סוללות אחרות
יכולות לתת לסוללה גיבוי מכיימי .גם
הטווחים הגדולים ,שבהם ניתן לגלות
את המטרה ,הם צד בעניין .אכן ,זהו
מכ״ם של שנות התשעים והאלפיים
המסוגל לעבוד ולהתקיים בתנאים
קשים מאוד ללחימה בתחום של לייא.
לשם כך הוכנסו בו תכונות רבות,
המאפשרות יכולת זאת.
המכ״ם נועד להתמודד בהצלחה ,מב-
חינת הטכנולוגיות שלו ,באיומים
הקיימים היום בזירה :הן מבחינת ל״א
והן מבחינת גילוי ,הכולל את כל סוגי
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המטוסים ,גם בעלי חתימת מכ״ם קטנה
במיוחד .בכך הוא מספק תשובה נאותה
למטוסים המערביים והסובייטיים
המתקדמים ביותר.
המכ״ם יכול לסמן על צגו בו־זמנית
לא פחות ממאה מטרות ,ולהנחות,
בו־זמנית ,תשעה טילים לעבר תשע
מטרות שונות ,כמתוכנן שלוש עשויות
להיות בביות סופי ,כלומר  -בשלב
האחרון של תהליך הביות )שבו דרושה
יותר אנרגיה מצד (.המכיים סוללת
הוק ,לדוגמה ,יכולה להעסיק בו־זמנית
רק שתי מטרות.
במערכת הפאטריוט חלה ,למעשה,
מהפכה טכנולוגית זוטא בתחום הרא-
דאר ,כשהמכיים שלה מבצע ,בחלוקת
זמן ובפיקוח ממוחשב ,את כל הפעולות
המבוצעות בהוק על־ידי מספר רב של
מכיימים דו־מימדיים ,הנזקקים להפעלה
על־ידי כוח־אדם רב.

כוח אש מוכפל
גם עיבוד הנתונים ,השליטה ובקרת
האש מתבצעים בפאטריוט ביחידה
אחת ,ולא בשתיים ,כמו בהוק .מערכת
הפאטריוט אף מכילה הרבה פחות רכי-
בים מאשר מערכת ההוק .יתרון גדול
בנושא האחזקה .כשיש פחות רכיבים
ברור שפחות רכיבים עלולים להתק-
לקל ,ודרושים פחות חלפים ופחות כוח
אדם מתחזק .לפיכך נגרם חיסכון משו-
לב :בזמן ,בכסף ובכוח־אדם .סוללת
פאטריוט דורשת הרבה פחות טכנאים
מאשר סוללת הוק.
כוח האש של מערכת הפאטריוט
גדול בצורה משמעותית לעומת כוח
האש של שאר מערכות הטק״א מסוגה.
הוא מבוסם על שני גורמים עיקריים:
 (1יכולת העסקה והנחיה סימולטאניים:
 (2זמן מעוף קצר ביותר של הטיל.
טווחי הגילוי והשיגור גדולים בהרבה
ממה שידע עולם הנ״מ המערבי עד כה,
וישנה אפשרות ־32ל טילים להיות
מוכנים לשיגור בכניישים ,לעומת 18
במערכת ההוק.
יתרון נוסף שיש לפאטריוט הוא
כושר ניידות גבוה .כתוצאה מכך משת-
פר ,בין השאר ,כושר השרידות שלו.
יכולת ההתמודדות שלו עם מטרות
בגובה נמוך  -גבוהה .זאת בזכות
מספר גורמים( :א זמן תגובה כולל
נמוך כולל)ביותר זמן מעוף ;(הטיל (ב
טווח מינימום יעיל נמוך מאוד( :ג כוח
הרג גבוה בגובה נמוך )גם בזכות
עיצוב מסלול ;(הטיל (ד כוח־האש
הגבוה.
גם תחום הזע״ט )זיהוי (טורף/עמית
 מוצלח .בתחום האימוניםהסימולאטיביים ,נמצא במערכת
הפאטריוט דמיין משוכלל ומתוחכם,
שהוא חלק אינטגראלי ממנה )נמצא
בכל יחידת־אש היוצאת מפס (.הייצור

שילוב עם הולו
מערכת הפאטריוט היא לא רק בעלת
חסינות לייא ,אלא אף בעלת יכולת
התמודדות )(הגנה מפני טילי האדר־
קרקע .ARM

למשל,

טיל נגד טיל :בניסוי שנערך ־7ב בנובמבר  ,1987שוגר טיל פאטריוט נגד טיל
אחר שדימה טק״ק סובייטי ,ויירט אותו .היירוט התקיים בגובה של 25 000
רגל ,וטיל המטרה הושמד לחלוטין .משמאל 2 :הטילים לקראת המפגש.
מימין :הפיצוץ
המערכת נבנתה עם יכולת עבודה
בתיקשורת מחשבים עם מערכות אח-
רות .מחשב הפאטריוט יכול יילדבר״
עם מחשבים אחרים של הפאטריוט ושל
ההוק ,ואף עם מערכות גיבוי אחרות
הנמצאות בעורף ,ולספק להם את הנת-
ונים הדרושים .כך יכולות סוללות
שונות להחליף ביניהן מידע ,לאמת
מידע ,ולפעול ביעילות משופרת.
שילוב יעיל של העברת נתונים בין
שתי המערכות )הפאטריוט (וההוק יג-
רור עימו שיפורים בביצועי ההוק.
הדבר הדדי :פעולה משותפת של שתי
המערכות ,יכולה לתת מערך הגנה טוב
יותר ,מאשר כשכל אחת מהן עומדת
בפני עצמה.
השילוב בין שתי המערכות הללו
מבוצע ,הלכה למעשה ,בארה״ב ובצב-
אות מערבים אחרים .הפאטריוט וההוק
אמורים להוביל יחדיו בשנים הבאות
את נ״מ המערב.
עד שסופקו יחידות־אש פאטריוט
לצבא ארהייב ,הובילו סוללות ההוק
את מערך הניימ -האמריקני .כיום,
מחליפות סוללות פאטריוט בארהייב
את סוללות הנייק הרקולס הישנות,
ואת חלק מסוללות ההוק .אך הפאט־
ריוט הוא לא הדור הבא של ההוק ,אלא
מקדים אותו בשניים .הפער נוצר,
מכיוון שעד הפיכתו של הפאטריוט
למיבצעי ,הוא עבר שינויים רבים.
הצורך במערך טקייא לטווח ארוך
ולגבהים בינוניים וגבוהים הוכר
באוקטובר  .1964תחילת פיתוח המע־
רכת היתה במאי  .1967פיתוחה ההנד-
סי של המערכת הוחל ־1972ב ,כשחוזה
להמשך פיתוח וייצור המערכת עם
חברת יירייתאוו״ נחתם באוגוסט
.1976
ייצור שוטף של המערכת החל ב־
 .1980אספקת הציוד לצבא ארהייב
מחברת יירייתאוו״ החלה באמצע
 .1982שר ההגנה האמריקני החליט
להציב מערכות פאטריוט באירופה,
ובינואר  1985הוצב גדוד פאטריוטים
ראשון בגיסן שבגרמניה־המערבית.
גדוד פאטריוטים שני נשלח להאנובר,
ושימש כמערכת־נשק מובילה בלוחמה
אוירית.
אך פיתוח מערכות הפאטריוט לא
הסתיים .עד שיתפתחו מערכות ה־

 ,S.D.Iמערכות של השמדת טיל)טילים
נגד (,טיל תולים האמריקנים את יכולת
יירוט הטק״ק הטאקטי בטילי הפאט־
ריוט .פאזת השינויים הראשונה של
יכולת יירוט טק״ק כבר הוכנסה לשי-
רות מיבצעי .השנייה תיכנס ,לפי
המתוכנן ,ב־ .1991
בעיית היירוט של טילים באליסטיים
טאקטיים )(,קרקע־קרקע באמצעות
סוללת טקייא ,ניתנת לחלוקה בשני
היבטים :העסקה )גילוי ,זיהוי ,שיגור
(ויירוט והרג )השמדת (.הטיל בעיית
העסקה נובעת ממהירות המעוף הגבו-
הה של הטקייק ,משח״מ )((R.c.s.
נמוך ,מזמני־תגובה סופיים של הסוללה
ומזמרמעוף הטיל המיירט.
בעיית ההרג נובעת ממהירות סגירה
גבוהה בין המיירט למטרה מחד־גיסא,
ממהירות וזווית פיזור מוגבלת של
הראש הקרבי )(רשייק מאידך גיסא,
ואף מבעיות הנחיה.
פיתוחה והתאמתה של הפאזה הרא-
שונה החלו בחוזה שנחתם בין ייריית־
ייאין לבין צבא ארהייב במארס .1985
המטרה בשלב הראשון היתה ייסיכול
משימה״ ,כלומר  -לגרום לטיל לסטות
ממסלולו .כדי להשיג את המטרה ,עבר
מכ״ם הפאטריוט מספר שיפורים על־
מנת לאפשר לו לגלות ולעקוב אחר
הטק״ק המהיר ,שמגיע מגבהים הגבו-
הים יותר מאלה של מטוסים .בין
השאר ,הועלתה זווית ההגבהה של
המכ״ם בשלב הגילוי ,והותאם מסלול
ניווט הטיל המיירט ,כך שיהיה מקביל
בחליפה ליד הטקייק.

טיל נגד טיל
האמריקנים ערכו ־11ב בספטמבר
 1986ניסוי מיבצעי ראשון נגד טקייק.
קודם־לכן ,בגירסאות הקודמות של
הפאטריוט ,ערכו האמריקנים עשרות
שיגורי טילי פאטריוט לעבר מטרות
שונות .השיגורים ,שנערכו בארה״ב
ובאירופה ,נחלו הצלחה רבה .בין
השאר ,שוגרו טילי פאטריוט לעבר
מטוסי מיראז׳ וכפיר )מטוסים המשם־
שים את הצבא האמריקני לדימוי מטו-
סים (.סובייטיים
הלאנס היה הטיל שנבחר לניסוי
המיבצעי הראשון ,בשל תכונותיו,

הדומות יחסית לטק״ק הסובייטי.
כאשר שוגר טיל פאטריוט לעבר טיל
לאנס ,חלף הפאטריוט במרחק החטאה
נמוך ליד הלאנס ,ופגע בחלק האחורי
שלו .טיל הלאנס הוסט ממסלולו ,ונפל
ביינפילה חופשית״.
השלב הראשון ,של סיכול משימה,
הושג איפוא .כיום ,הפאטריוט מסוגל
לגרום לחלק נכבד מטילי הקרקע־
קרקע לסטות ממסלולם ,ולעיתים אף
להשמידם .המערכת יעילה כיום,
S.S
כנגד הטק״ק מסוגים-,21 :
23־ ,s.sסקאד 8.וסקאד־ ניתן אף
לציין ,כי פעולת המערכת כנגד טילי
קרקע־קרקע ,לא מונעת ממנה לפעול
כנגד מטוסים ,בו־זמנית.
פיתוחה של פאזת השינויים השנייה
החל בחוזה בין חברת יירייתאוך לצבא
ארה״ב באוגוסט  .1986בפאזה הזאת,
המורכבת יותר ,מבטיחים השמדת טי-
לים.
ניסוי מיבצעי ראשון במיסגרת שלב
הפיתוחים השני נגד טק״ק נערך ־4ב
בנובמבר  .1987הטיל שנבחר הפעם
כמטרה היה ה ...פאטריוט .שוב ,מכי-
וון שהוא מזכיר ,יחסית ,בתכונותיו את
הטק״ק הסובייטי .פאטריוט־המטרה
אותר על־ידי המכיים מטווח גדול .גם
ניסוי זה הוכתר בהצלחה ,כשהפאט־
ריוט יירט פאטריוט בגובה של  25אלף
רגל ,במרחק של כשבעה מייל מהסול־
לה .הרש״ק אכן התפוצץ כרצוי ,והש-
מיד את המטרה.
אם כן ,כל יתרונותיה הרבים של
מערכת טילי הפאטריוט מצביעים על־
כך שישנה מערכת טק״א בעלת
פוטנציאל גדול לחיל־האויר .מערכת
המסוגלת להתמודד בהצלחה עם כל
סוג מטוס הקיים היום ,ועם חלק נכבד
מהטקייק ,כשבעתיד הקרוב תהיה מסו-
גלת ליירט גם את השאר.
מערכת רביתכליתית זו פועלת ברוב
המיגבלות הקיימות בעולם התעופה
)לייא ,מזג־אויר (,וכר היא מסוגלת
לגלות את המטרות רחוק ,ולהפילן
רחוק ,ואף לטפל באותה מטרה מספר
פעמים  -במקרה שלא מצליחים לפגוע
תחילה ,יש עוד הזדמנויות.
לאחר שבצבא ארה״ב ובנאט״ו כבר
משמשת מערכת הפאטריוט את מערכי
ההגנה האוירית ,מוכנס הפאטריוט
לשירות גם במדינות מערביות נוספות,
ביפאן ,איטליה ונורבגיה.
חיל־האויר בוחן ברצינות רכש של
סוללות פאטריוט .שר הביטחון ,יצחק
רבין ,בחן את המערכת בביקורו האח-
רון בארהייב.
מסכם תא״ל אורי רם :יימערכת
ההוק נמצאת אצלנו זה זמן רב ,ואנו
צריכים להחליט מה תהיה מערכת
הטק״א המרכזית של חיל־האויר בע-
תיד .לכן ,בין השאר ,אנו בוחנים את
מערכת טילי הפאטריוט מבחינת
התאמתה אלינו ,מבחינת אמינות
הטכנולוגיות ,כפי שהן מתפרסמות,
ומבחינת היכולת לשלב אותה בתוכנית
הרכש של צהייל.
אחד החסרונות של המערכת ,לצד
היתרונות הרבים ,הוא שהמערכת
יקרה מאוד .בגלל מחירה הגבוה ,למ-
רות כל היתרונות ,אנו עדיין מתלב-
ייטים.
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הם
נופלים?

 ,1988שנה ועה לתעופה
האזרחית 51:תאונות
קטלניות 533 ,החגים98.
לא התחילה טוב יותר.
הסיבה העיקרית  -טשת
אנוש .אבל ,יש גם בעיות
תחזוקה .איר פופולאריות
עולה גורמת לירידה חדה
באיכות
מאת דן ארקץ

 DVHהאחרון של חודש ינואר
1השנה^ הורתה רשות התעופה
הפדראלית של ארה״ב  F.A.A״על
עריכת בדיקות נרחבות של מערכת
האזהרה מפני דליקה ומערכת הכיבוי
בכל מטוסי הבואינג מדגמי ,747 ,737
767 757ד שניבנו אחרי שנת 1980״.
חברות התעופה האמריקניות נדרשו
לבצע בדיקות אלו תוך  25יום -
ומדובר ־741ב מטוסים .רשות התעופה
הפדראלית הודיעה גם ,כי חברת ״בו-
אינג״ ,היצרן ,עורכת עתה מחקר ״כדי
לקבוע אם יש צורך בשינוי התפיסה
ותהליך הייצור והבדיקה של המערכות
״הללו.
כמה שבועות לפני־כן91 ,בי בינואר,
הפיץ דובר חברת ״בואינג״ ,ג׳ון וילר,
מיברק ארוך בקרב חברות התעופה,
ובו הודה ,למעשה ,כי מבין  191מטוסי
 757שנבדקו ,נתגלו שבעה מקרים של
חיוט שגוי בשלושה מטוסים של חברת
״דלתא״ ,בשני מטוסים של חברת
״אייר הולנדי ,במטוס אחד של חברת
״אייר 2000״ ובמטוס אחד של חברת
״רויאל אייר ברמאי״ .כל התקלות
הללו תוקנו ,והמטוסים הוחזרו לשי-
רות.
באותם ימים של ריבוי תאונות מטו-
סים בסוף  1988ובתחילת  ,1989מספר
ליאון חסדאי ,סמנכ״ל לתחזוקה והנד-
סה בחברת ״אל־על״ ,כי ,״נציגי רשות
התעופה הפדראלית של ארה״ב הודיעו
במפורש לחברות התעופה :בשנים הב-
אות אנו נרבה להטריד ״אתכן.
חסדאי מציג כיצד נראית אותה
״הטרדה״ :מיברקים ארוכים נפלטים
ממכשירי הטלקס וממדפסות המחשב
בחברת ״אליעל״ .יש שאורכם של
המיברקים מגיע לכדי חמישה או שבעה
מטרים כל (!)אחד והם מגיעים מחברת
״בואינג״ או A.A.F,מה־ .ובהם רשי-
מות ארוכות של בדיקות ,שחברת

התעופה מתבקשת לבצע במטוסיה.
האם חלה התרופפות ברמת התחזו-
קה של מטוסי־נוסעים בעולם? האם
חלה ירידה ברמה הגבוהה של מוצרי
חברת ״בואינג״ ,הגדולה שביצרניות
המטוסים בעולם? האם יש פיחות באי-
כות של המטוסים היוצאים מקווי היי-
צור של מפעלי ׳בואינג״׳ המרוכזים
באיזור העיר סיאטל שבמדינת וושינג-
טון?
שבועון התעופה ״פלייט״ היה הרא-
שון בין ביטאוני התעופה המיקצועיים
בעולם שסיכם את התאונות בשנת
 ,1988וקבע ,כי היתה זו בהחלט שנה
רעה לחברות התעופה הסדירות .אירעו
 15תאונות קטלניות ,בהן ניספו 633
בני־אדם ,בהשוואה לשנת  ,1987שבה
נמנו שש תאונות ־341ו הרוגים.
אולם ,קובע בעל המאמר /ב״פלייט׳
אסור להתעלם מהעובדה שמספר הנוס-
עים בנתיבי האויר בעולם עלה בממו-
צע שנתי ־750מ מיליון 7891בי ־1.1ל
מיליארד ־1988ב ומרחק הטיסות גדל
בשיעור ניכר ,ולפיכך מבחינה מתמטית
 שאין בה כל ניחומים למשפחותהנספים  -עלתה למעשה ,רמת הבטי-
חות בתעופה האזרחית.
זאת ועוד ־ אותם חישובים מורים,
כי גם ־1988ב ,כמו בשנים קודמות,
הסיבה הראשונה לתאונות מטוסים
היתה ונשארה ,״טעות אנוש״ ,הסיבה
השנייה  -תנאי מזג־אויר ,ורק השלי-
שית  -תחזוקה לקוייה.
על סיבה שלישית זו ,התחזוקה,
נתעכב תוך ניסיון לבדוק מה קורה,
ב״בואינג״ ,ומה קורה בתחום הזה אצל
המוביל הלאומי שלנו ,״אל־על״ .איך
שומרים על המטוסים.
מה קרה ,איפוא ,בדצמבר־ינואר?
מטוס 757בואינג־ של חברת ״ברי־
טיש ״איירווייס נחת נחיתת־חירום
בנמל התעופה הית׳רו שבלונדון ,לאחר

שנתגלתה תקלה באחד משני מנועיו.
מטוס 737בואינג־ של חברת התעו-
פה האמריקנית ״פידמונט ״איירליינס
נחת בשלום בארה״ב ,לאחר שמנוע
אחד נפל מהכנף אחרי המראה מנמל
התעופה של שיקאגו.
מטוס 757בואינג־ של חברת ״איס־
טרן ״איירליינס נחת נחיתת־חירום
באטלנטה ,אחרי שנקרע ממקומו לוח
מתכת באיזור הכנף 44 .בני־אדם
נהרגו כאשר מטוס 737בואינגי של
חברת ״בריטיש ״מידלאנד התרסק
בעת נחיתת־חירום באנגליה .הטייס
דיווח על תקלה במנוע לפני הנחיתה.
אחת הסברות היתה שבגלל חיבור
לא־נכון של חוטים במטוס ,מה שמכונה
 CROSS WIREאו  - MIS WIREחיוט
שגוי  -שבגללו קיבל הטייס התרעה
על תקלה במנוע הלא־נכון וכיבה אותו,
אלא שהתקלה היתה במנוע השני,
שהיה באמת פגום .כאמור ,זו השערה,
כיוון שהחקירה הרשמית טרם הסתיי-
מה.
תופעה מעניינת היא כי בכל המקרים
הללו נתגלו התקלות במטוסים חדשים
וחדישים ,מהם שהיו בשירות מיבצעי
חודשים ספורים בלבד ,ואפילו שבו-
עות.
האם יש בחברת ״בואינג״ ,רבת־
המוניטין ,משבר של איכות הייצור?
האם נתגלו יותר מדי בקיעים בבקרת
האיכות של המטוסים של הענק
האמריקני ,שהוא עדיין הגדול ביצרני
המטוסים בעולם ,למרות עסקות גדו-
לות ומרשימות שחתמו ממש בימים
אלה שני מתחריו הגדולים ,״מאקדונל
״דאגלאס ״ו׳׳איירבוס האירופי?
לפעמים כדאי לקרוא עיתונים מקומ-
יים קטנים ופרובינציאליים .כבר בשנה
שעברה פירסם היומון ״סיאטל פוסט
אינטליגינסר״ ,אחד מעיתוני העיר
סיטאל ,כתבת־תחקיר מעמיקה ,שלא
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החמיאה ל״בואינג״ .המפעל מעסיק
יותר ־90מ אלף עובדים .עקב גידול
רציני בהזמנות למטוסי נוסעים ,כתב
העיתון המקומי ,נאלץ המפעל לגייס
כוח־אדם במספרים גדולים ,והדבר
הביא לירידה ברמת האיכות .כתב
העיתון פירסם ראיונות עם עשרות
עובדי ״בואינג״ ,שהודו כי הם עובדים
בתנאי לחץ כדי לעמוד בלוח ההזמנות
העמוס ,שמספר שעות הנוספות הנדרש
מהם הוא עצום ,שהמתח בעבודה רב,
שהמוראל נמוך ושנוספו עובדים רבים
חסרי מיומנות מיקצועית.
וחמור מזה ,כתב העיתון :מכונאי
במפעל שבו מייצרים את מטוסי 737
־757ו ,סיפר ,כי היו מקרים שבהם
נתגלו בגוף מטוס חורים שנקדחו בצו-
רה שגוייה ,״והעובדים היו ממלאים
את החור בחומר לאיטום חלונות וצוב-
עים מלמעלה בצבע ירוק״ .לדברי אותו
מכונאי ,המפקחים ומנהלי העבודה
התעלמו מכך ״בגלל הלחץ העצום
להוציא את המוצר בזמן״.
דוברי חברת ״בואינג״ לא התחמקו
מאחריות בעקבות כתבות התחקיר של
אותו עיתון מקומי בסיאטל והשבועון
הבריטי ״אובזרוור״ .הדובר הודה
באמצע ינואר ,כי העלייה בהיקף ההז-
מנות ״יצרה ״בעיות בבקרת האיכות,
אולם ההנהלה החלה לטפל בהן כבר
לפני כמה חודשים ,לפני האסונות של
סוף  .1988״החברה בוחנת את ״עצמה,
אמר הדובר ,״הנהגנו כל מיני שיפורים
בבקרת איכות המוצר .אנו עובדים על
זה קשה מאוד ,ומגיעים עד העובד
בדרגה הנמוכה ״ביותר.
נציגי חברת ״אל־על״ במפעלי ״בו-
אינג״ ,הנמצאים שם דרך קבע ,יודעים
לספר כי ״ב״בואינג יש באחרונה גיוס
כללי של כוח־אדם ,ואף נפתח ביתיספר
מיוחד להכשרת בעלי מיקצוע בתחום
התעופה וייצור מטוסי נוסעים ,כדי
לעמוד בביקוש .נציגי ״אל־על״ מודים,
כי חרף המוניטין של ״בואינג״,
״הרמה היא לא כמו שהיתה פעם,
והחברה אף מודה בכך .יש בהחלט
ירידה מסויימת באיכות ״המוצר.
לאיש תעופה אין צורך להסביר מה
פירושו של חוט שחובר בצורה שג־
וייה ,של חור בגוף מטוס ,שנקדח שלא
לפי התקן והדיוק ,ומה עלול לקרות
למטוס שבמקום סימרור נכון מילאו את
הקדח בחומר אטימה וצבעו בירוק...

״אל־על״ הפעילה פרוטקציה
ליאון חסדאי אומר ,כי בארה״ב יש
כיום רגישות ציבורית רבה לנושא
בטיחות התעופה ,יש עלייה בצריכת
התעופה ,המטוסים מתרבים והם הול
כים וגדלים .מסקנה :שיעור התקלות
מצוי בירידה סטאטיסטית ,אולם בכל
מקרה של תאונה קטלנית ,מספר הניס־
פיס הולך וגדל ,כי במטוס של ימינו
טסים לא עשרות אלא מאות נוסעים,
עד  400ויותר .מכאן התהודה הציבו-
רית הרבה והסיקור הנרחב של תאונות
מטוסים ,שהוא חסר פרופורציה
בהשוואה לסיקור תאונות־דרכים ותק-
לות בכלי־רכב יבשתיים ,במכוניות
וכרכבות ,טביעת ספינות ואוניות.
חסדאי מסביר ,כי חברת ״בואינג״
40

בנתה לעצמה תחזית ותוכניות־ייצור
למספר מסויים של מטוסים .כאשר
ההזמנות מתרבות ,היא מתקשה לפע-
מים לעמוד בלוח הזמנים .דוגמה של
״אל־על״ :החברה היתה מעוניינת
לקבל אח המטוס  757הרביעי שלה
במועד מוקדם מהמתוכנן ,שהיה דצמבר
 .1992החברה הישראלית נאלצה
״להפעיל קשרים ״טובים וממש
״ב״פרוטקציה קיבלה מועד מוקדם
יותר ,שנת .1990
קשרי יצרן־לקוח בתחום מטוסי
הנוסעים הם סבוכים וממושכים .תברת
״אל־על״ ,שאינה ,כידוע ,מן הגדולות
בעולם ,מחזיקה נציג קבוע ״ב״בואינג
ואילו ״בואינג״ מחזיקה נציג קבוע
במיתקני החברה בנתב״ג .בכל שלב
קריטי בייצורו של כל מטוס ,כמו
חיבור כנפיים לגוף ,למשל ,נשלח
מהארץ לסיאטל צוות של בעלי מיקצוע
ייחודיים ,מיבנאים ,מכונאים ,חשמל-
אים ואנשי הידראוליקה ,כדי להיות
נוכחים בעת ביצועו של שלב כזה בכל
אחד מהמטוסים שהזמינה חברת התעו-
פה.
הקשר בין היצרן ללקוח אינו מסת-
יים עם מסירתו החגיגית של המטוס
לחברה .בכל מטוס יש תקופות אחריות
של החברה למערכות ואביזרים ואלו
נעות בין  12־36ל חודש ,כן יש
אחריות על מערכות מסויימות כל זמן
שהמטוס טס .כל זה במיסגרת מה
שמכונה - CUSTOMER SUPPOR
״תמיכה וסיוע ללקוח״.
ניירת בכמות עצומה נשלחת מסיא-
טל לכל חברות התעופה בעולם המפעי-
לות מטוסי בואינג .כל יום מגיע לכל
חברה ,INFORMATION LETTER
שבו מדווחים לכל החברות על תקלות
שנתגלו במטוסיהן של חברות־תעופה
אחרות .מדי פעם מגיע הדף הכחול -
 SERVICE BULLETINובו הצעות,
שירטוטים והוראות לביצוע תיקונים
שונים .יש תיקונים שהיצרן ממליץ
לבצע ,ויש הוראות ,שמימונן ם ,שחב-
רת התעופה חייבת בביצוען.
״כאשר חברת בואינג׳׳ חשה
אשמה ״ אומר חסדאי ,״שתקלה מסויי־
מת מקורה בפגם בייצור ,היא מספקת
קיטים חינם־אין־כםף לתיקון ושיפור,
כש׳בואינג׳ מעמידה תנאי שהתיקון
יבוצע תוך פרק־זמן מסויים ״ לדוגמה,
בתקופה מסויימת הגיעו מהנדסי ״בו-
״אינג למסקנה שיש לחזק את ״איזור
41״ במטוסי ־747ה ,כלומר האיזור
בקידמת המטוס שבו יש צומת מערכות
וחיוט .היצרן הציע לחברות התעופה
קיט ,שמחירו לא פחות ממיליון דולאר
־15ו אלף שעות־עבודה.
מסכת הטיפולים במטוס 747בואינגי
היא ארוכה ומורכבת ,ודורשת תיכנון
מדוקדק כדי שהצי ימשיך לפעול:
 .1בכל פעם שמטוס ג׳אמבו נוחת
בבסיס האם ,מבצעים טיפול ,הנמשך
כארבע שעות.
 .2טיפול בדרג גבוה מבוצע אחרי כל
 400שעות־טיסה.
 .3הטיפול הבא  -אחרי  800שעות־
טיסה .שני האחרונים נמשכים כמה
שעות.
 B-CHECK .4מבוצע אחרי כל 1,600
שעות־טיסה ,ונמשך שלושה ימים.

 C-CHECK .5מבוצע אחרי כל 4,600
שעות ונמשך ־24כ יום.

הספרה באחזקת מנע
כל מטוס חייב לעבור את כל מחזור
הבדיקות הזה כי אלו דרישות היצרן
ומינהל התעופה האזרחית של מדינת־
ישראל .חסדאי מציין ,כי לפעמים דרי-
שות המינהל חמורות יותר מאלו של
היצרן .מערך התחזוקה של חברת
״אל־על״ מקבל את אישור הכושר
התעופתי ממינהל התעופה ,ורק המי־
נהל רשאי לאשר חריגה בזמני הביצוע

של הבדיקות הללו .חריגה מלוח הז-
מנים של מערך התחזוקה ללא אישור
היא עבירה חמורה על הוראות המי־
נהל ,ולפעמים גם על החוק ,ויש בחוק
הגדרות משפטיות של תחומי האחריות
המשפטית.
בין חברות התעופה יש מחלוקת
בעניין תיפקודם של אנשי בקרת אי-
כות .תסדאי מספר ,כי בחברת ״ברי־
טיש ״איירווייס הענקית עבדו בעבר
 400בקרי איכות ,עד שהחברה הגיעה
למסקנה שיש לסמוך על כוח האדם,
ובקרי האיכות פוזרו .הגיעו גם למס-
קנה ,שאין טעם להעמיד בקר איכות על
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מטוס בואינג  737שד
הברת ייבריטיש
מידלנדס״ ,שהתרסק
TKlCHrT׳
בינואר השנה 44 .בר־
אדם קיפחו את חייהם
של המנועים
כל מכונאי ,טכנאי או מהנדס.
ייאל־על״ עדיין שמרנית ,אומר חסד־
אי ,ויש עבודות שבביצוען סומכים על
המכונאי בשטח ,זה שייעל הבטוו״,
וחתימתו בלבד על ביצוע העבודה
מספקת ,ויש סוגי עבודות שלהן דרו־
שה חתימתו של איש בקרת איכות.
אנשי התחזוקה של ייאל־על״ גאים
בכך שיש בחברה מערכת ממוחשבת
מיוחדת ,המראה כל יום כמה תקלות
בצי המטוסים היו ומה טיבן ,כמה
תוקנו וכמה נידחו למועד מאוחר יותר.
מערכת כזו מופעלת רק בשלוש חברות
תעופה בעולם :ייסוויסאייר״ ,ייאייר

ייקנדה וייאלייעל״.
כמו במנועים ,מערכות אויוניקה,
ניהוג וניווט וקשר  -כר גם בתחזוקת
מטוסי נוסעים  -רצה הטכנולוגיה קדי-
מה במהירות רבה .היום מדברים כבר
על אפשרות ,שכל מטוס ישדר אוטומא-
טית ,ללא התערבות הצוות ,נתוני
תקלות ודרישות תחזוקה ,בעוד המטוס
באויר ,אל תחנת הקרקע ,כך שהמכו־
נאים יוכלו להתחיל בעבודה מיד אחרי
הנחיתה ,ויהיה חיסכון רב בזמן שהייה
על הקרקע.
אומר ליאון חסדאי :ייהעולם הולך
לקראת מערכות כאלו ,כי כאשר אתה

משלם היום  150מיליון דולאר לכל
מטוס־נוסעים ,הרי אסור לך להחזיקו
על הקרקע אלא עליו לטוס באויר
וברמת תחזוקה גבוהה ,ולכן יש לקצר
באופן מירבי את משך השהייה על
ייהקרקע.
מערכת עתידנית אוטומאטית כזו
עדיין אינה מופעלת בייאל־על״ .אולם
כבר היום מעביר כל מטוס מיברק
תחזוקה לקרקע לפגי נחיתה ,ומייד
אחריה יכולים ציוותי התחזוקה להת-
חיל בעבודתם .את מיברק התחזוקה
שולח הקברניט או מהנדס הטיס ,וכבר
באויר יימתחקריס״ אותו אנשי הקרקע

במערכות הקשר לפירוט התקלה ,כדי
שניתן יהיה להתחיל בעבודה מייד
לאחר הנחיתה.
במטוס 747בואינג־ אחד יש 4.5
מיליון חלקים .לא ייתכן ,אומר חסדאי,
שבטיסה הנמשכת  25שעות לא יתק-
לקל משהו ,ולשם כך רוב המערכות הן
משולשות .יילהיפך ״ אומר איש
התחזוקה הוותיק וכיום הבכיר ייבאל־
על״ :ייכאשר איש צוות־אויר מדווח לי
אחרי טיסה איוי /תקלות אזי זה דווקא
חשוד :שהרי משהו חייב לקרות בכל
טיסה ,ומוטב שנדע בדיוק את מהות
התקלה כדי לאתרה ייולתקנה.
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אבי לניר כמפקד
טייסת הקרב
הראשונה:
ייתבונותיו
האנושיות בנו
אותו במהלך
הקאריירה
הצבאית יילפיקוד
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יירצון עז להצטיין ביושר ,להיות יימעולה

חייו של^ומותו
חלק בי

מאת

גיא

^^^ אשר סיים אבי לניר את
^^^^ תפקידו ,כסגן־מפקד טייסת
הסופר־מיסטרים ,נפתחו
W
בפניו מספר אפשרויות
^^^ להמשך דרכו בחיל־האויר.
אבי העדיף את מטה החיל וקיבל על
עצמו את תפקיד ראש מדור אימונים
אויריים במחלקת ההדרכה .ייאבי היה
קצין מטה ייטוב ,מדגיש אל״מ )(מילי
יאק נבו ,יידינאמי ,בעל ראש צלול
ובהיר מחשבה ונעים מאוד בעבודת
צוות .הבין היטב את המוטל עליו
ובידע ובהתלהבות הוציא את הדברים
לפועל .היכרתיו גם באויר שם התבלט
אבי כטייס טוב ,מהיר ייונועז.
מתוקף תפקידו במטה ,ערך אבי
קורס הסבה למטוס הפאנטום בבסיס
חצור .נזכר מפקד הטייסת דאז ,תא״ל
)(מילי רן פקר :ייאבי הגיע לטייסת
לאחר הפסקת האש באוגוסט .1970
הצורך הבוער ביותר היה ייצור מהיר
של טייסי פאנטום חדשים ,עקב המספר
הגדול של הרוגים ,פצועים ושבויים.
יתרונו הגדול של אבי היה בהבנתו את
המערכות השונות ,מבחינה טכנית.
הידע הטכני הרב שרכש בשנות לימו-
דיו בטכניון ,סייע לו רבות בתיפעול
מערכות המטוס על המיגבלות .אבי

מ ו ן
היה טיפוס חם מאוד ובאויר אף אגרסי-
בי ,הנוטל על עצמו סיכונים מעבר
יילממוצע.
תא״ל א,י כיום ראש להק אויר ,היה
באותה עת טייס פאנטום ושכן של
משפחת לניר בשכון המשפחות בבסיס:
ייאבי הביא עימו מהמטה תוכניות
שונות אותן רצה ליישם בשטח .כבוגר
הטכניון ,שם דגש מיוחד על היבטים
וגישות אקדמיות להתפתחות ושינויים
בתחומים מיבצעיים והדרכתיים .הוא
עצמו הכיר את הפאנטום מתוקף תפקי-
דו במטה ולא כטייס מיבצעי .מעניין
היה להקשיב לרעיונותיו ולהצעותיו:
והוא השתייך לסוג האנשים שהקשיבו
להם .בלט מאוד ביושר ובהגינות שלו.
במישור הלא־פורמאלי ,היכרתיו כבעל
משפחה חם ומסור ״ באוקטובר ,1970
נוספה הבת נורית למשפחת לניר.
בבסיס חצור ,שבה ונרקמה מחדש
הידידות בין משפחות לניר ועיני.
בעבר ,התגוררו שתי המשפחות בשי
כנות בבסיס תל־נוף .מאוחר יותר,
למדו אבי ומנחם עיני בטכניון ,אם כי
לא באותו המחזור .עתה ,שבו שתי
המשפחות לשכון בשכנות בחצור,
כאשר לשתיהן ילדים בגיל דומה .זמן
פרעונו של שטר החברות הגיע כאשר
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נפל מנחם עיני בשבי ,באחת מגיחות
מלחמת ההתשה.
מספרת אסתר עיני :יימנחם נפל
בשבי ואני הפכתי לחלק ממשפחת
לניר .במיכל ,מצאתי תמיכה נפשית
בשעות הקשות .אבי תמך במשפחה
כולה .הזמן ,הרצון והאהבה שמיכל
ואבי השקיעו בי ובילדי ,היו בלתי־
רגילים .אבי נטל על עצמו את אירגון
הטיולים המשפחתיים .כל אשר תיכנן
עבור ילדיו ,כלל ,כמובן מאליו ,גם את
ילדי שלי .כאשר התחלתי לתכנן את
שיפוץ ביתי הנוכחי ,מצאתי באבי יועץ
כספי ועיצובי כאחד .הוא דאג להתפנות
מכל עיסוקיו כדי לשבת עימי שעות
אצל קבלן השיפוצים .עזרה ,תמיכה,
שיקול־דעת .אבי היה הגבר בבית.
היתה בו מזיגה של רצינות אמיתית
וילדותיות .הוא היה מסוגל להשיל
מעליו תפקיד ולעטות על עצמו תפקיד
אחר ,וזה היה חלק מהקסם האישי שלו.
מעולם לא התעייף.
^^^^ יה קם מוקדם ,חוזר מאוחר,
^^^^ ותמיד היה זה הוא שדרש
 Aלנסוע לראות סרט בתל-
 Iאביב .מיכל ואני היינו
!
י לעיתים סחוטות מעייפות.
״
הוא לא .אחת התכונות המרשימות שלו
היתה עירנותו המיוחדת :הוא היה קולט
כל דבר .לא קרה שמשהו עבר ליד
האוזן שלו ,סתם כך .מייד היה דורש
לדעת ולהכיר את הנושא לפרטי־
פרטיו .אהב מאוד את הילדים והקדיש
להם הרבה מעצמו .אינני מכירה הרבה
אבות שהיו מעורבים כה עמוק במעשי
ילדיהם .דומה היה שבזמן ששיחק עם
הילדים ,ירד הוא לרמתם ובמקביל
העלה אותם לרמתו שלו .הדאגה שלו
לקטנים ,לא ידעה גבולות .כאשר
נסענו פעם לטייל במצדה ,התקרבה
בתי לשולי המצוק .אבי זינק עליה כמו
נמר .חוש האחריות שלו היה כה
מפותח .התגובה שלו היתה מהממת
בעוצמתה .קשריו עם אנשים בכלל,
הצטיינו תמיד בעומקם .אבי דאג להי-
מצא בתוריי מערכת היחסים וכמה
שיותר עמוק ויסודי .כאשר נמצא
איתך ,רק אתה היית קיים לגביו.
כאשר היה במסיבה נתן את כולו.
מיכלול התכונות הבלתי־רגילות שלו,
הפכו אותו לאדם שלא ניתן היה להי-
שאר אדיש ייכלפיו.

דבקות עד הסוף
חודש ימים טיילה משפחת לניר
בארהייב .כאשר שבו ארצה ,באוגוסט
 ,1971התבשר אבי כי הוא מועמד
לפיקוד על טייסת המיראז׳ים בחצור,
היא טייסת הקרב הראשונה .ייהחלום
האמיתי של אבי באותה תקופה היה
להיות טייס ניסוי ״ אומרת מיכל ,ייהוא
שאף להקים טייסת ניסוי מיוחדת
בחיל־האויר .עם זאת ,ראה בקבלת
הפיקוד מחמאה גדולה .כאשר שאל
אותי אבי לדעתי ,הייתי בבעיה .הפחד
מחיל־האויר קינן בי עוד מילדות,
כאשר בעלה של בת דודתי ,נווט בחיל,
נהרג באחת המשימות .מותו של שמו-
אל חץ דיל ,מפקד טייסת הפאנטומים
הראשונה ,אך חיזק בי את הפחד.
הפגיעה של חץ נרשמה כהלם בחיל.
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לפתע ,היה ברור ,כי אף אחד אינו לא נותר בלתיימוגדר .בדקדקנותו,
מחוסן מפני המוות .לא התגברתי על דאג למסד הכל .נהלי עבודה ,שיטות
הפחד ,אך אמרתי לו את מה שחשבתי והגדרת סמכויות.
באמת .הקושי לומר זאת נבע מהחשש
קפידתו המיקצועית מוזגה באיכפת־
שמא העמדה שאנקוט תשפיע ואם יות אנושית יוצאת־דופן .יום אחד הטיל
יקרה אסון אשאר עם רגשי האשמה .על השלישה לחקור את מצבו הכלכלי
לדעתי ,חייב היה אבי להמשיך הלאה של אחד המכונאים ,אב למשפחה
במישור עיסוקו ,בשעה שטייס ניסוי מרובת־ילדים .נדמה היה לו שפני
נראה לי כסוף דרך .מעולם לא שאלתי המכונאי הלז ,מהורהרים שלא כתמיד.
את אבי לאן הוא הולך או מה הוא אבי השכיל לרדת לשורש בעייתם של
עושה .דרשתי לדעת רק דבר אחד :מתי אנשי הצוות הטכני ,שחסרו את סיפוק
הוא חוזר .את המחיר הזה משלמים הטיסה וביצוע המשימה .הוא הקדיש
ילדינו עד ייהיום.
מעצמו לטיפול בבעיותיהם וטיפח אותם
פרופסור יורם בייט ,חבר ילדות ,מבחינה מיקצועית ,מעלה בדיעבד את
שליווה את אבי כל השנים ,מעיד כי רמת המוטיבאציה .המכונאים ראו בו
ראה את אופיו של אבי לניר ,מתעצב ,דמות־אב .אהבת האדם שבו ואהבתו
עם הזמן ,בכיוון הפיקוד :ייהרגשתי את הטייסת ,לבשו לעיתים צביון יוצא־
שמצפה לו עתיד גדול בחיל .תכונותיו דופן .אבי גיבש ובנה את הטייסת
האנושיות החיוביות בנו אותו במהלך והביא למלחמת יום־הכיפורים טייסת
הקאריירה הצבאית לפיקוד .הפיקוד ערוכה מכל הבחינות .טייסת שהוכיחה
הדגיש את הניגודים שבאופיו :אבי עצמה וגרפה את ההישגים הגבוהים
יכול היה להתרגש מפציעה של חיילת ביותר מכל טייסות ייהיירוט.
בטייסת או מסיפור אישי של מכונאי,
ומצד שני ,ידע להיות מפקד סמכותי.
כאשר קיבל את הפיקוד על טייסת
המיראז׳ים ,דאג להשכין בה אוירה
תא״ל )(מילי רפי הר־לב ,אז מפקד
טובה והשקיע בכך מאמץ ומחשבה הבסיס ,ייעד את אבי לניר לגדולות.
רבים .הוא היה עסוק בטייסת עד מעל הוא נזכר :ייבראש ובראשונה היה אבי
לראש ,אך כאשר הגיע הביתה הקדיש בעל ראש מבריק ,הן מבחינת התיכנון
עצמו למשפחה .זו היתה דרכו בחיים :והן מבחינת הביצוע כטייס .אדם רציני
כאשר ניצבה בפניו משימה מסויימת ,ומפקד טוב ,שהבין את לב פקודיו.
דאג למלא אותה עד הסוף ובצורה הקפדתי שלא לבלום את התלהבותו
הטובה ביותר .לכל אחד נתן הרגשה הרבה ,כפי שדאגתי לנתבה ולכוונה,
שהוא יקר לו אישית .אני זוכר אחת במקרים מסויימים .שעות רבות בילינו
מפקידות הטייסת ששכבה בבית־חולים בשיחות על עתידו בחיל ,בו שאף
אחרי ניתוח .למרות שהיה עמוס בעבו -להתקדם ולטפס הלאה .לא הסתרתי
דה ,מצא אבי זמן לבקר אותה .ייתכן ממנו את דעתי .אמרתי לו ,שאני מאמין
שהדבקות הזו במטרה ,הרצון להצליח ,כי הוא עתיד לרוץ קדימה ולהתמודד,
הם שהביאו בסופו־של־דבר יילמותו.
ביום מן הימים ,על תפקיד מפקד
החודשים הראשונים בטייסת היו ייהחיל.
קשים .ייהתפקיד שלט בו ,ולא הוא
את נושא הצילום האנכי ,שהיה
בתפקיד ״ נזכרת מיכל .תא״ל י,י כיום גולת־הכותרת של הטייסת ,נטל אבי
ראש להק מודיעין ,שהיה סגנו של לניר כאתגר אישי ללמידה ועשייה.
אבי ,מספר :ייאבי הגיע לתפקיד לאחר עמוס ביכולת שקידה ,ישב ולמד את
תקופה ארוכה בה היה מנותק מהנוש -הנושא על בוריו .כטייס ,עמדה לו
אים העיקריים בהם עסקה הטייסת .הפלת 12,המיג־ קוריוז ייהמיראז׳ הש-
תבונתו הרבה ודבקותו במטרות שה -חור״ .ייהוא לא היה בפאניקה יילהפיל,
ציב לעצמו ,איפשרו לו ,למרות הקושי מעיד סא״ל )(מילי יי ,אז טייס צעיר
האובייקטיבי ,להצליח ולהשתלב היטב בטייסת ,ייאך נושא ההפלות ישב אצלו
בטייסת במפקדה .את יעדיו כבש אט־ במקום מסויים בראש ,וזה הורגש,
אט ,אך בביטחון .הוא השכיל שלא לעיתים ,בתחקירים שאחרי הפלה .עם
להיכנס לעימות עם מומחי הטייסת ,זאת ,היה מאושר עד השמיים כאשר
בנושאים בהם עדיין לא צבר ניסיון חזרו טייסים עם הפלה ״ מוסיף רס״ן
מספיק .הדבקות הזו שלו ,יצרה הערכה )(מילי א:י ייבספטמבר אותה שנה,
רבה בקרב הטייסים .עוצמתו הפנימית הפלתי מיג כמילואימניק .אבי היה
הנדירה עמדה לו כאשר ניגש לבצע מאושר יותר ממני .כל־כך הרבה אושר
משימות גדולות ובעלות משמעות .גבר היה מרוח לו על הפרצוף ,ממש כאילו
שקט וצנוע ,שעם זאת ידע להציב את היתה זו הפלה יישלו.
עצמו לטיסות באופן בלתי־מתפשר.
^ בי היה גאה מאוד
^
כושר ההתגברות והאמונה ,שאיפיינו a A
באנשיו ״ אומר
אותו ,סייעו לו רבות .כמפקד ,היה W W
א ״ל מ )(מילי
/
דקדקן קיצוני ,מעורב בכל .מפקד /
 Iיעקב גל ,אז
^^
שאחריות הפיקוד שלו ,לא הסתיימה
״ מפקד טייסת
י
בעיצוב מדיניות כללית או בפקודה
שחייבת להתבצע מעצם נתינתה על אוראגאנים .יירוח חברית נשבה בטיי-
ידו .המפקד׳ אחראי עד לפרט האחרווי ,סת שלו .אני זוכר את הראש החושב
היה המוטו שלו ואחד מכללי היסוד שלו ,בצד ההשתוללות במסיבות .בחור
במנהיגותו .דבר בכלל זה ,הקפיד אבי ישר ,שלא ידע מה פירוש ללכת סחור־
שכל פרט בחיי הטייסת יהיה ידוע לו סחור ,אלא דגל באמת .טייס מעולה ,חם
אישית .הכל חייב היה להיעשות בבהי -מזג ייובעלמוטיבאציה.
רות ובידע מוקדם .חושיו המחודדים
באחת מטיסותיהם המשותפות ,חוו
היו ערים לנקודה השולית ביותר .דבר אבי לניר ויעקב גל אירוע קשה.

תאונה ואחריות

משחזר יעקב גל :ייהיינו אמורים לבצע
קרב־אויר מול זוג פאנטומים .אבי
הוביל ואני הייתי מספר שניים .במהלך
הקרב ,רכשנו אבי ואני עמדות יתרון,
כאשר כל אחד רודף אחרי פאנטום.
בשלב זה ,התקשר עימנו מבנה מירא־
ז׳ים נוסף ,שהיה אמור להיכנס לקרב.
אבי אסר עליהם להיכנס במפורש.
השלמתי פנייה ולפתע חלף לידי פא-
נטום ובעקבותיו מיראד .לא היה לי
ספק שזהו אבי ,הממשיך לשמור על
עמדת היתרון שרכש .ואז ,הזדעזע
המיראז׳ שלי ממכה אדירה .הבנתי
מייד שהתנגשתי במישהו .אין רעש
מנוע ,מכשירים שונים תלויים ברפיון
בתא ,שום תגובה מההגאים .נטשתי.
בעוד אני תלוי על המיצנח זיהיתי
מיצנח נוסף ,באותו גובה ,כשני מייל
צפונית לי .היה לי ברור שזהו אחד
מטייסי המיראז׳ים מהמבנה השני
שהתנגש בי .נחתנו בים ורק במסוק
החילוץ ,נודע לי כי הטייס השני הוא
אבי .הסתבר ,כי למרות האיסור המפו-
רש של אבי ,התעקש מבנה המיראז׳ים
השני להיכנס לקרב .המיראז׳ים נכנסו
בין אבי לפאנטום עליו ישב .הייתי
בפנייה ימנית ואבי בשמאלית .התנג-
שנו זנב שלו ובטן שלי .הגאי הכיוון
במיראז׳ של אבי נשברו ומטוסו נכנס
לסיחרור מהיר ,מה שהותיר לו לנקוט
בפעולה זהה לשלי ולנטוש .מכת הרוה
פגעה קשות בעיניו ,שימים אחר־כך
נותרו אדומות ונפוחות .למרות שווע-
דת החקירה שהוקמה מייד לאחר־מכן
פסקה במפורש ,כי אבי ואני נקיים מכל
אשמה ,קיבלנו את התאונה בצורה
קשה .אבי במיוחד .את העובדה ששני
מפקדי טייסות היו מעורבים בתאונה
שכזו הוא ראה כחמורה יימאוד.
הירהורי התפטרות ועזיבה תקפו את
אבי לניר בעקבות התאונה .ייהוא תהה
והתלבט ,מבחינה מצפונית ,לגבי זכותו
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ה) מעיים נמחקו מחסד״ב

וזכאותו להמשיך ולפקד על הטייסת
ואנשיה ״ אומר תא״ל )(מילי רן פקר.
ייאבי שלח לי מכתב לארה״ב ובו סיפר
על האירוע ועל התלבטויותיו .ניתחתי
את המצב שתיאר ושיכנעתי אותו כי
עליו להישאר בטייסת .כאשר חזרתי
לארץ ,ביקש ממני אבי לבוא ולטוס
בטייסת שלו .שמחתי על ההזמנה
ומילאתי את בקשתו .המכתב שלו
קירב אותנו מאוד .הוא סיפר לי כי
מכתב התשובה שלי ,עזר לו מאוד
בהחלטתו להמשיך ולהנהיג את הטיי-
ייסת.

מנשרים קלו
ייעם כשלונותיו שלו עצמו ,היה
מחמיר מאוד ״ אומר סא״ל )(מילי יי,
ייבמקומות שאחרים טייחו ועיגלו ,הוא
היה נכנס ללחץ .זמן רב נדרש לו כדי
להשתחרר מהמועקה שנשא עימו מאז
ההתנגשות עם גל .למעשה ,הוא היה
היחיד בטייסת שהתייחס לכך בחומ-
יירה .רפי הר־לב ,מפקד הבסיס ,המתין
לאבי מייד לאחר ההתנגשות :ייהוא
אמר ,שהוא רוצה לשוחח עימי .נכנסנו
למכונית ונסענו .אבי הביע את רצונו
להתפטר .לאי ייתכן שמפקד טייסת
יגיע למצב כזהי ,אמר .הרגעתי אותו
והיצעתי לו לחשוב על הנושא .את
התפטרותו דחיתי ,כמובן ,על הסף.
כאיש של מצפון ,הרגיש אבי ,שאין
ביכולתו לבוא בדרישות לאחרים,
לאחר שהוא עצמו היה מעורב בתאונה
שכזו .כעבור זמן ,ראה ,כמובן ,את כל
האירוע בצורה ייאחרת.
גם תא״ל אי ,שכן וידיד ,דיבר על
ליבו של אבי :יימצפונו והגינותו לא
הירשו לו ,תחילה ,לעכל את ההתנג-
שות ,שלכל הדיעות היתה תוצאה של
מצב אוירי מסויים ,שלא היה תלוי
ייבו .המאמצים הרבים וקביעתה הברו-

רה של ועדת החקירה ,נשאו לבסוף
פרי ואבי חזר בו מהחלטתו הראשונית.
כמפקד הטייסת ,זכה אבי להגשים,
במידה מסויימת ,את חלומו להיות
לטייס ניסוי .שלושת מפקדי טייסות
המיראז׳ים והוא בתוכם ,ערכו טיסות
ניסוי על מטוס הטכנולוג מתוצרת
התעשיה האוירית .מספר אסף בן־נון,
אז ראש פרוייקט טיסות הניסוי:
ייבמשך מספר חודשים ,השתתף אבי
בסידרת קרבות־אויר של מיראז׳ מול
טכנולוג .אבי הפגין התעניינות רבה
בנושא טיסות הניסוי ואף בדק אפשרות
להשתלב ,לאחר שיחרורו ,כטייס ניסוי
מן ייהמניין.
בשנת  ,1972היו ראי ! ני מטוסי
הנשר מוכנים להיקלט בחיליהאויר .על
כתפיו של אבי לניר ,הוטלה משימה
נכבדה זו .ייהעובדה שהטייסת עתידה
לקבל מטוס שנבנה בארץ ,ריגשה
אותו ״ זוכר תא״ל יי .ייהיה זה אתגר
גדול עבורו ולפיכך העניק לנשר יחס
יימיוחד.
מוסיף סא״ל )(מילי י:י יילראשונה
נודע לי על קליטת המטוסים כאשר
חזרתי מחוייל ואבי עצמו הגיע לאסוף
אותי משדה התעופה .היתה זו מחווה
יוצאת־דופן ,שלא נכללו בה חישובי
מרחק בין מפקד ופקוד ,אלא נבעה
מהספונטאניות שלו .בדרך ,סיפר לי
בגאוות ילד בלתי־מוסתרת ,שהטייסת
תהיה הראשונה לקלוט את הנשר .אבי
היה ברקיע השביעי וכבר תיכנן תוכ-
ניות שונות .עצם היותו מהנדס ,העמי־
דה לפניו אתגר נוסף .יכולתו והבנתו
הטכנית הביאו אותו לרמה שווה לזו
של טכנאי המטוס ,שקליטתו לא היתה
קלה כלל .הנשר הכזיב תחילה מבחינת
ביצועי הטיסה .עבור אבי ,היה זה
אתגר להתמודד עם הנשר מהאספקט
המיבצעי .הוא דמה אז לילד המקבל
מחמאה מגבוה ומופקד על צעצוע

ייחדש.
יילאבי לניר היתה תרומה נכבדה
בקליטת המטוס בחיל ״ מספר סרן
)(מילי אי ,שהיה שותף לשיפור ביצועי
הנשר ,ייבחיל־האויר בכלל ובטייסת
רסיט היו ספקות גדולים לגבי יכולתו
של הנשר .העובדה שהנשר היה טוב
פחות באויר־אויר ,על חשבון יכולתו
באויר־קרקע ,עוררה התנגיית לא־
מעטה בטייסת שהיתה מיסודה טייסת
יירוט אויר־אויר .אולם ,אבי האמין
במטוס אמונה שלמה ולא הסתיר את
גאוותו העצומה ,שבסופו־של־דבר,
סחפה את כולנו .אמונתו ומרצו נשאו
פרי :במלחמת יוט־הכיפורים הוכיח
הנשר את יכולתו והפיל עשרות מטוסי
אוייב .אבי נשא על כתפיו אחריות
עצומה .לזכותו יש לציין ,שאופיו הנוח
והנעים מעולם לא השתנה בגלל התפ-
קיד .הוא האמין בדוגמה אישית ,בהכ-
וונה בהסברה ודאג ליישם זאת
ייבשטח.
חסר עדיין את האישור המיבצעי ,אך
חדור באמונתו לגבי יכולת הנשר ,נטל
אבי את המטוס לכוננות יירוט ברפי־
דים .ייכאשר הנשר הפיל לראשונה
מטוס אוייב ואבי היה במבנה ,היה זה
אך חיזוק נוסף להערכתו את ייהמטוס,
נזכר תא״ל י.י מוסיף אליימ )(מילי
יעקב גל :ייבמקביל לקליטת הנשרים
בטייסת שלו ,הוטל על אבי לסייע
לטייסת האוראגאנים שלי לערוך הסבה
לנשרים .תמיכתם וסיועם של אבי
והטייסת שעמד בריוש ,איפשרו לי
להציג ,ערב מלחמת יום־הכיפורים,
טייסת בעלת רמה מיבצעית ייגבוהה.

להנחיל את המורשת
 29במאי  .1972אבי לניר משמש
כונן ברפידים כאשר למקום מגיע עזר
ויצמן ,מלווה במשלחת הבונדס .אבי,
אמון על השפה האנגלית ,מסביר למש-
לחת על מטוס המיראז׳ .כאן פונה עזר
לאבי ושואל אותו האם תאריך אותו
יום אומר לו משהו .התשובה השלילית
מוציאה את עזר מכליו :ייכיצד מפקד
טייסת הקרב הראשונה ,אינו יודע
שהיום ,לפני  24שנים ,נערכה הגיחה
המיבצעית הראשונה של ייהטייסת?
קורא עזר .בשקט האופייני לו עונה
אבי :ייבשנה הבאה ,כאשר תחגוג
הטייסת  25שנה ,יידעו כולם מה מציין
התאריך הזה ״ עזר מזכיר לאבי כי
בשנה הבאה ,עתידות להיערך גם חגי-
גות  25שנה למדינה .אבי אינו מתרגש
ועונה בשקט :ייחגיגות  25שנה למדינה
יהיו חזרה גנראלית למה שאני מתכונן
יילעשות.
כך נתן אבי את מלתו וכך החלה
העבודה .מעבר לשיגרה היומיומית של
הטייסת ,נטל אבי על עצמו את משימת
חגיגות  25שנה לטייסת .ייתחילה ,לא
התלהבתי מהרעיון ״ נזכרת מיכל,
ייאבי עבד על האירוע חודשים על
חודשים ,לא על חשבון העבודה בטיי-
סת ,אלא ייבנוסף.
ייכמפקד טייסת הקרב הראשונה,
דאג אבי לטפל ולטפח לא רק את הצד
המיבצעי־טיסתי ,אלא גם את האנשים
והמורשת ״ מטעים תא״ל א.י ייהאירוע
שתיכנן החייה את המורשת המיבצעית

והאנושית של הטייסת .אבי ראה
בחשיבותה ובמשמעותה של המורשת,
העניק לה דגש והפך בכך את אירוע
חצי־היובל יילבלתי־נשכח.
ייאבי האמין ,כי הטייסת עליה הוא
מפקד ,אינה טייסת רגילה ,אלא בב-
חינת נושאת הדגל ׳׳ אומר תאייל יי.
ייהעתיד׳ נובע מן /העבר נהג לומר
אתי המורשת יש להנחיל ללוחמי הע-
תיד .הוא האמין ,כי המורשת מעניקה
מימד של עומק לשיגרת היומיום ומעו-
דדת את השייכות של האנשים לטייסת
וכן את המוטיבאציה לעשייה .מבחינה
זו ,קיווה להיות חלוץ ולפתוח מסורה
בשאר הטייסות והיחידות .הוא הנהיג
את הטייסת באירוע והיה המנצח הרא-
שי .הוא ראה באירוע גם כלי מסויים,
שיתרום לגיבוש הטייסת ובכך ישפר
גם את יימיקצוענותה.
הטייסת כולה גויסה למשימה .קציני
פרוייקט מיוחדים מונו כדי לעסוק
בגורמים שונים שנועדו להרכיב את
האירוע .עבודת מחקר מקיפה נדרשה
כדי לאתר את טייסי המחייל ,מראשוני
הטייסת .מיבצע מורכב לא פחות נערך
כדי להביאם ארצה .למשימה זו גוייס
מטוס מיוחד של ייאל־על״ ,שנחת תחי-
לה בארהייב ואחר־כך בלונדון.
המח׳ילניקים שוכנו ,כלאחר כבוד ,במ-
לון ייפארק״ ,אותו זכרו עוד ־1948מ.
סמל טייסת מואר הוצב בלובי של
המלון .מטוס המסרשמיט ,ראשון מטו-
סי הטייסת ש !.יצב » p ,-מוי ,גיפקדת
הטייסת ,עבר שיפוץ .ניתלו שלטים
מיוחדים וגם דשא הטייסת זכה לטיפול
מיוחד.
^ ספר סא״ל )(מילי גי:
^^
^^^^ ייבנושא הדשא היה לאבי
 Jולי ויכוח .אני הייתי
J
 Iאחראי על הדשא .אבי
״ נהג להתווכח עימי על
^^
אופן הטיפול .הוא חשש ,כי כאשר יגיע
יום האירוע ,לא יהיה דשא .כבן קיבוץ,
ידעתי היטב את המלאכה .כעבור
שבועיים ,בא אלי אבי והתנצל על
טעותו .ברגעים אלה ראיתי מצד אחד
את העקשנות הילדותית שלו ומצד שני
את הגינותו ייורצינותו.
ההכנות נכנסו להילוך גבוה :הוכנו
סיפורי הפלות ומכשירי הסרטה והק-
רנה .הוטבע מטבע מיוחד והוזמנו
משפחות שכולי הטייסת .הוכנה תערו-
כת מטוסים מיוחדת ,כולל הספיטפייר
זישחור ,מטוסו של עזר ויצמן.

לוסם אישי מיוחד
סיפור מיוחד ליווה את הכנת אלבום
הטייסת שהנציח את ההיסטוריה של
הטייסת החל ־1948מ .מספר עורך
הספר ,איתן הבר :יילראשונה פגשתי
באבי לניר בבית־קפה תל־אביבי .ישב
שם רב־סרן יפה־תואר מחיל־האויר.
עמוס אטינגר הציג לי אותו כאבי לניר,
העומד לערוך חגיגות  25שנה לטייסת,
שהוא עומד בראשה .כאשר פרש אבי
בפני את תוכנית החגיגות ,התגובה
הראשונית שלי היתה :חביבי,י ירדת
מהפסיסי .התוכנית נראתה לי ממש
מוגזמת .את פרוייקט כתיבת הספר
ועריכתו ,ייעד לי והטיל עלי את הנושא
בחצי־פקודה .מאחר שלא הייתי פנוי
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באותו זמן ,היצעתי לו כעשרה אנשים
אחרים ,שיופקדו על אלבום הטייסת.
עד מהרה הסתבר לי שהוא לא
התרשם מהעובדה שניסיתי לצאת מן
הסיפור .בשבע וחצי בערב ,צילצול
בדלת ,ואבי עומד בפתח .באתיי להכין
את פרקי האלבום ,חבל על הזמוי,
אמר .נדהמתי .אבי הותיר אצלי נייר
שפירט את תוכן האלבום והלך .למח-
רת ,בשעות הבוקר המוקדמות ,התיי-
צב אצלי ביידיעות אחרונותי .הוא
שוחח איתי ,לא כאילו צריך לשכנע
אותי להסכים ,אלא על הפרטים הק-
טנים ביותר .הצלחתי לארגן עבורו
נייר והדפסה חינם וכן שידכתי לו
גרפיקאית .כולם נפלו מהקסם האישי
שלו .מלך המקסימים היה .תוך שלושה
ימים ,מצאתי עצמי מעורב עמוק
בעסק ,טובע באלפי תמונות ,ניירות
מודפסים ויומני טייסת החל ־1948מ
ועד לאותו יום .לילות כימים ,ישבנו
אבי ואני על הרצפה בביתה של
הגרפיקאית ועבדנו .אבי הקפיד על
עמוד הייזכורי ,עמוד שחור בו צויינו
שמות חללי הטייסת .יחסו למורשת
הקרב ,מצא חן בעיני .בנושא זה הוא
היה על תקן של מחנך .נפלתי ברישתו.
מהר מאוד מצאנו עצמנו על פסים
אישיים והפכנו לחברים .האלבום היה
בזמנו יילהצלחה.
קדקנותו של אבי לניר
ומינהגו לרדת לפרטים הק-
טנים ביותר באו לידי ביטוי
בחודשים בהם טרחה הטיי־
1
סת על אירוע חצי היובל.
י
פני הטייסת שונו לחלוטין .המועדון
שהיה קטן ודחוס ,הפך למקום בו זינקה
המורשת מהקירות .יימקום בו נעים
להתגבש חברתית ״ אמר אבי .במקביל
למאמצי האירגון ,המשיכה הטייסת
לתפקד כטייסת מיבצעית לכל דבר.
מספר סא״ל )(מילי ג:י ייאבי האמין
שאנשי המילואים הם נכס מיבצעי
חשוב של הטייסת וכי יש לשמור
עליהם בכל מחיר .הוא החליט שאחד
מרכבי הטייסת יקח את איש המילואים
מביתו ואף יחזיר אותו בתום היום.
בדיעבד ,היה רכב אחד שכל הזמן היה
עסוק בלהביא ולהחזיר מילואימניקים.
לטייסים הסדירים ,חרה מאוד הנושא
הזה .אבי עמד איתן על דעתו לשמור
על המילואימניקים בכל מחיר .מבחינה
מיבצעית ,היה הצדק עימו .עם הדרך
שלו ,לא הסכמנו .אבי לא היה איש של
שגעונות ,אך היה בעל עקרונות מוצ-
קים .באותה התקופה ,התבטאו אנשים
בחיל־האויר בישפיציסי בהתנהגות או
ברמת הטיסה .אבי היה נטול אותם
שפיציסי.י הוא ניחן דווקא בשקט נפשי
וברוגע .את התכונות הללו ,השכיל
להעביר לטייסת כולה .כאשר היגעתי
לטייסת כסגנו ,התרשמתי מהאוירה
הרגועה והשלווה ששררה בה .ניתן
לומר שבמידה מסויימת ,הוריד אבי את
הטונים בטייסת .הוא שקד רבות על
בניינה הפנימי של הטייסת .היה לו
כיוון מחשבה שונה לחלוטין משאר
מפקדי הטייסות שהיכרתי .אני זוכר,
שחזר פעם מדיון במטה והביא עימו
פנקס קטן ועט בשביל כל אחד מאנשי
הטייסת .המכונאים אהבו אותו עד
שיגעון .גישתו לאנשים וצורת הפיקוד
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שלו היו שונה בתכלית ממה •שהורגלו ושולי ככל שהיה ,בתוכנית המפורטת
שנשא עימו ,הסתיים במלים :יילהביא
עד ייכה.
מספר (מילי)רסיין אי :ייאני זוכר עד אישורו של לניריי .ייכשבוע לפני
היום אה החיוך שלו ,הרוגע והשמחה .האירוע התכנסו בביתנו כל מתכנניו ׳׳
היה משהו מחבק בעיניים שלו .היה לו נזכרת מיכל .ייהקנטתי אותם באומרי
המון מה לתת ולחלוק .״דמות המנהיג שרק זיקוקי די־נור חסרים להם .אבי
המוליך ,העסיקה אותו רבות ׳׳ מציין התחייך ,כינה אותי גאוויי ומייד דאג
(מילי)תאייל רן פקר ,ייהוא נהג להתיי -לארגן גם זיקוקי יידי־נור...
האירוע עצמו ,שחולק לשני חלקים,
עץ בי בנושאים מיבצעיים ובאופן
הטיפול בפקודיו .היה בו שילוב יפה היה לשס־דבר ולא רק בחיל־האויר.
של בחור צנוע ומופנם על הקרקע ־29ב במאי  1973התקיים יום־הורים,
ולוחם תוקפני שרצה תוצאות ייבאויר .שבמיסגרתו ביקרו בטייסת משפחות
יידומה היה שהוא נמצא במעין תחרות חללי הטייסת .למחרת היום התקיים
סמוייה ,התמודדות נעלמת עם אף אחד ,נשף השנה .ייבלב כל אחד שזכה לחוות
או עם כולם ׳׳ אומר תא״ל י.י ייהוא את האירועים נותר הרבה יותר מזיכ-
רצה שהגוף שהוא מייצג יהיה הטוב רון נעים ״ מעיד תא״ל יי.
השמחה הכללית היתה מהולה
ייביותר.
באחת הגיחות השיגרתיות אליה יצא בהתרגשות גדולה מצידם של טייסי
אבי9 ,בי בנובמבר  ,1972הפיל את המח׳יל ,שלחלקם היה זה ביקור ראשון
מטוס המיג השני שלו .מתאר אליימ בארץ מזה שנים רבות .הספר ,הסרט,
)(מילי אילן גונן :ייהחנקנו רביעייה המטבע ,המיפגן האוירי ובעיקר הא-
בשעות אחרי־הצהריים ,כאשר הכיוון נשים ,העדות החיה למעללי הטייסת,
הוא דרום רמת־הגולן .לניר הוביל הפכו את אירוע חצי־היובל לבלתי־
אותנו ליירוט רביעיית 12.מיג־ מצאנו נשכח.
מספר דודו של אבי ,אליהו לנקין,
את הרביעייה מפוזרת על שטח גדול
יחסית והתפצלנו לשני זוגות כאשר שנמנה עם משתתפי האירוע :ייטייסי
לניר מוביל את הזוג השני .הקרב עצמו המח׳יל היו מלאי התפעלות מאבי .הם
היה קצר .עד מהרה היפלנו ,לניר ואני ,היו מוקסמים מדמותו ולא הפסיקו
שני מיגים ,כאשר ההפלות מבוצעות לשבח את מאמציו ״ נזכרת מיכל:
בטילי אויר־אויר ממרחק גדול יחסית .ייכאשר הגיע ארצה אחד מטייסי
ההפתעה הנעימה ציפתה לנו לאחר המח״ל עם רעייתו ,נסענו אבי ואני
הנחיתה .בדתייקים פגשנו לא רק מכו -לפגוש אותם .פגישה זו שינתה את
נאים צוהלים ושמפניה אלא גם במשפי דעתי על האירוע .האיש התרגש ובכה
כתינוק בן יייומו.
ייחות.
אינספור שבחים הורעפו על אבי
אירוע חצי היובל הלך וקרב ואבי
לניר קבע תאריכים מדוייקים להשלמת בעקבות הנשף הענקי והאירגון המופ-
החובות השונים .כמעט כל סעיף ,זעיר תי .כך כתב לאבי אחד מבכירי טייסי
המח׳יל ,גורדון לוואט ,כעבור זמן
קצר :ייאני חושב שאתה יודע היטב
כיצד הרגשנו כולנו על האירוח הנפלא
לו זכינו בארץ .קשה לי להביע לך
במלים את תודתי על כל מאמציך.
חיל־האויר שלך הוא חיל נפלא והייתי
שמח וגאה לו הייתי עדיין נמנה על
ייטייסיו.
באלבום המיוחד שהופק לכבוד האי-
רוע ,כתב אבי :יימקווה אני ,שרוחם
של לוחמי הטייסת הראשונים והאחרים
שבאו בעקבותיהם במהלך  25השנים,
שורה בדפיו של ספר זה בפנים מרצ-
ינים ובפנים שוחקות כי לכך ייכוונו.
זמן קצר לפני מלחמת יום־הכיפורים
ישבו אבי לניר וסרן )(מילי אי מתחת
לעץ סמוך לטייסת .ייאני חושב שהכ-
נתי את הטייסת היטב ללחימה ״ אמר
אבי .והוסיף :יייש לנו טייסת מצו־
יינת ״ בספר ימי הטייסת במלחמת
יום־הכיפורים ,כתב תאייל י:י 6ייה־
באוקטובר  1973היה ללניר המבחן
העליון .לטייסת שלו ,לאנשים שהוא
אימנם .כאשר החלה המלחמה ,שוב
ניכרה בו היכולת הבלתי־נדלית לגבור,
לתפקד בבהירות ,במלוא הכושר,
לדייק בפרטי־פרטים .המלחמה הפתי-
עה  -אך לניר היה כלפי חוץ מאופק
ושקול .המיטיבים להכירו ,הרגישו
בלחץ הפנימי בו היה נתון ,בדאגה לחיי
האנשים .כלפי חוץ ניכרה בו רק
שלוות התיפקוד .החוסן הנפשי שבו
ניחן ,הוא ,אולי ,אחת מתכונות המו-
רשת שהותיר כדוגמה לאנשי הטיי-
ייסת.

נזכר סאייל )(מילי ג:י ייבימים
הראשונים למלחמה התרחשו קרבות־
אויר .אחר־כך היה שקט .לחימת האויר
האינטנסיבית יותר היתה בצפון ,אך
שם שכנה טייסת מיראז׳ים ,שטיפלה
במטוסים הסוריים .לא היינו אמונים
על טאקטיקת הלחימה הצפונית .מעט
הפלות רשמה הטייסת בשבוע הראשון
למלחמה .היו המון הזנקות ופיטרולים,
אך מעט תוצאות .בשיחות שערכתי עם
אבי ,חשתי אצלו בלחץ מסויים .לחץ
של אין־הפלות .יש לציין ,שהיתה
תחרות סמוייה עם יתר טייסות המי־
ראז׳ ואבי הרגיש כאילו אין הטייסת
ממלאת את ייעודה בהפלות מטוסי
אוייב .התוצאות האמיתיות החלו לז-
רום רק לאחר שכבר לא היה ייעימנו.
אל״מ )(מילי יעקב גל :ייכשני מפקדי
טייסות חלקנו אבי ואני באירועים
והחלטות רבות .בטייסת שלו שכנו
הטייסים המנוסים יותר .זמן רב נדרש
לי לשכנע אותו להסכים להעביר לטיי-
סת שלי מספר טייסים באופן ייקבוע.
גיחות רבות ביצע אבי בשבוע הרא-
שון למלחמה .־12ב באוקטובר הפיל
מטוס 71מיג־ סורי בשמי קונייטרה
שברמתיהגולן .המשפחות פונו עד אחת
לנעורים .ביום שישי ,־12ה באוקטו־
בר ,ראתה מיכל את אבי בפעם האח-
רונה .היא משחזרת :ייביתנו הפך
לבית־מלון גדול בו השתכנו בעיקר
המילואימניקים .אבי עצמו נהג לישון
במיטת בננו נועם .הוא הסביר לי
שכאשר הוא מגיע הביתה ,רוב המיטות
כבר תפוסות .הוא היה עייף ,אך לא
ניכרו בו סימני חולשה או בהלה .הוא
דאג מאוד לגורלו של אחי שהיה מפקד
טאנק בחטיבה  .7אחי נהרג ביום
הראשון ללחימה ואנחנו לא ידענו על
כך .כאשר עזבתי את הבסיס ,תקפה
אותי הרגשה איומה .הרגשה שמשהו
נורא עתיד לקרות יימחר.
^^^^ יום השמיני למלחמה ,־13ה
באוקטובר .כך נכתב בספר
 4הטייסת :ייביום השמיני
 Iלמלחמה ,היתה הטייסת
״ עסוקה במשימות פיטרול,
״
חיפוי ויירוט .לקראת הצהריים הוזנקו
אבי לניר ויהושע שלן כנגד מטוסי
אוייב בגיזרה המרכזית ברמת־הגולן.
מספר שלן :ייהבקר נתן לנו כל מיני
כיוונים כאשר אנו טסים בגובה 1210
אלף רגל ומתקדמים מזרחה .בשלב
מסויים ראה לניר התפוצצות על הקר-
קע ,מערבית לכביש דמשק .הוא חשב
שמטוסים סוריים הפציצו ואמר לבקר
שאנחנו עושים  360מעלות .מייד
לאחר־מכן ,כאשר בדקתי אם אני נקי,
ראיתי טיל שהולך אליו .צעקתי:
יישבור ״ אבל היה מאוחר .שברתי
מהמילים .עברתי ליד המטוס של לניר.
הוא התפרק אבל ראיתי את שרוול
המצנח יוצא .היו בקירבתי פופים.
ביצעתי  360מעלות וכאשר הייתי
לכיוון צפון־מזרח נורו שוב טילים .לא
היה לי מה לעשות .ברחתי מערבה,
קראתי ללניר על ערוץ המצוקה .לא
היה יימענה.
מספר סרן )(מילי אי ,שהיה באותה
העת בגיחת־צילום מעל לירדן:
ייבפנייה ימינה מעל לכנרת הבחנתי
בטילים נורים ברמת־הגולן .לא
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במסיבת הצי היובל לטייסת הקרב הראשונה :אבי יד;ל מקנל את פניו של מפקד החיל< ,אלזן מזעי הוד
התייחסתי לכך יותר מדי .היה זה משהו כמו ילדים .התמונה הבאה הזכורה לי לאבי להתקשר אלי דחוף בחזרה .הוא
שבשיגרה .רק לאחר הנחיתה קישרתי היא הכניסה לטייסת בחצור .שלן ישב לא צילצל .כעבור חציישעה התקשרתי
בין ייהדברים.
במועדון וסביבו שלוש פקידות .דמעות לטייסת שנית .הפקידה שכחה למסור
אל״מ )(מילי עודד שגיא ,לשעבר עמדו בעיני כולם ״ אומר סא״ל )(מילי לו את ההודעה והוא יצא לטוס .לא
מפקדו של לניר ,היה בזמן המלחמה ג:י ייהגעתי לטייסת שלושה ימים לאחר יכולתי לכלוא יותר את הפחד והזעם
מפקד יחידת הבקרה הצפונית שהפעי־ הנטישה שלו .המכונאים הלכו ובכו כל שפרצו החוצה וצעקתי עליה ,דבר
לה את מטוסי היירוט .הוא מספר :הזמן .עבדו ייובכו.
שלא עשיתי מעולם קודם־לכן .היא,
ייבאותו יום שבת זיהיתי את קולו של
כמובן ,לא הבינה מדוע .אחרי שעה,
התקשרתי שוב ומסרו לי שהוא עדיין
אבי בקשר .לפתע שמעתי את מספר אל לוע סוללות טילים
שניים שלו מודיע :יאחד נפגע ונטשי.
באויר .ההרגשה האיומה רק התחזקה.
עד היום איני יודע להסביר את ההרג-
בצהרי אותו יום צילצלה מיכל לניר כאשר נכנסתי לידידתי שרה הר־לב,
שה שתקפה אותי .ההרגשה הזו אמרה :לטייסת מבית ידידה אליה היתה מוז -הסתכלתי בפניה ושאלתי :ימה קרה
אבי מכאן לא חוזר ׳׳
מנת .משחזרת מיכל :ייכדי ליצור קשר לך?י כעבור דקות ספורות הגיעה המש-
רס״ן )(מילי אי היה באותו יום עם הטייסת נאלצתי לרמות את המרכ -לחת להודיע לי .שרה כבר ייידעה.
ברפידים .הוא נזכר :יימישהו הודיע זנית ואמרתי לה שהשיחה בתפקיד.
האיזור אליו חדרו זוג המיראז׳ים
שלניר קפץ .כאשר חזרנו מהמשימה פקידת המיבצעים בטייסת אמרה לי ,מובלים על־ידי אבי לניר ,שרץ סוללות
אספנו את המכונאים ואמרנו להם שאבי נמצא בחדר השני .הרגשתי שלא טילים .עמוק בשטח הסורי פיטרלו
שלניר נטש בסוריה .הם בכו ,ממש בכו בנוח עם הרמאות וביקשתי ממנה לומר המיראז׳ים בגובה  12אלף רגל כאשר

מתחתיהם שכבת עננים סמיכה .טיל
 SA-3שיצא מבינות לעננים ,לא הותיר
לאבי די זמן כדי לשבור.
ייהידיעות שהגיעו לידינו סיפרו,
שאבי צנח בסמוך לכוחותינו ״ אומר
אלוף )(מילי עמוס לפידות ,אז מפקד
הבסיס .ייככל שהיה ידוע לי ,הוא הגיע
שלם ובריא יילקרקע.
הרחק למטה התנהל קרב שריון עז.
(מילי)תאייל מרדכי בן־פורת היה מפקד
חטיבה  ,9שחנתה במקום .הוא מעיד:
ייהייתי בחפייק ,כאשר זיהינו מטוס
שלנו נופל .זיהינו אותו ודאית כמי־
ראז׳ .ראינו את המיצנח מיטלטל קצת
צפונה מדיר אל־עדס .לא יכולנו לעי
שות דבר .כדי לחלץ את הטייס נדרש
היה לארגן תוך דקות מתקפה חטיבתית
בעוצמה מלאה .הטייס פשוט נפל לידי
הסורים .חזינו בזוג ג׳יפים סוריים
שהגיעו למקום נפילתו .מספר חיילים
ירדו ואספו אותו .הם לא הרימו אותו
אלא בפירוש אספו אותו .זמן קצר
מאוד עבר בין פגיעתו בקרקע ועד
לרגע בו נאסף .מייד לאחר־מכן נודע
לי כי שמו של הטייס הוא אבי יילניר.
^^^^ א״ל אבי לניר היה הקצין
הבכיר ביותר בשירות
 Iסדיר שנפל בידי צבאות
J
ערב במלחמה .משך חמי־
^^^ שה חודשים תמימים ,לא
נודע דבר על גורלו .יום לאחר שנטש,
נודע כי אחיה של מיכל נפל גם הוא.
שלא כשבויים אחרים ,מעולם לא הוצג
אבי בכלי התיקשורת ותחושה רעה
החלה לקנן בלב המשפחה והחברים.
מספר רס״ן )(מילי אי :ייהאדרה
בטייסת היתה קשה .עם כל הכאב
והצער ,היינו כבר מנוסים באבדות.
הגף הטכני ופקידות המיבצעים קיבלו
את אובדנו בצורה איומה ״ מוסיף
סא״ל )(מילי גי :ייבמשך כל הזמן
ששררה לגביו חוסר ודאות ,היתה לי
הרגשה שאבי מוכרח לחזור .ולו רק
כדי לראות את הטייסת שהכין ושעש־
תה ,בסופו־של־דבר ,את המלחמה ,מב-
חינת אויר־אויר ,הכי־טוב .הרגשתי
שמגיע לו ,בזכות הדברים הכבירים
שעשה בטייסת ,לראות גם את התוצ-
אות ולקצור את הפירות.
אומר אל״מ )(מילי יעקב גל :ייהאד־
רה היתה קשה .אדם ,חבר מפקד
טייסת־אתות בכירה איננו .בכל פעם
שחזרתי מטיסות ,רצתי לבדוק אם
התקבלו ידיעות חדשות על ייאבי.
אסתר עיני :ייחייתי כל הזמן בהרגשה
שהוא נסע למקום מסויים ועתיד לחזור.
לא יכולתי לעכל את העובדה שהוא
איננו ״ אליימ )(מילי יהודה קורן ,אז
מפקד טייסת המיראזיים הצפונית:
ייאחד הלקחים שלנו בימים הראשונים
למלחמה ,היה להעביר אינפורמאציה
ממבנה מטוסים אחד לשני ,בגלל הת-
נאים שהשתנו כל הזמן .לטייסות
הדרומיות יותר לקח זמן נוסף להכיר
את המצב .יחד עם החרדה הרגשתי
כעס .כעסתי על אבי שיכול היה לסרב
להוראת הבקר ולא להיכנס לאיזור
שורץ סוללות טילים ״ תא״ל יי :ייאבי
בחר למלא את המשימה על חשבון
העלאת רמת הסיכון ״ סאייל )(מילי יי:
יילמרות האדרה הקשה ,לא פסקה
הטייסת לתפקד .המלחמה נמשכה ,ועם
47
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׳ ייהמכונאים אהבו אותו

ד שיגעון .גישתו לאנשים וצורת הפיקוד

לו היו שונים

כל האהבה והכאב ורוחו של אבי
ששרתה בטייסת ,היינו חייבים להמ-
יישיך.

הצפונית ,שם ערכו טיסות רבות יחד.
פצוע קשה הגיע עמיחי רוקח לכלא
הדמשקי .הוא משחזר :יישכבתי בבית־
חולים בדמשק לאחר ניתוח קשה ,מחו-
סר הכרה רוב הזמן .מדי־פעם התעורר-
תי ושקעתי מייד שוב לערפילי האופ-
יום שקיבלתי .שכבתי במסדרון ארוך,
שבו היו חדרי־טיפולים קטנים ,אשר
מחיצות של וילון דק הפרידו ביניהם.
יחד איתי היו עוד טייסים ,אך בדרך
כלל לא הירשו לנו השומרים לדבר.

הזמנים ,אני יכול רק להעריך ששיח-
תנו הקצרה התקיימה בסביבות היום
השלישי בשבוע.
בכוונת תחילה העלינו את שמו
בכמה הזדמנויות .שאלנו את החוקרים
למקום הימצאו ,ומדוע אין הוא עימנו.
שאלנו את כולם :חוקרים ,אחיות,
ושומרים .מכמה תגובות ,היסקנו שלפ-
חות שמו מוכר בבית־החולים .היה אח
אחד ,שנהג להתחמק מהחדר בכל פעם
שהעלינו את שמו של אבי .בפעם
הראשונה שביקרו אותנו נציגי הצלבי
האדוסי ,סיפרתי להם על אבי .הסורים
מצידם לא הזכירו את שמו ורק אנו
התעקשנו שוב ושוב .ידעתי ,שהוא
נמצא שם .מהעובדה שהאנשים בבית־
החולים לא חשו בנוח עם העלאת שמו
היסקנו שהוא נלקח לחקירות כאשר
היה עדיין פצוע .הדבר הראשון שאמר-
תי לאנשי חיליהאויר ,שקיבלו אותנו
בשדה התעופה ,כאשר חזרנו לארץ,
היה :אניי דיברתי עם אבי לנירי ׳׳

ס א"ל (מילי)

יייצאתי רע יימאוד
־27ב בפברואר  ,1974הביא עימו
לישראל הד״ר הנרי קיסינג׳ר את
שמות השבויים החיים הכלואים בסו־
ריה .מספר איתן הבר :ייבאותו יום,
הפעלתי קשרים בלשכת ראש אכ״א
כדי שיודיעו לי מייד אם שמו של אבי
נמצא ברשימה ״ לא היה כמעט ספק כי
שמו של אבי עתיד להופיע ברשימה.
אחרי הכל ,כאשר נפל בשבי היה חי
ושלם .כאשר התפרסמה הרשימה בר-
בים היתה התדהמה כללית .שמו של
אבי לא נכלל בה .באותו ערב ביצבצה
דמעה בעינו של קריין הטלוויזיה
כאשר הודיע על קבלת רשימת השבו-
יים .גם הוא נמנה עם חבריו של אבי
לניר.
^ בויים רבים ישבו אותו
^
a
W
^ זמן בדמשק ,בחלקם
^
 \fהגדול אנשי צוות אויר.
J
אף לא אחד מהם ראה
את אבי לניר .היחיד
^^^
שהצלמח להחליף עם אבי משפטים
ספורים הוא עמיחי רוקח ,טייס מיראז׳,
שנטש מעל לדמשק ־12ב באוקטובר.
את אבי הכיר עוד מטייסת המיראז׳ים
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בשלב מסויים התעוררתי למשמע
קול .היה זה קולו של אבי לניר ,שאיית
את שם משפחתו באנגלית .מייד לאחר־
מכן עזבו אותו הסורים לבד .התחלנו
לדבר .קראתי לו והוא זיהה אותי.
שאלנו זה את זה את השאלות הרגי-
לות :איך אתה מרגיש ,מה קרה וכר.
המשפט היחיד שלו הזכור לי היום הוא:
יצאתיי רע מאוד ׳ הבנתי מדבריו שהוא
סובל משברים בידיים וברגליים ואולי
אף במקומות נוספים .קשה לי לזכור
היום משפטים נוספים שאמר .הוא נאנח
והיה ברור שקשה לו .לאחר שהחלפנו
משפטים ספורים ,חזרו השומרים ואס-
רו עלינו לדבר .כך זה נגמר .יותר לא
דיברתי עימו ,אך ידעתי שהוא שם.
זמן־מה לאחר־מכן ,כאשר פגשתי טיי-
סים נוספים ,הוא לא היה ביניהם.
מאחר שחסרו לי מספר ימים בלוח־

בתכלית ממה יישהורגלו

ביוני  1974הוחזרה גופתו של אבי
לניר לישראל .־12ב בחודש הובא
למנוחת עולמים בבית־הקברות הצבאי
בהר־הרצל בירושלים .ייאיש אינו יודע
בוודאות את אשר התרחש מאחורי
הכתלים הסוריים ״ קובע תא״ל )(מילי
רפי הר־לב ,ראש להק מודיעין בזמן
המלחמה ,ייניתן רק לשער .אין ספק,

שאבי היה חי כאשר נתפס בידי הסו-
רים .השלב הראשון בשבי הוא שלב
הבידוד .אבי מעולם לא הגיע לתא עם
אנשים נוספים .מהיכרותי את תכונות
האופי שלו ,ניתן לשער שאבי החליט
שלא לדבר .בשלב מסויים החליטו,
ככל הנראה ,הסורים לשבור אותו,
לפחות פיסית .גם משבויים סורים
שנתפסו בתקופות מאוחרות יותר לא
הצלחנו לקבל מידע ברור על שעלה
ייבגורלו.
על גילוי גבורה במילוי תפקיד
קרבי ,תוך חירוף נפש ,קיבל אבי לניר
את עיטור העוז .בתיאור המעשה כתב
הרמטכ״ל דאז :ייביום  13באוקטובר
 ,1973בעת טיסה קרבית ברמת־הגולן,
נפגע מטוסו של סא״ל אברהם לניר ז׳יל
והוא נאלץ לנטשו בשטח אוייב .סא״ל
אברהם לניר צנח והגיע לקרקע חי,
נתפס ונלקח בשבי .סא״ל אברהם לניר
ז״ל עונה למוות על־ידי חוקריו ולא
חשף כל מידע .במעשיו אלה גילה
אברהם לניר ז״ל אומץ לב ,נאמנות
והקרבה ייעילאית.
בעמוד שהוקדש לזיכרו ,בספר ימי
טייסת הקרב־הראשונה ,כתב תא״ל י:י
ייהרצון העז להצטיין ביושר ,להיות
מעולים  -זה האתגר שהטייסת נטלה
מלניר ולו היא חייבת אותו יילתמיד.
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גם אם מאתרים אותו ,הוא עדיין פחות פגיע ממסוקים
שלים שסח)ממנו הפנים שלו 7ןסן (.יותר הוא גם פולס
פחות חום ,ולכן הוא סוב יותר בהתחמקות מסילי נ״מ
אישיים שלהאו״ב ,המתב״תים על מקור חום
צירים פתוחים.
מסביר סא״ל עי ,מפקד הטייסת:
״המשימות הללו הן כאלה שנולדות
בזמן אמיתי ,ולכן אני מחנך את אנשי
לכך ,שאנו חלק מכוח האוגדה .בתור
לוחמי־אוגדה שכאלה ,אנו לא מסורקים
או ממורקים .אנו אוכלים מאותה
קופסת־השימורים ,עם אותו פותחן.
עלינו לבצע את תפקידינו כך ,שהאוג־
דה תהיה ״מרוצה.
לעיתים מזניקים את מסוקי הטייסת
למירדפים אחר מסיגי גבול .מגלים
פירצה בגדר הגבול ,ואז המסוק מוביל
גששים ,ובמהלכים משותפים לוכדים
את החודרים .כך פעלו ,למשל ,בחדירה
סמוך לניצנה.

קטן הוא יפה
המשימות היומיומיות של הטייסת הן
משימות הובלת אר״מים מלשכותיהם
לשטח ובחזרה .״עד שא; ,ה לא בעני־
ינים ״ אומר סא״ל ;ע ״אתה לא יודע
עד כמה השרים והמפקדים הללו
מסתובבים ״ את הרמטב׳׳ל מובילים
כמעט כל יום .לכן הם נמצאים בקשר
ישיר עם לשכתו.
לא סתם בחרו 602בבל־ כמבצע כל
המשימות שהוזכרו עד כה .בחרו בו
מכיוון שהוא קטן וזריז .רוב משימותיו
הן בקו החזית ,ובהן הוא צריך ,עד כמה
שאפשר ,לראות ולא להיראות .בזכות
קוטנו הוא יכול להסתתר בקלות .כל
דיונה קטנה ,כל גבעה או עץ יכול
לשמש לו כמיסתור.
קוטנו של ־206ה מקנה לו יתרון
חשוב נוסף  -גם אם מאתרים אותו,
הוא עדיין פחות פגיע ממסוקים גדולים
שטח)ממנו הפנים שלו קטן (.יותר הוא
גם פולט פחות חום ,ולכן הוא טוב יותר
בהתחמקות מטילי נ״מ אישיים של
האוייב ,המתבייתים על מקור חום.
בזכות זריזותו נוח מאוד גם לתפעלו
באיזור רווי אש .מוסיף ומספר סא״ל
עי :״אימונינו מתחלקים לשני סוגים.
הראשון  -אימון הפרט בטיסה .באימון
זה מבצעים ביצועי טיסה שונים :טיסה
נמוכה ,נחיתות בלילה ,נחיתות ביום,
הסתתרות ,תצפית על שטחים ,נחיתות
עם משקל כבד ,ניווטים מדוייקים וטי-
סות באזורים בעלי הרבה אבק .אלה
הם נושאים שמרכיבים הרבה את
משימותינו .הטיסות עם משקלים כב-
דים הן כדי לתרגל מצבים בהם אנו
מובילים הרבה אנשים.
הסוג השני של האימונים הוא עם
הכוחות עצמם ועם היחידה לשת״פ,
כדי לקבל את מיומנויות השת״פ הדרו־
שות .החל מרמת פלוגות הסיור ,שעי־
מן אנו מבצעים תרגילים קטנים ,ועד
לתרגילים ״אוגדתיים.
הקושי הגדול באימונים הוא בכך
52
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משמאל602 :בל - -מטת
זדיזלתל נוח מאוד לתפעלו
גאיזלד דתי אש .מימין :עוד
מוצלחת ועוד אחת.
ותיתה
תותחים בלי בעיות
ממריאים

שניות בקרקע ,וממריאים שוב .מחזה
מרהיב לכשעצמו .גם הם באימוני
לילה.
המשימות בוצעו ,ואנו בדרכנו חזרה
לבסיס .מגיעים ,נוחתים ,מחכים
שמונה שניות ,ונוחתים רשמית11 00 .
כלילה .מהליינים אנו פותחים בריצה
מהירה ,כדי לתפוס את האוטובוס האח-
רון ,ובכביש ,ליד הבסיס ,נעצרת
לידנו מכונית שמתוכה צץ ראשו של
סגן מי מהטייסת ,המציע לנו טרמפ.
ייגם אתה חזרת עכשיו מטיסות הלי־
יילה? אנו שואלים .יילא,״ הוא משיב.
ייאז מדוע בעצם אתה עוד נמצא כאן
בשעות כאלה?״ ,אנו מקשים .ייעוב-
דים ,עובדים ״ הוא עונה .ייהתיכנון
לביצועים באויר נעשה על ייהקרקע,
מסביר טייס זה ,העושה דרכו לסרט
חצות.

שקשה לשלוט על כל הטייסים והטי-
סות ,המשתנות על־פי רוב בהתאם
ללוחות־הזמנים של האריימים .טייסות
אחרות בחיל מקבלות פחות הזנקות
אמת ,שאכן יוצאות לידי פעולה ,כמו
טייסת זו .היא מבצעת למעשה בכל
יום ,ולא רק מתאמנת לשעת הצורך.
יום טיפוסי בטייסת .מקבלים נשק
בחדר מיבצעיס .עוברים תדריך .היום
מבצעים נחיתות חירום ומיבחן מכשי-
רים .התדריך נעשה בצורה מקורית
למדי ,כשפיסות מידע שונות נמצאות
על פיסות נייר שונות ,המוסתרות
בחדר התדריכים במקומות שונים.
לא כולם מתאמנים .יש כאלה שגם
טסים ייעל אמת״ .היום ,למשל ,החב-
ריה מטיסיס את אלוף פיקוד הדרום,
את שר־הביטחון ואת ראש אגיית.
בדרך למסוקים מספר לנו סא״ל
)(מילי צ׳ על הטייסת :ייתמיד ברקע של
תמונות ההיילייט רואים את 212הבל־
או את 602...הבל־ גם בשהרמטכ״ל
מגיע לבופור כדי לברך את הכובשים,
וגם כששר־הביטחון מחנק )ואנחנו
(איתו לאיזור של פיגוע חבלני .לעיתים
קרובות יש לנו פריבילגיה מסויימת
בכך שאנו נהנים מהאירוחים ומהתנאים
שמהם נהנים ייהאריימים.
נכנסים 212.לבל־ סא״ל עי יבחן את
סאייל )(מילי צי .סא״ל צ׳ מתיישב
במקומו.
ייתענוג לטוס ייקצת ,אומר סא״ל ע.י
״כץ״י מאשר סא״ל צ׳ בהחלטיות,
והמסוק ממריא .לאחר טיסה קצרה,
מתחילים לתרגל נחיתות־אונס .עי
מורה לצי :ייבשדה למטה ,ליד ההצטל-
בות ,אנו פונים יילנחיתות־אונס.
ייחוטי החשמל הם האוייבים שלנו
במקרים כאלה ״ מסביר צ.י גם עי וגם
צ׳ מבצעים את נחיתות האונס בהצל-
חה .כאחת הפעמים הם מתלבטים אם
לנחות בשדה מסויים ,מכיוון שלא
ברור מהסי הדברים האלה שם ,בשדהי.
צ׳ טוען ,שלא נראה לו שישנה בעיה
לנחות שם ,מכיוון שלפי הידע החקלאי
שלו ,אלה הם קוצים.
עכשיו אנו מתכבדים להעניק לצי את
הסוסיה .הוא מרכיב אותה ,ומהרגע
הזה הוא אינו יכול לראות את הנעשה
בחוץ .מטרתו של אימון המכשירים
היא שהטייס יידע לנווט גם בחושך
ובערפל ,מצבים שבהם הוא לא יכול
לנווט עליפי המראות בחוץ שאותם
הוא מכיר היטב.
עי מסביר לצי ,שלפי הסימולאציה
הוא נמצא עכשיו בעננים .נראה שצי,
על־פי המרץ שבו הוא מטה ,מנמיך,
ממהר ,מאט ,מתייצב ,שומר גובה
)(, 1 000רגל פונה ימינה ,מתיישר
־340ב מעלות ,ומנמיך בקצב של 300
רגל לדקה ,שהוא אכן נמצא בעננים,

לפחות מבחינת הדימוי הנפוץ ,מכיוון
שבחוץ דווקא נאה ובהיר להפליא.
בנחיתה ,על־פי הוראתו של עי,
העננים נעלמים ,וניתן להתבונן החו-
צה .לאחר הנחיתה ,מתלונן /צ שייה־
יייום הזה כל־כך יפה ,ופתאום תפסו
אותנו עננים שכאלה .יינורא...

טיסות לילה
במועדון הטייסת ,מספר לנו צי:
ייהטייסת נוחה מאוד לטייסים המשר-
תים בה .יש בה מבחר גדול של
משימות ,וזה דבר נדיר .אתה יכול
לטוס מתי שאתה רוצה .הקירבה לתל־
אביב עושה את המקום מאוד
אטראקטיבי מבחינת טייסים צעירים
שרוצים להגיע אליה .הנפלא בטייסת
זהו מספר שעות הטיסה שהיא מבצעת.
זה נותן לטייס צעיר ,שמחפש לטוס
כמה שיותר ,אפשרות לרפא את מחלתי
הסטיקי שלו .גם המילואימניקים עו־
שים פה חיים .יש הרבה מילואימניקים
בטייסת ,וביחד עם האופי המיוחד של
הטייסת ,ישנה גמישות בהתייצבות
יילמילואים.
־30ב  12הולכים לתדריך לקראת
טיסות הלילה ,שהעיקר בהן יהיה אי-
מון נחיתות .המסוקים ינחתו לתוך
סימונים ,ממש כמו אלה המחכים להם
בתרגילי שת״פ עם הירוקים ,וכמובן,
כמלחמה .ייעל המסמנים מוטלת אחר-
יות כבדה מאוד ״ אומר מפקד הטייסת
בתדריך.
אנו נצטרף לצוות ,שכולל את רסיין
)(מילי אי וסרן )(מילי גי .הם יושבים
היטב על המפה .בודקים בפרוטרוט מה
יעשו בשעות הקרובות .מטרת הטיסה

 אימון בנושאים שונים :הנרה עצמית)זריקת נורים מהמסוק ונחיתות־אונס
(,על־פיהם נחיתות ללא סימן על
השטח ,ונחיתות עם סימון.
טיסת לילה וניווט  -עסק לא פשוט.
602בבל־ אין מכשירי ניווט משוכללים.
בלילה ,כאשר אין רואים את תוואי
השטח ,וכשאין ירח מלא ,צריך ללמוד
טוב מאוד את נקודות האור ,כלומר -
את הישובים מפיצי האור ,שהמסוק
יעבור מעליהם בדרך ושעל־פיהם ינוו-
טו אחר־כך.
מגיעים לליינים .לילה .המסוקים
ממריאים לנגד עינינו  -מחזה מרהיב.
אנחנו על ^(2.ה־בל־ המכונאים
מבצעים את עבודתם האחראית .מג-
לים ,כמעט ברגע האחרון ,כי במסוק
אחד יש יותר מדי דלק ,ומעבירים
אותנו למסוק אחר.
הצוות אכן מנווט את דרכו על־פי
אורות הישובים .עוברים מעל אלקנה.
עכשיו אנו באמת נכנסים לעננים .לא
כמו ייבייכאילו של הבוקר .עכשיו אנו
עומדים לנחות נחיתה ראשונה ,על־פי
מקום מוגדר מראש .כדי לנחות משתמ־
שים בפנס .הסיסמה כאן היא קשר־עין.
נחיתה 602בבל־  -נחיתה חביבה .גם
ההמראה קלילה .פחות מסורבל מהבל־
 .212כל־כך פשוט .ממש מסוק גמיש.
טיסה קשה .גוש־עציון .חלחול.
עוברים ליד חברון .מדבר יהודה .איזור
קשה לטיסה ,מכיוון שאין ישובים
רכים )אורות(. ,אורות בכל זאת ,מגי-
עים לסימן ונוחתים בו בדיוק.
עוד נחיתה מוצלחת ועוד אחת ועוד
אחת .ממריאים ונוחתים בלי בעיות.
מתדלקים בבסיס דרומי אי־שם .ברקע,
סקייהוקים נוחתים ,נוגעים מספר

המראנו ביום טיסות אחר של הטיי-
סת ,יום ראשון  -הפעם /1602בבל .
דלת ימין פתוחה .בשל כך קושרים גם
את ארגז הרימונים לכסא ,שלא יצנח
מטה .הרוטור מתחיל להסתובב ,והכד
סוק מעודד אותו לכך  -הוא כבר רוצה
לצאת לקצת אקשן ...קפיצה קלה
והמראה.
מבחינת הנוסע ,לפחות ^602הבל
נוח יותר מהדגם הישן .טסים בגובה
נמוך .עוכרים מעל למרכז הטניס
ברמת־השרון .בהמשך נוף מקסים
בשומרון .לבן ,חום ,ירוק .הרכה סל-
עים ואבנים ,הרבה שיחים ואדמה.
ישוב ערבי על מסגדו ,וישוב עברי,
לחילופין .לפתע אנו יימשייפיס״ הר
קטן .מגיעים לעצי זיתים ,ומוצאים שם
חאמולות שלמות ,העוסקות במסיק זי־
תים.
הכנרת מרהיבה ביופייה .נחיתה לד־
קות מספר במחניים ,והלאה לכיוון
נוה־אטיייב .באיזור החרמון מתרגלים
נחיתות .זורקים רימון עשן ,ולאחר
מספר שניות נוחתים במקום שבו הוא
מסמן .עושים זאת מספר פעמים ,כך
שבמורדות החרמון נזרק רימון ועוד
רימון .כשממריאים ,מרחפים במהירות
רבה מעל לאדמה ,בהרגשה שאנו
במכונית־מירוץ שאינה נוגעת בקרקע.
נוחתים שוב לחניה במחניים .אחר־
הצהריים עורכים תחקירים ותדריכים
ללילה ,ונחים במיטות שדה צהייליות־
טיפוסיות בחדרונים.
מחניים כולה היא שדה־תעופה צבאי
מגוון .בלים ,דיפנדרים ויסעורים נוח-
תים וממריאים חליפות .כדי להשלים
את התמונה חולף 16־ Fמעל למחנה,
ופולח את האויר ואת האוירה .בערב
יוצאים לטוס בלילה הצפוני ,לעשות
ייסקי של יינחיתות בחרמון .חוזרים
לבסיס בסביבות אחת בלילה .לא
משנה התאריך או השעה ,למסוקים
האלה הפעמונים מצלצלים כל הזמן.
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שמים כחולים ושמש זהובה היוו את
התפאורה לתרגיל מרתק בין ״כחולים״
/ל״כחולים׳ בין הנ״מ הוולקני לבין
מסוקי הקרב של החיל ,הקוברות
והדיפנדרים .היה זה התרגיל הראשון
בהיקף כה גדול.
מטרתם של המסוקים היתה לתקוף
טורי שריון של ״האוייב״ .ומטרתם של
הוולקנים היתה להגן עליהם מפני
המסוקים.
נציגי היחידה לשת״פ )שיתוף־
(פעולה לא היו שם ,ולא מפני
שהתבלבלו ביום .הכחולים על ענפיהם
פשוט לא צריכים מישהו שיתרגם להם
את שפתם .הם מכירים אותה היטב.
לפיכך ישבו במינהלת התרגיל רק
נציגים מכל מערך בחיל שהשתתף בו.
בקשר ישיר עם מינהלת התרגיל
נמצא החפ׳׳ק הגדודי ,שחובר בקשר
גם למפקדים השונים בגדוד הנ״מ.
החפ״ק של המג״ד יוצא לדרך .אוהל
הפיקוד מתקפל ,ותוך מספר דקות,

מוכנים לתזוזה .כולם מקופלסטים
בקפלסטים .צפוף מאוד בנגמ״ש.
מפות ,טבלאות ,מכשירי קשר .דלת
הנגמ״ש נסגרת עלינו.
״ה״המראה בנגמ״ש חביבה ,כמעט
כמו זאת של המסוק .הטררר...
טררר ...של הנגמ״ש הדוהר על החצץ
והאבנים ,וקולות הנפץ שמקורם במגע
בין הנגמ״ש לחצץ ,מספקים את תחו-
שת הקרב .זה באשר למחלקה הראי
שונה של הרק״ם הזה .למעלה ,הרוח
המהירה טופחת בחוזקה על הראשים
של המג״ד ועוזריו .אבק חודר לעי-
ניים .הנגמ׳׳ש מדלג על פני שלוליות
מים.
באחד הצירים אנו חוברים לסוללת
הוולקן .הוולקן חביב יותר מהנגמ״ש
המגושם משהו ,זריז ממנו ,ובעיקר -
מתנייע .מתנייע ביותר .הוא מטפס על
סלעים ,מרקד בין הגבעות .יודע לתמ-
רן ,להגיע למחוז חפצו בדרך היעילה
ביותר.

מאת יואב וינוגרד צילם עמיו חוו
54

בטאון חיל האויר מרץ  1989מס' )168( 67

55

בטאון חיל האויר מרץ  1989מס' )168( 67

אותו פעם נוספת...

חזרה לנסים  -לאידיליה
לאחר עוד כמה נצתונות לכל אחד מן
הצדדים ,מסתיים התרגיל .או־אז פות-
חת סוללת הוולקים בפיניש הגדול שלה
 בדהירה אצילה ופראית לכיוון בסיס־האם .החבריה חוגגים בתרועה תחבור־
תית גדולה ,העושה הרבה רעש ורוח.
אנו מדלגים בין גיאיות ,מקפצים בין
גבעות ,ואפילו מבצעים כמעט הזדק-
רות עם הוולקן כשאנו מטפסים על
סלע.
ובבסיס אידיליה .הכל נראה פתאום
כל־כך חמים ונפלא .אך כאן ,כאמור,
כמעט שלא יבוא אף טכנאי/מכונאי
לקבל את פני הכלי ומפעיליו .על
״טייסי ״הוולקן פשוט להפשיל שרוו-
לים ,ולטפל בכליהם .גם זה  -חלק
מהתרגיל.

בעקבות מידע מודיעיני ,כי מסוקי
הקרב מתקרבים לאיזור במטרה לתקוף
מטרות ,פורשת הסוללה .בכל אחת
מפלגות הסוללה מקצה מפקד הפלגה
לכל אחד מפקודיו את מקומו .כך,
לדוגמה ,סג״מ גיא :״הרכס ההוא שם
בצורת ;שולחן העץ הקרוב ,שנמצא
בשעה  12שלד :והגבעה ההיא שם,
בצורת ״רכס.
החבריה מותחים כבלים ,מתחממים.
״המג״ד שלכם רוצה שתהיו מוכנים
בעוד חמש דקות ,אז יל־לאו״ .החבריה
רצים ,ופורשים במלוא המרץ .קולם
הגרגרני־טורדני של המצברים כבר
נשמע.
סג״מ גיא מארגן את ההגנה על
הפלגה מפני תקיפות קרקעיות אפשר-
יות .הוא מציב צופים אויריים וקרקע־
יים במקומות שונים .כולם נמצאים
בכוננות אב״כ.
השמש שוקעת במהירות עצומה,
ותוך דקה היא נעלמת .קור מקפיא
מאמת את תחזית הבוקר בחדשות,
שדיווחה על קור סיבירי ,שהארץ לא
ידעה כדוגמתו זה עשרות שנים.
עכשיו מבצעים אילתור מהיר של
מוצב פיקוד בשדה .מפות ,ניירת ,מכ-
שיר קשר ומפקד פלגה .זהו .מכאן
יילחמו באוייב האוירי.
קולות המסוקים נשמעים .מפקד
הפלגה מאתר מסוק .הוא מכניס את
הפלגה לכוננות מיידי .הכל נכנסים
מייד לכוננות מלאה.
תוך כדי כך ,תוקפים אוייבים חי״ר־
יים את הפלגה מהקרקע .חלק מהלוח-
מים ינסו לסכל את ההתקפה הזאת,
ואילו השאר ,הנמצאים על התותחים,
עסוקים במסוקים .כשההתקפה האוי־
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רית חולפת ,מופנים חלק מקני הוול־
קנים גם לעבר המטרות הקרקעיות .כך
נלחמים בפלגת וולקן  -עין אחת
מתכוונת לאויר ,השנייה  -אל הקרקע.
כשהמשימה תמה ,מתארגנים וחוז-
רים לנוע בוולקנים ,יחד עם כל הסול-
לה .מדי פעם עוצרים ,ופורשים ברמות
שונות של פרישה.
באחת העצירות ,ממקמים את תותחי
הוולקנים בין מבנים הרוסים שבשטח.
מסוקים החולפים מעל ,ומאירים את
האיזור ,ביחד עם הירח הכמעט מלא,
מספקים תמונה מרהיבה של הפלגה על
וולקניה בחורבות רמת־הגולן ,אורבת
למסוקי האוייב.
בלילה עוברים הכוחות צפונה .הב-
עיה אינה האוייב ,אלא הקור העז .זהו
הלילה השני הכי־קר בחייהם של רוב
החיילים .רק אמש היה קר יותר.
בוקר .אנו מדלגים בעזרת נגמ״ש
לסוללה אחרת ,לצוות של יעקב עשור.
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לפתע ,בעודנו עוברים מעל אבנים
גדולות ,אנו מגלים שני דיפנדרים -
אחד מימין ,שני משמאל .הוולקן שלנו
מנסה להעסיק את השמאלי.
עוברים ליד פרות .הן רועות ואינן
רואות .שמים כחולים ,יום מקסים.
מוטי תורג׳מן ,כוון הוולקן :״התר-
גיל עוזר מאוד .מרגישים באמת איך זה

שמסוק תוקף מלמעלה .מבינים יותר
טוב את דרך מחשבתם ואופי פעולתם
של הטייסים .מאיפה הם מגיחים ואיך
הם ״תוקפים.
הפסקת אוכל ,על הוולקן ,באמצע
שדה ירוק ונהדר .לוף ,לחם ומים .ממש
גורמה.
בדיקת תקינות לכלי .פה אין מכונאי
מוטס או טכנאי ,שנכון מייד לזנק לכל
קריאה .הכוון הוא גם הטכנאי ,כמו
שהנהג הוא גם המכונאי ,ולהיפך.
כמה בדיחות ״על ״יבש נזרקות
באויר ,והנהג הולך לשחרר לחצים.
העייפות ניכרת בעיניים האדומות
והדומעות.
אחרי כחצי־שעה של טיפול בכלי
ובאנשיו ,הוולקן ממשיך לנוע .מצרית
הוולקן נשקף נוף יפה :פרפרים ,פר-
חים ,פרות ,טראקטורים והליקופטרים.
כוון )(,מוטי נהג )(,יוני כווךמשנה
)(עמרם ומפקד צוות )(.יעקב מעין
רביעייה קאמרית ,שחייבת לנגן
בהארמוניה מלאה.
עכשיו נעים במהירות גדולה לנקו-
דה ,מגיעים למארב נגד מסוקים .עוד
לפני שמספיקים להתמקם בו ,כבר
מגיח מסוק ,והחבר׳ה ישר מצודדים
שמאלה ,לשעה תשע.
עוד מסוק בשעה  .11מוטי מצודד
מייד .עוד אחד בא מצפון .ושוב מצודד
מוטי לשעה .11
עכשיו תור המסוקים לעשות שרי-
רים .הם פוגעים בשיירת השריון
ומשתקים אותה .השיירה ,על־פי כללי
התרגיל ,תהא כמשותקת במשך עשר
דקות ,ורק בסופן תתעורר לחיים .עוף
החול הזה קם לתחייה ,פשוט כדי לתת
הזדמנות נוספת למסוקי הקרב לשתק

הלוחמים מתפרקים ומתקלחים.
מפקדם ,רס״ן אבי ,מסכם את התרגיל
מנקודת ראותו :״אני קבעתי לעצמי
לבחון את היכולת שלנו להתמודד עם
מסוקי הקרב .יכולנו לבחון בתרגיל אם
מה שכתוב בספרים אכן פועל ,ובא
לידי ביטוי בשטח .התרגיל מצויין גם
לאימון הכוונים שכיננו במשך יומיים
על מסוקי קרב מהשורה הראשונה
בעולם .זהו בונוס רציני.
״להערכתי ,עמדנו בכל המשימות.
התרגיל החדש הוכתר בהצלחה .העבו-
דה הפנימית שלנו בנושא ההתרעות
היתה יעילה ,והיתה העברת נתונים
מוצלחת .בחנו גם תורות־לחימה חדש-
ניות ומעניינות ,שסיפקו עניין רב

ביותר גם למסוקים ,שהפיקו מהם לק-
חים רבים .מובן ,שאיני יכול לפרט ,אך
בהחלט בדקנו כאן טאקטיקות חדישות
בעלות מעוף ,שמשפרות את פעולות
הוולקים נגד מסוקים בצורה משמעו-
תית ביותר.
״המסוק גמיש יותר ,מסובך ואלים
יותר ממטוס ,מבחינת הכוחות הקרקע-
יים .לכן הוא האוייב הרציני שלהם .יש
גם לזכור ,כי ההתפתחות בתחום מסוקי
הקרב במדינות־ערב ,כמו סוריה ועי-
ראק ,הינה עצומה .לכן מסוקי הקרב
הם איום גדול בשדה הקרב במזרח
התיכון.
״הוולקנים ,בנוסף למטוסי הקרב,
הינם התשובה לכך .הנ״מ שלנו ,כפי
שהוכח בתרגיל ,מסוגל לבצע את
תפקידו זה ״בהצלחה.
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מעבר להרי
אררט
סוף) מעמי (24
כשמגן־הדוד בלט בשטח .ייכל העוב-
רים ידעו שאנחנו מישראל ,וההרגשה
היתה מעולה ׳׳ כדברי ש.י
המשלחת ,שנאלצה לחכות למשא-
יות ,הוזמנה בינתיים לארוחה גרוזינית
במסעדה מקומית .באמצע הארוחה
הגיעו עשר המשאיות המיוחלות ,ומר-
בית האנשים יצאו לפרוק את המטו-
סים .נציגות בודדה נשארה במסעדה,
כדי שלא לגרום לתקרית דיפלומאטית
עם המארחים...
לאחר שיצאה המשלחת הרפואית
לארמניה ,יצאו באותו יום ,שלושת
ההרקולסים ,מתודלקים ,חזרה ארצה.
הטיסות היו נינוחות ועברו ללא בעיות.
נחוזוי ויחידת ההעמסה החלה
בהתארגנות לפינוי .נקבע ,כי שני
הרקולסים ייצאו כדי להחזיר את משל-
חת החילוץ ,ואף יביאו לארמניה תרו-
מות בגדים במשקל של בטונה.
הבעיה היתה כיצד להעמיס בירוואן
את הציוד על המטוסים .לשם כך לקחה
יחידת ההעמסה עזרים שונים ,שבלטה
בהם מלגזה .בנוסף ,תיגברו את מספר
פקחי ההעמסה.
צוות הטיסה התכונן לפי המתכונת
הקודמת.

מטרים במקום אינצ׳ים
אל״מ אורי דרומי ,נווט של אחד
הצוותים ,היה בסבב הרצאות באר־
הייב ,כאשר צפה בטלוויזיה בהרקולס
ישראלי מעמיס ציוד לארמניה .ליבו
נחמץ בקרבו  -והוא רצה להגיע כבר
לטייסת ,ולהשתתף במיבצע .למזלו,
כשחזר ארצה ,קיבל הודעה שהוא
שובץ לטיסה הבאה ,והתחיל מייד
ללמוד לחשב במטרים במקום באי־
נצ׳ים.
שני הרקולסים ,נושאי תרומות,
המריאו ביום חמישי ,־22ה בדצמבר
 ,1988לירוואן ,בהפרשי זמנים ניכרים
בין הטיסות.
מספר אל״מ דרומי :ייטסנו דרך
קפריסין לתורכיה ,שם פנינו מזרחה,
לחלק האסייתי .טסנו בגובה של 25
אלף רגל .המראה מעל תורכיה היה
ממש עוצר־נשימה .מרחבים עצומים
מושלגים .המראות של שווייץ מתגמ-
דים לנוכח השגב של ההרים התורכיים
האסייתיים .ליד הגבול ראינו את הר
אררט .תמונה מופלאה ממש  -עננים
בגובה של  15אלף רגל ,כשפיסגת ההר
בולטת ־000ב  3רגל מעל העננים.
ייחלומי.
עבודה טובה עשה מרכז החיזוי של
חיל־האויר הסובייטי ,שסיפק נתוני
מזג־אויר ברמה גבוהה ,מעין שתייפ
חיל־אוירי ישראלי־סובייטי  -חזון
אחרית־ימים בזעיר־אנפין.

לאחר כשלוש וחצי שעות־טיסה
הגיע ההרקולס לשדה ירוואן .שם
ביצעו יעף מעל לעיר הגדולה ,בת
המיליון וחצי תושבים ,שבה בנייני
דירות ענקיים רבים ,שצבעם חום־
אפרפר.
לקראת הנחיתה ניתן היה לחוש
בהתרגשות מסויימת בקוקפיט .היה
ערפל קל .הראות האנכית היתה טובה,
אך האופקית לא .השדה נראה בבירור
מלמעלה ,אך כשהנמיך המטוס לנחיתה
 התקשה לראותו .מלמטה נראתהנחיתת ההרקולס  -מרשימה .הוא הגיח
מן הערפילים ,במרגיע את החבריה
המותשים של משלחת החילוץ :ייהכל
בסדר ,ייהגענוו
לאחר הנחיתה המוצלחת ,הסיעו על-
פי הוראות המגדל ,וחנו ליד מטוס
סובייטי ענק ,שההרקולס התגמד בצי־
לו .לאחר־מכן פגשו בכמה מחברי
משלחת החילוץ ,שכבר המתינו להם
בשדה .ההתרגשות היתה רבה .אנשי
המשלחת שמחו במיוחד כאשר גילו את
המלגזה .הם כבר היו סחוטים מלהעמיס
בידיים.
בהעמסה באה לידי ביטוי היכולת
המיוחדת להרקולס .צריך רק לבוא
ולפתוח את הדלת האחורית של המטוס,
וכבר אפשר להתחיל להעמיס בקלות,
עצמאית ,בניגוד למטוסים אחרים,
המחייבים עזרה מהשדה .כך פשוט
פרקו את הציוד הנתרם והעמיסו את
ציוד המשלחת כשעל העבודה מנצחת
המלגזה המפורסמת.
האחראי על המלגזה ,היה רסיימ
משה בלנקנהמר ,מוותיקי יחידת
ההעמסה  -פעם ראשונה בחוייל .מספר
הוא :יייצאתי עם מלגזה ,שהייתי מפעי-
לה .כשראו המקומיים את עבודת
הפריקה היעילה בעזרת המלגזה -
נדהמו .הסתכלו עליה כעל רכב מהח-
לל ...הם הרי נוהגים לפרוק עם ידיים
ומשאיות .עזרתי להם במחווה של רצון
טוב בכמה פריקות ,והם התבוננו
בתימהון .לאחר־מכן נעניתי גם לבק־
שת עזרה מלגזתית מצד יילופטהאנזה.
ייהיתה הרגשה שבין הטכנולוגיה
המודרנית לבין תנאי קיום בסיסיים
קיים שם •פער נרחב ״ מסביר אליימ
דרומי .יייש להם מטוסים מודרניים,
ענקים וחדישים ,אך לעומת זאת חסר
להם כלי אלמנטארי כמו יימלגזה.
מהמטוס פורקו ארגזים של בגדי־
תרומות ,עם הכתובת  .JAFFAעוד
רגע היסטורי :חיילים רוסיים,
כשמספריהם האישיים על גבם ,עם
כובעי הפרווה המסורתיים ,מעמיסים
ארגזים ישראליים ,עם עברית בנוסח:
ייצבא הגנה יילישראל וייפתח לפי הסי-
•מוו״
נזכר אליימ דרומי :ייהיתה אוירה,
שהזכירה לי תמונות דומות מהעבר -
שדה זר ,שישראלים מגיעים אליו,
ולוקחים את העניינים לידיים .נזכרתי,
למשל ,באל־עריש במלחמת ששת־
הימים ,כשנחתנו בשדה המצרי )עם
(,נורד ותוך כמה שעות שלטה שם
הישראליות .היתה לי תחושה שבאי-
רוע הזה כבר ייהייתי.
השדה היה עמוס מאוד .מטוסים
הסיעו במרחקים קצרים מאוד בין אחד
לשני ,כנף אל כנף .יידבר כזה לא

ראיתי לפני־כן ״ מספר רסיץ שי.
יילדעתי ,היתה שם סכנה מוחשית
לתאונת־הסעה .תופעה אחרת שראינו
שם  -מטוסי־תובלה גדולים עוקפים
רכבים שנמצאים על המסלולים .לא
נראתה פאניקה ,נראה שכך הם רגילים
יילתפקד.
כאשר ההרקולס הגיע לשלבי
ההעמסה האחרונים ,נכנס למטוס ילד
ארמני ,מלוכלך ומסכן ,עם אקדח צע-
צוע .ייסימנתי לו לרדת ״ מספר רס״מ
משה ,ייאך הוא דווקא נכנס יותר
פנימה ,וניסה להתחבא ״ הורדנו אותו
בעדינות מהמטוס ,ואז הוא לא חשב
הרבה ,ורץ מייד למטוס אחר ,שהספיק
לסגור את הדלת לפני יישהגיע.
בשלב מסויים ביקש צוות המטוס
הספקת מתח חיצוני מיחידת־כוח ,כדי
להחזיק את מערכות המטוס פועלות,
מבלי לבזבז את מצברי המטוס .הבטיחו
להם כי העניין יסודר ,אך זה לא קרה.
בסופו־של־דבר ,איתר אחד מאנשי הצ-
וות בעל מכונית המספקת כוח ,שלטע-
נתו היה עסוק מדי .תמורת שקית
פירות מאו־ץ־ישראל ובקבוק קולה
משפחתי ,הוא ניאות ברצון לגשת
ולחבר את ההרקולס לזרם.
בסיום הגיע נציג השלטונות ,שהח-
זיר לישראלים את הדרכונים .מספר
משה :ייראיתי שדמעות ניקוות לו בעי-
ניים ,וזה ריגש ״ הגיע אף פקח מהמ־

ייהיתה הרגשה שנין
הטכנולוגיה המודרנית
לבין תנאי קיום
בסיסיים קיים שם פער
נרחב יש להם מטוסים
מודרניים ,ענקים
וחדישים ,אך לעומת
זאת חסר להם כלי
אלמנטארי כמו יימלגזה.
גדל ,שרצה להסביר לישראלים איך
לצאת מהשדה .הוא החל להסביר,
ואחרי כל משפט ,ראה כי הקברניט
הישראלי כבר יודע במה מדובר .הוא
התפלא איך הקברניט יודע כל־כך טוב,
טפח לו נמרצות על שכמו ,ואמר לו :כל
הכבוד ,כשהוא מסתכל בו בהערצה.
המטוס שנחת שני  -המריא ראשון,
ועוד באותו היום חזרו מטוסינו ,נוש־
אים עימם הביתה את משלחת החילוץ.

להפשיר את הרורח
המשלחת הרפואית הוחזרה מאר־
מניה שבוע לאחר־מכן ,ביום שישי,
־29ה בדצמבר ,לאחר שהטיסות נדחו
ביממה .ההרקולס הראשון המריא בש-
לוש לפנות בוקר ,והשני  -שעה אח-
ריו .הם ידעו ,לפני המראה ,על ראות
מוגבלת ועל טמפראטורה של  12מע-
לות מתחת לאפס באיזור השדה ביתו־
אן .במטוסים היו תרומות רבות ,בעי־

קר בגדים ,לנפגעים.
הטיסות התנהלו על מי מנוחות.
הצוותים התכוננו היטב לכל ,ולא היו
להם בעיות בטיסה.
בשדה ירוואן היתה בעיה .סופות
שלג השתוללו .ביצעו הנמכת מכשי-
רים .הנחיתה היתה קשה ביותר ומס-
לול ההסעה היה מכוסה כולו קרח.
ייההסעה שם היתה כמו בנסיעה על
ייראי ,מספר הקברניט ,סא״ל י.י לשלג
הסובייטי הם התכוננו עוד מבית ,ונטלו
עימם ציוד מתאים.
לאחר שנחתו ,הורשתה המשלחת
הרפואית להיכנס לשדה־התעופה .כולם
רצו כבר לחזור הביתה ,והחלו מייד
במלאכת ההעמסה .ייהיחס מצד אלה
שסיפקו שירותי קרקע )מחברת
(ייאיירופלוט״ היה לבבי ״ אומר סא״ל
י.י ייהם היו אוהדים ביותר .התלהבו
לעזור בכל דבר ,וחזרו ושאלו אם אנו
זקוקים יילמשהו.
ההעמסה התבצעה בטמפראטורות
שנעו בין מינוס שש למינוס עשר
מעלות צלזיוס ,והיתה קשה .הציוד היה
בתיפזורת וצריך היה לארזו בצורה
חכמה  -כשיש מיגבלה בחלל המטוסים
וקר מאוד .היה יותר ציוד מן הצפוי ,אך
סוף טוב  -הכל טוב .כולם עבדו ועזרו,
כולל כמה מקומיים.
מזג־האויר השתפר לקראת ההמר־
אה .אך בכל זאת היתה בעיה  -המטוס
כוסה קרח .הצוותים טיפלו במטוסים,
כדי להפשיר את הקרח ,וזמן רב עבר
עד שהוא הופשר.
הטיסה חזרה עברה בצורה חלקה.
ייהיתה תחושה שכל העם מצפה לבו־
ייאנו ,אומר סא״ל י.י כשנחתו ,התקבלו
אנשי חיל־האויר בקבלת־פנים חמה
בטייסת המינהלה של הבסיס  -הנה,
גם אנשיהם נטלו חלק בפרשה הגדולה
הזאת.
מה היו הרגשותיהם של אנשי הצוות
האויר באותן טיסות ובאותם ביקורים
ראשוניים היסטוריים בברית־
המועצות?
אומר אל״מ נ:י ייחוויה גדולה ,אך לא
בשל הטיסה עצמה ,שהיתה פשוטה,
אלא בשל הראשוניות שבה ,בנחיתה
הראשונה בברית־המועצות ,בכך
שאתה פורץ איזשהו מחסום ,בתקווה
ליחסים טובים יותר בין שתי המדינות.
עניין רב היה גם בהתמודדות עם עולם
התעופה הסובייטי ,על יינהליו.
אומר רס״ן שי :יימבחינת האדם  -זו
התרוממות רוח -ישראל עזרה למעצמה
עולמית ,הנתונה בבעיות קשות .המש-
לחת הרפואית ,למשל ,הקימה את בית־
החולים היחיד באזורה ,ואני  -שותף.
במקום להילחם  -אנו מחייסו
זו בהחלט חוויה בלתי־רגילה לנחות
בשדה רוסי .אתה נוחת באיזור זר לך
לחלוטין ולפתע מולך ומסביב טופול־
בים ואיליושינים רבים .אך יותר מזה -
אתה מנמיך לנחיתה ,ורואה זוג מטוסי
32מיג־ מפטרל מעליך באוירו אתה טס
בנחת ,המיגים מעליך ,ואתה יכול
לנופף להם לשלום ,ולהמשיך בדרכך
הבטוחה ייוהשלווה.
סאייליי ,קברניט ,מסכם :יילהגיד לך
שקרעתי עם החזה שלי את מסו־
הברזל?  -זה לא .אך זו היתה חוויה
מיוחדת ייבמינה.
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שראל טכנולוגיה תעופה חלל
מעבורת חלל סובייטית שנייה

״ביוד״
•בעקבות שיגורה המוצלח של
החלל הסובייטית
•למעבורת
הראשונה ״בוראך ,־14ב בנובמבר
אשתקד ,חשפה סוכנות החלל הרו-
סית את תוכניותיה לעתיד לבוא.
ראשית ,נמסר בהודעה הרשמית ,כי
כבר בימים אלה ,נמצאות חמש
מעבורות־חלל חדשות בשלבי פיתוח
שונים ,ואחת מהן ,המכונה ״בירדי״,
אף הורכבה על כן השיגור של טיל
״אנרגיה״ ,העתיד לשאת אותה
ולהציבה במסלולה בחלל .עלותו
הכוללת של פרוייקט מעבורות
החלל הרוסיות נאמדת בכ־סו
מיליארד דולאר.
העובדה ,כי טילי ״ה״אנרגיה
המתקדמים ,שהוכיחו יעילות
•וצאת־מגדר־הרגיל בשיגוריהם
הקודמים ,מסוגלים לשאת אל
החלל מיטענים מגוונים )מאויישים
ולא־מאויישים ,כלי רכב חלל חד־
פעמיים או רב־שימושיים ,ומיטענים
במשקלים שונים להצבה במסלולים
בכל (,הגבהים תאפשר לסובייטים
לתכנן מעבורות־חלל בגדלים שונים,
שכל אחת תתאים לאופי משימו-
תיה .שינוי זה בתפיסת המעבורות
עומד בסתירה מוחלטת לעקרונות
המעבורות האמריקניות ,הממריאות
על גבי מאיצים אחידים המונעים
בדלק מוצק.
אורכה של ה״בירדי״ ,מעבורת
החלל הסובייטית החדשה 30 ,מטר,
וקוטרה  5.6מטר ,והיא קטנה מאחו-
תה הבכירה ,ה״בוראך ,שאורכה 36
מטר ,ומוטת כנפיה  24מטר .אולם,
למרות הבדלי הגודל ,מצטיינת
״ה״בירדי בתא מטען זהה בגודלו לזה
של ה׳׳בוראן״.
בשיגורים המאויישים הראשונים
של המעבורת החדשה ,המתוכננים
לראשית שנות התשעים ,יעמוד הצ-
וות המתפעל על שניים עד ארבעה
קוסמונאוטים ,וזאת בנוסף לשישה
נוסעים אחרים  -הצוות המאוייש
הגדול ביותר ששוגר לחלל עד כה.
השיא שייך כיום למעבורות החלל
האמריקניות ,שיכלו לשאת עד
שמונה איש בלבד.
נראה ,כי בטיסת הבכורה ,יטוסו
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על ״ה״בירדי שניים מבכירי
הקוסמונאוטים הסובייטים ,קומא־
נדר איגור וולק ואורל סולטאנוב,
שחזר לאחרונה מטיסה על החללית
™סויוז־ המראת ״ה״בירדי תתבצע
ממיתקו־שיגור חדש ,מתקדם יותר
מזה שבו שוגרו עד כה טילי ״אנר-
גיה״ ,מאז ראשית דרכם ־13ב במאי
.1987
נראה ,בי גם הסובייטים למדו
מאסון המעבורת צ׳אלנג׳ר .לאורך כל
שלבי ההמראה ,יפעל ״ב״בירדי
מחשב מתקדם ,שישלוט על ו04כ־
מערכות שונות הקשורות למערכת
ההיחלצות של הקוסמונאוטים,
הממוקמת בצידו הימני של הסיפון
ותא הטייס .במערכת המילוט
״ב״בירדי שתי מחילות בעלות קוטר
של שלושה מטרים ,המחברות בין
המעבורת ומיתקן הכוח שבסמוך
לכן־השיגור .במקרה של תקלה פטא-
לית בשלבים קריטיים של ההמראה,
ינועו הקוסממאוטים על גבי מסילות
מיוחדות ,שיאפשרו את הפלטתם
מתוך גוף המעבורת אל מחפורת
תת־קרקעית בפרק־זמן מיזערי של
 5ו שניות בלבד.
אל כן השיגור החדש ,שהוקם
במרכז החלל הסובייטי באיקונור,
תינשא המעבורת החדשה על גבו של
מפציץ הקרב האסטראטגי הענק,
 ,MY/A4-BISONTIכשהיא מחוברת
לטיל ״אנרגיה״ ,שיישא אותה למרו-
מים.

לייזר להשמדת לוויינים
אחת ההחלטות הראשונות שקיבל
ממשלו החדש של נשיא ארצות־
הברית ,ג׳ורג׳ בוש ,נוגעת להסבתו
של מיתקן הלייזר הגדול ביותר במ-
דינה זו למשמיד לוויינים.
נראה ,כי בסוכנויות הריגול והביט-
חון הלאומי בארצות־הברית החלו
להתעורר דאגות באשר לעובדה
שהסובייטים רכשו זה לא מכבר את
היכולת לפגוע ולהשמיד לוויינים
אמריקניים המרחפים בגבהים מעל
כדור־הארץ.
מיתקן הלייזר ״מיראקל״ הממוקם

״בילדי״ בעקבות ״בוראן" :מעבורת סובייטית חדשה
בניו־מקסיקו ,שימש עד לאחרונה תורת הלחימה המתפתחת בימים
במיתקן נסיוני ,שהיה אחד מנדבכי אלה ממש פשוטה בתכלית .קרן
תוכנית ההגנה האסטראטגית הלייזר תעבור תהליך של ייצוב מד־
האמריקנית ) .(SD1ייעודו המקורי וייק ,ותהיה מסוגלת להתביית בדיוק
של ה״מיראקל״ ,שהיה להשמיד רב על המטרות הנקודתיות שיוצבו
טילי־שיוט סובייטיים הנמצאים לפניה בחלל.
בדרכם ובעיצומה של הדרך למטרות
אמריקניות ,שונה ,וקרן הלייזר אדי-
רת העוצמה נמצאת בעיצומה של
תוכנית־הסבה ,אשר תאפשר את
ניצולה להשמדת לווייני אוייב צבא-
לפחות שתי חברות טכנולוגיה
יים בחלל .את הדאגה במסדרונות אמריקניות הביעו התעניינות בשי-
הפנטאגון עוררו גם שתי תחנות־ תוף פעולה עתידי ביניהן לבין התע־
לייזר סובייטיות ,הנמצאות בסארי־ שיה האוירית והצבאית ,שייצרו את
שאנן שבדרום ברית־המועצות ,המשגר הדרשלבי ,שהעלה את הלו-
והמסוגלות לנטרל לוויינים אמריק -ויין הישראלי והציב אותו במסלולו
ניים בגבהים של 400־ 1,2 00ק״מ .הקבוע בחלל.
הלייזרים הסובייטיים מסוגלים
המשא־ומתן בין החברות ובין
לשדר בתדרים מדוייקים לכיוון המפעלים הישראליים החל זמן קצר
הלוויינים האמריקניים ,לפגוע בהם לאחר השיגור המוצלח של הלוויין
פגיעה קשה ,ולהוציא אותם מכלל אופקיו ששוגר בישראל ו9ב־
פעולה.
בספטמבר .הטיל הדו־שלבי שנשא

מתעניינים נמשגוים
כחול־ לבן

הסבתה של תחנת הלייזר ״מירא־
קל" ,נערכת יחד עם פיתוחו של
לוויין לוחמה אלקטרונית )(ל״א
לסיוע הגנתי מתקדם .אלא שבניגוד
מוחלט ללוויין ,ההגנתי גרידא ,מתח-
לף ייעודה של ״מיראקל״ מהגנתי
להתקפי ,דבר שכבר עתה מעורר גל
של מחאות בקונגרס ובבית־
הנבחרים.
בחודשים הקרובים ,יחלו ניסויי
״ה״מיראקל בייעודה החדש .בשלב
הראשון ,ייערכו ניסויים על לוויינים
אמריקניים ישנים ,העומדים לצאת
מכלל שימוש בעתיד הקרוב ,או
כאלו שכבר אינם מתפקדים כלל.

את אופק־ ו היה מונע במנועים מסוג
מתקדם שעניינו מאוד את החברות
הפועלות בשוק המשגרים האמרי-
קני ,המעוניינות בכלי שיגור חדשים.
נראה ,כי המו״מ עשוי להוביל
לשיתוף־פעולה בבניית משגרים
שיתחרו בטילי האריאן הצרפתיים,
ובמשגרי הטיטאן האמריקניים.
אנשי ממשל וטכנולוגיה אמריקנים,
שסיידו במפעלי התעשיה האוירית
והצבאית בישראל ,מעריכים כי
לישראל לא יהיה כל קושי לקחת
על עצמה ניהול ושליטה בתוכניות
שיגור לוויינים של גורמים בינלאומ-
יים ,יחד עם שינור מיטענים אחרים.
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מאת דרור מרום

וכב־חלל סובייטי אישי
חדש
יחידת הנעה אישית בחלל,MMU ,
מתוצרת סובייטית ,נחשפה לעית-
ונות בסוף חודש ינואר .שלא כמו
חליפות החלל האמריקניות ,המזכי-
רות יותר ייכסאות מעופפיס״ ,מותא-
מים כלי הרכב החלליים הרוסיים
באופן ישיר לגובהם וממדיהם של
הקוסמונאוטים העושים בהם שי-
מוש .החליפות החדשות מיועדות
לתנועה בחלל לצורך שיפוץ לוויינים
ומשימות אחרות המחייבות יציאהי
אל מחוץ לתחומי החללית והן מיוע-
דות לתנועה באמצעות מנוע דפקי
אויר דחוס ,כאשר המנועים ואמצעי
הניהוג והשליטה ממוקמים בתוך
שרוולים מיוחדים .המערכת תצא אל
החלל לראשונה באביב הקרוב ,ותו-
פעל על־ ידי הקוסמונאוט אלכסנדר
סרברוב ,קברניט החללית סויוז־
•TMB

2פובוס־
ינחת על ידחו של מאדים־29ב בינואר ,בשעה  2 25אחר־
הצהריים ,נכנסה החללית הסוביי־
טית 2פובוס־ למסלול הקפה אליפטי
סביב הכוכב מאדים .לאחר שעשתה
בחלל למעלה ־180מ מיליון ק״מ
במסע בן שישה חודשים ,שיגרה

החללית הזעירה את נתוני הטיסה
שלה למרכז הפיקוח הסובייטי שהחל
לנתח את מסלול ההקפה ומסלול
הנחתת רכב החלל הזעיר בחודש
בקרוב.
שיגורה של 2פובוס־ אל המאדים
היה צעד מקדים להנחתת חללית
מאויישת על הכוכב ,הצפוייה בעוד
כתריסר שנים .בראשית אפריל,
תתקרב ״2ייפובוס־ עד למרחק של
 50דגל מהירח פובוס ,ותבצע ניתוח
קרקע באמצעות קרן לייזר ושני רכבי
נחיתה.
החללית ,המצויירת במערכות חישה
מתקדמות ,אמורה לשרטט מפה
מפורטת של פני הכוכב המיסתורי,
לבדוק את שינויי הטמפראטורות
במהלך העונות ,ולאתר את שטחי
הכוכב הנתונים תחת מעטה קרח
תמידי .בנוסף ,ייאספו גם נתונים
בדבר המבנה המינראלי של
האטמוספירה של הכוכב ,אשר
האפשרות לקיומם של חיים על פניו
נפסלה לאחר שלא נתגלו בו סימנים
לקיומה של פוטוסינתיזה.
2פובוס־ הוא רכב החלל השני
שהצליח להתקרב ולחקור את המא-
דים.
־1974ב התקרבה החללית מארס־
 5עד למרחק של כמה מאות מטרים
מקרקע המאדים לצילומים קרובים,
והיתה הראשונה לעשות כן לפני
ויקינגיו 2.וויקינג־

למעלה:
במצלמת

חליפת ריחוף לתיקון
•)ויקיו 2

לוויינים בחלל .למטה :מאדים ,כפי

שנקלט
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נושאות מטוסים:
כוח הכרעה או פילים לבנים?

m£t':

׳.

י

במלחמה באוקיאנוס השקט ,בשנים
 ,1945-1941מילאה הצוללת תפקיד
חשוב ,וגם המפציץ 29׳ Bתרם
תרומה מכרעת בהבסתה של יפאן,
המלחמההן כנגד
אך בעיקר נטל
הצי היפאני והן במיבצעים
האמפיביי -פנשאו נושאות־
המטוסים ,ואין ספק שהן היו מערכת
הנשק הדומינאנטית בחזית
האוקיאנוס השקט .אין גם ספק
ששני הצדדים הכירו בכך ,והבינו כי
שליטה בים פירושה ,למעשה ,השגח
עליונות אוירית בים .בראש הצי
היפאני המשולב עמד אדמירל
איסוחקויאמאמוטו ,אשר למן
תחילת הקאריירה שלו דחף לפיתוח
הזרוע האויריתשל הצי .מולו עמדו
אדמירלים אמריקנים ,כנימיץ,
פלטשר ,הואי וספרואנס ,שתפסו
מוקדם מאוד את חשיבות נושאתי
המטוסים
מאת אורי דרומי
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נושאת מסיסים
בצילום):מודרנית
(הסארטוגה היא
הגרעין של צי שלם,
מובן לקרב :אניות
מלחמה ,אספקה
וסיוע משרתות את
חוד החנית של הכוח
הימי

שנות התשעים של המאה
הקודמת ישב קצין אמרי-
קני בקולג׳ המלחמה של
הצי בניופורט ,רוד איי־
לנד ,והתעמק בהיסטוריה של עלייתן
ושקיעתן של אימפריות .זה היה אלפרד
תייר מאהאן ,שעתיד היה לקנות את
עולמו כתיאורטיקן מספר אחד של
העוצמה הימית .מאהאן חקר את תול-
דות בריטניה הגדולה ,הולאנד ,ספרד
וארצות־הברית והגיע למסקנה ,כי
קיים קשר ישיר בין עוצמה מדינית
לבין שליטה בימים .במלים אחרות,
אותה מדינה שהבטיחה לעצמה .את
השליטה בים ,היתה מסוגלת להקים
אימפריה ,להחזיק בה וליהנות מפירו־
תיה .ומהי אותה שליטה ימית? על־פי
מאהאן זו היכולת לנוע ולפעול בחופש-
יות בכל מרחבי הימים בהם בוחר צד

אחד ,ולקיים נתיבי־שיט מסחריים פתו-
חים ,בעוד שהאוייב משולל יכולת זו,
והוא מרותק לנמלי הבית שלו ,או
לאזורים בהם אינו יכול להשפיע על
מהלכי הצד היוזם .בספרו ייהשפעת
העוצמה הימית על ההיסטוריה 1660־
,1783״  .תימצת מאהאן את מהות
השליטה הימית במלים הבאות :ייהיכו-
לת לסלק את דגלו של האוייב מן הים,
או להרשות לו להופיע כפליט נרדף
ייבלבד.
קשה להפריז במידת השפעתו של
מאהאן על תקופתו ,ועל מקבלי ההחל-
טות בתחום הימי .תיאודור רוזוולט
בארצות־הברית ,אדמירל פישר בברי-
טניה ,אדמירל טוגו ביפאן ,הקייזר
וילהלם השני והאדמירל טירפיץ בגר-
מניה  -אלה היו אך כמה מן האישים,
שקראו את כתביו של מאהאן והושפעו

עמוקות .אכן ,מאהאן הביא בשורה
ללוחמה הימית :לא עוד מצור ימי,
הטרדת חופים או היטפלות לנתיבי
הסחר של האוייב  -סוג לוחמה
שהצרפתים כינוהו Guerre de Course
 אלא קרב־הכרעה של ממש ,שבסופויזכה המנצח בשליטה בים.
מאהאן הטביע חותמו לא רק על
התורות הימיות של זמנו ,אלא גם על
מירוץ החימוש הימי .נושאת־הדגל של
קרב ההכרעה הימי היתה אוניית
המערכה ) , (Battle shipהגדולה,
המהירה והחמושה יותר מכל אונייה
אחרת .־1906ב הושקה במספנות
פורטסמות ,שבבריטניה ,בנוכחות
המלך אדוארד השביעי ,אוניית המער-
כה הגדולה בעולם  -ייהיידרדנוט
) (Dreadnoughtבת  18אלף טונות,
שהגיעה למהירות של  21.6קשר  -שני

61

בטאון חיל האויר מרץ  1989מס' )168( 67

ההמראה
על סיפון

הראשונה מסיפון ספינה :ילג׳ין אילי מכץ את מטוס
הסיירת פנסילבניה  18ינואר 1911

קשרים מהר יותר מכל אונייה אחרת
בזמנה .חימושה כלל עשרה תותחי 12
/אינץ  24תותחי  12פאונד וחמישה
טורפדות .היידרדנוט״ ,שהיתה מסוגלת
לשייט לטווח העצום של  5,800מייל,
סימלה ראשיתה של תקופה חדשה .היא
היוותה דגם לשורה ארוכה של אוניות־
מערכה שניבנו באירופה וארצות־
הברית ,והלכו וגדלו בנפח ,בשריון
ובסמפר ובקוטר התותחים.
אוניית המערכה זכתה למעמד כמעט
מקודש בקרב הציים הגדולים .אדמיר-
לים דיברו עליה בהערצה ,וראו בה את
התגלמות העוצמה הימית כולה בכלי
נשק אחד .כך התבטאו ,בזמנם ,הגנרא־
לים של הפרשים על הסוסים שהיו
האהובים עליהם וכך דיברו  -ועדיין
מדברים  -חסידיו המושבעים של
הטאנק ,וכך התייחסו אנשי חיל־האויר
האמריקני בשנות
השלושים ליימבצר
המעופף״8 ,־71ה־
 ,כאל מערכת־נשק
שאין לה מתחרים
או אוייבים ,ואשר
היא לבדה תכריע
את הכף .הערצה
שכזאת גורמת
לחסידים להתלכד
כנגד כל גישה
אחרת ,או מערכת־
נשק חדשה המאיי-
מת על האליל
הנערץ .קשה להם
להכיר בעובדה
שכל מערכת־נשק
מתאימה לתקופ-
תה ,ולנסיבות
המיוחדות לה ,ות-
מיד מאיימת עליה
סכנת התיישנות.
אך כאן הקדמנו את
המאוחר :בשנים
שקדמו למלחמת
העולם הראשונה,
האמינו הכל כי
התורה של קרב ההכרעה הימי היא
שרירה וקיימת ,מערכת הנשק  -או-
ניית המערכה  -היא בנמצא ,ואף
ניתנה דוגמה טובה ליישום התורה,
כאשר ־1905ב השמיד הצי היפאני,

הקרטיס שלו,

מהקרב :הצי הגרמני נותר במרבית
הזמן בנמליו ,כייצי ייבכוח Fieet-in)-
 , (Beingוחייב את הצי הבריטי להחזיק
כוח גדול כדי לשמור עליו ,וכפי שציין
פרשן אמריקני :ייהצי הגרמני קם על
הסוהר שלו ותקף אותו ,אך המשיך
לשבת ייבבית־הסוהר.
דומה ,אם כן ,שהכוח הימי ,הממוקד
בקרב ההכרעה ובאוניית המערכה,
נקלע למבוי סתום .יתירה מזו ,הגר-
מנים ,שנואשו מהסיכוי לערער את
השליטה של בריטניה בימים ,הטילו
את יהבם על הצוללת ,ועד לכניסת
ארצות־הברית למלחמה ,באביב ,1917
הצליחו להטביע  875אלף טונות
ספנות .כך ,תוך שימוש בגישה עקיפה,
ועל־ידי התחמקות מקרב ההכרעה של
מאהאן ,הגרמנים כמעט שהצליחו להו-
ריד את בריטניה על ברכיה.

בפיקוד האדמירל טוגו ,את הצי הרוסי
במערכת צושימה ,אשר נכנסה
לקלאסיקה של הלוחמה הימית.

ציפיות ואכזבות
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה,
היתה ,איפוא ,הזירה מוכנה להתגוש-
שות הימית הגדולה ,וזו ,אכן ,לא
בוששה לבוא .בשלהי חודש מאי ,1916
נאספו ־250כ כלי־שיט בריטיים וגרמ-
ניים למערכה הימית הגדולה ביותר עד
אז ,ביוטלאנד שבים הצפוני .עד כמה
גדולות היו הציפיות שתלו במערכה זו
אפשר ללמוד מהערתו של צ׳רצ׳יל ,שר
הימייה ,כי האדמירל ג׳ליקו ,מפקד הצי
הבריטי ,היה ייהאיש היחיד שהיה יכול
לגרום לנו להפסיד את המלחמה כולה
באחר־צהריים ייאחד.

כמלחמות שהתחוללו מאז-
קוריאה ,וייטנאם ,טקלנד־
חרמו את תרומתן הסגולית
)כמחצית הגיחות בוייטנאם
המריאו (מנושאות־מטוסים
אך לא עמדו מול איום של
ממש .כיום יש הטוענים ,כי
בשל מחירן האדיר ,וגודלן
העצום ,ההופך אותן למטרות
אטראקטיביות ,נמצאות
]ושאות  -המטוסים באותו מצב
כו נמצאו אוניות המערכה עם
תום מלחמת העולם
הראשונה :מערכת־נשק
דומינאנטית המתחילה לרדת
מגדולתה
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אך כגודל הציפיות כן גודל האכז-
בות .שני הציים החליפו מהלומות
וניתקו מגע .האבידות הבריטיות היו
כפולות מאלה הגרמניות ,ושום פריצת־
דרך אסטראטגית לא הושגה כתוצאה

במקביל להתערערות אוניית המער-
כה ועליית הצוללת ,נכנס גורם חדש
לתחום הלוחמה הימית :הכוח האוירי.
בדומה לגנראלים של צבא היבשה ,כך
הזדרזו האדמירלים לרתום את המימד
החדש לצרכיהם הדחופים ביותר :סיור,
תצפית וטיווח ארטילרי .אכן במרחבי
הים העצומים ,עם בעיות מזג־האויר,
בעיית איתור מקומו המדוייק של הא-
דיב היתה קריטית .בתחום זה הקדימו
הגרמנים את האחרים ,כשהכניסו לרא-
שונה צפלינים לשירות הצי ,בעיקר
למשימות תצפית וסיור ימי .אלא ,שזו
היתה ,בסך־הכל ,הגבהה נוספת של
הצופה שבראש התורן .אך לא לאורך
ימים :עד מהרה הסתבר שהמטוס מסו-
גל לא רק לגלות אוניית־אוייב אלא אף
לפגוע בה ולהשמידה.
מייד עם תום מלחמת העולם הרא-
שונה התרחשה בארצות־הברית הצגה
גדולה ,שהשחקן הראשי בה היה דלי־
אם )(בילי מיטשל ,מבשר הכוח האוירי
האמריקני .מיטשל ,קצין האויריה של
הגנראל פרשינג באירופה ,היה טיפוס
נלהב וחסימזג ,שלחם בקנאות את
מלחמתו של הכוח האוירי הצעיר .הוא
טען כי הופעת המטוס גרמה למהפכה
טוטאלית בשדה הקרב הימי וכי אף
אונייה לא תוכל לעמוד בפני תקיפה מן
האויר .־1921ב הצליח מיטשל לארגן
סידרת ניסויים להוכחת טענותיו .הוא
הוביל מבנה של מפציצי מארטין אל
מול חופי וירג׳יניה והצליח להטביע את
אוניית השלל הגרמנית ייאוסטפ־
ריזלנד״ ,ותיקת יוטלאנד ,שנשאה עד
אז בגאווה את הכינוי ייהבלתי־ניתנת
יילטיבוע  .מעל סיפונה של אונייה
סמוכה צפו במתרחש נספחים ימיים
מכל העולם וביניהם הנספח הימי היפ-
אני ,אשר לא החמיץ אף פרט.
אולם האדמירלים האמריקנים
התייחסו לתוצאות בביטול .הם טענו,
כי מיטשל הפר את כללי הניסוי ,וכי
בניגוד יילייאוספריזלנד הנייחת ,אונייה
שתבצע תימרוני התחמקות ותהיה
מוגנת בנ״מ לא תיפגע .גם הבריטים,
שהיו המובילים בתחום הלוחמה הי-
מית ,סברו שהנ״מ יפתור את הבעיה,
ובתימרון גדול ־1936ב ערכו הצגה כדי
להוכיח את טענתם .מטוס־מטרה מונחה
ראדיו טס מעל לשייטת של הצי
המלכותי ,כאשר כל תותחי הניימ יור-

קים לעברו אש .המטוס הזעיר טס הלוך
וחזור מבלי לבצע שום תימרון התחמ־
קות ,אך לא ספג אפילו פגיעה אחת.
המבוכה היתה רבה ,במיוחד לאור
העובדה שהמלך היה אורח הכבוד
בתימרון ,ולכן הוחלט להטביע את
מטוס המטרה באמצעות הראדיו ,כדי
להפסיק את הביזיון .האדמירלים
הבריטיים נאלצו ,איפוא ,ללמוד את
הלקח בדרך הקשה והמכאיבה :קודם
־1940ב ,כשהלופטוואפה גירש אותם
ממימי נורבגיה ,ואחר־כך בסוף 1941
במאלאיה ,כשהיפנים הטביעו מן האדר
את אוניות המערכה ייפרינס אוף ווי-
יילס וייריפאלס״ ,פאר הצי המלכותי.

מטוס מול אונייה
ובכל זאת ,בשנות העשרים ,למרות
התנגדות  -ואף עויינות  -מצד אנשי
הצי כלפי המטוס ,החלה לחלחל
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לתודעתם ההכרה כי נפל דבר בתחום
הלוחמה הימית .הופיע אוייב חדש
לאונייה ,ונדרש להיערך לקראתו וגם
לנצל אותו כנגד הצי היריב .שהרי לא
נעלמה מעיניהם העובדה כי לעומת
תותח של אונייה ,שירה פגז במשקל
כמה עשרות ליברות לטווח של כמה
אלפי מטרים ,היה המטוס מסוגל לשאת
מאות ואלפי ליברות של חימוש לטווח
של מאות קילומטרים .הדבר פתח אופ-
קים חדשים ,וקסם במיוחד לאלה שהיו
עתידים להילחם במרחבים העצומים
עדיין,
של האוקיאנוס השקט.
הנה כי־כן ,מול שמרנות ,עויינות
ומאבקים על חלוקת העוגה התקציבית,
קרם רעיון נושאת־המטוסים עור וגי-
דים .על רקע המבוי הסתום של אוניית
המערכה מחד־גיסא ,וגילוי הפוטנציאל
הגדול של המטוס לסיור ,לתקיפה בים,
ולהגנה מפני תקיפה אוירית מאידך־
גיסא ,הסתמן כיוון חדש לתורתו של

מאהאן בדבר השגת +השליטה הימית.
אחת התופעות המעניינות בתחום
התפתחות נושאות המטוסים היא
שבריטניה ,המובילה בלוחמה הימית,
פיגרה באופן משמעותי בתחום זה.
הסיבה העיקרית לכך היתה  -מלבד
הקיצוצים הדראסטיים בתקציב ההגנה
בשנות העשרים 8191 -שב־ קם חיל־
האויר המלכותי ,כזרוע שלישית עצמ-
אית ,ליד הצבא והצי .הצי החזיק,
בזרוע אוירית משלו FAA) -
 (Fleet Air Armאך פיתוח המטוסים
עבורו ,והדרכת הטייסים התבצעו
בר.א פ .כתוצאה מכך לא הצליח ה־
 FAAלהיכנס בזמן לפיתוח מטוסים
חד־כנפיים ,ולמזלו לא נתקל במלחמת
העולם השנייה ביריבים של ממש בת-
חום זה ,כי הגרמנים והאיטלקים לא
גילו שום עניין בנושאות־מטוסים.
ביפאן ובארצות־הברית ,לעומת זאת,

החזיקו הציים בזרוע אוירית חזקה,
ולכן נראו פני הדברים שם אחרת.
הצעד הראשון התרחש ־18ב בינואר
 ,1911רק שבע שנים לאחר הטיסה של
אורוויל רייט .על סיפון הסיירת
ייפנסילבניה״ ,שעגנה במפרץ סן
פרנסיסקו ,הותקן מישטח בגודל
 10x30מטר .לרוחבו של המישטח,
בגובה ־30כ סיימ ,נמתחו  22כבלים,
במרחק מטר זה מזה ,כשבקצותיהם
שקי־חול .מתחת לכן הנסע של מטוס
ייהייקרטיס הדדכנפי ,שנועד לבצע את
טיסת הבכורה ,הותקנו שלושה ווי
עצירה ,שהיו אמורים לתפוס כבלים,
בזה אחר זה ,בתקווה שהגרר המצטבר
יעצור את המטוס .ליתר ביטחון הוצבה
בקצה המשטח רשת־עצירה.
בבוקר הניסוי ,המריא מהחוף הסמוך
יוג׳ין אילי ) , (ELYאחד הטייסים של
בונה המטוסים גלן קרטיס ,והתקרב אל
הייפנסילבניה״ .למרות שהאונייה שטה

עם הרוח ,דבר שהגדיל את מהירות
הנגיעה שלו ־30מ ־40ל מייל לשעה,
נחת אילי בשלום ונעצר לאחר 80
מטר .־45כ דקות אחר־כך ,לקול תשו-
אות צוות האונייה ,המריא אילי ללא
שום תקלה) .אגב ,על מיבצעו היסטורי
זה ,זכה אילי ב ...מכתב־תודה רשמי
ממשרד הצי (.בוושינגטון
תיפעול מטוס מעל לסיפון אונייה לא
היה כיוון הפיתוח היחיד ,ובוודאי שלא
העיקרי בתקופת הילדות של האויריה
הימית .הגרמנים ,כאמור ,התעניינו
בכלי טיס קלים מן האויר ,ועשו שימוש
רב בצפלינים לסיורים בים הצפוני
ולתקיפת מטרות בריטניה .מגמה חשו-
בה יותר היתה פיתוח המטוס הימי,
שהמריא ונחת ליד אוניית־האם שלו,
על ספינת)גחונו טיס (Flying Boat -
או על מצופים )מטוס מצוף Float -
 ,(Planeוהיה מורם לסיפון באמצעות
מנוף .שוב היתה ידו של גלן קרטיס
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בדבר ,כשבפרואר  1911נחת באוירון
ליד הייפנסילבניה״ ,הועלה לסיפון,
הורד למים והמריא כלעומת שבא.
הקשיים בנחיתה ובהמראה על הסי-
פון ומלחמת העולם הראשונה שפרצה
־1914ב ועוררה דרישה מוגברת לסיו-
רים ימיים ,הביאו להתמקדות במטוס
הימי .אכן ,המכה המקדימה האוירית
הראשונה בהיסטוריה בוצעה על־ידי
הצי המלכותי ,כאשר בחג המולד 1919
תקפו מטוסים ימיים שלו את מוסכי
הצפלינים הגרמניים בקוקסהאפן .המ-
טוס הימי זכה לקאריירה מזהירה אצל
היפאנים ,אשר פיתחו את מטוסי
הקוואנישי )^0־  H6K4ומאמילי
 ( H8K2ואצל האמריקנים ,אשר הביאו
לעולם את הקטאלינה האגדתית
)קונסולידייטד  .(PBY-5אלא שהמטוס
הימי התאים לסיור ,תצפית ולוחמה
נגד־צוללות ,אך פחות לתקיפת כלי
שיט ,ובוודאי שלא ליירוט מטוסים.
משום כך ,המגמה של פיתוח נושאתי
מטוסים לא שבקה חיים.
לכאורה ,הבריטים היו החלוצים בת-
חום זה ,כאשר הסבו את הסיירת
ייארגוס״ לנושאת־מטוסים .הצריח
הקדמי של הסיירת הוסר ובמקומו נבנה
מוסך ,שעל גגו המריאו ונחתו מטוסי
סופווית ייפאפ״ ) .(PUPאבל היפאנים,
שלמדו לטוס אצל הבריטים ,ואף עלו
על מוריהם ,היו הראשונים שהשיקו,
־1922ב ,את הייהושו״ ,נושאת־
המטוסים הראשונה באמת .אחר־כך
הופיעו בבריטניה ייאיגל״ ,ייהרמס״,
ייפיוריוס״ ,ובארצות־הברית  -יילאנג-
לי״.

היפאנים לומדים לקחים
ראוי לציין שתי נקודות בהתפתחות
נושאת־המטוסים של שנות העשרים
והשלושים .ראשית ,שני העשורים
הללו עמדו בסימן של ניסיונות להג־

קמיקאזה

יפאלי צולל עם מטוסו הגווע עלשאת;ל

בלת החימוש .־1921ב התכנסה ועידת
וושינגטון להגבלת החימוש הימי
והחליטה להגביל את הטונאז׳ הכולל
של נושאות־המטוסים בשנות העשרים
והשלושים ־135ל אלף טונות לברי-
טניה ולארצות־הברית כל אחת18 ,ול־
אלף טונות ליפאנים )יחס של .(3 55
לאיטליה וצרפת אושרו  60אלף טונות
כל אחת .מיגבלת נושאת־מטוסים יחי-
דה הועמדה על  27אלף טונות ,אך
הוסכם ,שכל אחת מהחותמות תוכל
לבנות שתי נושאותימטוסים בנות 33
אלף טונות כל אחת .אכן ,היפאנים
הזדרזו להסב את הסיירות ייאקאגי״
ייוייקאגה לנושאות־מטוסים ,וכך עשו
גם האמריקנים ,עם האוניות יילקסינג־
ייטון וייסאראטוגה״ .אלה גם אלה שיח-
קו במספרים :האוניות  -בעיקר היפא־
ניות  -היו גדולות יותר מן המוצהר

המטוסים הורנט

רשמית .־1936ב פג תוקפו של הסכם
וושינגטון ,והיפאנים פתחו במירוץ
קדחתני לבניית נושאות־מטוסים ,כך
שבפרוץ המלחמה באוקיאנוס השקט
עמדו לרשותן תשע ,לעומת שבע של
האמריקנים.
קטן בשם ייחימוש ייוהיסטוריה Arma)-
הנקודה השנייה נוגעת למספר
 , (ment and Historyבו טען כי לכל
המטוסים ,שהופעלו מנושאות־ תקופה ולכל מלחמה מערכת־נשק
המטוסים .האמריקנים והיפאנים הפעי -דומינאנטית ,שהיא המערכת העיקרית,
לו מספר גדול ,יחסית ,של מטוסים .ואם אפשר לומר  -הנכונה .־1914ב
היילקסינגטורי ייוהייסאראטוגה יכלו היה הצבא הגרמני בנוי סביב הרובה,
לשאת ולתפעל  72מטוסים כל אחת ,שהיה כלי הנשק הדומינאנטי של המא
וכך גם ייהיישוקאקוי ייוהייזויקאקוי ־19ה .אילו היה בנוי סביב תותח השדה
היפאניות ,אף כי היו קלות בעשרת ומכונת הירייה ,שהיו כלי הנשק
אלפים טונות .הדבר איפשר לרכז כוח הדומינאנטיים באמת בראשית המאה
אוירי גדול ממספר נושאות־מטוסים .העשרים ,היה הצבא הגרמני מסוגל
כך לדוגמה ,הצליח אדמירל נאגומו לרמוס את צרפת באותה מהירות בה
להוציא  354גיחות לתקיפת פרל האר־ הכריע אותה ־1940ב ,כשהיה בנוי
בור משש בשני)נושאות־מטוסים מטסי כהלכה סביב כלי הנשק הדומינאנטיים
של מלחמת העולם השנייה :הטאנק
והמטוס.
(.תקיפה הבריטים ,לעומת זאת ,הפעי-
לו מנושאות־מטוסים בסדר גודל דומה
רק 30־ 36מטוסים מכל אונייה.
פולר ,הפרשן הצבאי הבריטי הנודע,
כתב בסוף מלחמת העולם השנייה ספר

במלחמה באוקיאנוס השקט ,בשנים
1941־ ,1945מילאה הצוללת תפקיד
חשוב ,וגם המפציץ  B-29תרם תרומה
מכרעת בהבסתה של יפאן ,אך בעיקר
נטל המלחמה  -הן כנגד הצי היפאני
והן במיבצעים האמפיביים  -נשאו
נושאות־המטוסים ,ואין ספק שהן היו
מערכת הנשק הדומינאנטית בחזית
האוקיאנוס השקט .אין גם ספק ששני
הצדדים הכירו בכך ,והבינו כי שליטה
בים פירושה ,למעשה ,השגת עליונות
אוירית בים .בראש הצי היפאני המשד
לב עמד אדמירל איסורוקו יאמאמוטו,
אשר למן תחילת הקאריירה שלו דחף
לפיתוח הזרוע האוירית של הצי .מולו
עמדו אדמירלים אמריקנים ,כנימיץ,
פלטשר ,הואי וספרואנס ,שתפסו מוק־
דם מאוד את חשיבות נושאתיהמטוסים.

על סיפון הי לד קט אל ן
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היפאנים השתמשו בכוח הימי־אוירי
שלהם כדי להנחית מהלומה מהממת על
האוואי ,ולהשתלט בבליצקריג־נוסח־
הפאסיפיק על מקורות הנפט וחומרי
הגלם של דרום־מזרח אסיה .מהלך
הפתיחה בפרל הארבור היה הדרך
היעילה והחסכונית ביותר להפעלת כוח
ימי ואוירי :מכה מקדימה ,בהפתעה.
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)אגב ,גם זאת למדו ממוריהם הברי-
טים .שנה לפני פדל הארבור ,־11ב
בנובמבר  ,1940תקפו מטוסים שהמרי־
או מנושאת המטוסים ייאילאסטריוס״
את נמל טראנטום ,וגירשו את הצי
האיטלקי לנמלים בצפון איטליה .היפי
אנים התרשמו מאוד ממיבצע זה ,ולמדו
^אותו בדקדקנות.
אך אליה וקוץ בה :המכה המקדימה
היתה משיגה את מטרתה במלואה אילו
הצליחו היפאנים ללכוד בפרל הארבור
את נושאות־המטוסים האמריקניות.
אלא שבשל טעות מודיעינית חמורה לא
היו ייהיילקסינגטון והייאנטרפרייז״
בנמל )האחרונה היתה  200מייל מער-
בית להוואי ,ומטוסיה החלו לנחות באי
ממש בעת (.התקיפה וכך ,למרבה
האירוניה ,יצאו מכלל פעולה אוניות
המערכה האמריקניות )ייאריזונה"
התפוצצה ,ייאוקלהומה״ התהפכה,
ייקליפורניה״ וייווסט ייוירג׳יניה שקעו
במים רדודים ,יינבאדה״ ,יימארילנד״,
ייטנסי״ ייוייפנסילבניה (ניזוקו ואילו
נושאות־המטוסים נותרו ללא פגע .בכך
התערבו היפאנים בוויכוח ייאוניות
מערכה  -נושאות יימטוסים שהתחולל
בצי האמריקני והכריעו בו .מעתה
ואילך היתה האוריינטאציה של הצי
השביעי של ארה״ב באוקיאנוס השקט
תפורה כולה סביב נושאת־המטוסים.
אלא ,שהיפאנים ,למרות ההצלחה
המסחררת שלהם בהפצצת פרל האר־
בור ,נותרו עם אסכולה חזקה של
אוניות־מערכה ,והעדינות הראשונית
של הימאים הוותיקים כלפי הצירוף
החדש  -ים־אויר  -לא פגה .דוגמה
קטנה ממחישה זאת :אחרי פרל האר־
בור ,היחידים שזכו לעיטורים היו
תשעת אנשי הצוות של הצוללות
הננסיות שהתקרבו לנמל לפני התקי-
פה ,ולא רק שתרומתן לקרב היתה
שולית ,אלא שהן כמעט התגלו וסיכלו
את המיבצע כולו .אף אחד מאנשי
צוותי האויר שהשתתפו בתקיפה לא
זכה לעיטור .גם שיטת ההפעלה של
נושאות־המטוסים היפאניות לא איפש־
רה להפיק ממערכת־נשק זו את המירב:
לעיתים פעלו האוניות בנפרד ,ולעיתים
 כמו במערכת מידוויי  -הוטלו עליהןמשימות משניות כמו ליווי וחיפוי ,ולא
התפקיד העיקרי.
אצל האמריקנים ,לעומת זאת ,היתה
התמונה שונה .מרגע שהבינו ,כי
נושאת־המטוסים היא מערכת הנשק
הדומינאנטית באוקיאנוס השקט ,הם
השכילו להפעילה בגמישות טאקטית,
שאיפשרה להם לבחור בין אופציות
אסטראטגיות שונות :להתקדם דרך
מרכז האוקיאנוס השקט אל עבר יפאן,
כלומר  -להתמודד עם הצי ;היפאני
לבצע דילוג־איים ,דהיינו לעסוק
במיבצעים אמפיביים :או להרעיב את
יפאן על־ידי חסימת נתיבי השיט שלה.
למעשה ,נושאות־המטוסים של הצי
השביעי היו מעורבות בכל אחת
מהאלטרנאטיבות הללו.
אולם ,ראשית לכל ,היה צורך לע-
שות את הרכבת הימית־אוירית היפ-
אנית .זאת עשו האמריקנים במידוויי,
בדרך בה הושגה ההכרעה גם בסטאל־
ינגראד ובאל־עלמיין :על־ידי המיגננה.

מערכת מידוויי ,ביוני  ,1942ומערכת
ים־האלמוגים שקדמה לה ,היו המער-
כות הימיות הראשונות בהיסטוריה
שבהן כלי השיט של שני הצדדים לחמו
זה בזה מבלי שיהיה ביניהם קשר־עין.
בשני הקרבות הללו ספגו היפאנים
מהלומה מוחצת :חמש נושאות־מטוסים
טבעו ,מאות מטוסים ואנשי צוות־אויר
אבדו .העליונות האוירית היפאנית
אבדה לבלי שוב ,ונושאותיהמטוסים
שלהם חזרו לזירה רק בשנת .1944
גם האמריקנים ספגו אבידות קשות
 נושאות־המטוסים יילקסינגטוו״ייויייוקטאון טבעו ,אבל הם הרוויחו את
הפרס שאליו שאפו :זמן .בשנת 1943
החלו להופיע נושאות־המטוסים החד-
שות מדגם ייאסקס״ ,ובמערכה המכרי-
עה במפרץ לייטה ,באוקטובר ,1944
יכלו האמריקנים להעמיד שמונה
נושאות־מטוסים כבדות ,שמונה קלות,
ובנוסף עוד  17סיירות נושאות מטוסי
סיור ימיים ,ובסך־הכל כאלף מטוסים.
מול עוצמה אדירה זו יכול היה אדמירל

טויודה להציב נושאת־מטוסים כבדה
אחת ושלוש קלות ,עם קצת למעלה
ממאה מטוסים .אין פלא ,איפוא ,שמשם
ואילך ,לא יכלו היפאנים להציע אלא
את תקיפות ההתאבדות  -הקאמיקאזה.
האמריקנים לא עלו על היפאנים
בכמות בלבד )כשנכנעה יפאן היו לאר־
ה״ב (, 110נושאות־מטוסים אלא גם
בטאקטיקה ,כפי שכבר הוזכר .כוח
המשימה ) ,(Task Forcedשהתגבש
בשנת  ,1943הביא למיצוי מירבי של
הכוח הימי אוירי .כוח זה כלל שתי
נושאות־מטוסים כבדות מדגם ייאסקס״
) 38אלף (טונות ושתיים קלות ,מדגם
ייאינדפנדנס״ ) 14אלף (,טונות ועוד
־20כ כלי שיט ,שכללו את כוח הסריקה
של הסיירות והמשחתות ,את הצוללות
ואת אוניות האחזקה והאספקה .הסד״ב
הגדול איפשר גמישות הפעלה :כאשר
כוח המשימה של האדמירל מיטשר,
למשל ,היה בפעילות מיבצעית ,היה
כוח המשימה של האדמירל מיטשר,

למשל ,היה בפעילות מיבצעית ,היה שהאמריקנים הופיעו מאוחר יותר עם
כוח המשימה של האדמירל הולזי מתד -המוסטאנג ,שצמח כלקח מכשלון הפצ-
לק ונח  -וחוזר חלילה .האמריקנים גם צות היום (.שלהם
עלו על יריביהם באחדות הפיקוד,
לפני המלחמה שאל ראש הממשלה
פוענח
במודיעין )הקוד הימי היפאני
היפאני ,הנסיך קונויה ,את האדמירל
עוד לפני פרל (,הארבור במערכת חי -יאמאמוטו מה הם סיכויי יפאן במיקרה
לוץ והצלה של אנשי ים ואויר ,במכיים ,של מלחמה בארצות־הברית .יאמאמו־
בתיקשורת ובהכשרת צוותי האויר טו ,שלמד באמריקה והכיר היטב את
)4491וב־ טסו בשמי האוקיאנוס השקט האופי האמריקני ,השיב :ייאם המלחמה
טייסים אמריקניים ,שעברו הכשרה בת תימשך שישה חודשים ,אני מבטיח לך
שנתיים ,לעומת טייסים יפאניים ,ניצחון מסחרר .אך אם היא תימשך
יותר ,אינני בטוח שננצח ״ המלחמה
באוקיאנוס השקט נמשכה שלוש וחצי
תם וושאת
יפנית שנים  -ויאמאמוטו ידע מה שניבא.
משלמת את :vnan
אמאט ,שהוטבעה
המלחמה באוקיאנוס השקט הכתירה
נימים האחדמים של
המלחמה את נושאות־המטוסים כמערכות־נשק
דומינאנטיות ,אם להיזקק שוב למינוח
של פולר .עם השנים גדלו אוניות אלה
למימדי ענק ,והשתכללו .במלחמות
שהתחוללו מאז  -קוריאה ,וייטנאם,
פוקלנד  -תרמו את תרומתן הסגולית,
)כמחצית הגיחות בוייטנאם המריאו

רק

שעות

ספורות של

שצברו
(.טיסה...
לבסוף ,בין היריבים שרר הפרש
מופע )(פאזה ניכר .כשתקפו היפאנים
את פרל הארבור ,הם כבר נמצאו זה
ארבע שנים במלחמה עם סין .רבים
מהלקחים הקרביים הראשוניים שלהם
כבר יושמו ושימשו מנוף לפיתוח כלי
נשק וחימוש .הדוגמה הבולטת ביותר
היתה פיתוח מטוס הזירו ,כלקח
מהאבידות הכבדות שספגו המפציצים
היפאניים ממטוסי היירוט הסיניים.
הזירו נכנס לשירות כבר ־1940ב,
ובשל ההצלחה הראשונית המסחררת
שלו ,נשאר בשירות  -בשיפורים
ובדגמים חדשים  -עד סוף המלחמה.
האמריקנים ,לעומת זאת ,החלו ־1941ב
עם מטוס ^ F4Fוויילדקט ,אך מול
האתגר של הזירו פיתחו את ^F6F
הלאקט המצויין) .כך גם באירופה:
הגרמנים הטיסו את ו90המסרשמיט־
שלהם לאורך כל המלחמה ,בעוד

(מנושאות־מטוסים אך לא עמדו מול
איום של ממש .כיום יש הטוענים ,כי
בשל מחירן האדיר ,וגודלן העצום,
ההופך אותן למטרות אטראקטיביות,
נמצאות נושאות־המטוסים באותו מצב
בו נמצאו אוניות המערכה עם תום
מלחמת העולם הראשונה :מערכת־נשק
דומינאנטית המתחילה לרדת מגדולתה.
אומנם לקחי המלחמה הקודמת אינם
מצביעים על כך בצורה נחרצת ,ולכן
אין מנוס ,כנראה ,מהמתנה למלחמה
הבאה ,שתהווה ,עבור מערכת־נשק זו,
מיבחן לחיים או למוות .ייתכן ,שתחלי־
פיה של נושאת־המטוסים כבר נמצאים,
בין אם בים ובין אם על שולחנות
השירטוט ,אך עוצמת האש האדירה
שלה ,מיגוון אמצעי הלחימה ,ומרחב
האופציות הקרביות שהיא מעניקה -
כל אלה מבטיחים שהיא תפליג לבטח
בימים גם אל מעבר לאופק של המאה
העשרים ואחת.
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האם התרסק פרויקט מטוס
הייגריפך השבדיז
־1ה בפברואר  1989ייזכר ,אולי,
כיום שבו הורד המסך על פרוייקט
מסוס הקרב השבדי המודרני JAS-39
גריפן .ביום זה התרסק ,אל מול
מצלמות הטלוויזיה ,אב־טיפוס של
המטוס ,בעת שניסה לנחות בתום
טיסת הניסוי השישית שלו.
ההתרסקות אירעה ליד מפעלי
ייסאאב״ ,מרכיבת המטוס ,בעיר
לינקפינג ,וסיבותיה אינן ברורות
עדיין .אחת ההשערות היא ,שמע-
רכת ההיגוי הממוחשבת )טוס־על־
(חוט יצאה מכלל פעולה ,ועקב זאת
איבד המטוס את שיווי משקלו נא־
ויר ,והתרסק ,תוך ביצוע מספר
היפוכים .ככל הנראה ,לא נבדקה
המערכת בטיסה ,אלא בסימולאטור
בלבד וגילתה רנישות־יתר ,שגילגלה
את המטוס מחוץ לשליטת הטייס.
טייס הניסוי של מפעלי ייסאאב״,
סטיג הולמסטרום ,ניצל בנס ונפצע
בצורה בינונית.
בעקבות התאונה יתגברו ,קרוב
לוודאי ,הקולות הקוראים לסגור את
הפרוייקט ,המפגר ביותר ־18מ חוד-
שים אחר לוח הזמנים המתוכנן
ושעלותו התייקרה ־30%ב במהלך
אשר ערכו נאמד ־4ב
הפיתוח,
מיליארד דולאר.
טיסת הבכורה של הגריפן נערכה
־9ב בדצמבר  .1988היא נמשכה ו 5
דקות והמטוס הגיע בה למהירות
של  0.8מאך .היא העניקה לפרוייקט
תאוצה מחודשת ,לאחר שבמשרד
ההגנה השבדי הוחלט לשקול מחדש
את כדאיות המשכו לנוכח עלויותיו
המאמירות .האלטרנטיבות שנבחנו
כתחליף אפשרי לגריפן ,היו מטוסי
16־ Fאו  F-18אמריקניים.
מטוס הגריפן הראשון היה אמור
להימסר בתחילת  1992לחיל־האויר
השבדי ,לאחר  4שנים של טיסות־
ניסוי ,ולמלא משימות של מטוס
קרב ,הפצצה וסיור .בבואו הוא אמור
להחליף את מטוסי הדראקן והוויגן
המתיישנים.
שהתרסק הכיל
האב־טיפוס
מערכות־בדיקה מתוחכמות לבחינת
האוירודינמית ,מערכת
יכולתו
בקרת־טיסה ותיפקוד למנוע F-TI
.404
מכ״ם הפולס־דופלר של הגריפן,
למערכת המחשבים,
המקושר
ואמצעי הבקרה בתא
התצוגה
הטייס ,נבחן במקביל לטיסות הני-
סוי הראשונות של הגריפן ,על מטוס
אחר  -סאאב  37ויגן.
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רכת זו יכולת סריקה אוירית וימית
לטווח של  150ק״מ וכן אפשרות
של הבטה ירייה/מטה מטה (LOOK
)• DOWN SHOOT DOWN
מערכות בקרת הטיסה בשיטת
טוס־על־חוט ותא הטייס תוכננו על־
ידי חברת ייבנדיקס״ ומערכת האינר-
ציה על־ידי ייליטוף.

X־ - MDפרטים ראשונים

viva

הקרב הסיימאדי :גלילת הצ׳ילג קדאז

־1982ב חברו ארבעת המפעלים
הבונים את 39TI־ :JASסאאב־סקניה,
וולוו פליגמוטור ,אריקסון ראדאר
אלקטרוניקס 1־ FFVאירוטק ,וחתמו
על הסכם עם ממשלת שבדיה לב-
ניית חמישה אבות־טיפוס ראשונים
וסידרה של  50מטוסים ,שהוזמנו
על־ידי חיל־האויר השבדי ,עם אופ-
ציה ־110ל נוספים.
דרישת ההצטיידות הכוללת של
חיל־האויר השבדי עומדת על 350
מטוסי גריפן ,אשר עתידו ,כיום ,לוט
בערפל.

פרסום ראשון :מטוס הקרב
הטייוואני הראשון־־ כולל
מערכת ישראלית
הטייוואנים הודיעו לאחרונה על
פיתוחו של מטוס הקרב
גמר
 CHING-KUOמתוצרתם ,והציגו את
האב־טיפוס הראשון בטקס גלילה
מרשים ,שנערך בתחילת ינואר במר-
כז לפיתוח תעשיה אוירונאוטית
) (AIDCהטייוואני .על־פי פרסומים
זרים ,מערכת התצוגה העילית של
המטוס ) (HUDהיא מתוצרת חברת
אל־אופ הישראלית.
עוד שלושה מטוסים ,בנוסף לאב-
טיפוס שהוצג ,נמצאים בשלבים
שונים של ייצור.
טיסות הניסוי הראשונות אמורות
להתבצע באפריל השנה .קו הייצור
ייפתח בתחילת  1990ואמור לספק
 250מטוסים בקצב של  15בשנה.
40־ 50מטוסים יהיו דו־מושביים
וישמשו לאימון.
הפרוייקט הוכרז לראשונה ב־
 ,1982לאחר שארה״ב סירבה למכור
לטייוואן את מטוסי N־ F-20טיינר־
שארק ,והוקצבו כתקציב התחלתי
 150מיליון דולאר לפיתוח המנוע
הדרוש .־1985ב פורסם ,כי הושקעו
בתכנון המטוס כמיליארד דולאר,
אם כי מקורות אחרים מסרו שתק־

ציב התכנון קפץ ־5ל מיליארד דול־
אר וכי עלות תכנון המנוע הושלשה
מאז ההקצבה הראשונית.
המטוס הטייוואני הינו דו־מנועי
ובעל מייצב אנכי יחיד ,חופת בועה
וכנפיים משוכות לאחור .מייצבי
הזנב האופקיים נשלטים במלואם,
ובעלות יכולת תנועה מלאה .למטוס
תותח וולקן  M-61Aשישה־קגי וזוג
טילי אויר־אויר .אופציה אחרת למ-
טוס :חימוש טילי כנגד ספינות מסוג
צ׳ונג־פנג . 11
הצ׳ינג־קו מיועד לשמש כמטוס
עליונות־אוירית בעל יכולת משנית
לתקיפת אניות.
מספר חברות אמריקניות סייעו
לטייוואנים :ייג׳נרל יידיינמיק" סיי-
עה בתכנון המרכב המכיל חומרים
מרובבים ,ושלחה לשם כך  50מהנד-
וטכנאים לטייוואן .חברת
סים
ייגארט״ תרמה ידע לתכנון המנועים,
המספקים  5,450ק״ג דחף כל אחד
)עם מבער (מלא ומהירות טיסה
מקסימלית של  1.8מאך .ייליר־
ייזיגלר תכננה את המערכות האויו־
ניות הכוללות מערכת בקרת ירי
העובדת של עיקרון
מתוחכמת
פולס־דופלר  -המבוססת על המכ־
יימים  APG-66של ייג׳נרל ייאלקטייק
1־67־ APGשל ייווסטינגהאוז״ .למע-

חברת יימקדונל יידאגלאס שיחר-
רה לפירסום פרטים ראשונים על
מסוק התובלה הקל שהיא מפתחת,
^ ,MD-Xשישה שבועות לאחר
קבלת אישור הפיתוח הסופי ממוע-
צת המנהלים של החברה.
המסוק בן שמונת המקומות אמור
לעלות ־1.7כ מיליון דולר ,ונשיא
החברה ,ביל בראון ,אמר ,שיימקדוגל
תחל לספקו לקראת
יידאגלאס
 .1993היקף ההזמנות המשוער:
800־ 1 000מסוקים ־10ב שנות היי-
צור הראשונות.
n־ MD-xיציג תצורה של זנב־ללא־
רוטור  NOTARומערכת ייצוב
אוטומאטית .הרוטור הראשי )והי-
(חיד בן חמשת הלהבים ,יהיה עשוי
מחומרים מרוכבים ,ומנועו ייבחר
במהלך החודשים הקרובים .הדגמים
ייאליסוו״ ,C30-250
המוצעים:
ייטורבומכה״  ,TM -319או ייפראט־
אנד־וויטני ייקנדה .PW-205B
מבחני ניסוי בקנה מידה מלא יחלו
לקראת סוף השנה ,במנהרות הרוח
של נאס״א בקליפורניה .נתוניו
המשוערים של המסוק :מהירות
מקסימלית  -־280כ קמייש .טווח
טיסה 650 :קיימ .משקל 2,500 :קייג.

עיכובים חמורים בפיתוחו
של ^atf

תכניתו היוקרתית של חיל־האויר
האמריקני  -מטוס הקרב הטקטי
המתקדם ^ ,(ATFנתקלת בקשיי
תכנון של המנועים והאויוניקה.
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בעמודי

הקשיים נובעים מהדרישה המגבילה
שהציב חיל־האויר
והמחמירה
האמריקני למשקל מקסימלי של
המטוס 22,700 :קייג .קשיים אלה
מעכבים את התקדמות הפרויקט
ונוצר פיגור חמור בלוח הזמנים
המתוכנן להופעת המטוס.
אב־טיפוס  ATFTIהראשון של
יימקדונל יידאגלאס ויינורתרופ״ ,ה־
 ,YF-23 Aתוכנן לטוס באמצע השנה
בעוד אב־הטיפוס המתחרהYF-^ ,
 ,22 Aהמיוצר במשותף על־ידי ייג׳נרל
דיינמיקס״ ,יילוקהיד״ וייבואינג״,
אמור לבצע את טיסת הבכורה שלו
בתחילת .1990
חיל־האויר האמריקני ממשיך לב-
חון האם שתי התצורות המוצעות
עומדות בדרישת המשקל המינימלי
ובמחיר ייצור של  35מיליון דולר
)במונחי  (1985עבור כל מטוס .אחת
מהן תוחתם על הסכם פיתוח מלא
לחמש שנים ,לאחר עימות בין שני
אבות־הטיפוס.
אגב ,מטוס התקיפה הטקטי
המתקדם של הצי האמריקני,ATA ,
המפותח במשותף על־ידי ייג׳נרל
יידיינמיקס ויימקדונל דאגלאס״,
אמור להקדים בהופעתו את ATFTI
בשלוש שנים לפחות.

פרוייקט מטוס הקוב
האירופי יוצא לדרך

טיסות הניסוי הראשונות של
מטוס הקרב האירופי ) (EFAמתו-
כננות לצאת אל הפועל ־1991ב
בגרמניה המערבית וייצורו יחל
בסביבות  - 1996כך מתברר מחוזי
פיתוח המטוס ,שנחתמו בחודש
שעבר.
כזכור ,שותפות בפרוייקט המטוס
בריטניה ,מערב גרמניה ,איטליה
וספרד ועלותו המשוערת תנוע
בסביבות  10.5מיליארד דולאר.
עד עתה כוסו עלויותיו על־ידי
החברות המפתחות ועל־ידי הזרמות

ספינח־אויו להחרעה
מוקדמת
תוכנית ספינת־אויר להתרעה
מוקדמת  ,YEZ-2Aאשר ניסויי
הטיסה שלה יהלו בשנת , 1992
נחשפה על  -ידי צי ארהייב .אורבה
של הספינה 21ביס מי וקוטרה
 31.5מי.
הספינה
התלתיסיפונית תישא
צוות בן  15אנשים וציוד מביים
מתוחכם במשקל  11.5טונות,
האמור לאתר טיל שיוט על
והיפר־קוליים .ומן שהייה באויר
 aאקס י מלי 60 :שעות.

באויר

העולם

מבוסס

על

מקורות

זרים

 11VN1מטוס  F-15E-T1הראשון נמסר לחיל־האויר האמריקני 92ב־ בדצמבר  , 1988חמש שנים
F-15E
לאחר ההודעה הרשמית על בחירתו במטוס הקרב הרבימשימתי החדש של האייא .המטוס הלא חלק מהזמנה
ראשונה בת  24מטוסים ,אשר יסופקו עד אוקטובר .89׳ חיל־האויר האמריקני חתם על עיסקה לאספקת  392מטוסי
דאנלאס״ ,יצרנית המטוס .מטוסים אלה יוציאו יימהסד ב את מטוסי הפאנטום .F-4E
 F-15Eעם יימקדונל
יימסרו לטייסת המילואים של הא״א וליחידות המשמר הלאומי האמריקני.
הפאנטומים
כסף מצד גופים ממשלתיים אירופ-
יים ,אולם משנחתמו החתים הסופ-
יים לא צופים עוד עיכובים בהמשך
הפרוייקט.
בד־בבד עם תמורות אלה ,החלה
ערב־הסעודית לגשש אחר אפשרות
שותפות בפרוייקט זה או בפרוייקט
ייהייראפאל הצרפתי ,לקראת החל-
פת ציי ־5ה־  Fהמיושנים שברשותה
באמצע שנות ־90ה .אפשרות נוספת
על־ידם היא רכישת
הנבחנת
ק81מטוסי או  F-16אמריקניים,מהדגמים המתקדמים F-18 2000 :או
•F-16 AGILE FALCON
אחד המכיימים המוצעים עבור
האירופי הוא המכ״ם
המטוס
האמריקני  - MSD -200 0גירסה משו-
פרת של יוז  ,APG-65ופקידים בריט-
יים פועלים כעת להשגת אישור
אמריקני לשווקו לסעודים ,במידה
שייכלל ^.EFA

חידלוק אוירי ללוב
צבאו של קדאפי רכש יכולת תיד־
לוק למטוסי המיראז׳ והמיג שברשו-
תו ,לאחר שמהנדסים גרמניים
הכשירו את מטוסי ההרקולס של

חיל־האויר הלובי לשמש במטוסי
המהנדסים והטכנאים
תידלוק.
הגרמניים עוסקים זה יותר משנתיים
בפרוייקט זה ,המהווה חלק אינטגר-
לי מתכנית ההתעצמות של לוב,
בנוסף לאמצעי הלחימה הכימיים,
שגם הם פותחו בסיוע חברות גרמ-
ניות.

לא לג׳ט סקוואלוס
חיל־האויר הבלגי לא מתכוון לרכוש
את מטוס האימון המתקדם ג׳ט
סקוואלוס .טייסי ניסוי של •חיל
האויר הבלגי טענו שהמטוס יציב
ובטוח ,אך דרוש לו מנוע מעט יותר
חזק ,על מנת לעמוד בדרישות שלבי
האימון המתקדם .דובר שר ההגנה
הבלגי מסר ,כי בלגיה לא זקוקה
למטוס החדיש מאחר שכל תכנית
האימונים הבלגית מתבצעת על
מטוסי מדחף וכי שליש מהטייסים
מטיסים ,בסופו של דבר ,מסוקים או
תובלה בוכנתיים .אלה
מטוסי
המיועדים להטסת מטוסי סילון,
מתאמנים על מטוסי אלפא־ג׳ט,
המתוכננים להישאר בשירות הבל-
גים עד שנת .2005

מטוסי תובלה סובייטיים
חדשים
לאחרונה נחשפו לעיניים מערביות
מטוסי תובלה ,סובייטיים חדשים:
טופולב  204ואנטונוב .225
הטופולב  204הוא מטוס נוסעים
לטווח בינוני ,בעל  214מושבים וזוג
מנועי טורפו מניפה ,המבוססים בת-
כנונם על ידע מערבי .קשיים בפיתו-
חם עיכב את הצגת המטוס בחוד-
שים ארוכים.
הסובייטים פיתחו מספר מערכות
טכנולוגיות ייחודיות למטוס ,ביניהן
מערכת טוס־על־חוט דיגיטלית בדו-
מה לזו הקיימת ־!.AIRBUS A-320
צוות המטוס מונה שני טייסים עם
אפשרות להוספת מהנדס טיסה.
המהנדסים הרוסיים תכננו מערכת
אוטומטית לחלוטין
בקרת־טיסה
על כל שלבי הטיסה,
המפקחת
מהמראה ועד נחיתה ,כולל אפשרות
ליינחיתה עיוורת״ .למערכת הבקרה
יש יכולת התרעה כנגד גובה טיסה
נמוך מדי וגורמים העלולים לסכן
מהלכה .תא הטייס תוכנן
את
בפילוסופיית ייהתא החשור״  -רק
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החומר

בעמודי

המכשירים הנחוצים מוארים ואילו
השאר יוארו בעת הצורך בלבד .כך
ניתן להשרות אוירה נינוחה יותר
ולהפחית בילבול ,שעלול להיווצר
בעת סכנה כתוצאה מגודש הנתונים
הזורמים לטייסים.
שימוש בטכנולוגיות ייצור חדי-
שות ,המשתמשות בחומרים מרוב־
בים ,סייעו להפחית את משקל המ-
טוס באלפי ק״ג ולהעמידו על 93
טונות בלבד.
מנועי הסולוביאב  P590 Aמספקים
טונות דחף כל־אחד ומאפשרים
16
מהירות שיוט של  0.8מאך בגובה
 36,000רגל.
מטוס התובלה החדש מהווה פרי-
צת דרך תכנונית לגבי המטוסים
הסובייטיים ,שנחשבים לאיטיים,
רועשים ובזבזניים ,ומצעידם צעד
אחד קדימה.
השני ,שהוצג על־ידי
המטוס
הסובייטיים ,היה האנטונוב .225
מטוס מפלצתי זה ,שנחשב למטוס
התובלה הגדול ביותר בעולם ,נועד
במקורו להובלת המעבורת הסוביי-
טית והוא בעל יכולת העמסה של
 250טונות מטען לטווח של 4,500
קיימ.
 3.5שנות פיתוח נדרשו לסוביי-
טים והתוצאה היתה מטוס בן שישה
מנועים ,זוג מייצבים אנכיים על
מייצב הזנב האופקי 84 ,מי אורך
ומוטת כנף בת  86מי .משקלו של
הננס הוא  600טונות...
הרוסים מייעדים אותו נם להע-
ברת סחורות וציוד בקנה מידה גדול
לאתרים מרוחקים.

אנטונוב

העול
באויר

 ,225מטוס

העולם

מבוסס

על

מקורו ת־ זרים

התובלה הגדול בגי

הציפור השחורה נוחתת
תיל־האויר האמריקני מוציא מהס־
ד״כ שלו את מטוס הריגול SR-71
ייהציפור השחורה״ ,מסיבות תקציב-
ופרקטיות :הקיצוץ החד
יות
בתקציבו אילצו לקרקע את המטוס
היקר והבזבזני וגם אמצעי ריגול
שהכניסו האמריקנים בלווייני הביון
שלהם ,מבטלים את הצורך במטוס.
לחיל־ האויר האמריקני  20מטוסי
 ,SR -71מתוכם שמונה מבצעיים) .בג-
ליוו הבא של הבטאון נביא את
סיפורהיהמלא של הציפור השחורה,
אחד המטוסים המופלאים שיוצרו
(.מעולם

ביצועים גבוהים במיוחד :אפשרות
־9ל שעות שהייה באויר ונשיאת
ציוד שמשקלו  45קייג.

תובלה סילונית
פרוייקט מטוס התובלה העתידי של
חיל־האויר האמריקני ,C-17 ,הוכר
כפרוייקט חיוני ונכלל ,יחד עם מטו-
סי  STEALTHSואמצעי לחימה

בקבוצת הפרוייקטים
נוספים,
החשובים ביותר לעיצוב אופיו וכוחו
העתידי של התיל .עם זאת ,נתקלת
מפתחת המטוס ,יימקדונל דאג־
לאס״ ,בקשיים :היא לא עומדת
בלוח הזמנים המתוכנן ומבוקרת על
כך בצורה חריפה .הפרוייקט מקיף
 210מטוסים ועלותו  35.7מיליארד
דולר.

התקציב האמריקני
תקציב ההגנה האמריקני
הצעת
האחרונה הוגשה באמצע •ינואר:
 305.6מיליארד דולאר לשנת 1990
־320.9ו מיליארד דולאר לשנת 1991
 הם הסכומים שבהם נקבה ההצ-עה .היא נתקלה בהתנגדות מסוימת
בקרב יועצי הנשיא החדש ,ג׳ורג׳
בוש ,המחייבים צמצום התקציב ל־
 300מיליארד דולאר עבור כל שנה,
מנת להקטין את הגירעון
על
התקציבי של ארהייב .דרישה זו
תזכה ,ככל הנראה ,בתמיכת הקו-
נגרס.

מזלייטים ישראליים בחו״ל

הציפור

68

השחורה :סוף הדרך

חיל הים האמריקני רכש מערכות
מזלייטים נוספות מחברת יימזלייט״
של התעשיה האוירית ,בעקבות
תפעולם המוצלח של מזלייטי הייפי־
ייוניר הישראליים בעת פעילותו
במפרץ הפרסי בשנה שעברה .עד כה
מכרה התעשיה האוירית מערכות
מזל״ט בסכום של  300מיליון דולאר
והיקף ההזמנות הקיים מספיק למס-
פר שנות עבודה .ארצות נוספות
מתעניינות בתוצרת מפעל יימזלייט״
בעקבות פיתוחו של מזל״ט הייריי־
נגירי בעבור הצבא השוויצרי ,המפגין

ווקוול מרכיבה אח

 n־•X- 31A

ייתברתיירוקוול מרכיבה את שני

של 7״ - X-31מטוס הקרב ייהסופר מתמרו״ .טיסותיניסוי של
אבות־הטיפוס
הראשון צפויות להתבצע בסוף 89׳  .פרוייקט לד  X-31מתבצע
האביטיפוס
בשיתוף פעולה עם חברת  MBBהגרמנית ,בעלות התחלתית משותפת של
 75מיליון דולאר .תבנית הניסויים פותחה בשיתוף עם טייסי  -ניסוי של הצי
האמריקני ,מרבו ייגראמו״ לניסויי טיסה וחיל־האויר הגרמני .היא אמורה
לבחון את יבולת תימרון המטוס בזוויות התקפה גבוהות וטיסה ללא הגאים
י״ע שימוש בדחף וקטורי לשליטה .בנוסף ייבחנו במטוס מערבת בקרת
משטחי קאנארד ותיפקוד בונס האויר ,הממוקם בגהון המטוס.
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17
•לייכל^ /י כיום מפקד בסיס חצור ,חוזר
 •mבשורות הבאות אל הימים הראשונים של
מלחמת יום־הכיפורים .ימים אלה סימנו עבורו
את התגשמותו של חלום כפול :להשתלב כמו-
ביל מהגיחה השנייה של הטייסת ולהפיל מטוס
אדיב .נזכר אל״מ יי :ייהייתי אז סרן צעיר ,טייס
פאנטום ומפקד קורס אימון מיבצעי .מבחינת
הגיל ,הייתי צעיר מכדי להוביל מטוסים נוספים.
כאשר יללת הסירנה פילחה את האויר באותו
יום שבת אחר־הצהריים ,החלה מהומה שלימה.
ההוראה הראשונה היתה להסתער לעבר המטו-
סים .כל מי שנותר ללא מטוס ואני בכלל זה ,חזר
לטייסת.
בתום המטס הראשון ,קרא לי סגן־מפקד
הטייסת והודיע לי שאני מיועד להוביל שלישייה
ליירוט .בהתחשב בעובדה ששניים מהטייסים
באותה שלישייה היו ותיקים ממני בהרבה ,היה
זה כבוד גדול .בגיחה זו הופנינו לעבר מיגים,
שבדיעבד לא הופיעו .זרקנו •כידוני וכך ,למע-
שה ,השתלבתי בהובלה מיבצעית .המשקל של
הובלה מיבצעית היה אז גדול הרבה יותר מאשר
היום .להובלה היתה משמעות מעשית ;מאוד
פעילות מיבצעית לא היתה חסרה  -תקיפות
קרקע ויירוטי אויר־אויר .כל הטייסים הצעירים
ואני בתוכם ,ששו אלי קרב .הרצון החזק ביותר
היה להילחם ולפגוע במינים .המשמעות של
קרב־אויר והפלה היתה הרבה יותר נתפסת.
כאשר הסוכריה קרובה לפה ,אתה כבר יכול
לחוש בטעם.
אותו לילה נערך משתק כדורסל על אליפות
אירופה בין ישראל וספרד ואנחנו הלכנו לישון
מאוחר .בארבע לפנות בוקר העירו אותנו .שני
מטסי תקיפה יועדו לאותו יום הראשון ,להכנת
תקיפת הטילים בתעלה .המטס השני הופנה
לתקיפות שדות־תעופה .למטס זה ,היינו אמורים
אנק שמינייה ,אך בעמדת ההמראה ,חלה תקלה
באחד המטוסים וכך המראנו שביעייה .את
המבנה כולו הוביל מפקד הטייסת ,יורם אגמון.
אני ומי ,נווט בכיר בטייסת וכיום אל״מ שובצנו
בזוג האחורי ,שנשא טילי אויר־אויר וחימוש
מועט ויועד להגנה על יתר המטוסים.
טסנו לשדה ג׳נקאליס ,שנמצא בחלק הצפוני־
מערבי של דלתת הנילוס .היה זה השדה המערבי
ביותר שתקף חיל־האויר במלחמה .הטיסה לשם
התנהלה ברובה מעל לים בגובה נמוך מאוד.
מפקד הטייסת טס כה נמוך עד שנדי מים גדולים
התרוממו מאחורי מטוסו .קצת עייפים וקצת
מתרגשים שוחחנו ,המוט ואני ,ודמיינו לעצמנו
כניסה לקרב־אויר .אמרתי למי שקרב־אויר זה לא
השטח שלי .כל פעם שאני ממריא ,המינים
בורחים ,וכאשר אני כבר מגיע ונכנס לקרב ,הם
נמלטים לתוך העננים .הייתי די מתוסכל מהעוב-

לא ,משאירם
מיג • באויר
מ

א

ת

דה הזו .כטייס־קרב ,חייתי ,חלמתי ונשמתי
קרב־אויר עם מיגים .הייתי משוכנע שבגיחה הזו,
לא יהיו מיגים .מי ,מצידו ,החזיק בדיעה שונה
ולכן ערכנו סימולאציה ;בתא החלטנו מתי אנו
עוברים מתקיפה לאויר־אויר ,העברות מפסקים
ואת כל שאר הפעולות הנדרשות לקרב־אויר.
בינתיים הגענו לנקודה קצת מזרחית
לאלכסנדריה ,פנינו שמאלה מעל לדלתה ופגשנו
בנוף מהמם .ענני בוקר מעטים קידמו את פנינו.
לאחר טיסה ארוכה מעל לים ,בגובה נמוך מאוד
ובעימות גבוהה כדי שלא להיכנס למים ,לא היה
מראה יפה מזה שהתגלה לנו :ירק ,תעלות־מים

מי הנווט צועק לי :על
מה אתה צולףי הוא
לא הבין ,שאנחנו לא
תוקפים ,אלא
מסובכים בקוב־אויו.
ייאנחנו הולכים להפיל
/מיגיסי עניתי לו

ומפרשים גדולים של סירות ,עמודי חשמל
גבוהים ,שאילצו אותנו למשוך מדי־פעם לגובה.
שדה־התעופה עצמו ,נמצא על הגבול שבין
השטח המעובד והמדבר .המסלולים עצמם -
בחלק המדברי .פנינו דרומה כאשר מסביבנו
נמצאים באויר עוד כמה מבנים נוספים ,שתקפו
שדות־תעופה סמוכים  -מבנים של סקייהוקים
ופאנטומים שחלקם היו על ערוצי הקשר שלנו.
בשלב מסויים הקטין לפתע המוביל את
המהירות .משכנו למעלה ונכנסנו ליעף־תקיפה,
לא היבחנו בהתפוצצות הפצצות ,אך עם המשי-
כה למעלה זיהינו מיגים שהמריאו לעומתנו.
בנקודה זו היה לי ברור ,שבתוך זמן קצר אני
עובר לאויר־אויר ,למרות שבהגדרה היה התפקיד
שלנו ושל מספר שניים להתערב בקרב־אויר רק
לצורכי הגנה .הורו לנו שלא להסתבך שלא
לצורך במרחק  250מייל מהבית .כל זה היה טוב
בתיאוריה ,לי היה ברור שכאשר אני מזהה מיג,
אני נכנס איתו לקרב .אף פעם לא חשבתי על
הנושא בצורה אחרת .חיזוק נוסף היה האימון
הקצר שערכנו בתא לפני־כן .מינים לא התכוננתי
להשאיר שם.
בהמשך היעף ניקיתי את המטוס מכל הדברים
המיותרים ,נכנסתי לפאס צליפה על אחד המי-
נים ושלחתי בו צרור .הטווח היה קרוב מאוד אך
לא הצלחתי לזהות פגיעה/ .מ הנווט ,צעק לי
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בינתיים :יעל מה אתה צולף?י עד לאותו רגע
הוא לא הבין שאנחנו הולכים לאויר־אויר והיה
בטוח שאני עובר ליעפי־צליפה .את התשובה
שלי אני זוכר היטב עד היום :אנחנוי הולכים
להפיל מיגיסי .באותו רגע התחיל רעש אדיר
בראדיו .טייסי סקייהוקים ,שתקפו מצפון־מזרח
לנו ,יפוצצוי את הקשר בדיבורים .כשישה מטוסי
מיג־ ו  2הגיחו לאויר ,אך באובך הבוקר מצאתי
קושי להבדיל בין מיג למטוס שלנו .האמת ,שלא
העליתי על דעתי שחמישיית הפאנטומים הנות-
רים ,שעסקו בהפצצה ,סיימו וניתקו מגע ,בעוד
שיש מיגים באויר .הסיבה העיקרית לכך היתה
שמוביל הזוג שלפני היה הטייס הוותיק והמנוסה
אהוד חנקין זייל .אף לא שיערתי שאהוד ,שהיה
טייס בכיר מאוד בטייסת ,יעזוב את המקום כל
עוד נמצאים מיגים באויר.
יצאתי מהמיג שלי ,שברתי שמאלה ולפנינו
צצו שני מיגים .מספר שניים שלי שהתכונן כבר
לנתק מגע ,חזר לקרב .שברתי וסגרנו על מיג
נוסף .הפעם התארגנו טוב יותר ואני ביקשתי
ממי לנעול עליו .האמת ,שיכולתי לירות בו טיל,
אך משוברמה בחרתי בתותחים .הטייס המצרי
היה כנראה מבוהל מאוד מפני שטס עם גלגלים
ומדפים למטה .בטווח של  800מטר ממנו הורה
לי מי לשבור .מיג נוסף התיישב על הזנב שלנו.
שברתי חזק ועזבתי את המיג שלי .מספר שניים
שיגר טיל על המיג ופגע בו יפה מאוד .הוריתי
למספר שניים להתארגן איתי למבנה ויחד
ניתקנו מגע.
מבט על מד הדלק גילה כמות גדולה של דלק
במיכלים .היה זה פיתוי רציני לחזור .מיגים לא
משאירים באויר .מיגים צריכים להיות על הקר־
קע או בתוך הדתייקים או לא להיות בכלל.
התייעצות קטנה בתא ואנחנו מחליטים לוותר.
מאיצים ־600ל קשר וחוצים את הדלתה בכיוון
הביתה.
המוני מטוסים חיכו לנחיתה מעל לבסיס,
כולם קצרים בדלק ובלאגן גדול היה בראדיו.
כאשר נחתנו ,עדיין לא ידעתי כי המיג שיריתי בו
נפגע ונפל .מספר שניים מצידו היה מדוכא מפני
שלא הבחין בפגיעה שלו .אני אישרתי לו אותה.
אם לומר את האמת ,היתה זו הפעם הראשונה
והיחידה בה נחתתי תוך הרגשת שמחה על הפלה
של מישהו אחר .אך כאשר הסתבר ששני המינים
נפגעו ונפלו ,היתה השמחה שלימה .תקפנו,
עשינו קרב־אויר והיפלנו שני מינים בעומק שטח
האוייב .המיג שהפלתי היה המיג הראשון שלי,
הרגשה נפלאה.
בהמשך היום ,ביצעה הטייסת שתי גיחות
נוספות .כמוביל צעיר ,התמודדתי בשתי גיחות
אלו ובגיחה הקודמת עם החלטות קשות .מרחב
ההחלטה שלך כמוביל הוא גדול ,אך כמוהו גם
ייהאחריות.
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רק אות לנין אחז הוענק במלחמת העולם השנייה לכוח לאיסובייטי
ו

מעל ה>רוס
דרוש היה חזון  -או ,אס תרצו ,חוצפה צ׳רצ׳ילית  -כדי לשגר טייסות של האריקיינים
בריטיים להילחם בנאצים בחזית הרוסית הצפונית כבר י1941ב .אבל סטאלין דרש,
צ׳רצ׳יל נענה והניסיון של מטוסי הקרב הבריטיים בשלגי ארכאנגלסק ומורמאנסק הצליח
מעל למשוער .אפילו הטייסים הרוסים יימתר להטיס את ההאריקיין הבריטי .לעומת
האיליושין 61שלהם ,ההאריקיין היה יירולסירויס״ אמיתי
מאת ג׳ון גזלי

תרגם שרון מתוך)שדה יירולסירויס (מגאזיו״

אוגוסט  1941טסו מבריטניה שתי
טייסות של מטוסי האריקיין של
חיל־האויר המלכותי לשם נטילת חלק
במשלחת ,שתרמה תרומה מכרעת
למערכת שיתוף הפעולה האנגלו־
רוסית ,שנוצרה לאחר הפלישה הגר-
מנית לרוסיה.
השפעתה ,הן בבריטניה והן ברוסיה,
היתה יוצאת־דופן .עם זאת ,ממעטים
ספרי ההיסטוריה לספר על הפרוייקט,
שהיה סימן מוקדם למשלוח סיוע גדול
של האמריקנים והבריטים לרוסים,
דרך נמלי מורמאנסק וארכאנגלסק.
סופה של שנת  1941היה תקופה
קריטית במלחמת העולם השנייה,
שהתנהלה באירופה .הפלישה הגרמנית
לבריתיהמועצות ־22ב ביוני ,1941
שהחלה בהפתעה מוחלטת ,גרמה
לשינויים מרחיקי־לכת במבנה הצבאי
והפוליטי שם .בתוך ימים גרם הבליץ
של היטלר לנסיגת הרוסים בכל החזי-
תות.
ראש ממשלת בריטניה ,וינסטון ציר־
צ׳יל ,היה שרוי במתח בשל היותו
יימופצץ״ בבקשות לסיוע מיידי מצד
סטאלין .רשימת הקניות של הרוסים
כללה  3,000מטוסים ,אלפי תותחים
נגד־מטוסים ,להביורים ,פצצות וחומרי
גלם .בנוסף לדרישות בלתי־אפשריות
אלו האיץ סטאלין בצ׳רצ׳יל לפתוח
חזית נוספת באירופה .כל מה שיכול
היה צ׳רצ׳יל לעשות היה להבטיח
שבריטניה תעשה כמיטב יכולתה
לסייע לסובייטים ,אבל הדבר ייקח זמן
עד שתאורגן כל העזרה הנדרשת
בקנה־מידה שכזה.
שעה שהמצב בחזית הסובייטית הח-
מיר ,הבין צ׳רצ׳יל שעליו לעשות
משהו חיובי בכדי לשכנע את סטאלין
שבריטניה מבינה ואוהדת את צורכי
הסובייטים.
בסוף חודש יולי טילגרף צ׳רצ׳יל
לסטאלין והודיע לו על מיבצע ימי
אפשרי בצפון נורבגיה ופינלנד .באותה
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הודעה הוסיף כי :ייהבריטים לומדים
את האפשרות ,שבהתפתחות מאוחרת
ימוקמו מספר טייסות קרב בריטיות
במורמאנסק ״ למעשה ,היה על מטוסי
הקרב הבריטיים להישלח להגנת נמל
מורמאנסק ועל־מנת לספק כיסוי אוירי
הגנתי למען מיבצעיה הימיים של ברי-
טניה מסביב לחוף הנורבגי .מכל מקום,
לאחר דיונים ממושכים ,הסכים קאבינט
המלחמה הבריטי לספק  200מטוסי
האריקיין מפורקים בארגזים לשימוש
חיל־האויר האדום ,וכמו־כן למסור 40
מטוסי האריקיין ,שהרכיבו את שתי
טייסות המשלחת.
מטוס התקיפה שימש כגורם עיקרי
בקרבות מדינות השפלה ,במהלך נפיל-
תה של צרפת ובקרב על בריטניה.
אסטראטגים צבאיים הגיעו למסקנה
שפיקוד האויר היה חיוני במקרה של
פלישת כוחות פתאומית .צ׳רצ׳יל ורא-
שי הצבא הבריטי האמינו שהקונפליקט
הגרמני־רוסי דחה פלישת אפשרית
לבריטניה ,וכי העדיפות הבריטית הע-
ליונה צריכה להיות תיקון ליקויי
ההגנה האויריים ,שהתמידו בזמן
המערכה על בריטניה.
באופן מקרי היתה דרישה נואשת
ממש למטוסי־קרב בחזית המזרח־
תיכונית ,כך שלא הפתיעה העובדה
שהיו דיונים נמרצים בדבר שיגור 240
האריקיינים לצפון־רוסיה .שעה שציר־
צ׳יל סבר ,כי בסופו של דבר עלולה
גרמניה להביס את רוסיה ,הוא גם

האמין שהמדיניות צריכה להיות סיוע
לרוסים כדי לשבור את מכונת המלחמה
הנאצית.
ההחלטה למכור  200האריקיינים
לחיל־האויר האדום ,העלתה מיידית את
הכוונה של ההתרחבות ,כאשר המטרה
העיקרית הפכה כעת ללמד את הרוסים
כיצד להרכיב ,להשמיש ולהטיס את
ההאריקיינים .זה מייצג חלק מתכנית
הסיוע האנגלו־אמריקנית ,שבמהלכה
סופקו יותר ־14מ אלף מטוסים לרוסים
במהלך המלחמה.
בסוף יולי  ,1941כשתוכניתו של שר
האויריה היתה בדיונים ,אמר צ׳רצ׳יל
למפקד חיל־האויר פורטאל ,להתחילה
מיידית ,וכך נולדה כנף  .151כשלושה
שבועות לאחר־מכן נוסדה הכנף ושוג־
רה בשיירה לצפוררוסיה  -הישג ראוי
לציון לפי כל קנהימידה.
הכנף הקיפה ־500כ איש .חיל־האויר
המלכותי הבריטי הוסיף קצינים אח-
דים ,ביניהם כאלה שהתמחו בתיקשו־
רת ובהנדסה .על קבוצה מקדימה היה
לצאת ולקלוט את ראשוני טייסות
ההאריקיין ,כשינחתו בויאנגה שבפא-
תי מורמאנסק .שתי טייסות 81 ,־134ו,
כללו טייסים מנוסים רבים ,שלחמו
במערכה על צרפת ובמערכה על ברי-
טניה .היה עליהם להטיס את ההארי־
קיין  , B 11בעלי תריסר התותחים,
שהונעו על־ידי מנוע רולס־רויס מרלין,
מסיפון נושאת־המטוסים ייארגוס״.
הפרוייקט כולו היה הימור ,שבנסי-
בות הקיימות ניתן היה לתארו בצורה
הטובה ביותר כהימור צ׳רצ׳יליאני או-
פייני .המשלחת הפליגה מבלי לדעת
שכוחות מחוזקים של הגנראל דיטל
עמדו להשתלט על נמל מורמאנסק
ולנתק את קו הרכבות הרוסי.
בנוסף ,לא ידע איש כיצד יגיבו
הרוסים כאשר ימצאו את הבריטים

בנמלם .יתרה מזו ,רק שני קציני
חיל־אויר בריטים שלטו ברוסית.
ביד בספטמבר  1941המריאו שתי
הטייסות מנושאת־המטוסים ונחתו
בויאנגה לפני ועדת קבלה סובייטית,
שהורכבה מבעלי דרגות בכירות.
סטייקים ושמפניה הוגשו לארוחת הבו-
קר ולא הותירו כל ספק לגבי היחס
האריימי שלו זכו אנשי הכנף ,למרות
העובדה שקו החזית היה  12ק״מ בלבד
מערבה וחדשות המלחמה בכללן היו
קטסטרופיות.
בערבו של ־11ה בספטמבר נפל
השלג הראשון של אותה שנה בצפון־
רוסיה .עם זאת ,בבוקר המחרת הראות
היתה טובה מאוד והכנף יצאה לפעולה,
בביצוע סיורים  -שישה שבועות בלבד
לאחר שצ׳רצ׳יל טילגרף לסטאלין
לראשונה על כוונתו.
קרב היום הראשון היה קובע והכנף
התחילה ברגל ימין ,בהוכיחה לרוסים
שההאריקיין היה מכונה יעילה בקרב.
בסיומו של יום ,אושרו שלושה 109־
 MEוהנשל  126אחד כמושמדים ,לעו-
מת הפסד של מטוס האריקיין אחד.
מטוס 109־ MEהותקף ונפגע בפיטרול
השני ובפיטרול השישי יורטו שלושה
מפציצי אוייב ,שלוו על־ידי ארבעה
בדרכם לתקוף
מטוסי 109־ME
בארכאנגלסק .המפציצים הטילו מייד
את מטענם מבלי שגרמו כל נזק ומטוסי
הקרב התחמקו מקרב.
הדיווח הטלגרפי על הפעולה סיפק
את צ׳רצ׳יל ,שרצה מלכתחילה לשגר
 12ואפילו  20טייסות במקום השתיים,
שאכן נשלחו  -המספר המינימלי שמר-
כיב כנף .הביצועים הראשונים של
המטוס הבריטי כבר החלו לעורר עניין

בקרב קצינים סובייטים בכירים -
במיוחד על רקע האספקה הצפוייה של
 200מטוסי האריקיין לטייסים רוסים.
בינתיים עשה גרעין הצוות הבריטי
בארכאנגלסק ,שבה הוצאו  15האריקי־
ינים מהארגזים ,הורכבו והוטסו
למורמאנסק.
הארגזים אוחסנו על מישטח בוצי
בשדה קג־אוסטרוב ,שהיה בקצה
הנמל .כאשר צוות ההרכבה החל לע-
בוד לעיניו של קהל רוסי גדול ,שכלל
גנראלים ואדמירלים ,הוא גילה שכלי־
עבודה חיוניים רבים חסרים ,כולל
מברגים ,ולעומת זאת נכללו כיסויים
טרופיים להגנה על מנועי המרלין מפני
הקור הארקטי...
המהנדסים ברחבי העולם מגלים
הבנה משותפת בעניינים פראקטיים,
הבנה המתעלה על קשיי שפה או הבדלי
לאום ,וכך יצר עד מהרה קצין ההנדסה
של חיל־האויר המלכותי קשר עם עמי-
תו הרוסי ,שאילתר בעזרת שיטות־
עבודה ניסיוניות ויצר את הכלים הנחו-
צים בבית־המלאבה שלו .זמן קצר
לאחר־מכן ייצרו בתי־המלאכה הרוס-
יים כיסויים מבודדים ,שבאו עם חדק
בצידם השני .אחר־כך הם סיפקו משא-
יות ייאויר חס״ ,שדאגו לשמור את
מנועי המרלין מחוממים.
היום הגדול הגיע ,כשההאריקיין
הראשון הונע והדבר עורר התרגשות
מיוחדת בקרב קהל גדול שהתאסף
סביב .דלק הגיע בזמן ,עם משפך עשוי
עור עדין וגמיש ,ומשאבה שנועדה
להוציאו מהמיכלים .־35ב  8הותנע
המנוע בעזרת סוללת התנעה ,עד שמד
השמן הראה תזוזה כלשהי .היה הכרח
להשתמש בשיטה זו ,מאחר שלא היו
אמצעים לשאיבה התחלתית .הרולס־
רויס מרלין התעורר לחיים ,כשברקע
מחיאות־כפיים וקריאות־עידוד.
בעת האירוע החלו להגיע במפתיע
מהנדסי דלק ושמן ממוסקבה ולשאול

תדלוק דזסי להאדיקיין הבריטי :שת״פ תם ,למרות שהטמפרטורה מתחת לאפס
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למעלה :טייסי הר 2.א.
בצריף מבצעים רוסי.
למטה :טייס סובייטי
בתא ההאריקיין ,מקבל
הדרכה מטכנאי בריטי

אינספור שאלות המתייחסות לדלקים
ולשמנים .בריטניה השתמשה בדלק
גבה־אוקטן בזירה הצפון  -אירופית
והרוסים •רצו לדעת על כך הכל.
מהלך השבועות שלאחר־מכן האיר
פניו לחברי המשלחת .טייסי הקרב
הבריטים הגדילו את מניין נצחונותיהם
51לי מטוסי אוייב מופלים לעומת הפסד
של האריקיץ אחד .אף מפציץ רוסי לא
אבד ,כאשר מבנים של מטוסי  PIו־ P2
לוו על־ידי מטוסי חיל־האויר המלכותי.
למיבצע ליווי מסויים של מפציץ היה
אפקט דרמטי על פעולות גרמניה לאו-
רך כל חזית צפוררוסיה .גשרים היו
מטרות ראשיות למפציצים הרוסים
וגשר מאה היארד עשוי העץ ,שנמתח
לאורך נהר הידוע)הפטזאמו כיום כנהר
(הפאצ׳נגה נבחר כיעד לתקיפה .אם
יוציאו גשר זה מכלל פעולה ,יישאר
הצבא הגרמני ,שנמצא מעברו השני
של הנהר ,מבודד ,תשוש וללא כמות
מספקת של מזון.
ההתקפה יצאה אל הפועל ביום רא-
שון 28 ,בספטמבר .טייס מטייסת 81
דיווח בחזרתו לויאנגה ,שבעת התקר-
בות המפציצים אל היעד נתקלו באש
נ״מ כבדה ומדוייקת ,שעוצמתה גברה
ככל שצללו יותר לעבר המטרה ,בטרם
שיחררו את פצצותיהם בנות 500
הליברה כל אחת .ההתפוצצויות העלו
אל־על פטריות אדירות של מים ,בוץ
ואבק ,שעלו מגדות הנהר וגרמו לכך
שלא היה ניתן לראות אם הוצא הגשר
מכלל פעולה.
מכל מקום ,רישומים היסטוריים
גרמניים מציינים ,כי רעש המפציצים
הסובייטיים ונשק הנ״מ שכך בעוד
שגדת הנהר מזדעזעת כברעידתיאדמה.
רצועת־האדמה ברוחב  1,500רגל,
שבין הנהר ודרך האוקיאנוס הארקטי,
החלה לפרכס ולנוע .אט־אט החלו
להחליק מיליוני מטרים רבועים של
אדמה וליפול כמפלימים על הגשר,
ומחצו אותו כאילו היה גפרור.
אולם ,גרוע מזה עמד להתרחש .נהר
הפטצמויוקי החל לעלות ולהציף את
דרך האוקיאנוס הארקטי וסביבותיה.
אנשי חיליההנדסה הגרמני הופיעו
במקום והחלו מייד בתפקידם .הם סיימו
זמן קצר קודם־לכן גשר חדש ,כאשר
סופה ארקטית שהשתוללה לאורך האי־
זור ,בהביאה עימה שלג מסנוור
וטמפראטורות מקפיאות ,גרמה לעצי-
רת כל פעילות.
כך גם הוכיח מטוס הקרב הבריטי
את כישוריו בשמי חצי־האי קולה.
העובדה שמיבצעיה הקרביים של כנף
 151משכו את תשומת לבם של מפקדים
בכירים ,הן בבריטניה והן ברוסיה,
היתה הישג יוצא־מהכלל .איתותים
הוחלפו בדרגים הבכירים ביותר
ופורסמו בעיתונות הלונדונית והסוביי-
טית .צלמי־עיתונות וצלמי יומני חד-
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שות רוסיים ביקרו בקביעות כדי לתעד
את שיתוף הפעולה האנגלו־סובייטי
בחזית הצפונית־מזרחית ,שעה שני-
סיונו של צ׳רצ׳יל להרוויח זמן עד
שניתן יהיה להתחיל בשיגור שיירות
אספקה ימיות החל להעניק דיווידנדים.
משהגיע השבוע השני באוקטובר,
הטיל הקרח של החורף הרוסי את
גלימתו המושלגת ,העבה והשברירית
על פני הנוף והטמפראטורות צנחו לכדי
10־ 15מעלות צלסיוס מתחת לאפס.
הגיעה העת שהכנף תתרכז במשימתה
המקורית ,שהיתה אימון טייסים רוסים
להטיס האריקיינים ואימון צוותי הקר-
קע הרוסיים לטפל בהם.

להוקר־האריקיין לא היו כל בעיות
מיבצעיות מהמישטח הקשה ,המחוספס
והלא־אחיד ,שהיה לעיתים בוצי ועתה
הפך לגוש קפוא של שלג וחול .מנועי
המרלין ,למרות שלא נוסו לפני־כן
בתנאים הארקטיים ,לא גימגמו גם
כאשר טייסים הפעילו מנועים קרים
לגמרי .אמינות זו הוכחה כסיוע
פסיכולוגי רב־משקל לטייסים שטסו
מעל לטונדרה המפחידה והלא־מיושבת
של חצי האי קולה ,שבה יציאת מנוע
מכלל פעולה פירושה היה מוות בטוח.
שיתוף הפעולה הטכני נמשך בקצב
מזורז ,למרות קשיי השפה ,בשל
השתוקקות הרוסים לספוג מהר ככל
האפשר את הטכנולוגיה הבריטית .הם
כה השתוקקו לכך עד שיכלו להיעלם
עם מערכת חיווט בניסיון לתקנה ומס-
פר ימים לאחר־מכן להחזיר אותה בחז-
רה ,משתאים מדוע אינה עובדת...
כאשר נמסרו מטוסי ההאריקיין של
הכנף ,יימתו״ הטייסים הרוסים להטי־
סם .לגבי דידם היתה זו כצעידה אל
תוך מכוניות ספורט ממוגדשות המסוד-
רות להן בטור ,בהשוואה 61לאליושיר
בעלי המנועים הראדיאליים .עוד לפני
שהחורף הארקטי נשתרר סופית ,היו
שלוש טייסות האריקיין רוסיות מטופ-
לות על־ידי טכנאים רוסים ,מיבצעיות
לחלוטין ,ולטכנאים היה ניסיון מספיק
בכדי ללמד גם אחרים .כנף  151מילאה
את משימתה במלואה.
בנובמבר נתקבל איתות בכנף לפיו
אוניות־תובלה של הצי המלכותי יגיעו
בקרוב לאסוף את אנשיה הביתה .הגר-
עין האחרון הפליג על גבי סיפון
ייקניה״ ,שעגנה בנמל שבסקוטלנד ־7ב
בדצמבר.

משלחת קטנה זו של חיל־האויר
המלכותי סימלה את כוונתה של ברי-
טניה לעזור לרוסיה ,שעה שצ׳רצ׳יל
נזקק נואשות להרוויח זמן .ההצלחה
שהשיגה בקידום היחסים בין אנגליה
ורוסיה באותה עת קריטית ,היתה מעל
ומעבר למימדיה האמיתיים.
מדהימה העובדה ,שבאמצע מלחמה
בהיקף כה עצום ,דווחה ההתקדמות
שהשיגה הכנף ,שנמצאה בחזית
הצפון־רוסית המרוחקת ,באמצעי
התיקשורת הסובייטיים .יתרה מזאת,
ביצוע הפרוייקט לפי מיטב המסורת
הבריטית הבטיח את מקומו בהיסטוריה
הרוסית בקבלת עיטור לנין  -היחיד
שניתן לכוחות זרים במהלך כל מלחמת
העולם השנייה.
לרוסים היתה הזדמנות ייחודית לע-
בוד בצמוד לחיל־אויר זר .במהלך תקו-
פה זו הם רכשו יכולת ביצועית וידע
נרחב על דרכים וגישות עבודה מערב-
יות במיגוון נושאים טכניים וטאקטיים,
כולל כוונות־ירי ,חימוש ,דלקים
גבוהי־אוקטאן ,מכ״ם וחיווט ,הרכבה
יהשמשת מטוס־קרב בריטי וטכניקות
קרביאויריות.
המשלחת לא היוותה מחווה סימלית
בלבד ,אלא אף סללה את הדרך
למשלוחים נוספים בקנה־מידה גדול
שכללו משלחות טכניות נוספות ,לאי־
זור מורמאנסק וארכאנגלסק .תוכנית
הסיוע הגדולה שבוצעה בהמשך השפי-
עה רבות על תוצאות המלחמה :שיירת
אספקה אחת יכלה לספק דיוויזיה רו-
סית שלמהו וכך היתה .כנף  151שלב
מוקדם ובעל חשיבות הראוייה לציון,
בעמדה בסטאנדרטים גבוהים של בי-
צוע והתנהגות לכל אורך הדרך.
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הוק ננעל על מל״ט
4ך כ״ם ה״משקפיים״ ) (H.P.I.נעול על המטרה .ראשיהם של מאות לוחמי נ״מ
 »Jעוקבים אחריו בדריכות .בתא הבקרה המתח עצום ,ובחוץ כוססים קצת
צפורניים .לאחר שניות מספר נשמע רעש חזק מכיוון טיל ההוק הצבוע אדום
וכסף .ב״מבער ״מלא הוא משתהה קלות ואז ,בתנועה אצילית ,הוא מזנק בקול
רעם אדיר ,רושף ושוצף ,אל שמי התכלת ,לעבר אוייבו האוירי .במהירות רבה
דמותו קטנה והולכת ,וזמן קצר לאחר־מכן נראה עשן של פיצוץ הפולח את
המרומים .הטיל הפיל את המטוס ללא טייס ,ואחרי הברק  -הרעם ,קול הפיצוץ
המניע באיחור.
לאחרונה
ביצע
חיל־האויר
של
החוקים
מערך
מאת יואב וינוגוד
שיגורים של טילי הוק לעבר מל״טים .כל הטילים
ששוגרו פגעו והשמידו את המטרות .המל׳יטים
שוגרו בכיוון שיגורו של טיל ההוק .לאחר כמה
עשרות ק״מ סבו ופנו לכיוון כמטוס)הסוללה אוייב
המתקרב לגיזרת (.הסוללה סוללות ההוק גילו
אותם בצני המכ״ם ,נעלו עליהם ,עקבו אחריהם,
החלו בספירה לאחור ,שיגרו טילים והפילו .מהירות
המל׳׳טים בזמן הפגיעה היתה ־200כ מטר לשניה,
כשמהירות טילי ההוק היתה ־750כ מטר לשניה.
בתוך תא הבקרה חשים באוירת מתח עצומה.
כולם דרוכים ,קשובים לכל אנשי הבקרה ולטכ-
נאים ,רתוקים אל צגי המכ״ם בציפייה .ואז...
״כששמענו שהטיל יצא ,הרגשנו הקלה .עם שיחדור
הטיל ,השתחררנו מכל הלחצים ,ומייד לאחר הפגי-
עה הרגשנו נהדר .זאת היתה חווייה אדירה .בין
המצויינות שחווינו עד היום ״ מספר סגן נתן,
מסו״ל ,כשברק קל ניצת בעיניו.

״כל הסוללה היתה שותפה ,כולנו שיגרנו ״ אומר סגן אבנר ,קצין טכני,
שאחראי על טכנאים בעלי שבעה מקצועות שונים .ראובן מוסיף :״השיגור
המוצלח של סוללתנו הגביר את האמון של האנשים ;במערכת יכולנו לבחון את
פעולותיה בזמן ״אמיתי.
סרן רענן ,רמ״ד הוק במיפקדת כוחות הנ״מ ,אחראי על ביצוע חשיגורים,
אומר :״בשיגוריס שביצענו לאחרונה ,מטרתנו היתה לבחון את יכולתו של ההוק
כנגד סוגים שונים של מטרות ,בעלות איפיונים מסויימים .בשיגורים אנו מציבים
מול מערכת חהוק מטרה בעייתית ,ובודקים את
הכל ,החל מגילוי ,דרך רכישה ,דרך עקיבה ,וכלה
צילם עמיו חדד
בירי ובפגיעה .היה לנו חשוב לראות ,כי אכן הכל
פועל היטב ,כולל שלב הירי ושלב ״הפגיעה.
רענן מדבר בהתלהבות על המוראל הגבוה של
אנשי סוללות ההוק בעקבות השיגורים :״כל מי
שראה את הטיל הזה ,בעל כל־כך הרבה אנרגיה,
עולה בעוצמה אדירה לאויר ,עבר חווייה בלתי־
רגילה .יותר חזקה מהמראת מטוס ,משיגור של טיל
אויר־אויר או ממטווח של נ״מ קני .ראיתי בעיניים
של אנשי סוללות ההוק שצפו בשיגורים ,שזה עשה
להם משהו .זה היה רגע ״נהדר.
טילי החוק אינם משוגרים בתדירות גבוהה כמו
מספר המטווחים הנערכים בנ״מ הקני ,אך הסוללות
נמצאות כמצב טוב ,הן מבחינת כוח־אדם ,והן
מבחינת מערכות ההוק עצמן .באימונים בדמיין
ובתרגילים עם מטוסים מושגות תוצאות
משביעות־רצון.
בשיגורים ,הטילים כולם פוגעים.
73
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מאמן כוונים חדש מתוצרת ישראל נחשב לסימרלאטור הטוב בעולם לכווני נ״מ

אימון נ״מ בכיוון הנכון
בתמונה הגדולה:
למעלה
סיגל בפעולה .מדריכה
כוון על תותח 2היס מיימ.
החניך יושב בתוך
התותח.
למעלה :מדריך
בפעולה בתא מאמן
הממוחשב.
הכוונים
בעמוד ממול :תותח 02ה־
מיימ .תא מאמן בלמים
מאחור .צילם :שלמה
וולקוביץ׳

מאת יואב וינוגרד
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מאמן כווני נ״מ חדשני ,שפותח על־ידי
חברת ייסימטק״ )חברה־בת של תדי־
(,ראן מוכנס בימים אלה לשירות מערך
הניימ.
המאמן )(סימולאטור נועד לאמן את
כל כווני מערן הניימ ,ולכן הוא מותאם
כיום לוולקן ,־20ל מ״מ 32ול־ מיימ,
ייויהית מותאם בעתיד לכלים נוספים
)אולי אף לטילי (.הצ׳פארל
מערכת המאמן מורכבת מקרון־אימון
ומיחידות תותח .יחידות התותח מורכ-
בות על תותחים מיבצעיים ,ומחוברות
לקרון האימון .בתוך הקרון ישנן שלוש
שידות :שתי שידות הפעלה ושידת
מכשירים .שידת המכשירים מכילה את
יחידות החניכים המקושרות ליחידות
התותח ,ושידות ההפעלה מתפקדות,
אחת כשידת המדריך ,והאחרת כשידת
שיחזור.
המערכת ,לדברי סא״ל פי ,קצין
הדרכה ראשי של בית־הספר לניימ,
היא ייסופר־מודרנית״ .היא בנויה על
טכנולוגיות מתקדמות :מחשבים ,אמצ-
עי זיכרון מתקדמים ,אמצעי תצוגה
איכותיים וטכנולוגיית ווידיאו־דיסק
ליצירת תרחישים .הווידיאו־דיסק

מריץ תרחיש אמיתי של מסוק/מטוסי
אוייב התוקף מטרה קרקעית .התרחיש
הוא מציאותי ומבוסס על צורות תקיפה
אויר־קרקע של מטוסי ערב.
התרחיש מופיע על נוף אמיתי ,כזה
הצפוי במציאות .ישנם משחקי אור
וצל ,סינוור שמש ,חשיכה ועוד .אפילו
העשבים בתמונה נעים ,כשמופיעה
בתרחיש רוח .מסוק/המטוס הנראה על
התרחיש מגיע ,מתרומם ,צולל ,שובר,
נופל או/ו חוזר .הוא לא מטוס סתמי,
אלא דגם מוגדר של מטוס ,לדוגמה
52מיגי או 72.מיג־
כדי להשיג זאת ,בנו את הדגמים של
מסוקים/המטוסים בדיוק רב ,על כל
פרטיהם ,צילמו אותם במעבדה,
ייוייהלבישו עליהם נוף אמיתי .זהו
ההבדל הגדול בין מאמן הכוונים
החדש ,לבין הישן ,שבו הקרינו תמונת
שחור־לבן סתמית של מטוס על סרט
של  35מיימ.

תחושה של ירי אמיתי
היתרון הגדול הוא בכך ,שהכוון
יתאמן נגד צורת התקיפה הערבית מן

האויר ,ויהיה מוכן ומיומן למצב כזה.
לשם כך יש ייספריית ייוידיאו מקומית,
בעלת מספר רב של תרחישים .המד-
ריך ,כמובן ,יכול לשנות נתונים בתר-
חיש המוכן מראש )כמו את המהירות
או את סוג (.היעף
עוד יתרון חשוב ביותר של המאמן
הוא שהמשוב )(,הפידבק שניתן לחניך
הוא ממוחשב ,וכולל ,למשל ,ציונים על
מספר פגיעות החניך ועל עקיבתו,
בהגבהה ובצידוד ,ביחד ולחוד .המחשב
יכול לדווח לו ,למשל ,שבהגבהה הוא
בסדר גמור )ציון  ,(10אך הוא צריך
לשפר את הצידוד.
במאמן הישן הוענקו הציונים עליידי
הערכת המדריך ,והם כלל לא היו
מדוייקים .במאמן החדש  -עולם אחר.
המחשב גם מוציא ,בין השאר ,מדפסת
שבה מופיעות התוצאות של החניך
בתרגיל ,כולל הגראפים של ההגבהה
ושל הצידוד ,עם הציונים עליהם.
החניך מקבל את המדפסת ,יודע במדויק
מה עשה ,ויכול לשפר את הנדרש
שיפור.
הכל כמו במציאות .לא רק התרחיש
שהכוון רואה לנגד עיניו ,אלא גם
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הפקודות שהוא מקבל .המחשב או
המדריך יכול לתת לו אותם ,כאילו היה
מפקדו ,והוא יכול אף לקבל את ההור-
אות בכריזה הסוללתית .נוסף על־כך,
המחשב נותן תחושה של רתע לכוון,
כשהוא יורה ,כפי שקורה לו בירי
אמיתי.
הסימולאטור אף מדמה את רעשי
המטוס .הכוון פשוט־ מקבל הכל כאמי-
תי ,ואז הוא יכול לחסוך באש חיה .זאת
ועוד .הירי במיטווח הוא לא על אחד
ממטוסי האוייב ,ואילו בדמיין הזה
ישנם סוגים רבים של מטוסי אוייב,
שאף מתנהגים לפי אופיים ולפי התו״ל
שלהם .כך שמלבד החיסכון הגדול
בתחמושת ובמשאבים ,הירי בסימולא־
טור הוא אמיתי יותר מאשר במיטווח.

נתונים של להיט עולמי
יתרון נוסף של הדמיין על מיטווח או
על תרגיל עם מטוסינו ,הוא שאין
הגבלה בשעות האימון .אין עלות כס-
פית לאימון בו ,מלבד תיצרוכת החש-
מל ,שהיא זניחה ביחס לעלות הגבוהה
של הפגזים ושל שעות הטיסה .בדמיין
לא צריך גם להוציא כלים לשטח,
לסגור אזורים או לתאם עם מטוסים.
אפשר להתאמן שם  24שעות ביממה,
רצוף ,ללא הפסקה ,בלי תיאומים וללא
הגבלות.
אך היתרון הגדול והחדשני של מאמן

הכוונים הזה הוא בכך שהוא מערכת
ניידת ,מערכת פורשת .מאמן הכוונים
הישן הוא סטאטי ועל הלוחמים מהגדו-
דים להגיע אליו .מעתה לא צריך
להביא אותם ,להחזיר אותם ,לסבך
ולהסתבך .כך גם אפשר להשאיר אותם
על כנם ,בכוננות מיבצעית ,והם יכו-
לים להתאמן ,מבלי לבטל את הכוננות,
על כליהם הם.
בשל כל היתרונות הללו ,אין זה
מפתיע כלל ,שחברת ״סימטק״ נמצאת
במגעים עם צבא ארצות־הברית .הצבא
האמריקני דן על רכישת  800מאמני
כוונים .מאמן כווונים עולה כמיליון
דולאר.
להערכתו של סא״ל /פ ״המאמן הזה
יהיה להיט עולמי ״ הוא מוסיף ,כי
״אין לו מתחרה בעולם ,מלבד דמיין
מערב־גרמני מסויים ,שהוא פחות מוצ-
״לח.
לחברת ״סימטק״ הישג נוסף .היא
גילתה דרך לשיפור תורת־הלחימה של
־20ה מ״מ ,שהיתה נהוגה שנים רבות,
ומאז השתפרו תוצאות הירי בתותח.
המאמן יכול לאמן כוון אחד ,ויכול
אף לאמן בו־זמנית פלגה שלימה .המד־
ריך נותן את ההוראות על־ידי נגיעה
קלה בצג המחשב ,במלה המתאימה.
במאמן ישנה האפשרות לבחור את סוג
הירי ,סימולאטיבי או אמיתי ,וכן גם
את סוג המטרה )סימולאטיבית או אמי-
(,תית כך שאפשר לפעול בכל אחד
מארבעת הצירופים :א .ירי סימולאטי־
בי על מטרה סימולאטיבית :ב .ירי
אמיתי על מטרה סימולאטיבית :ג .ירי
סימולאטיבי על מטרה אמיתית :ד .ירי
אמיתי על מטרה אמיתית.
לאחר בחירת אופן הפעולה מכניס
המדריך את נתוני החניכים המתרגלים,
ובוחר בתרגיל לביצוע ,על־פי
קריטריונים של דרגות קושי .הוא יכול
לתת ,למשל ,תרחיש של :מטוס ,F-5E
יעף מס׳  ,3מהירות  250קשר ,ומתקרב
ישיר :או אלפה־גיט ,יעף מס׳  ,2מהי-
רות  150קשר ,חוצה מימין.
במהלך התרחיש מוצגת ,על צג
המחשב המדריך ,היסטוגרמה של
ביצועים בזמן אמיתי .היא מתארת את
מרחק ההחטאה כפונקציה של הזמן,
עבור כל אחד מהכוונים .כמו־כן ניתן
למדריך לבחור את הכוונים שברצונו
לראות את נקודות הכינון שלהם על
הצג.
בגמר התרחיש מוקפאת תמונת
ההיסטוגרמות על המסך ,ומוצגים ציוני
המתאמנים כפי שהושגו במהלך התר-
חיש .המדריך יכול לנתח את ההפניה,
את הרכישה ,את העקיבה ואת הירי
של החניך ,על־פי ציון נפרד לכל נושא,
ועל־פי ציון משוקלל .המדריך אף יכול
לשמור את התרחיש לצורך שיחזור,
שבו הוא יכול להראות לחניך מה עשה.
ניתן אף להקליט ולשמור את כל
התרחישים שעושה החניך ,וכך לעקוב
אחר התקדמותו.

שי קסדה .בעמדה מצאתי ,מלבד צג
המחשב ,גם כפתורי הפעלה ודימום,
נצרת ירי ,לחיץ ירי וסטיק.
תותחי פנה לכיוון השעה תשע,
כשקיבלתי נתונים ,כי מטוס 72מיג־
מתקרב לעברי ישירות בשעה ש?וונה
שלי .הפניתי לעברו את התותח ,אך לא
הפלתי .בתרחיש אחר ,עם מסוק מי־
 ,24שהגיח בשעה  ,11כבר הצלחתי
יותר.
בתרחיש השלישי ,שוב עם 42,מי־
כבר עליתי על מסוק האוייב עם הכ-
וונת ,לאחר שהפניתי את התותח,
רכשתי את המטרה ,ועקבתי אחריה
בצורה לא רעה .לא היפלתי ,מכיוון
שלא השכלתי לשמור תחמושת לרגעים
בהם המסוק היה במרכז הכוונת שלי.
בפעם הרביעית ,אני מרגיש ,הייתי
כבר מפיל .זאת מעין הוכחה לכך,
שמירי לירי משתפרים ,וזאת בדיוק
הגישה במאמן הכוונים.
מי שכיוונה אותנו ב׳איך /לכוון זוהי
סיגל בניזרי ,מדריכה במאמן הכוונים.

היא כנראה ,הבחורה הראשונה בעולם
שמפעילה שלושה סוגים של תותחי
נ״מ ,כולל הוולקן ,ויוצאת למיטווחים
בשלושתם ,מבלי לעבור טירונות נ׳׳מ,
בית־ספר לנ׳ימ ואימונים בגדודים.
סיגל התגייסה לפני פחות משישה
חודשים ,וכבר מאמנת כוונים ותיקים
בנ״מ ,ומשגרת אש חיה .המאומנים על
ידה יודעים ,בדו־ך־כלל ,להפעיל רק
כלי נ״מ אחד ,בעוד שהיא ,לעומתם,
עוד תדע בקרוב להפעיל גם את ־40ה
מ״מ ,החדש והמצויין.
סיגל מספרת :״אני חולשת על כל
הנ״מ .מכירה ויודעת הכל על הכל .אין
עוד הרבה כאלה בנ״מ ,ובטח לא בנות.
התפקיד הוא נהדר .זו חווייה ״גדולה.
הצבתה במדריכה במאמן הכוונים
חוסכת בכוח־אדם לוחם .כך ,במקום
שיביאו את אחד הלוחמים מהגדודים,
הביאו מדריכה .גם כך כולם מרוצים:
מערך הנ״מ מרוויח לוחם ,לחיילת יש
ג׳וב מהנה ,והחיילים מקבלים הדרכה
ממדריכה .מאמנת כוונים.

מהלך של התקדמות
ניסיתי ,הלכה למעשה ,מהלך של
התקדמות ברמת הכיוון .התמקמתי
בעמדת הכוון של ־20ה מ״מ ,כשלרא־
75
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יינאט ״ - 21סרט חילוץ נועז במסוקים

ייזה היה פתאומי ומפחיד .פתאום
אתה תלוי בגונה עשרת אלפים
רגל בלי חמצן ,בקור מקפיא .אחרי
 30שנה בחיליהאויר ,אתה נוטש
מטוס לראשונה .יישמתי את כל
תורת המילוט וההישרדות שלמדתי
בחיליהאויר .לפתע הבנתי עד כמה
היו חשובים קורסי הריענון
שעברנו מדי שנה בשנה .התחלתי
לטשטש את עקבותי ממרחק
עשרות מטרים ממקום ;הימצא
ודאגתי להתכסות בעלים רחבים
ועבים .שמרתי לעצמי פתח הצצה
ופתח אחורי להמלטות .האקדח היה
צמוד אלי כל הזמן דרוך עם כדור
ייבקנה
מאת דרור מחם

יפור הפלת מטוסו של לט.
•m
 ^^^Bקולונל אייסיל האמבלטון,
• אבי תורת ההפצצה של
•
 Iחיליהאויר האמריקני בוויי
fl
 ^^^Bיטנאם ,מעבר לקווי הווייט־
קונג ,וחילוצו הנועז במסו-
קים ,הוא ללא ספק ,אחד מסיפורי
הקרב המרשימים ביותר ,גם על הרקע
הדראמטי של המלחמה.
זהו סיפורם האמיתי של שניים -
אחד  -איש לוחמה־אלקטרונית מוטס,
שנטש את מטוסו הפגוע ,והשני -
טייס־קישור ,שמלווה אותו מן האויר
ומעניק לו סיוע צמוד עד שהוא מחלץ
אותו במסוק .שחקנים נוספים במחזה,
המתרחש רובו ככולו במעבה הג׳ונג׳
לים הרוחשים אנשי ווייטקונג ,הם
טייסי מסוקי החילוץ האמריקנים ,שלא
היססו לסכן ואף לשלם בחייהם בנסיי
ונות החילוץ החוזרים ונשנים לט.
קולונל האמבלטון ,שנדמה היה ,כי כל
כוחות הווייטקונג נרתמו למשימת
איתורו וחיסולו.
עוצמתו הדראמטית של הסרט ייבאט
,21״ מתחדדת עקב כך ,שלסיפור
העלילה יש גרעין מוצק במציאות.
במשך  12יום ,סבל סא״ל האמבלטון
מזיהומי פציעות ,תשישות והזיות,
וניהל קרבות פניס־אליפנים מאחורי
קווי האדיב ,במרחק של  12מייל
מגבול ווייטנאם־תאילנד .המאמצים
לאיתורו ולחילוצו של האמבלטון,
שזכה לשם הצופן ייבאט 21״ בחילופי
הקשר בינו לבין מחלציו ,הפכו למי־
בצע החילוץ הגדול ביותר בתולדות
חיל־האויר האמריקני ,שתוכנן ונוהל
על־ידי אדם אחד.
כאתר לצילומי הסרט נבחרה מאלא־
זיה .לצורך הצילומים נשכרו חמישה
מסוקים ,שעברו הסבה למסוקים צבא-
יים כולל 602,בל־ 212,בל־ סיקורסקי
 jolly Greenומטוס ססנה סקיימאסטר
אחד ,שלאחר שהותקנו בו מינשאי־
ראקטית ,הפך 20,לססנה־ ששימשה
את סרן דניס קלארק ,טייס הקישור,
לאורך מיבצע החילוץ .מטוס בואינג׳
 747שימש לתובלת הססנה ,הציוד

והאנשים מארה״ב למאלאזיה.
וזה סיפור העלילה:
ינואר  .1968ווייטנאם .סגראלוף
האמבלטון ,איש ל״א מוטס ,עסוק
במשימת שיבוש אלקטרוני של טילי
סאם צפון וויטנאמים ,בעיצומן של
ההכנות לקראת בליץ הפצצה אמריקני
על מטרות צפוניות לאורך הגבול .בגיל
 ,46הוא אולי זקן מדי למשימות כאלה.
מכל מקום ,אין ספק כי הוא זקן מכדי
להיות מופל .אבל הוא מופל ,ונלכד
מאחורי קווי האוייב .סרן דניס קלארק,
צעיר ,אמיץ ,עסוק במשימות סיור
מסוכנות ,ממש באותו איזור .ביום
ובלילה ,הוא טס נמוך ,בגובה צמרות
העצים ,בטריטוריות! הווייטקונג ומא-
תר מחפורות ארטילריה ,תנועת־
כוחות ,כלי ניימ ושאר מטרות מזד-
מנות ,שעשויות לעניין את מפציצי
הקרב האמריקניים .ממש לפי חזרתו
המתוכננת הביתה ,לאמריקה ,הוא
מחנק להדריך ולהביא את ייהאס״,
האמבלטון למקום מיבטחים.
תמשך) בעמי (82
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בל

ארור ייבול

לרוטים

־F-18
 F-16 , F-14ו 4
מאות
ולרוליל
מיגים.
יטילו

רמתורלכוים
כבל

, STEALTH

למו

.

F-117H
לא

מטולי

צריף

;רפואיות

בדיקות
שעת

טיהרו

הבר

אללי

דוילאריבו

מאת
78

יואב

לא הבולרו

וינוגרר

ן בנה מיגים טס מעל לנגב,
לא אין זה יינשר הברזל־
^^^,L״ ואף לא תסריט מלח־
מה עתידית .הפעם נטוס
 Iבססנה ,במשך שעות
I
 1מניוייורק לשיקאגו
1
 Iבחדר־ביתנו ,או נפיל עש־
^J
 Iרות מיגים בדיזנגוף־סנטר
• I Hבתל־אביב .משחקי
מחשב ,ההופכים את הג׳ויסטיק שבידך
לסטיק מטוס ,נמצאים זה שנים בראש
הלהיטים בעולם כולו .גם בארץ הם
מספר  1בחנויות המחשבים ובמועדוני
המשחקים.
קיימות דרגות הדמיה שונות של
משחקי מחשב בנושאי תעופה וחלל.
החל ממשחק פשוט ,דו־מימדי ,שבו
מטוס נלחם במטוס או מסק״ר לוחם נגד

שריון ,ועד לטיסה של ממש במחשב
בפלייט־סימולאטור סט החוקים אינו
)(.בפלייטיסימולאטור יש להבדיל בין שרירותי .נבחרים אותם החוקים לפי-
משחק מחשב תעופתי לבין תוכנת הם מתנהג מטוס כלשהו :מהי מהירות
הפלייט־סימולאטור .במשחק )כמו ה־ ההמראה ,מהי מהירות ההזדקרות ,מהו
 (SPACE INVADERSנעשית קביעת מצב הגילגול ,מהי השפעת המהירות
החוקים בצורה שרירותית ,וככל על קצב תנועת המטוס ,וכר .תיכנותו
שמשחקים בו יותר ,רוכשים מיומנות ,הוא ,כמובן ,הרבה יותר קשה.
עד שמגיעים לשלב מסויים בו מכירים
במשחקי המחשב ישנם חוקים
את המשחק ,שולטים בו ,ואז הוא שרירותיים של ניצחון או הפסד ,ויש
מפסיק ,בדרך־כלל ,לעניין.
מקום רב למזל ואריזות העין והיד.
במודלים כמו הפלייט־סימולאטור,
ממש כמו בחיים ,אין מצבים ברורים
י וזי • 4
של ניצחון או הפסד ,ויש מקום רב גם
לשיקולים ולהחלטות .זו הסיבה
שהפלייט־סימולאטור הוא מדמה הטי-
סה הטוב ,יחסית לשאר.
מאז הוכרז הפלייטיסימולאטור של
חברת ייסב־לוג׳יק״ עבור מחשבי
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ווו
הי.ב מ ,הוא אינו יורד מרשימת הלהי-
טים .מאז  1980הוא נמצא בראש
רשימת משחקי המחשב הפופולאריים
ביותר בעולם .בימי חייו ייראה״ כבר
אלפי משחקים שהפכו ללהיטים ושבקו
חיים ,כשהוא עדיין בראש.
־1983ב יצאו לשוק גם גירסאות
עבור מחשבי הקומודור ,האפל־ח
והאטארי .הגירסה שיצאה עבור המקי־
נטוש ,היא הגירסה הראשונה עבור
מחשב  32סיביות ,המנצלת גם את
היכולת הגראפית לציור תמונות ברו-
רות וגם את מהירות המעבד לשינוי
המצבים ,על־מנת ליצור משחק שייתן
למשתמש את תחושת הטיסה.
תוכנת הפלייט־סימולאטור מנצלת
את המחשבים ,בכל הגירסאות ,עד
לביט האחרון ,עד גבול היכולת .אין

עוד הרבה תוכנות בעולם ,שבהן
מתפעלים את המחשב עד קצה מעטפת
הביצועים המהירות)שלו וכמות הזיכ-
רון שבה הוא (.משתמש
הפלייט־סימולאטור מורכב עד כדי־
כך ,שנוהגים לבדוק תואמות למחשב
י.ב מ עליפיו .אם התואם מסוגל
להתמודד בהצלחה עם תוכנת הפלייט־
סימולאטור  -סימן שהוא בסדר.
הפלייט־סימולאטור מכסה תחומים
רבים של הטיסה ,החל ממערך מכשי-
רים מלא לפי דרישות ^־) FAAשלט-
ונות התעופה (האמריקניים ועד לתגו-
בות האוירודינאמיות של המטוס .הוא
מדמה את המציאות בדיוק רב .אם
תטוס ,למשל ,מעל ניו־יורק ,תוכל
להבחין בפסל החירות ,כפי שהיית
רואה ממטוס אמיתי ,באותה הזווית
ובאותו נ״צ על המפה .אף זמן טיסתך
מניו־יורק לשיקאגו ,יארך בדיוק כמו
בטיסה אמיתית .הפלייט־סימולאטור
כל־כך מציאותי ,עד שניתן להשתמש
באטלס או בספרות מיקצועית ,וייל־
ייטוס על־פיו ,ולאו־דווקא על־פי המ-
פות שבספר המצורף לתוכנה.
בפני ייהייטס 821בססנה־ שבפלייט־
סימולאטור ,ויושב בקוקפיט ,מודמה
לוח־מכשירים .מודמה גם חלון תא
הטייס ,ממנו ניתן להשקיף החוצה,
מכל הצדדים .ניתן לקבל גם מבט על
הקרקע שמעליה טסים ,איך נראה המ-
טוס ממגדל הפיקוח ,כיצד הוא נראה
ממטוס אחר )הטס (,במקביל וכיצד הוא
נראה מלמטה .מערכת זום מאפשרת
לקרב )(להגדיל את כל סוגי המראות.
לפני כל טיסה יש לבחור את זירת
ההתרחשות מתפריט מיוחד .הפלייטי
סימולאטור של המקינטוש מאפשר
לטוס בכל מקום בארהייב ,בין 118
שדות־תעופה .חמישה אזורים זכו לכי-
סוי רחב יותר מן השאר ,כך שיש בהם
פירוט של עזרי הניווט ,מסלולי ההמר-
אה והנחיתה ותמונות נוף .כך ניתן
לראות בניו־יורק את גשר ברוקלין,
בלוס־אנג׳לס את המארינות השונות
ובסן־פרנסיסקו את גשר הזהב.
מתפריט מיוחד ניתן גם לבחור את
עוצמת הרוח וכיוונה ,את גובה
העננים ,כמותם ואת תחום הערפל.
כמו־כן ניתן לבחור בעונת השנה,
המשנה גם את מועדי הזריחה והשקי-
עה ,כך שיום חורפי נעשה קצר יותר.

את הפלייט־סימולאטור ניתן להפעיל
במצב דדצדדי .גירסת סב־לוג׳יק של
התוכנה למחשבי אמיגה מאפשרת
לשני מחשבים להתקשר זה לזה בעזרת
כבל־קישור פשוט .האפקט הנוצר אכן
מעניין .בבת־אחת מקבלים מימד נוסף.
מיומנות טיס גבוהה נדרשת כדי לתרגל
טיסות־מבנה או קרבות־אויר.
בפלייטיסימולאטור אפשר יילטוס״
בהמשכים .ניתן להפסיק ,לחזור ולקפל
גלגלים ,להפסיק שוב ,ואז לחזור ול-
נחות  -יתרון מסויים על הטיסה האמי-
תית ...המכורים לפלייט־סימולאטור
נוהגים יילטוס״ בו במשך ימים שלמים,
כשרק הפסקות הכרחיות מפרידות
אותם מן המוניטור המעופף והמרתק.
את הפלייט־סימולאטור לא ניתן לל-
מוד תוך כדי משחק ,כמו שעושים
ייבייאסטרואידים של אטארי ,למשל.
צריך ללמוד תעופה על־מנת להצליח.
למי שכבר בקיא בהלכות התעופה,
לעומת זאת ,אין בעיות.
אחד כזה הוא סמס הררי  -טייס
)חיליהאויר(, ,ייאל־עליי שהוא גם
איש־מחשבים מובהק .הפלייט־
סימולאטור מהווה את נקודת החיבור
בין שתי אהבותיו  -לטיס ולמחשבים.
הצצנו לחדר השינה שלו וראינו שם
מכשירי טיסה רבים .אך אל דאגה ,הוא
לא גר בקוקפיט .המכשירים נמצאים
על צג המחשב ,לאחר שהוא העלה
תוכנית של פלייט־סימולאטור.
בפלייט־סימולאטור הוא עושה כבתוך
שלו ,מבצע את כל מה שרצית לעשות
עם ססנה מעל שמי ארה״ב ולא יכולת.
רק בדבר אחד נתקל סמס בקושי -
כשהוא מנסה לעשות לופ ו ...לא
מצליח .אנו מזכירים לו בעדינות ,שעם
כל הכבוד ,זה רק ססנה ,ולא ...B-2
האם ייטיסות״ רבות בפלייט־
סימולאטור יכולות לעזור בקבלה לקו-
רס טיס ובהצלחה בו?
סמס עונה :ייהיטיסותי הללו יכולות
לעזור להכיר מושגי־יסוד בתעופה.
לדוגמה ,במקום להסביר בכיתה מהי
השפעת ההגאים ,ניתן להמחיש זאת
בעזרתו .כך גם לגבי נוהל ההקפה.
לאימון בטיסותימכשירים ,למשל ,זה
עוזר בהחלט  -במקום להסביר בעזרת
שירטוט על הלוח ,ניתן להסביר
בפלייט־סימולאטור בעזרת אנימציה,
וכך התוכנה הופכת לכלי־עזר מצויין.

אך לא נכון יהיה לקבוע ,כי ליטסי
בפלייט־סימולאטור יהיו סיכויים טובים
יותר להתקבל לקורס טיס או להישאר
בו .מי שמשחק בפלייט־סימולאטור
אכן עושה בכך משהו לקראת קורס
טיס ,אך מעט .ישנן תכונות מסויימות
הקובעות אם המועמד טוב לטיס או לא,
ואלו הן שיקבעו בעתיד.
לעומת זאת ,היטיסותי בפלייט־
סימולאטור או דאיות בדאון ,עשויות
לקבוע כי הטס אינו מתאים לקורס
טיס .זה ייכן.
ובכן ,למי שעדיין לא הגשים את
חלום הטיסה ,הפלייט־סימולאטור הוא
האפשרות לביצוע טיסה כאמיתית .כל
זאת אם החובב הטייס מתמקד בנהלי
הטיסה עצמה .אך אם הדגש בחלום הוא
על הצד האוירי  -להיות אי־שם במ-
רום ,בגבהים ,אזי צריך בינתיים להס-
תפק בטיול במרומי מגדל שלום או
לטוס כנוסע בלבד...
החפץ ביותר ייאקשו״ קרבי ,גראפי-
קה מרשימה ,צליל וצבע ,ימצא את
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מבוקשו במשחקי המחשב המתוחכמים,
שבהם יוכל לטוס במטוסי־קרב
ובמסוקי־קרב ,כולל מטוסי סטלת׳
מתקדמים ומסק׳׳רים עתידניים .גם
לחלליות שמור מקום של כבוד.
נעבור ,לדוגמה ,לזירת קרב אוירי
שבעצם)ביס־התיכון מתרחשת בראש־
פינה ,בפאריס או בנען במחשב האי-
(.שי על נושאת המטוסים האמריקנית
״נימיץ״ ניצב מטוס  F-18חמוש בטילי
סיידווינדר וספארו .לאחר שאתה ממ-
ריא ־^18ב מכורסאתך־קוקפיטך ,נגד

כיוון הרוח ,מופיעה מטרה על צג
המכ״ם .בשל הקירבה לנושאת־
המטוסים ,אתה מחליט שלא להסתכן
ולהשתמש בטיל הספארו מונחה
המכ״ם ,המסוגל להעסיק מטרות עד
לטווח של  25מייל .לאחר שחמקת
בעצמך מטיל ״אטול״ אינפרה־אדום
ששיגר 12,המיג־ אוייבך ,אתה מצליח
להפילו בעצמך .אתה זוכה לנקודה
שחורה על מטוסך ,המסמנת את הפל־
תך ,על־ידי צוות מכונאים מופלא שמצ-
ליח לעלות לגובה של  15אלף רגל כדי
לבצע את משימתו...
זהו תיאור מתומצת של דקות מספר
במשחק  JETשל חברת ״סב־לוג׳יק״.
המשחק a־ JETיכול להטיס - F-16
להמריא ולנחות ממסלולים רגילים
לקרבות־אויר או לתקיפת מטרות
קרקעיות ,או להטיס  - F-18להמריא
מנושאת־מטוסים למשימות אויר־אויר
ואויר־ים.
במשימות n׳ F-16ניתן לתקוף מט-
רות קרקע כמו בסיסי טילים ,ליינים,
מאגרי דלק ומפעלים לייצור נשק מא-
יים .במשימות n־ F-18ניתן לתקוף
משחתת ״קינדה״ סובייטית .מטרות
האוייב מוגנות על־ידי טילי קרקע־
אויר ,שניתן להתחמק מהם על־ידי
תימרון חריף וטיסה בגובה נמוך.
במשחק אחר ניתן לנהל DOG
 FIGHTSעם מיגים ,לבצע ל״א נגד

האוייב ,לבצע תרגילי אירובאטיקה
ואף לנהל טיסות בצוותא ,כשאחד
השחקנים הוא הטייס ,והשני  -נווט.
המשחקים הללו נהנים מאפקטים
קוליים טובים ,מצבעים מרהיבים
ומשלושה מימדים .במקלדת מבצעים
שימוש מאסיבי לשם הפעלת המשחק.
H׳ לדוגמה יכול להיות הורדת/הרמת
גלגלים ,רווח׳׳  -חימוש ושיגור4 ,ר׳ -
פתיחת (.מנוע למשחקים מצורפות
חוברות ,המסבירות דברים רבים ,כגון
איך להמריא ,להתגלגל ,לשגר טילים
ולהתמודד מול ל״א .ברובם מתמודדים
מטוסים אמריקניים מדגמי  Fשונים נגד
מטוסי מיג סובייטיים על מספריהם
השונים.
אך יש גם משחקים בהם אתה זוכה
להטיס מטוסים ,שעוד לא נחשפו או
מטוסים הנמצאים בשלב התיכנון
בלבד ,ועוד לא קרמו גוף ומנועים.
משחק בו השחקן טס במטוס סטלת׳
 F-117Aנכנם לשוק עוד לפני שצורת
המטוס ופרטים עליו נחשפו ,ולכן
מכונה המטוס במשחק ) F-19כך כונה
המטוס בטרם פורסם שמו (.האמיתי על
עטיפת המשחק מופיע גם ציור משוער
של המטוס ,וכך ניתנה האפשרות המע-
ניינת לבחון מטוס לא מוכר דווקא מול
צג המחשב האישי.
עקב היותו בלתי־נראה לקרני
מכ״ם ,הכניס ^ F-117Aמימד חדש גם
במשחקי המחשב ,וכך ניתן לטוס בו
מעל לשמי ים־התיכון בכדי לתקוף
מטרות קרקעיות בלוב ,למשל ,מבלי
שמטוסי האוייב ייקלטו אותך במכ״מים
שלהם .רוב חידושי המלחמה האוירית
מוכנסים שם ונערכים קרבות מתוחכ-
מים ביותר ,על־פי האמל׳יח הקיים
במציאות ,לצד המצאות פרי דמיונם
של המתכנתים ,שהוסיפו לסד״כ הנ״מ
סוללות טק״א ...SA-10
אך לא רק במחשב האישי ניתן
ליירט ,אלא גם במועדוני המשחקים
למיניהם .ברבים מהם מובילים משחקי
האויר הקרביים בראש ,כמו ב״אמרי־
״קה בתל־אביב .שם ,במקום הומה
למדי ,מספר לנו אייזיק ,המנהל כי
״העניינים זזים ,תרתי־משמע :אחת -
כל הזמן יש חידושים .שתיים  -החידו-
שים האחרונים הם בתזוזות השחקן
שב׳קוקפיט׳ לפי תזוזות מסוקו/מטוסו
על ״הצג.
לא נותר אלא לבחון את אחד מ״כלי
״הטיס הללו .בחרתי במכונת־משחק
של מסק״ר ,בה השחקו־טייס יושב
/ב״קוקפיט׳ לרשותו ישנם :סטיק,
לחיץ טילי אויר־אויר ,לחיץ נגד)תותח
מטרות (קרקעיות וידית שליטה על
המהירות.
האסימון נבלע במכונה ואני מתחיל
לשחק־לטוס .אני ממריא ,ותוך שניות

נכנס לזירת־קרב סוערת הנערכת
ברחובותיה של עיר גורדת שחקים.
אני מתמודד )(לבדי מול עשרות מסק־
״רים של האוייב ,ואף נגד עשרות
טאנקים בעלי אש נ״מ ...אך הנחמד
מכל הם עשרות מטוסי הקרב ,שתוק-
פים אותי ,המסק״ר הבודד ,אשר למר-
בית הפלא מפילם כמו זבובים .עידן
חדש בלוחמת אויר־אויר של מסק־
״רים...
הכיף הגדול במשחק ,מלבד הגראפי־
קה המרהיבה והקולות הבוקעים משדה
הקרב ,היא התחושה כי אתה אכן נמצא
במסק״ר באמצע קרב מלהיב .לצלול
על שריון אוייב ולהשמיד אותו מגובה
אפס כמעט ,כשאתה אכן מרגיש פיזית
את הצלילה ,זו הרגשה טובה .לאחר
צלילה ״נועזת״ זו ,שבמהלכה אני
משמיד ארבעה טאנקים של האוייב
עולה חיוך על דל שפתי.
לאחר שהיפלתי מטוסים ,מסוקים
והשמדתי שריון ,בעת וכעונה אחת,
יצאתי לקרב אויר־ים מול כוח ימי ,רב
תותחים וטילי ים־אויר .לאחר־מכן -
קרב ,הדומה באופיו לראשון ,בתוך
נקיקים מסוכנים ,אפופי פופי נ״מ .כאן,
משום־מה ,המשחק נגמר ,קורה.
בתחום החלל יש משחקים בהם
מנסים להיות מציאותיים עד כמה שאפ-
שר )מבחינת כוח המשיכה (.וכר
במשחקי חלליות ניתן יותר דרור לד־
מיון ,והחוקים פחות מוגבלים על־ידי
מה שקורה במציאות .במשחקים אלה
בדומה למשחקי הטיס ,מתייעצים
המתכנתים עם טייסים.
האם משחקי המחשבים עוזרים לבח-
ינות לקורס טיס?
סמס הררי משיב :״הקואורדינאציה
שמתפתחת במשחק מסויים מתאימה
רק לאותו משחק ,או לסוג של המשח-
קים בו הוא כלול .אומנם ,המשחקים

במשחקי מחשב מפתחים תגובות מהי־
רות למערכת פקודות המפיעה במחשב,
ואף ניתן לשפר את הקשר שבין היד
לעין במשחק פעולה במחשב ,אך כדי
להצליח במיבחנים בקורס  -דרושות
תכונות נוספות .המשחקים יכולים רק
לעזור ״קצת.
מדוע זוכים דווקא משחקי התעופה
להצלחה הגדולה ביותר?
״נו ״טוב ,עונה סמס ,״זה ברור.
נושא הטיס נמצא מוביל בכל תחומי
התרבות :בקולנוע ,בפרסום ובספרות
וכך גם בתחום משחקי המחשב ותוכנו־
״תיו.
עד כאן סקירת הקיים .אך מה צפוי
בעתיד? אומר רן מוקדי ,מחברת
״אסכולה״ :״בדור החדש של המחש-
בים הביתיים )(,ארכימדס המחשבים
הם מהירים מאוד יחסית לדור המחש-
בים הביתיים הנוכחי .הם מבצעים סדר
גודל של למעלה מארבעה מיליון פעו-
לות בשנייה ,בעוד שמחשב סטאנדרטי
מבצע חציימיליון פעולות בשנייה .הם
מגיעים ־32ל אלף  Kבעוד שמחשב
רגיל מגיע ־640ל  Kבלבד ,כלומר הוא
נגמר׳׳ ־640ב סימנים.
כך ניתן להעביר סימולאטורים
מיקצועיים של מטוסי־קרב ,כדוגמת זה
של -ק61,ה־ למחשב הביתי .מובן,
שעם קצת התפשרויות  -הכורסה בסא-
לון לא תזוז בשבירה ימינה ...אך
הסימולאטור הזה יוכל לדמות את הנוף
החולף במהירות האמיתית של מטוס
הקרב )דבר שאינו קיים בתוכנות
פלייט־סימולאטורים (.קיימות התוכנות
שעליהן מדובר נמצאות בשלבי תי־
כנות.
התוכנות מכוונות יותר לעבר שימו-
שם של טייסים ,מאשר לעבר שימושו
של הציבור הרחב .אלו יהיו מספיק
מיקצועיות לשם כך .כבר כיום בודקים
אותן טייסים ,והתגובות שמתקבלות
מהם הן לחיוב .יתרונה הגדול של
תוכנה כזו ללימודי טיס ,הוא הסכום
המיזערי שהיא תעלה ,כעשרת אלפים
דולאר ,בעוד שסימולאטור מיקצועי
עולה כיום מיליוני ״דולארים.
ובינתיים  -טיסה נעימה בסאלון
האוירי שלכם ,שבסאלון.
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הבסיס ייהאזרחי של חיל־האויר נחנך בערב מרגש ורב־ רושם

מאת דפי ויטלה
א?^•) היה אירוע צבאי בהיסטוריה
בו לא עמד חיל־האויר במרכז
3
הבמה ,המסורת המפוארת של חיל־
האויר נמשכת ,עם הטייסים שייך לקו-
בץ המובחר״ ,אמר נשיא המדינה ,חיים
הרצוג ,ממניחי יסודות התעופה הראש-
ונים בארץ ,טייס בעצמו ,וחבר כבוד
בעמותת חיל־האויר ,בערב שנערך
לחברי עמותת דויל־האויר בייהיכל
ייהתרבות בתל־אביב.
עמותת חיל־האויר היא פרי מחש-
בתם של מפקדי חיל־האויר בעבר ובה-
ווה .מקור העמותה בייאגודת חיל־
ייהאויר ובמוזיאון חיל־האויר ,שהיוו
שני גופים נפרדים .העמותה היא גוף
המאחד את שני המפעלים ,במטרה
להגדיל את מספר החברים ותחומי
הפעילויות.
את נשיאות עמותת חיל־האויר מכב-
דים כל מפקדי חיל־האויר בעבר ובה-
ווה .בראשם ,יו״ר העמותה אלוף
)(מיל .עמוס לפידות.
כל מי שלזכותו שבע שנות שירות
בחיל־האויר ,או שנחשב איש צוות־
אויר ,רשאי להיות חבר בעמותת חיל־
האויר .אחרים שתרמו לחיל־האויר
במלחמותיו ונחשבים לידידי חיל־
האויר יתקבלו על־ידי ועדת החברים,
אחת מעשר ועדות העמותה ,שתפקידה
אישור קבלת חברים .אזרחים עובדי
צה״ל בחיל־האויר בעלי הוותק המת-
אים יכולים להצטרף אף הם.
עד כה רשומים בעמותה כאלפיים
חברים ועוד היד נטוייה .אומר אלוף
)(מיל .עמוס לפידות :ייבתקופת גיבוש
הרעיון זומנו כל מפקדי חיל־האויר
לשעבר ,וכולם חתמו על מיסמך ייסוד
העמותה .מטרות העמותה הוגדרו על־
ידי מייסדיה  -הידוק הקשר בין החיל
וותיקיו ,תוך שמירה על המסורת,
מורשת הקרב ,והערכים שאותם יכו-
לים להעניק רק עתירי ניסיון כבוגרי
החיל.
יחד עם זאת יסייעו חברי עמותת
חיל־האויר לחיל האויר ואנשיו ביצירת
דעת קהל חיובית ועזרה הדדית לפור-
שים מהחיל ,סיוע במציאת עבודה או
בכל בעייה אחרת.
מטרה נוספת של חברי עמותת חיל־
האויר היא שמירה על קשר עם משפ-
חות שכולות והנצחת זכר הנופלים
בקרבות או באימונים ,בנוסף על פעי-
לות חיל־האויר ,העושה ,כידוע ,רבות
בנושא .העמותה מעניקה יחס אישי,
כשהמטרה  -חבר עמותה כמלווה לכל
משפחה.
בעמותת חיל־האויר יש מתחילתה

העמותה ממריאה

בערב

העמותה בהיכל

התרבות :הפנים

חברים פעילים רבים .העמותה מחולקת
לוועדות ,כשלכל ועדה פרוייקט משלה.
האתגרים המעשיים הראשיים העומדים
עתהי על הפרק ,הם מוזיאון חיל־האויר
ובית חיל־האויר.
מוזיאון חיל־האויר ,בהנהלת תא״ל
)(מיל .יעקב טרנר ,נועד להיפתח לקהל

אומרים הכל
הרחב כבר הקיץ ,אם השלמתו תתקדם
כמתוכנן .המוזיאון מסמל את הקשר
בין חיל־האויר ועברו ומוצגים בו מטו-
סי חיל־האויר ,ישן לצד חדש .בין
המטוסים יועמד לרשות המבקרים בו-
אינג ממוזג עם אולם הקרנה לכל סרט
שעיניינו חיליהאויר מורשתו ופיתוחו.

היום מוכשרים  14מטוסים במוזיאון
לטיסה והם מוטסים על־ידי סגל המוזי-
און .בית חיל־האויר ,העתיד לקום
בהרצליה ,ישרת את יחידות חיל־
האויר ואת חברי העמותה .בימים אלה
נאספות תרומות לתחילת הבנייה
וליצירת התשתיות.

שמחתי לקבל את הזמנתכם להשתתף בעצדת החגיגית של עמותת חיל האויו,
והטעם לשמחתי כפול :ראשית ,כנשיא המדינה אני בא לבטא את הוקרת העם כולו
לאנשי חיל האויר לדורותיו ,שניתן לומר ,ללא כל הגזמה :שהוא מאבני היסוד של
קיומנו ובטחוננו בארץ הזאת .הנכם מגשימים של שליחות לאומית נעלה ,שליחות
חלוצית במלוא מובן המילה ,ועל כך נתונה לכם תודתם של כל אזרחי המדינה .שנית,
כבעל כנפי טיסה אני שמח להזדמנות להשתתף בשמחתם של חברים למקצוע.
עומד אני כאן ומתבונן בכם ובעיני רוחי נזכו אני ברגעים אישיים מרגשים ובוגעים
לאומיים אשר לא ישכחו לעולם .זכרוני האישי מחזירני לטיסה ביירפיד׳ אל תוך הנגב
בעת המצור והנחיתה ליד מפקדת חטיבת הנגב של הפלמ״ח בניר־עם .אני נזכר בטיסה
בייאוסטרי מירושלים בעת המצור ,ממנחת החרום ,במקום בו נמצא היום גן סקר .אני
נזכר בימי הקרבות על לטרון ,כאשר נסעתי עם אלוף דוד מרכוס ז״ל לתל־גוף שם
שכנע מרכוס כמה מטייסי המח׳יל )אני נזכר בלו לנדט כאחד (,מהם לתת סיוע אויוי
בלטרון.
לא אחת נזדמן לי להעיר על היבט זה או אחר במערכת הצבאית שלנו על יעילות,
על הופעה ,על ומת משמעת ,על נכונות ואומץ .תמיד חזרתי ואמרתי כי אני מאחל
שהומה שקבע חיל־האויר כיעד תהיה נחלת כל יחידה בצהייל.
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חילוץ ממעבה
הג׳ונגל
סוף) מעמי (77
לסיפור הנטישה הלא־מתוכננת
ולאיומי הווייטקונג ,מצטרף גם אלמנט
מפריע נוסף  -הזמן .נותרו  24שעות
בלבד לתחילתה של הפצצה מאסיבית
המתוכננת להתבצע ממטוסי ,B-52
והיא תתבצע כך או אחרת ,אם יחולץ
האמבלטון ואם לאו.
היה זה ברור כי קלארק הוא זה
שייצא לחלץ את המבלטון .למעשה,
בילה יותר שעות מעל לוייטקונג
מאשר בבסיס עצמו .מטוס הלוחמה
האלקטרונית נועד לבצע שיבוש טילים
כצעד מקדים לתקיפת מפציצי־קרב,
שהיו אמורים להגיע למקום בעקבותיו.
המטוס שייט בגובה רב ,כאשר זיהה
אחד מאנשי הצוות על המסך טיל סאם
זריז ,שחדר לנתיב הטיסה של מטוס
הל״א למרות תימרוני ההתחמקות
ואמצעי השיבוש .הטיל פגע במטוס
הכבד באיזור האחורי של הגוף .ה־
 EB66נכנס לסיחרור סביב זנבו ,כשא-
נשי הצוות מחכים לפקודת הנטישה.
האמבלטון היה היחיד שהצליח להגיע
אל ידית ההפלטה ולמשוך בה בסערת
הסיחרור הפראי ,שאחז במטוס .הדבר
הבא שזכר ,היה היפתחות המיצנח.
מבט מהיר מסביב לא גילה לו מיצנחים
נוספים על זה שלו .הוא הוציא את
מסיכת החמצן מסרבלו והצמיד אותה
אל פניו.
ייזה היה פתאומי ומפחיד״ ,מספר
האמבלטון בספר ייבאט ,21״ בו מגולל
סיפור הנטישה והחילוץ מפי אלו
שביצעו אותו30 .״ שנה בחיל־האויר
האמריקני ,ופתאום אתה תלוי מעל
לווייטקונג ,בגובה עשרת אלפים רגל,
לאתר שנטשת לראשונה בתולדותיו
מטוס .היה קור מקפיא ,לא היה חמצן,
וגיליתי ,תוך ריחוף ,חתך עמוק בידי
כתוצאה מהנטישה בסיחרור .מלמטה,
ג׳ונגלים עד לאן שהעין יכולה לראות,
ומיפרצונים קטנים פה ושם .לא ראיתי
מטוסים שלנו באויר ,פרט לזה שלי,
שהסתחרר סביב עצמו בפראות .לא
היסטתי ממנו את מבטי והתפללתי
שהאחרים יצליחו לנטוש .אף אחד לא
יצא ממנו״.

 A-7מפזר מולושים
האמבלטון ,שנחת בינתיים ללא־פגע
בקרחת־יער ,בדק באותה שעה את
ציוד ההישרדות שלו .לאחר שהתרחק
כמה מאות מטרים מן המצנח ,יכול היה
לראות ממעבה העצים את קבוצת לוח-
מי הווייטקונג ,שגילתה את מצנחו
ובדקה אותו בקפדנות .דקות ספורות
לאחר־מכן ,נראה השטח כמו בעיצומו
של מיפגן צבאי :עשרות חיילים מלווים
בטאנקים ,ג׳יפים וכלי־ארטילריה הצי-
פו אותו ,וכל זאת במרחק של כמאה
מטרים ממנו .הסתבר ,כי צנח בדיוק
במרכזו של נתיב תובלה מרכזי של
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הצפוניים ,שהיו עסוקים בקרבות עם
הדרומיים מעברו האחר של השטח.
האמבלטון הפעיל את מכשיר הראדיו
שלו והחל לשדר .דניס קלארק ,שכבר
המריא למשימתו החדשה ,החל /לילטף
כהרגלו ,את צמרות העצים בכנפיו.
בקשר ,שמע את האמבלטון משדר.
הנ״צ הועבר אליו במהירות ,יחד עם
בקשה מנומסת מצידו של הסגן־אלוף
להתפנות מן המקום במהירות .החילוץ,
ענה קלארק ,ייאלץ להידחות בכמה
שעות מאחר שהלילה החל לרדת.
האמבלטון החל להתחפר בשטח לשה-
יית הלילה .יייישמתי את כל תורת
המילוט וההישרדות שלמדתי במשך
השנים בחיל־האויר ״ מספר האמבל־
טון .יילפתע הבנתי עד כמה היו חשו-
בים קורסי הריענון ,שעברנו מדי שנה
בשנה .התחלתי לטשטש את עקבותי

לכן .באותה שניה ,הגיח אינטרודר A-7
שפיזר מעליהם מאות מוקשי־קרקע.
פאנטומים ,שהגיעו קצת אחר־כך ,ביצ-
עו הפצצה ביער הסמוך.
קלארק ,ששלט ביד רמה במטוסי
הקרב ,עלה על הקשר והודיע
להאמבלטון להתכונן למסוק.

הדדייטסדגנ רוצח טייסים
ואכן ,כעבור דקות מספר ,הופיעו
מעל צמרות העצים שני מסוקים .יואי,
502בלי חמוש במיקלע כבד ,וצ׳ינוק
לחילוץ .אולם ,בעודם מתקרבים לאחד
משדות האורז שמדרום ,הגיחו מתוך
העצים אנשי הווייטקונג ,חמושים
בטילי־כתף ומיקלעים ,ופגעו ישירות
במסוק הכבד .לאחר חילופי־אש קצרים
סיים הצ׳ינוק את חייו על הקרקע,

מימין :הטייס המחלץ השחקן) גילן (גלובר ולט .קולונל
ממרחק עשרות מטרים ממקום הימצאי,
ודאגתי להתכסות בעלים רחבים וע-
בים .שמרתי לעצמי פתח הצצה ופתח
אחורי להימלטות .האקדח היה צמוד
אלי כל הזמן ,יידרוך.
מבנה של פאנטומים ,שהגיע למקום,
כמו משום־מקום ,הטיל חימוש על
הוייטנאמים ,מיוזמתו ובהתאם להנחיו-
תיו של קלארק ,המסתובב בסביבה.
מספר קילומטרים מצפון להאמבלטון
המתחפר לקראת הלילה ,במחפורת של
הווייטקונג ,מצליח קולונל טראנג לע-
לות על חילופי הקשר בין קלארק
להאמבלטון .אגב כך ,הוא לומד כי
האמבלטון מכונה ייבאט ,21״ וקלארק
ייבירד דוג״ .עוד הוא מתבשר ,כי מסוק
חילוץ יגיע למקום בבוקר ויאסוף את
הלוחם המסתתר .מיידית ,הוא מורה
לאחד מקציניו לתגבר את הכוחות
הסורקים אחריו ,ולהכין מארב טילים
למסוק החילוץ.
בבוקר המחרת ,התעורר האמבלטון
למשמע צעדים קרובים מאוד אליו .הוא
ראה נער ווייטנאמי הנועץ בו מבט ,אך
בטרם שלף את אקדחו ,נעלם זה בסבך.
מלמעלה ,שמע את מטוסו של קלארק.
תוך שניות זינק על רגליו והחל במנו-
סה .סביר מאוד היה להניח ,כי אנשי
הווייטקונג יגיעו למקום תוך דקות.
ואכן ,לחרדתו ,הבחין ,תוך מבטים
לאחור בריצתו ,בחיילים הצפוניים,
שהגיעו ממש לנקודה בה שהה קודם־

האמבלטון ,ייבאס ,21״

בסמוך מאוד לשפת המים של שדה
האורז .טייס היואי ,שניסה להפנות את
מסוקו לאחור ,זכה גם הוא למטח פגזים
בפגיעות ישירות ,אולם הצליח להימלט
מטווח האש והוסיף לרחף בגובה צמ-
רות העצים.
ממקום מחבואו ,צפה האמבלטון
באימה בווייטקונגים ,שעינו ורצחו
בזה אחר זה את צוות המסוק ,שטייסו
נאלץ להכנס לתוך שדה המוקשים
שפיזרו המטוסים האמריקנים קודם־
לכן ,כשסירב לגלות את מקום מסתורו
של הסגן־אלוף המבוקש .תוך כדי כך,
החלו להתקרב אליו לוחמים צפוניים,
כשהם עושים שימוש במגלי־מוקשים.
הוא התחפר עמוק יותר ,כיסה על גופו
בעלי סוואנה והתכווץ.
האמבלטון וקלארק הבינו ,ממש
באותו זמן ,כי לחילופי הקשר ביניהם
היו שותפים .מעתה ,החלו השניים
להשתמש במונחים הלקוחים מעולם
הגולף ,אותו ,סביר להניח ,אין
הווייטנאמים מכירים.
קלארק ,שנאלץ לשוב לבסיס מחוסר
דלר ,קיבל דיווח עדכני על המתרחש.
בינתיים ,כשמתקרב מועד תחילת
ההתקפה על מעוזי הצפוניים ,פולט
אל״מ קיגן צרור קללות עסיסיות.
עתה ,משמתקרבת שעת האפס ,ומספר
האבידות בקרב טייסיו שניסו לחלץ את
האמבלטון מגיע לשישה ,נוטה הכף
לכיוון ביטול משימת החילוץ .יתרה

מזו ,נראה כי האמבלטון כבר אינו
בחיים .אך קיגן החליט לבצע את
התקיפה כמתוכנן ,בהתאם ללוח הז-
מנים.
מששמע דנים קלארק את החדשות,
והתבשר ,תוך כך ,שמטוסו קורקע עד
לסיום ההפצצה ,הוא אינו מהסס ,ומזנק
לתוך מסוק היואי בל של אל״מ קיגן.
הוא מתחיל את הפרק האחרון במסכת
האירועים המסחררת ישוב בתא הטייס
של מסוק ,שהטיס לאחרונה לפני ־20כ
שנה ,באחד משלבי קורם הטיס שלו.
לאחר המראה בסיחרור חסר־
שליטה ,תוך מחאותיו הרמות של אל״מ
קיגן ,יוצא קלארק לעבר הנקודה האח-
רונה בה השאיר את האמבלטון .איתות
זרחני בתוך היער העבות מכוון אותו
לנקודה הנכונה .בקשר ,הוא מכוון את
האמבלטון לעבר נקודה ,שנראית לו

השתקן) יין (הקמן
כמתאימה לנחיתת המסוק .מה שלא
ידע ,היה ,שהווייטנאמים נמצאים גם
הם בדרכם לשם.
לאחר שאינו מבחין בהאמבלטון
בסביבות נקודת החילוץ ,הוא מבקש
איתות נוסף ,שמגיע מייד .הוא מנמיך
בפיינל לנחיתה כשהוא מתקשה לנגוע
בקרקע עקב חוסר שליטתו במסוק.
עתה נפגשות העיניים של שני הגברים
לראשונה .באותה שעה ,היו נעוצות בו
מבין השיחים העבותים גם מספר זוגות
עיניים מלוכסנות ,וטיל סאם אחד.
לאחר שהנמיך עד למצב של חצי־
נחיתה  -חצי־ריחוף ,אסף את האמבל־
טון הפצוע והמריא בהדרגתיות .אש
הנ״מ פגעה בו ממש כשהיה בגובה
צמרות העצים .המסוק טולטל ,קירטע
כמה פעמים וירד מטה בסיחרור שטוח
אל מעבר לעצים ,שהפרידו בינו ובין
לוחמי הווייטקונג.
באותן שניות ממש ,החלה מיתקפת
13-52ה הרצחנית .האמבלטון וקלארק,
התחפרו עמוק בסמוך לגדות הנהר
סון־קאסילו ,כשהאדמה מסביבם מתפ-
רצת בהתפוצצויות אדירות .קלארק
צורח...
השקט שאחרי ההפצצה .מתחת
למעטה ענפים כרותים מזדקפות שתי
דמויות .האפילוג לסיפור הוא סיפונו
של סטי״ל אמריקני ,שביצע גישה עד
לחוף הנהר ,ועליו שרועים האמבלטון
וקלארק  -בדרך הביתה.
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מדריך

רשיון ט • •פרט
1

בעיקרון ,כל החפץ בטיס יכול להוציא רשיון .נערים
בני  ,17הגיל המינימאלי ללימוד ,השתלבו אף הם
ללא בעיות בבתייהספר לטיסה ,עד להוצאת רשיון
טיסה פרטי .המחיר נע בין חופשה משפחתית
באירופה לבין מכונית יד שנייה במצב בינוני .על
הכדאיות והפופולאריות יכולים להעיד עשרות
סניפים של בתי־ספר לטיסה הפזורים מאילת ועד
ראשיפנה ,ועלייה של 03כיס אחוז במספר תלמידי
הטיסה האזרחית בישראל בשנה האחרונה

מאת דפי ויטלה צילם רובי קסטרו
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ם»ע»מ~ורתר •2יהבדל של  30שקל לשעת טיסה
ווד לפני כשלוש שנים נחשב ענף
 MMהתעופה האזרחית בישראל למעין
מועדון אקסקלוסיבי ,בו חברים משוג-
עים לטיס בלבד .אבל ,עם התפתחות
הנושא בוזוייל ,ובעיקר בארצות־
הברית ,חל שינוי מהותי גם בצורת
ההתייחסות של הישראלי הממוצע לר-
עיון .היום ,כמעט לא רק ייהטובים
לטיס״ ,אלא גם השואפים לטוס.
בבתי־הספר לטיסה בארץ פועלים
כמעט יוצאי חיל־האויר בפרט וצה״ל
בכלל .בעיקרון ,כל החפץ בטיס יכול
להוציא רשיון .נערים בני  ,17הגיל
המינימאלי ללימוד ,השתלבו אף הם
ללא בעיות בבתי־הספר לטיסה ,עד
להוצאת רשיון טיסה פרטי .המחיר נע
בין חופשה משפחתית באירופה לבין
מכונית יד שנייה במצב בינוני .על
הכדאיות והפופולאריות יכולים להעיד
עשרות סניפים של בתי־ספר לטיסה
הפזורים מאילת ועד ראש־פנה ,ועלייה
של ־300כ אחוז במספר תלמידי הטיסה
האזרחית בישראל בשנה האחרונה.
מייד לאחר שיחת היכרות בה מועב-
רים לידיעת התלמיד נוהלי הלמידה,
מועלה החניך הפוטנציאלי לגיחת־
היכרות קצרה בה הוא מתרשם באופן
בלתי־אמצעי מהמגע עם השמיים.
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ייבטיסה הראשונה אני מעביר לחניך בחברת ייכנפי פז״ :ייהמיבדקים הרפוא-
את מהות הטיסה בכלל .אני בודק את יים כוללים צילום חזה ,בדיקת ראייה
השפעת ההגאים ויכולתו לשהות באויר ועוורון־צבעים ,בדיקות דם ,שתן,
במטוס ייהקל ,אומר רונן עמיר ,מדריך שמיעה א.ק ג ,ובדיקה כללית מקיפה.
טיסה ראשי בחברת ייאוויה״ .במטוס כעיקרון ,אדם שאין לו בעיה העלולה
הקל מורכבים למדריך ולחניך הגה לגרום לו לאובדן כושר פתאומי יכול
גובה ,מאזנת ,והגה־כיוון ,יחד עם ללמוד טיסה ולהוציא רשיון .נכים
מיצערת משותפת .ייבעיקרון ,מטוס בפלג גופם התחתון יכולים גם הם
ההדרכה הוא ממש כמו אוטו של מורה להוציא רשיון  -ויש לכך ייתקדימים.
במשך הזמן על בעלי רשיון לחזור
לנהיגה ,רק הרבה יותר משוכלל -
אנחנו יכולים להטיס יחד את ייהמטוס ,ולעבור בדיקות רפואיות על־מנת
לחדש את הרשיון  -אחת לשנתיים.
מסביר עמיר.
השלב לו מייחלים כל לומדי הטיסה ומעל גיל  - 40אחת לשנה.
הוא שלב טיסת הסולו ,בה טס החניך
חניך שעבר בהצלחה את הייאוב־
לבדו ,כשאשר המדריך משגיח עליו רול״ ,חייב להוציא תעודת־יושר.
ממרומי מגדל הפיקוח בשדה התעופה .התהליך מחייב להתייצב בתחנת משט-
לטיסת היחיד מגיעים התלמידים לאחר רה עם שתי תמונות דרכון .בתום
־25כ שיעורי־טיסה וסיום הבחינות הטיפול ,נשלחת תעודת היושר
התיאורטיות וכשברשותם יירשיון תל -מהמשטרה ישירות למינהל התעופה
מיד טיס״ .הרשיון לתלמיד ניתן על־ידי האזרחית ,שם עובר התלמיד בדיקות
רשות התעופה האזרחית בישראל ,ביטחוניות בפיקוח קצין הביטחון של
שהיא הגוף האחראי גם על הנפקת משרד התחבורה .השלב הסופי לקבלת
רשיון לתלמיד הוא תשלום שתי אג-
הרשיון.
קבלת יירשיון תלמיד ייטיס מחייבת רות :האחת לשם הנפקת תעודה רפו-
את החניך לעבור גם ייאוברול״ מקיף אית מהמינהל והשנייה לצורך הנפקת
אצל רופא תעופה מוסמך .מפרט דוק -הרשיון ,סך־כל התשלום  31 -שקל.
טור אבינועם בר־לב ,טייס בעל ותק תלמיד הטס טיסת סולו וחורג מנוהל
של ־23כ שנים ומדריך טיסה ראשי מסויים ,יציג את יירשיון תלמיד ייהטיס

שברשותו כאשר יועמד לדין.
ראש מינהל התעופה האזרחית ,יורם
מלמן ,מסביר :ייחובה על תלמיד השו-
אף לרשיון טיסה לטוס לפחות 40
שעות־טיסה בססנה ,מהן ־15כ טיסות
יחיד .אוירונים)באז׳ימים זעירי (משקל
החובה היא ־20כ שעות .הלימודים
בקורס משולבים .כשם שבהוצאת
רשיון על מכונית יש לשנן תיאוריה,
כך גם בכלי הטיסה .כדי להוציא רשיון
חייבים לדעת לשוחח בקשר ,להבין את
מבנה המטוס ,אך החשוב מכל הוא
להכיר ולדעת את כללי הבטיחות בא־
ייויר.

שדה התעופה בהרצליה :עיסת הסללל
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רים ,ושני סקיפר .ייביינשר מוכשרים
־60כ תלמידים במקביל לבחירות
התיאורטיות והמעשיות.
לבית־הספר ייסנונית״ יש ארבעה
סניפים בארץ .הצפוני ,אותו פוקדים
בני הצפון ,פעיל במחניים .בדרום,
ניתן ללמד בבאר־שבע וגם באילת ,עם
סניף בתל־אביב .ברשות ייסנונית״,
שני מטוסי ראלי ,שתי ססנות־ <,172
אצטק אחד6 ,צ׳ירוקי־ אחד I״TWIN
•OTTER
החיפאים השואפים להתקרב לעב־
יימים המפורסמים בזויזורם יכולים
לפנות לייכנפי פז״ .בביתיספר זה ־30כ
תלמידים ,לרשותם ארבע ססנות־
 ,172cשתי 251ססנות־ וסנקה מ-
מנועי.
בית־ספר מוכר נוסף ,אף הוא
בהרצליה  -יישחף״ ,מקצה ־40ל
תלמידיו שלוש 251,ססנות־ שתי
ססנות־ <13 ,172סססנה־ אחת ושלושה
איילנדרים .יישחף״ מפינה את תלמידיו
ללמוד תיאוריה ביישיר־גל״ ,בית־ספר
ללימודים תיאורטיים ברעננה ,שבו
נערכת הלמידה בקבוצות והמחיר זהה
פחות או יותר למחירים .בבתי־הספר
האחרים לטיסה  -בהתאם לסוג הרשיון
לקראתו לומד החניך.

בתי־הספר על סניפיהם השונים
מספקים ללומדים טיסה אפשרות ללי-
מוד התיאוריה ,במקביל ללימודים
המעשיים .ניתן להוציא בהם רשיון על
מטוס חדימנועי או דו־מנועי ועל מסוק.
המחירים במרבית בתי־הספר זהים.
שיעור טיסה מעשי של 251ססנה־
עולה  160שקל .מזה  40שקל לשכירת
המדריך ,־120ו שקל לתיפעול המטוס.
מחיר שיעור בססנה־ < ,172או בכל
מטוס הדרכה דו־מנועי אחר ,נע בסבי-
בות  190שקל .תעריף הגבוה ביותר
לשעת טיסה אחת בבתי־הספר האזרח-
יים לטיסה ,הוא במסוקים .עלות שעה
אחת מסתכמת 004בכ־ שקל.
בית־הספר האזרחי לטיסה הגדול
ביותר בארץ ,ייאוויה״ ,פועל בשדה
התעופה הרצליה ,בהנהלת רמי ברק,
יוצא חיל־האוויר ,ובתו אוסי .בבית־
ספר זה חמש 251,ססנות־ שלוש
ססנות־ < ,172ומסוק ג׳ט רנגיר BELL-
 206אחד .מאפשרים לימודי תיאוריה
בקבוצות או באופן פרטי ,בהתאם לר-
צון החניך .לבית־הספר מגיעים ־120כ
תלמידים מכל הארץ.
בירושלים ובהרצליה פועל בית־
הספר יינשר״ .ברשותו שלוש ססנות־
 ,152שתי (271,ססנות־נ שני איילנד־

מחירי לימודי התיאוריה שונים ממ-
קום למקום ,המחיר הממוצע הוא כ־
 1,200שקל ללומדים בקבוצות ,כולל
ספרות עיונית.
פועלית בשמי ארצנו גם בתי־ספר
לטיסה באוירונים זעירי משקל )אז־
(יימים דוגמת האולטרה לייט ,במרכז
ניתן למצוא את ייאומני ייהורייזן ויישי־
לוח״ ,הסמוכים לנתניה.
המקצועות התיאורטיים הנלמדים
בקורס טיס אזרחי
 .1מיבחן  R.T.ראדיו־טלפון  -נוהל
הדיבור באלחוט ,המיבחן נערך על־ידי
רשות הדואר ותוקפו בלתי־מוגבל מה-
יום בו עברת.
 .2חוקת אויר.
 .3מטאורולוגיה וניתוח קודים ומפות
סינופטיות.
 .4ידיעה טכנית כללית ואוירודינאמי־
קה.
 .5נווטות אוירית ,כולל תיכנון טיסה.
 .6הכרת נתוני המטוס עליו נבחנים.
)ספר (סגור
 .7שימוש בטבלאות המטוס עליו
נבחנים) .ספר (פתוח
תוקף הבחינות מוגבל ־12ל חודש
מיום מעבר הבחינה הראשונה .המינהל
מחייב לפחות  40שיעורים מעשיים.
חייב להיות תיאום מלא בין החלק
התיאורטי למעשי.
בבתי־הספר לטיסה מקובל כי חניך
ממוצע זקוק ־55־60ל שיעורים על מנת
לעבור את הבחינות .בחישוב מהיר,
אם אתה לוקח שיעור בשבוע ,מדובר
בשנה לפחות ,בהוצאה של  500שקל,
בממוצע ,לחודש.
בתעשיה האוירית מותר לעובדים
הזכאים לתגמולים ,להשתמש בקופת
תגמולים לתשלום שיעורי הטיס .התע־
שיה האוירית היא חלוצת החברות
בארץ המעודדת עובדים להוציא רשיון
טיס פרטי.

נל מה שרצית לדעת
על השגת הרשיון הנכסף
דוגמה לתכנית לימודים:
לימודים מעשיים
)שיעורי (טיסה

לימודים ומבחנים
עיוניים־

טיסה כללית כולל מצבי חירום
והכנה לקראת טיסת יחיד.
־17-12כ שעות.

מעבר מבחן R.T.

טיסות יחיד בהקפות )אימוני
המראות (ונחיתות בהשגת
המדריך ממגדל הפיקוח.
־5כ שעות.

מבחני מנהל התעופה האזרחית
 .1חוקת אויר.
 .2מטאורולוגיה.
 .3ידיעה טכנית כללית.
 .4נווטות אוירית ותכנון.
 .5הכרת נתוני המטוס.
 .6שימוש בטבלאות המטוס.

חזרה על טיסה כללית בשטחי
אימונים.
־2כ שעות.
טיסות יחיד בשטחי אימונים.
־5כ שעות.
אימון בטיסת מכשירים
בסיסית.
־3כ שעות.

תוקף הבחינות 12 :חודשים
מיום מעבר המבחן הראשון,
ושישה חודשים מיום מעבר
האחרון.

אימון בטיסות לילה.
־3כ שעות.
אימון בטיסת ניווט.
ו5כ־סו־ שעות.

• התנאי לשלב הנווטים בטיסת יחיד הוא מעבר כל הבחינות

מבחנים מעשיים
ניווט קצר  -שעה.
ניווט בינוני  -שעה וחצי.
ניווט מסכם עם נחיתות בשני שדות ביניים
המרוחקים האחד ממשנהו ־100כ מטרים
 לפחות שלוש שעות ועשרה.= חזרה כללית ־3-2ב שעות.
= מבחן עם מדריך בית־ספר ראשי
כשעה וחצי.
= הפניה למנהל התעופה האזרחי
לקבלת בוחן המנהל.
(ו מבחן בטיסה כללית
כולל מצבי חירום
 (2מבחן בנווטות.

הרשיון הנכסף
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לאורו
ח״׳ו בחידהאויו ,יש
חיה כזאת .כדי
שטייסים ,פקחים,
מכונאים ,אפסנאים,
ובעצם כל אנשי הבסיס,
מטוסיו ומיתקנ־ו ,יוכלו
לפעול באיו מפריע,
צריר שמישהו ישמור
עליהם .זוהי משימתם
של אנשי ההגנה
הקרקעית בחיל ,״ירוקים
בשוד
מאת יואב וינוגרר

86

 .03 30אפילה מוחלטת .חוליית
מחבלים שהצליחה לחדור לארץ ,נעה
בדממה לעבר בסיס חיל־האויר .המחב-
לים מתבוננים סביבם  -איש אינו
מבחין בהם .הם תיבננו בקפידה את
מסלולם ,יודעים היטב כיצד לנוע
בשטח מבלי להתגלות .הם קרבים
לבסיס .כעבור דקות אחדות הם עומ-
דים ,שלושתם ,כשידיהם מורמות,
נשקם מוטל על האדמה .כוחות ירוקים,
בקומנדקרים ובג׳יפים ,שיצאו מהבסיס
במהירות הראויה לציון ,קידמו את
פניהם וכיתרו אותם .המחבלים ההמו-
מים מוסרים את עצמם בהכנעה ,מבק-
שים רק לדעת כיצד התגלו ,מה לעזאזל
לא היה בסדר?
שלוש בנות מכ״ם  p.p.s.יודעות מה
קרה .הן הבחינו בתנועה החשודה,
ומייד הזעיקו את אנשי יחידת האבט-
חה ,שמילאו את תפקידם נאמנה .זה לא
קרה ,אבל התסריט אפשרי.
חי״ר בחיל־האויר ,יש חיה כזאת.
כדי שטייסים ,פקחים ,מכונאים ,אפס-
נאים ,ובעצם כל אנשי הבסיס ,מטוסיו
ומיתקניו ,יוכלו לפעול באין מפריע,
צריך שמישהו ישמור עליהם .זוהי
משימתם של אנשי ההגנה הקרקעית
בחיל ,״ירוקים בכחול״.
הכוחות המאבטחים נעזרים .־p.p.5ב
 מכ״ם לגילוי קרקע ,הסורק את כלשטח הכנף וסביבתו ־360ב מעלות.
הוא עובד על עקרון גלי קול .בנות
מאומנות היושבות מול צגי המכ״ם
יודעות לזהות חיות ,מכוניות ואף רכ-
בים לא ממונעים מטווחים גדולים,
ונותנות נתוני טווח ואזימוט מדוייקים.
למכשיר נרשמו כבר כמה ״הפלות״,
כלומר הפלות בפח ,בתרגיל של חול-
יות שחדרו ונקלטו על הצג.
סמלת רחל ,מש״קית המכ׳׳ם ,אחר-
אית על העבודה בקשר ועל צוותהבנות ,שמתחלפות בעמדת המיכשור
מדי כמה שעות .רחל מספרת כי היא
מזהה חיות לפי זנבותיהן .יודעת להב-
חין אם חמור שזוהה הוא רכוב ,על־פי
קצב הליכתו.
סגן פי ,מפקד יחידת אבטחה ,אומר:
״אנו מתורגלים במצבי חירום ומוכנים
גם לטיפול באירועים מחוץ לבסיס.
החדירה האחרונה מהגבול המצרי לא
שינתה את אופי פעולותינו ,אך המוד-
עות לאפשרות פעולה חבלנית עלתה,
וכמו כן גם החמרנו את מקדמי הביט-
״חון.
יוצאים לסיור ממונע על ג׳יפ האבט-
חה ,בבסיס ומחוצה לו ,עם רב״ט
שחר ,אחד ממש״קי האבטחה .שתר
יושב בעמדת הירי .הנהג  -מילואימניק
עם מצב־רוח טוב .מזג־האויר נהדר,
הראות טובה ,והנוף ...אוי ,הנוף.
עוברים ליד נקודת תצפית .ממנה
ניתן לראות את כל הבסיס בעזרת

מישקפת רבת־עוצמה .ממשיכים
הלאה ,ונותנים זכות קדימה למטוס
קרב המאיץ לקראת המראה.
מגיעים לעמדת ש״ג מרוחקת ,מוגנת
היטב .שחר עורך ביקורת שיגרתית.
ממכשיר הקשר נשמע עכשיו :״חמש־
שלוש ,איך אני נשמע?״  -״חמש־
״חמש ,עונה לו שחר ,הרי הוא חמש־
שלוש .שחר מבטיח להביא בביקור
הבא שני מטפים וערכת עזרה ראשונה,
החסרים פה.
השומרים הם חיילים בסדיר מהב-
סיס ,ששוהים כאן שבוע ,ואז חוזרים
לעבודתם השיגרתית עד לפעם הבאה,
בעוד כחודשיים .היום נמצאים בין
השומרים מנוען ושקמיסט ,שלקח פסק
זמן ממקום עבודתו הרגיל.
שחר מספר על הצלחות .״לא לוק-
חים כאן עוד צ׳אנסים ״ הוא אומר.
מסתבר שגם באזור שקט ישנה פעילות
חבלנית ,ומסתבר עוד ״ש״שקט פירו-
שו :שקט יחסי.
הג׳יפ מגיע לטרמפיאדות ובודק
אותן .אנשי יחידת האבטחה שומרים
על ביטחון החיילים גם מחוץ לבסיס,
בדרכם לביתם.
מגיעים למגדל שמירה .שחר מורה
למילואימניק שנמצא בו לנקות את
העמדה .שחר בוחן אותו אם הוא עדיין
זוכר איך משתמשים במאג .המילואי-
מניק נעלב משהו ,ומוכיח לשחר את
מיומנותו.
״יש קצת בעיות עם אנשי המילואים
 הם באים לכאן מהאזרחות ,גאיםוחופשיים ,ופתאום ילדונצ׳יק מנומש
אומר להם מה לעשות .אני מוצא את
הדרך המתאימה לנהוג עם כל אחד
״מהם ,מסביר שחר.
סא״ל /י סגן ראש מיפקדת הגנה
קרקעית ,אומר :״אנו נותנים שירותים
והנחיה מקצועית בתחום ההגנה הקרק-
עית ,האבטחה והחי״ר .אנו קובעים את
הכשירות היחי״רית׳ לכל חייל בחיל־
האויר  -החל מתלמידי בית־הספר
הטכני ,דרך חוגרים ,נגדים ועד לקצ-
ינים .אנו עומדים בקשר הדוק עם
המטכ״ל ועם הפיקודים ,וממלאים אחר
דרישותיהם מחיל־האויר הנוגעות לת׳
חום ״הקרקע.
מה״ק )מיפקדת הגנה (קרקעית הוא
הגוף הממונה על העסקת יחידות חיל־
האויר ביו״ש ובגשרי הירדן ,כמו חיל־
האויר ,שנשלח לעזה בעקבות המהו-
מות שאירעו שם .הכוח אורגן על־ידי
מה״ק ,ורוב הזמן אף התבסס על חייליו
המאומנים ,החי״רניקים של חיל־
האויר.
לפני צאתם לשטח ,התאמנו החיילים
הכחולים ,שהגיעו מכל מיני יחידות
בחיל ,ושבכל ימות השנה עוסקית
במקצועות האויר ,בבית־הספר לחי״ר
של חיל־האויר .שם עברו תוכנית אימ-

ונים מיוחדת .הם ירו בסוגי נשק
שונים ,הסתערו ,וריעננו את ידיעותי-
הם בלוחמת אב״כ ובהגשת עזרה רא-
שונה .עבדו על לחימה בשטח בנוי ,על
יחסים עם האוכלוסיה .את השימוש
באלות ,ואת הנהלים בזמן עוצר ,הם
כבר למדו בעת שירותם ברצועת־
עזה ...״אנו צריכים לאמן את החיילים
הללו ,לתדרכם ולהביא אותם לרמת
ביצוע פעולות שלא ייחודיות לחיל־
האדר ״ מסביר סא״ל י.׳
בבית־הספר לחי״ר מתאמנים חיילי
החיל לא רק לקראת אירועים מיוחדים.
פרחי הטיס ,למשל ,בשלב הלוחמה
הקרבית הקרקעית שלהם ,מתאמנים
כאן ,וגם לפני יציאות לפעולות בצפון.
אנשי יחידות האבטחה עוברים פה
סדרות של אימונים .אנשי טייסות
ויחידות אחרות בחיל מקיימים כאן
אימוני חי״ר ,וקצינים בחיל־האויר
מתאמנים בירי צלפים.
סגן אורי ,המדריך הראשי בבית־
הספר לחי״ר ־ אומר :״המטרה היא
להקנות לחייל ביטחון בנשק ,ידע
במצבי לחץ ותיפקוד נכון במצבים
כאלה .כמו־כן תנועה באש וחיפוי
הדדי .אימון הפרט ואימון החוליה הם
החשובים ביותר ,כיוון שאם רמת
הפרט לא טובה ,כך גם רמת כל
הקבוצה ״ כאן מדריכים גם מ״כים
שהגיעו מן ״הירוקים״ בסיום קורס
מ״כים  -למעין השלמה חילית .בתום
ההשלמה  -יוצבו כמש״קי אבטחה
בבסיסים ,או כמדריכים בבית־הספר.
במיתקן הדרכה אחר של מה״ק מלמי
דים את תורת הכלבנות :כיצד לאלף
כלבים ולהשתמש בהם למשימות הגנה,
תקיפה וגישוש .מקיימים שם קורסים
לכלבנים )בזמן האחרון אלה הן כלב־
(.ניות הקורסים ברמה גבוהה ,וגופים
רבים ,כמו המשטרה ותע״ש ,חפצים
שאנשיהם יהפכו לכלבנים בעזרתם.
״אנו מאמנים חיילים לוחמים לעסוק
באילוף כלבים :כלבים לשמירה ,כל-
בים אישיים לתקיפה וכלבים לגישוש
ולאיתור חומר ״נפץ ,אומר סא״ל י.׳
הכלבים נשלחים ליחידות .תפקידם
של כלבי השמירה הוא להגן :להרתיע
את האוייב ולהתריע מפניו .מטרתם
של כלבי התקיפה היא הפוכה  -לת-
קוף ,על־פי פקודה .כלבי הגישוש
סייעו עד היום פעמים רבות במירדפים
ובאיתור חוליות חשודות.
אמצעי הגנה חשוב ,שהוזכר כבר,
הוא מערכת המכ׳׳ם ,הפועלת בנוסף
למערכות טובות של גדרות ומכשולים,
למערכת תצפיות קבועה שנהנית
מאמצעי ראיית לילה מיוחדים ולפטרו־
לים שעושים רכבים קרביים להרתעה
ולהתרעה .המטרה היא להוות חיישנים
רגישים ,היכולים לאתר את האוייב
הרבה לפני הגעתו ליחידה.
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גודבייג׳רי
לא מכבר נערך בלשכת מפקד חיל־האויר טקס־פרידה
חגיגי ומרגש (גירי)מירמיהו רנוב .קודם לכן ,־1ב
בספטמבר  ,1988ביצע גירי רנוב את טיסתו האחרונה
במיסגרת שירותו הממושך בחיל־האויר ,שנמשך למעלה
4מיס שנה.
גירי רנוב נולד ־1922ב בשריוופורט ,בלואיזיאנה
ארהייב ,הצעיר בחמשת ילדי משפחתו .הוא למד לטוס
במלחמת העולם השנייה .לאחר שסיים שנתיים
באוניברסיטה ,התנדב בגיל  21לחיליהאויר האמריקני
ולקראת סוף שירותו נשא אשה.
מילדותו חלם ג׳רי לעלות לארץ־ישראל ,והשתתף יחד
עם רעייתו ברכה בתנועת נוער של הציוניםיהכלליים
בארהייב .בתום המלחמה ,התכונן לעלות ארצה ,וכדי לממן
את ההוצאות הדרושות לכך עבד כחצי־שנה כמכונאי.
כדי לא לגזול רשיונות עלייה מפליטי שואה ,בחר גירי
להגיע לאס בתור סטודנט באוניברסיטה בירושלים.
כחייל משוחרר היתה לו זכאות לארבע שנות־לימוד על
חשבון ממשלת ארהייב .כך ־1946ב עלו גירי וברכה ארצה.
הס למדו עברית באולפן באוניברסיטה ,והצטרפו להגנה.
גירי אף הדריך בשחייה והוציא רשיון טיס מקומי במיסגרת
קלוב התעופה ,שאליו הצטרף.
בפרוץ מלחמת העצמאות הפסיק את לימודיו ,והצטרף
לייזרוע ייהאויר הירושלמית ,שהקימה שדה־תעופה ,במקום
שבו מצוי כיום גן־סאקר.
עד מהרה הגיעה לג׳רי הזמנה מטייסת אי של שירות
האויר להצטרף לשורותיה ,גירי נענה ,וניסה להגיע
לטייסת בשדה דב בשיירות מירושלים .שלושה נסיונות לא
עלו יפה עד שיום אחד נחת גדעון (,אלרום)גורדון מפקד
הטייסת ,בשדה בירושלים ,והבטיח כי ג׳רי יוטס אל
הטייסת .לאחר כמה ימים בא אוסטר מהטייסת ,ולקח את
גירי לתליאביב .איתרע המזל והם נחתו בדיוק באמצע
התקפת ספיטים מצריים על שדה־דב .זאת היתה טבילת־
האש הראשונה שלו בטייסת...
כעבור זמן קצר ,העביר גירי לשפלה את אשתו ובתו
הפעוטה בדרך אוירית זו ,ובהמשך גם את הכלבה שלהם.
במיבצעים של טייסת אי ביצע גירי טיסות ליווי
לשיירות וטיסות הפצצה בפייפר ,באוסטר ובראפיד .בין
לבין העניק לשדות־תעופה שונים גורים שהמליטה הכלבה
המוטסת שלו.
יום אחד קיבל הוראה להפציץ מחנה ערבי סמוך למבצר
אנטיפטרום .גירי בא באור ראשון באוסטר בגובה אלף
רגל .לצידו ישב מטילן ,שנשא על ברכיו שתי פצצות של
 50קייג ,ובין השניים היתה פצצה נוספת .הם הפציצו
צריפים שהכילו חיילים והסתלקו .גירי שמע על תוצאות
ההפצצה רק כעבור  20שנה כאשר הגיע כטייס ריסוס
למקום ונפגש עם אחד הקיבוצניקים באיזור ,בצלאל ,שהיה
שם גם ביום ההפצצה .הלה סיפר ,כי הפצצות נפלו ליד
הצריפים  -לא פגעו בחיילים ,אך הפחידו אותם מאוד והם
נסו בבהלה...
טיסה נוספת קראה לפזר כרוזים באויר מעל כיס־
פאלוג׳ה ,הנצור ,לשכנע את המצרים להיכנע .גירי טס
בראפיד ,ובגובה  3,000רגל ,טס הלוך וחזור והשליך את
הכרוזים .באמצע הפעולה ראה לפתע מתחתיו אש ממקור
לא מזוהה .הסתבר לו שאלה היו פצצות של ייהמבצרים
המעופפיס״ ,מטוסי ־8-17ה של חיליהאויר ,שהפילו פצצות
על כוחות האוייב ,בעוד גירי מפיץ כרוזים מתחתם...
לאחר מלחמת העצמאות טס גירי לאמריקה כדי לבקר
את הוריו .הוא החל לעבוד כמארגן קבוצות ציוניות,
וכמדריך בבתי־ספר לטיסה .בהמשך ,קיבל כאזרח ,תפקיד

88

מפקד חיל־האזיד ,האלוף אביהל בוינון ,נפרד מגידי
ב)רו
של מדריריטיסה בחיל־האויר האמריקני.
לאחר שלוש שנים בתפקיד זה ,ביקש ממנו דני שמשוני,
סגוימפקד חיל־האויר ,שיבוא להדריך בבית־הספר לטיסה.
גירי נענה 6591וב־ החל להדריך ,כאזרח ,בתל־נוף .כעבור
שנה ,מששונתה תפיסת ההדרכה בקורס מן האמריקנית
אנגלית ,עבר גירי לעבוד בחברת הריסוס החדשה יימרוס״
כטייס ראשי.
לאחר שנה פרש יימיימרום והקים ,־1958ב ,חברה
לריסוס ממסוקים .כן הקים את בית־הספר הטיסה האזרחי
הראשון ,שכלל מטוס פוקר שנרכש מעודפי חיל־האויר.
לאחר  15שנות עבודה ,שבהן שימש גירי כטייס ,נהג
ו ...מנקה הבקבוקים ,הפסיק את פעילותה של החברה
2791וב־ היה למפקד בטיחות־טיסה במינהל התעופה
האזרחית  -ג׳וב בו נשא עד .1975
כדי לענות על רצונו העז לטוס ,היו מוכנים שם לשלם
לג׳רי עבור עשר טיסות בשנה .מכיוון שהיה גם מדריך
במילואים בקדם־מכין ,נהג לבקש ,כדי לספק את רצונו
לטוס ,שיזמנו אותו לימי מילואים רבים ככל האפשר...
בתום שלוש השנים הללו נפגש גירי במקרה עם בני
פלד ,מפקד חיל־האויר דאז .בגי פלד תמך ברעיון שאזרחים
ידריכו בבית־הספר לטיסה ,מכיוון שלמדריכים בסדיר חסר
ניסיון וסבלנות שיש למבוגרים יותר.
כך חזר והיה גירי רנוב למדריך טיסה בחיל־האויר
כאזרח עובד צהייל .תריסר שנים היה בתפקיד ,ובפרק־זמן
זה היה למדריך היחיד שנותר מכל המדריכים למיניהם.
כיום הוא מדריך טיסה בחברות אזרחיות שונות.
במסגרת תפקידו הוא גם סוגר מעגל עם ידידו הוותיק יוסף
שטיינמן ,מי שהדריך אותו לטוס ב־ר וו ד ־ 13בטייסת אי
לפני ־40כ שנה .כיום ,מדריך גירי את יוסף שטיינמן
לקראת הוצאת רשיון טיס אזרחי ישראלי.

ס
בסיס תל־נוף ,כי את הצריפים שבהם גרים המילואימניקים
הוא זוכר מאז היה הוא פרח־טיס צעיר באותו הבסיס...
הוא זימן נציג של יחידת המילואים לפגישה אישית.
לאחרימנן נערך סיור ,של תא״ל צי ,וסגנו ,יחד עם סא״ל
)(מילי מאיר ,מפקד הגדוד .בסיור הציע סאיילמאיר,
שהגדוד יקבל לזיו את הבניין הישן והמוזנח ששימש פעם
ליחידת המטאורולוגיה וישפצו לתיפארת.
מספר מאיר :ייהמבנה היה נטוש ,פרוץ ושבור ,ונראה
כמו בית־המדרש של ביאליק :כולוי עומד בניסים ,אבן אבן
תישמט ותוכה יירסיסיסי...
הם קיבלו תקציב מסויים מהבסיס ,ואף פנו לקבלנים
אזרחיים ,כדי שיתרמו כנדבת ליבם ,ואכן קיבלו תרומות
שונות ,כמו מרצפות סוג ;ב בחינם ,אמצעי־תאורה וחפצי
מתכת.
או־אז ניגשו למלאכה .בימי המילואים ביצעו את מטלות
האבטחה כדרוש ,ובשעות הפנאי ובחופשות עסקו בבניין.
הם זכו לשיתוף־פעולה מרוב יחידות הבסיס ואנשיו
בתחומים כשרטוטים ,חיווט חשמלי וצנרתיימים .השת״פ
שנוצר בין המילואימניקים לבין אנשי הקבע והחובה גיבש
את כולם .במזה מסויימת ניתן לומר ,כי יחידת המילואים
הפכה להיות מעין יחזה סדירה ,אורגאנית ,בבסיס.
העובדם העיקריים בפרוייקט הבניין היו אנשי
המילואים עצמם .נערכה סקירת מיקצועות שבהם פועלים
אנשי הגדוד באזרחות ,ונמצא כי בגדוד משרתים מהנדס
בניין ,מהנדס חשמל ,בנאים ,מסגרים ,חשמלאים ,נגרים
ורצפים .ממש גדוד עבודה .צירוף המיקצועות האלה בגדת
אחד ,שהוא די מדהים ,תרם לכך שהפרוייקט יצליח מאוד.
הכל נרתמו כאיש אחד למלאכה ,והוציאו בניין פאר תחת
זיהם.
לז הבניין נטעו אף שלושה דקלים ,כסימן להמשך
פורה .שכן המילואימניקים רוצים להמשיך בתנופה ולהקים
גם מועדון וחדר־אוכל.
סיומה של מלאכת השיפוץ צויין בערב תל־נופי חגיגי,
שבו נטלו חלק אנשי יחידת האבטחה ומיפקדת הבסיס.
הוזמנו גם נשותיהם של חברי הגדוד ,כדי לראות מה באמת
עשו בעליהן ,כשהזיעו להן על ימי מילואים רבים
נוספים...

חורך קר

מאבטחים •בוני בניינים
יחידת אבטחה של בסיס תל־נוף ,המורכבת מאנשי
מילואים ,נטלה יוזמה ,וסידרה בכוחות עצמה ,בעזרת
הבסיס ובעזרת תרומות ,בית למגורים באיכות גבוהה.
מעשה שהיה ,כך היה .באחד ממסדרי המפקד שהיו
לגדוד האבטחה של אנשי המילואים אמר תאייל קי ,מפקד

גם בתיליהאויר קר:

סקייהוק מעל החרמון המושלג
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1יימ ־ •גשי מדריכות
בבית־הספר לנ״מ הונהגה מגמה להחליף מדריכים
במדריכות.
רב״ט שלומית זילברברג היא משייקית הדרכה המלמדת
לוחמי נ״מ איך מדריכים .היא מעבירה קורסי שיטות
בהדרכה למתבוננים לקורס מייכים ולמדריכים חדשים
בבית־הספר לניימ .בנוסף היא מבקרת את אופן ההדרכה
של מדריכי בית־הספר ושותפה בפיתוח עזרי־הדרכה
חדשים .בעבר שימשה כמדריכת אבייכ.
שלומית מספרת :ייאני נהנית מאוד מהתפקיד ,ומרגישה
שהוא מוסיף לי הרבה .אין לי שום בעיות להסתדר עם
הבנים שעובדים לצידי או עם אלה שאני המפקדת שלהם.
מעניין ,שעל הלוחמים אותם אני מדריכה לראות בי,
האשה ,אידיאל לדמות של המפקד־המדריך הטוב .לחלקם
יש בעיה כלשהי בגלל זה ,אך כולם מסתדרים בסופו־של־
יידבר.
שלומית מסבירה מדוע טוב שבחורה מדריכה :יילפקודים
יש בעיות שלא מקובל לדבר עליהן עם מפקדים־גברים,
בשל נורמות חברתיות .לעומת זאת ,עם הבת הרגישה ניתן
לשוחח על בעיות אלו ,מבלי שחיבים להוכיח גבריותי.י כך
קורה שרוב הפניות בעניינים האישיים של הלומדים בקורס
מגיעות אלי .דבר מרגש שקרה לי היה בסוף קורס השלמה
למייכים מבית־הספר לחיייר ,שבו אמרו לי חניכים ־ היינוי
רוצים להיות מדריכים כמורי .זה היה יינהדר.
רב״ט רותי וולפנר היא מדריכת זיהוי מטוסים ,שייכת
לגוף ההכשרה המרכזי בנושא זיהוי מטוסים בחיל־האויר
בפרט ובצהייל בכלל .גוף הדרכה זה מכשיר גורמים רבים,
החל ממדריכי גדנייע־אויר ,דרך פקחי ההעמסה ,אנשי
חיל־המודיעין ועד לקשרים מיקצועיים הדוקים הנרקמים
עם טייסות וקורס טיס.
כל חייל נ״מ לומד ,כמובן ,זיהוי מטוסים .כך יוצא שעל
כתפיה העדינות של רותי מונחת אחריות כבדה .תפקידה
חשוב ומכריע .כמות הידע ואיכותו של לוחמי נ״מ של
המחר ,נקבעת בשיעורי זיהוי המטוסים שהם מקבלים
היום.
לפני שנכנסה לתפקיד ,לא היה לה ידע מיקצועי מוקדם.
את קורס מדריכי זיהוי מטוסים סיימה בהצטיינות .האם
פיתחה אהבה אף־על־פי)למטוסים? שאת רוב המטוסים
שעליהם היא מלמדת צריך דווקא (.להפיל ...ייכן,יי היא
עונה ,ייקרה לי לא מזמן ,למשל ,שכמעט נדרסתי בחצותי
את הכביש בשל מטוס שחלף לו ייבמרומים...
 כיצד מגיבים החניכים?רותי עונה :ייהחניכים קולטים מהר מאוד ,שאין הבדל
מהבחינה המיקצועית בין מדריך למדריכה .אולי למדריכה
יש דיוקא יתרונות .כשהחניכים חוזרים מהשטח עייפים,
ובאים לשיעור שבו מלמדת אותם מדריכה רעננה וחיננית,
שהיא פחות קשוחה ,ושמתייחסת אליהם ברכות  -נעים
יילהם.
שלומית ,רותי וחברותיהן היו הראשונות .בעקבות
הניסיון שהצליח ,ראו בניימ כי טוב ,והחליטו להגדיל את
מספר המדריכות בבית־הספר.
וכך הגיעו לבית־הספר לניימ גם ענת ורויטל .ענת
אמורה להיות מדריכת זיהוי מטוסים ורויטל מדריכת קשר.
שתיהן לומדות עכשיו עצמאית בפיקוח מדריכים ותיקים.
רויטל אומרת :יאניי מאוד מרוצה שהגעתי לכאן .בתחום
ההדרכה יש הרבה סיפוק ,והחומר שבו אני עוסקת -
מעניין .אני חושבת שתפקידי הוא אחד המהנים לבחורות
ייבחיל־האויר.
יואב וינדגרד

n
ייאנשי הבסיס ממש מעריכים את הפרוייקט ״ אומר סגן
שלומי .ייבתחילה הם היו די המומים מכל העניין ,אך מהר
מאוד למדו להפיק מהפרוייקט את המירב .בתקופה
מסויימת אף היתה תחרות גלויה בין נשות השיכון מי
תשיג תוצאות טובות יותר בקורס .בסך־הכל זו הטבה
רצינית שהבסיס מעניק לחייליו ,והדבר תורם להם רבות.
כל זאת ברוח איכותי השירותי המפורסמת של בסיס
יינבטים.
ישגב נקדימון

נונחווה של ייציקלוו״
מדריכות בבי ת־ הס פד לויימ :רב״ט שלומית דלברברג
ורב״ט רותי וולפנר

מיחשוב לכל בנבטים
כשקיבל אל״מ אי אח הפיקוד על בסיס נבטים ,היו לו
חלומות ששאף להגשים בתקופת פיקודו .אחד מהם היה
הקמתה של כיתת מחשבים ,שלא תשמש ,כבבסיסים
אחרים ,רק לצרכיו של חיל־האויר ,אלא לרווחת החיילים
מעבר לשעות העבודה .הכוונה היתה לפתח את המודעות
של אוכלוסיית הבסיס ,שלרובה אין גישה לנושא
המחשבים במסגרת החיל ,לעולם המרתק של המחשב על
שפותיו ,התוכנות שלו ואירספור הפונקציות שהוא מסוגל
למלא.
אך איך משיגים מחשבים כשהמטרה המוצהרת אינה
קשורה ,דווקא ,ישירות לצורכי חיל־האויר?
באחד הימים ביקר בנבטים פורום בכיר של חברת
המחשבים ייאלביט״ ,העובדת מול חיל־האויר במספר
פרוייקטים .הנאתם מהביקור היתה כה גדולה ,עד שלא
עזבו את הבסיס מבלי להבטיח לספק לו ,חינם אירכסף,
עשרה מחשבי דור־וו ,שאותם היא משווקת .לאחר שהונחו
תשתיות אלה תרם גם חיל־האויר את חלקו :מחלקת
מערכות ומחלקת אמלייח סיפקו אמצעי הרחבת זיכרון
ומערכות דיסקים קשיחים.
התשתיות כבר היו ,אך היכן ישכנו אותן? נבחר חדר
הטלוויזיה שבמועדון הנגדים הבסיסי ,מקום האמור לשרת
את כלל הכנף ,אך אינו מנוצל דיו .אמירה ,רעייתו של
מפקד טייסת התעופה ,מעצבת־פנים מיקצועית ,גוייסה
לטובת העניין ועיצבה את הכיתה .יחידת הבינוי הרכיבה
את הריהוט 13וב־ בינואר נפתחה כיתת המחשבים
הראשונה בחיל שייעודה אינו צבאי דווקא.
מהבחינה המיקצועית ,אחראי על הפרוייקט סגן שלומי
קופרשמידט ,שהיה קצין המיחשוב של נבטים .שלומי דאי,
טייס ואיש מחשבים ,הכינו יחדיו את תוכנית ההדרכה,
הכוללת שני שלבים .הראשון  -קורס מבוא :מקנה ידע
בנושאי הכרת המחשב ,מחוללי יישומים ,מעבדי תמלילים
ושפת הבייסיק .חתך הנרשמים לקורס נרחב ומקיף
חיילים ,קצינים בכירים וזוטרים ונשות שיכון .ויש אפילו
קורס נפרד לילדי השיכון .השני  -קורס מתקדם :לימוד
מחוללי יישומים כלוטוס מחולל)ומאג׳יק יישומים :תוכנה
המאפשרת ליצור בהשקעת זמן קטנה תוכניות למילוי
פונקציות (,שונות .וכן תיכנות בשפת הבייסיק .קורס זה
ייפתח עם בוגרי קורס המבוא.
שאיפתם של מתכנני הפרוייקט היא שבבוא היום יוכלו
החיילים ,בוגרי הקורסים ,להדריך את חיילי הבסיס
האחרים.

מחווה נאה עשתה חברת ייציקלוו״ מכרמיאל לאנשי גף
המבנה בבסיס חיל־האויר רמת־דוד.
החברה תרמה כספים ,שבהם נרכשו מוצרים
אלקטרוניים שונים והוכשר מועדון לאנשי הגף .בנוסף
הוענקו שתי מילגות ללימודי ערב לשניים מהחיילים.
היוזמה הברוכה נבעה מפנייה של ייהאגודה למען ייהחייל
לאנשי ייציקלוו״ .החברה החליטה לאמץ את גף מבנה בשל
הקירבה המיקצועית והרקע הדומה של האנשים בשני
המקומות.
סא״ל ;צ מפקד טייסת תחזוקה ,הודה למנכייל ייציקלוו״,
גדעון גורן ,שהסיר את הלוט מעל לשלט המועדון והנוכחים
מחאו כפיים.
שרון שדה

המחשב

בנבטים

טייסי  fhברמת-דוזר
טייסים אמריקנייס מנושאת המטוסים ייקנדי״ ביקרו
בתחילת השנה בבסיס רמת־דוד ,סיירו בבסיס ,וסקרו
ליינים וטייסות .בשיחה עם מפקד הבסיס ,עמדו האורחים
על ההבדלים בין בסיסם השט לבין בסיס חיל־האויר י
הישראלי .כן התעניינו בשוני בטיסה בין  F-14nשלהם
לבין הפאנטום.
בראש המשלחת האמריקנית שהתרשמה מבסיס רמת
דת בפרט ומהארץ בכלל ,עמד סגן מפקד נושאת המטוסים,
והמלווה הישראלי שלו היה מפקד טייסת .בסעודה בחדר
האוכל בבסיס ,הביעו האורחים הערכה לתנאי השירות
בבסיס ,וגילו כי הם כבר מתגעגעים לשרת בבסיס
נורמאלי  -ולא צף .התרשמו במיוחד מהאוירה המשפחתית
שמצאו בבסיס והחמיאו למגורי המשפחות ,שהרי הם
משרתים בלב ים ,מרוחקים חודשים ארוכים מבני
משפחותיהם.
נפרדו  -וחיכו למשלחת מרמת־דוד שתערוך ביקור־
גומלין בנושאת המטוסים ייקנדי״.
יואב וינוגרד
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ביטחון
לקסיקון דניו למונחים צנא״ם

(מילי)סאייל יאיר בורלא ,הוצאת דביר  518עמי.
לרוצים לקבל מושג ראשוני וכללי על מונחים
צבאיים וצה״ליים תצמח תועלת מספר זה ,אך
למצויים בשטח הצבאי זהו ,אולי ,ספר מיותר,
שאינו נושא בחובו אינפורמציה חשובה .בקיצור,
זהו ספר להדיוטות ,אך לא למומחים .המחבר
מתייחס לכל המושגים הצבאיים בצמצום רב ובמק-
רים רבים אין הוא מוסיף דבר שלא ניתן לדעת אותו
מהשם עצמו .כך ,למשל ,יינגד ייטנקים מופיע
כייכינוי לתחמושת ,כלי נשק לשיטות ולאמצעים
שנועדו להשמיד ,לעכב או לנטרל טנקים ורק״ם
ייאחרים.
נראה ,כי החלטתו של המחבר לכלול בלקסיקון
כמות גדולה של מונחים באה על חשבון איכות
ההגדרות והיעדר ההרחבה המתבקשת לפעמים
מהמושג .על מושגים רבים בספר ניתן היה לוותר.
לשם מה ,למשל ,לכלול בלקסיקון למונחים צבאיים
מושגים כמו ייעצור״ ,יירוחות בינייס״ ,יישופט״ או
ייחופשה מטעמים משפחתייס״?
תועלתו הגדולה של הספר הוא במילון העברי־
אנגלי המתפרסם בחלקו השני והכולל את כל
המונחים הכלולים בו.
בסהורב היה ונע,

תמר אבידראטינגר ,ספרית מעריב 95 1989 ,עמי.
הפלמ״ח לא היה תנועת נוער ,כפי שטוען
רוויזיוניזם היסטורי מסויים ,אופנתי היום ,אלא
צבא לוחמים צעירים ,שלחם מצפון ועד דרום
והקריב קורבנות רבים ויקרים.
עדות בלתי־אמצעית לכך נמצאת בספרה המקורי
של אחת מלוחמות הפלמייח) .ויחסית ,רבות היו גם
כאלה ,תופעה (בלתי־חוזרת  -תמר אבידר.
המתכונת :מכתבים שכתבה תמי החיפאית הצעי-
רה מן החזיתות אל העורף ואשר עתה שלפה מן
הבוידעם והחליטה לפרסם בספר.
כל מי שרוצה לדעת איך היו החיים בפלמ״ח
במלחמת העצמאות ללא כחל ושרק תרתי משמע
לגבי נערה פאטריוטית ונאיבית ,כמובן ,שחלמה
להיות פסיכולוגית ,אך בהתאם לכישוריה שבלטו
כבר אז ,היתה לעיתונאית וסופרת  -ייטיב לעשות
אם יפתח דפיו של ספר זה ,וייהנה.
הספר מודפס יפה במתכונת אלבומית ,בעיצוב
רענן של דגנית סלנט וציפי העטיפה)אלסטר לודביג
(.בלום לקורא הצעיר הוסיפה תמר אבידר מיסגרות,
המסבירות את הרקעים ההיסטוריים הקרביים.

עיון
מנצע ריינהארד  -נלזץ ,סונינור ,טדנלינקה

יצחק ארד ,הוצאת עם עובד 527 ,עמי.
רוב הספרים שנכתבו עד היום על מחנות ההשמ-
דה כללו בעיקר ספרי זכרונות והגות של הניצולים
וקרוביהם .לספר יימבצע ייריינהארד אוריינטאציה
שונה .על־אף שנכתב בידי ניצול שואה ,הרי
המדובר בחקר היסטורי מקיף ,העוסק בשלושה
מחנותיהשמדה  -בלזץ ,סוביבור וטרבלינקה.
דיר יצחק ארד ,היסטוריון העומד בראש מוסד
יייד ושס״ ,סוקר את הרקע ההיסטורי וההחלטות
שקדמו להקמת המחנות וכן את האקלים החברתי,
שבו פעלו מחנות אלו .אך עיקר הספר היא בהוצאתו
לפועל של מבצע ההשמדה עצמו ,אשר כונה על־ידי
הגרמנים הנאצים יימבצע ריינהארד״.
מפקד המבצע היה אודילו גלובוצניק ,אוסטרי
חבר המפלגה הנאצית ,שזכה להערכה רבה עליידי
הימלר בשל תרומתו לסיפוח אוסטריה לגרמניה.
ד״ר ארד מציין ,כי אחת ממטרותיו של הספר היא
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להפריך את ניסיונם של הפו-
לנים לשכתב את ההיסטוריה
ולשפץ בדיעבד את יחסם של
הפרטיזנים וחברי המחתרות
כלפי יהודי פולין וגורלם.
שפתו היבשה והעניינית
של הספר הכתוב בצורה מד-
עית ,אובייקטיבית ,מדגישה
עוד ביתר־שאת את הזוועות
והופכת את הקריאה לחוייה
קשה.

שפינחה וכופרים אתרים,
ירמיהו יובל ,ספרית
פועלים  566 1989עמי.
הפילוסוף האהוב על
ברגוריון ובעצם הפילו-
סוף של כל פילוסוף אלי-
בא דברגסון ,מקבל את
המימד האנושי ,היהודי
והקריא מידי ירמיהו יובל ,אשר למזלנו הוא גדול גם
בפילוסופיה וגם בגישה העיתונאית־ספרותית של כתיבה
קריאה ומרתקת.
וכך יכולים קוראים רבים ,שלא ייבהלו מהשם שפינוזה
ומהמושג פילוסופיה ,לקרוא בהנאה פרקים על תולדות
חייו המופלאים של ברוך שפינוזה ומשנתו הפילוסופית
המזהירה )שבה החילוניות גוברת בנקל על (.החרדיות כל
זה בחלקו הראשון של הספר עב־הכרם )שהופיע במקביל
באנגלית בשני (.כרכים
בחלקו השני גילגולים פילוסופיים מרתקים על מה שבין
שפינוזה וכמה וכמה מגדולי המחשבה ,ההגות והיצירה
בעולם  -מקאנט ועד פרויד וכל מה שביניהם.
תענוג אינטלקטואלי למהדרין מפרי עטו של הפרופסור
יובל ,שקודם לכן כבר ייגמר״ את קאנט .מי בתורי

ביטחון
מוקה לימון

מירון צור ,ספרית מעריב 200 1989 ,עמי.
האלוף בדימוס מוקה לימון ,שהיה מפקד חיל־
הים ,פירט כמה מעלילות חייו המרתקות בפני מירון
צור ,שהשתתף בכתיבת תוכנית טלוויזיה וראדיו על
הברחת ספינות שרבורג .המחבר הסתמך על שיחות
אלו בכתיבת הספר שלפנינו ,שבמרכזו עומדים
הישגיו של לימון כנציג משרד הבטחון בפאריס.
צור מפרט ,בנוסף לפרשת ספינות שרבורג ,את
פרשת  50המיראז׳ים מדגם  ,5שעליהם הטיל דה גול
אמבארגו עם פרוץ מלח-
מת ששת־הימים .בניגוד
לסטייילים ,לא הצליחו
הניסיונות לחלץ מטוסים
אלה ,לרבות דרך פורטו-
גל )גילוי מעניין (.בספר
רבות מעלילותיו של
מוקה לימון קשורות
במטוסים ועוד יותר,
כמובן ,בספינות .רבים
מהצ׳יזבטים ללא מירכ-
אות ,הנוגעים בהם ,פרו-
סים בספר ,המלווה
בתצלומים ואשר לצע-
רנו ,לא הגיע רמה גבוהה
יותר של התעמקות ,שא-
ליה אולי מותר היה לק-
וות.

שירה
עונדים אח הנהר

משה דור ומורה 9891ביתן 125 ,עמי.
המשורר משה דור מוכר לקוראי הבטאון כחובש
כובעו השני ,העיתונאי  -הוא משתתף קבוע
בכתיבה על נושאים ספרותיים ושיריים במיוחד,
כמובן בהקשרם התעופתי ,וכן על מדע בידיוני.
על תרגומי שירים אמריקניים על רקע תעופתי
שהופיעו מעל דפי הבטאון קיבל צליישים בינלאומ-
יים.
בקובץ שיריו החדש ייעוברים את הנהר״ ,קובצו
עשרות שירים ,שכתב משה דור בשלוש השנים
האחרונות ,בחלקם הגדול על רקע אמריקה ,אשר
אותה זכה להכיר בצורה בלתי־אמצעית.
מבלי להגזים ,ניתן לומר ,כי השירים הללו הם מן
המיטב שבמיטב בשירה העברית המודרנית ,היכולה
להתחרות )אם יש דבר כזה בתחום (הליריקה
כעילית שבשירה האמריקנית המודרנית ,המצוייה
בשנים האחרונות ברנסאנס מובהק.
לצד ייהייאמריקני שבשירים ,ובעצם בתוך־תוכם,
איתנים כאן גם מוטיבים של ארץ־ישראל וכן נימה
לירית וארוטית כובשת.
מתוך רפורמאציה מיקצועית ,שאין אנו יכולים,
כנראה ,להימלט ממנה ,נציין ,כי גם כמה שירים
בנושאים צבאיים עוברים את הנהר ...ועוד איך.
ורק צר לנו שקצר מצענו מלהשתרע ולצטטם.
מומלץ לקחת ספר זה מול האח המכוער ולקרוא
בנחת כמה פניני שירה ,תוך לגימה מקנקן יין
משובח.

טיפורת
רומן נארי
דומיניק בונה ,ספרית מעריב ,ו 292 989עמי.
פרשת חייו של הסופר הצרפתי־יהודי הנודע רומן
גארי מרתקת לא פחות מזו של טובי ספריו וסרטיו.
העיתונאית הסופרת הצרפתיה דומיניק בונה
הקדישה ארבע שנים לכתיבת הביוגראפיה החושפת
את כל צפונות גארי ואמיל אז׳אר  -הפסבדונים
שבהם כתב את ספריו המהוללים האחרונים כולל
ייכל החיים לפניו״.
שמו המקורי היה קאצ׳ב ,יהודי יליד מוסקבה,
שאמו נינה גידלה אותו ודחפה אותו קדימה בכל עוז
בדרום־צרפת )ייההבטח" עם (.שחריי
כרומן גארי זה קאצ׳ב לחם כטייס בחיל־האויר
של צרפת החופשית במלחמת העולם השנייה  -אחד
הפרקים שירתקו קוראים רבים בספר ויזכירו רבות
לוותיקים שבוותיקים .נקודה מעניינת לציון :גארי
היהיר הצניע דווקא את עלילותיו הצבאיות ,שעלי-
הן זכה לצליישים )עיקרן  -הפצצות מטרות גרמניות
באירופה מבסיסים (.בבריטניה
הוא הכיר גם את או־ץ־ישראל ,אך לא גילה כל
יחס אליה ,אף שמעולם לא התכחש ליהדותו ועם
הוא)הזדקנותו התאבד בגיל  (67הירבה לכתוב על
יהודים.
במקביל ליירומן ייגארי המומלץ ,יצאו לאור
בהוצאת ייספרית מעריב״ תרגומים עבריים של שני
רומאנים נוספים של גארי ייהמלתחה ייהגדולה
)מראשוני (ספריו וייכלב יילבן )העוסק בהוליבוד,
הכוכבת ג׳ין סיברג היתה אשתו של גארי ,וברדיפת
השחורים (.בארהייב ספרים אלה מצטרפים לתריסר
ספרי גארי )מתוך ־(30כ ,שיצאו עד כה לאור
בעברית.
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הקשר האוירי נייקשר ייהאיראני
מאת שמואל סגב
המרכיב האוירי בקשרים הביטחוניים בין ישראל לאיראן ,מילא תפקיד חשוב
בתקופת השאה ותפס מקום נכבד גם באספקת הנשק האמריקני לחומייני
באמצעות ישראל.
מתוך שלל העדויות שנגולו בוועדות החקירה השונות של הקונגרס האמריקני,
כפי שהן מצוטטות בספרי ייהקשר האיראני״ ,שיצא לאור בימים אלה בארה״ב
ובישראל ,עולה כי מתוך מגמה להסוות את חלקה בפרשה זו ,נהגה ארה״ב
להעביר תחילה את הנשק לישראל ונשק זה הוטען לאחר־מכן על מטוס ישראלי,
ללא סימני זיהוי ,לצורך העברתו לאיראן .נתיב הטיסה נקבע על־ידי גנראל
)(בדימוס ריצ׳ארד סיקורד  -מאילת דרומה לסעודיה ,ומשם מעל מפרץ עומאן
ואחר־כך לנמל בנדריעבאס באיראן .גנראל סיקורד שימש בעבר כראש המשלחת
האוירית בטהראן והכיר רבים ממפקדי חיל־האויר האיראני .לאחר מיגור שלטונו
השאה ,נתמנה סיקורד לתפקיד בכיר בפנטאגון .בשנים האחרונות עבר לעסקים
פרטיים ונכנס לשותפות עם אלברט חכים ,יהודי אמריקני ממוצא איראני ,שסיפק
נשק וציוד אלקטרוני לצבאו של השאה .סיקורד וחכים יובאו בקרוב למשפט
בארהייב ,על חלקם באספקת הנשק לאיראן ולמורדים בניקרגואה.
לצורך העברת הנשק האמריקני לאיראן ,ביקר סיקורד פעמים מספר בישראל
ונפגש עם כמה מאנשי מערכת הביטחון ,ובכ-
ללם עמירם ניר זייל ,יועץ ראש הממשלה
למלחמה בטרור ,ששימש גם כקצין הקישור
הישראלי עם ארה״ב ואיראן .כך ,למשל ,כאשר
רוברט מקפארליין ,יועצו של הנשיא רייגן
לענייני ביטחון לאומי ,יצא במאי  1986לטהראן
 בסיס היציאה שלו היה בישראל .סיקורדהקים בארץ תחנת־קשר ,שעמדה בקשר אלחוטי
רצוף עם מקפארליין ופמלייתו בטהראן.
ברם ,ייהקשר ייהאיראני חושף בפעם הרא-
שונה גם את מלוא שיתוף־הפעולה האוירי בין
ישראל לאיראן בתקופת השאה .כך ,למשל,
מפקד חיל־האויר כיום ,אלוף אביהו ברנון,
ביקר בטהראן במאי  ,1966יחד עם ראש אג״ם
באותה תקופה ,אלוף עזר ויצמן .באותם הימים
התלבט השאה מאוד בנושא הרכש האוירי
והתקשה להכריע בין מטוס מדגם 5,מיראז׳־
שבאותה עת היה בשלבי פיתוח בצרפת ,לבין שמואל שגב ,תקשר
מטוס הפאנטום האמריקני .על־פי המלצתו של האירני ,מכיתת תנשק של
דיר צבי דינשטיין ,ששימש באותם ימים כסגן־ ישראל וארצות־הברית
שר הביטחון ,יצא האלוף ויצמן יחד עם אביהו לאיראן ,הוצאת יידומעו״
אז)בן־נון טייס בדרגת (סרן לטהראן ,ונפגשו  274 1989עמי.
עם מפקדים שונים בחיל־האויר האיראני.
ויצמן נועד לשיחה אישית עם השאה ,שנמשכה  55דקות .בשיחתו עם השאה
נמנע ויצמן מלהמליץ על דגם מסויים של מטוס ,אלא מנה את תכונותיהם של
הפאנטום 5.והמיראז׳י בסופו־של־דבר ,ובגלל אילוצים תקציביים ,בחר השאה
בפאנטום האמריקני.
במיסגרת שיתוףיהפעולה המתרחב בין ישראל לאיראן ,חתמו שתי המדינות,
בנובמבר  ,1966על הסכם לשיפוץ  35מטוסי  -קרב איראניים מדגם  ,F-86במיתקני
התעשיה האוירית בלוד .ההסכם נחתם על־ידי אל״מ יעקב נמרודי ,איש־העסקים
הישראלי ,ששימש אז כנספח צה״ל בטהראן ומן הצד האיראני חתם על ההסכם
סגוישר ההגנה ,גנראל חסן טופניאן ,שנימנה עם ראשוני הטייסים של חיליהאויר
האיראני והיה גם מדריך־הטיס האישי של השאה.
לאחר מלחמת ששת־הימים ,העמיק מאוד שיתוף־הפעולה האוירי בין שתי
המדינות .כפי שמפורט בספר ייהקשר ייהאיראני התאמנו טייסים איראניים
בישראל ובשלבים מסויימים אף נבחנה האפשרות לשתף פעולה בייצור משותף
של מטוס־קרב חדיש .לצורך זה ביקר בישראל ,בפברואר  ,1978מפקד חיל־האויר
האיראני ,גנראל רביעי ובחן תוכניותיפיתוח של המטוס .רביעי בא לישראל
בלווית תח־אלוף יצחק שגב ,ששימש אז כנספח צה״ל בטהראן .רביעי ביקר
במיתקני התעשיה האוירית ונפגש עם מפקדי חיל־האויר ,אך בסופו־של־דבר
המליץ לשאה שלא להיכנס לשותפות בפרוייקט זה ,משום שהמטוס שאמור היה
להיות מפותח בישראל ,לא ענה על צרכיו של חיל־האויר האיראני.
במרוצת השנים ביקרו בטהראן מפקדים שונים של חיל־האויר הישראלי
ובכללם (מילי)אלוף מוטי הוד ,כיום יריד מועצת המנהלים של התעשיה האוירית.
אלוף )(מילי דוד עברי ,כיום מנכ״ל משרד הביטחון ,היה מפקד חיל־האויר האחרון
שביקר בטהראן .ביקור זה יצא לפועל באוקטובר  .1978באותם ימים עלתה כבר
טהראן בלהבות ורבבות אנשים הפגינו מדי יום ביומו נגד משטרו של השאה.
בלווית תת־אלוף שגב ,נועד עברי עם הגנראל רביעי ובאמצעות מסוק מיוחד
שהועמד לרשותו ,סייר בכמה מבסיסי חיל־האויר האיראני .זמן קצר לאחר־מכן
מוגר שלטונו של השאה וגנראל רביעי היה בין מאות הקצינים האיראנים שהוצאו
להורג בפקודת חומייני.

״ש עתיידו

)המשך מעמוד (33
אפילו היום ,אחוי  20שנות ענודה עם הסקייהוק .עדיין נתקל נוקו נתקלות שמצליחות
להפתיע אותו .נעור שנתיים וחצי ייצא לפנסיה .על כך אומו הוא :ייאני מקווה לגמור את
השירות שלי סנייסת .נסרהנל .אישית ,אני מאוד נהנה לענוד יינה.
 1974הגיע סלייסת הזנב האוום סג־מ מ,י טייס צעיו ,שאך זה 0ייס את
^^^
קורס הסיס .נמהלך השנה נה שיות סבייסת ביצע .נמתח ונהתרגשות
^^^^
ונה ,אח גיחתו המינצעית הראשונה .היתה זו תקיפה של מיפקדת
M
מחנלים נאיזור ננאט״ה תחתא שבלבנון .היום ,נענור  5ו שנה ,סניימ מי
^
הוא כנו סא״ל מ,י מפקו הטייסת.
• •n
את גיחתו המינצעית הראשונה נמפקר סהייסת ביצע בהשמדתה של תחנת השיוור של
המחבלים .ששבה והוקמה ליו אשראפ״ה שבלננון .גיחה מיבצעית נוספת בוצעה נפשיטת
צה״ל על מיפקדת ייהחזית ייהעממית של גייבויל בורום־לבנון בראשית דצמבר.
מספו סא־ל מי :ייוונ אנשי הסייסת יצאו לחופשה .חלקנו בילה את החופשה במלון
נאילת .כשהגיעה פקודת המינצע ,קינלנו קריאה וחופה ,ואת קנוצת הפקודות הראשונה
קיימנו בחדר  ,607בקומה השישית שבמלון .חזרנו מייד לנסיס והתחלנו לגלגל את המינצע.
המשימה שחוסלה עלינו היתה הגנה על הכוח הקרקעי במקרה של הסתבכות .לכאורה,
משימה כזו היא מאוד חלבית לגבי סייס קרבי .פצצה שנופלת יבולי במטרה נראית הרבה יותר
קוסמת .אך כשחשנתי על הנושא לפני הטיסה .הבנתי עד כמה משימה זו יכולה .במקרים
מסויימים ,להיות וומינאנטית יותר מכל משימה אחרת ,אותה ניצעו מסוסי חיל־האויר נאותו
יום ,כולל צליפה ,הפצצה וסיוע מכל סוג שהוא.
העונתי ,שאם אכן יסתבך אישזהו נוח שלנו ,נהיה אנו ,שנעמוד בתווך נין הכוח שיהיה
בצרה לבין מי שינסה לפגוע בו .הסייסת הכינה מסוסים נוספים והזעקתי מהבית צוותי קרקע
ואויר שיהיו בכוננות למקוה שיזדקקו להם .ואכן ,נורשנו לסייע .כל המטוסים שהסייסת
הכינה טסו נפועל .הוצאנו הרנה מאור גיחות למינצע החילוץ ,ובפועל היה למשימתם חלק
ננבו מאוד בחילוץ עצמו .מהאויר ,ראיתי את מסוקי הקונרה חוצים חוף וטסים לכיוון היעד.
עקבתי אחריהם עד שיצאו מאיזור הסכנה ובנן הסתיים חלקה של הטייסת ייבמינצע.
סא־ל ;מ כבר אמרנו ,החל את דרכו בחיל־האויר בטייסת .לאחר־מנן ,עבר לטייסת F-15
וכן שירת נתפקיו 00מ־ ני נטייסת פאנטומים נמהלו מיבצע של־ג .כסמ־ט אי שירת ,שוב,
נסייסת סקייהוקים.
ייכמי שטס עלסקייהוקנצעירותו ״ הוא אומר ,ייולאחר מכן טס נפאנסום ,F-1sa1
המענר החוזר לסקייהוק היה כמו להכניס יד לנפפה .הוא אינו מטוס מסונף ואינו קשה
להטסה .הסקייהוק עושה את הדנרים לאט יותר וקל יותר .אתה גם צריך להתאים את עצמך
לתא חדש :כנר אינך יכול לעשות התעמלות נוקר נתא .אתה עושה רק קצת מתיחות.
למשימותיו הוא מסוס אידיאלי כמעט :מנחינה מינצעית הוא נפיווש עונה על ורישות
חיל־האויו .מהנחינה ההדרכתית  -הסקייהוק הוא מטוס הקרנ המתאים ניותר להדרכה
שיש לחיל־האויר .בנוסף .הוא נוח לתחזוקה ועלות שעת־טיסה נו היא נמוכה יחסית .גם
היום ,נעשים בו שיפורים בתחומים המיבצעי והטכני .כך שאני מאמין שימשיך לשרת את
חילהאויר גם מעבר לשנת 2000״.
כיום ,פועלת הטייסת בשני תחומים עיקריים .התחום הראשון הוא ,כמובן ,המיבצע .,
סהייסת ,כלשונו של סאייל מ,י מבצעת גיחות מיבצעיות ,שהתחום המרכזי נהן קשור
להשתתפות בלוחמת היבשה .בתחום זה ,מפעילה הטייסת נשק היודע לתת סיוע אפקטיבי
לכוחות היבשה ויש לה גם מספר תחומים המיוחדים רק לה .לטייסת גם משימות נוספות,
כמו לשאר מסוסי הקרנ של חיל האויר.
התחום השני נו פועלת הטייסת הוא התחום ההדרכתי כטייסת סקייהוקים היא קולטת
טייסים צעירים ומקיימת נהם מה שממה סא־ל מי .ייחינוך הדור הנא של לוחמים
נחילהאויר״ .מסביר הוא :ייהטייסים הצעירים משתכשכים כאן לראשונה בטייסת מיבצעית
נחילהאויו .הצורה בה יראו את החיים ,האוירה ,המיקצוענות ,הגישה והמפקדים ביחידה
תשליך על עתידם נצנא ובאזרחות .מהטייסים הצעירים ,שעודם בשלב של חינוך ללוחמים,
אני דורש להיות נראש וראשונה נני־אדם :אזרחים סונים נעלי יושר אישי ומהימנות ,הנותנים
דוגמה אישית .נשהנסיס הזה קיים ,אנו מחננים למיקצוענות נתחום הסיסה .הטיסה היא
עולם ,תרמת שלמה ,אמנות .מי שלא לוקח אותה נצורה  ,11אין לו סיכוי לשרוד ונוודא׳ שלא
יהיה סוב .עלינו מוסלת המשימה להקנות להם את עולם התעופה נתחום המיקצוענות
והגישה הרצינית והאחראית .המתאימים יגיעו ,כעבור נשנה ,לטייסות המתקדמות יייותר.
לטייסת הסקייהוקים יש הווי מיוחד משלה .ייהווי זה,־ אומר סא־ל מ,י ייאינו פאטנס של
מפקד אחד ,אלא מסורת שנבנתה עוד מימיה הראשונים של הסייסת .יודעים לשמוח
נסייסת ,מגובשים בטייסת ,ולא רק הגוף הסדיר ,אלא גם אנשי הצבת החירום ,המילואים
והגף הטכני .כל האנשים שענדו נטייסת נתקופות השונות קשורים אליה וחדנו נה ליד׳
ניסוי גם נשירותם וגם נאירועים המיוחדים שאנו יימארגנים.
ולסיכום ,אומר סא״ל מי :ייהטייסת נמצאת נמומות מינצעית גנוהה והיא מוכיחה זאת
נמינצעים שחילהאויר מטיל עליה .נכון להיום ,היא ממשיכה נמילו  ,משימותה ותיענה,
נמונן .לכל אתגר נוסף שחילהאויר יטיל ייעליה.
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סיסני ודיו ומעוניינים לעסוק
gunner training in the IAF. The
tactics conventionally in use with
the 20 mm guns have been significantly improved, for example, owing to revelations of the gun's
potential made possible by the
simulator computer; gunner trainer staff too has responded to the
challenge, including a new generation of instructors such as Sigal
Benizari, who is probably the only
woman in the world who knows
everything there is to know about
several entirely different kinds of
AA cannon, including some of the
most sophisticated guns on earth.
"Ver" few people in the entire
A A know what I know about the
different kinds of "guns" says Sigal, "an" certainly not girls. It's a
great job to have; a real experi"ence" Sigal is not the only one
happy about having woman instructors: AA Headquarters saves
vital combat manpower, and the
soldiers enjoy it too.

Helicopters
Against Riots
by Dror Marom
The ongoing riots in the Terri tories and the sensitive issues involved have placed the IAF, as
the premier arm of Israeli secur ity, in a predicament seldom encountered by the world's air
forces. The riots were insupport-

able, and helicopters are wellknown to be ideal means of dis persing violent masses, but instead of merely putting two and
two together the IDF General
Staff added a strict proviso: all
activities of the IAF must be
entirely non-violent.
In complete contrast, then, to
ordinary military tactics, which
seek to hurt as many people as
possible, the IAF got busy arming
its helicopter squadrons with
weaponry designed to hurt nobody - while still being effective.
Foremost among these were hoses
shooting jets of colored water:
rioters quickly scattered to seek
medical attention; after it became
clear that the liquid was perfectly
harmless they were detained on
charges of rioting.
In extreme cases the IAF uses
smoke grenades. A device to de ploy these effectively and safely
was developed by Raphael, which
won a local prize for quick engineering. Meanwhile, officials
stress that the IAF will continue
to develop new
non-violent
weapons. "Th" Intifada must be
put "down" says one IAF official.
"There"' no question about that.
But if we can do it with smoke
and water instead of smoke and
fire, we shall be a lot better off on
both "sides"
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our dials and gauges - in accordance with standard Western practise - are marked in the Imperial
system. Likewise, the Russians
measure altitude with reference to
the landing field, whereas in the
West it is always measured in
terms of sea-level - in short, it
took us a little while to get our
bearings. With all these difficulties the landing was tense, complicated by extremely poor visibility
and the dangerous mountain terrain""
The airfield was busy, with
planes from East and West landing at the rate of two a minute,
and security was surprisingly lax.
The Israeli delegation had their
passports glanced at, but not
stamped, and set to work unloading at once. In the absence of
forklifts this had to be done by
hand, piece by piece, and
although the local staff pitched in
with copious quantities of signlanguage, it took nearly six hours
to get done.
Back in Israel the flight crews
began to work on getting the
medical delegation to Armenia in
Hercules transport planes, assi-

duously drilling the metric system.
This time there were delays, uncertainties and cancellations - but
finally, on Friday morning, the
three planes took off, landing in
the neighboring province of Georgia, however, as the weather in
the Armenian capital was too bad
to permit a landing. "Unlik"
"Armenia" recalls Maj. S,. "th"
airfield in Georgia was in applepie order. The field was full of
Soviet-made aircraft, of the kind I
was only familiar with from intelligence reports. It was a thrill to see
our line of planes, with their blue
Stars-of-David, in such a setting.
Everyone seemed to know we
were from Israel, and were extraordinarily "friendly"
When the time came to bring
the delegations back to Israel, the
flight crews had more experience,
and operations went smoothly.
The weather had improved, and
the views over snow-covered Mt.
Ararat rising thousands of feet
into the frosty air were magnificent. Furthermore, they brought a
forklift with them, to the delight
and amazement of the Russian
ground crews, who had never seen
any such thing. "Th" contrast
between the sophistication of the
Soviet aircraft and the complete
lack of what seemed to us
elementary equipment was quite
"remarkable" says one of the IAF
officers. "Th" people in the tower, I must say, were very professional, but the ground crews had
only the most primitive methods
at their "disposal"
"" wouldn't say that I tore
through the Iron "Curtain" sums
up Lt. Col. I,. one of the navigators. "Bu" it was a unique experience, and an exciting one. The
awareness that this was our first
contact with a forbidden world
was very strong, also the paradox
of our offering aid to a Superpower, and the Soviet Union at that. I
was glad that we were able to
offer genuine aid in the face of
terrible suffering, doubly so as
men of war trained to view the
Soviet Union with antagonism.
For anyone with IAF-trained instincts, let me tell you, being
waved at in a friendly fashion by
Mig-23s on patrol was a very odd
experience "indeed"

43 Downs from
the Monitor's
Seat
by Yisgav Nakdemon
The wall in Col. K'.s office is
decorated with a large chart listing
all forty-three planes brought
down by him, with their dates,
neatly tabulated. The results of an
impressive career in the air force,
these downs were not, however,
achieved from the cockpit of a
fighter plane, but rather from a
flight-monitor's seat planted firmly on the ground.
K. completed his training as a
flight monitor just before the out-

break of the Six-Day War in June
1967. He was then stationed in the
South, and, though inexperienced, soon found himself in the
midst of intensive combat activity
during the Six-Day War and the
War of Attrition, which broke out
almost immediately afterwards.
He explains:
"On" must keep in mind that
back then pilots were much more
dependent on their flight monitors
than today. In those days the
planes' radars 'saw' only up to two
miles ahead, which, for all intents
and purposes, meant that the pilot
couldn't see anything and had to
fly exclusively according to your
directions. The thing about intercepting planes is, of course, that

Israeli Hercules
on the runway in
Tibilsi, Georgia,
accompanied by
Aeroflot ground
crews.
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50 Ways to Beat Air
Terror
by Dan Arkin
"Contrar" to popular belief, the
average "terrorist"
Professor
Jonah Alexander of George
Washington College told partici pants at the first international
conference on security in civilian
aviation, "i" not a mindless fanatic
but rather a dedicated idealist
willing to lay down his life in a
dynamic political struggle, one,
moreover, who does not distinguish between ideals and actions:
he believes that the ends justify
the means. He is most likely to be
male, between the ages of 20 and
35, and have at least a partial
secondary-school
education,
although he is not likely to have
been scholastically outstanding.
He will most probably have come
from a middle-class family background, and be self-supporting;
the likelihood of his being a farmer or a laborer is "small"
The conference, held in Israel
in early February, drew some 80
participants from 28 countries, in eluding airline executives, airport
security officers, police officials,
and leading academic theoreticians on the subjects of aviation
and terrorism. During the four
days of intensive deliberation
general agreement was reached on
three broad principles: that air
terrorism, though a formidable
threat, can indeed be overcome,
that it cannot be done without
large-scaleinternational
cooperation, and that up-to-date,
accurate intelligence is the base
for any successful attempt against
terrorism.
The severity of the problem is
starkly evident from the statistics:
some 300 acts of terrorism were
committed world-wide in 1970,
whereas in 1987 that number had
swelled to 3,000 of which 800
were international in character;
the first half of 1988 alone witnessed 2,703 terrorist acts, most of
them, of course, in the Middle
East. Since 1970, i1 ־fact, upwards

95

of 33,000 terrorist incidents have
taken place, in 90 percent of
which the terrorists met with at
least partial success.
Moreover, the general opinion
of the experts was that we are not
likely to see any fall-off in world
terrorism in the near future. Prof.
Brian Jenkins of the Rand Institute in the US gave a chilling
account of the foreseeable future
of terrorist activities, which will
include, in his opinion, fewer but
bloodier hijackings, the increasing
use of sophisticated explosives dif ficult to detect by current
methods,
including
plastic
firearms, and attempts by terror ists to infiltrate airports by buying
the loyalty of ground crews. Other
American experts went further,
and discussed the possibilities of
terrorist use of chemical weaponry
to stun passengers and crew and
electronic interference with the
plane's navigation system - the
equipment for both is already
commercially available.
How then does one fight terrorism? Meir Amit, a former chief of
IDF Intelligence, summed up as
follows: it can be done but only by
continuous,
unrelenting
spadework, not sporadic strikes.
He called for a patient routine of
small hits, co-ordinated world wide by specially trained professionals enjoying the support of
their governments. Needless to
say, such international intelligence
co-operation and communication
is still unrealized. Indeed, even
the terminology employed by various countries is often at cross purposes.
For all the agreement on general principles, there were a number
of vigorous differences of opinion
on several issues, notably on the
question of negotiations with terrorists - whether it should be
done at all, and if so, how.
Another issue extensively disagreed upon was the efficacy of
the 'profile' system of security
checks used in Israel, in which

Remains of the Pan-Am plane which exploded over Scotland.
only 'suspicious' people need
undergo the full rigors of an extensive security search; some of
the experts insisted that such a
check should be made obligatory
for all passengers.
Although the prospects for international co-operation over ter rorism seem brighter today than
ever before - even the Soviet
Union is sending positive signals
in this direction - most of the
terrorism experts at the conference echoed Dr. Ariel Marari of
Tel Aviv University, who grimly
reassured them that they are not
likely to lose their bread-andbutter in the near future.

Beyond Mt.
Ararat
by Yoav Vinograd
The first news of the decision to
despatch Israeli rescue crews to
earthquake-racked
Armenia
reached IAF Headquarters on 9
December 1988. The equipment
began to arrive the next day, and
at once it became apparent that;
the original IAF notion of sending
one modest-sized plane would

have to be abandoned. Even so, it
was only with difficulty that the 45
members of the IDF rescue team
and all their equipment managed
to squeeze into a Boeing-707, the
plane with the greatest freight
capacity in IAF service. "I" you
could peel away the body of the
plane the freight would show its
shape, so tightly was it "packed"
recalls one of the loading officers.
The flight over the Eastern
Mediterranean might almost have
been an ordinary passenger flight,
except for the fact that the Greek
Cypriots and the Turks, in a rare
moment of accord, unexpectedly
allowed the plane to fly undis turbed over the divided island,
knowing it was on a mission of
mercy. It was with the entry into
Soviet airspace, however, that the
flight became unusual for an
Israeli crew. "Th" Soviet aviation
world is quite unlike what we are
used to in the "West" explains the
pilot, Col. N,. "an" we had some
trouble at the beginning. The
flight monitors spoke very broken
English, which we had difficulty
understanding, and furthermore,
used the metric system whereas all

)168( 67 ' מס1989 בטאון חיל האויר מרץ

ISRAEL
AIR FORCE magazine
Issue no. 67 (168) - March 1989
M.P.O.
Tel: (03)

BOX

01560,

ZAHAL,

ISRAEL

561-0948
Dear Reader,

Editor-in-Chief - Aharon Lapidot
Managing Editor - Daniel Molad
Graphic Design - Gideon Amichai
Printing Editor - Beni Ohad
US Editor - Ed Hirsh
English Editor - Zvi Mermelstein
Redaction Officer - Yael Zohar
Secretary - Sharon Naydous
Graphics - Amir Haded
Chief Photographer - Gil Arbel

The unusual number of air disasters in the first two months of
1989 gives us pause to examine the whole complex network of
civilian aviation, with special emphasis on the flight control
system, and on the dangers that international terrorism poses to
passenger flights world-wide.
Likewise, this issue tells the heart-warming story of the IAF's
airlift to earthquake-stricken Armenia. Quite apart from the
humanitarian aspect of the event, for the Israel Air Force it was
a very special, almost millennial introduction into a forbidden
world.

Photographers - R. Castro, A. Shilo, M. Milner, S. Wohlkowitz
Sincerely yours,
Aharon Lapidot
Editor-in-Chief

Published by IDF/Air Force Command

IN THIS ISSUE
Hurricanes Over Russi a

24 Hours in the Observation Tower
by Daffy V itale

4

by Aner Govrin

9
12
14
16
21
26

by Dror Marom

76

by Yoav Vinograd

78

by Daffy Vitale

81

by Daffy Vitale

83

Guarding the Base Lines

Around the Clock with a Squadron Commander
by Daffy Vitale

74

A Guide to Private Flying

There is a Future for Skyhawks with a Past
by Yisgav Nakdemon

by Yoav Vinograd

Friends of the IAF

Beyond Mt. Ararat
by Yoav Vinograd

73

Sitting Room Flights

43 Downs from the Flight Monitor's Seat
by Yisgav Nakdemon

by Yoav Vinograd

Rescue from the Vietnamese Jungel

Helicopters Against Riots
by Dror Marom

70

Gunner Trainer

50 Ways to Beat Air Terror
by Dan Arkin

by John Golly
Hawk vs LTV

Air Deals

34

by Yoav Vinograd

86

36

Air Force News

89

Book Reviews

90

English Section

92

That Great Patriot (The Missile)
by Yoav Vinograd
Why Do They Fall?
by Dan Arkin

39

The Life and Death of Lt. Col. Avi Lanir, Part II
by Guy Rimon

42

Light Flying Cavalry
by Yoav Vinograd

50

Combat Helicopters in the Mouth of the Vulcan
by Yoav Vinograd

54

Birdy: Soviet Space Shuttle
by Dror Marom

58

The Glory and the Squalor
by Uri Dromi

60

Space News
by Sharon Sadeh

66

Don't Leave any Migs in the Sky
by Guy Rimon

Director of Marketing USA & North America:
Ed Hlrsch (US)
Advertising Supervisor USA & North America:
Ray RkkJes (US)
ISRAEL AIR FORCE MAGAZINE US & NORTH AMERICA
Advertising Offices:
P.O. Box 520849, Miami, Fla. 33152 - 0849
Phone: (305) 592-0044, Telex: 522261 mia
Printed through the Ministry of Defense by Grepholit Ltd.

69

96

בטאון חיל האויר מרץ  1989מס' )168( 67

אישטזיתיחרל

בצע^נ
לחברי

mum

7יס7//7/,

ט ישרם

1

••ללאהנבלתסספריסיהאישפח
שר

בהוצאה
בלבד,

יער

תנאי

-

המשפחה

לכל

$120 000-.

ביטוח

ביטוח

4.5.

ש״ח

בתורש

לכל

פוחדים

man

לחבר

רבב
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בוא להתחיל עם 1111

חשבון צעיר  -חעובוך חדש ובלעדי
לבנק הפועלים עם הטבות מיוחדות
למתגייסים ולחיילים.
מתגייס ,חייל ,בוא ותראה איו מתחילים בגדול:
• פטור מעמלות בניהול שוטף של חשבון העוייש.
• פנקסי שיקים חינם.
• כרטיס בנק  -קט למשיכת מזומנים.
•ריבית זכות יומית על כל יתרה בחשבון.
• זכות למשיכת יתר בריבית מועדפת.
• הלוואת שחרור בתנאים מיוחדים.
• תכניות חסכון מי וחדות
והצעות מיוחדות בהשקעות.
•הנחות משמעותיות בבילויים ,תאטרון,
נופש  ,ספורט ,טיסות ועוד.
אז למה לך לחכות?
בוא להתחיל עם חשבון צעיר  -ותרוויו

המבצע לתקופה מוגבלת בלבד.
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בוא ותיארו איך בוערים  wrnuזבנק ,הבועלים

