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הוראות במה לדגמ> מגווס>
נושאות־מטוסעז
ואלה המטוסים שדגמיהם מובאים בגליון זה :דגלס
ס ק י י ר י — מטוס־קרב ,מוטה  12.1מ׳ ,אורן 13.5
מי ,מהירות מירבית  1040ק״מ בשעה ,חד־מושבי.
נורת אמויקן פ י ו ר י — מטוס־קרב ,מוטה  11.9מ׳,
אורך  11.4מ  /מהירות מירבית  1110ק״מ בשעה,
חד״מושבי.
צ׳נס ואוט ק ר מ ז י י ד ר — מטוס־קרב ,מוטה  11מ׳,
אורך  16.5מ׳ ,מהירות מירבית מ א ן  ,1.8חד־מושבי.
צ׳נס ואוט ק א ט ל ס — מטוסיקרב ,מוטה  12.1מ /
אורן  13.5מ  /מהירות מירבית  1040ק״מ בשעה,
חד-מושבי.
גרומן ט י י ג ר — מטוס־קרב ,מוטה  9.65מי ,אורן
 12.44מ׳ ,מהירות מירבית  1.5מאן ,חד־מושבי.
גרומן ק ו ג ו — מטוס־קרב ,מוטה  10.55מ׳ ,אורן
 12.24מ  /מהירות מירבית  1139ק״מ בשעה ,חד־
מושבי.
דגלס ס ק י י ו ו ר מ ר — מפציץ קל ,מוטה  22.1מ׳,
אורן  22.4מ׳ ,מהירות מירבית  1014קי׳מ בשעה,
מושבים.3 :
וורטול ר ט ר י ב ר — הליקופטר ,אורך  17.3מ׳ )עם
רוטור( ,מהירות מירבית  170ק״מ בשעה ,מושבים.3 :
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הוראות כלליות לבניית דגמי ניר
לפני שתתחיל לבנות את הדגם ,פרוש לפניך על השולחן את כל היריעות וקרא את הוראות הבניה
תוך מעקב אחר הסימנים שעל גבי החלקים השונים.
הסימנים ה ם :
— .—.—.קו-גקודח-קר :יש לקפל .השיטה הקלד .והנקיה ביותר היא לחרוט בסכיו-גילוח לאורך הקו
)בעזרת סרגל( תוך לחץ חלש כדי לא לחדור בעד הניר.
—״— —..קו נקודותייפ-קו :זהו סימן המשמש אך ורק לסימון גבול הדבקת חלק על חלק ואין
לקפל או לגזור.
שטח מקווקוו  :יש לגזור מתוך החלק .השיטה המיטבית היא לגזור באמצעות סכין גילוח.
»־־ חץ :מורה על הפרדת חלק אחד ממשנהו.
את אותם החלקים שיש לעגל ,מעגלים כשהצבע כלפי חוץ; פרט לאותם מקרים בהם ניתנות הוראות
אחרות בהסברי הבניה.
את כל החלקים שיש צורך להכפילם ,יש להדביק לפני הגזרה על גבי שאריות קרטון )לדוגמה,
קרטון של קופסת סיגריות ,אך לא עבה מזה( .בשעת הדבקת הדיסקיות בתוך החלקים יש להקפיד
על כך שהקו השחור שעל-גבי הדיסקית יישב בדיוק מתחת לתפר של החלק.
המספרים המודפסים באדום על גבי חלק הינם מספרי-עזר בלבד ,המראים לך איזה חלק יש להדביק
באותו מקום.
על מנת לעגל חלקים ,משוך אותם סביב קצה לוח )שולחן( .אפשר לעשות זאת גם בין קרטון דק
ועפרון עגול )ראה ציור( .בעבודות עדינות מומלץ להשתמש במלקהים עדינים.
כיצד גוזרים ?
יש לגזור באמצעות מספריים ישרים )לא קטנים מדי( אך מושחזים היטב ,ויש להקפיד שקו החיתוך
יעבור בדיוק על גבי הקו השחור של החלק .קו ישר אפשר לגזור גם באמצעות סכין גילוח וסרגל
מתכת.
כיצד מדביקים ?
לצורך ההדבקה ,הדבק המתאים היחידי הוא דבק פלסטי לבן ,מהסוג המכונה ״וזיבול״ ,שאפשר
לקנותו בחנויות למכשירי כתיבה או בחנויות לכלי בית .את הדבק מורחים באמצעות גפרור מחודד.
אזהרה:
אל תחפז בבניית הדגם .אם דבר-מה אינו נהיר לך ,חזור וקרא את הוראות הבניה ,והסתייע בציורי
העזר המופיעים בדפי הבניה.

הוראות בניה לדגמי מטוסי נושאות־מטוסים
הרכבת דגמים קטנים אלה א י נ ה ק ש ה י ו ת ר מבניית הדגמים הקודמים ,אשר קנה המידה
שלהם היה  .1:50אף על-פי-כן יש לעבוד בתשומת לב ובדיקנות רבה בשעת גזרת החלקים על־מנת
להגיע למידת מהימנות מירבית בדגם המושלם.
ההרכבה דומה בכל הדגמים .ציורי העזר אשר בדפי הבניה וציורי שלושת-המבטים בעמי  4מסייעים
בהכרת צורתו של הדגם הבנוי.
הוראות הבניה ניתנות לכל דגם בנפרד .אין להכין יותר מדגם אחד בזמן מסויים.
הערה כללית לכל הדגמים :יש להדביק את דיסקיות הגוף על שאריות קרטון לפני גזירתן ,כך
שתתקבלנה בחוזק כ פ ו ל  .את הדיסקיות מדביקים בתוך טבעות הגוף ,כך שקו-הסימון הקצר
נמצא תמיד על ״תפר״ הטבעת .כל החלקים הנתונים במסגרות כשצמודים אליהם שטחים צבעוניים
)אפורים( ,יש לחרוט בקו האמצע ,לקפל ולהדביק גב אל גב את שני החצאים .את הצורות הקטנות
יש לגזור רק לאחר שיבש הדבק וברגע האחרון לפגי הרכבתן בדגם .אל תגזור לפני כן ,פן יאבדו
החלקים הקטנים! )רעיון לא-רע הוא להניח את החלקים הגזורים ,לפני הדבקתם,בתוך גביע־זכוכית(.
פירוש האות ק )למשל — 2ק( הוא ,כי דיסקית זו יש להדביק מקדימה בחלק הגוף הנושא את
אותו המספר ; ח — מאחור .את חלקי הגוף מחברים על ידי הדבקת דיסקית על דיסקית של
החלק הסמוך.
לפעמים מחברים גם על ידי הדבקה ישירה של שפות החלקים.
2

בטאון חיל האויר מרץ  1964מס' 64

מקדימה;

להלן מפתח הסימנים :ק —
מלמטה ; צ — החוצה ; פ — פנימה.

ח — מאחור;

ל —

משמאל;

נ —

מימין;

ט —

קטלס )דף (4
לעגל חלק  1בצורת חרוט ולסגור ע״י הדבקה ישירה .לפתח צורת הדיסקית 2ק .חלקיפ 5 ,4 ,3 ,2
המלוכסנים(,
)חלק  5יש לחרוט מ צ ד ו ה ב ל ת י מ ו ד פ ס על-פי ארבעת הקווים
 7 ,6ו 8-יש לעגל בהתאם לצורת הדיסקיות שלהם ולסגור על ידי הדבקה ישירה .עתה ,סוגרים את
הטבעות על ידי חדיסקיות )>ן = קדימה; ח = מאחור( .קווי הסימון הקצרים מונחים בדיוק על
״תפר״ החלקים )ראה ציוד  ,1דף  .(5מדביקים כל חלק גוף בהמשך החלק הסמוך ,כך שבגחון
הדגם נוצר קו ישר על ידי התפרים .את חלק  4מדביקים על גבי השטח הלבן שבדיסקית  5ק.
לגזור פנימה ב 4-פינות חלק  9כמסומן בחצים .את המשולשים האפורים מכופפים כלפי מעלה ,את
הטרפציות השחורות מכופפים כלפי מטה לעומת הריבוע האמצעי ומדביקים בהדבקה ישירה.
מדביקים את החלק על גבי הדיסקית  8ח .לעגל את החלקים  10נ ו־ 10ל ולהדביקם מימין )נ(
ומשמאל )ל( על גבי חלק  4כהמשך לחלק  .5את החלקים  11 — 11ג מעגלים לאורך ,מחברים זה
לזה בהדבקה ישירה ומדביקים על חלקי הגוף ) 4—2כמסומן בספרות אדומות( בתור חופת תא-
הטייס .מתוך חלק  6גוזרים את המלבנים המקווקווים הקטנים משני הצדדים ומשחילים בפתחים
את הקורה )המוכפלת(  .12אח הקצוות מכופפים לאחור בזווית קלה.
לחרוט את קו האמצע ואת הקווים המסומנים בקצוות בחלקים  13נ ו 13-ל .לעגל במקצת את החצאים
ולהדביק בשפות האחוריות ובצדדים .את השפות המסומנות בקו חיצוני אדום )לפני הגזירה( אין
להדביק .את הכנפים משחילים משמאל ומימין על חצאי הקורה ומדביקים לגוף ישירות )הצד הלבן
פונה כלפי מטה(,
חלקים  14—14ב;  15—15ב .לגזור פנימה לפי החצים בחלקים  14ו14-א ,עד הקו המרוסק .לחרט
את הקו המרוסק מאחור )תחילה מניחים את הניר על שמשת חלון ומציירים קו דק בעפרון( ,לעגל
את המלבנים בצורת רבע-עיגול כלפי מטה ואחר-כך לכופף כלפי מעלה על הקו המרוסק .לעגל
במקצת את  14ו14-א ולחבר על ידי הדבקת השפות ,פרט לשפה המסומנת בקו אדום .להלביש את
הגה הכיוון על הכנף הימנית ולהדביק ,כך שחיפויי כן הנחיתה יהיו תלויים משני צדי השטח
השחור מתחת לכנף.
את החלקים 15—15א מכינים ומרכיב־ם על הכנף השמאלית .לגזור את הצורות מתוך חלק ) 16לאחר
חריטה בקו האמצע והדבקה גב אל גב( ולהדביק את שני החלקים על גבי קווי הסימון בחלק  5כך
שהבליטה הקטנה תהא פונה קדימה .בחלק  17יש לחרוט את קווי החריטה )זכות קווים —.—.
חורטים מאחור( .אחר כך מדביקים בצורת קופסה ,בהתאם
חורטים בצד המודפס; קווים
לציור .את הקופסה המוכנה מדביקים מתחת לחלקים  5ו ,6-באופן כזה שקווי הסימון הקצרים יהיו
חופפים את תפרי החלקים .לגזור את כרעי כן-הנחיתה מתוך חלק  .18להדביק חלקים 18א מצד
שני18 .ב על 18א )קצות המזלג( .חלק 18ל מדביקים מתחת לכנף השמאלית )התמוכה פונה לאחור(
ליד קצה השטח השחור18 .נ מתחת לכנף הימנית .עתה יש לעגל חלקים 14כ ו15-ב לחצאי עיגולים

לאחו הוזדבקה

לפני ההפרדה

כן נזמנליס חלקים
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ולהדביקם בחזית כרעי כן הנחיתה ,כשהצד המחודד ליד הכנף והצד הרחב על גבי הבליטה של
הכרע )ראה ציור( .לגזור את הצורות 19ל ו ,;19-להדביק כל שתי דיסקיות 19א גב-אל-גב כך
שיתקבלו שני גלגלים שיידבקו משני צדי כרע הגלגל הקדמי  19נ/ל .לחבר את הכרע לגוף המטוס,
כמתואר בציור .להרכיב את הדלתות 19ב ,ג ,ד ,לפי הציור .מתוך  ,20גוזרים את שני החלקים א׳
ומדביקים מימין ומשמאל בזנב על גבי הסימונים )בשטח האפור( ,החלקים ב׳ האפורים בצד העליון
של הכנפים ,והלבנים בצד התחתון .הרכבת הרקיטות 21—21א מבוארת בציור ) 2דף  .(6חיבורן
לכנף נראה בציור הכללי) .צ — החוצה ; פ — פנימה(.
קריוזיידי )דף (3
הגוף ,חלקים  ,9—1מורכב כדוגמת הקטלס .את הקורה  14מכפילים על שאריות קרטון .את חלק
 2חורטים משמאל ומימין לשטחים הלבנים בקו הגבול ,ומקפלים .משחירים חלק  9מאחור בטוש
שחור ,בשעת הדבקת  3ל ,4-יש לשים לב ש 3-יסגור בצדו התחתון את  .4בחיבור  2ל 3-נוצר
ההמשך בצד העליון )הסימן להדבקת חופת התא( .חלק  10מעגלים בכיוון המשולשים האדומים
ומדביקים בהמשך חלק  3על גבי חלק ) 2כונס אויר( .חלקים 11—11א מעגלים ,מדביקים יחדיו
ומחברים על גבי חלקים  2ו 3-כחופת תא-טייס בהמשך חלק  .4לעגל במקצת חלקים  12ו12-א.
להדביק יחדיו בשפות ,פרט לשפה המסומנת בקו אדום .חלק 12ב מדביקים באמצע הגה-הכיוון
)קורה( .הגה-הכיוון מודבק על גב הגוף )עד קצה חלק  .(8חלקים 18נ ו18-ל חורטים בקו האמצע,
מעגלים במקצת ,מדביקים סביב )פרט לשפות המסומנות בקווים אדומים( ומדביקים בהדבקה ישירה
לגוף )לחלק  .(8גוזרים את השטחים המקווקווים מתוך חלק  .5משחילים דרך הפתחים את הקורה
) 14ט־־מטד ,(.כך שהקצוות תלויים במקצת כלפי מטה , ,ומושכים אותם לאחור בזווית קלה .בחלקים
15/15א יש לגזור פנימה לפי החצים ,לעגל ולהדביק בשפות משלושה צדדים .את החלק מלבישים
מימין על הקורה  ,14באופן כזה שהקצה תלוי כלפי מטה בזווית קלה )ראה ציורי שלושת המבטים(.
חלקים 16/16א מרכיבים באותה הצורה ,מצד שמאל .חלקים 17נ ו-ל מדביקים לפי הסימנים משמאל
ומימין לגוף ,בחלק ) 5ראה ציור( .מתוך ארבע הדיסקיות 17א ,מכפילים שתים על שאריות קרטון,
גוזרים ,ואת שתי הנותרות מדביקים מצד שני ,כך שמתקבל חוזק משולש .את הגלגלים מדביקים
במישרין ,מימין ומשמאל ,לחלקים  .17להפריד בין חצאי החלקים 18כ ו-ל ולחבר לפי הציור,
כדלתות כן-הנחיתה .את החלקים 19א מדביקים מימין ומשמאל על חלק  .19להדביק את הגלגל
הקדמי  19מתחת לחלק  4של הגוף .לחלק את 19ב לשלושה חלקים ולהדביקם מתחת לגוף ,לפי
הציור ,כדלתות הגלגל הקדמי.
פיירי )דף (2
בהרכבת חלקי הגוף יש לזכור ש1-ק סוגר מקדימה )כונס האדר( ו7-ח סוגר את פיית הפליטה
כשהצדדים השחורים פונים כמובן כלפי חוץ .בחלק  4יש לחרוט את הקווים ולכופף .את 7א
מדביקים מתחת לחצי־הסהר הבולט של חלק  .7את שני החלקים 18נ ו-ל מדביקים בשפות בצורה
הרגילה8 .א חורטים ,מקפלים ומדביקים גב-אל-גב; אחר-כך מדביקים לאורך הקו המלוכסן הכפול
בין 8נ ו-ל .את החלקים 8ב מדביקים משני הצדדים על גבי השטחים הלבנים .להדביק את הגה-
הכיוון לגוף .את הגאי-הגובה 9נ ו-ל מדביקים בצורה הרגילה משני צדי הגוף .לקפל חזק את הקצה
הצר של חלק 10א כמסומן בקו קצר .את חופת התא 10/10א מדביקים בהמשך הגה-ד,כיוון על גבי
הגוף )ראה ציור( .את הקורה )המוכפלת(  11משחילים דרך הפתחים בחלק  ,4את הקצוות מכופפים
מעט לאחור .את 12נ מדביקים בצורה הרגילה ומחברים לגוף .את שני החלקים 12א מדביקים על
הכנף לפי הסימנים.
כן הנחיתה !4—14,213—13כ מרכיבים לפי הציור.
ו ט ר י נ ר )דף (8
לחרוט בחלק  1בהמשך שני המפרצים .לעגל את החלק ולהדביק ישירות בשפות ,כך שהפתח יקבל
צורת הדיסקית  .!52הרכבת חלקים  — 4 ,3 ,2כרגיל .חלק  5מעגלים חזק בין המלבנים השחורים,
וכן למטה ליד קצות הקו האדום .לחבר את השפות .את החלק מלבישים על קורה  5ועל גב
החלקים  4—3ומחברים בהדבקה ישירה לחלק  .4את הפתח למעלה סוגרים בחלק  .6חלק  7מעגלים
ומדביקים בצורת טבעת ,אשר את צדה הישר סוגרים על ידי הדיסקית 7א .את החלק מדביקים על
גבי הסימון בחלק  2כשהתפר פוגה אחורה .את גלגל-הזנב  8מדביקים מתחת לחלק  •5את הגלגלים
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הראשיים 9/9א מדביקים לפי הציור .עתה מ ד ב י ק ם רוטור אחד ) (10על חלק  7ושני על הסימן
בחלק  .6כמו-כן ,אפשר להדביק את הרוטורים כשהם מקופלים )חלקים 10א(.
סקייווריוו*

)דף (7

הגוף כרגיל9 .ח סוגר את ח ל ק  9מאחור ,כשהעיגול הגדול יותר כלפי התפר .להכפיל את שתי
הדיסקיות  10על שאריות קרטון ,ולהדביק את הקטנה על הגדולה .להדביק את החלק על העיגול
העליון של 9ח .לעגל חלק  11לטבעת ,חלק 11א לחרוט ,לחבר זה לזה ,תפר אל תפר .חלק זה
מדביקים על העיגול התחתון של 9ח כשהתפר סמוך לתפר של חלק  .9חלקיה 12—12ב )חופת ת א -
ולאחר מכן על גבי  .4/3לגזור את פתחי
טייס( :לקפל חלק  12באמצע! להדביק זה אל זה
הקורה בחלק  ,6להשחיל בהם את הקורה  13בשים לב לסימן ט = מטה ,ולכופף א ת הזרועות
לאחור ,כ ל פ י הזנב ,בשעת חיבור הכנפים  15 ,14יש לשים לב להתחברות הפסים השחורים שעל
הגוף ועל הכנפים .את הקורה 16א יש להדביק לפי קווי הסימון בין חצאי הגה-הכיוון  .16לגזור
מתוך  16את שני הפתחים הקטנים המיועדים לקורת הגה-הגובה .להדביק א ת הגה-הכיוון על הגוף,
המסומן .להשחיל את הקורה  17בצורת  Vדרך הפתחים בחלק  16ולכופף את הזרועות לאחור.
ל ב נ ו ת א ת החלקים  ;17ו17-ל .בשני מנועי הסילון ) 22—18כל אחד פעמיים( יש להכפיל את
הדיסקיות .לעגל ולהדביק את הטבעות ,להדביק בהן את הדיסקיות .רק חלק  20מקבל שתי דיסקיות;
חלקים  18ו 19-דיסקית אחת מ ק ד י מ ה ;  21ו 22-דיסקית אחת מאחור .בשעת חיבור  18ל 19-יש
לשים ל ב שהתפרים יהיו הפוכים זה לזה ב 180-מעלות .בחלקים  19עד  22יוצרים התפרים קו
אחד יצוף .לחלק 23א לשני פסים קטנים .לחרוט חלק  .23לחרוט את הקווים המרוסקים )
מצד שני של הניר ולכופף מעט החוצה .להדביק יחדיו את השפות האחוריות הישרות .להדביק
אחד של 23א בכל אחד משני החלקים  .23נושאי-מנועים אלה מדביקים על גבי קו-התפרים
 .22—19הפתח בצד האחורי בין  23ל 22-נסגר במשולש השחור הקטן 23כ .עתה מדביקים
המנועים לכנפים .ה ר כ ב ת כו-הנחיתה 24—24ב ו25—25-ב נעשית כרגיל ,החיבור לפי הציור.
 26מדביקים מתחת לחלק  4מימין .הרכבת החלקים  :27ו-ל וכן  28איננה הכרחית.

(
חצי
מעל
את
את

סקיירי )דף (1
להשחיר בטוש א ת צדו השני של חלק הגוף  .8לסגור א ת שפות המפרץ של חלק  ,9להדביק לפי
הסימון מתחת לחלקים  7ו ,8-כשקו התפר לאחור .לסגור את שפות חלק  10ולהדביק )חופת תא-
טייס( מעל חלקים  3ו .4-הצד השחור של הקורה  11פונה קדימה .לחרוט )מאחור( לפי הקווים א ת
ארבעת החלקים של הכנף 12—12א13—13 ,א .בשעת ההדבקה יש לשים לב שגם החלק הקדמי
)כונס האויר( ,המסומן בקו אדום קצר ,יישאר פתוח בצורת משולש .א ת הגה-הכיווז 14—14א
מדביקים על הגוף בהמשך חופת התא .בניית כו-הנחיתה 15—15ב ,216—16 ,לפי הציור .את שגי
החלקים 17א מדביקים משמאל ומימין על קווי הסימון הארוכים מתחת לכנפים ,ואת ארבעת החלקים
17ב משני צדי 17א ,על קווי הסימון .את ) 18החלקים כפולים( מדביקים בצורת חרוט ,את 18א,
ב ,ג לטבעות18 ,ד שוב לחרוט ,ומחברים יחדיו בהדבקה ישירה .התפרים יוצרים קו ישר .את
א ר ב ע ת החלקים ה מדביקים לפי הסימנים על חלק ד .את שני מיכלי הדלק מחברים לנושאים
שלהם )17א( .הפסים האדומים 19א מחברים משני צדי  ,19כך שמתקבל חוזק משולש .חיבור
חלקים אלה לכנף נראה בציור-העזר.
קוגר

)דף (6

לעגל חלל 7 .ולהדביק בשפות מסביב )פרט לשפות המסומנות באדום( ,כך ששפת החיבור לחלק 6
תקבל צורת הדיסקית 7ק ,בו בזמן שהצד האחורי מקבל את צורת חגד,־הכיוון .את הקורה 7ח
מדביקים בפנים כך שהעיגול השחור סוגר את השפה האחורית• בעזרת חלק 7א סוגרים א ת הפתח
המשולש למטה .בשעת חיבור חלק זה לחלק  ,6יש לשים לב שתפר חלק  7יימצא מול קו-הסימון
בחלק  .6את חלק  8מככילים על שארית קרטון ומדביקים מתחת לחלקי הגוף  1ו .2-קווי הסימון
הקצרים מצביעים על תפרי החלקים הסמוכים .את חלק  9מדביקים לפי הסימן מתחת לחלק .7
ה ר כ ב ת הכנפים ,בדיוק כמו בדגם הס ק י ר י י .א ת הקורה המוכפלת 10ג מדביקים לאורק קו האורך
בתוך הלק 10/10א )11ג בתוך 11/11א( .להדביק א ת הכנפים על הסימונים משני צדי הגוף .את
שגי הפסים 10ד11 ,ד מדביקים בניצב על השטח העליון של חכנפים .את חופת תא-הטיים 12—12כ
מדביקים על חלקי הגוף  4ו .5-א ת הגאי הגובה 13נ ו-ל מדביקים על הגה-הכיוון .כן-הנחיתה
6
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14—14ג15—15 ,ג :הדבקה והרכבה לפי הציור .מיכלי הדלק 16—16ו ,הרכבתם כמו בס ק י ר י י —
ו הוא נושא-המיכל .ההתקנה מתחת לכנף לפי הציור .הרכבת הרקיטות 17—17א ,כרגיל .ההתקנה
לפי הציור.

טייגי )דף (5
לחרוט את חלקי הגוף  3ו .4-בשעת הרכבת הגוף יש לשים לב שחלק  4יסגור מלמטה .מלמעלה
נשארת בליטה עבור חופת תא-הטייס .בחלק  10מקפלים את שלושת החלקים הצדדיים ומדביקים
לפי הסימנים מתחת לחלק  ,9הצד הפחוס קדימה .חלקים 11נ ו־ל מדביקים על  ,4כדוגמת ה ק ט ל ם .
דזופת-התא 12—12א מודבקת על חלקים  3/4ו .5-בחלק  6יש לנקב את הפתחים הריבועיים .לחדד
ולהחליק גפרור בעובי של כ 0.5-מ״מ ,להשחיל בפתחים ולגזור בצדדים כך שמכל צד יבלוט בערך
 1מ״מ .את הכנפים 13נ ו-ל מרכיבים ומתקינים כרגיל .את הפסים 13א מדביקים על השטח העליון
על גבי קו הסימון .את הגה-הכיוון  14מדביקים על גבי חלקים  8ו .9-את החלקים  15מדביקים
משני הצדדים על  8ו־ 9כהגאי גובה .בניית כן־הנחיתה וגלגל-החרטום ,חלל,יפ 16—16ג17—17 ,נ
נראית בציור .את הרקיטות 18—18א מרכיבים כרגיל ומדביקים על גבי קווי־הסימון מתחת לכנסים,
כשהחלק המחודד פונה קדימה.

כל הזכויות שמורות
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דגמעו למנו״ בסאון
ניתנת בזאת האפשרות לרכוש דגמי מטוסים המצויים ברשותנו בבמות
מוגבלת .הדגמים הם:

® איליושיך
© מסרשמיט
מיסטר

©

iv

© הכטר
® לייטנינג
הדגמים מוצעים למנויי הבטאון בלבד .הואיל והבמות מצומצמת ,לא
נוכל להתחייב לספק בל הזמנה וכל הקודם זובה.
מנויים המעונינים לרכוש דגמים ישלחו  75אג׳ עבור בל דגם ,בתוספת
 20אג׳ דמי משלוח לפי הכתובת:
משרד הבטחון — ההוצאה לאור
הקריה ,דח׳ א׳ מסי  — 5ת״א.
מספר חשבוננו בבנק הדאר.3087 :
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m

תובלה ,אבד איך ץ

מוכרים וותיקים
חוזרים לכטאון
בגליון זה של הבטאון חוזרים
״באויר העולם״ )עמי  (69—65ו-
אלינו שני המדורים הפופולריים
״החלל המתמלא״ )עמי (123—109
שהופעתם נפסקה לפני מספר גליו־
נות .״באויר העולם״ מביא ,כרגיל,

ידיעות מעודכנות על הנעשה ב-
עולם התעופה ובין השאר:
״הפילים המעופפים״ )עמי —6
• על מטוס טי.אס.אר.־ ,2אחד
המטוסים המתקדמים ביותר בעולם (15 ,הוא שם הרשימה מאת יהודה
עופר שנושאה אנשי התובלה ה־
שהפך לסלע מחלוקת בבריטניה!
אוירית שלנו ,מסתבר שטייסי ה-
 eהסאברוק ,טיל ״נבון״ ה־
מרדים הכרסתניים )הנודדים —
משוגר מתוך צוללת ,ממריא ,חוזר
לא הטייסים( רואים עצמם בצדק,
לים ופוגע במטרתו!
כבעלי מ ק צ ו ע מיוחד במשפחת
• המירוץ הגדול בין מטוס
צוותי האויר ,מקצוע שיש ללמוד
הנוסעים העלקולי של אוה״ב לבין
איתו בקפידה רבה לשם ביצוע
הקונקורד הבריטי־צרפתי!
משימותיהם הדב־גוניות של אנשי
התובלה,
במדור ״החלל המתמלא״ תמצא
פרטים על
• סאטורן ,טיל הענק שנועד
חיוך פטגדרטי
לשגר את בני האדם הראשונים
חיוך סטנדרטי מסי  12עלול
לירה!
להשתפך על פניך למקרא רשימתו
© החללית שהמזל לא האיר לה
פנים ,רינג׳ר ,אשד ״כמעט״ שיד-
החדשה של יעקב טרנר — ,,ה־
רה תצלומים של פני הירח!
בטאון — עתון חיילי הבסיס״ —
• הפולריס החדש!
בה הוא מתאר את התלאות המזו-
• כיצד נולד הירחי
מנות לאחד ממשתתפיו הקביעים
• לוד מסי  3של טייסי חלל
אמריקניים החל אמוניו.
של הבטאון )עמי .(30—27

^ *:אויר

פרס לקוראי בלואון
ה ס פ ר

ש ח ק

ש מ י
עלילות

טיס

מיטב סיפורי התעופה מימי ראשית התעופה ו מ ל ח מ ת העולם הרא-
שונה /דרן קרבות־האויר של מ ל ח מ ת העולם השניה ועד לקוראיה
החדישים
.ומטוסי־הסילון
עומד להופיע בחודש מ א י ש״ז.
יהיה

.מחירו
למנויים

..SOל׳׳י

7

ל״י

בלבד 3

המעונינים ימלאו א ת ה ט ו פ ס המצורף לגליון זה.
.הזמנות

ת ת ק ב ל נ ה בחודשים אפריל־מאי בלבד
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הגל א ו ד ו ת ״ ה מ ו ב י ל הארצ>יבאו>ר
״מה שמייחד אותנו מכל יחידה א ח ר ת — הוא ה צ ו ו ת  .כי
אנחנו היחידים הטסיט בצוותים ,אומר י• מפקד יחידת הובלה
אוירית•
״אצלנו העבודה היא מ ק צ ו ע  .מקצוענו לא ס ת ם טייסים,
כי א ם טייסי תובלה׳ /ממשיך הוא ומפרט .״בדיוק כפי שאדם
המסיים א ת הטכניון הוא מהנדס ,בטרם עבר התמחות ,כך גם
האדם ההופך לטייס .ה ת ו ב ל ה ה א ו י ר י ת  ,זוהי תורה בפני
עצמה ,שאין לה זהות ,כמעט ,עם כל סוג טיסה אחר.
כשמגיעים ליחידה טייסים חדשים נוהג המפקד לומר להם,
בין השאר :״עד עכשו עסקתם ב,הובי׳ ,מעתה תתחילו ללמוד
מ ק צ ו ע.״
אכן ,זהו ״מקצוע״ טיסתי הרגה פחות זוהר מטיסת קרב ,הרבה
יותר אפור ומשעמם — לכאורה .טייס צעיר ביחידה נחרד בהר-
הרו בשמונה שעות טיסה כשהוא צמוד למושבו ,אבל אט־אט
מסתבר לו שאין השד נורא כל־כך ,שיש גם צד מעניין בתובלה
האוירית ,שיש ה ר ב ה צדדים מענינים — ולא חולף זמן רב
וגם הצעיר וחט־המזג ביותר מוצא עניין בעבודתו וגאווה ביחידתו.
אנשי היחידה מרבים לנצל את
המלה ״הכי״ בתארם את יהי־
דתם .״זוהי היחידה הכי גדולה
בחיל האויר,״ אומד ״איז׳ו״ ,אחד
ממפקדי הגפים! ״מבחינת טו־
נאז /אנו ללא ספק הכבדים ביו־
תר בחיל,׳׳ אומר אחד הטייסים
הצעירים .״אנחנו וזכי פגיעים
להפלה הן מהקרקע והן מהאויר,״
מוסיף חבדו.
״עקב היותו גדול,״ .מסכם י.ש,.
סגךהמפקד ,״יש לו הרבה משי-
מות.״ וכוונתו ,כמובן ,למטוס ה-
נווד חצוי־הזנב ,״סוס העבודה״
של היחידה.
רבות משימותיה של הטייסת.
חלק מהן מסובך מכדי שאפשר
יהיה לתארו במסגרת רשימה
קצרה! חלק מהמשימות ,השתי־
קה יפה לגביו .אולם ,דומה
שמטבע הדברים ,משימתה העיק-
רית של היחידה היא ה ה צ נ ח ה.
כדוגמה. ,נוכל לציין את הצנחת
הלוחמים במיתלה ,במבצע סיני.
משימה אחרת של היחידה היא
העברת ציוד ואספקה ב״רכבת
אוירית״ .המטוסים מגיעים ויוצ־
אים אחד אחרי השני ,כקדונותיה

מאח

•הודה
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עופר

של רכבת המגיעה לתחנה .הדבר
נעשה בעיקר במזג־אויר גדוע
כאשד מבקשים לחסוך את אבדן
הזמן הכרוך בהמתנה עד שכל
המטוסים טעונים ,וכן בשטחים
בהם קשה או בלתי אפשרית הטי-
סה במבנים גדולים.
קיימות שתי שיטות לפריקת
הצנחה והנחתה .דוג־
המטען:
מה לכך נמצא בעיירה א־טור
בחצי האי סיגי אשר נכבשה על־
ידי שילוב שתי השיטות .תחילה
הוצנחו מספר יחידות צנחנים
וכאשר נוכחו לדעת שההתנגדות
אינה קיימת ע־ד ,החלו המטוסים
זורמים לנחיתה אחד אחרי השני.
מבחינה טקטית עדיף להנחית,
במידה שהדבר ניתן להעשות.
לאחר שלב זה ,באות טיסות
האספקה למקום ההנחתה ,הח-
זרת הכוח או החלפתו בכוח חדש,
או פינוי הכוחות• כל אלה מת-
בצעים בדרך כלל ממסלולי חי-
רום קצרים ובלתי משוכללים.
בימי רגיעה נערכים האמונים
בשדות כה קצרים ובלתי נוחים,
עד כי רק מטוסי פייפו ונווד

יכולים להשתמש בהם ,והדי קיים
הבדל ״כלשהו״ בין שני מטוסים
אלה.
עיקר המאמץ בנחיתות אלו נד־
רש מהמטוס ,גם שעה שהנווד
נוחת תוך שימוש בבלמים ובפסי־
עה ההפוכה וגם בשעת המראה.
במסלול מסוייט בדרום הארץ היו
מקדים שהטייסים ניצלו את המס־
לול עד קצהו ממש ,עד המטר
האחרון שבו.
גם טיסה במבנים גדולים ב-
לילה דורשת מהטייס מאמץ ניכר

והכשרה

מקצועית

מעולה.

מבצע משולכ
להצלת פצוע קשה
לפני זמן־מה העביר אחד מ-
מטוסי היחידה פצוע מאילת צפו־
נח .אותו אדם ,מעובדי תמנע,
נפצע קשה ,כאשר מכבש גדול
פגע בו .בדרך כלל מפנים פצו־
עים על־ידי הליקופטרים ,אולם
מאחר שהמקרה •אירע ליד אילת,
נשלח לשם נווד שהעביר את
הפצוע לאהד מבסיסי חיל־האויר
במרכז הארץ .תוך טיסה קיבל
הפצוע  3בקבוקי דם .על המס-
לול המתין הליקופטר ,כשמנועו
מופעל ,וברגע שנעצר הנווד
הועבר הפצוע ממטוס התובלה
להליקופטר והוטס ישר לבית־החו־
לים .הפעולה המהירה לא ארכה
למעלה מ־2־ 3דקות.
בזמן מלחמה יהווה פינוי הנפ-
געים משדות קדמיים אחד מתפ-
קידיה הנכבדים של היחידה• כ-
נווד אפשרות להעברת  18פצועים
באלונקות ביחד עם המטפלים וכל
המתקנים הדרושים ,וביניהם מכ־
שירים לעירויי דם תוך טיסה.
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הניצוליה הודו גאלחוט
וכמובן ,ישנם הסיורים למיני-
הם ,כגון סיור ימי לחיפוש נצו־
לים בים או אוניות שאבד הקשר
עמן .חיפוש מעין זה נערך שעה
ש״ספינת הרחף״ בשם עלי גל
נסחפה בים כשמנועה מקולקל.
קיימות שיטות שונות לחיפוש,
סריקת שטח ,חיפוש רבוע ונו׳
והעיקרון בשעת טיסה הוא כי
המרחק בין נתיב לנתיב יהיה
הדאות כפול שתים .לטיסות כאלה
מתגברים את הצווח הרגיל )קבר-
ניט ,טייס ראשון ,נווט ,מכונאי
מוטס ואלחוטן( בצופי אויר מצו-
יירים במשקפות.
חיפושים אלה גדושים דרמטיות
רבה ,שעה שצוותי מאויר יודעים

כי עידנותם עשויי ה להציל חיי
אדם .אירע פעם שקברניט כה
רצה להצליח במשימתו ,שהבטיח
פרס כספי למי שיגלה ראשון •את
המטרה )באותו מקדד :,סירת־מי־
רוצים שיצאה מאשדוד ונסחפה
לים הפתוח( .הוא הבטיח ואמנם
קיים :הצופה שגילה את הסירה
זכה בו במקום בשטר בן המש
לירות...
זכור עדיין מקרהו של הנער
פליישר שיצא בסירה מנמל חיפה.
״ביזבזנו עליו  40שעות טיסה,״
נאנחים אנשי הטייסת•
לפני כמה חודשים גילה נורד,
בשעת סיור ימי ,סירת דייגים
שהתהפכה ושני אנשיה תלויים על
הסירה ההפוכה .מטוס חיל־האויר

המושב השמאלי בתא הטייס של הניוד הוא מושבו של המפקד,
קברניט המטוס הגדול.

אחד מטייסי היחידה
יזם התקשרות עם ספינת־דיג גדו־
לה שנמצאה באיזור ,אד ראשית
מאמצי הצוות עלו בתוהו ,מאחד

ולא ידעו באיזה תדר עליהם
לשדר .הטייס לא התיאש ונדי
להבהיר כוונתו לצוות ספינת־
הדיג החל טס בקווים ישרים בין
הספינה לסירה שנטרפה .הכוונה
הובנה וספינת־הדיג הפליגה מיד
בכיוון שהמטוס הורה לה בטיסתו.
הניצולים הועלו אל סיפון הספי-
נה ,ובטרם התרחק ה נ ו ו ד מהמקים
הצליח להקים את הקשר והניצו-
לים הודו לצוות המט־ס בקולות
נרגשים.

המכונאי המוטס —
ilifcl I m
מ;חינתם של המכונאים וצוותי
הקרקע בכלל., ,המיוחד״ בטייסת
הן שעות העבודה הבלתי רגילות
)״עד שלא גומרים מטוס לא הול-
כים הביתה,״ אומרים המכונאים(.
פרט לכך ,העובדה שמנועי הנור־
דים עדיין אינם סילוניים ואה־
רוו־אחרון חביב הסיכוי הפתוח
לפני כל מכונאי מוכשר לחפור
פעם למכ־נאי מ ו ט ס .
רמי הוא מכונאי מ־טס .שאל-
נוהו על דרכו המקצועית עד הגי-
עו לכך .לפני הצבא למד רמי
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בבית־הספר הטכני בחיפה ועם
גיוסו החל עובד במטוסי דקוטה,
אהר־כך נודדים .ארבע וחצי שנים
עבד רמי כמכונאי קרקע והתקדם
בהדרגה ,סגן ראש צוות ,ראש
צוות ,ולבסוף קורס מכונאים מו-
טסים .בקורס זה רכש רמי ידיעה
עוד יותר מעמיקה על מנוע ה-
מטוס ,גופו ,חשמל ,מכשירים

מפנים את המושב
השמאלי למפקד החיל
בקשר לטיסותיהם של אר״מ־
ים )אנשים רמי מעלה( מספ־
ריס טייסי היחידה שבכל מק־
רה שמפקד החיל מתלווה ל־
אורחים ,אין הם מחכים ל״הד
מנת מיוחדת״ ומפנים לו את
המושב השמאלי ,מושבו של
קברניט המטוס .מפקד החיל,
שהגאי המירז׳ נהירים לו ,אי־
נו ״מושך ידיו״ גם מהגאי
הנודדים ולא אחת הביע את
סיפוקו מהטסח מטוסי התובלה
כפולי־הדנב.

וקשר .גם קורם המכונאים נע־
רך ,ככל יתד ההדרכה ,ביחידה
עצמה .בכלל ,הדרכת המכונאים
נעשית ביחידה• שלושת המכונאים
הראשונים שלמדו בצרפת כאשר
הובאו הנודדים הראשונים היו
שהעבירו את הידע לאחרים ועתה
עובר ידע זה בירושה ״מדור
לדור״.
עבודתו
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של

המכונאי

המוטס

איננה קלה ,אך היא מעניקה סי-
פוק לא מבוטל .המכונאי המוטס
יכול למלא בטיסות מסויימות את
תפקידו של טייס המשנה ואז
מופעל המטוס על־ידי שנים —
הקברניט והמכינאי המוטס.
כאשר המט־ס נמצא בטיסה
מחוץ לבסיסו במשך ימים שלמים,
מבצע המכונאי אשר בצוות את
כל הטיפולים ,ולא אחת הוא ע ר
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צוותי קרקע של הטייסת ליד הנודד שלהם ,בו הם מטפלים במסירות כה רבה,

שה זאת בטמפרטורה של מינוס
 10מעלות ומטה ,כשידיו קפו־
אות.
על המכונאי המוטס בנורד,
לעימת עמיתו אצר בהליקופטרים,
מוטלים תפקידיב נוספים כגון
הפעלת המטוס ,אחזקתו בכל
מקים ,תיקון כל תקלה הניתנת
לתיקון מחוץ לבסיס ואחרון־את־
רמי ,ממכונאי המטוסים של הי־
חידה ,טיפס אט־אט בסולם ההת־
קדמות המקצועית מביה׳׳ס הטכני
ועד לטיסת בצוות הנודד.

רון חשוב :העמסת ואיזון הנורד,
שהיא תורה מיוחדת בפני עצמה.

אתה מתגאה לומד שאתה
מה״נורדים״
״רוח הצוות אצלנו על רמה
גבוהה,״ סבור נדב ,מאנשי צוות
הקרקע של היחידה .״לדעתי ,זה
נובע מאופי העבודה ,הנעשית
ברובה לאחר שעות העבידה ה־
מקובלות ועד שעות הלילה הקט-
נות .הקשר בין האנשים בצוות
הולך ומתהדק ככל שהקשר נמ־
שך זמן רב יותר.״
״כשאתה הולך בבסיס ושואלים
אותך מאיפה אתה,״ מספד מכו-
נאי אחר בשש דוני ,״אתוז מת-
גאה לומר שאתה מהנורדים״
ליחידת התובלה יצא שם ש־
מטוסיה עומדים על רמת השמי־
שות הגבוהה ביותר .אנשיה ס ב -
דים׳ פשוט ובצניעות ,כי ביחי-
דתם ״מכונאי הקרקע הטונים ביו-
תר בחיל האויר.״

מקור המכונאים ביחידה ,כרגיל
בחיל האויר ,ברובו מבית־הספד
הטכני• אולם מטוס הבוכנה ש ר
נח במובנים רבים ממנוע הסילון
ולפעמים ״עומדים על הראש״
)כפי שאומרים המכונאים( כדי
לגלות תקלה.

הטיפות להו״ל:
חינוך לפעולה עצמאית
בחיוך קל ובנימת הומור דקה
אומר עוד מפקד היחידה :״אנה־
נו אינני סניף של הצנחנים ,כפי
מתיך
שהדבר עלול להשתמע
סרטוני תעמולה.״
על טיסות ׳״•תובלה לחו״ל ש-
מבצעת יחידתו ,אומר הוא :״זהו
עול מסויים על הטייסת ,עם ובלי
מדכאות .הצוותים נמצאים ימים
רצופים מחוץ לבית והדבר מכ-
ביד .הצד החיובי שבטיסות אלו
הוא שהן מחנכות את האנשים
לפעול עצמאית במרחק  2000או
 3000מילין מהבסיס.״
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בתצלום א ד ר י זה נראה יפה זנבו הכפול האופייני של מטוס הנווד.
״אם
״טוב

אותי״,

תשאל
שד,טיסות

אומר

האלו

י,.

לחברות התעופה האזרחיות ,ייאלץ

קורס קברניטאות .לפי מיטב ידי־

נערכות,

העננים  300רגל

עתנו אין דבר כזה בשום יחידת

אבל אסור שמספרן יהיה רב מדי.
אסור

שנקודת הכובד תענוד את

זה ,חייב להיות איזון.״
כקבתיט־חו״ל
לאחר

תקופה

טייס

כזה יהיה

מזג אויר,

חייב

במגבלות

והראות 1
״אין

יהסית,
לטוס

תובלה

ק״מ.

אצלנו

פיילוט׳

מסמיכים
ארוכה

לנהות

כשבסיס

—

מעמד

טייס

משנה

כי

סוף,

לפעמים

צורך

להדגיש

שב
במשך

שנים•

אין

רק
כי
בכל

נכנסים

מבחינת המורל• טייס המגיע אליני,

החניכים המגיעים לטייסת ישר ל-

מראש.״

המילואים.

שטייסי־מש־

הימני

בלי

תפיסתנו

בטיחות זהית

היא

,קו־

בל ש,קו־פיילוט׳ יושב ויושב ב מ ד

נה יימצאו לנו בשעת הצורך מבין
טייסי

היום

של
—

אוירית בעולם.

שם

מקו־

לפיכך

את

יתרונית השיטה שלנו ,לפחות

קידומו

המקצועי

קבוע
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JBHS

צמד
צילום

נוודים

במבנה מעל חשרת עננים .בפינה השמאלית למטה

נאה זה.

ל מ ט ה  :כך נראה

תא־הטייס של מטוס התובלה שעה שהוא ״מאוכלס״ .משמאל יושב

הקברניט

)אשד

המתקשר

ברגע זה עם הבסיס ומבקש
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פניו

משתקפים

נראית כנפו של המטוס ממנו בוצע

במראה

בפינה

השמאלית־עליונה

רשות נחיתה

של

התצלום.

מימין

טייס־המשנה,

וביניהם ,על כסא מתקפל ,יושב המכונאי המוטס.
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הכובע והאמונה התבלה
מספר מפקד היחידה :״אחת האמונות הנפוצות ביחידה ,ושאי־
אפשר שלא לקרוא להן בשס תפלות ,היא שאס תלוי כובע על
ידיות הורדת החירום של הגלגלים אשר בתא הכניסה ,אסור
להזיזו ממקומו — פן יפגעו במטוס כל הפגעים האפשריים מכניסה
למזג אויר גרוע ועד להתקרחות״,
רבים מטייסי היחידה מאמינים בכך ומקפידים על תליית
הכובע על גבי הידיות ,אולם לא רבים יודעים שמקור האמונה
לפני שנים רבות ,כאשר נואש י .מ״סחיבת״ הכובעים בטיסות
לחו״ל והודיע לאנשיו שמזל ביש צפוי למי שיגע בכובעו .האמונה,
או אולי המנהג ,עבר בירושה מקברניט לקברניט ,וכה השתרש
עד כי גם י .מאמין בכוחו ה״מאגי״.
קרה שאחד הטייסים הרגיש רעידות במנוע ונאלץ לחזור .בדרך
חזרה נכנם למזג אויר גרוע ביותר ,אסף הרבה קרח ,טולטל
אלפי רגל למעלה ולמטה מבלי יכולת להתנגד .לבסוף עף לו גם
מכסה של מיכל ,והדלק אבד לו .בטרם הספיק לנחות ״הלך״ לו
גם הרדיו.
״אחרי שסיפר לי את הכל,״ מספר י .״אמר לי הבחור בכל
הרצינות — ...אבל אתה יודע מ ד ו ע כל זה קרה לי? הכובע
לא היה במקום!

טייסי המילואים של היחידה,
בק־
באים
לשירות,
הנקראים
ביעות וברצון ומקבלים את אי-
מוניהם .יש ביניהם גם כאלה
שלא הכירו את הנודדים ולומדים

אותם

ביחידה.

גב בטייבה תובלה
״צייד דה״
בנושא הנכבד הנרשם באותיות

שמנות ד  — 3יש לו למפקד
יחידת התובלה האוירית השגות
משלו :״נוהגים לקשור א ת ,כתר
הגבורה׳ לראשם של טייסי הקרב,
ובצדק .אבל ,האם לא ,צריך דם׳
כדי לטוס במטוס איטי ,לא חמוש
ופגיע ,מטוס גדול שכושר התמ-
רון שלו מ ו ג ב ל י לא זאת ב ל ב ד
שאנו פגיעים הן לנ״מ והן למטו-
סי הקרב ,אלא שגם הראות שלנו
מסביב מוגבלת.״
אמוני הטייס ביחידת התובלה
האוירית הדרגתיים ,מן הקל ל-
כבד .הוא מקבל את הנודד בסולו
לאחר  6או  7שעות טיסת לערך.
לאחר סולו יום ,היא מקבל סולו
לילה ,אחר־כך עליו לבצע טיסת
יחיד כשהמטוס ע מ ו ס  ,תחילה
ביים אחר־כך בלילה ,אולם לפ-
ני-כן הוא עובר סידרת מכשירים,
עם מדריך ובלי מדריך ,וכך נ מ -
שכת דרכו של טייס התובלה,
שהתקדמותו מוגדרת וידועה מ-
ראש ,בתנאי שהוא עונה על הד-
רישות כמובן.

ממטוסי הנורד של היחידה .הגג צבוע לבן כ״סגולה״ נגד התחממות המטוס.
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לות־אויר
גוניות

במשימות

אחרים,

רב-

ביותר.

אנשים חייה
במקום פצצות דוממות
עדות
בלה

לרמתם

של

סופקה

טייסי

באהד

כאשר

היחידה

טעתה

בקביעת

התו-

התרגילים,

שעמדו

לפנותה,

מקום

המסלול

ואנשיה סימנו מסלול במקום סמוך
אך שונה לגמרי ,ולא מוכן מראש.
ונחתו.

ראו

כפיי

הוורדים

באו,

שאומרים

טייסיו ״נורד יכול ל נ -

חות ולהמריא מכל חתיכת מסלול•
לא מ־כן
בעשותם
במעט

בתנאי

שהקרקע קשה.״•

זאת ,הריהם נעזרים לא

בפסיעה ההפיכה של פרו־

פלרי המטוס ,המקצרת בהרבה את.
הנחיתה.
באימוניהם
ש״אין

ילה

זוכרים
הם

טייסי

מטיסי•

התר
פצצות.

דוממות ,כי אם אנשים חיים״ ולפי-
המנטליות

כך

של

קברניט התו־־

בלה שונה לגמרי מזו של טייס־־
הקרקע

צוותי

״מגיעים
אשר

בשעת עבודתם .המכונאים מתגא־ם
הגבוהה של מטוסי יחידתם,

אלינו

כמעט

כיום

טייסים

שאינם

יידעים

ממבצעיה

ברמת

השמישות

הקרב

למשל.

רוב המשלמות הן ״מחוץ לשעות.

הבלתי שגרתיים של היחידה  :הטסת ילדים נפגעי שיתוק..
למטה ,מכתב התודה של אגודת ״אילנשיל־פוליו״.

פרופלר מהו,״ א־מר המפקד ,״או
כיצד

במאייד

מטפלים

בתע-

או

רובת.״

א י ג ו ד

ההדרכה

המבוצעת ביחידה

אי-

ננה פונקציה ״מוגדרת״ של התו-
בלה

בכל

האוירית.

מקום

אחר,

במו בצרפת ,למשל ,מבוצעת הכ-
שרת

.אילנבייל -פול־ו׳

הדו־מנועיים

הטייסים

בוכ-

י

PARALYSIS

ט ד א

ל

INFANTILE

 3 :ו נ ? י
' Fn

י י ו ו ו ן

F O U N D A T I O N

ISRAEL

תל-אביב ,ו '  r:a:ה־דכ״ד
בדגרבר י

'••,).ל־
נ1קי
ד .ב.
? י

נה על־ידי פיקוד ההדרכה .בחיל־
האויר שלנו לומדים ומלמדים את
כל
ולא

הדברים הללו ביחידה עצמה,
דק

את

עצם

התובלה ,כי אם

הטסת

גם את

מטוסי
הטכ-

ניקה•
בתחילת

רשימה

זו ,אינו

שייך למעשה לתפקידיה של יחי־
דת תובלה אוירית.
אולם בכל דבר קיים כרגיל גם
הצד

החיובי.

בלה

שלנו עוסק ,בהשוואה לחי־
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-

ל ד י א י ל נ  • rל  -פ ו ל י ו בשסוס ח י ל ה א ו י ר  :ש ס י האר !.
-נגי

כ ש ו כ נ ע כ ח ו ו י ח השישה לא תשווה ל ע ד כ ז כ ר ו נ ש ז ד

 ,אשר ד צ ו ר ל ה ג ב י ל כושר

גם חיפוש והצלה ,תפקיד ש ה ד
כרנוהו

חובר

געיכר ,ד י א ל י

ל ה ו ד ו ה לך

יוצא

שטייס

התו-

ו ל צ ו ו י  :ה ב ס ו ש  ,עב»ד ב ב צ ע

הנועחם.

א כ י ר לך ה ו ד ה אש ה ע ב י ר ה ו ד ה נ ו ה כ נ ה ל ש י י ס י ם ו ל ד י ל ו ת .
ח שחרבו כה הרבה להצלחה
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הקבלה״ או מחוץ לשעות העבודה
הרגילות ונערכות או בבוקר הש-
כם או מאוחר בערב .זאת גם
הסיבה לכך ששעות הטיסה בלי-
לה אינן ניפלות במספרו משעות
הטיסה ביום .״הנשים באמת מתנג־
דות לזה,״ אומרים טייסי התובלה,
״אבל זהו המצב ומתרגלים.״
ביחידה קיימים ״איגודים מקצו-
עיים״ של נווטים ,אלחוטאים ומכו־
נאים ,לשם קידום הצוותים מבחי־
נד .מקצועית ,ובראשם טייס בכיר,
נווט ראשי ,אלחוטן ראשי האח-
ראים לשיבוץ האנשים .בימי רגי-
עה לא טסים בצוותים קבועים
וכל אחד יכול לטוס עם כל אחד
אחר•

״פגישות״ על גלי האתר
ת״פגישות״ עד גלי האתר בטי־

סות לחוץ לארץ שונות ומשונות.
לא מכבר שימש מטוס בוינג כת־
חנת ממסד )ריליי( בין נורד של
ח״א לשדה תעופה מסויים .היה
זה כאשר בשעת טיסה ארצה,
נקרע הציר של מקבע הסיבובים
באחד משני המנועים .הפרופלר
״ברח״ ולא נתן סהב .בינתים
החל גם המנוע השני כבה ונדלק
חליפות• טייס הנווד התקשר עם
שדה התעופה על מנת להודיע
על התקלה ועל נחיתה אפשרית,
אך הקליטה דיתה גר-עה והוא
לא שמע את תשובת הפקח .טייס
הבוינג שנמצא אף הוא אותה שעה
באויר ,התערב ביוזמתו הוא וה־
עביר את דברי שדה התעופה
למטוס הישראלי ולהיפך .לא הוח-
לפה אף מלה מיותרת ובתום
הממסר השתתק הבוינג.

נשיא המדינה יורד ממטוס הנודד שהטיסו לאחד מבסיסי חיל־האויר.
לידו ,נואה הומטכ״ל הקודם ,וב־אלוף צבי צור.

בטיסה אחרת באירופה ,התקשר
קברניט נורד עם מגדל הפיקוח
בווינה במזג אויר גרוע ביותר עם
שלג ועננים .כרגיל במקרים אלה
וכדי לבדוק את טיב הקשר הו-
דיע הישראלי את אות הקריאה
שלו ואמר  good eveningבאני
גלית .״ערב טוב,״ ענה קול בעב־
רית .פתאום נשמע קול ממט־ס
ש ל י ש י  ,אף היא בעברית ״ממתי
מדברים פה עברית״ )מטוס זה
היה של חברת התעופה השוויצרית
סוויסאיר(.
ושוב ,בטיסה ;־.חרת ,עשה נורד
שלנו ריליי בין מטוס של ח״א
האמריקני לשדה־התעופה ברומא.
בתום ההתקשרות נשמע קול
הטייס האמריקני ,במבטא ינקי
ברוד ,אומד בעברית :״תודה
רבה ,תודה רבה ,שלים.״

״התערבות״
מיוהדת במינה
מ״תתביבי״ היחידה :לפני
שיוצאים לטיסה מםנזנים קט־
עיס בגיר לבן על אחד הצנזי־
גים טל הנירד ובכל קטע
רושמים את שמו של אחד
המתערבים .הזוכה בהתערבות
הוא זה ששמו רשום בקטע
הנוגע בקרקע ,שעה שהמטוס
נעצר סופית לאחר הנחיתה...

תקר באילת
סיפר לנו אחד מטייסיה ה־
וותיקים של היחידה  :״המראנו
לאילת במבחן עם אחד הטיי־
סיס .בשעת הנחיתה באילת,
נגע הבחור במסלול בכבדות
רבה באחד הגלגלים .אמרתי
לו בצחוק — אתוז יודע ,יש
לך פנצ׳ר בגלגל השמאלי...
)כמובן שזה לא קרה ,כי היינו
מרגישים בכך מיד(.
״יצאנו להנפש מעט באילת
ולטבול בימה הצלול .מה רבה
היתה הפתעתנו כאשר ,כע־
בור חצי שעה ,וצו אלינו
אנשים — חברה ,המטום שלכם
עומד עקום .התברר שאמנם
היה לנו תקר ,אף כי ללא כל
קשר עם הנחיתה.
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פרשת ער>קתו של הט>>ס המצר>

 Mדו ע
נ מר 0
liana
•HTn
רשואל

העולש כולו נדהם בהיוודע דבר נחיתתו של
הטייס המצרי ,סרן מ ח מ ו ד עבאס מחמוד חילמי,
בן ה־ ,26ב ב ס י ס חיל־האויר איישם .להלן מביא
בטאון חיל האויר מבחר תגובות עתונאיות שהופיעו
בעתוני הארץ וחוץ־לארץ.
פרשת עריקתו של הטייס המצ-
רי ונחיתתו בישראל היתד .לסנ־
סאציה בעתוני המערב ובשירותי
הראדיו.
הבי.בי.סי ,.תחנות הראדיו האמ-
ריקניות והראדיו הצרפתי חזרו
פעמים רבות על הידיעה והוסיפו
כל פעם פרטים חדשים .בעתוני
הבוקר פורסמה הידיעה בהרחבה
ובהבלטה בעמודיהם הראשונים.
עתוני צרפת קישרו את פרשת
הטייס בידיעותיהם ובמאמריהם על
ועידת הפיסגה הערבית בעניו מפ-
על הירדן .כתב ״לה מונד״ במא-
מר ראשי :״בריחת הטייס המצ־
די לישראל מעידה על רמת המו-
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ראל של הקצינים בפיקודו של
הראיס נאצר .הפיקוד הצבאי
המאוחד שהקימו הערביים ,יהיה
שביר ככל מוסדותיהם — ושל-
וותו של ראש ממשלת ישראל
מר לוי אשכול היא התגיבה הנאו-
תה על תמרוניה של קאהיר.״
בין האורחים המרובים שפשטו
על בסיס חיל־האויר שבו נחת
הטייס המצרי ,בלטה במיוחד קבו־
צה של ״אזרחים זרים״ .היו אלה
הנספחים הצבאיים המואמנים ב־
ארץ ,אשר גילו עניין מיוחד לא
כל כך בטייס כמו במטוסו.
הסתבר ,כי מטוס־האימון הבוכ־
נתי מטיפוס יאק־ח שנחת ב־
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תגובות * הערכות * השערות
ישראל — הוא המטוס ה־
ראשון מסוג זה שעבר לארץ
פרו־מערבית .עד כה ניתן היה
למומחי־התעופה המערביים ללמוד
תכונותיהם של מטוסי ״מיג״ שו־
נים ,אך במטוס־אימון מתוצרת
סובייטית ,שהורכב בצ׳כוסלובקיה,
טרם נתקלו עד כה.

כשעה ועשרים דקות -
לישראל
סופרו הצבאי של דבר תיאר
רשמי פגישתו ע• סרן הילמי:
קפטן מחמוד חילמי ,המשמש
בשנתיים האחרונות מדריך טיס
בבית־הספר לטיסה של חיל האויר
המצרי ,עשה את הדרך מבסיסו
השוכן באיזור שבין קאהיר לתע־
ל ת סואץ אל בסיס חיל־האויר ה־
ישראלי בשעה ועשרים דקות.
הוא נחת בשעה  ,10.37ללא כל
תקלה ,התיר את רצועות מושבו
והודיע לקציו־המיבצעים של ה־
בסיס ,אשר הודה לו לכבות אח
המנוע ,במלים אלה :״באתי הנה
מרצוני החופשי ,אני מבקש מקלט
מדיני״.
לפנות ערב ,שעה שנפגש עם
עתונאים בבסיס חיל־האויר ,הצ־
היד הקפטן המצרי ,כי החליט
לעזוב את מצרים ולבוא לישראל
מסיבות פוליטיות וכי תיכנן את
מבצעו כחדשיים ימים .קפטן מח־
מיד חילמי נחת כשהוא לבוש
מדי־שרד ,כשעל חזהו שתי שר
רות של עיטורים .ברגע שכיבה
את מנועו וניצב פנים אל פנים
עם קצין־המבצעים של בסיס חיל־
האויר ,הוריד מעליו את מעיל־
הטיסה העליון ,יישר את עצמו,
מתח את בגדיו ,התקין את עניבתו
וביקש סיגריה .מבוקשו ניתן לו.
הוא נראה נרגש מאד ,מיעט
בדברים ,הובא לחדר האוכל ,סירב
תחילה לאכול ,ולאחר זאת הובא
לביתו של מפקד הבסיס וסעד
על שולחנו.

הוא טייס בעל ותק רב וסיים
את בית־הספר לטיס בשנת .1957
בחקירה ראשונה ,סיפר כי המ-
ריא בשעות הבוקר מבסיסו ,טס
מעל צפון סיני והגיע לישראל.
הוא היה בדעה ,ששני מטוסי
״מיג־?1״ ,אשר דלקו אחריו עד
קירבת גבול ישראל ,לא ניסו
ליירטו ,אלא סימנו לו לח־
זור על עקבותיו בחשבם או-
לי ,שהוא פרח טיס המטיס
מטוס־אימונים ,שטעה בדרכו .כפי
שנודע ,המשיך הטייס בטיסה נמו־
כה כל הזמן צפונה ,ניסה להי-
כנס למצב נחיתה בבאר־שבע,
אולם נמלך בדעתו והמשיך לטוס
צפונה .ואז כיומו איתו כמה מטר
סים ישראליים ,שהיו באויר ,אל
אחד ממסלולי הבסיס הצבאי ,אי־
שם .כפי שנודע ,היה הטייס המצ־
די מעת התקרבו לגבול תחת מע-
קב מערכת המכ״ם.
עם זאת ,הוזנקו שני מטוסי
יירוט של חיל־האויר הישראלי
לעבר הגבול המצרי־ישראלי ,ב-
ראש ובראשונה כדי ליירט את
שני מטוסי־הקרב הסיליניים מדגם
מיג המצריים ,במידה שינסו ליירט
את מטוס־הבוכנה הנמלט ולחדור

לתחום הריבוני הישראלי .מטוס
היאק של קפטן חילמי ,שנשא את
סמל חיל־האויר המצרי ואת המס־
פד  590ועל זנבו את דגל קע״ם,
נראה גם על־ידי תצפיות קרקע
ברגע שחצה את הגבול הישראלי
ועד לנחיתתו.
לפי הנתונים שנצטברו עד־כה
מסתבר ,כי כטייס מנוסה הוא
תיכנן את מבצעו בקפדנות רבה
ובמשך זמן ממושך.

״ערקתי מטעמים
פוליטיים״
כתשע שעות לאחר שנחת ב־
שלום ,כפי שתיכנן ,בבסיס חיל־
האויר אי־שם ,הופיע קפטן מח־
חמוד חילמי בפני עתונאים וצל־
מים ,בבסיס שבו נחת .הוא בעל
קומה ממוצעת ,בנוי היטב ,בעל
שיער מקורזל ומשיפם .הוא נראה
נבוך במקצת מול מטר הצילומים
ושיקשוק המסרטות• אצבעות ידיו
לא יכלו להסתיר את התרגשותו,
אך כשקם להשיב לשאלות העתר
נאים הפגין קצין זה עמידה אמי-
צה ושקולה ,שלט היטב בדברי
תשובתו ,הרחיב את הדיבור היכן
שרצה והודיע על סירובו לענות

קפטן מחמוד חילמי בחברתו של אחד מקציני הזזיל .קצין המבצעים
של הבסיס בו נחת הטייס המצרי סיפר לעתונאים כי מלותיו הראשונות
היו ״באתי מרצוני החופשי״.

חדר כטיפה נמוכה
קפטן

חילמי ,בן ה־ ,26רווק,
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במקום שרצה .הוא ישב אל השול-
חן ליד דובר צה״ל סא״ל א .שלו,
קצין בביר של מפקדת חיל האויד
ומפקד הבסיס .תחילה בא תור
הצלמים והמסריטים הרבים אשר
כמעט ו״טרפו״ בעדשותיהם את
הקצין אשר היה ספק־מתיח ספק־
חייכני .מיד לאחר זאת הועמד
בפני הנחשול השני — של הכת־
ב־ם הצבאיים וכתבי־החוץ .הוא
הודיע מיד ,שהוא מוכן לענות
לשאלות ,קם על רגליו ,שילב
והתיר את אצבעות ידיו לסירוגין
ופתח בשפה האנגלית במלים אלה:
״אני ,קפטן מחמוד עבאס מח-
מוד חילמי ,מחיל האויר המצרי.
החלטתי לפני כמה שבועות לבוא
לישראל .היום השלמתי את תב־
ניתי .בבוקר לקחתי מטוס יאק־
 11מבסיסי .טסתי ישר״.
מיד לאחר זאת עמד חילמי
בפני מטר בלתי־פוסק של שאלות
שנשלחו אליו מכל עברי החדר:
שאלה :מדוע החלטת לבוא ל-
ישראל י
קפטן חילמי :החלטתי לעזוב
את מצדים ולביא לישראל מטע-
מים פוליטיים.
ש  :מה הם הטעמים הפולי־
טייס י
קפטן חילמי :אנר מסרב להב־
היר כרגע.
ש  :האם ידוע לד על קצינים
אחרים בחיל האויד שהיו בעלי
כוונות דומות לערוק לישראל אי
ששיתפו פעולה עם תכניתן י
קפטן חילמי :לא ,לא ידוע לי.
ש  :מדוע טסה דווקא ליש־
ראלי
חילמי :כי רציתי לבוא לכאן.
שאלה :האם יירטו א י ת ך י
חילמי :אני חושב שלא .שני
מטוסי הקרב מיג  17שטסו לק-
ראתי ,דאו אותי וניסו להחזירני,
בוודאי מתוך מחשבה שאני פרח־
טיס הטס במטוס־אימון ,שאיבד
את כיוונו .זה היה בערך כ־30
קילומטר לפני הגבול.
ש :כמה זמן נמשכה טיסתך׳
הילמי :שעה ועשרים .הייתי
מצויד בדלק לטיסה יותר ממו־
שכת.
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ש  :מתי בדיוק התחלת לתכנן
את תכנית העריקה שלך?
חילמי :לפני חדשיים החלטתי
לבוא לישראל.
ש  :ממתי אתה טייס י
חילמי  :מ־.1957
ש  :למדת בארצית אחדותי
חילמי :כן• בצ׳כוסלובקיה .ב־
קורס למטוסי־פילון.
ש :מדוע לא טסת לארץ ער־
בית אחרת ,אם רצית לערוק מ־
מצדים י
הילמי :אני מסרב לענות על
שאלה זו.

עד כה היה היחס אלי

חילמי:
נאה מאד.
ש  :האם לדעתך מתכנן נאצר
מלחמה נגד ישראלי
חילמי :אני מסרב להשיב על
שאלה זו.
ש  :האם אתה מקורב למשפחת
חילמי פחח הידועה י
חילמי ביקש לחזור על הצגת
השאלה ,והשיב — ״לא .אני רווק,
אבי נפטר ,אני התגוררתי בקא־
היד״.
ש  :מהן תכניותיך י
חילמי :עדיין אין לי תכניות
לקראת העתיד.
ש  :האם השארת אחריך חב-
רה י
קפטן חילמי כבש את חיוכו
ופנה לצאת מהחדר.

״באתי מרצוני החופשי״

טייס־נמלט חילמי
ש:
סיני ?

האם

השתתפת

במלחמת

חילמי :אז הייתי קאדט.
ש  :האם לא חששת שבחדירתך
לישראל תופל על־ידי מטוסים יש-
ראליים י
חילמי :לא.
שאלה :איך
קבלת הפנימי

היתד״

לדעתך,

סופרו הצבאי של מעריב מוסר:
קצין המיבצעים בבסיס ,ועמו
כתת חיילים היו הראשונים שהגי-
עו למטוס .הם היו חמושים ,לכל
מקרה .סיפר קצין המיבצעים:
״מיד לאחר נחיתתו הודיתי לו
היכן עליו להחנות ופקדתי עליו
לכבות את המנוע .קפצתי על
הכנף ליד תא הטייס .הוא פתח
את תאו .שאלתי ,האם הוא מדבר
אנגלית .השיב לי בחיוב ואמר:
,באתי מרציני החופשי׳.
הסרן המצרי הוזמן למועדון
הקצינים .אך תהילה ביקש דשות
להסיר את מעיל הטיסה שלו ,לע-
גוב עניבה ,ולהצית סיגריה.
המטוס נשאר במקום בו החנה
אותו הטייס המצרי .הוא זוהה
כמטוס אימונים מדגם ציכי מת-
קדם בו משתמשים בעת אמון
פרחי טיס העוברים ממטוסי בוכ־
נה לסילון .מטוס זה מסוגל לשאת
 4ראקטות  80מ״מ או שתי פצצות
בנות  50ק״ג כל אחת .כן מצוי
בו דרך קבע מקלע .מטוסו של
הסרן הגיע ללא חימוש .אפילו
מכונת היריה הוצאה ממנו.
דברי ההסבר על המכשירים הם
בשפה הצ׳כית .על גבי פחיות
המטוס היו כתבות ברוסית .המטוס
צבוע בצבע ירקרק והדגל של
הצבא המצרי ,בצבעי אדום־לבן־
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זהו היאק־ 11בו הגיע קפטן מחמוד חילנזי לישראל ,נראים בו סמלי חיל האויר המצרי על הזנב ועל
הגוף ,וכן המספר  590בספרות ערביות.
שחור עם שני כוכבים ,מצוייר
על גופו .על הכנפיים סימון הדגל
המצרי ועיגולים.
כפי שידוע ,משתמשים המצרים
במטוסים כאלה גם בתימן.
ממועדון הקצינים נלקח הטייס
מחמוד לביתו של מפקד הבסיס,
שם הוזמן לארוחת צהרים ,אך
לסרן ,הדור הלבוש ,לא היה
תאבון רב.

תולדות

הירוטימ

הסיפור שמאחורי סיפורו הדר־
מאטי של הטייס המצרי שערק
— שייך לחיל האויר
לישראל
הישראלי .יתכן מאוד ,שאלולא
זנקו שני המטוסים הישראליים ל־
יירט את מטוסי המיג  17המצריים,
אשר דלקו אחרי היאק  11שהיה
כדרכו לישראל ,לא היה הסרן
המצרי מגיע לשדה תעופה יש־
ראלי.
ואכן ,לאחר סיפורו המרתק של
הטייס המצרי ״נשכחו״ הטייסים

הישראליים ,אשר להם היה זה
הירוט הראשון בשנה האזרחית
החדשה ורר 36במספר ,אם נצרפו
לשורת הירוטים בשנה האחרונה.
אחת הבעיות הקשות העומדות
לפני מדינת ישראל והאחראים על
— הגנת המרחב
בטחונה היא
הא וירי של ישראל.
שטחה הצר והמ־ארך של המדי-
נה מאפשר לחצות אותה בזמן
קצר ביותר .חיל האויר חייב ל ש -
קוד — והוא אמנם שוקד — על
פיתוח שיטות שונות שיאפשרו לו
להימצא תמיד ״דקה אחת קדי-
מה״•
כל נקודה חשודה המתגלה ב-
מסכי הראדאר מעוררת מיד לפעי-
לה ,יאם מתאמת החשד שמטוס זד
הופיע במרחב האוירי של יש-
ראל — זונקים מיד מטוסי־סילון
ישראליים לקראתו.
אנשי חיל האויר מתקשים לז־
כור תקופה מיוחדת ,בה היו״מיפ־
גשים אייריים״ לרוב .במסורת

המיפגשים יש המשכיות ,מאז ה ־
מגעים הראשונים עם ה״ספיטים״
המצריים )מטוסי הספיטפייר( ש -
פעלו בימי מלחמת השחרור ,דרך
המיפגשים עם הוומפיירים הטילו־
ניים )לפני מבצע ״קדש״( ועם ה־
מיגים )בעת ״קדש״( ועד היום.
״מיפגש מוצלח פירושו — מני-
עת חדירתם של מטוסים זרים
לתחום האוירי של ישראל״ ,אומ-
רים מפקדי חיל האדר .״מוצלח
יותר הוא מיפגש בו מגיע הטייס
לידי התכתשות באויר ,והמוצלח
מכולם הוא הקרב האוירי בו עו־
לה בידי הטייס שלנו לפגוע ב־
מטוס האויב ולהפילו.״
בתנאי לחימה רגילים ובמרחב
אוירי מתאים ישנם שני גורמים
של ק ר ב :
תוצאותיו
הקובעים
המטוס והטייס.
במרחב אוירי מצומצם כשלנו
דרוש מאמץ עליון כדי להגיע לידי
קרב־מגע .דבר זה תלוי במכלול
אמצעים ומערכות ,המאפשרים גי־
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חה בזמן מהיר ביותר ,כדי להק־
דים וליצור מגע עם מטוסי האו-
יב .לשם כך דרושה במיוחד יעי-
לות גבוהה של הטייסים כדי שיוכי
לו להקטין את הפער הנוצר בגיז־
רה הדקה של מדינת ישראל.

לפיכך ,יהיה זה אולי טוב יותר
להשוותו ,פיסית ,למטוס הקרב
הגרמני פוקה וולף  190שהתפרסם
במלחמת העולם השניה )מבלי
להשוות ,כמובן ,את הספק המנו־
עים(.

בשנה האחרונה יירטו מטוסי
חיל־האויר  36מטוסים .בין השאר
יורטו והופלו שני מטוסי־קרב סי־
לוגיים — האחד מצרי ,מדגם
מיג  ,17שנפגע מעל שטח ישראל
בדרום הארץ ונפל בסיני ,והשני
סורי ,מדגם מיג ,שנפגע מעל שמי
הכנרת ונחת פגוע בשטח סורי
לאחר שהטיל את מיכלי הדלק
שלו בשטח ישראל .בקרב זה הש־
ת ת פ ו ב״בכורה קרבית״ מטוסי ה־
״ מ י ר א ז ׳ 3״.

כבל מטוס בוכנה קל אחר ,יש
כושר תמרון מעולה,
ליאק־ה
ויכולת ר ב ה בביצוע תרגילי אוי־
רובטיקה .תן ליאק־וו הזדמנות
והוא יוכל לשמש אף כמטוס קל
לסיוע קרקע .זאת ,כמובן ,אם
נתקין לו מכונת ידיה בעלת קלי-
בר קל ) 7,7מ״מ( ,או כמות מוג-
בלת של פצצות קלות או רקי־
טות מתחת לכנפים .ב״מקרה חי-
רום״ יחסית ,ניתן לשלוח אותו
נגד מטרות כגון כלי רכב ,גייסית,
בונקרים ומטרות דומות אחרות.

בין המטוסים האחרים שיורטו
היו — מטוסי־סילון של הצי ה ה ר
די ,מטוסים אמריקניים ,מטיס
לבנוני ,מטוס בלגי ,מטוס אדים
ועוד ,שסטו בטעות מהנתיב האוי־
די הבינלאומי וחדרו למרחב ה־
אוירי של ישראל•

ה,,יאק ה־ 11של רופיה
״מוז״ של נאטו
מוסיף את הערותיו
כ ת ב בטאון חיל ה א ו י ר :

״גולדי״,

במרס  1948נ ח ת נחיתת־רסוק
בתורכיה מטוס בלתי מוכר .כך
התגלה למערב קיומו של היאק־
 .11זהו מטוס המיועד לאימין
בסיסי ,הוא דו־מושבי ,חד־כנפי,
פרי תכנונו של מהנדס אוירונאו־
טי סוביטי ידוע — א.ס .יאקובלב.
תכנון מטוס זד ,נגזר בהשפעת
היאק־ 9הידוע מימי מלחמת העו־
לם השניה כמטוס־קרב.
מטוס קטן ו״חמוד״ זה ,שטס
לראשונה בשנת  ,1946נכנס לשי-
מוש בבתי־הספר הסובייטים לטיס
בסיף !זשנה שלאחר מכן .מי שרו-
צה להשוותו למטוס דומה אחר ב-
מערב ,יוכל לדמותו במידה גדולה
של תואם לנורת־אמריקן ״הרוווד״
)שהיה בשירות חיל האויר היש-
ראלי שנים רבות( .בדם ,הרוסי
הקטן שלנו הינו נקי יותר בקוים
האוירודינמיים שלו ומודרני יותר.
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מהירותו מגיעו! ל־ 430קמ״ש
או  0.4מאך בגובה  15000רגל,
הכל כמובן ,בהתאם לטמפרטורה
יותר
ברוד
אולי,
)זה יהיה,
לאנשים החושבים היים על הכל
במושגי מאך בלבד( .היאק־ 11מסו־
גל להגיע לטווח של  1300ק״מ.
אך נחזור נא ליאק הקטן שלנו.
מטוס זה נמצא גם כיום בחילות
האויר של המדינות הקומוניסטיות,
בריה״מ ,פולין ,סין העממית ,אל-
בניה ,הונגריה ,רומניה ומצרים,
סוריה ,תימן יאף אוסטריה הניט-
רלית ואין לשכוח א ת צ׳כוסלו־
בקיה ,המייצרת מטוס זה למענה
ולמען אחרים תחת השם 11־C

מצוי היאק־  11גם

ביש־

)ומעתה
ראל.״(.
כולו ממתכת,
היאק־וו בנוי
פרט למשטחי ההיגוי המצופים
בד .ניתן להרכיב מצלמה מעל
במדכן ,הוא
ללוח המכשירים.
במשדר/מקלט ובאמצעים
מצויד
אלקטרוניים אחרים לניווט .את
כוחו מקבל היאק־וו ממנוע בוכ-
נה מטיפוס 21־ ASHמנוע כו־
כבי בעל  7צילינדרים מקורדי
אויר .ההספק להמראה מגיע ל־
 730כ״ס ב־ 2300סל״ד בגובה פני
הים• קיבולת הדלק כ־ 360ליטר.
תא המטוס מורכב משני מ ד
שבי־טייס ,אחד מאחורי השני ,עם
חופה רגילה מטיפוס ״חממה״ .מש־
קל המטוס מגיע ל־ 2500ק״ג.
היאק־  11מסוגל לנסוק עד 7000
מ׳ ומעלה .ידוע שמטוס זה בעל
לדוגמא:
בעבר.
הישגים נאים
השיג מהירות של  465קמ״ש ב-
מסלול סגור של  500ק״מ ומהי-
ר ו ת של  440קמ״ש במסלול סגור
של  1000ק״מ .אינני יכול להמנע
מלהזכיר הישג גאה של טווח
 2100ק״מ במסלול ״פתוח״!
טייס ממוצע יהיה זקוק למס־
לול נחיתה בן  1000—800מ  /מ ב ל י
להזכיר חניכים המסוגלים לבצע
נחיתה במסלול הרבה יותר קטן
מזה או הרבה יותר א ר ו ך . . .
קיימים דגמים שונים
הערה:
נוספים של היאק־  11עם גלגל מת־
קפל בחרטום ,תחת הכיניי יאק־
.11

תותהיש מחיריה במטופי־קרב
התותח

ה מ ה י ר ביותר בעולם נמצא ב ב ע ל ו ת חיל הים האמריקני.

זוהי מ ע ר כ ת שלמה ב ש ם ״הייפג״ ו ה י א ע ש ו י י ה לירות  12,000כדור
בדקה .״הייפג״ מורכבת משלושה מארזי תותחי כ 2מ ״ מ ה מ ו ת ק נ י ם
מתחת
האש

לכנפיו ולגופו של מטוס־קרב סילוני ,ו ח מ כ פ י ל י ם א ת כוח־
המצוי ב ר ש ו ת ו של מטוס קרב כ ל ש ה ו כיוס .כ ש ה ו א פועל על

עיקרון ה ת ו ת ח התופי ,מכיל כל מארז צילינדר גדול א ח ד המזין ש נ י
קנים ,אשר יורים  66כדור בשניה ב ע ת ו ב ע ו נ ה אחת .כל מארז ניתז
לחיבור ב ש ל ו ש ה רגעים ולניתוק תוך רגע .השיטה מ ו ת א מ ת למטוסים
צבאיים רבים.
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מרו/ן ע ם ה ז מ ן ל ה צ ל ת נ פ ש ו ת

מ

באחד מערבי החורף הארוכים
שידר קריין החדשות ב״קול יש־
ראלי׳ ידיעה שיגרתית למדי .לב־
אודה ,היתה זו ידיעה רגילה ,אחת
מאלו הכלולות יום־יום בחדשות,
בחלק המוקדש לתחזית מזג־האויר.
תושבי המדינה נוהגים בדרך כלל
להתייחס בספקנות לתחזיות ד,מ־
שודרות ברדיו .רבים טוענים שעל־
פי־רוב מזג־האויר שונה מהחזוי.
אולם הפעם נשמע קולו של קריין
החדשות רציני יותר ושקול במ־
יוחד .כאילו בנעימה של רצינות
סמויה הצהיר הקריין :״מזג־האויר
הלילה יהיה סוער ,גשמים עזים
ירדו לפרקים בכל אזורי הארץ.
עננים כבדים יכסו את פני־השמיים.
בנגב יתהוללו סופות רעמים .ד.נ־
הגים מ־זהרים שלא״.״

ג

I
ד
ו
ד
א

התגובה לידיעה שיגרתית זו
היתד ,שונה .היו כאלה ששמחו,
בעיקר ראשי שיבטי הבידואים
שנאלצו לנדוד צפונה .שמחו ה־
חקלאים שציפו לגשמי ברכה ,לש־
בור את צמא השדות .זקני הבי־
דואים אף נדו ראשיהם בדאגה
שמי הארץ המעוננים לא ניבאו
טובות הפעם .מאבות־אבותיהם
למדו להכיר את העתיד להתרחש.
ישובים בדרום הרחוק ציפו לגש-
מים במין רגש מעורב של ציפיה
ופחד .זכור זכרו את השואה של
הגשמים ,את מי השיטפונות שגאו
•הציפו דרכים וחצרות.

מאת

ד
ו
ם ע
יעקב

בן אמיר

וכך ,מתוך ציפיה וניחושים ד,ת־
רחש הכל ,בפתאומיות שלא הו־
תירה זמן רב למחשבה.
תחילה היה זה טיפטוף קל ,מאלה
המבשרים את בוא ראשית החורף.
אחר־כך היה הטיפטוף לגשם קל,
רענן ,ומטהר .אך חיש הפך למטר
עז ,מכה ומסנוור ,נשפך בכל אכז־

0

ריותו על האדמה הצמאה ,להרוו־
תה.
טלפונים טירטרו באותו הלילה.
קריאות אזעקה ,דחופות ,בהולות,
•צאו אל מרכזי ההצלה .רבים זעקו,
ציפו לישועה .הגשם המצופה הביא
קללה ,כך הסתבר .מי שטפונות
גאים ,רגוזים ,כועסים שירדו מה-
הרים הציפו ואדיות וגיאיות .הציפו
ישובים ,ניתקו דרכים ,מוטטו מב־
נים ,סיכנו חיי אדם ,השליטו הרס
בסדרי בראשית.

מירדן ;*׳פ הזמן
להצלת נפשות
סגן י .ש .כחול־העיניים שהיא
יליד גבעתיים ,הזד באותו ערב
לביתו בשעה הרגילה .לבהור מוצק
זה בן ה־ 29ציפו :רעייתו ,בתו
בת ה־ ,6ובנו בן השנתיים .לי.
ש• היו סיבות מספיקית להיות
!:רוצה באותו יום .זה עתה סיים
את יומו ביחידת ההליקופטרים ,יום
גדוש ומרוכז של טיסות קשות
ומיגעות.
עתה מיהר לוז״יע לביתו .ליהנות
!:צחוקם העליז והמשעשע של ילד־ו
החמודים ,ולהקדים לישון .היתה לי
סיבה טובה לכך .דקות ספורות,
בטרם חזר אל ביתו ,הודיעו לו
נועד הוא
שלמחרת
ביחידה
לבצע מספר פעולות הצלה בנגב
המנותק .למעשה — כך נזכר מאו־
הר יותר — ידע הוא שהגשמים
יוסיפו עבודה להליקופטרים .זו לא
היתה הפעם הראשונה .אך נדמה
היה לו ,לי .ש ,.שהלילה יתרחש
משהו שטרם קרה .השמים הקוד־
דים ,השחורים ,הרוח העזה ,וה־
מטר ,שפקד את הארץ — כל אלה
לא הותירו לו ספק ,ידע הוא
שלמחרת תהיה צפויה לו עבודה

רוטור
21

בטאון חיל האויר מרץ  1964מס' 64

רבה .לכן מיהר לישון .מכאן ,הנה
סיפורו האישי של סגן י .ש״
כפי שרשמתיהימלה במלה ,כמה
ימים לאתר מכן:
״כפי שכבד אמרתי ,הלכתי לישון
בשעה  23.00בערך .קודם לכן,
בשעה  17.00הודיעו לי ביחידה
שעלי לטיט למחרת לשדה תעופה
ליד באר־שבע ,ולהחליף שם צוות
של הליקופטרים שפעל בעבודות
הצלה באיז־ר.
למחרת הקדמתי קצת .קמתי
נשעה  06.00כדי להתכונן למבצע,
בהתאם להוראות שקיבלתי יוש
קודם לכן .ההליקופטר היה מוכן,
עם טייס מישנה ,ומכונאי מוטס,
שהוא למעשה מפעיל את ציוד
ההצלה״.
וכך ,בשעה  06.30התחיל יומי,
גדוש המאורעות של סגן י .ש.
ההליקופטר התרומם ,הוא התר
בביטחון ,וכעבור חצי שעה ,בשעה
 07.00נחת בשדר .תעופה ליד
בירת הנגב.
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״פגשתי שם את ח ,.עייף,
רצוץ ,בלתי־מגולח ,עם עיניים
אדומות ,ניכר היה שלא עצם עין
כל הלילה.״ — ממשיך סגן ש.
את סיפורו — ״הוא אמר לי —
אי־קיי — אתה לוקח .פירוש הדבר
היה שאני אמשיך את כל אותם
הדברים שהוא טרם סיים.
הדבר הראשון שקיבלתי מח.
בתורת ירושה היה לטוס לניד
יצחק ,כדי להוביל לחם לישובים
המנותקים .המראתי בשעה 07.00
לניר־יצחק כדי לקבל שם לחם.
מזג האויר היה עדיין סביל .הרוח
היתה אמנם חזקה — עד  20קשר,
אך הדאות פחות או יותר טובה.
השמיים היו מכוסים עננים כבדים
שלא ניבאו טובות.״

עזרה ראשונה
הנשיפ ה ר ו ת
״נחתתי בתוך המגרש הבוצי של
ניר־יצחק ,מול הרצועה .חברי ה-
משק ,כ-לל הילדים ,קיבלו את

בלבביות ובשמחה
ההליקופטר
גלויה .ראו בו ממש משיה לעת
צדה .למעשה באתי לקבל לחם
טרי ,מהמאפיה המקומית לישובים
המנותקים בנגב .היו אלה שקים
גדושי לחם לבן ולחם אחיד .העמי־
סו עד ל־ 25שקים של להם .על
כל שק היה רשום לאן הוא מיועד.
מניר־יצחק המראתי בשעה ,06.00
לצאלים — הגעתי לשם בשעה
1
 .08.05נחתתי על מגרש פתוח ,כ•
המשק בא לקראתי .הורדנו מהר
את השקים שהיו מיועדים לצא־
לים ,כשבעה במספר .המראתי
מיד.״
מכאן טס ־ .ש .בגובה של
 300—200רגל )כ־ 100מטר( מעל
לשטח המוצף .נהל בשור גאה,
הוא ניתק את צאלים ואת תל־
רעים .נזכר לפתע י :.״בצאלים
לקחתי שלישה טרמפיסטים ,שתי
בחורות ובחור ,שמיהרו להגיע
לבאר־שבע .שמתי אותם על הש-
קים של תל־רעים והמשכתי.
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ב־ 08.30נחת ההליקיפטר של
היל האויר בחצר המשק תל־רעימ.
היתה ווה חזקה שסייעה לטייס
להנחית את ההליקופטר .ושוב ,הו־
רידו את השקים עם הלחם הטרי.
עתה ציפו להליקופטר אורחות נו-
ספות .היו אלו שתי יולדות שמי־
הרו להגיע לבית־החולים המרכזי
בבאר־שבע ,שם ציפתה החסידה.
״חשבתי שיביאו לי שתי יולדות,
מתפתלות מצירי־לידה,״ — נזכר
י .ש — .״אך מד ,רבה היתה
הפתעתי כאשר ראיתי את שתי
הנשים מגיעות בכוחות עצמן,
מנשקות לבעליהן ,כדי לע־דדם
ועולות להליקופטר ,אף בלא עז־
רה.״
״ברור ,מתל־רעים טסתי ישר
לבית־החולים המרכזי בבאר־שבע.
נהתתי בחצר בית־החולים בשעה
 09.00בבוקר .הסגל היה מבוהל.
דאו הליק־פטר מתקרב וציפו למק־
רי־חירום .בהזעקה התקרב לעברנו
אמבולנס עם סניטרים .אותתי להם
שהכל בסדר...

תידלוק ו.,.סיבוב נוסף
״חזרתי לבסיס ההמראה לאחר
״הסיבוב״ — ממשיך י .ש .את
סיפורו — ״תידלקתי וכבר היד.
לי מה לעשות .קצין המבצעים
של הפיקוד העביר בינתיים הי-
ראה לקצין הקשר שלנו לקחת
נציג של חברת קידוח ,עם שני
ראשי קידוח במשקל של 120
ק״ג ,ולהביאו למקום הקידוח,
במכתש רמץ .לביצוע משימה זו
היה צריך לעשות סיבוב שלם,
כי הייתי צריך להביא גם אספקה
ליחידות צה״ל מנותקות ,במקו-
מות שונים בנגב.״
הסיבוב השני התחיל בשעה
 .09.45מזג האויר היה בכי-רע.
עננים נמוכים ,בגובה של 500
רגל ,כ 150-מטר מעל לשטח.
הרוח הלכה והתגברה ,הגיעד ,ל־
 20קשר ,הגשם לא פסק מלרדת
אף לרגע .י .ש .יצא ,כאמור,
בשעה  .09.45תחילה טס לבסיס
אספקה צבאי ,נטל משם מיני
אספקה ליחידות צה״ל מנותקות.

היה זה שפע רב של מצרכי מזוז
חיוניים — בשר ,שמן ,זיתים,
מלח ,גבינות ,סוכר ,ירקות טריים,
תפוהי-אדמה ,לחם — הכל ארוז
ומוכן להובלה .מבסיס האספקה
טס ההליקופטר ,לשלוש יחידות
שהיו מנותקות במקומות שונים
במרחבי הנגב .ליווה אותו קצין
בכיר ,שהתעניין בשלום החיילים.
״עם גמר החלוקה של מצרכי
המזון ,בערך בשעה  ,11.00טסתי
למכתש רמון״ — ,ממשיך ומספר
הטייס והצעיר — ״הורדתי את
איש הקידוחים ,עם שני המקד־
חים ,ומשם טסתי חזרה לבאר-
שבע ,לאורך הכביש מצפה-רמון—
באר-שבע ,כדי לבדוק מה מצבו,
ואם הוא מנותק .למעשה ,היה
מנותק .מול עבדת ,היה נתק
רציני מאד ומשני צידיו ציפו
מכוניות לישועה.״

קץ מסע מפרך
ושוב חזרה לשדה ההמראה.
תידלוק ,ומבצע נוסף ,אך הפעם
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למשלחת הארכיאולוגית במצדה,
לנאות הכיכר המנותקת ,לעין גדי
הרעבה ,ולאכסניית הנוער הסמר
כה.
״בגלל שינויים בהוראות ההמ-
ראה — מספד הטייס — יצאתי
בפעם השלישית בשעה — 14.30
עם טונה לחם ,מצרכי מזון שו-
נים ,ואיש משרד המסחר וה-
תעשיה .טסתי קודם למחנה ה-
משלחת במצדה ,הורדתי להם
לחם ,לקחתי שני טרמפיסטים ו-
טסתי לעיו-גדי ,הורדתי את ה-
לחם שהיה מיועד לאכסניית ה-
נוער ,לקחתי עוד שני טרמפיס-
טים — סה״ב  4אנשים ,וטסתי
חזרה לבאר-שבע .הורדתי אותם
וטסתי ישר לבסיס האם .היה זה
סוף המסע לאותו יום עבורי.
בשעה  17.00הייתי בבסיס האם,
אחר־ שביצעתי  7שעות טיסה,
מתוך  10V2שעות עבודה מפרכת.
מסרתי מיד תחקיר למבצעים ו-
רצתי הביתה...״

הטלפון צילצל
ככל שעות היממה
הקריאה הראשונה הגיעה ביום
שישי בלילה .היה זה כאשר
מפקד יחידת ההליקופטרים הוזעק
על-ידי קצין המבצעים התורן
במפקדת חיל האויר ,כשבפיו
ידיעה בהולה :״משאית נתקעה
בואדי באר-שבע ובתוכה נהג
שחייו בסכנה מפאת השטפונות
העזים שבואדי .מיד נשלח הלי־
קופטר ,אך בזה התח־לה הפרשה
שתרשם ,אולי ,כאחת הפרשיות
המפוארות ביותר בתולדות ה-
יחידה.
לגבי היחידה בישרו הגשמים
העזים של החורף שיש להגביר
את הכוננות ,הגבוהה בלאו-הכי.
למעשה לא פסק הטלפון בחדר
המבצעים מלטרטר בכל אותם
הימים הגשומים הנוראים .בכל
דקה כמעט :שלחו הליקופטרים
עם צוותי הצלה ,להציל נפשות
אדם ,רכוש ,להוביל פצועים ,ול-
חלץ נתקעים.
ואין זה מקרה שבדו״ח שהוגש
למפקדת חיל האויד צויין שב-
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שלושת ימי המבול פעלו ההלי-
קופטרים כשלושים שעות טיסה.
לא היה קשה להעריך את התרו-
מה הזאת בכסף ,אם ניקח למשל
בחשבון ששעת טיסה עולה ל-
משלם המסים בישראל1,200 ,
ל״י .במלים אחרות — חיל האויר
הוציא במשך שלושה ימים כ־
 100,000ל״י לביצוע פעולות הצ-
לה בהליקופטרים.

שלושה פוגיפ של טיפות
הצלה
טיסות אלו נערכו ביום ובלילה.
מתוך  30שעות טיסה ,נערכו
בלילה כ 20-שעות .היו אלה
צוותים מיוחדים שהועמדו במצב
כוננות בלילות .הטיסות תבעו

מאמץ מיוחד ויחיד במינו בשעה
שבלילה אין ראות ,אין אופק
שלפיו יכול הטייס לוודא את
מיקומו ,ברוח אשר לעתים די
קרובות אף הגיעה למהירות של
 5 0 — 4 0קשר ,שהם כ  9 0 — 7 5 -ק״מ
בשעה.
יחידת ההליקופטדים
מפקד
מבדיל בין שלושה סוגים של
פעולות הצלה שביצעה היחידה:
הובלת יולדות לבית החולים ב-
נגב ,הובלת אספקה! עד ל־25
טונות אספקה הובלו בשלושת
ימי השטפון! פינוי נתקעים ב־
וואדיות ולאורך דרכים שהוצפו
במים.
אומד טייס הליקופטר ותיק:
״הרושם שלי הוא שתעשיית ה-

 .. .והאדם הזה מחברת ההליקופטרים רוצח לשוחח אתך.
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המשקל אינו שווה כבל מקום
משקלה של חבילת מצרכי מכלת בבסיס חיל־האויר האמריקני
אנדויוו 30 ,ק״מ מוושינגטון הוא  9ק״ג .אותה חבילה ,כאשר
תובא לוושינגטון העיר ,יהיה משקלה קל בכ־ 0.0125אונקיה )354
מיליגרם( .,או כמשקל צימוק .וטונה )אמריקנית —  1016ק״ג(
בלוס אנג׳לס ,משקלה קל ב־ 17אונקיות )כמעט  0.5ק״ג( .לפי אותו
קנה מידה ,טונה בקיי ווסט )פלורידה( חהיה קלה ב־י/י 2אונקיות
וטונה בסיאטל ,וושינגטון ,כבדה ב־ 21אונקיות ) 600גרי( .אלו כמה
מחעובדות הראשונות שמקורן בסקר עולמי הנערך על־ידי חיל־
האויר האמריקני על שינויים בכוח הגרוויטציה .רשת ״תחנות
למדידת בסיס הגרוויטציה״ הוקמה על־ידי שלטונות חיל־האויר
על פני ארצות הברית שעה שצוותים ניידים מכסים אחרים אחרים
בעולם .ידוע שהגרוויטציה משתנה בהתאם לרוחב ולאורך הגיאוגר־
פיים ,אך ותוניס מדוייקים היו חסרים עד כה .לחיל־האויר ענין
חיוני בידיעת שינויים אלה מפני שההבדלים הזעירים משפיעים על
נתיבם של טילים בליסטיים .ידיעת הווריאציות על פני כדור־
הארץ מאפשרת הכנסת תיקונים במערכות ההנחייה של הטילים
הביניבשתיים.

ילדים בנגב די פ־ריה ,וזד לפי
כספר היולדות שהובלנו .במשך
שלישת ימי המבול העירנו לבית
החולים המרכזי בבאר־שבע כ-
עשרים יולדות!״
סוג שני של טיסה היתד ,להו-
בלת אספקה חיונית לישובים ה-
מנותקים במרחבי הנגב ,כולל
יחידות צה״ל מנותקות .אספקה
זו כללה למעשה את כל המצר-
כים החיוניים ,מצרכי מכולת,
שמן ,סוכר ,זיתים ,מוצרי חלב,
ירקות ופירות טריים ,והעיקר —
לחם .אין נתונים מדוייקים ב-
ידינו על הכמויות השונות ש־
הובלו ,בפריטים השונים ,אך הם
רבים.
כדי להבטיח את ביצוע המ-
שימה היה לעתים צורך לטוס
בטיסת מגע ,לחדור מבעד לענ-
נים ,לרדת בטיסה נמוכה ,לוודא
את השטח ולהמשיך ...מתחת
לעננה השחורה .לעתים אף לא
חסרו רגעים משעשעים .כידוע,
אין ההליקופטר יכול לטוס בשעת
מטר עז .הטייסים המציאו ״פטנט״
פשוט .היו נוחתים ,ומחכים עד

שהגשם יעבור .אחר-כך היו ממ-
שיכים ,לקראת המטרה.
סוג שלישי של פעולות היד,
חילוץ נתקעים ,לרוב נהגים ו-
נוסעים שנותקו מפאת השטפו־

י׳ ״

נות .היו אלה מקרים שאתה
לא יכול לנבא מראש .היו אלה
אנשים שהשטפון השיגם ולא
יכלו לד,מלט ממנו .לסוג זה של
פעולות הצלה נוסף תפקיד —
לסייר מעל לדרכים ברחבי הנגב
ולדווח על מידת תקינותם ושמי-
שותם .זו היתה עבודה שבוצעה
מתוך אימפרוביזציה .בסופו של
דבר ההליקופטר נוצל במלואו,
הוא יצא עמוס במטענים ,נוסעים,
ומשלוחים שונים ,אך מעולם לא
חזר ריק.
פגשתי חלק מהם במסיבת
צנועה שנערכה ביחידת ר,הלי-
קופטרים לציון יום הקמת היחי-
דה .היה זה ביום חורף נאה,
השמש חיממה את האדמה הקרה,
אך בעיני הטייסים לא גילינו
סימני ליאות .כולם היו במצב
רוח עליז ומרומם .״מה נשמע״
— שאלנו — ״מצפים לגשמים י״
״בוודאי״ — ,היתד ,התשובה —
״אחרת משעמם״.

יי'• ;׳ •
— ־־־^•.1pi} . -י• /
י1־ >

״האלו ,רצית טכסי?״
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ה״בסאוך  -עתון
חיוך סטנדרטי מס 12 .השתפך
על פניו החביבים כרגיל של
כגן פ-ד ,קצין ותיק בחיל אויר
מאנשי צוות הקרקע.
תמיד היתד• בו תכונה של טוב
לב ורצון טוב כלפינו ,אף ש-
יודעי דבר ומכירי פ־ד אומרים
שבעצם אנו היחידים הזוכים ל-
אהדה כה רבה מצדו.
מאז ומתמיד לא השיב את
פנינו ריקם ,עזר לנו בכל דבר
שבקשנו ,יעץ לנו כשחפשנו
עצה ,תמיד עמד בכוננות עבורנו.
מימיו לא בקש משהו בתמוי
רה ,מתת או מזכרת .הוא ידע
שבצבא רק נותנים — לא מקב-
לים ולא לוקחים.
סגן פ-ד אחראי על ציוד ה-
קרקע של הבסיס ,ציוד זה כולל
את כל שרותי הטיסה שאינם
טסים ואת כל עזרי התעופה
הטכניים שאינם מעופפים ,קרי:
מצברים ,גנרטורים ,סולמות ,עג-
לות גרירה וכיו״ב — רכוש גדול
ורב.
הכל נמשך כך שנים ארוכות.
לפני זמן קצר פנינו אליו וב-
קשנו עצה ״מה לעשות עם ה-
מצבר המחוסל של מכוניתנו י״.
פ-ד נתן מיד את הדיאגנוזה י-
את העצה תוך שהוא מוסיף:
״מה אני לא עושה למען הטיי-
סים שלנו ,אם כי...״ או :״למה
שלא נעזור לך ,אתה מהטייסים,
אבל...״ .ראינו שהבחור לחוץ
כלשהו.
כיון שאין מכים על הברזל
בעודנו חם ,חכינו זמן מסוים
וערב אחד במועדון הקצינים
תוך שהיינו מששבשים )משחקים
שש־בש{ קלטה עיננו החדה את
דמותו הרחבה של פ-ד כשהיא
לוגמת קפה נמס מתוך הספל
השחור של המועדון.
נערנו אותו קלות ומאחר ש-
לא בתוך מעוזו תפשנוהו העזנו,
ושאלנו :״פ-ד ,יא קלוק) ,בטוי

הבא לדכא אנש־ם עם עודף
הערכה עצמית( ,מה יש לך נגד
הטייסים י מה אתה רוצה לומר
כל הזמן ,ולמה אתה קובר את
זה אצלך ?״
הבטנו לתוך עיניו .עיניו הביטו
בנו עמוקות ,קלטנו בתוך אישו-
ניהן את הבקשה ,ה״עשה לי טו-
בה״ ,ה״זחילק״.
לא! לא לזוז הוא מתכוון ,גם
הוא מתכוון לזה ,גם הוא מבקש
אותו דבר .עד כה עוד עמדנו
בלחץ ,בתביעות ,בקריצ־ת ,אבל
זה כבר יותר מדי.
— ״גם אתה ברוטוס?״ .שאל-
נו בתקוות שווא.
— ״רק דף אחד ,לא יותר,
אם אפשר אז גם תמונה ,טוב ?״
— ״אולי...״ התחלנו לנסות ול-
בקשו שיוותר.
— ״אתה מוכרח י כל השנים
ויתרנו לך ,אבל עכשיו — גמר־
נו .רק את הטייסים אתה מזכיר
ב״בטאון״ ,גם לנו מגיע!״
נענענו בראש בחוסר ברירה —
הסכמנו .פ .החל לרמוז בזריזות
לעבר כמה ידידים קרובים ש״זה
בסדר״ ,אך עוד לפני שהם קול-
טים את הרמז ,תפשנו בצווארונו
של פ .והתרינו בו — ״תשמע
הב־בי ,אל תשתולל ,ההסכם הזה
הוא בינינו בלבד ,אף אחד לא

חיילי

הבס>ס
״את >עקב טרנר

יודע ,אף אחד לא שומע ,״אף
מלה לפינקלשטיין״ .חכה להו־
געת הבטאון וכשתראה שמסופר
עליך ועל מחלקתך ,תעמיד פני
מופתע ותגיד לחברה מסביב:
״אי ,אי ,אי — אמרתי לו לטרנר
כל הזמן ,שלא יעיז לכתוב עלי-
נו ,אבל אנחנו כנראה פירמה
ומוכרחים להגיד עלינו מלה טו־
בה״ ,אתה מבין פ־ד? אף מלה,
או ברית מילה!״ )מין אזהרה
חמורה(.
למחרת בבוקר פגשנו בפ־ד.
רמזנו לו בעץ ״חביבי ,ההסכם
בסדר ?״ ,הנ״ל התקרב ונשבע
שהוא מאד נשמר מלהגיד אי
לרמוז או להפליט מלה ,הוא
כמעט לא מדבר עם אף אחד
ואפילו המפקד שלו כבר אמר
לו שהוא יכול להגיד ״שלום״
בבוקר .הוא מאד נזהר — ״תה-
רוג אותי אם יוצאת לי הברה

)ראה מעבר לדף(
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מיותרת״ ,כל פעם שהלשון רי-
צה לזוז או לצאת מהפה הוא
נושך אותה .הוא מאז מאד זהיר.
״שמעתי ש א ת ה כותב
יפה״
זה היה בשעה  .07.30בשעת
 ,07.45עבר לידי הנגר הנחמד
של הבסיס 14 ,שנה במקצוע,
סוג א׳ א׳ עושה עבודות רהיטים
וגם עבודות נגרות טובות .על
האוזן כבר שוכב לו עפרון הנג-
רים העבה וזה סימן שיום העבו-
דה החל )כמו השרוולים השחו-
רים של הבנקאי ,המסמרים בפיו
של הסנדלר׳ והחלוק של הספר(.
על שערותיו כמות לא קטנה
•של נסורת שהוא שופך על עצמו
מיד עם כניסתו לנגריה וזה מראה
על פעילות ועל עבודה .״שלום,
מה שלומך המפקד? למה שלא
תכנס פעם אצלנו בנגריה ,תסתכל
בעבודה ,במכונות ,במשור המס־
תובב ,באבן משחזת י למד ,שלא
הכנס ותקבל השראה י הה י,
שמעתי שאתה כותב מאד יפה,
שמעתי .תאמין לי ,אמרתי את-
מול לאשתי ״סמירה ,יש אצלנו
אחד ,כותב לעתונים וגם טייס,
כל מלה אצלו — בומבה כמו
סופר ,כמו אחד העם ז״ל ,מאד
מצחיק״ ,יש לי הרבה כבוד אל
מי שכותב ,למשל אצלנו בשיכון
יש לי שכן לא יודע שו-האדא
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אלף ,לא יודע שו-האדא בית,
אבל מה י כותב לא רע ...צ׳קים.
הא—הא—הא ,בדיחה לא רעה,
את זה אתה מוכרח לכתוב בעתין
שלך כשתכתוב עלינו ,לא צריך
לכתוב יותר מדי ,יש לך גם
דברים אחרים בטח ,כן מה רצי-
תי להגיד  1המסגרות לתמונות
שהזמנת לטייסת ,תהיינה מוכ-
נות בקרוב .מתי אתה שואל ן,
אני חושב אולי יומ-יומיים אחרי
שבטאון  64יצא לשוק!..
...ותכתוב ש א נ י מפא׳׳יניי,
״אל תאיים!״ ,אמרתי בשקט
כדי שלא ישמע .הרגשתי שהגל
מתחיל לשטוף ,בעיני דוחי ראי־
תי את פ־ד אחוז הטרוף נוסע על
גבי הטוסטוס שלו ומבשר את
בשורת הפרסומת את ההזדמנות
שנפתחה ,ידעתי שאני מוכרח
למצוא אותו ולסתום לו את הפה,
ידעתי...
את בהלת מחשבותי קוטעת
ידו המגויידת והמיובלת של הרש-
קו ,נהג המנוף — המחלץ ,בריא
הגוף ועליז האופי והמבט .זוהי
אחת הדמויות שבלעדן הבסיס
אינו בסיסנו ,יליד רומניה )הוא
אומר ״בסרביה״ ,אבל את הקונץ
הזה כבר שמענו( .הילדים שלו
הם ״סעברס״ וזה משמח אותו לא
מעט כיוון ,שלדבריו ,מוכרחים

להיות במשפחה שלו גם אנשים
הגונים.
הרבה שנים הוא נמצא ל־ד
המגדל בתור המנופאי לשעת צרה.
הוא מטפל במנוף כמו בילדו,
דואג לשמישותו ,מפעיל אותי
כל בוקר וערב ודואג שיהיה
תמיד תקין .אם יצטרכו את
המנוף — יצטרכו אותו מהר.
שנים רבות הוא יושב ליד ה-
מגדל ,רואה המראות ,צלילות
וכל מיני צורות גישה לנחיתה.
הוא יודע מה זאת גישה קצרה,
גישה תלולה ,גישה חסכונית ,גי-
שה ארוכה וגישה ישירה.
הדבר שהכי קלקל אותו זה
ענין הגישה הישירה .ממושג של
טיסה הוא הפך את זה לענין של
טכניקת דיבור ושיחה.
אלינו הוא ניגש ללא גנונים
וטקס ומכניס :״תראה טרנר ,אני
לא צריך את כל ה״בטאון״ שלכם
ואת כל הקשקושים שמה .בינינו
לבין עצמנו זה בזבוז של לירה
וחצי לכל מי שקונה אותו .אבל
הילדים שלי קונים את העתון
הזה ושואלים אותי למה כותבים
רק על טייסים ולמה לא כותבים
גם עלי.
אז תראה ,תכתוב שם כמה
שורות עלי ותגיד שאני מאד
מסור לעבודה ,שהטייסים אוהבים
אותי ...למה אתה לא רושם מה
שאני אומר לך ? אתה תזכור י י
אז שים לב ,תכתוב שאי אפשר
בלעדי ושאני גם מפא״־ניק ,סך
הכל  10שורות״.
״הרשקו״ — אמרנו תוך גיוס
כוחות ההתנגדות האחרונים ,״אבי
אישית אוהב אותך וגם אני ,כמי
הילדים שלך ,מעונין לדעת מה
אתה עושה בחיל אויר ,אבל
שאני אכתוב שקרים י בלופים ?
מה אני ,צ׳יזבטניק ? י זה —
לא!״
״חבל״ — אמר הרשקו בעיניים
מזוגגות וקרות כקרח — ״נצטרך
להמשיך ולעבוד במנוף ,נצטרך
להרים את מי שצויד ,נצטרך
לעזור למי שנצטרף לעזור ,שחס
וחלילה לא יתקלקל המנוף אם
למישהו יקרה משהו ,שלא ית-
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חשמלאי התורן קם מיד מהאס-
פלט — ״שלום טרנר ,בבר חשבתי
שלא אראה אותך ,מה נשמע י
עברתי במקרה ,ורציתי...״
— ״תראה אדון איקס״ ,אמרתי
בעצבים ,״לא רוצה ,וזהי!״
— ״טוב״ ,אמר החשמלאי ,אז-
רח מבוגר אך לעומת זאת חסר
נשמה ומעצורים .״חשבתי שנוכל
להסתדר בינינו ,אבל עכשיו אני
אצטרך להודיע שדרסת אותי
ויהיה משפט ,ותצטרך להסביר
ולתת עדות ואולי גם לשלם
קנס ,אני אגיד בועד העובדים
שיש לי כל יום סחרחורת יגם
״הקסנשוס״ ,ואני אדרוש פיצויים
 232,571לירות בעד צער ,עגמת
נפש ,חשבון נפש וחשבון בבנק.
נו יענ׳קובלה ,אז חצי דף ז סכמי
נ ו י אז זיי מיד געזינט״ )סיום
באידיש מסמל תמיד גמר מוצלח
של עיסקה(.

קלקל ,שלא יתקלקל״.״ — סיים
הרשקו ,הוציא פנקס קטן מה-
כיס ,ומחק משהו.
אז הצי ד ן ן ? ף
אשמנו .אנו עצמנו אשמים.
אשמים בהזדמנות שאנו נותנים
לאנשים לתפוש אותנו ,להשיג
אותנו ,לדבר איתנו .עכשיו —
חלם .גענדיקט!
החלטנו שמעכשיו והלאה אנו
נוסעים לכל מקום רק במכוניתנו
האישית .אותנו לא ישיגו כש-
נהיה רכובים על ה,,אנגליה״ ה-
פרטית )מכונית מאד מוצלחת
בהשוואה לדה-שוו של סרן כפ-
תורי ,ולפחיות הצבע של סגן
בייגלה(׳ לא ישיגונו לא ברגל,
לא באפניים ולא באוטו .גם
באויר יש כמה שיטות לברוח
מהחברים למבנה ,כמו למשל
לומר ברדיו את הפקודה ״מעצו-

רים ,מעצורים ,לד !!״ ולא רק
שאנו איננו מוציאים מעצורים
אלא שאנו פותחים מבער אחורי
ושמים את האף לשמים ,כן ,זוהי
השיטה — אותנו לא יתפשו.
למחרת התחלנו לעבוד לפי ה-
שיטה .קמנו כשעה לפני הזריחה
כשהראות היתד .אפסית ,כולל
ערפל וחושך ,שלווה ובטחון אפ-
פונו .הצצנו דרך חלון המטבח
)״ימין נקי״ — צורת ״ניקיי
שטח״ ע״י טייסים באויר( ,העפ-
נו מבט סוקר דרך חלון חדר
השינה )״שמאל נקי״( ,פתחנו את
דלת הבית ודהרנו אל המכונית
כשאנו שפופים ונועלים נעלי
התעמלות לבלימת הרעש.
הנענו את המכונית וקדימה
לטייסת .שריקה עליזה פצחה בין
שפתותינו ,אורכה היה  15מטר
בלבד ו...טראח!
אפנים נכנסו לתוך האוטו .ה-

כטייסת _ כמו כ ב י ת
בטייסת ,היה כבר הרבה יותר
שקט .כמו בבית .אין דאגות,
אין הטרדות ,החברה — חברים
שלך ,חביבים כרגיל .זלצמן ,ה-
אחראי לתכנית הטיסות קורץ
קריצה של חבר לקורס ,הרבה
שנים טסים יחד ,הווי משותף,
ידידות הדוקה.
כפתורי ,גם כן מאד חביב
ושואל אם צריך איזו עזרה
בכלל או באוטו) .לעצמו הוא לא
עוזר כלום אבל לאחרים עד חצי
המלכות .מאד מסור( .אבו-ליש
הצעיר מזכיר שהוא מ״השומר-
הצעיר״ ,אבל יש לו עוד בדי-
חות שלא שמעתי.
יוהניסבורג סיפר את הבדיחה
על המושב׳ניק שמצא ז׳וק בתוך
הלחם והביא את זה לאופה תוך
איום במשפט ,האופה הסתכל ב־
ז׳וק וצחק :״זה ז׳וק י זה צי-
מוק״ ,והוא בלע את ההוכחה.
לא כל יום ,מספר יוהניסבורג
בדיחות .״בדיחות אפשר לפרסם
אבל לא תמונות!״ ,ישר ו-
לעניו.
העניבה החלה מתהדקת .מפקד
הבסיס עובר על המרפסת .כל
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•הניעו מתיישר — מזדקף ומי
פזם את ה״בוקר טוב״ )שימושי
עד שעה  ,ro.12אזז״ב מתחיל
ה״ערב טוב״(.
המפקד נראה מאד מוטרד .למ־
רות הרגלו להחליף מלים עם
הטייסים ,הרי הפעם הוא חולף
במהירות על פניהם .תוך שהוא
חולף הוא משגיח בנו בזווית
עינו ,נעצר ושואל  :״מתי בדיוק י
סוף פברואר או אמצע מרס ? ?״
סיף

— אנחנו ב ת מ ה ו ן  :״מה
פברואר או אמצע מרס י 1״
— ה מ פ ק ד  :״הבטאון ,נו...״
פיירברג אמד בזמנו לד־ר שלם
״לאן י״ ,לפיירברג לא היתר,
תשובה ,לנו היתה תשובה .חת־
הלנו לרוץ הביתה ,רק שם תבוא
השלווה ,שם נתחבא עד יעבור
זעם׳ האורח הלא רצוי — החו-
צה יושלך ,הילד עדיין לא מיילל
והאשזז גם כן מוכנה להתחשב.
דק בבית.

בדרך לביתנו נכנסנו בהסתר
ובזריזות לספר פיגרו שיספר
שערותינו שכן מי יודע כמה זמן
נצטרך להסתתר במחבוא ומד,
צורה תהיה לנו בצאתנו.
כשיצאנו מהספר לאחר  5דקות
שהייה ,קיללנו את הרגע בו
נכנסנו למספרה ,עכשיו נצטרך
להתחבא גם בגלל הצורה של
התספורת ,חצי ראש מגולח וחצי
לא נגעה בו יד הספר .בשיחה
הקצרה שנחלנו ,אמרנו לו ש-
״אין לנו כבר מקום לכתוב ב־
בטאון הקרוב ,אולי בעתון הבא״,
אז הוא אמר לשאר הממתינים
״מי הלאה בתור״ ולנו א מ ר :
״תסלח לי ,אתה יכול לפנות את
הכסא ? י ״

ביתו של אדם _ מבצרו
בבית ,שקט .כאן נשב ומכאן
לא נזוז .אולי נתגנב הלילה אל
מגורי הקצינים ונחסל בשקט את
סגן פ־ד׳ אבל מחוץ לזאת —
בולדוזר לא יוציאנו.
האשד ,פותחת את ה ר ד י ו  :״קיל
ישראל או ״הגל הקל״ ?
— את מי את שואלת?״ —
תמהנו.
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— ״אותך״ — השיבה האשד.,
— ״אות־ ?יד׳
— ״כן ,מה זה כל כך משו-
נה ?״
— מה שאת רוצה״ ,השיבונו
אפטית ,מתורגלים מזה שנים.
— ״ ל א ! ״ — פקדה הגברת -
״מה שאתה רוצה!״
— ״מילא״ — הסכמנו — ״הגל
הקל!״
...והאשה שמה ה״גל הקל״,
משונה .היא מאוד אוהבת את
״קול ישראל״ .בשעה זו ישנה
מוסיקה קאמרית לשני עוגבים
ופסנתר ,והיא ...ויתרה.
״איתי ,עזוב את אבא ,תן לו
לנוח ,הוא חזר עכשיו מהעבו-
דה״ — קראה האשה לעבר הילד
המסכן שבמשך השנה ורבע שלו
הוא רגיל לקבל מהאמא כיוון
אל האבא ברגע שהוא חוזר
מהעבודה בתוספת הערה :״תנדנד
עכשיו לאבא כמו שנדנדת לי כל
היום !״
אידיליה בבית .ריח מאפה עו-
לה באפנו ,עוגת גבינה .רגע רגע,
אולי יש כאן למישהו איזו חגיגת
יום הולדת ? ל א ! האשד ,חגגה
לפני הדשיים ,הילד בעוד  8חד-
שים ,ומלבד אמא שלי אף אחד
לא זוכר מתי נולדתי .אז מ ה
השמחה ,מה י
האשד ,סיימה את עבודות ה-

מטבח האחרונות ,השכיבה את
ד,״גאון הצעיר״ במיטתו והת-
יישבה בסביבתנו הקרובה מול
ה״פירסייד״ מדיף החום.
״אח ,יעקב ,אתה זוכר שפעם
עשו כתבה על הטייסת שלי ?
על הווטורים?״ — זרקה האשה
את ההיסטוריה לחלל החדר.
— ״כן ,אז מה ?״ ,התעניינתי
שטחית תוך בליעת ה״מער־ב״.
— ״וגם עלי כתבו שם ,אתה
זוכר ?״
— ״ נ ו י אז מ ה ? ״ שמטתי את
העתר.
״זאת היתד ,כתבה נורא נחמדה,
עם קריקטורות ,זוכר ?״
— ״אני זוכר משהו.״״ התרו-
ממתי תוך לבישת מעיל ה-
פרווה.
— ״עבר כבר זמן י ב מאז״ —
המשיכה האשד.,
— ״נכון״ — רכסתי את הריץ׳
רץ •
— ״מד ,אתה חושב ,עוד יכתב•
עלי פעם בבטאון??׳׳
— ״אני לא יודע ,אני הולך
לברר״ וסגרת• את הדלת.
בחוץ היה חשוך וקר .עד גליון
מספר  64לא ימצאו אותי.
תגידו ,״מדינה קטנה״ ,״אין
איפה להתחבא״ ,״יתפשו אותך״.
אז אל תצחיקו.
איפה פרקש יי?

שדלוק .והמחשב
שרלוק הנלמס יהיה נוכח בפתיחת
הצגת בובות בביתן חברת אי.בי.אם.
הגדול ...רכבת תחתית שנגנבה — וכל
דירתו המפורסמת ברחוב בייקר .הוא
לפתרון תעלומת הפשע...

סוכניה

היריד העולמי בניו־יורק.
תראה כיצד מגלה הבלש
זאת מבלי לצאת מתחומי
ישתמש במחשב מודרני

חשאיים ,שימו לב!

חברה בפילדלפיה החלה מפיצה ניר חדש הנמס במים במהירות.
מתאים במיוחד להשמדה וודאית ,מהירה ויסודית של אינפורמציה
סודית .החומר החדש חזק כניר רגיל ואפשר לכתוב עליו בעפרון,
עטים כדוריים ,דיו ,מכונת כתיבה ,להטביע חותמות ,או להדפיס
בדפוס בלט אופסט או ״מולטיליט״.
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אצלנו
בח יל

״יום הולדתה״ של טייסת הינו מאז ומתמיד יום חג
וששון ולא כל שכן כשהמדובר בטייסת וותיקה וידועה
כטייסת מטוסי סופר מיסטר .באותו יום החלה הפעי-
לות המיוחדת כבר משעות הבוקר בתחרויות ספורט
חיתוליות )ראה תצלום למעלה( ,מסדרים ,הטסת צוותי
הקרקע ומפגני טיסה של מטוסי הטייסת )למטה(.
היום נסתיים בנשף עליז בו השתתפו גם וותיקי היחידה.
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צוותי הקרקע של היחידה עולים למטוס הנווד שהטיסם בשמי הארץ.

מפקד חיל האויר ,אלוף עזר ויצמן ,מוסר את תעודת הגמר לאחד מבוגרי קורס
הקצינים החילי שנערך לאחרונה )תצלומים בעמוד ממול( .למטה ,בטכס סיום
הקורס ,מאזינים הבוגרים לדברי המפקדים.

לא מכבר נסתיים קורס ראשון למנהל תעופתי שנערך במסגרת החיל .בוגרי הקורס
החדש קיבלו את תעודות הגמר )ראה תצלומים למטה( המסמיכות אותם במקצוע
חדש ורב־תועלת זה.
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ישראל

מגגבט הטי•
34

קיסריה ...מול תל־אביב
בשמונת העמידים הבאים,
אנו מביאים לפני הקורא
את נון! ארצנו ,כפי שהוא
נראה בעיניו של הטייס.
רבים והריפים בו ההבדלים
ודבר זה משתק ?,נאמנה
בתצלומי־האייד שלפנינו.
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איצטדיון ״בלומפילד״ — יפו ,מול...
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...איצטדיון הכדור־סל העירוני — יד אליהו
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ברום שחקים
דוד אביר וג׳ ריבלין

מאסף לעניני תעופה ,התפתחות המטוס ,טילים מונחים
ובליסטים•
* * +

הרפתקה בחלל
מאת מאיר סיון

בו ת מ צ א י -
 -^.תאור נופם של המאדים והירח
מבנה ספינות החלל
 +טיסות בכוח אנרגית השמש
הסכנות האורבות לאדם בחלל ,ודרכי ההתגברות
עליהן
וכן ספורים מרתקים ביותר — אשר אינם דמיוניים
כלל וכלל
הספר נכתב בלשון קלה ומובנת לכל ובו ציורים
ותמונות לרוב.

** *
ההצגה הגדולה
מאת :פייר קלוסטרמן

זהו ספורו האישי של פייר קלוסטרמן ,טייס הקרב הצרפתי
אשר זכה באותות הצטיינות רבים בקרבות האויר במלחמת
העולם השניה• הספר הוא ספור מפואר ,מרתק ועוצר
נשימה של עוז רוח וגבורה שלו ושל הטייסים שנלחמו יחד
עמו• בלשון המחבר :״זהו זכרון דברים של חיי יום־יום
של כל טייס קרבי״.
* * *

תשע נשמות
מאת:

מפקד להק א .ד י ר

אבטוביוגרפיה מענינת של טייס קרבי אשר כדברי מרשאל
האויר הראשי הבריטי ,הנו ״ספר רווי דריכות ,הטוב שבתי-
אורי מערכות הקרב על בריטניה המתואר בענווה על ידי
אחד האמיצים שבטייסי הקרב שאנו מכירים״.
J
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הנדסה אויוונאוטית1טנניו-1
בשחת המשק
״לשם מה יש בכלל צורך ב-
מחלקה להנדסה אוירינאוטית ?״
שאלו רבים בטכניון בעת יסודה
של המחלקה ב .1951-ככלות הכל,
אמרו ,לכמה מהנדסי תעופה
זקוקה מדינה קטנה כישראל י
האם לצורך זה יש הכרח במח-
לקה מיוחדת בטכניוו י והאם
אין צרכים דחופים יותר בשטח
ההכשרה ההנדסית׳ השאלה קב-
לה חיזוק נוסף כאשר אותה
מחלקה זכתה לעדיפות ראשונית
בתכנית הקמת קרית הטכניון
ליד נוה־שאנן .למעשה היה בית
המחלקה להנדסה אוירונאוטית,
שתוכנן על-ידי פרופ׳ יוחנן רט־
נר ,ראשון מבניני הקריה החד-
שה במרומי הכרמל ,ונשלם כבר
ב.1954-
המשיבים

טענו,

כי

ראשית

צרכי הבטחון; שנית ,הוסיפו,
עובדה שמנהל-המשנה של ה-
טכניון הוא פרופ׳ סידני גולד-
סטיין ,מגדולי מדעני האוירוד־-
נמיקה בעולם ,מי ששימש כראש
המועצה למחקר אוירונאוטי ב-
בריטניה בתקופת מלחמת העו-
לם השניה .מדען ברמה כזאת
זקוק למחלקה ,למעבדות ,לעוז-
רים וכוי,
ואמנם ,מחמת ספקות לגבי
צרכי הארץ כללה המחלקה ברא-
שית פעולתה הרבה מחקר ומעט
הוראה .אף דובר על קבלת סטו-
דנטים חדשים למחלקה אחת ל-
שלוש שנים .לקורס שנפתח ב-
 1954נתקבלו בסך הכל ששה
סטודנטים .ענפי היסוד של ה-
מחלקה החדשה היו :אוירודיג־
מיקה ,תורת המיבנים ,אמצעי

הנעה ,תכנון וייצור מטוסים.
מקצועות בחירה נוספים במח-
לקה הם הנחייה וניווט ,אוירוא-
לסטיות ,וכן בעיות מתקדמות
באוירודינמיקה.
החיים טפחו על פני הספקנים.
לא זו בלבד שכל גומרי המח-
לקה בשנים 81 ,1962 — 1958
במספר ,נקלטו בעבודה בישראל
בחיל האויר ,באגף מחקר
—
ופיתוח של משרד הבטחון ,בתע־
שיה אוירית )״בדק״( ,ובמחלקת
ההנדסה של ״אל על״ — אלא
שכיום קיים בישראל מחסור
חמור במהנדסים אוירונאוטיים
ונעשים מאמצים גדולים להביא
מומחים מחוץ-לארץ .הדברים
הגיעו לידי כך שלקראת שנת
הלימודים תשכ״ד עומדים להת-
קבל למחלקה יותר מ 50-סטו-
דנטים חדשים .כל אלה ללימודי
הסמכה .במסגרת לימודי מוסמ-
כים — השתלמות לקראת השגת
תארים מדעיים גבוהים תוך
עבודת מחקר י  -עסוקים במח-
לקה  25מהנדסים-גומרים.
43
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המצומצמים
הממדים
בגלל
של המחלקה בראשיתה ,נתפס
הבית הראשון הקרוי על שמה
בחלקו על-ידי תלמידי המחלקה
לארכיטקטורה ,המחלקה למכני-
קה ,מסעדת הסטודנטים ועוד ,כך
שאנשי האוירונאוטיקה חייבים
להאבק כיום על מרחב מחייה
בבית שנועד עבורם.
לא עבר זמן רב וסמוך לבית
הראשי הוקמו מעבדות מחקר
משוכללות בתרומות נדבנים ש -
רצו להנציח את שמם ״בדרך
הרוח״ .מעבדות אלה כוללות
כיום שתי ניקבות-רוח תת-קו-
ליות 2 ,ניקבות-רוח על-קוליות,
ניקבת-רוח עבר-קולית ,וכן מית-
קני ניסוי לחוזק של מבני מטו-
סים ומיתקנים אחרים .ניקבות-
רוח מאפשרות הפחת זרמי אויר
במהירויות עצומות על דגמים
של כלי טיס הנמצאים במצב
סטאטי ,ובחינת השפעתה של
הזרימה על הדגם ,במקום הטסת
כלי טיס בגודל טבעי במהי-
רויות הרצויות ברקיע ממש.
נוכחותו של מדען בעל מוני-
טין עולמי כמו סידני גולדסטיין
משכה לטכניון מדענים צעירים
מהארץ ומחוצה לה .כאשר עזב
פרופ׳ גולדסטיין את הטכניון
ב 1954-אמנם לא היה לו יורש,
אולם כבר קם צוות של מדענים
צעירים שהעזו לשאת את המח-
לקה על כתפיהם ,במרוצת הש-
נים התקדמו הצעירים תודות ל-

״טו־16״ )״בדג׳ר״(
נוספים לאינדונזיה
מיניסטר ההגנה הסובייטי
רודיון מלינובסקי׳ שביקר זה
לא כבר באינדונזיה התחייב
בפני הממשלה האינדונזית
לספק מפציצי טו־ 16נוספים
במספר אשר יספיק לציוד כנף
בת שלושים מטוס .אחדים
ממפציצים בינוניים אלה ש-
סופקו בעבר לאינדונזיה אבדו
בשעת ההעברה או בטיסות
הדרכה עם צוותים אינדונזייס.
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ללא מלים

עבודת השתלמות מתמדת — ב-
חלקה במרכזי מדע מהוללים ב-
אמריקה .פרסומיהם ומחקריהם
זכו להכרה בינלאומית .הם החלו
נוטלים חלק פעיל ביותר בב־-
נוסים השנתיים של האגודה ל-
מדעי התעופה שנוסדה בהשתת-
פותם ב־ .1951יחד עם המחלקה
לפיסיקה באוניברסיטה בירושלים
ואגף המחקר והתכנון במשרד
הבטחון יסדו ב959-ג את האגודה
האסטרונאוטית בישראל .מתוך
פרסומי כנוסי האגודה למדעי
התעופה ניתן ללמוד על אופי
העבודה המדעית הנעשית כאן,
כגון מחקרים על זרימת אויר
סביב כנפי מטוסים על-קוליים,
מחקרים על תנודות כנפיים ,חו-
זק וקריסה של גופי כלי הטייס,
עבודות של ביצועי מטוסים חק-
לאיים ,עבודות על זרימה ומעבר
חום במנועים ועוד .על המו-
ניטין של המחלקה עשויה להעיד
העובדה שערכה מחקרים רבים
עבור גורמי חוץ וגופים בינ-
לאומיים חשובים .לאחרונה הבי-
עו מדענים שונים בחוץ לארץ
את רצונם לבוא לשנת מחקר
במחלקה להנדסה אוירונאוטית
בטכניון.

המשמרת הצעירה
מה הרכב המשמרת הצעירה
של מומחי הנדסת התעופה ,המת-
חילים לתפוס מקום בכיר בחיי
המדע בטכניון ,ברכשם שם בגיל
ממוצע של ארבעים? אתה מוצא
שם חמשה פרופסורי-מישנה :דוד
אביר ויוסף זינגר ,שהגיעו ל-
טכניון מחיל האויר הישראלי
אחרי התמחות במיבני מטוס־ם.

אברהם כוגן ומאיר חנין שבאו
מתחום הפיסיקה באוניברסיטה
העברית והשתלמו באוירודינמי-
קד .נסיונית ועיונית ,ומשה ארנס
שהגיע מארצות הברית כשהוא
מומחה לאמצעי הנעה של כלי
טיס .לידם שלושה מרצים-בכי-
רים ,בהם ג׳רלד שפר ,שעלה
לישראל בעקבות פרום׳ גולד-
סטיין והוא מומחה למכשירים;
יוסף רום ,יליד הארץ המטפל
באוירודינמיקה נסיונית; אלכ-
סנדר קורניצקי ,שהגיע מפולין
ומטפל בתורת התנודות; וכן
פרדיננד זויסטובסקי ,אף הוא
ממזרח אירופה ועוסק בייצור
והחזקה של מטוסים .לאלה יש
לצרף מרצי-משנה ,כגון יוסף
הירש ,שעלה לישראל לפני שלוש
שנים מטעמי ציונות כשמאחריו
נסיון עשיר בחיל האויר האמ-
ריקאי ,בצוללות ועוד .לאחרונה
נתפרסם פרופ׳ משנה הירש ב-
פעילותו בשטח ״הנדסת אנוש״,
שדה חדש בטכניון ,שתפקידו
לתת פתרונות הנדסיים לבעיות
שיקום ושיפור של חושים ואב-
רים של בני אדם .רק בימים
האחרונים הפגינה המחלקה מכ-
שיר חדש שפותח כדי לאפשר
קומוניקציה בין חרשיס-אלמים
באמצעות הטלפון .לאחרונה הצ-
טרף למחלקה גם מהנדס צעיר
מארצות הברית ,אברהם בדקר
ביץ ,העוסק במיבנה מטוסים.
בשנה הבאה ייספה אליח ד״ר
ארל בדר ,מדען יהודי מקלי-
פורניה ,וכעבור שנה מצפים ל-
שובו ארצה של ד״ר אורי ש פ -
ריר ,פיסיקאי חלל ישראלי ב-
אמריקה.
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דוח צוות בריאה
אנשי הטכניון מציינים את
רוח הצוות הטובה השוררת ב-
להנדסה אוירונאוטית.
מחלקה
דוקא משום שלא היה להם
״רבי״ או ״בוס״ מדעי ברמה
גבוהה פעלו המדענים תוך הר-
גשת שויון ומתוך הרמוניה ,ללא
שיבוש יחסים מטעמי קנאה ו-
תחרות אישית ,חולשות המאפיי-
נות מרכזי מדע.
כיום הפכה המחלקה להנדסה
.אוירונאוטית בטכניון למרכז די-
נמי ער ותוסס המעורה בכל
בעיות התעופה האזרחית והבט־
הונית .דרישות היעוץ והמחקר
במחלקה מגורמים
המתקבלות
בארץ ובחו״ל עולות בהרבה על
יכולת העשייה מבחינת כח האדם
והזמן .למותר לציין כי מרבית
חברי הסגל עוסקים בייעוץ ל-
צרכי בטחון למוסדות תעופת
בארץ ומטפלים בבעיות שוטפות
כגון בחירת ציוד טיס ,חקירת
תאונות וכיוצא באלה .נציגי ה-
מחלקה משתתפים במועצה הלאו-
מית לתעופה אזרחית ובמועצה
הלאומית למחקר ופיתוח.
השפעת המחלקה ניכרת לא רק
בתחום מדעי ההנדסה התעופ-
תית .למחקרים הנעשים כאן יש
שימוש בשטחים שונים ,בעיקר
בפתרון בעיות הכרוכות בזרימת
אויר וגזים בתעשיה ,בניסוי הו־
זק מכונות ומיבנים ועוד .ב-

הליקופטרים בסיביר
שרות הידיעות הסובייטי הו־
דיע לאחרונה שבריה״נז ע ד
מדת להשתמש בהליקופטרים
בבניית קוו מתח גבוה )220,000
וולט( באורך  300ק״מ בצפון
סיביר ,בין תחנת הכוח ההיד־
רו־חשמלית בקנטאי לנורילסק,
מרכז המתכות חסיבירי .קוו
זה יעבור דרך שטחים בלתי
מיושבים הקפואים תמידית וה-
ציוד יועבר וימוקם באמצעות
הליקופטרים.

מפעל הפוספטים באורון ,למשל,
היתד .בעייה של סחיפת חלק מה-
חומר הנאגר במחסנים פתוחים
על-ידי הרוחות .מדעני המחלקה
טיפלו בפתרון הבעיה על־ידי
הקמת קירות מגן אוירודינאמיים,
כלומר אמצעים להסחת הרוחות.

עבור חברת ״וולקן״ פתרו אנשי
המחלקה בעיות בטכניקה של
ייצור אמבטיות .במסגרת המחלקה
ערך אינג׳ יוסף פרנקל סקר
ארצי של ניצול הרוחות להפקת
אנרגיה לתעשיה.
א .נ ש ר )״הארץ״(

יותר גבוה! •וחר מהו! ־ ־
המירוץ הדינאמי של ההת-
פתחות הטכנית ,שעט-הבזק של
הגברת מהירויות והסיסמאות של
״יותר גדול ,יותר מהיר ,יותר
גבוה!׳׳ ,דומה כי אוכלים הם כל
חלקה ריגושית טובה שהעניק
לנוסע עולפ-התעבורה האווירי.
עוד לפני חמש ,או שבע שנים,
היתד ,טיסה אל מעבר לים כרו-
כה בשרשרת של אירועים מרג-
שים וחוויות עטופות הילה של
הרפתקאות .כבר נסעו אז מהר,
אך היה עוד פנאי .לטיסה היתד•
אינטימיות מסויימת .היה זמן
שהיתה אפשרות להעניק ללקוה
תחושה של ״אדון נוסע״ ,של
״לקוח יקר ונכבד״ ,הרעיפו עליו
הרגשה של ״טיפול אישי׳ /חרדו
לכל עקימת פרצוף שלו.
ההתקדמות העצומה שחלה מאז
והמוסיפה להתחולל ללא הרף,

מעניקה לך עכשיו רום-גבהים
גדול יותר ,בטיחות גדלה והו-
לכת ,חוסכת ממך טלטולים ותר-
עדות ושעות יקרות ,מקרבת את
יעדיך .אבל תמורת זאת היא
גוזלת ממך הרבה פרטים פי-
שיצרו
ו״חברתיים״,
קאנטיים
חודיה גדושה של נסיעה למר-
חקים רבים.
*
מפלצת האלומיניום המעופפת
של היום — עם כל יתרונות
המהירות ,הבטיחות והנוחות —
שוב אינה אותו חיוך של ימים
עברו .אין הוא יכול להספיק
למאה וחמישים נוסעים בכפיפה
אחת .שוב אין מבצעים ״טיולים
מאורגנים״ אל תא-הטייס כדי
לחזות במערכת המכשירים וה-
שעונים ,המסכסכים דעתו של
הדיוט; לראות את שליטי המ-
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גדול יותר ,העלוהו ל״סקיימסטר׳
מפואר ,שהתרומם לשחקים חרף
גופו המסורבל ועשרות נוסעיו.
אולם עד שעלה בידו לעכל
מהותו של מטוס זה — מפלצת
שחקים מרוסנת ,המשאירה את
חשרת העננים הנמך מלמטה
והמדלגת ללא קושי על תחנות-
ביניים ,שהיו הכרה לקודמיהם —
כבר באו והופיעו דגמיו הראשו-
נים של ה״קונסטליישן״ :משהו
מעורר יראת-כבוד ותחושה עמו-
מה של גמידות ,מלא הדר ,עצמה
ובטחון .ששים-שבעים נוסעים
ב״מכה אחת!״ ,אבל עד שמיצ-
מצת פעמיים-שלוש בעיניך ,כבי
שאג בשחקים ונחת ,כנפיל מ-
פלנטה אחרת ,ה״סופר-קונסטליי-
שן״ — יותר גדול ,יותר מהיר,
יותר בטוח.
והאדם עבר אליו כדבר המובן
מאליו — כמו שעבר מגב-החמור
אל כרכרת-הדואר וממנה אל ה-
רכבת ואל הרכב המוטורי ,המת-
גלגל לו על גבי גלגלי חישוקים.

רומים ,כשהם שרועים בטוחות
בכורסאות העור שלהם ועוסקים
כלאחר-יד בחציית השחקים שאין
בהם שלטי-כיוון ועצמים לזיהוי;
להסתכל בפניו הנינוחות של או-
תו ״אדם עליון״ ,הנושא ארבעה
פסי-זהב על שרוולו והקרוי קבר-
ניט .והוא עצמו שוב אינו מת-
פנה לשוטט במעבר שבין ה מ י -
סאות ,לשאול לשלומך ותחושתך
ולספר לך מעשייה קצרה ואי-
שית ,המעניקה לך תחושת חש--
בות וביתיות.
היום טסים יותר מהר ,ייתר
גבוה ,יחד עם קהל נוסעים רב
יותר .המטוס הסילוני של היום
הוא קרון-אכספרס-של-השחקים,
עם נהג סמוי וקונדוקטורים טרו־
דים ,המספיקים בקושי לבצע
את מלאכתם במרחקים המתקצ-
רים שבין תחנה לתחנה .היום
מוליכים אותך ״בסרט-נע״ מהיי־
מאד ,יעיל ביותר ,אך נעדר
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״נשמה״ .מהרגע בו הגעת אל
נמל-התעופה אתה נכנס אל
״בית-חרושת לטיסה״ ,מבריק,
מודרני ,עמוס חידושים ויתרונות,
שעוד חמול לא היו קיימים —
ונפלט כעבור שעות אחדות ב-
נמל שני ,בתוצרת נחמדת שלא
קומטה ולא עייפה.
קונסטליישן..,
סקיימאסטר...
בריטניה ...קאראבל ...בואינג...
מעברים חריפים ,מהירים .כך
ודאי הרגיש האדם שירד מן
הדיליז׳אנס ועלה לרכב הברזל
שגמא ברהטה מהירות של שלו-
שים קילומטרים בשעה :כך חש
אולי כאשר התיישב לראשונה
ב״פולמך ההדור ,שרהט על-פני
מסילת-כביש ישרה במהירות של
שמונים לשעה .אחר שמוהו על
דו-מנועי ,שהטיס תריסר לקוחות
במהירות מסחררת של  300ק״מ
בשעה .וכשהתעבורה האווירית
הפכה להיות כלי-שרת לציבור

כשבאופק השחקים נשמעו כבר
נהמותיו של המדהף-הסילוני —
מטוס ה״בריטניה״ ודומיו —
עדיין היה מטוס-הנוסעים אוטו-
בוס אינטימי של אויר — למרות
עשרות הנוסעים שמילאו את
כרסו ,למרות המהירויות והגבהים
שאגר.
עדייו יכולת לראות ,תוך כדי
שקיעה בכורסה הנוחה ,את מלוא
אורכו של הקרון .והדיילות היי
יותר יפות ,זמנן בידן ואמתחתן
מלאה חיוכי נימוס ,אדיבות ו-
רעות .עדייו לא היו רצות בהו-
לות ״כל הדרך״ מלוד לרומא.
ובין הנחתת מגש-האוכל על בר-
כיך לבין נטילתו מרוקן ,הספיקו
להשיב על שלושים שאלות טור-
דניות ,על ה־וכי-נועם ומבטי-
ערגה.
הטיסה היתד ,אז עדיין מסע
של ממש .עם הרבה חניות-בי-
ניים לשם בדיקה ,תיקונים והצ-
טיידות .עם הרבה איחורים מח-
מת רוחות סוערות ושיבושים
מכניים ,עם חוויות ממושכות,
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שאינן רשומות בלוח-המסע .פה
השתעל חשודות המנוע ושם ניכ-
רו ניצני סרבנות אצל כן-הגל-
גלים .כבר היו טסים מהר ,אך
הזמן לא דחק כל-כך ופרצופים
לא נזדעפו מדי בשל בשורות
של איחור.
הדרו מלוד ללונדון ומלונדון
לניו-יורק היתד! ארוכה מאוד.
באתונה היו מגלים ,כי אחת
המנוע
של
מצינוריות-השמן
מעט.
דולפת
השמאלי-קיצוני
והיו מחליטים כי למען הברי-
אות והשלמות ,מוטב לבלות את
הלילה בעיר שרידי העבר .על
חשבון הברון .ארוחות מפוארות
ואלף קידות .טיולים לאקרופו-
ליס ,לדלפי ולקורינת .על חשבון
הברון .ודעות היתה מתפתחת בין
שלושים-ארבעים הנוסעים ובין
הנוסעים לבין אנשי הצוות .וה-
קברניט היה שולף את תצלומי
בני-משפחתו וכבר היו הכל קור-
אים לו בשמו הפרטי .וכשסוף-
סוף היה מתרומם המטוס מאתונה
ומחרטם לעבר רומא ,כבר היתה
שורה קירבה בין הכל .המטוס
הגדול הפך לאוטובוס אינטימי
באויר.
*
בפאריס היו ממתינים להת-
פוגגות הערפל הכבד מעל השדר,
הלונדוני .היו הולכים לאכול
במונמארטר ,לרקוד ב״לידו״ ,לג-
רות את הסקרנות ב״מאדאם אר-
תור״ על חשבון הברון .היו ממ-
ריאים ושבים לאחור מחמת גל
חדש של ערפל ,שעלה על אל-
ביון האפורה .נוסעים חדשים,
שנקלטו בתחנות-הביניים ,נכנסו
ל״משפחה״ .הזמינו את הדיילות
לחזות ב״אוקלהומה״ אך ניי-

מטוסים מונעי פחד?
מדענים בוחנים את האפש־
רות להשתמש בדלק סינטטי
מופק מפחם להנעת מטוסי
נוטעים עלקוליים בעתיד .הד-
בר משתלם יותר מבחינח
כלכלית.

 600מיליון ״עולמות״ בשביל־דוחלב
כמה ״עולמות״ מיושבים קיימים בתבל? לפי אסטרונום מאו-
ניברסיטת קולומביה ,ייתכנו  600מיליון כוכבי־לכת נושאי יצורים
חושבים ב״שביל־החלב׳׳ בלבד .מתוך  100ביליון כוכבים בגלאכסיה
שלנו ,הוא סבור ש־ 200מיליון דומים לשמש שלנו ,כשכל אחד
מסוגל לרכז סביבו שלושה כוכבי־לכת נושאי יצורים חיים.

יורק עדיין היתד ,רחוקה .כ־
מלונדון טסו לשאנון ומשאנון
חצו את האוקיינוס עד לגנדר.
ורק משם נערך הזינוק האחרון
עד לעיר מגרדי-השחקים.
ואז תם המסע .כמעט בצער
היתד .החבילה מתפרדת .בלוח
המסעות היה רשום ,כי הטיסה
מלוד לניו-יורק תמשך כעשרים
שעות .אבל העשרים נהפכו ל-
שלושים ולעתים אף ליותר .את
הפסד הזמן כיסו ההוויות ואי-
רועי-חרעותא .את משך השעות
והעייפות השכיחו הזכרונות וה-
בילויים.
*
בינתיים כבר נכנס לשירות
מטוס המדחף הסילוני .ענק לוחש
ושמו ״בריטניה״ .מוטת-כנפיים
בת  38מטרים והספק של יותר
מ 4-אלפים כוחות-סוס .תשעים
כורסאות ניצבו בחללו המאורך.
שוב לא היתד .זו ״מסגרת מש-
פחתית״ .הדיילות התחילו לרוץ,
מפני מהמהירות היתד ,כבר 650
קילומטרים לשעה והיא הספיקה
ללעיסת פת-שחרית בין לוד
לאתונה.
הענק הלוחש התרומם לגובה
של  10ק״מ בקרוב ,דילג על
פני סערות ,עקף זרמי-אויר מעכ-
בים .שיעולים בלתי צפויים ב-
מנוע זה ואחר פחתו ודליפת
שמן קלה לא חייבה בילוי של
לילה באתונה ,או ברומא .מית-
קני מכ״ם משוכללים ״קרעו״ את
עלטת הערפילים והקברניט חדל
לערוך ביקורי־נימוסים אצל נוס-
עיו 90 .איש זה כבד המון ,שאי-
אפשר ליצור אתו קשר אישי.
כרכרת-ה״קונסטליישן״
ובכן,
פינתה את מקומה ל״רולס-רויס״
של השחקים .ומטבע הדברים

הפכו הנוסעים להיות יותר מעו-
נבים ,יותר מכופתרים .ואת ה-
אוקיינוס הגדול — מלונדון ועד
לניו-יורק — היו חוצים בשעות
אחדות.
יותר גבוה ,יותר מהר .פחות
רשמים ,פחות אינטימיות.
אבל אם עוד נותר משהו מא--
תה לחלוחית של חוויות ,באו
ה״בואינגים״ ונטלו אותה.
נטלו אותה ברעש מחריש-
אוזניים של מנועי-סילון ענקיים,
התלויים מתחת לכנפיים כעוגני-
ענק .נטלו אותה בשעט מטורף
ומרהיב של אלף קילומטרים ל-
שעה ,בגבהים מסחררים של 13
ק״מ מעל פני האדמה הזקנה
והסבלנית.
מתשעים נוסע הרקיע המספר
למאה חמישים ,מאד .ששים .כבו-
דה כוללת של  150טונות נוסקת
בזווית חדה ,בכנפיים משוכות
לאחור ,הנפרשות בעצמת־גאווה
לשבור כל רוח .עשרה צמיגי ענק
מתקפלים לתוך כרסה של חיית־
מרומים נהדרת זו ואז היא מיי-
שרת גחונה ומפנה חרטומה אל
היעד הרחוק ,שהפך להיות כה
קרוב.
צינה מקפיאה ,רוחות סואות,
תת-לחץ ,שאגה נוראה של מנו-
עים ,המפיקים כרביעיד,־הרמונית
כוח-סחב של שלושים ושניים
אלף ק״ג — כל זאת בחוץ.
בפנים ,בהיכל המושבים הרד
והמפואר ,נשמעת רק המייה
חרישית ומונוטונית .דיילים ו-
דיילות טרודים נחפזים במעבר
עם קרוניות של מזון ומשקה.
הם חייבים להספיק להאביס 150
נוסעים .הכל יעיל ומתוכנן להפ-
ליא .הכל מחושב מראש .המלה
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גלגלי הנחיתה ,גוהרים לעבר
מסלול הנחיתה הכהוי• הכל בו-
רח לאחור במהירות מטורפת.
מעצורי האויר נפתחים במלואם.
מאת וחמישים הטונות נלפתים
אל מסילת הנחיתה .כוח-התאוצה
מושך קדימה ,אך ענק-האלומיניום
נרטט בזעף ושולח עוגנים סמויים
אל האדמה.
תם המסע .נפלטים החוצה .על
מסלול סמוך מצריחים ״בואינגים״
בתור
הניצבים
ו״קאראבלים״,
להמראה .כמו סוסים אחוזי תא־
וות-דהרה ,הניצבים בפני משו-
כת-החסימה ,צוהלים ונוהרים
הם ,ממתינים להרפיית המושכות
ההידרוליים .פתאום צדה העין
״קונסטליישך אחד הניצב בי-
ניהם ,מסחרר ברהב את ארבעת
מדחפיו .בין רעיו החדישים ,׳ה-
שואגים נהמה סילונית ,הוא
נראה כננס שנפל לחבורת נפ--
לים ,כמו כרכרה כפרית שפלשה
אל סאון המטרופולין.

האחרונה של הטיסה המסחרית.
יותר גבוה ,יותר מהר ,יותר
בטוח .בשעט אחד ,ללא חניית-
ביניים ,אפשר לדלג על דרך
היממה ,שבין לוד לניו-יורק.
לגימת-תה ,עישון סיגריה ועיטוש
אחד — לוד — אתונה .אפשר
לסעוד ארוחת-צהריים אנגלית
גרועה בלונדון ולהסב לפת-ער-
בית מוקדמת בתל-אביב.
וזה עדיין אינו סוף-פסוק .תקו-
פת הסילון המסחרי עדיין רק'
בחיתוליה .דהרה שמימית של
אלף ק״מ בשעה י לא ,אין זו
המהירות המיוחלת .זה יפה ל־
 .1960אולם ב 1970-תיחשב זו
לזחילתו של צב בשמיים .ב-
 1970תמריא מלוד בשמונה בבו-
קר ותגיע לניו-יורק עוד טרם
יצאת...

+
אך בינתיים אנו רק בתקופה
ה״רומנטית״ של אלף לשעה .ו-
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מסבים יחד עם מאה וחמישים
נוסע בלבד .נא להדק את החגו-
רות ולא לעשן .נסיקה ראוותית
לשחקים .התיישרות איטית .מוי
טת-כנפיים ענקית ,גמישה ורו-
עדת ,סופקת את חרונם של
הדפי האויר וזרמיו .אתה צף
בניחותא .המרחקים בורחים מבלי
שתחוש בהם .אי שם ,הרחק
למטה ,שותק הקרום המעובה של
חשרת העבים .הדיילים עורכים
מרוץ עם הזמן .עוד מעט תגיע
שעת הנחיתה.
חרטום המטוס מופנה כלפי
מטה .הספק-המנועים מופחת.
גולשים אל תוך העננים ומב-
קיעים אל עבר מראות-האדמה.
בצדן העליון של הכנפיים מתרו-
ממים דשי־מתכת ,אלה הם מע־
צורי-הצלילה .מפלצת האלומיניום
נואקת ומרטיטה ,כמו סוס ה-
מריח את האבוס הקרב .בקול
נקישה עמומה מומלטים עשרת

פעם ,לפני חמש' ,או שבע שנים,
היה ודאי פארה של חברת תעו-
פה נודעת .כיום מפעילה אותו
איזו חברת צ׳ארטר והוא הפך
למין ״טקסי-חאפר״ ,המתקיים על
״הזדמנויות״ .סוס מאורוות־הט-
לך ,שנמכר לעת זקנה למוב״ל-
הלחם.
אנו שולחים מבט פרידה ב-
״בואינג״ הענקי והמרהיב שלנו
ויודעים ,כי בעוד שבע-שמוגה
שנים אף הוא ייראה בעינינו
כזה — ״טרנטה״ מיושן ,שכל
זכויות העבר שלו וכל הזכרונות
והחוויות שהעניק לנו לא יסייעו
בידו לעמוד בשורה אחת עם
העל-קוליים שבאופק.
ונוכל אז לשבת ו״לקונן״ על
אותם ימים רחוקים ,הנראים
תמיד יפים ומקסימים יותר ,כש־
ציפור האלומיניום נשאה בכרסה
״רק״ מאה וחמישים נוסע ונז-
קקה לחמש שעות תמימות ולמע-
לה מזה ,כדי לעבור את המרחק
המגוחך שבין לוד ללונדון.

מ .תלמי )״מעריב״(
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נו  nniהמטוס הואשו
זה היד .לפני יובל שנ־ם ,ב2-
בינואר  .1914בשמי ירושלים —
זו הפעם הראשונה בתולדותיה —
הופיע אדם נוהג במטוס .איזה
רושם עשה אותו אווירון בקרב
יושבי עיר הקודש — על כך
כתוב בעתון הירושלמי ,״הה-
רות״ ,מאותו תאריך .והרי הכ-
תוב כלשונו במאמר ״הצפוד•
האדם באפקנו״ ,אותו מעתיקים
אנו מגליון ״ההרות״ השמור ב-
״בית הלבנון״ של מר זלמן
פבזנר:
״מצרפת הנאורה ,ממרכז ה-
תרבות העולמית ,הגיעו אלינו,
לארץ ישראל ,שלושה משליחי
המדע והקדמה והראו לנו האר-
צישראלים ,הרחוקים מן העולם
הגדול ,אחד מפלאי המדע שנו-
צר בזמננו במאה העשרים  :ה-
אוירון!
האחד מר דריניס ,הגיע בא־
וירונו ליפו ,דרך קושטא ,ושנים
באוירון אחר,
האחרים הגיעו
ירושלימה ,דרך בירות.
שהרחיבו
והמעופפים האלה,
עוז בנפשם לנסוע נסיעה אוירית
ארוכה כזו ,מגבולות צרפת עד
גבולות ארצנו — עודם צעירים
אמיצים ,רעננים ומלאי חיים.
המעופפים שבאו ירושלימה הם
צרפתים מליאון ,האחד מר בו-
ניה ,פקיד במשרד החברה הבינ-
לאומית לבנין אוירונים; והשני
מר ברניה ,בן לאחד הסוחרים
העשירים שבפריז .הראשון ,צעיר
לימים כבן עשרים שנה ,הוא
המכונן והמנהיג את האוירון,
והשני ,פחות צעיר ,כבן עשרים
ושמונה ,גבה קומה ,נוסע בתור
תייר.
ביאתם ירושלימה היתה פת-
אומית ,ולכן לא יכלה העירית
המקומית להכין לגבורי האויר
האלה קבלת פנים ראויה .אבל,
אך עברו ביום הרביעי אחרי
הצהרים באפקנו בהמולה כ״כ
חזקה ,נהרו אלפי אנשים אל

״הבקעה״ ,דרך בית-לחם ,מול
המושבה הגרמנית ,ששם ירד ה־
אוירון .העיריה שלחה את פקי-
דיה והמשטרה את שוטריה וכל
שרי הממשלה בראשות פחת ה-
עיר ,פחת הצבא ופחת עירנו
הקודם עזמי ביי ,באו לקדם את
פני המעופפים בברכה.
נהדר מאד היד ,המחזה ,כש-
הסתובב האוירון מעל ירושלים.
דומה היה מרחוק כנשר שחור
בעל כנפים ארוכות .וכשהגביה
לעוף במרום קבל צורה של דבו-
רה ממש ,ובאמת שם האוירוו
הוא כך — ״L'abeille״ )הדבורה(.
רגעים אחדים אחרי רדתו אל
״הבקעה״ ,נמלא הככר המון אדם
רב מן הסביבה ,ואחרי שעה נה-
רו מכל קצות העיר אלפי אנ-
שים בכדי לראותו .מסביב לא-
וירון העמידו קורות קשורים ב-
חבלים ,בכדי לא לתת להמון
עם לחדור לתוך המעגל ,ואנש־
הצבא והשוטרים השגיחו על ה-
סדרים ,העם נהר שמה עד חצות
הלילה ,ואח״כ נתפזרו איש א־ש
לביתו.

הרחובות התרוקנו
ביום החמישי באשמורת הבו-
קר התרוקנו כמעט כל רחובות
העיר למקום האוירון .אלפי אנ-
שים ,נשים וילדים באו מי בר-
גל ,מי בעגלות ומי על סוסים
בכדי לראות את המעופפים ב-
שעת עזבם את עירנו .עוד לפגי
זריחת השמש היתד .ה״בקעה״
מלאה המון עם רב ,ולאט לאט
גדל מיספר המתאספים לאלפים.
בשעה שמונה וחצי ההלו המ-
עופפים להכין את עצמם לנסיעה,
הם התלבשו בבגדים מיוחדים
לכך ,וחבשו את ראשם בכיפה
מיוחדת שכמתה עד צואריהם:
ואחרי שמלאו את אוצר השמן
בבנזין הניעו את המכונה הא-
יירית ,והאוירון התחיל לרוץ

במרוצה

גדולה על

פני הכבר.

בשעה שמונה וארבעים דקה
בדיוק התרומם האוירון מעל ה-
ארץ בתנועה נמרצה ,ובקול שאון
חזק ,ובתוך רעם של מחיאות
כפים סוערות .התזמורת ניגנה
את הניגון הלאומי הצרפתי וכל
העם עמד משתאה למראה המחזה
הנלבב והמרהיב עין של פריחת
האוירון.
לאט לאט התרומם האוירון עד
מרחק רב באופק הרקיע ,וטס
טיסה גדולה לעבר בית להם,
הנאספים לא נתפזרו ולא זזו
ממקומם ,למרות הדוחק הנורא
וקריאות השוטרים והפרשים ש-
פזרו את ההמון בחזקת יד ,עד
אשר נעלם האוירון מעיני הרו-
אים .אח״כ שבו הירושלמים העי-
רה תחת רושם כביר מאד.
ביאת האוירון לעירנו ענינה
את כל הקהל הירושלמי ונהי-
תה לשיחה בפי כל .לכן הש-
תמשנו בהזדמנות זו ינתראה
עם המעופפים לפני נסעם ,בש-
ביל למסור לקוראינו איזה פרטים.
המעופפים ספרו לנו ,כי הם באו
ישר ממצרים .ביום הרביעי ב-
בוקר עזבו את קהיר .בצהרים
סעדו בבירות ובשעה הרביעית
הגיעו ירושלימה .זמן פריחתם
מבירות לירושלים ארך שתי
שעות וחמשה דקים .לפני עזבם
את בירות שלחו להקונסול ה-
צרפתי בירושלים תלגרם להודיעו
על דבר בואם .אבל הם מהרו
לבוא והגיעו ירושלימה עוד טרם
הגיע התלגרם להקונסול.
המעופפים הודיעונו שהם עו-
שים את דרכם ממאה וחמשה
עשר עד מאה ועשרים קילומתר
לשעה .ובתעופתם עולים ל-
גבה של שלשת אלפים ואר-
בע מאות מתר.
יכלנו,
מפני חסר זמן לא
לצערנו ,לקבל מהם עוד איזה
פרטים על דבר תכנית הנסיעה.
נאחל לגבורי היום כי יגיעו למ-
קום חפצם בשלום״.
)ידיעות אחרונות(
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חיל האודהפוטי של מוליק
סוגיהם וטיבם של
מספרם,
המטוסים ,הכלולים בדויל־האויו של
כל מעצמה שהיא ,מהווים אהד
הסודות הצבאיים הכמוסים ביותר
של אותר .מעצמה .אולם יש חיל־
אויר אחד לו שדה־תעופה אחד
בלבד — שהוא יוצא דופן בעניין
זה .מספר המטוסים החונים ב־
שדה־התעופה הפרטי של שמואל
רובינס גלוי לכל .ולא רק זאת,
הוא מוכן גם למיין אותם לסוגיהם
ולפי ארצות הייצור ולספר על
כושרם המבצעי ועל הקרבות בהם
השתתף כל אחד מהם ,אם הש-
תתף.

תקרית דפלומטית לא יכולה לצוץ
מגילוי ה״אינוונטר״ שלו .״למע-
שה״ ,אומר שמוליק ,״כל אחד
יכול להקים לו צי מטוסים גדול,
אם יש לו קצת כסף ,הרבה סב-
לנות ואהבה אליהם״ .כל שבעים
המטוסים תופסים מקום שאינו
עולה בגדלו על זה של חדר
ילדים ,והסכום שהושקע בהם גם
הוא איננו כה גדול .לעומת זאת,
השעות הרבות אותן משקיע מ ד
ליק הקטן בבניית דגמי־מטוסים
ובקריאת ספרות מקצועית ,תופ-
סות את חלק־הארי של זמנו הפנוי.

שבעים מטוסים מונה חיל־האויד
הפרטי של שמואל )מוליק( מנם־
ציונה ,להוציא את אותם המטוסים
שתרם ,במסגרת הסכמים־לסיוע־
הדדי ,לחבריו ולבני־דודיו.

ה ״ ג א ו נ ד ד ״ הדופי לצידו
של ה״כ־58״ האמריקאי

לגבי שמואל ,המשמש כטייס,
כמכונאי וכמהנדס למטוסיו ,אין
כלל בעיות של רכש וסודיות .אף
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במבט ראשון נדמה לך כי גילו
של שמואל מבינם נמוך לאין
ערוך מ־ 12שנותיו .קומה נמוכה,
ראש גדול ,עיניים הנוצצות בעי־
רנות שעה שסוקר הוא ״ביצוע״
אחד ממטוסיו ,ידיים קטנות וזרי-

זות ,המתקנות כן־נחיתה מרדני
המסרב להפתח ,או חופזות לכל
ולאחר
אחרת.
מלאכת־מטוסים
דקות מספד של שיחה עמו ,מת-
חלף הרושם הראשון במבט של
תדהמה• מתגלה לפניך שהנער עמו
אתה משיח ממריא לגבהים לא דק
בעזרת מטוסיו אלא ובעיקר —
בעזרת תפיסתו ותבונתו ,שהן הר־
חק־הרחק מן הממוצע של בני־
גילו.
קשה לראות באהבת־המטוסים
של שמואל סתם תחביב ,הוא
״משוגע״ לדבר .את אהבתו הרא-
שונה לתעופה ירש שמוליק מ־
אביו ,קצין בצ.ה.ל .ואילו עתה,
אפילו לאביו קשה להתחרות עמו
בזיהוי מטוסים ובבקיאות בנוש־
אי תעופה שונים .את ספדי המדע,
זהוי־מטוסים ובטאוני
הטכניקה,
חיל־האויר הגודשים את איצטב־
אות הבית ,מכיר שמוליק בע״פ.
שלא לדבר כבד על דגמי־המטו־
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סים אותם בנה בעצמו.

המועצות,

ארבעינדוחמישד .סוגי מטוסים
נמצאים באוסף שלו והוא ממיינם
לפי ארצות הייצור .בפינה הימנית
תלוי לו הפוגה הישראלי ,כשהר־
טוטו מופנה לעברי ה־מיראז׳ —
מטוס הסילון החדש של חיל־
האויר .כאן יכול שפוליק ל ס פ ר
על הקרב האוירי הראשון בו הש-
תתף ה מ י ו א ז ׳ נגד מטוסי ה מ י ג
הסודיים ,בו הפגין עליונות אוי־
רית מוחלטת.

״כדי לנתח את יחסי־הכוחות
בין המעצמות בשטח הטילים״,
אומר שמוליק ,״עלינו להבחין
בין שתי קבוצות של טילים
המתחלקות חלוקת־מישנה .הרא-
הצבאיים,
הטילים
היא
שונה
שבתוכם אפשר לכלול את הטי-
לים הבין־יבשתיים ארוכי־הטווח,
את הטילים הבינוניים ,את הטי-
את הטילים
קצרי־הטווח,
לים
לקבו-
ונגד־טילים.
נגד־מטוסים
צה השניה נקרא הטילים  ,ה א ז -
רחיים׳ /ביניהם נכללים גם טי־
לים ארוכי־טווח וגם קצרי־טווח,
ובעיקר טילים המשמשים להטסת
אסטרונאוטים לחלל.

מפול ,תלוי המטוס הצרפתי ה-
חדיש בעולם הנזיראד־ ,4כשממולו
מתנוסס בגאוה הב־ 58האמריקאי,
הטיית
גרעיני.
בנשק
החמוש
הראש במעלה א ח ת מגלה את דר
באונדר הרוסי ,המפציץ הארוך
ביותר בעולם )ארוך ב־ 12מ ט ר
מה־ב 58-האמריקאי( ,כשלידו תלוי
דגם מיוחד של ה ב א ו נ ד ו  ,בו פות־
קן מנוע אטומי.
כאן מצביע שמוליק על הבו־
פיטר האנגלי ,מפציץ ק ל המפור-
סם מהקרב על משטרת ״עירק־
הבופיטר
סואידן״ בו השתתף
בניהוגו של טייס קנדי נוצרי
שהתנדב לחיל האויר הישראלי.
״ ה ב ו פ י ט ו הופל בקרב״ ,מספר
שמואל ,״אך לפני שהופל הס-
פיק להטעות א ת מטוס הפיורי
שדלק אחריו .הקנדי צלל לעבד
הים כשהאויב בעקבותיו .אך בעוד
הבופיטו
של
הביצוע
שכושר
איפשד לטייסו נסיקה חדה ,צלל
העיראקי לתוך הים ולא שב״.
עשרות מטוסים — מישראל,
מבריטניה ,צרפת ,אמריקה ,דוס*
יה ,שבדיה ,ירדן ,מצרים ,ואפילו
מטוסי־
מטוסי־סיור,
מגרמניה!
קרב ,מפציצים ,מטוסי־תובלה ,חד*
כנפיים ומטוסי־סיור־סילוניים הם
רכושו הבלעדי של שמואל ד ר
בינם•

״ההצגה הגדולה״ _ לא
ענין לנשים
שמואל איננו מ ס ת פ ק אך ורק
בבנית מטוסים ובזיהויים .עידן
הטילים והמלחמה הקרה אף הם
מעסיקים את בן ה־ ,12ועל עצ־
מת־הכוחות של שתי המעצמות
הגדולות בעולם ,ארה״ב וברית־

יש לו דעה משלו.

בקבוצה הראשונה אפשר לר-
אות את ד.ט־ 3הרוסי ואת האט־
לס או הטיטן האמריקאי ,המשמש
גם להטסת האסטרונאוטים״ .דע-
תו של מוליק :״בתחום הטילים
״האזרחיים״ משיגים הרוסים טווח
גדול יותר .לעומת זאת ,מצלי-
חים האמריקאים ליצור מכשי-

רים כה קטנים ,עד שהם יכולים
להשתמש בטילים קטנים ,ב א ש ר
לטילים הצבאיים ,אין כל ספק
כי לארהי׳ב יש עליונות על ברית־
המועצות .נוסף לזה יש לאמרי־
קד ,עמדות־מפתח חמושות בטי־
לים בארצות הקרובות לרוסיה,
בתורכיה למשל .אשד לצוללות
נושאות־הטילים ,קשה לומד ש־
האמריקאים עולים על הרוסים״.
קשה להאמין כי כל אותן דעות
וידיעות יוצאות מפיו של הזא־
טוט בן ה־ .12ואכן ,מיליק שו-
נה ״במקצת״ משאר בני־גילו:
מערבונים ו״טדזנים״ לא נמצאים
ברשימת הספרים אותם הוא קו־
רא ,לעומת זאת ,הספיק לקרוא
את ״עלייתו
פעמיים
כבר
ונפילתו של הרייך השלישי״ וכן
א ת ״מלחמה ושלום״ לטולסטוי.
״כמובן שאני אוהב ספרי הר-
פתקאות ,אך אם כבר לקרוא
ספרים כאלה — אני מעדיף את
ז׳ול ודדן על ״טרזן״.
אימו לקרוא א ת
כשהתחילה

עם ־מבריק
מבריק יותר
״ מ ב ר י ק ״

תעשיה כימית ישראלית
בע״ט
ת.

ד 21035 .

ת ״ א טל823703 .
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״ההצגה ה ג ד ו ל ה ״ וביקשה מ ב נ ה
להסביר לה מ ס פ ד מונחים טכ-
ניים׳ עבה לה ב ע נ ו ו ה  :״ ב א מ ת ,
אמא ,זה לא ב ש ב י ל ך הספר הזה,
ענין
מ ל ח מ ה אווירית ,זה לא
לנשים״...
אם כ ב ר חונים אצלו מטוסים־
אטומיים ומטוסי סיוד משוכללים,
האמריקאי ,הרי
היו־2
דוגמת
ברוד שעליו ל ל מ ו ד מ ש ה ו ב ש ט ח
האטים והרדאד .מסתבר ,לדבריו,
נ י כל אותם מטוסים ה נ ו ש א י ם
נ ח ר ט ו מ ם מ כ ש י ר י רדאר ,צבע
״הצבע
שחור.
זורטומם הוא
ה ש ח ו ר מ ע ב י ר א ת קרני ה ר ד א ר
ב ע ו ד ש ה צ ב ע הלבן בולע א ת
הקרניים ומחזיר אותם חזרה״.

גדנ״ע־אויר זוטא
ל מ ר ו ת ידיעותיו ה נ ר ח ב ו ת של
״הפרופסור הקטן״ ,כפי ש נ ק ר א
מוליק על־ידי חבריו ,לא ק ש ה
לו ל ה ת י ד ד עם החבריה ולרכוש
חברים .ב ש נ ה ש ע ב ר ה יצר לו
קבוצה ,מעין ג ד נ ״ ע ־ א ו י ר זוטא,
ו ש ק ד ל ל מ ד אותם א ת תורת־
ה ת ע ו פ ה  ,לימדם כ י צ ד בונים מטוס
ואף יצר עימם ע ש ר ו ת ש י כ ל ר
לים בדגמים שכבר בנה ,החל
דרך כנפיים־
מפרופלר־מסתובב,
מ ת ק פ ל ו ת וכלה ב ב נ י י ת דגם־טיל
דמיוני .אך ,ל מ ר ב י ת הצער ,ה ת -
במהרה.
הצעיד
הגדנ״ע
פרק
״ פ ש ו ט לא היתד .לחבריה סב-
מסביר הפרופסור .למ-
לנות״,
רות הכל מוכנים חבריו ל ש ב ת
א י ת ו ש ע ו ת אחדות ב ש ב ו ע ולש־
מוע תורה מפיו .לא מזמן ביקר
שמוליק בכור ה א ט ו מ י הישראלי,
ו כ ש ש ב אירגן סביבו מ ס פ ר חב־
דים ,שהאזינו ל ה ס ב ר י ו ע ל הכור.
בשטח ה־
ידיעותיו המדויקות
אטים ,אותן ש א ב מספרי מדע,
מ ת ג ל ו ת ע ד מהרה .״הכור ה ־
שמואל,
מסביר
א ט ו מ י שלנו״,
״ ש ק ו ע במים בהם נעוצים מק־
לות עשויים גרפית• ה מ א י ט י ם א ת
ת ג ו ב ת ה ש ר ש ר ת ש ל האלקטרו־
נים״ .הוא מ נ ס ה ל ה ס ב י ר מ ד ו ע
מ ש ת מ ש י ם כיום ,בייצור פ צ צ ת
האטום ,באורניום  235ולא באו־
גדולה
שעוצמתו
,285
וניתז
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ביותד .״לאורניום רגיל יש 285
פרוטונים ,ק ש ה יהיה לרסן א ת
ה ת ג ו ב ה של פיצול האורניום הזה.
אם לא ירסנו אותה ייווצר פי־
צוץ אטומי ,לכן הפיקו א ת ה א ד
רניום  235שעליו א פ ש ר להש־
תלט ואשד יוצר אותה תגובת־
שרשרת״.
של
ביותר
ש א י פ ת ו הגדולה
שמואל היא ל ה י ו ת טייס בחיל־
ה א ד ר הישראלי ,אך הוא מוסיף

ב צ ע ר ״מי יודע אם אוכל —
הרי אני מרכיב משקפים״ .״אז״,
והוא מ צ ב י ע ע ל המטוס הראשון
שהיה בידי ישראל ,ה א ו ס ט ו ה־
אנגלי ,״לקחו עוד טייסים מדכי־
בי־משקפיים ,אבל היום...״.
יודע אם יוכל שמוליק
מי
ל ה ג ש י ם את חלומו ,אך אם לא,
י ש לו תכנית־חילופין — הוא
מ ת ע ת ד ללמוד הנדסת־אוידונים.
)״במחנה גדנ״נד(
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ש > א » ם
ה ב ו א י נ ג  707החל קובע שיאים בטיסתו המס-
חרית הראשונה באוקטובר  ,1958ומאז הוא ממשיך
לקבוע שיאים.
סילוני ב ו א י נ ג  ,למעשה ,קבעו שיאים רבים
יותר מכל מטוס נוסעים סילוני אחר :למעלה
מ־ 1000שיאי מהירות ומרחק ,אשר נקבעו כולם
בפעולה מסחרית שגרתית.
הם טסו מילים רבים יותר — למעלה מכיליון —
ונשאו נוסעים רבים יותר — למעלה מ־ 52מיליון
— מכל סילון אחר.

מ ד ב ר י ם . . .
משפחת הסילונים של ב ו א י נ ג הינד .משפחת
אלופים .נמנים עליה הגדולים שבמטוסי הנוסעים
הסילוניים ארוכי־הטווח ,והמהירים שבעולם.
הבן הצעיר ביותר של משפחה מהוללת זו —
ה ב ו א י נ ג  727החדש — נמצא עתה בשרות
לאחר תוכנית הניסויים היסודית ביותר בתולדות
מטוסי הנוסעים.

127

770 • SHORT-RANGE

101 • MEDIUM-RANGE

LONS RANGE

כעת מוטסים סילוני בואינג ע״י :איר פרנס • איר אינדיה  .אמריקן • אביאנקה • בי«.ו.איי.סי • .בואניף  .קונטיננטל •
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ח יי וו  3וו ה מ ע וו פ ף
ל  ,״ סמי > י יל1״־
״ ™

כרגיל אפודה המציאות מהדמיון ,פעמים אין הדמ-
יון מפוגל להדביק אף כמקצת את המציאות — ויש
שהמציאות חוזרת ומתגלמת על הכמה .כזו ,לערך ,היא
הוויתו של שחקן ״הקאמרי״ אהרון אלמוג — כעבר
איש היל־האויר )שלגו( ,ביוב איש חיל־האויר )הבריטי(
כהצגת ״צייפם עם כל דבר״.

הספיק

שלא ראה את המחזה

למי

עם כל

״צ״־פס
מלחמתו,
המעמד

—

דבר״ מתאר את

האבודה
העליון,

מראש,

של בן

של

גנרל,

בנו

בתוך מחנה טירונים של הר.א.פ.
)חיל

האויר

אהרן

אלמוג

תפקידו
טירון
פניו.
עג

54

המלכותי(
ממלא

להבהיר,
נולדתי

עים״,

״סמיילר״־אלמוג
האויר
שנה

)הישראלי(

הבריטי,

הטכני של החיל ליד חיפה .כעבור

את

סיים את בית הספר כבוגר

בהצגה

)המחייך(,

שנה

של

״סמיילר״

שחיוך

תמידי

שפוך

מפקדיו סבורים

שהוא

לו-

למכונאי

מדי

פעם

להם

בשנת

,1955

בה החל לומד בבית הספר

על

והוא

הגיע

לחיל־

קורס

מכונאי

גוף מטיסים.

יותר עבר
מטוסי

אף על פי

סילון.

שלפני הצבא כבר

ובתיאטרון
אלמוג

כלשהי

בח״א.

בפעילות

בתקופת

וכשביקש

שרו־

להופיע

—

כבר לא האמינו לו .״היתד ,מסי-
לפני

״ורציתי

להופיע.
אופן,

לוצץ״.
בי

השיחרור״,

אים

ולאחר

הוא

לא

חשבו

לבסוף,

יחידה,

נזכר,

נתנו
שאני

הופיע

לי
מת־

בער-

—

בהיותו

כבר

במילו-

שכבר

הפך

לשחקן

״אזרחי״.

״לנאצר ,כאהבה״

מאו-

השתלמויות והפך

״פה־ושם״

בחו-
״קל-

לא עסק

בשום

ככה.״

חר

נאלץ

כי

״אינני

מחייך.

דרמטיים

דרמטית

בה
אני

ע.

להופיע

גים

תו

י ה ו ד ה

יחידתו
סת

הראשונה

״המבצרים

היתד,

טיי-

המעופפים״

)בי-

דו( ובמסגרתה השתתף גם במב־
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צע סיני .רעיונו של אלמוג ״ימ-
סור ד״ש לשליט מצדים״ ,הוג-
שם כאשר אנשי הטייסת רשמו
כתובות על פצצות ״המבצרים״
)״לנאצר ,באהבה״ וכדר( .פצ־
צותיו אלו של אלמוג מצאו דרכן
עם כל היתר ,אל עזה ואל
שארם אל־שייך,
מיחידת הבי־ 17עבר אלמוג ל-
יחידת מטוסי נזיטאור ,אלה ט־
טוסי־הקרב הסילוניים הראשונים
של חיל־האויר .הקצין הטכני של
היחידה חיבב מאד את אהרן .ה-
יום נזכר הוא בנימת נוסטלגיה:
״זו .היתז! תקופה טובה״.
אולם בינתיים ,מיד לאחר מב-
צע סיגי ,ניהל אלמוג ״רומן״ עם
הטיס ,דומן שלא עלה יפה ,לד-
אבונו הגדול.

״נורא רציתי
להיות טייס!״
״אני נורא רציתי להיות טייס,״
אומר אהרן אלמוג ,״נורא רציתי,
אבל נפסלתי .בעינים .וזה היה
סוף פסוק.״ באחד המבדקים נת-
בקש לישר ״צלב על גבי צלב״
והדבר לא עלה בידיו .אלמוג
ראה כיצד רושם הבוחן דבר־מה
ב ע י פ ר ו ן אדום)!( והבין ש-
לא עמד בדרישות הבריאותיות
לחמורות לגבי טייסים .״ניסיתי
להסביר שהיתה אי־הבנד״ שיתן
לי שאנס נוסף — אך ללא ה ר
עיל .כעבור שלושה חודשים ני-
גשתי שוב ,אך הסתכלו בתיק,
נזכרו ושלחו אותי חזרה לטיי-
סת.״

כיום  -עמודה במטוסים;
 .כערבים  -תיאטרון
מחיל־האויר
שיחדירו
לאחר
נתקבל אלמוג ,כבוגד בית הספר
הטכני ,לעבודה ב״תעשייה הא־
וידית״ .במשך שנתים עבד ב-
יום ולמד בערבים בסטודיו שליד
תיאטרון ״הבימה״.
על המחזה בו רוא מופיע עתה
אומר אלמוג בתשובה לשאלה:
״אין מה להשוות בין חיל הא־
ויד שלנו לזה המתגלה במחזה.
אלה שני עולמות שונים .למע-
שה לא קיים כלל קנה מידה
אחיד ,משום שהעלילה מתרחשת
במחנה טירונים של חיל האויר
הבריטי ואצלנו אין החיילים
עוברים את הטירונות במסגרת
חיל האויד .אצלנו היחסים בין
קצינים לחיילים יותר חופשיים,
יותר פתוחים .אצלנו ,אם מישהו
רוצה ללמוד מקצוע טכני מו-
עיל ואם הוא מתאים — הריהו
משיג את מבוקשו .במחזה —
נשלח מחזור שלם ל,עבודות כל-
ליות׳ אך ורק משום שמוצא אנ-
שיו מפשוטי העם.״
״ידוע,״ אומר אהרון ,״שכל
שחקן שואף להזדהות עם תפ-
קידו ,לעצבו על פי דמות ה-
מוכרת לו או על פי גסיון .אי-

שי.״ במקרה של ״סמיילר״ לא
ניתן לו לאלמוג לשאוב מנסיונו
אלא בקטע קצר אחד בצריף כא-
שר הוא אומר :״אני חושב ש-
אלך להכוונת מטוסים — ״הסי-
לון השמאלי שלי הלו ,הושב
שאצטרך לבצע נחיתת־אונס*...
ובו׳.
גם בקטע אחד ,במונולוג מר-
שים ,שעה ש״סמיילד״ בורח מי-
די מעניו במחנה ההא,פ .בחד לו
אלמוג בדמות מיכרת לשם ביטוי
רגשותיו — אולם אין הוא מוכן
לגלות מי היא דמות זו .מסתבר
שזהו משהו אישי ופרטי.
דבר אחד שאלמוג החמיץ ב-
שעת שרותו היה ...הטירונות .מח-
זורו נדרש בדחיפות ונשלח לב-
סיס ,ללא הטירונות הרגילה .״ב-
חזרות להצגה ,בהדרכתו של ה־
דס״ר חזי עשיתי נפעם הראשונה
בחיי תרגילי סדר חמושים ,הכתף
שק ,דגל שק וכדומה.״
לפני זמן מה הוצג המחזה
בכפר־אתא שליד חיפה .בהצגה
נכחה קבוצה גדולה של חניכי
בית הספר הטכני .אהרון אלמוג,
חניך ביד,״ס הטכני לשעבר ,הציג
לפניהם את ״ס מ י י ל ד ״ הטירוף
החייכן האומלל.

מענין היה לדעת אם לאחר
שנים כת רבות ,לאחר ששקד
•על לימודיו הדרמטיים ,הופיע ב-
תפקידים רבים וההצלחה האירה
לו פנים בשטח כה שונה מה־
תעופה כתיאטרון ,צר לו עדיין
לאהרן אלמוג על שלא נתקבל
לקורס טיס.
שאלנוהו והוא השיב לנו בכ-
נות גמורה :״אני מצטער עד
עצם היום הזה .כן ,אני מצטער
ללא ספקי״
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המלאך״

נ ו ל ד ב80-

יום

ביום חורף בהיר בחודש דצמ-
בר  1954נעצרו מספד מכוניות ב-
חזית בנין המשרדים של חברת
לוקהיד בברבנק ,קליפורניה ,מתו-
כן ידדה קבוצת קצינים וסוכני
סוכנות הביון המרכזית .הם ביק-
שו לדון עם נשיא החברה רובדט
גרוס ועם המהנדס קלרנס )״קלי״(
גיונסון על תוכנית סודית למטוס,
כה סודית שאפילו גנרל קרטיס
לה־מאי ,באותם ימים ראש פי-
קוד האויר האיסטרטגי ,לא ידע
עליה דבר .עוד באותו ערב ,החל
קלי ג׳ונסון ,ראש מחלקת הפיתוח
הסודית ביותר של לוקהיד ,בפי-

נוי אחד ההנגרים .״היו לי 23
בחורים,״ אומר ג׳ונסון ,״וניגשנו
לעבודה .אפילו לא בחרנו בשם
לתוכנית! זה טוב מבחינת בטחון.
לאחר זמן ,החלו הבחורים מכנים
אותה ,המלאך . ,״
התבדר ש״המלאך׳ הוא מטוס
מכוער בעל כנף ארוכה שהביא
לידי משבר במלחמה הקרה .כי־
נויו הרשמי היה ״יר2״ ודק עתה,
כעבור תשע שנים׳ ניתן לגיונסון,
 ,53לגלות את פרטיה הדרמטיים
של לידת ה״יו־2״ וכמה מהישגיו
המפליאים.
השיכון .מטוס היו־ 2נולד מ-
תוך חוסר בדירה .בתחילת ,1952
הגיע המודיעין האמריקני למסק־
נה ,שהמהפיכה הנמשכת בתיכנון

ג׳ונסון איש לוקהיד ויצירי כפיו :יו־) 2משמאל( ופ־.104

כלי נשק ,בשילוב עם שמירת
הסודיות .הקנאית ממש של הדו-
סים ,העמידו את אדה׳יב במצב
בלתי נוח ,ארצות הברית היתד.
צמאה למודיעין .הפתרון הברור
היה סיוד אוי-רי בגובה רב .הנ-
שיא טרומן ומיניסטר החוץ דין
אצ׳יסון הסכימו פה אהד כי סיור
אויידי מעין זה רצוי — אך לא
אבו לתמוך בתוכנית כזו מפחד
התוצאות האפשריות במקדה שמי
טוס ריגול יופל.
הנשיא איזנהואר ,לעומת זאת,
היה מוכן לקבל על עצמו את
הסיכון .ב־ 1953הזמינה סוכנות
הביון המרכזית תוכניות למצלמות
מיוחדות .ביום בו פנו אל אנשי
חברת לוקהיד ,כבד היו בידי
ארצות הברית כל הכלים הדרו־
שים — פרט למטוס עצמו .פיתו־
חו של המטוס נמסר לידיו של
גיונסון .נזכר הוא :״איש לא
טרח לומר לנו מד ,לעשות .ידע-
נו את הבעיה .ידעתי מה דרוש.״
שמונים יום יותר מאוחד ,כבד
בנה ג׳דנסון את ד,יך 2הראשון
שלו! היה זה כלי טיס יעיל בעל
כושר שיוט ב־ 99,000רגל .באו־
גוסט  ,1955העלה אחד מטייסי
הניסוי את המטוס — בתוך סופת
רעמים.

מכירת הכתות .אולם המטוס
עדיין לא היה משוכלל דיו .לפ-
חות טייס אחד נהרג במשך טי־
0ות הניסוי .״חיסלנו משקל עו־
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דף ,בכל צורה שיכולנו,״ מספר
ג׳ונסון .״היינו מסוגלים למכור
את הסבתות שלנו תמורת עשר
ליברות ,ואת המשפחה כולה עבור
 25ליברות ,אך לבסוף היה המ-
טוס מוכן.״ לוקהיד פנתה אל
האויראי המפורסם ג׳ימי דוליטל,
באותו זמן אחד מכיגני הנשיא של
חברת של ,וביקשה שמומחי החב־
רד ,יספקו דלק שאינו מתאדה
בגובה רב .מומחי של לא הכזיבו.
התוצאות מדברות בעד עצמן.
אומר ג׳ונסון :היה לנו מטוס
שעשה ארבעה מילין לגלון דלק
) 1.7ק״מ לליטר( ונע במהירות
הגבוהה פי עשרה מזו של מש-
אית .זה היה מצוין.״
בטיסותיו הראשונות ״לחוץ לא־
רץ״ היו ביצועיו של היו־ 2מר-
שימים .מאביב שנת  1956עד מאי
 ,1960כאשר הופל גארי פוארס,
טסו מטוסי יו־ 2כרצונם מעל טרי-
טוריה סובייטית ,החזירו לבסיסי־
הם קילומטרים של סוטי צילום.
וכל אותו זמן ,התאמצו מטוסי ה-
מיג להדביקם ,ללא הצלחה .ידוע
על מקרה אחד לפחות ,באשר טייס
מיג ,שהתאמץ לנסוק  7טווח ידי
מהיו־ ,2שידר ,״אנחנו הורגים,
יאנקי!״ וטייס היו־ 2השיב :״ א ד
קיי ,נסה!״ בטחונו של הטייס
האמריקני היה מבוסם על עוב-
דות.
אולם אז באה פרשת גארי פ ד
ארס .״פוארס לא ידע ,לאמיתו

של דבר ,מה פגע בו,״ אומר
ג׳ונסון,, .אני לעומת זאת׳ ידעתי,
וסיפרתי לו מה התרחש ,כשאני
מסתמך בעיקר על תצלומי השב-
רים שנשלחו אלינו על ידי כתב־
העת לייף .הסובייטים הדביקו
את פוארס בהתפוצצות קרובה של
טיל שטח־אויר .היתה לו שליטה
על המטוס׳ במשך זמךמד״ אך
המנוע נפגע .גארי גלש וירד
לגובה בו החלו גם המיגים פוג־
עים בו! אחר־כך נשברה הכנף

והוא צנח .הוא עשה את כל מה
ששומה היה עליו לעשות .גארי
דיבר רק על אותם דברים ,ש-
מותר היה לו לדבר אודותם ,ותו
לא .הוא בחור כהלכה! והוא עו-
בד בשבילי עכשיו — במטוסי
היו־.2״

אנשי 5אמיצים .מטוסי דד
r־ 2אינם טסים עוד ,לפי השמועה,
מעל ברית המועצות .אולם הסי־
נים בפורמוזה הטיסום מעל סין

.מנוע מ מ ע ל — מנוע מכונית וגיל של מכונית אולדסמוביל מניע
בהצלחה את פרופלוו של מטוס הססנה אשר בתצלום .מנוע זה,
בעל  8צילינדרים ,אשר שונה אך במעט כדי להתאימו לדרישות
החוק באשר למנועים אויויים ,הטיס את הססנה במשך  5שעות
ניםוי והשיג שעור נסיקה בן  1000רגל/דקה.
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העממית )ואה גם מדור ״אנשים
ומטוסים .בחדשות״( ,וארצות הב-
רית משגרת גיחות מעל קובה.
״ד,קוו הזד״״ אומר גיונסון ,״הוא
הקשה בכולם .זהו איזור קטן,
עמוס במערכות החדישות ביותר
של טילי שטח/אויר סובייטיים.
בברית המועצות יכולנו לחדור
מכיוונים שונים מעל שטח פתוח.
בקובה הענין שונה .המלאכה קשה
ודרושים אנשים אמיצים לביצו־
עד!.״

S S T
זה יהיה העשיר והנכבד בחוזים
אשר בתולדות התעופה האזרחית
האמריקנית וגדולי יצרני המטו-
סים עמדו בתור בוושינגטון כדי
להצהיר את כוונותיהם .המטרה
היתד .קבלת החוזה לבניית מטוס
התובלה העלקולי )SST׳ כלומד
 (supersonic transportכמשקל
מכונף־הדלתא
לקונקורד
נגד
) 1500מי״ש —  240aקמ״ש( ה-
נבנה על ידי שותפות צרפתית־
בריטית והעתיד לבצע טיסות ני־
סוי ראשונות בעוד שנתיים.
להפתעת הכל ,משכו ידן מהת-

בורידי

*מרייןך

חרות שלוש מהגדולות שב־
חברות — ג׳נדל דינמיקס ,דגלם,
ומק־דונל .הסיבה העיקרית היתה
כסף! אף כי מצפים לכך ,שממ-
שלת ארה״ב תשתתף במימון ב־
 750מיליון דולר ,תצטרך החברה
הזוכה במכרז לסכן  250מיליון
דולר מכספיה — הרבה למעלה
מהסכום שהוצא אי־פעם על־ידי
מפעל כלשהו למטרת פיתוח מ־
טוס ותו לא.

שיבות מיוהדות .פרט לכך,
תיו לכל אחת מהשלוש סיבות
מיוחדות להתעלם מחוזה המטוס
העלקולי .לג׳נדל דינמיקס לא היה
רצון רב להסתכן שוב לאחד הפ-
סידה  425מיליון דולר ביצור
מטוסי הנוסעים שלה מטיפוס קוג־
ביר  880ו־ ; 990חוץ מזה ,היא
זכתה לאחרונה בחוזה העשיר
לפיתוח ולבניית מטוס־הקדב ,TFX
ולא היו לה סיכויים לקבל חוזה
שני ברציפות .דגלם שקועה ב־
די.סי.־ 9קצר־הטווח ,עבורו יש
לה עד כה בסך הכל  18הזמנות
מאכזבות .באשד לחברת מק־דונל,
הרי נשיאה גייימס מק־דונל,64 ,
ביקש לקבל את החוזה לשם סי־
פוק שאיפתו הבוערת לבנות
מטו 0נוסעים סילוני מסחרי .או־

 bיןידי-ד
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לם מפעלי החברה בסנט לואי
עמוסים הזמנות למטוסי־קדב פ־4
פנטום ותאי־וזלל ג׳מיני ,ופשוט
חסרים את המקום ואת המומחים
הדרושים לטיפול במפעל הענקי.
אף כי מודאגים עקב המחיר
הרב וחוששים משום שממשלת
ארה״ב ביזבזה שלוש שנים בהי־
סוסיה שעה שהשותפות האירופית
״יצאה לדרך״ ,עדיין נחושה הי־
תה החלטתם של שלושה יצרנים
אמריקניים אחרים להגיש הצעות
למכרז n־ .SSTהשלושה :נורת
אמריקן ,לוקהיד ,בוינג.

״כנפי צפור״

 -לכל אחד

מהם סיבות נכבדות מדוע יש
לזכותו בחוזה .נורת אמריקן מח-
זיקה בקלף הזק כיצרן מטוס
ר .ס.״ ,70שמהירות השיא שלו
) 2000מי״ש —  3200קמי׳ש( ד.ופ־
כתו למפציץ המהיר ביותר שנבנה
בזמן מן הזמנים .חברת לוקהיד
לא בנתה מימיה מטוס עלקולי
גדול אך רכשה נסיון ויוקרה
בפ־ 104סטרפייטר המצליח .הנס־
יון הרב ביותר בשטח סילוני
הנוסעים שייך כמובן לבוינג׳ יצי
רני ה־ .707כמו־כן ,הוציאה כבד
חברה זו  17מיליון דולר במחקר
 SSTמשל עצמה ,תיכנון מטוס

,4לי׳
&

.בריכי; 7 0 7
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חברות אירופיות מזמינות את ^  S S Tהאמריקני — ובו בזמן מזמינה אמריקן אירליינס )תצלום( את הקונקרד.
בעל ״כנפי צפור״ המשנות צורתן
תוך טיסה.
ה״פייבוריט״ לזכייה בחוזה SST
הוא בוינג .פרט לעובדה שבוינג
ערכה את המחקרים העצמיים ה-
נרחבים ביותר ,קיימים גם שיקו-
לים מדיניים .נורת אמריקן מבוס־
סת לשנים רבות על ידי חוזה
אפולו וגם ללוקהיד לא חסרה
עבודה במילוי ההזמנות לטילי
פולריס ולמטוס התובלה הסילוני
החדש סטרליפטר .אולם מצבה של
בוינג יותר קשה! סיום יצורה של
המיכלית־המעופפת 135־ KCנראה
באופק ,וההזמנות הנוכחיות לטי־
לי מיניטמן יושלמו תוך 3—2
שנים .ואולי חשוב מכל :בוינג
הפסידה בתחרות לקבלת ^ , T F X
ולפיכך הינד .הראשונה •בתור לק-
בלת חוזה בוושינגטון...

בהם ,ולהשגת מהירות מאך  ,3ל־
עומת מאך  2.2בקונקורד .על־מנת
שיעמדו בחום שיווצר על ידי המ-
הירות היותר גבוהה ,ייבנו העל־
קוליים האמריקניים מטיטניום ומ־
פלדת אל־חלד.

ה ה כ ד ל ה ג ד ו ל  .המבדיל ביו
שלושת התיכנונים הוא כנפיהם.
נורת אמריקן ,בהסתמכה על נסיי־
נד ,עם מטוס 70־ RSשל חיל הא־
ויר האמריקני שעמד לצאת מבתי
המלאכה בתחילת שנה זו ,שלפה

במחצית ינואר נשאו סבלים
למעלה משלוש טונות מסמכים
לתוך משרדי ״סוכנות התעופה
הפדרלית״ )או ,מחלקת התעופה
האזרחית של ארה״ב(• המסמכים
נשמרו בקפדנות ,כי היו מגוללות
בהם הצעותיהן של ״השלוש״ ל-
מכרז  ,SSTלבניית מטוס התובלה
העלקולי ,כאשר ערך חחוזה נא-
מד ב־ 750מיליון דולר ,לפחות.
שלוש החברות נצטוו לשמור על
סודיות הצעותיהן ,אך מה שרוד־
לף יש בו די לקבלת תמונה
בדורה למדי .הנקודה הבולטת
ביותר בהצעות האמריקאיות היא
גודלם המפתיע של המטוסים .כל
השלושה — בוינג ,לוקהיד ונורת
אמריקן — הציעו מטוסים באורך
 64מ׳ )לעומת  47מ׳ ב ב ו י ע 707
הארוך ביותר ו־ 55מ׳ בקונקורד
הבריטי־צדפתי( .המטוסים הגדו-
לים מיועדים לנשיאת  150עד 210
נוסעים ,בהתאם לסידורי הישיבה

פעולת חיפוי הזגוגית הקדמית של הקונקורד• חיפוי זה משמש
להפחתת הגרר האוירודינמי בטיסת שיוט עלקולית .לשם טיסה תת־
קולית מורידים את החיפוי .בתצלומים ,נראית פעולת החיפוי
המתכנס.
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כנף דלתה ,ומיצב־גובה קטן ב -
חרטום .בהצעתד .של לוקתיד כלו־
לה כנף דלתה הדומה לזו של
הקונקורד .הצעתה של בוינג הי־
נה המהפכנית ביותר ,כוללת כנף
ב ע ל ת ״משיכות משתנה״ שניתן
להסיטה בזוויות המתאימות .על
ידי פרישת כנפיו ,יוכל המטוס
העלקולי של ב ו י נ ג ל נ ח ו ת ולהמ-
ריא באותן מהירויות כסילוני ה-
נוסעים העכשוויים .לאחר שיקפל
כנפיו ,יגיע למהירות עלקולית.
שלוש ההצעות — והן ההצעות
למנועים ,שהוגשו על ידי ג׳נרל
אלקטריק ,יונייטד א ר ק ר פ ט וקר־
מיס־רייט — ייבחנו על ידי צוות
בן  210מומחי תעופה ממשלתיים
)ועל ידי מומחי ח ב ר ו ת התעופה(.
אם יגיעו המומחים למסקנה כי
תיכנוניהם של יצרן מטוסים א ח ד
ויצרן מנועים א ח ד עולים לאין
שעור על אלה של האחרים ,יועב־
קו החוזים הסופיים בחודש מאי.
אם לאו ,ייכנסו שתי ההצעות
הטובות ביותר בכל מחלקה )מטוס
ומנוע( לתחרות בת שנה ,בה ית-
ברר מיהו המנצח .אולם ,גם אם
ייחתמו החוזים בחודש מאי ,אין
ארצות־הברית יכולה לקוות להכ-
ניס את מטוסי הנוסעים העל־
קוליים שלה לשרות מסחרי לפני
שנת  ,1972באיחור של שנחים
לעומת ה ק ו נ ק ו ר ד האירופי .לעומת
זאת ,מתברר כי ח ב ר ו ת התעופה
בעולם )ובכללן אל-על( כה בטו־
חות בכך שארה״ב תייצר א ת המ-
טוס הטוב יותר עד כי כבר היום
הזמינו  70מטוסים )מבלי להת-
חשב בחברה שתבנה אותם( ,ל ע ר
מת  49הזמנות בלבד לקונקורד
״הפצצה״ המרעישה ביותר נפלה
כאשד צ ד פ ת ובריטניה ,שעבודתן
בפיתוח ה ק ו נ ק ו ר ד )תקציב — 1500
מיליון ל״י( נמצאת בשלב מתקדם,
הודיעו שהזמינו ששה מטוסים כל
אחת )עבור בי.או.אי.סי .ו־איר
פרנס( מהמטוס האמריקני המת-
חרה .הדבר בא כפי הנראה כ ת ר
צאה מהידיעה שמטוס זה יהיה ל־
לא ספק גדול ומהיד יותר מה־
קונקורד בן  2.2ה מ א ה ה ז מ נ ה
מפתיעה זו ,לא זו ב ל ב ד שחיזקה
את ע מ ד ת היצרנים האמריקניים,
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אנשים )ומטוסים( בחדשות
הרקיטה ב ז נ ב ר ע מ ה והדפה א ת מטוס הסילון הנסיוני נפ־104
סטרפייטר ל־ 90,000רגל ,ע ל סף החלל .ו ל פ ת ע אנדרלמוסיה ,ה מ ט ו ס
נכנס לסיחרור שטוח והחל נופל מחוץ ל ש ל י ט ת טייסו ,קולונל חיל
האויר של א ר ה ״ ב צ  /״ ל ז ) ״ צ ׳ א ל ! ״ ( י א ג ד  ,40 ,ה א ד ם הראשון
שטם ב מ ה י ר ו ת גבוהה מזו של הקול .יאגר ,כיום מ פ ק ד בית הספר
לטייסי ניסוי של ח ״ א האמריקני ,לא נטש א ת המטוס המסתחרר
בפראות ,ניסה להוציאו מהתמרון המסוכן .רק בהגיעו לגובה 6000
רגל התיאש ופלט עצמו ,נחת כעבור רגעים ספורים ב מ ד ב ר מוחבי
עם כוויות קלות על לחיו השמאלית ,ש נ ג ר מ ו כנראה טל ידי חמצן
שניצת במסכתו .ה ה ס ת ע ר ו ת שתוכננה על שיא הגובה העולמי תוך
המראת מ ה ק ר ק ע )המצוי עתה ב י ד י בריה״ם( בוטלה )ראה גם עמי
 o (76מטוס אחר שהגביה טוס ונפל היה יו־ 2של ח י ל האויר
הסיני־לאומני בפורמוזה .ל פ נ י שנח הפילו רקטות נ״מ של סין
ה ע מ מ י ת א ח ד מ ש נ י מטוסי ריגול שנמכרו לפורמוזה ב־ .1960לפני
חודשיים ,יום לאחר יום הולדתו ה־ 76של הגנרליסימו צ י י א נ ג
ק י ־ ש ק ׳ הודיעה פקינג שהפילה גם א ת היו־ 2ה ש נ י • ב מ ה י ר ו ת
ובגובה יותר קטנים ע ש ה א ת דרכו לקהיר צ י י א ף ל י י מנהיגה של
סין העממית ,במטוס די.םי.־ 7חכור מ א ת חברת התעופה ההולנדית
ק.ל.מ .לאחר שינת ב מ ש ך ש ב ע שעות ,אכל ציו מ נ ת קביאר ע נ ק י ת
בטרם נחיתה .אף על פי ש ה ש ל ט ו נ ו ת המצריים אירגנו הפגנה
ספונטנית למופת ,נ ע ד ר מ ש ד ה ה ת ע ו פ ה דווקא ״ ה ב ו ס ״ ג י מ א ל
ע ב ד א ל ־ נ א צ ר  ,ש ש ה ה ב ת ו נ י ס י ה  0נוסע סיני אחר ,הגנרל
צ י י א כ ג צ ׳ י נ ג ״ ק ו א ו  ,ירד ממילון של ח ב ר ת יוגייטד אירליינס
ב ש ד ה ה ת ע ו פ ה של וושינגטון ונעלם בקהל הרב ,רק כעבור ר ב ע
שעה נתגלה ה ג נ ר ל בן ה־ 53טל ידי מ ש ל ח ת מקבלי פניו כ ש ה ו א
בוחן ב ס ב ל נ ו ת א ת א ד ר י כ ל ו ת ה פ נ י ם המודרניסטית של אולם הנוס-
עים• ה צ נ י ע ו ת ה ל מ ה א ת צ׳ינג־קואו ,בכורו של צ׳יאנג קי־שק
וראש ה מ ש ט ר ה ה ח ש א י ת של פורמוזה • דקות ספורות ב ט ר ם ע מ ד
מטוס הקריבו הדו־מנועי לנחות ,חש גנרל פ ו ל ה ר ק י נ ס  ,מפקד
הכוחות האמריקניים בדרוס־וויאטנאם ,ש מ ש ה ו איננו כשורת .פעמונים
צלצלו ואורות נדלקו וכבו חליפות .הגנרל התמתח שעה שהמטוס
נחת ע ל גחונו ע ל מסלול־עפר כ־70ו ק״מ מסאיגון .ב צ א ת ו ב ד ל ת
האחורית של המטוס ההרוס ביקש ה ג נ ר ל להתאפק אך ל א הצליח
לשלוט ב ר ו ח ו  :״איזו מין נחיתה היא זו,״ הוא רעם ,מבוייש ,הסביר
הטייס ,קפטן צ י ר ל ז ק ל י פ  :״ א ת ה מבין ,המפקד ,שכחתי להוריד
את הגלגלים.״ • בתחילה ,ל א ידע א י ש במדויק לשם מה מבקר
י ו י < ג י ® Tג ד א י ן  ,51 ,בארגנטינה .הרצאותיו הספורות ע ל ת ו כ נ י ת
הטיסה לירח של א ר ה ״ ב ניתנו ב ל ש ו ן אנגלית כה עמוסתי־מבטא־
טווטוני ע ד כי אפילו א ר ג נ ט י נ א י ם שומעי אנגלית לא קלטו א ת
דבריו .אולם ,כפי שהתברר ,פון בראון ב א להאזין ולא להשמיע,
ר א ש י הצבא ו ה מ ד ע של א ר ג נ ט י נ ה הזמינוהו על־מנת ל ת א ר באוזניו
א ת ת ו כ נ י ת ה ח ל ל ה ע י ק ר י ת של אמריקה הדרומית .בגאווה ל א ־ מ ע ט ה
הם הסבירו כי ב ר ג ע זה מ מ ש ע ו ב ר ת קבוצת עכברים מבחנים פסיכו־
לוגיים ופיזיולוגיים חמורים כדי ש א פ ש ר יהיה לבחור מ ת ו כ ם א ת
ה מ י ק י ־ נ א ו ט המושלם ,ב מ ש ק ל  120גרם ,לשיגור ראשון לגובה 80
ק״מ בראש רקיטה מתוצרת־ארגנטינה ,בשנה הקרובה • הכל ע מ ד
על רמה גבוהה ב א ו ת ה נשפיה .היא ה ת ק י י מ ה ב־ 33,000רגל ב מ ט ו ס
)המשך בעמי (62
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נ י אם אף נטעה ספקות בדבר
עתידו של הקונקורד .הממשלה
הבריטית איננה שלמה עם הוצאות
הפיתוח הגבוהות וחברות התעו־
פה של שתי הארצות חוששות
שהקונקורד לא יהיה די דווחי כדי
להתחרות בעלקוליים האמריקניים
בקוו הצפוו־אטלאנטי ,שהוא מעין
קוו־מפתה.
״לוח התוצאות״ עד עתה:
מטוס תובלה עלקולי
 70הזמנות,
אמריקני—
 49הזמנות.
קונקורד

הרכבת

האויוית

הגדולח

זמן קצר אחרי חצות ,נסגרה
בטריקה דלתו הגדולה של מטוס
םי־ 135סטרטוליפטר מאחורי גנרל
אדווין בורבה ,מפקד דיוויזיית ה-
שריון מס׳  2של צבא ארה״ב.
אט־אט הסיע הסילון הענקי לתוך
האפלה מעבד לבנין המבצעים
המואר בזרקורים בבסיס האוידי
ברגסטרום בטכחס .בקצה אחד
המסלולים נעצר ,רעד במלוא עצ-
מת ארבעת סילוניו ,אחר המריא
בשאגה לתוך שמי טכסס המנוה־
נ י ם ב״קפיצה״ בת  5600מיל
) 9000ק״מ( אל מערנ־גרמניה.
ב נ ך נפתח מבצע ״ביג ליפט״.
היתה זו ״הרנבת האוירית״ ה-
גדולה והמהירה ביותר שנערכה
אי־פעם .במשך שלושה ימים
ושלושה לילות ,פילחו יללתם ה*
נלתי־פוסקת של מנועי סילון ור־
עמם של אלף פרופלרים את האויר
בתריסר בסיסי־אויר אמריקאיים
מטכנזס עד וידג׳יניה ,שעה ש*
 206מטוסי ״שרות התובלה הא־
וירי הצבאי״ ) (MATSהעבידו
 15,278חיילים אל בסיסים בגר-
מניה .נרגיל נדרשו ששה שבו-
עות כדי להוביל דיוויזיה שלמה
אל מעבר לים ,ואף יותר מזה
מבצע
כדי להכניסה לפעולה.
״ביג ליפט״ תוכנן להזיז דיווי*
זיית־שריון מלאה מארד,״ב לאי־
רופה ב־ 72שעות ,לציידה בציוד
כבד ״הממוקם מראש״ במחסני־
חירום ליד קווי החזית ולהטילה
למערכה שנים או שלושה ימים
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א ה ב ת האויראי
שמים בהירים הוא שם ה-
סרט הסובייטי שזכה בפרסים
ראשונים בפסטיבל הסרטים
ב־.1961
במוסקבה
שנערך
עלילת האהבה מתרחשת _.־
שלהי מלחמת העולם הש־
ניה ולאחריה והיא מסופרת
ביושר ובכשרון ,על ידי הב-
מאי גריגורי שוקראי .סאשח
דרובישקה( מתאהבת
)נינה
אלכס״
הגיבור
באויראי
)אבגני אורבנסקי( ובשעה ש-
מודיעים כי הוא נעדר ונהרג
כפי הנראה ,היא יולדת את
בנם .בדרך פלא הוא חוור
אך חייו נהרסים משום שה־
שלטונות בימי סטאלין אינם
מוכנים להאמין שסובייטי נא־
מן החזיק מעמד במחנה ש ם ־
יים נאצי מבלי לבגוד .אלכם״
מנסת לחזור ולטוס ,אך נתקל
בכל מקום בלאו מוחלט .אבל
לבסוף ,סטאלין מת והאביב
חוזר לשרור ביחסים בין ה־
אזרחים,
שחקנים אורבנסקי ודרובישקר
ב״שמים בהירים״.

חיילים

לאחד
אדמם,
ריקני
.עיני
טנסס׳

יורדים ממטוס תובלה סילוני סי־ 135בפרנקפורט ,מערב
גרמניה לאחר טיסה מבסיסם בטכסס.

הגיעה .אמר גנרל פול
מפקד פיקוד המחץ האמ-
לאנשי הדיוויזיה היוצאת:
העולם כולו ,ולא רק עיני
עוקבות אחריכם הערב.״

י ב ש ת י ת  .אם
התרגשות
לשפוט על פי ההתרגשות שנגר-
מה על ידי ״ביג ליפט״ על פני
יבשת אירופה כולה ,נראה שג־
נדל אדמם לא טעה בדבריו .אף
בטרם החל המבצע ,החלו מדינ-
אים בבירות נאטו לוחצים על
אדה״ב ,מבקשים ערובות לכך ש-
אין המבצע מבשר פינוי כוחות
אמריקניים •מאירופה בקנה־מידה
ניכר.
יהיו משמעויותיו המדיניות כא-
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שר יהיו ,היווה מבצע ״ביג ליפט״
ללא ספק את ״הגדולה בהצגות
תבל״ .לא פחות מ־ 30בסיסי־
אויר בארה״יב ,קנדה ,ברמודה,
האיים האזוריים ,סקוטלנד ,אנג-
ליה׳ צרפת וגרמניה היו קשורים
יו .שתי חמישיות מכלל עוצמת
שרות התובלה הצבאי גוייסו למ-
טרה זו .מבסיסי אויר אחרים,
טסו  119מטוסי־קרב עלקוליים ומ־
טוסי סיור לבסיסים בצרפת ,ככוח־
מחץ עליו הוטל לספק סיוע קרוב
לשריונאים בתמרונים בגרמניה.
״ ג י ה נ ו ם על גלגלים״
מרכז הפעילות היה פורט הוד,
טכס ,0בסיסה של דיוויזית השר־
יון מס׳  .2יחידה זו זכתה בכינוי

״גיהנום על גלגלים״ שעה שחצ־
תה את הרינום ,ב־ ,1945בש-
בע שעות תחת אש כבדה ופתחה
במירוץ לברלין .כמה מהחיילים
ברכבת האוירית אף לא נולדו אז.
שבועיים לפני המבצע ,נשאו כל
התמרורים בבסיס פורט הוד כתו-
בות זהות באנגלית ובגרמנית ל־
נוחיותם של השריונאים ושל גדד
גי המשאיות.
ביום היציאה נערו החיילים
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מחסל הצוללות
צוללת אטומית חמושה בטילים נחשבת על ידי המומחים
כנשק בלתי ניתן לבלימה .אפילו בשעה שהצוללות האטומיות׳
המעמיקות צלול ובעלות כושר התמרון הרב מתגלות על ידי
צוללת־התקפה מהירה ,אין הטורפדות המקובלים מסוגלים לפגוע
בהן.
הצורה בה פתר חיל הים של ארה״ב בעיה זו )לפחות בחלקה(
הוצגה לציבור הרחב בסרט צבעוני טל ניסוייו המוצלחים של טיל
מיס־אויר־מים .ניסויי הטיל הדק והארוך ) 6מי( המכונה סאברוק
)סאבמרין דוקט ,כלומר רקיטת צוללת( נערכו מהצוללת האטומית
פרמיט באוקינוס השקט .בגלל החוזה לאיסור חלקי של הניסויים
האטומיים ,לא נשא הסאברוק מטען נפץ כלשהו .אולם מתון
הניסויים היה ברור שטיל זה מהווה נשק נגד־צוללות קטלני.
תסאבדוק בן  2הטונות משוגר על־ידי לחץ הידרולי מתוך
צינור טורפדו בעל ממדים סטנדרטיים .כאשר התרחק מהצוללת
במידה הדרושה ,ניצת המנוע הרקיטי יצוק־הדלק מתחת לפני הים
והגזים המתפרצים הודפים את הטיל לאויר בנתיב טיסה שנקבע
על ידי מחשב בצוללת .בנקודה נתונה מראש ,תוך טיסה על־
קולית ,נפרד המנוע הרקיטי מראש הנפץ הממשיך לעוף במסלול
בליסטי בעזרת מערכת הנחייה אינרציאלית ומיצבי כיוון אוירו־
דינמיים .מעל המטרה ,הוא צונח לתוך הים ומתפוצץ בעומק נתון.
ת ו ך ש נ י ו ת — שעה שלטורפדו רגיל טווח של  15ק*מ או
פחות ודרושות לו דקות כדי להגיע למטרה ,מבטיח סאבדוק
להוציא מכלל פעולה צוללות עוינות במרחק  50עד  65ק״מ ,וזאת
בפרק זמן הנמדד בשניות .אולם על מנת להיות יעיל ,זקוק סאבדוק
למכשירי סונאר מתקדמים לגילוי המטרות המהירות והחמקמקות
ולמערכת משוכללת של כיוון או בקרת־ירי לחישוב נתיב תעופתו
של הטיל.
סאברוק ,הנבנה על ידי חברת־בת של גודיאר ,יצרני הצמיגים,
במחיר  200מיליון דולר ,הותקן כבר בשלוש צוללות אטומיות
אמריקניות .הוא יהיה מבצעי בסוף השנה הנוכחית .לפי התוכנית
יצויידו בו  25צוללות התקפה מהירות.

את כדורי הנפטלין מתוך מדי
החורף הכבדים ולנשום .בטכסס
הגיע החום ל־ 80מעלות פרנהייט
) 27מעלות צנטיגדד( ,אך הטמ־
פרטורות החזויות בגרמניה ד,יו
בסביבות  40מעלות פ׳ ) 4מעלות
צי(.
יומם ולילה ,העביד צי חכור
בן  70אוטובוסים את החיילים על
פני טכסס אל ארבעה בסיסי־אויר.
לוח־הזמנים תוכנן בדיוק כה רב
עד כי בנסיעה בת • 75הדקות מ-
פורט הוד לברגסטרום ,נלקחו ב-
חשבון  11דקות בדיוק לעצירות
רמזורים .בקבוצות בנות  70או
 ,80עלו החיילים המיוזעים למ-

טוסים ! בתוך תאי המטען הסרי
החלונות הגיעה הטמפרטורה ל־110
מעלות פ׳ ) 43מעלות צי!( והב-
חורים פשטו חולצותיהם עד ש-
נמצאו באויר והחלו מתקררים.
י ש ר ל ת ו ר ה ח ל ו ק ה  .לאלה
שנתמזל מזלם היתד .זו טיכיד,
ללא־חניה בת עשר שעות במ-
טוסי סי־ 135מהירים ) 600מי״ש
—  1000קמ״ש( בקרבת המעגל
הארקטי בנתיב הצפוני .האחרים
בילו עד  32שעות במטוסי סי־124
גלובמסטר איטיים ,שהתנשפו על
פני הנתיב הדרומי ב־ 270מי״ש
) 430קמ״ש( ,כשהם נוחתים לתד־
לוק בברמודה ובאיים האזוריים.

תדירות באפלה מוחלטת׳ ירדו
הגיסות מהמטוסים בשדות ריין־
מאין ,זמבך ורמשטין .שעה שירדו
ברמפות הודרכו ישר לתוך תו-
רים לחלוקת מזון ,שם הכינו טב־
חים אמריקניים  20,000מנות
מהבילות וטונות של
סטייק
״צ'יפ0״ ..בשדה רייו־מאין ,ליד
פרנקפורט׳ אפה סמל־מטבח עוגה
במשקל  90ק״ג בדמות טנק.
.החיילים השבעים עלו ל.משאיות
שהובילום למחסני הציוד מהם
נופקו הטנקים ,התותחים ונושאי־
הגיסות למאותיהם.
נ י צ ח ו ן ל ו ג י ס ט י  63 .שעות
ו־ 5דקות בדיוק לאחר שמטוס
״ביג ליפט״ ראשון המריא מטכסס,
ירד מטוס סי־30ז הרקולס בשדר.
זמבך עם  60החיילים האחרונים
של הדיוויזיה ,כמעט תשע שעות
לפני הזמן שנקבע להשלמת הה-
טסה.
כתרגיל לוגיסטי ,היווה מבצע
״ביג ליפט״ ניצחון בלתי־מעור־
ער .על אף כמד ,מקרי אובך קרקע
בגרמניה ורוחות ההריקן ״ג׳יני״
בדרום־מזרח ארד,״ב ,ביצע חיל
האדר האמריקני  236גיחות ,נשא
 459.6טון ציוד קרבי ,רשם 13,000
שעות טיסה ושרף  6,500,000גלון
)! 24.5מיליון ליטר( דלק — וכל
זאת ,ללא תקלה כלשהי.
שלטונות חיל האויר האמריקני
טענו ,מתוך רגשי סיפוק מוצדקים,
כי בשעת משבר אמיתי יוכלו
לחזור על המבצע כולו ב־40
שעות בלבד .״רכבות אויריות״

סאברוק :יוצא לדרך מתחת לפני
הים ..,הטיל מתפרץ מתוך האוקי־
נוס ...ונפרד מראש הנפץ.
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נוספות ייערכו עוד השנה ,כפי
הנראה׳ למזרח התיכון ולמזרח
הרחוק ומיניסטריון ההגנה של
ארה״ב כבר נותן דעתו על הטסת
ע ת י ריוויזיות שלמות במבצע
כביר אחד.

דיילות במכנסי ״שלוור״
כאשר החלו צוותי קידוח־נפט
אמריקניים משתמשים בהליקופט-
רים לשם טיסה לאזורי קידוח
נידחים ,לפני שמונה שנים ,עור־
דו המכונות המוזרות סקרנות כה
עמוקה אצל התושבים הפקיסט־
ניים׳ עד כי הטייסים נאלצו להמ-
שיך ולהפעיל את גפי הרוטור גם
על הקרקע ,כדי להדוף את הה-
מונים• עתה ,לא זאת ב ל ב ד שהפ-
קיסטנים יכולים להתבונן בהלי-
קופטרים כאוות־נפשם ,אלא שני־
תן להם גם לטוס בהם .פקיסטן
אינטרניישנל ,חברת נתיבי האויר
הפקיסטנית ,פתחה שרות הלי-
קופטרים שיקשר  20ערים במז-
רחה של פקיסטן ברשת הקווים
ההליקופטריים הנרחבת ביותר נ ־
עולם .במדינה בה המסעות הי-
בשתיים איטיים וקשים כתוצאה
ממאות בצות ונהרות ,יקצצו שלו-
שת הזזליקופטרים מתוצדת שי־
קורסקי ,בעלי צמד הטורבינות ,את
זמני המסע באורח דרסטי :שיט
הנהר בן  25השעות ,שהינו עתה
הדיר הקצרה ביותר בין דאקא
לצ׳אלנה יהפוך ל־ 45דקות טיסה!
המסע היבשתי בן  22השעות כד

כדור־הארץ, ...מפגר

אי־אפשר לסמוך עוד על שום דבר .כדור ארצנו הישיש
והמהימן ,שסיבוביו שימשו לסימון הימים מימי בבל ,הוכח כבלתי
מדויק.
על ידי מדידה בעזרת שעון צסיום המדויק כדי שניה ב־300
שנה ,נתגלה שכדור הארץ משלים את סיבובו היומי סביב צירו
במספר אלפיות־שניה יותר מ־ 86,400השניות המשוערות .לכאורה,
נגרם הדבר על ידי סטיות בגאות ובגרעין המותך של כדור הארץ.
ואז בשנת  ,1957החל ״טארה״ נחפז — עד אפריל  ,1962כאשר
האיט שוב את מהלכו.
דבר זה גרם בעיות — לא לפקידים הממהרים לרכבת׳ אלא
בעבודה קפדנית כגון עיקוב אחר לווינים ותצפיות אסטרונומיות.
למשל ,תנועתם של הכוכבים נקבעת על ידי סיבובי כדור־הארץ
והכוכבים החלו מקדימים או מפגרים.
מאחר וכדור־הארץ מפגר כ־ 125אלפיות־שניה לעומת שעון
הצסיום ,החליטו תשע ארצות ,ובכללן ארה״ב ,בריטניה וקנדה
להכנע לטבע .לפי התוכנית יוחזרו שעוניהן הרשמיים עשירית־
שניה .אותות הזמן בארצות אלו יותאמו לכך.
על פי הסכם בינלאומי ,אין לכוון שעונים יותר מפעם בשנה.
״אם כדוריהארץ יתנהג יפה,״ אמר וויליאם מרקוביץ מחיל הים
האמריקאי ,״לא נשנה את הזמנים .אבל יש לנו סיבות להאמין
שהוא סב יותר לאט .פעם עלול היום לארוך שבוע ,בסופו של
דבר ,עלול כדור־הארץ להעצר כליל וכולם יצטרכו לרדת.״
דאקא לפריבפור יקטן
ד ק ו ת טיסה.
שדות ד,הליקופטרים השאפתני
הינו האחרון בשורת חידושים
פרי מאמציה של חברת התעופה
הפקיסטנית הקטנו״ אך המפתיעה
בקשיחותו? ובתקיפותה .כשהיא מ־
נצלת את שני הצדדים במשבר
הרוסי־סיני ,הפכה פקיסטן איר־
ליינס בקיץ האחרון לחברה הזרה
הראשונה )מחוץ לארופלוט הרו-

אנשים ומטוסים בחדשות

לכדי 17

)המשך מעמי (68

די.סי.־ 8בדרך ממונטריאל לפריז .העוגה היתה אפויה בצורת כובע־
קש והשמפניה נמזגה ללא הגבלה i n .הצורה ביקשה חברת התעופה
טרנס קנדה לאחל מיטב איחוליה למורים שכלייד! ביום הולדתו
ה־ .75אמר הקומיקאי המהולל בנחות מטוסו בצרפת :״לא עצמתי
עין מאז יצאנו ממונטריאל ,אך אינני עייף כלל.״ • בטקס שקט
בהשתתפות האח ט ד  31 ,והאחות ג׳ין ,35 ,הוסב רשמית שמו של
שדה התעופה הבינלאומי של ניו־יורק לשדה גיון פ  .ק נ ד י  .היה
זה לאחר שגם בסיס כף קנברל הפך למרכז החלל ע״ש ג׳ון פ .קנדי.
כעבור שבוע קיבלה מועצת עיר כף קנברל פהואחד החלטה
המתנגדת לשינוי שמו של ״גוש הקרקע הידוע בהיסטוריה ככף
קנברל״...
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סית( שקיבלה זכויות נחיתה בסין
העממית ,ולחברת התעופה הזרה

למעלה :הליקופטר של ,נתיבי
האויר הפקיסטניים״; למטה :קומו־
דור נור חאן ,מנהל כללי.
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הראשונה שניתנה לה הרשות ל-
טוס דרך מוסקבה בקו מאסיה
לאירופה.
פקיסטן אירליינם נוסדה ב־1955
כחברה מולאמת על שרידי חברת
תעופה פרטית שפשטה את הר-
גל .היא סבלה הפסדים כבדים
ורמת בטיחות הטיסה היתד .ירו-
דה ביותר ,עד לעלותו לשלטון של
פילדמרשל איוב חאן ב־,1958
כאשר מינה קצין חיל האויר ה-
פקיסטני למנהל
נרד חאן )לא קרוב משפחה של
איוב( פיטר שבעה קברניטים בכי-
רים׳ הנהיג משמעת קפדנית׳ וה-
פך את פקיסטן אינטרניישנל איר־
ליינס לאחת מחברות התעופה
המולאמות הבודדות המפיקות רוו-
חים .חאן אינו מקבל סובסידיה
ממשלתית ,אינו מתיר התערבות
ממשלתית ומנהל את חברתו במי־
דה מירבית של יוזמה חופשית.
בחלק עולם בו השרות בחברות
התעופה הינו לעתים קרובות רש-
לני ,הלביש חאן את דיילותיו
במכנסי ״שלוור״ נאים ,שיפר את
רמת השרות והמזון .חאן הוא
אחד ממנהלי חברות התעופה ה-
בודדים היכול להטיס את סילוניו
— ועושה זאת לפעמים — והוא
האחראי להגדלת צי המטוסים עד
ל־ 20ולהרחבת רשת הקווים עד
כי היא משתרעת היום מרנגון
לניריורק .אולם ,הוא מתגאה
במיוחד בתפקידה החיוני של חב-
רתו בקישור חלקיה של פקיס-
טן — אשר  1600ק׳ימ של טרי-
טוריה הודית מפרידים ביניהם —
ובהכנסת תובלת אויר מודרנית
במדינה מפגרת .״חשוב,״ הוא
אומד ,״כמה מהאיכרים הטסים
במטוסינו לא נעלו נעליהם מי־
מיהם.״

נושא המחלוקת
נראה שלטייס  TSR.2הבריטי
תהיה מלאכה קלה .מפציץ־הקרב
הדו־מנועי ,יוכל לפעול ממסלולים
פשוטים ,לטוס למטרה ,להתקיפה.
ולחזור לבסיס — הכל אוטומטית.
במרבית הזמן יוטס המטוס על־

תצלום בלעדי אשר הותר לפירסוס לאחרונה TSR.2 .ראשון בשלבי
בניה אחרונינו .שני מנועיו הם מטיפוס בריסטול סידלי אולימפוס
22ר• זהו פיתוח של המנוע המותקן במפציצי הוולקן .מהירותו תגיע,
כפי הנראה ,ל־ 1200ק״מ בשעה בגובה הקרקע.
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כך ייראה  TSR.2באויר .זהו אחד המטוסים המתקדמים ביותר בעולם ,שר האויריה הבריטי הצהיר
שהוא משוכנע כי מטוס זה יוכח כ״מטוס הלחימה הבולט של העשור״.
ידי מחשבי ניווט שיקבלו נתוניהם
ממכ״ם המכוון קדימה ,כלפי מטה
ולצדדים .בגיחות בגובה נמוך
)כדי להתחמק ממנ״ם האויב(,
יכול  TSR.2לעקוף אפילו חו-
טי מתח גבוה אוטומטית .ברט,
לצוות בן השנים אפשרות ״להת-
גבר״ על ההגאים האוטומטיים לפי
הצורך .בתוך תא הטייס ,יוצג
נתיב הטיסה על מסך שיראה את
מקום המטוס על גבי מפד ,נעה.
 ,TSR.2העומד לבצע טיסות
ניסוי ראשייות בשנה זו ,יגיע
למהירות  760מי״ש ) 1200קמ״ש(
בגובע הקרקע! מהירות מירבית
בגובה רב היא  1400מי׳יש )2250
קמ״ש( .משטחי ההיגוי מרוכזים
במיצבי גובה וכיוון נע-־ט בשלמר
תם ,כשמיצבי הגובה מופעלים
יחדיו כהגאי גובה או באורח
עצמאי ,לבקרה על הגלגול .דבר
זה משאיר את שפת הזרימה של
הכנף פנויה לדשים מלאים המג־
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בידים את העילוי במהירויות נמו־  T F X (3־  1 1 1א ( בארצות הברית.
כות.
הוא מתוכנן למשימה כפולה ד ר
מטוס  TSR.2עודר מחלוקת ב -מה — טיסה נמוכה ואיטית בצד
בריטניה ,בדיוק כפי שעשה מטוס טיסה גבוהת ומהירה .ממשלת

חוזמדים המשוערים :מוטה  10.7מי; אורך כללי  27.5מי׳ ,גובה
 7.0מ׳; רוחב כן הנחיתה  3,4מ׳; מוטת הגאי הגובה  7.6מ׳.

בטאון חיל האויר מרץ  1964מס' 64

V.vv

״ מ ע כ ד ה מ ע ו פ פ ת " — זהו מטוס הקרבל שסייע לצלמי ולכתבי
השבועון הצרפתי פארי מאץ׳ ״לכסות״ את ביקור האפיפיור בארץ.
המטוס ,ה ח מ ר מאת אר פרנס ,נשא גם את סמל השבועון )ראה
צילום( ,הטיס  55איש ומעברת צילום ניירת.
בריטניה הופתעה בהיוודע לה ש־
אוסטרליה תבכר מטוסי  T F Xעל
פני  .TSR.2חיצי הביקורת המ-
דינית הופנו לעבר מחיר הפיתוח
— כ־ 400מיליון ליש״ט.

אי.םי( מוויסלי ,כ־ 60ק״מ מדרום
ללונדון ,במשימת ניסוי שגרתית
נוספת .המטוס האלגנטי הצבוע
כהול־לבן עמד לעבור מבחני הז-
דקרות — סגירת אחד מצמד ה-
מנועים אשר בזנב או את שניהם
כבמקרה אבדן מנוע .זמן קצר
לאחר ההמראה ,נראה ה־ו1־ 1פו-
נה באיטיות בגובה של כ־500
רגל .כעבור שניות ספורות ,היה
מטוסה המוצלח והמבטיח ביותר
של בריטניה לערימת שברים אחו־

סוף המירוץו
כש־ 50טיסות ניסוי ללא דופי
רשומות לזכותו ,המריא מטוס
11־ו המבצעי היחידי של חברת
בריטיש ארקרפט קורפורישן )בי.

ח י פ ו ש י ו ת מ ע ו פ פ ו ת — כיצד להפוך שמה של חברת תעופה
)בי.אי.איי .הבריטית( לשמח של להקה מוסיקלית )״חיפושיות הקצב״(
מרגיס אחד מחברי הלהקה ,המצרף שלט נושא את חלקו האחרון
של שמם לראשי התיבות של חברת התעופה.
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זי להבות בשדה תירס של אחת
מאחוזות ווילטשייר .שבעה טיי-
סים וצופים — וביניהם מיכאל
ליטגאי ,סגן הטייס הראשי של
וויקרס־ארמסטרונג ומחזיק אחד
משיאי המהירות העולמיים —
אבדו בתאונה .תקוותיה של ה -
חברה הבריטית לעליונות בשוק
העולמי לסילוני־נוסעים קצרי טווח
) 100עד  1200מיל —  160עד
 2000ק״מ( הועמדו בסימן שאלה.
״זהו האס־ן הכבד ביותר ש-
פגע בחברתנו,״ אמר אחד מדוב־
רי החברה לאחר התרסקות המ-
טוס ,המתוכנן לנשיאת  79נוס־
עים במהירות  550מי״ש )880
קמ״ש( .העתונות הבריטית הי־
תה סבורה שזהו ״כפי הנראה״
המאורע ההרסני ביותר בתעשיית
המט־סים הלאומית מאז אסונות
הדה הבילנד קומט לפני עשור
שנים .אולם מידת ההשפעה הא־
מיתית של האסון על שלטונה של
בי.אי.סי .בשוק הסילונים הקצ-
רים עדיין לא היתד ,ידועה במ-
לואה.

לא בוטלו הזמנות .המטוס
הבריטי מקדים ב־ 19חודש את
מתחרהו האמריקאי ,רי.סי.־ ,9ה־
מוצע על ידי חברת רגלם ,ולבי.
אי.סי .הזמנות )שערכן כ־ 400מי-
ל י ו ן ל״י( משמונה חברות־תעופה
עבור  60מטוסי 11־ .1
שלושת לקוחותיה האמריקניים
של החברה לא איבדו את אמונם.
אמר צידלז ברד ,נשיא ברניף
ארליינס ,שהזמינה שנים־עשר סי-
לוני  11־  : 1״אמונתנו ...בלתי מ-
עורערת.״ דובר מטעם אמריקן
ארליינס אמר שחברתו אינה מ־
עיינת בכל שינוי בהזמנתה לח־
מישה־עשר מטוסים .״אנו בטו־
הים שזה יהיה אחד הדגמים
המוצלחים ביותר של החברה,״
אמר נשיא חברת מוהוק ,אשר הז־
מינה ארבעה מטוסי 11־.1

ריפוי אלקטרוני
המכשירים האלקטרוניים החיו־
ניים כל־כך ללווינים בחלל סוב־
לים לעתים קרובות מדי מתקלות
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הנתך .אבל לכך אין כל חשיבות,
מוסיף הוא ,כי ״אז ייהרס הכל
בלאו הכי.״
המדענים אינם יודעים אל נכון
מה גורם לצמיחת הזיפים .אלה
גבישים דקים ה״ניתזים״ מהמתכת
כמשחת שניים מתוך שפופרת.
הם צומחים במהירות הרבה ב י ר
תר בטמפי ׳של  125מעלות פ׳
) 52מעלות צ׳( שהיא הטמפי בתוך
תיבת מקלט רדיו ביתי׳ אך הם
צומחים היטב גם בטמפ' הממו־
צעת השוררת בתוך חדר ) 70מע-
לות פ׳ —  21מעלות צ׳( או
בחלקיו המגורים של לווין.
למעלה :פיסיקאי י ר נ ג י ן ; למטה :
תיל קרוע ״מגדל זיפי זקן״ ,המ-
גשרים בין הקצוות.

עתה ,לא יהיה עוד צורך לוותר
על כלי־חלל שקולו נחלש או
שמוחו האלקטרוני הפך פסיכוטי.
תוך כמה ימי צמיחה ,יבריאו
אותו זיפי העופרת הקטנים.

 118,860רגל — מ ה ק ר ק ע
נסיון ראשון לקטוף שיא חדש
בגובה עשרות אלפי מטרים ,נב־
של )ראה עמי .(68

רציניות .קרינה קוסמית פוגעת
בטרנזיסטורים שלהם .רטט ושי-
נויי טמפרטורה מהירים גורמים
לשברים בתילים חשובים .חומרי
סיכה מתאדים בריקנות החלל.
אולם המדענים שוקדים כבר על
אמצעי ״ריפוי״ !מתאימים .החדיש
בכולם1 :תך עופרת־מגנזיומ־אלו־
מיניום ,אשד חוטים העשויים מ-
״זיפים״ בשעת
מצמיחים
מנו
שבירה ומרפאים עד מהרה פצ-
עיהם.
כאשר נקרע חוט המכיל ב-
מרכזו את הנתך החדש ,צומחים
הזיפים משני קצוות השבר .תוך
מספר ימים ,יכולים הזיפים לגשר
ברוחב מילימטר ולשאת
שבר
מאט אחד של כוח חשמלי — מס-
פיק לרוב המערכות העדינות ב־
בלי־חלל חדישים .התנגשות עם
מטאורואיד גדול יכולה לגרום לנ-
זק כבד מדי לשם ״ריפוי בזיפים״,
מודה וויליאם ירגגין ,פיסיקאי מ-
מינאפוליס־הוניוול ,אשר
חברת
עמד בראש הצוות שפיתח את

68

אולם השיא החדש נקבע בסופו
של דבר על ידי מטוס לוקהיד
נפ־ .104״מטוס האימון החללי״
היה מוטס בידי מיג׳ור רוברט
סמית בטיסת ניסוי רגילה בסוף
השנה שעברה .תוך בדי כך ,הגיע
לגובה  118,860רגל ) 36,228מי(
ובכך שיפר את השיא שנקבע ב־
אפריל  1961ע״י הטייס הסובייטי
גאורגי מוסולוב במטוס־קרב אי־
 113,890 — 66רגל ) 34,714מ׳(.

ה ת ח ז י ת  :בהיר
רוברה ווייט׳  ,41הוא אדם
שקט ,קר־מזג וקפדן •שתחביבו ה-
עיקרי היא גננות .ווייט הינו
כמדכן איש מנהלה מוכשר ומד־
ען רב־פעלים והודות לשילוב זה
של תכונות מונה זה עתה כראש
השרות המטאורולוגי של ארה״ב.
שרות זה הינו קיסרות רחבת־
ידים המעסיקה  6500עובדים ,וב־
תוכם  2000מטאורולוגים מקצו-
עיים ,הפזורים בין המרכז בוו־

מיג׳זר סמית יורד מטיסת הניסוי .בגד הטיסה שלו הוא כשל
אסטרונאוט .סילוני הגז הדחוס המשמשים לניהוג בגובה רב ,נראים
בברור בחרטומו של מטוס הנפ־.104
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מטוס ממונע^ ק יגזור
מעל שדה התעופה אוקלנד בקליפורניה פלח מטוס כמעט־
דומם את השמים כשהוא גורר אחריו טרם לבן של קיטור .הצופים
ראו כיצד מבדק הטייס על פניהם במהירות  160ק״מ בשעה ,נוחת
ונעצר אט־אס בפחות מ־ 100רגל .הם ראו ,לראשונה בהיסטוריה,
מטוס ממונע־קיטור.
מתחת לחרטום מצוי קונדנסר ,הדומה למקרן מנוע מקירר־
אויר .לפני כל טיסה ,הטייס וויליאס בסלר )אשר ,ביחד עם אחיו
ג׳ורג׳ ,המציא את השיטה( עולה לתא ומפעיל את המניפה החש־
מלית הדוחפת אויר מעורב ברסס דלק דרך המבער ,כאן מצית
ניצוץ את התערובת ,ולהבת ארוכה יורדת סביב סלילי צינורות
המים .כעבור דקות ספורות ,לחץ הקיטור די גבוה כדי להמריא.

שינגסו! ל־ 300תחנות שדה וה־
ממשיך להתרחב במהירות.
בשנה שעברה הוציא השרות
 115מיליון דולר ,לעומת  27מיל-
יון בלבד לפני עשר שנים ,מח-
שבי ענק ,מכ״ם רב־עוצמה ,מטו־
סי יו־ 2מגביהי־טוס ולוויני טי־
רום * שינו שיטות ותפיסות של
חיזוי מזג האויר מן הקצה אל
הקצה ,והשרות חייב להתאמץ
כדי להסתגל לכלים החדשים.
ווייט כבר מכיר את הכלים דד
חדשים .הוא זכה בדוקטוראט
שלו במטאורולוגיה ב־ 1950והוא
בעל ותק של שלוש־עשרד ,שנה
בחקר מזג־האויר .האפשרויות דר
טמונות בטכנולוגיה החדשה׳ או-
תה ראה בצמיחתה ,כבשו את
לבו ,ובמיוחד העבודה במחשבים
גדולים סטרץ׳ ו־ 7090של אי.
בי.אם .״בעזרת מחשב גדול ב־
מידה מספקת,״ אומר ווייט ,״וכן
מדידות רצופות בכל נקודות ה־
אטמוספירה ,וידיעה של כל הוד
גובות באטמוספירה ,יהיה אפשרי
תיאורטית לבצע תחזיות מדויקות.
אינני חושב שזה ישתלם אי־פעם,
אבל אנו עשויים להגיע לרמה
גבוהה למדי.״
• אך לא יורשיהם ,הנימבוס
גוריהם נדחו מפעם לפעם.
ניות לרשת מבצעית של
נימבוס בוטלו לאחרונה,
שההוצאות על פיתוחם
ל־ 60מיליון דולר.

ששי־
תוכ-
לוויני
לאחר
הגיעו

הרובוט הוא כלשן
אם

בנטון

רב־טוראי

דרלי

יזדקק

אי־פעם

למחליף במסדר הבוקר ,יוכל הרובוט האלקטרו־
שלו להשיב ״נוכח״ ב־ 78שפות שונות.

מיכני

סירמטרון״

״מיסטר

מסוגל לבצע  3000תנועות

שונות ,נע במהירות  14מטר בדקה ויודע לשאול
עשר

שאלות ואף להשיב עליהן.

כמו־כן הוא

יודע לדבר מילים ספורות ב־ 78לשננות .הרובוט
עלה  400דולר ו־ 500שעות עבודה של בונו
ומתכננו
בנה

את

דרלי,

איש

חיל־האויר

של

ארה״ב,

הרובוט הראשון שלו בהיותו בן 13

שנה.
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על>לת־קרב או>ר>ת מתוך ספר תעופת> חדש
הרינו

מביאים להלן סיפור מ ת ו ן הספר החדש ״שמי ש ח ק

— עלילות ט י ס ״ העומד לצאת לאור

בימים אלה• קוראי הבטאון המעונינים לרכוש א ת הספר ,ימצאו פרטים על ה ה ס ד ר המיוחד המוצע
להם,

במדור ״בגליון זה״•

כשציוה אדולף היטלו על רייכסמרשל הרמן
גרינג ,בקיץ  ,1940לשגר את הלופטוואפה הבלתי
מנוצח עד אז ,להסתערות סופית ומוחצת עד אנגליה,
בודאי לא שיער כי זוהי רק מערכה ראשונה במאבק
אוידי אשר עתיד להפוך א ת ברלין ,ואת שאר עדי
גרמניה ,לתלי חרבות.
דומה היה שאי אפשר לנצח את הלופטוואפה• הוא
חושל במלחמת־האזדחים בספרד ,השמיד א ת חיל־
האויר הפולני בשבועיים ,וסלל את הדרך לנצחון
הנאצי המדהים בצרפת ובארצות־השפלה בחדשי מאי
ויוני של השנה שלאהד־מכן.
שיכוד־נצחון ,כשרק חיל־האויו המלכותי הבריטי
בותר לו למכשול בפני פלישה גרמנית לאנגליה
ונצחון מוחלט על אויבו ,היה היטלר חדור בטחון
שהלופטוואפה יתעלה לפי צורך השעה וישליט על-
יונות אוירית גרמנית בשמי אנגליה והתעלה האנג-
לית — תנאי מוקדם למבצע ״אדי הים״ ,פלישת
הוורנזאכט לאנגליה.
בימיה הראשונים של המתקפה הכללית של הלופט־
מאפה ,היתד .האיסטרטגיה הגרמנית לתקוף א ת שדות
התעופה של ר־ו.א.פ ,.את תעשיית המטוסים ואת
מטוסי־האויב בכל מקום שניתן למוצאם• אף־על־פי
שהגנת הד.א.פ .היתה נוקשה מזו שגריגג ציפה לה,
הסב לה הלופטוואפה נזק ניכר והר.א.פ .התאמץ
כמעט עד משבר.
ואז החליטו הגרמנים החלטה רבת־השיבות .רם
קבעו כמטרה איסטרטגית של הסתערותם האוירית א ת
השלטת הטירור על בני בריטניה ,־ופתחו בהפצצות
כבדות על לונדון ועל הערים הגדולות .היד .זה
משגה גורלי ,וכל סיכוי שהיה ללופטוואפה לרכוש
עדיפות אוירית מעל אנגליה גז ונעלם .דעות המומ-
חים חלוקות בנוגע לתוצאה הסופית האפשרית אילו
התמידו הגרמנים במתקפתם על תעשיית המטוסים
ת ל חיל־האויר .יחד עם זאת רוב המומחים מאו־
חדים בדעה שאף אם היה הלופטוואפה מנצח בסופו
של דבר היה זה נצחון דחוק ביותר.
השיא

הראשון

במלחמת־האויר

חל

בסוף הקיץ

ובתחילת הסתיו של שנת  ,1940כאשר מטוסי־קרב
של חיל־האייר המלכותי החלו תובעים קדבנות כאלה
מהמפציצים הגרמניים שאפילו הלופטוואפה לא היה
מסוגל לעמוד בהם .הלופטוואפה צימצם א ת ממדי
התקפתו ,פנה במידה רבה להפצצה לילית ,בה הושגו
תוצאות מרהיבות בכמה הזדמנויות )כגון בהתקפת־
התבערה הגדולה על לונדון בסוף אותה שנה( .אולם
התקפות אלו לא מחצו את הר.א.פ — .והרי זאת
היתד ,מטרתה הראשית של הסתערות •הלופטוואפה,
שנפתחה ב־ 13באוגוסט בכל עוצמתה.
שמע ההתקפות הגרמניות האדירות על לונדון ועל
ערים בריטיות אחרות בשנת  1940עבר כגל של
זוועה בעולם התרבותי כולו ,אולם התקפות אלו לא
היו אלא אות להתקפות ההרסניות שהונחתו מהאויר
על גרמניה בסוף שנות־המלחמה .בשנת  1940היו
רק מעטים בגרמניה שראו בהתקפות אלו רמז מבשר־
רעות .גרמניה לא עמדה אז במערכה בשתי חזי-
תות .שדות־תעופה גרמניים היו ממוקמים במרחק של
פחות משעת טיסה מלונדון — על חוף צדפת .באופן
יחסי נראתה ברלין בטוחה מפני התקפות רבות.
המרחק מן השדות הבריטיים לבירה הנאצית היה ר ב
ולא היה קיים בעולם מטוס־קרב בעל טווח מספיק
לליווי המפציצים למרחק כזה.
ברם במחצית השניה של שנת  1943כ ב ד ערכו
מפציצי בעלות־רברית התקפות כבדות על גרמניה.
מטוסי־הקרב של הלופטוואפה ביקשו לנחול גצחון
דומה לזה של הר.א.פ .בשנת  ,1940ובקיץ של שנת
 1943התגברה עוצמתו של כוח־הקרב הגרמני במידה
ניכרת .כאשד תקף כוח גדול של המפציצים 4־
מנועיים אמריקאיים את מפעלי מסרשנזיט בדגנסבורג
ובשווינפודט ,שיגר הלופטוואפה כ־ 300מטוסי־יירוט
נגד המפציצים ,הפיל  60ופגע ב־ ,138בעוד שלו
אבדו  25מטוסי־קוב בלבד.
פיקוד־ראויר השמיני של אדצות־הברית תקף שוב
את שווינפודט ביום  14באוקטובר .אם כי הפעם
נשלח מספר קטן יותר של מפציצים ,והללו טסו במב־
נד .הגנתי הדוק יותר ,גברה בינתיים עוצמת־הקרב ה־
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נערה

צעירה

באנגליה אוספת א ת ה ש ח ת ב י נ ו ת ל מ פ צ י צ י בי־ 17הפזורים על פ נ י ה ש ד ה ).(1942

גרמנית ו־ 60מפציצים הופלו ו־ 140נזוקו — מתוך
כוח תוקף בו  229מטוס! ) 291מפציצים המריאו
לעבר שווינפורט אך למעשה רק • 229התקיפו( .שלו-
שים וחמישה מטוסי־קרב גרמניים הושמדו.
אבידות מעין אלו העמידו בעייה חדשה בפני
הפיקוד האמריקאי .ההשפעה על מורל צוותי ההפ-
צצה לא היתה מבוטלת כלל .מול האיום האמריקאי,
הלופטוואפה הגביר במהירות א ת עוצמת כוחם של
מטוסי־הקרב היומיים שלו ,וכתוצאה מכך גברו אבי-
ר ו ת מפציצי ארה״ב .בששת החודשים אפריל—אוק-
טובר  ,1943למשל ,גדל מספר מטוסי־הקרב בגר-
מניה מ־ 152ל־ ,765ובצרפת מ־) 307בערך( ל־.505
האתגר הגרמני לא יכול היה להישאר ללא מענה.
התשובה נ ת נ ה ב מ ס פ ר כיוונים .פיקוד־האויר השמיני
דרש זה מ כ ב ד מטוסי־קרב ארוכי־טווח ,כדי ל ת ת
למפציצים ליווי לאורך כל הדרך למטרות דחוקות.
עתה נ ת ב ר ר עד כמה דחוף היה הצורך במטוסי־קרב
אלה.
רווחה ניכרת ותכופה לצוותי־ההפצצה באה עם ה-
מעבר מהפצצות־דיוק להפצצות־שטח ,כפי שהופעלו
על־ידי הבריטים .למעשה הפך מזג־האויר א ת הפ־
צצת־השטח לצעד הגיוני ,והוא החמיר והלך בסתיו

ונה

על

.1943

בנובמבר היו

תנאי־הטיסה רעים כשם

שלא

היו מזה שנים.
אפשר לומד שהר .א .פ .הוא שפתח את מ ע ר כ ת
ההשמדה נגד בירתו של היטלד בליל  19—18ב נ ר
במבד  .1943בלילה היסטורי זה שיגרו הבריטים
 444מפציצים כבדים נגד ברלין .פיקוד־האויר ה־
שמיני של אדה״ב הצטרף כבר אז למתקפה האים־
טרטגית נגד האויב הנאצי .ב־ 4ביולי  1942נ ע ר כ ה
התקפה אמריקאית ראשונה על היבשת על־ידי שישה
מפציצי בוסטון קלים ,שהתקיפו ש ח ת ־ ת ע ו פ ה של
בהולנד .בחודש שלאחד־מכן ,ב־17
הלופטוואפד,
באוגוסט ,ערכו שמונה עשר מפציצי בי־ 17כבדים
את התקפתם הראשונה לאור היום על היבשת ,בהם־
ציצם מטרות ברואן—סן אוטרוויל.
חיל־האויד האמריקאי הופיע לראשונה מעל אדמת
גרמניה ב־ 27בינואר  ,1943כאשר נוח מפציצי בי־17
הרעיש את ווילהלמסהבן מן האויר .ככל שהלכו וחת־
עצמו כוחות ההפצצה והליווי שלו ,הרחיב פיקוד־הא־
ויד השמיני א ת הפצצותיו היומיות עמוק יותר לתוך
גרמניה .חמישה־עשר חודש לאחר ההפצצה האמרי־
קאית הראשונה על גרמניה וארבעה חודשים לאחד
התקפה רבתי ראשונה של הר.א.פ• על ברלין )נובמבר

דלי!
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 (1943הפציץ את ברלין כוח קטן ,בן שלושים מטוסי
בי־ .17כעבור יומיים ,ב־ 6במארס  ,1944נערכה
ההתקפה האמריקאית הראשונה בקנה־מידה מלא ,על
הבירה הנאצית .ביום זה הטילו  660מפציצים כבדים
 1600טון פצצות על ברלין באור יום מלא ,כשהם
מוגנים על־ידי מטוסי־קרב מרחיקי־טום ,שהפכו את
הפצצת ברלין למעשית.
תגובת הלופטוואפה להסתערות על ברלין היתה,
בדרך הטבע ,נמרצת .סכנת־ד,השמדה הפכה עד מהרה
לממשות קשה לגבי הגרמנים בשנת  ,1944שעד,
שד,ר.א.פ .הלם בלילה וחיל־האויר האמריקאי היה
מגיע בעקבותיו למחרת היום ,בעוד ברלין נתונה
בפינוי הריסות ובכיבוי התבערות של הלילה הקודם.
שנה לאחר ההתקפה האמריקאית הראשונה על ברלין,
במארס  ,1945על אף תפוקת־השיא של מטוסי־קרב
בגרמנית בשנת  ,1944הגיעה המתקפה נגד הבירה
הגרמנית לשיאה ״מעת לעת״ .בתקופה זו שילח
פיקוד־האייר השמיני למעלה מ־ 1200מפציצים כבדים
נגד ברלין — ורע מזה :בעיני הגרמנים ,לווה כוח־
מפציצים אדיר זה כל הדרך אל המטרה וממנה ,על־
ידי  880מטוסי־קרב ארוכי־טווח.
מליל 18־ 19בנובמבר  1943ועד  10באפריל ,1945
כאשר הוצאה לפועל ההתקפה האמריקאית האחרונה
לאור היום נגד ברלין ,סערה ״המערכה על ברלין״
באכזריות ובעקשנות .בכמה מההתקפות אבדו לחיל־
האויר האמריקאי מאות אוירונים תוך שעות ספורות,
כתוצאה מפעולתם של טייסי־קרב גרמניים תקיפים
בדעתם .שנת  1944עלתה ,כמובן ,באבירות מרובות
ופרק־הזמן הרע ביותר של אותה שנה היה בחודשיה
הראשונים .כוח מטוסי־הקרב שעמד לרשות בעלות־
הברית בהתקפות ארוכות־טווח אלו היה מחוץ לכל
יחס לממדיו בששת החודשים האחרונים של המלחמה.
האבידות בהתקפה האמריקאית הראשונה שנערכה
על ברלין בממדים נרחבים היו כבדות ביותר .אולם
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זו היתה דק התחלה .בירת־גרמניה הופצצה חמש
פעמים נוספות בשבוע הפתיחה של המתקפה .יומיים
לאחר ההתקפה הכבדה הראשונה ,ב־ 8במארס ,1944
נערכה התקפה מרוכזת נוספת על־ידי פיקוד־האויר
השמיני .בהתקפה זו איבד חיל־האויר האמריקאי 54
מטוסים ו־ 396אויראים ,הוכחה לעוצמת ״המעוכה על
ברלין״ בימיה הראשונים .אולם האבירות עלולות היו
להיות מרובות יותר אילולא סיפקו מטוסי־קרב ארוכי־
טווח ליווי רצוף לאורך כל דרך הטיסה.
בהמשך המערכה השתתף בהפצצה על ברלין גם
פיקוד־האויר ה־ 15ומספר האבירות היחסי פחת בד
בבד עם התעצמותם של כוחות־הקרב האמריקאיים
ובמיוחד של ארוכי־הטווח .גם הר.א.פ .הגביר את קצב
גיחותיו ואבידותיו בהתקפות הגדולות הראשונות הן
הוכחד .נוראה למאבק המר שהתנהל בלילות בשמי
גרמניה בדרך לברלין .למשל ,בליל  24במארס ,1944
הודה הר.א.פ .באובדן  73מטוסים בהתקפה על ברלין
— דבר המשול להשמדת גדוד של חיל־רגלים —
תוך שעות ספורות!
לפיכך היתד ,״המערכה על ברלין״ אחת המערכות
האויריות הגדולות של המלחמה ,נמשכה שמונה־עשר
חודש ,וגרמה לאובדן אלפי אויראיס אמריקאיים,
בריטיים וגרמניים — ורבבות אזרחים גרמניים על
הקרקע ,למטה .טייסים וצוותים שיצאו לגיחות נגד
״ב׳ הגדולה״ )כך כונתה הבירה הנאצית בפי אויראי
בעלות־הברית( טסו בשחקים כבדי סכנה ,והתנסו
במבחן אש הנ״מ הכבדה ,אש תותחיהם ,רקיטותיהם
ומקלעיהם של מטוסי־קרב של הלופטוואפה ,שפרצה
במהירות מכל עבר .כן התנסו במשימה הקשה של
טיסה כושלת בחזרה לבסיס בנתיבים ארוכים מעל
טריטוריה עוינת ומעל שממותיו האפלות והנרחבות
של הים הצפוני.
בשנת  ,1928בשעת אחד המפגנים האוידיים הרא־
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שונים בשדה פוטס ,במדינת אוקלהומה שבארצות־
הברית ,התבונן רובוט ג׳ונסון בן השמונה ,כמכושף,
בשלושת טייסי צבא ארה״ב — ב״שלושת המוסקטרים״
של מלחמת העולם מסי  — 1שהציגו לראווה את
אומנותם .בו במקום החליט בוב ג׳ונסון להפוך לטייס
צבאי .כעבור שש־עשרה שנה ,ב־ 6במארס ,1944
נמצא ג׳ונסון מוביל כנף מטוסי־קרב של חיל־האויר
האמריקאי בהפצצה הכבדה הראשונה של הכוחות
האמריקאיים על ברלין .במרוצת הימים התבגר ,הצט-
רף לצבא ארצית־הברית כפרח־טיס ,קיבל את כנפיו,
הוצב לאיזור הקרבות והפך לאחד החשובים באלופי
טייסי־הקרב .״שלושת המוסקטרים״ עשו מלאכת תע־
מולה נאה.
בוב ג׳ונסון היה טייס־הקרב האמריקאי הראשון
באירופה שהשתווה בהישגיו להישגי קפטן אדי ריקנ־
בייקר במלחמת העולם הראשונה ,הוא אשד סיים את
המלחמה כשעשרינרוחמישה נצחונות מאושרים דשו־
מים לזכותו )לריקנבייקר היו בלי ספק נצחונות
נוספים שלא נזקפו רשמית לזכותו .ברשימת נצחו־
נותיו כלולים ארבעה בלוני תצפית( .באיזור האוקינוס
השקט הקדים מג׳ור דיצירד בונג את גונסון בהפרש
קטן מאד ,במוניטין של ״טייס אמריקאי ראשון
במלחמת העולם השניה שעלה על הישגיו של קפטן
אדי״ .בונג ,אלוף האלופים של ארצו ,זכה בארבעים
נצהונות עד סוף המלחמה ,אך לא האריך ימים לאחר
תום המלחמה .בשנה שלאחר כניעת יפאן מצא את
מותו במטוס־קרב סילוני בקליפורניה .ג׳ונסון ,לעומת
זאת ,הדל להשתתף בקרבות לפני שפלשו בעלות־

המזכירה המיבנית תדע להסמיק
המזכירות עלולות להתישן בעתיד ,אף אם
יישארו צעירות ויפות .כך על כל פנים ,סבור
קורנל,
מאוניברסיטת
לאלקטרוניקה
מומחה
ארה״ב ,בשם פרנק רוזנבלט .הוא פיתח מכשיר
המסוגל להאזין לשיחות ולהדפיס במכונת כתיבה
את תומך בדיוק כקצרנית בשר־ודם .תוך חמש
שנים ,הוא אומר ,אפשר יהיה לבנות מכונה
שתבצע את כל תפקידיה של מזכירה־פקידת
קבלה ,ובכלל זה הכושר להשיב לשאלות בעל־
פה.
אפשר אפילו לבנותה כך שתסמיק ותפגין
רגשות ,במידה והדבר רצוי .בבסיס מכונות
״חושבות״ אלו מונח נברון אלקטרוני הבנוי
כדוגמת חאי המוח של האדם.

הברית לצרפת ,שב לארצות־הברית והיא פעיל עדיין
בתעופה — בחברת ריפבליק לייצור מטוסים ,בפד־
מינגדייל אשר במדינת ניו־יורק.
מ־ 13במאי  1943ועד  8במאי  — 1944משך זמן
של פחות משנה — הפיל בוב ג׳ונסון עשריכרושמונה
מטוסים ,כולם בקרבות־אויר .הוא היה הרביעי ברשי-
מת אלופי־האויר האמריקאים ,והשני בזירה האירופית.
הישגו בהפלת עשרים־ושמונה מטוסים גרמניים בפחות

מטוסי דיפבליק פי־) 47תנדבולט( במבנה ,כשהם תרים אחר מטוסי־ירוט גרמניים בנתיבם של מפציצי
בעלות־הבריוז בדרכם לברלין.
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מאהד־עשר חודש הוא יחיד במינו בתולדות מבצעי
חיל־האויר האמריקאי באירופה.
מעניין ,כי תוקפנותו של ג׳ונסון בקרבות הביאה
עליו צרות בעצם יומ־נצחונו הראשון ,והיא ,כנראה,
גרמה אף לכך ,שמספר נצהונותיו לא היה רב יותר.
התקרית אשר עתידה היתד ,להשפיע על הקריירה
שלו התרחשה בשעת גיחה ביום  13ביוני  .1943בסוסו
עם טייסת  61של כנף־הקרב  56המפורסמת ,הבחין
גיונסון בתריסר מטוסי פוקה־וולף  190מתחת לטייסתו.
הטייסת לא פתחה בהתקפה על מטוסי־הקרב הגרמניים
ומשום כך הזדרז ג׳ונסון להיפרד מחבריו ולצלול
על ״השודדים״ שלא חשדו בדבר• הוא הפיל אחד
מהם בהתקפת־פתע .מנהיגה המהולל של ״עדת ה*
זאבים״ )כנף  ,(56קולונל יוברט זמקה ,נקט אף הוא
באותו טכסיס והפיל שנים ממטוסי־האויב.
כאשר חזר לבסיס אחרי הגיחה קיבל גונסון נזיפה
על שנטש את טייסתו .הוא נענש בחומרה כה רבה
עד כי לא העז עוד לנטוש מבנה במשך תקופה
ארוכה ,אף כי חלק על האיסטרטגיה שהיתה נקוטה
אז בידי מרבית הטייסות האמריקאיות — באורח
כללי ,ציפיה להתקפת האויב .זמו־מה לאחר נצחונו,
לאחר שהחמיץ הזדמנויות מצוינות אחדות להתקפה,
היפתע ג׳ונסון מאחור בעודו שומר על מקומו במבנה
וכמעט שהופל.
לבסוף שונו הטכסיסים ,אם כי בניגוד לדעתם של
קציני־תעופה בכירים באיזוו .מייג׳ור ג׳נרל או .א.
אנדרסון קיבל אישור רשמי להצעתו :טכסיסי־לווי
תוקפניים יותר בשביל פיקוד־האויר השמיני .מאז
שוב לא ״ישב״ ג׳ונסון בשלווה כשהוא מצפה שיתקי־
פוהו תחילה .ובהבינם שגישתו של גיונסון לקרב
נכונה מיסודה החלו חבריו ,אשר קודם־לכן ראו בו
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טייס נלהב יתר־על־המידה ,הולכים בדרכיו .מאותו
רגע החלה הטייסת תוקפת את ה״ג׳רי״ בהתלהבות
רבה — והנצחונות הלכו ורבו.
באורח אירוני — גיונסון מעולם לא הוכשר למטר
סי־קרב מבחינת הירי אויר־אויד — אם כי התברר
למעלה מכל ספק שהוא שולט בכך יפה־יפה .גיונסון
התגייס לצבא ארצות־הברית כפרח־טיס ב־ 11בנובמבר
 — 1941עשרים־ושלוש שנים בדיוק מהיום בו חגגו
קפטן אדי ריקנבייקר וטייסים אמריקאיים אחרים
בצרפת את סיום המלחמה באירופה ,ע ל ־ י ך י י ר י י ת
רקיטות והבערת דלק בשדה־התעופה שלהם שמאחורי
קווי־החזית בצרפת .הוא השלים את אימוני הטיסה
שלו בהצלחה ,פרט למקלענות ,דבר שחייב את הצבתו
כטייס־הפצצה הצריך עוד לעבור אימונים סופיים
במטוסים דו־מנועיים .ברם ,שישה חדשים אחרי נמל־
הפנינים עלה בידו להיות מוצב לכנף־הקרב מס׳ — 56
איש לא טרח באותם הימים לבדוק את רמת המקלע־
נות — ובפחות משנה נמצא באנגליה ,מתכונן להת־
מודדות עם הלופטוואפה האדיר.
הוא הגיע לאנגליה עם כנף  56ב־ 13בינואר .1943
רשמית פתחה הכנף כמבצעית כבר באותו חורף ,אך
כיוון שהיה עליה להמתין להשלמתם של כמד ,ממטו-
סיד״ נאלצו רוב הטייסים לשבת באפס מעשה עד בוא
האביב ,ורק אז פתחו בפעולות.
באפריל ,לאחר שביקש הצבה לעמדה מסי 48
במבנה הכנף )״צ׳רלי שבזנב״ — כלומר ,מטוס אחרון
במבנה שלוש הטייסות( ,יצא ג׳ונסון לגיחתו הקרבית
הראשונה .שישה חודשים לאחר־מכן היה לאחד מאלו־
פי־האויר .עד יום  6במארס —1944יומה של ההפצצה
האמריקאית הכבדה הראשונה על ברלין לאור היום —
היה גיונסון ידוע כאחד מאלופי־האויר החשובים ,והו-
ביל את הטייסת מס׳  61של ״עדת הזאבים״ המפורסמת
של קולונל זמקה ,שהגנה על שלוש התיבות הראשו־
נות של מפציצים כבדים באותה התקפה היסטורית.
כל טייס אמריקאי בפיקיד־האויר השמיני ידע כי
במוקדם או במאוחר יצטרף גם פיקוד־האויר למערכה
נגד בירת גרמניה .לפיכך ,כתום ארבעה־עשר חודשי
התקפות על מטרות אחרות בתחומי גרמניה ,ב־3
במארס  ,1944כשנצטוו מטוסי־קרב ומפציצים אמרי-
קאים לטוס לברלין ,היו הטייסים מוכנים למבצע אולם
מחמת מזג־האויר נאלצו המפציצים לחזור.
כוח־מפציצים קטן פרץ דרכו לשם למחרת היום
ממש ,ב־ 4במארס ,ולא נתקל בקשיים בלתי־רגילים.
בשעות המאוחרות של  5במארס הוכנו פקודות
המבצע שכיוונו  800מפציצים כבדים להתקפה על
ברלין למחרת היום .בדרך הטבע ,גרמה קבלת הפקו-
דות בבסיסי־קרב והפצצה ברחבי־אנגליה להתרגשות
ולציפיה .ארצות־הבריח נמצאה במצב־מלחמה עם
גרמניה הנאצית מזה שנתיים ושלושה חודשים.
״השמיני״ פעל מאנגליה מזה שנה וחצי ויותר .הגיע
הזמן שבירתו של היסלר תחוש את ^ובד פצצותיו
של פיקוד־האויר השמיני ותשא עיניה אל המראה
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מפציצי בי־ 17פורקים את מטען־ההוס שלהם מעל ברלין.
נורא־ההוד של מאות מפציצים אמריקאיים בעלי
ארבעה מנועים ,הפורקים מטענים קטלניים לעיני
השמש מעל הגדולה בעריה של גרמניה — העיר אשר
עליה אמר גרינג ,מפקד הלופטוואפה ,כי לעולם לא
תועמד בנסיון נזה.
אולם במארס  ,1944היה מתן ליווי מטוסי־קרב
למפציצים כבדים בטיסה כה ארוכה משימה אדירה.
רק מעטים ממטוסי־הקרב החדשים ,ארוכי־הטווח,
שאיפשרו את ההתקפה על ברלין ,היו כבר בנמצא.
ברוב המקרים היו אלה מטוסי פי־ ,47שלא היו
מסוגלים גם לטוס הלוך וחזור כל הדרו וגם להתמודד
עם האויב .לפיכך היה צורך לעבד לוח־זמנים שעל־
פיו ליוה חלק ממטוסי־הקרב את המפציצים מרחק
מסוים ,ולאחר־מכן הוחלף על־ידי מטוסי־קרב אחרים,
תהליך העברה חלקית.
כנף  ,56שמבחינת מספר נצחונותיה היתה ,בתום
המלחמה ,ליחידה השניה בפיקוד־האויר השמיני ,הטי־
0ה מטוסי פי־ 47במשך המלחמה כולה ומכאן שהיתר,
מצוידת במטוסים אלה גם במארס  .1944כנף — 4
יריבתה הגדולה ביותר של  ,56שבסופו של דבר זכתה
למקום הראשון ,בהפרש מזערי ,אך זה צוידה במטוסי
פי־ ,51גם ה־ 56וגם ד,־ 4נימנו עם כנפות־הקרב
הרבות שהוקצו לתפקידי ליווי בהתקפות על ברלין.
מטוסי התנדרבולט של ה־ 56עמדו להתפצל לשתי
קבוצות למבצע זה — שלושים־וחמישה מטוסים בכל
קבוצה .הקבוצות עמדו להיפגש עם המפציצים בעת
ההתקרבות לגרמניה ,ולתת סיוע לחדירה.

באותו זמן נמצאו צרפת וארצות־השפלה תחת מגף
הכיבוש הנאצי .כל טייס שהמריא לגיחת־ליווי ונכנס
לתוך שטח מוחזק ביד -האויב ,ידע כי כעבור שעה
או שעתיים יהא עליו לחזור ולטוס לאנגליה לרוחב
הים הצפוני .אם יופל מעל צרפת ,הולנד ,או בלגיה,
או ייאלץ לנחות שם כתוצאה מאוזלת־דלק ,יתפרש
הדבר כנפילת בידי הגרמנים .לכן לא היה האויב
ראש־דאגתם של טייסי־הקרב .כל אחד מהם חרד
למטעו־הדלק שלו בפעולות הארוכות יותר והדברים
אמורים במיוחד לגבי טייסי הפי־ 38והפי־.47
בליל ה־ 5במארס הוזעקו טייסי כנף  56ונאמר
להם להיכון למבצע רב־חשיבות שאליו יצאו למחרת
הבוקר .היות ומספר הטייסים בכנף לא היה רב כמו
בשלביה המאוחרים יותר של המלחמה ,ידעו הטייסים
כי על רובם יוטל להשתתף במבצע .מתוך ידיעה זו
ובתחזית מזג־אויר משופר למחרת היום ,הקדימו
טייסי־הקרב של הכנף בהיילסוורת לשכב לישון .שלא
בצוותי המפציצים ,לא נודע לרבים מהם שהם יוצאים
לברלין אלא למחרת היום.
בשעה  4.30בבוקר שלמחרת ,התעורר לויטננט בוב
ג׳ונסון לקול המהום מפציצים כבדים בשמי־הלילה
החורפיים .לאחר שג׳ונסון התלבש ולא שכח לכרוך
צעיף־משי על צווארו מתחת למעיל העור ,ולאחר
שבדק בקפידה את החנית שנשא במגף הימני ,פנה
בחשיכה לעבר צריף חדר־האוכל .הוא קלה פרוסות־
לחם אחדות על גבי תנור־הברזל שבמדכז־הצריף
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ושתה ספל קפה .תוך רגעים מספר יצא לחדר־המבצ־
עים של טייסת  ,61שם בדקו הטייסיע את המקום
שבו יטוסו במבנה ואת ציודם הטיסתי .הם לא ידעו
עדיין יעדם לאותו יום.
גייפ הביא את אנשי טייסת  61לתדריך הכנפי,
שם נתנו תשובות למספר רב של שאלות הטייסים.
מסך הסתיר מפה ענקית על אחד הכתלים .לאחר
שטייסי שלוש הטייסות התישבו במקומותיהם ,עלה
קציךהמודיעין הכנפי על במה קטנה בחזית החדר
והסיט את המסך בתנועה חדה .קריאת־אפתעה הוש־
מעה מפי הטייסים .הסרט הדק שסימן את הנתיב,
נמתח מאנגליה — לברלין .תוך התלחשויות והתרגשות
כללית ,תידרך קצין־המודיעין את הכנף על הגנת
הנ״מ וההתנגדות הצפויה של האויב ותהליכי־מילוט.
קציךהמטאורולוגיה הופיע אחריו — והסביר לטייסים
את התנאים שבהם ייתקלו בדרכם ללב גרמניה
ובדרך חזרה.
שלוש הטייסות של כנף  56היו מס׳  62 ,61ו־.63
מפקדה של ה־ ,61טייסתו של ג׳ונסון ,היה אחד
מאלופי־האויר הגדולים של המלחמה ,פרנסים ם.
גברסקי .ג׳ונסון שימש אחד ממפקדי הגפים בטייסת
 ,61ועתיד היה לסיים את המלחמה כשני ברשימת
בעלי נצחונות־האויר המאושרים באירופה ,אחרי

76

גברסקי .ה־ 61היתד ,באותו זמן טייסת מצטיינת.
מפקד הכנף ,קולונל יוברט זמקה ,השלים את
התדריך .הוא הודיע כי ה־ 56תתחלק לשתי קבוצות.
הוא יוביל את הקבוצה הראשונה וג׳ונסון את השניה.
לויטננט־קולונל דייב שילינג ,שעתיד היה להיות
הרביעי ברשימת האלופים בזירת־הקרבות האירופית
— לא שותף במבצע ,ואף לא גברסקי.
לפיכך עמד ג׳ונסון לפקד על שלושים־וחמישה
מטוסי פי־ — 47מחצית המספר הכולל של מטוסי־
הכנף .ההמראה נקבעה לשעה  .10.32במקרה ולא תי־
תקל הכנף בהתנגדות מצד הלופטוואפה בעת מילוי
משימת־הליווי ,הוטל עליה להנמיך בדרכה הביתה
ולצלוף על מטרות שיזדמנו להן.
טייסי טייסת  61וקציניה עלו שוב על הגייפ שלהם
ונסעו חזרה לבנין הטייסת .לאחר נסיעה קצרה הגיע
הג׳יפ ליעדו והמירוץ היומי אל ״הקרוסלה״ בעלת
ששת הפתחים החל .טייסים זינקו מהג׳יפ שהיה עוד
בעצם נסיעתו .הנהג תפס מקום אחרון בטכס־הבוקר,
מאחר שהיה עליו להחנות את הגייפ .טייסי־קרב
בתפקיד מעולם לא הוטרחו על־ידי עיכובים.
בתדריך הטייסתי השמיע ג׳ונסון דברים קצרים.
הוא אישר את סדר הטיסה ,שירטט בקווים כלליים את
ההודאה למבנים הדוקים וקרביים והזהיר את אנשיו,
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קר ,קר
החורף החל מוקדם ב ש ב י ל 20
בצבא הנורבגי .הם שרויים ב א מ צ ע
קגד ברמה ה ה ר ר י ת הרדנגרווידה,
מ ט א ת כושר גוף ה א ד ם ל ע מ ו ד

סרבני הגיוס
ת ו כ נ י ת ניסויי
ש מ ג מ ת ה לק-
בקור קיצוני.

 20המתנדבים ,שהניסויים באים אצלם
שרות בצבא ,מקבלים תזונה מיוחדת.
האכזרי ביותר קשור ב ה ש א ר ת האנשים
בטגופרטורת אפס מ ע ל ו ת ב מ ש ך  12שעות,
ערומים וקשורים ב ש ק י צמר דקים ,שעה
שירים ר ו ש מ י ם א ת השינויים הגופניים
ארמים בתם.

במקום
המבחן
בחוץ
כשהם
שמכ־
הטת־

שעליהם להיות עירניים .לאחר־מכן ניגשו הטייסים
לארונות־הקיד והוציאו מן התאים מצנחים ,חזיות־
הצלה ״מיי ווסט״ ,כובעי־טיסה וכדומה .ג׳ונסון נטל
עמו כפפה אחת בשביל ידו השמאלית שתהיה מ ו נ ח ת
•על ידית ה מ ת כ ת של המצערת רוב זמן הטיסה.
במארס ,מעל אנגליה וגרמניה ,היו הטמפרטורות שמעל
ל־ 20,000רגל נמוכות מאפס מעלות ,ואף־על־פי שתא־
הטייס היד ,מחומם חלקית ,שרד בו ,בגובה רב ,קוד
ניכר למדי .הטייסים התגודדו סביב הצריף ושעות־
הבוקר זחלו בעצלתיים.
השעה היתה מ ס פ ר דקות אחדי עשר .ג׳ונסון איחל
הצלחה לאנשיו והם יצאו למטוסים .תוך שתי דקות
טיפס ועלה על כנפו של ת נ ד ר ב ו ל ט סמוק־חרטום,
שהמלים ״אול האל״ נצבעו על דופנו .לפני חלוף
היום עתידים היו מוביל־אדום־קיוורת — זו היתד!
קריאת הראדיו של גיונסון — ואול האל לעמוד בנסיון
שהיה משול לשם המטוס.
מנועו של מטוס־הקרב השמנמן החל מתקתק כמה
דקות לפני  10.32ולאחד שג׳ונסון הקשיב למספר
מלות־עידוד מפי ראש־הצוות שלו ,נסע ה ת נ ד ר ב ו ל ט ,
שמיכל נוסף מיוחד בן  150גלון היה תלוי לו מ ת ת ת
לגחונו ,אל קצה המסלול שחור־הזפת אשר ממנו עמדה
להמריא ה־ .61ללא תקלה הצטרפו יתר מטוסי־הקרב
של קבוצה ב׳ מאחורי מוביל־אדמדקיוורת ונסעו
בעקבותיו אל המסלול.
מחצית מטוסי־הקרב התישרה על אחד משני מסלולי
•שדה היילסוורת ,והמחצית השניה — על המסלול
•השני .ב־ 10.32החלו מוביל־אדום־קיוורת ומס׳  2שלו
ממריאים בשאגה אל קצהו הדחוק של אחד המסלולים.
ברגע שעברו א ת הצטלבות המסלולים ,החלו שני
מטוסי קרב ממריאים מן המסלול השני .תוך דקות
ספורות נמצאו כל שלושים־וחמשת מטוסי הפי־47
באויר ,כשהם חגים בפניה שמאלית רחבה ,ולאחר־מכן
מתישרים בכיוון — כמעט ישר מזרחה .שלושים־
וחמישה מטוסי־הקרב של קולונל זמקה — יתר מטוסי
ה־ — 56נמצאו במדחק־מה מהם.

העננים המעטים שכיסו את שמי־אנגליה נשארו
מתחתם• תוך נסיקה רדודה וקלה כדי לחסוך דלק,
נקבע ההספק ב־ 1000סיבוב לדקה ו־ 29אינטש של
פספית .גיונסון הביט לאחור ומסביב! מטוסי הפי־47
שלו טסו במבנה מושלם ,הדוקים מאחוריו .הוא הוביל
שלוש טייסות בעלות עוצמה מופחתת — שלושים־
וחמישה מטוסי־קרב בסך הכל .בדלך־כלל ,שיגרה כל
טייסת שישדרעשר מטוסים לפעולה קרבית .עד מהרה
השאירה הקבוצה את הנוף האנגלי מאחוריה כשהיא
טסה במהירות של  150מילין ויותר לשעה בנסיקה
הדרגתית .ה ת נ ד ר ב ו ל ט י ם הרעימו הלאה ומעלה —
מעל הים הצפוני ואל חוף הולנד ,מדי־גובה רשמו
עליות ק ב ו ע ו ת  8000 ,7000 ,6000 :רגל .עתה הוכנסו
המדחסים לפעולה והטייסים עברו לשימוש במיכלי
הגחון ,כדי לצרוך תחילה דלק זה ,מאחד שאת
המיכלים הנוספים יהיה צורך לסלק במהירות במקדה
של פעילות בלתי נמנעת.
הגובה מגיע ל־ 12,000 ,11,000 ,10,000דגל .מחוץ
למשטח מים אינסופי אין להבחין בשום דבר למטה.
רוחבו של הים הצפוני בקו־רוחב זה הוא למעלה
ממאה מילין .זוהי טבילה צוננת לטייס הנאלץ לנחות
במים בדרכו למטרה או בחזרה .מטוסי־הקרב קטומי־
האף פולחים את האויד בהתמדה בדרכם אל על.
טייסים בודקים את מפסקי מקלעיהם ,מתחילים לתור
בעיניהם אחר הצללית שתרמוז על התקרבות ליבשה —
לחוף ההולנדי .מחוג מד־הגובה מראה 16,000 ,15,000
ד 17,000רגל .חוף־הולנד אינו יכול להיות דחוק עוד.
ג׳ונסון מצווה על שלוש הטייסות להתפרס במבנה
קרבי.
ה ת נ ד ר ב ו ל ט י ם נפרשים ברחבות ,נכנסים ל מ ב נ ה
שהוא קרוב לשורה חזיתית ,ממשיכים לנסוק באלכסון.
הגובה מגיע ל־ 25,000 ,24,000 , 23,000דגל .עתה נראה
כבד חוף־הולנד מנגד .כל אחד מהטייסים מסיט את

טיפה נמוכה  -כמחקר
ק ב ל ת ה ח ל ט ו ת על־ידי טייסים הטסים בגבהים
נמוכים ב י ו ת ר נ ב ד ק ת בדרך הקשה ב י ו ת ר —
כלומר על־ידי טייסים הטסים ב ג ב ה י ם נמוכים
עד להחריד.
הם מטיסים א ת מטוסיהם ה ק ט נ י ם
 60ע ד  180ם״מ מעל הקרקע ,ישר כלפי
במבוק שגובהו  9מטרים .הם קרבים
״מושכים״ מעליו ,א ח ר יורדים מעברו
וממשיכים בטיסתם .ת ג ו ב ו ת י ה ם ו ה ת נ ה ג ו ת
נרשמות אלקטרונית.

בגובה
מחסום
אליו,
השני
המטוס

המחקר ,ה נ ע ר ך על־ידי א ו נ י ב ר ס י ט ת אוהיו,
ח ש ו ב ל א רק ב ת ע ו פ ה החקלאית ,כי אם גם
בתעופה ה צ ב א י ת בה מרבים ל א ח ר ו נ ה ל ה נ מ י ך
טוס.
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המפסק של בוונת־הידי .על זגוגית־הכיוון
המעגל הצהוב .הגובה 27,000 :רגל.

מופיע

הקבוצה חוצה את קו החוף הנראה למטה .הנוף
מתחת מעומעם בגלל אובך כללי ,אך השמים צחים
מענן .הקבוצה חולפת מעל האי וולכרן ...מעל הזוידד־
זה .ממול מופיעות תיבות המפציצים המובילות אשכו־
לות של צלליות קטנות .למעלה משלושים מפציצים
בכל תיבה — בי־ 17״מבצרים מעופפים״ .ג׳ונסון
מוביל את הקבוצה לעבר ״הידידים הגדולים״ .משלוש
הטייסות ,מובילה ה־ .63טייסת  61של ג׳ונסון נמצאת
מעט אחורנית ,ומטוסי הפי־ 47של לויטננט מייק
קווירק — ה־ — 62אחרונה בטור.
הנקודות ממול גדלות והולכות .בהתקרב מטוסי־
הקרב לתיבות המפציצים ,מתפצלות הטייסות ומת-
פתלות אל עמדותיהן סביב ״הכבדים׳ /אחד ממפקדי
הטייסות נוטל את שמונה הפי־ 47שלו וטס עמם ישר
מעל המפציצים! ג׳ונסון מתעקל שמאלה וטס לצד
מפציצים :קווירק שומר על האגף הימני .הם טסים
במרחק אלפי דגל מהידידים הגדולים — מתחילים
לטוס בפיתולים רחבים ,כדי שלי .להקדים את המפ-
ציצים האיטיים יותר.

ראש־החץ של הארמדה האוירית פורץ הלאה דרך
שמי הולנד מ־ 24,000עד  25,000רגל — כשטייסות־
הקרב מלמעלה .זמן־מה טסה לה ״התהלוכה״ קדימה אל
מעל שטח היבשה .אחר־כך היא מגיעה לסביבות
זוולה .התפוצצויות כבדות של נ״מ מנמדות את פני
השמים .אך התותחים למטה מכוונים אל המפציצים,
בהם נישא מטען הפצצות בדרכו לברלין.
קבוצת כתמים זעירים בלתי־מזוהים מנגד ,טייסים
נדרכים לקרב• ה״בוגי״ קטנים — מטוסי־קרב .ד.־56
מתכוננת להתמודדות .הבוגי מתקרבים והולכים —
בצדה של ה־ .56בהתקרבם נוטה ג׳ונסון לתוך פניה
שמאלית קלה כדי לקדמם פנים אל פנים .הם קרבים
והולכים ...עתה ניתן כבר להבחין בחרטומיהם הקטו־
מים ...הם עומדים לחלוף בדיוק דרך מבנה ד,־!56
ברגע האחרון ,כשאצבעות־ד׳,טייסים מרטטות ליד כפ־
תורי ההדק ,מרים מישהו קול זעקה ,תוך זיהוי ח-
טוף — הבוגי הם מטוסי פי־ !47הם טסים ישר בינות
למטוסי ה־ .56זוהי קבוצה חדשה .זהו מצב מסוכן...
אך הטייסים חסרי־הנסיון אינם נפגעים ...הם מבזיקים
ונעלמים מאחור ...איש אינו נתפס לטעות ,איש אינו
פותח באש על חבריו,
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מטוסי תנדרבולט של חיל האויר הצרפתי החופשי במלחמת העולם השניה
במשך דקות מספר נמשכת הטיסה ללא תקלות —
ואז מתגלים ״בוגים״ באחד האגפים .שוב משתררת
מתיחות בקרב טייסי־הקרב המלווים ...״הבוגים״ מת-
קרבים יותר ויותר ...חרטומים קטומים! האם אלה
מטוסי פוקה וולף פ.וו.״ 190או פי־ ?47אין הם סוטים
מנתיבם ...עתה הם כמעט בתוך מבנה ה־ .56״אלה או-
תם הבחורים,״ צועק מישהו ברדיו ...ושוב בולמת
״עדת הזאבים״ את אשה — ומקללת .הטיסה הסדירה
נמשכת .השמים נקיים .המפציצים אינם משאירים
עקבות־התעבות.
ואז ,מנגד מתגלה הגבול הגרמני .ברגע זד,
שוברים שמונת הפי־ 47של לויטננט קווירק ימינה.
הם נכנסים לצלילה ...גיונסון מתבונן מתוך ריכוז
אך אינו מצליח להבחין בדבר .הוא שומר על מצבו
במבנה .מטוסיו של קווירק נעלמים במהירות למטה.
ואז ,ברדיו ,שומע ג׳ונסון את קריאות אנשיו של
קווירק ...הם נכנסו לקרב• הם איתרו את עדת
מטוסי המא־09ו כשהם נוסקים להתקפה מלמטה,
תקפו את מטוסי־האויב במפתיע ועתה נתונים הם
בעיצומו של קרב עז .קווירק אומד את מספר
המטוסים בעדת האויב בשלושים.
ג׳ונסון מתקשר עמו ושואל למקום הקרב .אין
תשובה .הוא קורא לו שוב ,תוך תקווה להצטרף
להתמודדות .קווירק עסוק יתר־על־המידה ...ואולי
מבקשים אנשי טייסת  62לשמור את ״השודדים״
לעצמם׳ מכל מקום טייסי שתי הטייסות האחרונות
המלוות את המפציצים מלאי רגש־קנאה חודר .גיונ־
סון פונה בקשת רחבה שמאלה ומרחיב במקצת את
תחום חיפושיו ,הטייסת השניה פונה ימינה — דרומה
— באותה מטרה .אולם הם אינם מגלים מטוסי־קרב
עוינים .גיונסון חוזר ופונה פנימה ,אל המפציצים,
בעת שנהר־המטוסים הולך וקרב לאגם דימר —
סימךהיכר שאין לטעות בו בדרך לברלין .הטייסת
השניה מצוייה עדיין מדרום .ולכן מתקרב גיונסון
למפציצים וטס מעל התיבות .בהגיעו לתיבה הקד־
מית ,הוא נכנם לפנייה שמאלה• שלוש תיבות המפ-
ציצים ,שכנף  56מגוננת עליהן ,טסות הלאה בהוד
ובשלווה — תריסרי מבצרים בכל אחת מהתיבות
הצפופות.
אפו הקצוץ של האול האל סובב אט־אט צפונה...

והרחק ממול מבחין ג׳ונסון בכתמים חשודים .השעה
 .11.40הם מתקרבים מצפון .ג׳ונסון מתבונן ורואי.
כיצד הם הולכים וגדלים ,כנראה שאלה שוב אותם
מטוסי פי־ 47שכבר חלפו פעמיים דרך המבנה של
ה־ .56הוא אומד ברדיו לפי־ 47שמאחוריו :״שימו לב
לקופים הללו שלפנינו.״ אותה שעה מסתבר לו שה־
מבנה המתקרב אינו מורכב ממטוסי פי־ .47שודדים!
לתוך המיקרופון הוא צורח :לעזאזל ,אלה פוקה־
דולפים! תנדרבולטים משליכים מיכלים ,מתפרסים
ופונים כלפי מטוסי־הקרב הנאציים המסתערים .פני
הגרמנים אל תיבת המפציצים שבראש .ג׳ונסון כה
קרוב למפציצים שאין כל סיכוי לבלום את מטוסי־
הקרב הגרמניים בטרם יגיעו למטרותיהם.
עדת מטוסי־הקרב מתקרבת עתה במהירות — אלה
מטוסי פ.וו.־90ו ומא־ ; 109ניתן לזהותם בנקל .גיונסון
מכוון את תמדונו בדיוק של שניה .ברגע שהגרמנים
מגיעים אליו הוא מניף את מטוסו בפניה חדה ימינה
במטרה למשוך אל מאחוריו את מטוסי־האויב...
המצערת פתוחה לרווחה .מטוסי־הקרב מבזיקים יח-
דיו ב־ 600מילין ) 1000ק״מ( בשעה .תוך שניה הם
מעבד לתנדרבולטים וחודרים פנימה אל תיבת
המפציצים הראשונה .גיונסון הולך ומהדק את פנייתו
ימינה וכמעט לאלתר הוא ״יושב על זנבם״ של השו-
דדים .הללו מתעלמים ממטוסי־הקרב האמריקאיים

פצצות האטוט משפיעות...
יתכן שפצצות־אטום מ ש פ י ע ו ת על נזזג־
האויר אחר הכל .למרות הכחטותיהם של גופים
רשמיים ,יש סימנים לכך שגבר הלחץ באזורי
לחץ־גבוה באטמוספירה ,אולי כתוצאה מניסויים
אמריקניים ורוסיים בגובה רב .ד״ר ארווינג
קרוק ,ראש מפעל לפיתוח מפעלי מים בארה״ב,
סבור כי גברה עוצמתו של ״זרס־הסילון״ בחצי־
הכדור הצפוני וכי נוצר זרם־םילון גס בקווי
הרוחב הדרומיים .הוא מצא סמיכות בין חריפות
זרס־הסילון לבין החורף הקשה במיוחד שפקד
את אירופה בשנה שעברה.
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ותוקפים את המפציצים .עתה נדרכים המטוסים הגדו-
לים לקראת הלם ההתקפה ...מקלעיו של כל אחד
מהמבצרים המעופפים עוקבים אחרי מטוסי־הקרב
הגרמניים וגלי האתר מלאים קריאות־אזהרה מתוך
להט־הקרב.
המרחק בין מטוסי־הקרב הגרמניים לאמריקאיים
הוא כה קטן עד שמקלעני המבצרים אינם יכולים
להבחין בין רע לצר .ג׳ונסון רואה כיצד נכנסים מטו־
סי־האויב לטווח מקלעיו ...הוא מתחיל לעבור על
פניהם .משמאלו נתקל מבטו בעדה נוספת ,מעט
מזרחה .תוך חלקיק של שניה הוא מבחין בעדה שלי-
שית ,למעלה .כל מבנה מכיל משלושים עד ארבעים
מטוסי־אויב!
שמונת התנדובולטינז של ג׳ונסון ,היחידים הפנו־
״ ם עתה להגנה על המפציצים ,סוגדים את הטווח
מאחורי המבנה שלפניהם .אולם הגרמנים עלו כבר עד
המפציצים .השמים מוארים .פגזי עשריט־מילימטר של
האויב מטילים התפרצויות לבנות לתוך מבנה המפצי־
צים .דקיטות מציירות קווי עשן מזוגזג כשהן פור־
צות כלפי המטוסים הכבדים .הבי־ ,17עשרה מקלעי
 0.50אינטש בכל מפציץ ,פותחים באש — תנדר־
בולטים ...עתה מאוחר מדי לפנות הצדה .המפציצים
יורים במטוסי־האויב ובמטוסי־המגן שלהם — ללא
אבחנה .הפי־ 47פותחים באש על הגרמנים שלפניהם
והללו תוקפים את המפציצים במקלעים ,בתותחים
וברקיטות .מטוסי־הקרב מבזיקים דדך המבנה ,מתחת
למפציצים ,מעליהם ובצדם.
מצנחים מתחילים לבצבץ בשמים .הפעילות כה
מתוחה ,כה קטלנית ,שקשה לרדת לעומקה .שתי
העדות האחרות של מטוסי־קרב גרמניים בחרו בתיבה
השניה ובתיבה השלישית של המפציצים ופרצו
פנימה ,כשהן מתיזות אש מקלעים ופגזי תותחים
במבנים ,בלתי מופרעים על־ידי מטוסי־קרב מלווים.
טייסת  ,61הדבקה במטוסי־האויב ,חולפת סביב ,ודרך
תיבת המפציצים הראשונה ,יורדת מטה ויוצאת,

שידורים באמצעות ...בדור־הארץ
חוקרי ירח הרחוקים אמד ממשנהו  8ק״ם
בלבד על פני הירח יצטרכו להתקשר ביניהם
על־ידי ,הקפצת׳ השידורים על כדוו־הארץ .הסי־
בה לכך היא כי לירח אין יונוספירה אשר וזח־
זיר את השידורים .יידרשו שתי שניות כדי שהשי־
דור יגיע לכדור־הארץ ויחזור לירח .מרחק של
כ־ 800אלף ק״ מ.

כשהיא אינה מרפה מטרפה ואינה חדלה לירות.
גיונסון מבחין בעשרות מצנחים .אחד ממטוסי הבי־
 17מבוקע לשנים ...מכלול הזנב גולש לכיוון אחד,
יתר המרכב והכנפיים לכיוון אחר .עשרה בני־אדם
היו ונשמו בתוך המבצר לפני שגיות אחדות.
בי־ 17אחדים מתחילים לפגר ,יוצאים כליל מהמבנה
המוביל ,כשהם גוררים שובלי־עשן והגאיהם משות-
קים .כמה מהם צונחים לקרקע ,ועקבת־עשן שחורה
ועבה מאחוריהם ,עתה ממלאים מאה מצנחים את
השמים!
אחדים ממטוסי־הקרב הגרמניים מתרסקים בתוך
המפציצים הגדולים .להבה אדירה פורצת ושני
המטוסים מתחילים להסתחרר מטה .זהו מפגש פראי.
מספר מטוסי־אויב אחוזי להבות .האמריקאים משל־
מים מס כבד .גיונסון מתחיל להתקרב לארבעה מטוסי
פ.וו.־ 190בגובה  18,000רגל לערך .הוא מטיח את
המצערת קדימה עד הסוף ,ומתקרב משעה חמש .עד
כה טרם הפיל מטוס בפעולה זו ומטוסים נופלים
על סביבו לעשרות.
הפ.וו.־ 190קרובים יותר ויותר ,נכנסים לטווח,
גיונסון במצערת מלאה ,הוא אינו מסיר עיניו מאד־
בעת ה״פ.וו.״ הטסים במהירות רבה בשני גפים —
ממול ,מעט מצד שמאל .הוא משקיף דרך טבעת

״שעח השיחה  10.30ו־ 10שניות...40 ...30 ...20 ...״
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ברלין ,לפוי ההפצצה .איזור זה מצוי בדיוק מצפון לגן ״נזירגרטן׳׳ המפורסם על שתי
הנהר שפרה.

למטה :אותו איחר ,לאחר הפצצות מטוסי בעלות־הברית .במקרה זה נגרם הנזק כמעט כולו נ ל ־ י ד י אש.
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אותה.
ביעף,
הפ.וו.״
ג׳ונסון
וה־190

הכוונת שלו — אחד השודדים כמעט ממלא
בדיוק ברגע שאול האל נכנס להתקפה
חשים הגרמנים בסכנה שמאחוריהם .ארבעת
 190שוברים חדות כלפי מעלה ,בזוגות .אך
כבד פתח באש .התנדרבולט רועם ורוטט,
הנמצא מולו נפגע במקומות אחדים.
ג׳ונסון מושך במוט ההיגוי ונדבק לאויב המטפס.
אול האל יורק פגזים וכדורים נותבים ,הזורמים
ומתרכזים במטוס־הקרב האפור־שחור ,מכוכב־המנוע.
אשו של ג׳ונסון מדויקת ומסבה נזק קטלני.

מנועו של מטוס האויב נפגע״• דומה שהפרופלר
שלו מאיט את סיבוביו .שברים מתעופפים מהפ.וו.־
 .190דבר־מה נע למעלה .לפתע יוצא הטייס מתא
מטוס־הקרב ,הוא קופץ במרירות גבוהה וצונח מטה
במהירות .לאחר־מכן נפתח המצנח .הפ.וו.־ 190נופל.
מטוסי־קרב של האויב מפוזרים באיזור כולו,
יחידים ,זוגות זוגות ובקבוצות גדולות יותר .ג׳ונ־
סון ,מעודד־נצחון ,מבחין בשודד בודד ונכנס לנטיה
חריפה כדי ״לשבת״ על זנבו .הוא מציץ לאחור
כדי לוודא שמס׳  2שלו — טייס חדש — טס
בעקבותיו ומזדעזע בראותו גרמני יושב בדיוק על
זנבו של זה .הוא מהדק את פנייתו ,פינה כלפי
האוייב בכל עוצמת מנועו ,ושובר את ההתקפה .עתה
מלאים השמים בערך שלושים מטוסים נופלים.
ושוב רואה הוא מטרה לפניו .הוא מתמרן לעמדתי
התקפה ,אך אינו שוכח לוודא את מקומו של מלווהו.
בדיוק מאחוריו — מטוס־קרב גרמני נוסף .בפעם
השניה שובר ג׳ונסון את התקפתו ופונה חריפות כדי
לבצע יעף על מטוס־האויב .בכל גיחותיו לא איבד
מלווה .הגרמני נשבר ומסתלק כאשר גיונסון עומד
לעלות על זנבו.
המראה למעלה משול לגיהנוט .מטוסיס אחוזי־
להבות ומאות מצנחים נראים בכל הכיוונים .מעולם
לא ראה ג׳ונסון מטוסים בוערים ומצנחים במספר
כה רב .הוא מבחין במטוס־קרב נוסף המתפתל
מאחורי מסי  2שלו ,ועתה כמעט מתוך הדגל ,הוא
פונה ״על כנף״ כלפי האויב .הוא מצליח להרחיקו
בשלישית .זהו קרב מוזר .עד עתה יכול היה לרשום
לזכותו נצחונות אחדים אלמלא טרח להגן על מלווהו.
הדחק מעליו נתקל מבטו של ג׳ונסון בשני פ.וו.׳
 190היורים ללא הרף .ארבעה אויראים תלויים
מתחת למצנחים מול קלעי מטוסי־הקרב .הוא מושך
במוט בזעם ואול האל נוסק בזווית חדה .עתה הוא
יכול להבחין בבי־ 17הבוער ,שממנו קפצו האמרי-
קאים• הוא מעליו .אול האל נוסק כלפי מטוסי־האויב.
שעה שהם מתכוננים לבצע יעף נוסף על הצונחים,
פותח ג׳ונסון — רמצוי עדיין מחוץ לטווח יעיל —
באש שמטרתה להסיח את דעת הטייסים הנאציים.
הנותבים מושכים את תשומת־לבס של טייסי־האויב...
הם מנמיכים חרטומיהם כלפי הפי־ 47הנוסקים ומנסים
לידות .רק ג׳ונסון ומס׳  2שלו נותרו יחדיו .ששת
ד,פי־ 47הנותרים של טייסת  61נפוצו לכל עבר.
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היכן גוקונאאראפד?
האי טאיטאיריפוקצ׳י איננו עוד ,הודיע חיל הים
של ארה״ב .שם איום זה הינו במקרה שמו של
אחד האיים הזעירים הרבים של אטול אניוואטוק
היוצרים את גבולותיה החיצוניים של המטרה
עבור המילים הבליסטיים הביניבשתיים )(ICBM
המשוגרים מקליפורניה לאורך ״מטווח האוקינוס
השקט׳׳ .אבל מי יכול לבטא או אף לאיית מטרה
בעלת שם כזה ? לפיכך החליט חיל הים האמי
ריקני ,בשמחה רבה ,לקרוא לטאיטאיריפוקצ׳י
בשם ״ ג ׳ י ן ׳ ׳ .
פרט לטאיטאיריפוקצ׳י ,נמצאו גם איי אטול
קטנים אחרים בעלי שמות כגון בוקונאאראפו,
אלוגלב ומוזינבאאריקקו ,שהוענקו להם על־ידי
ילידי איי מ־רשל לפני דורות רבים .ציוריים
ככל שיהיו ,ברור שא.ין לש1חת אלו מקום בעידן
האטום ,ועתה נשמעת רשימת האיים כרשימת
תלמידים בכיתת בית ספר:
ה״נערים״ הם קית ,ג׳יימס ,סס ,פרד ,איסקר
וכר .והנערות הן ,בין השאר ,ננסי ,קייט ,פלורה,
דייזי ,קלרה ,ליוסי ,אירין ,איבון ומארי.
״שקיעה מעל צ׳ינימי״ הוא שם מעט יותר
רומנטי מאשר ״שקיעה מעל אוסקר״ ,אך כאשר
טיל מתרומם ברעם מכן שיגור בקליפורניה ,מןזיר
ויעיל יותר כאשר הטילאים נוידיעים על פגיעה
בין וורה לג׳יימס ,מאשר בין ויג׳ילי לאאראאאנב...

שני מטוסי־הקרב הגרמניים הולכים וגדלים ככל
שהם קרבים במהירות רבה .ג׳ונסון רואה את הבז־
קות־האור ממקלעי־הכנף שלהם• אף הוא פותח באש,
אך אינו מבחין בפגיעות .תוך התקרבות ,שוברים
הגרמנים לימינו של גיונסון וממשיכים לצלול .ג׳ונ־
סוד דוחף את המוט קדימה ובועט בדוושה הימנית,
צולל אחריהם• זעם ממלא את לבו בחשבו על
מטוסי־קרב של האויב הצולפים על אויראים צונ-
חים .לרגע מתרחקים הגרמנים ,שמהירות צלילתם
גדולה יותר! אבל אחר־כך מתחילים שני הפי־,47
הכבדים יותר ,להדביק אותם.
ארבעת מטוסי־הקרב ירדו נבר לכמה אלפי דגל
מעל הקרקע .הם מתמידים בצלילתם החדה — לכי־
וון האנובר במרחק לא רב משם .הריווח ביניהם מת-
חיל להצטמצם .מהירות־האויר גדלה בשעור גדל והו-
לך .450 ,425 ,400 ,375 ,350 ,325 ...שני התנדרבול־
טים מדביקים את הגרמנים אט־אט .הטייסים הגרמ-
ניים חשים שהם נמצאים במצב מסוכן .ללא אתראה,
הם נפרדים לפתע ...מס׳  2של המוביל הגרמני פונה
חדות לימין .שתי מטרות — ועל ג׳ונסון לבחור באחת
מהן .הוא ומלווהו ממשיכים לרדוף אחרי המוביל,
והגרמני השני נמלט על נפשו.
המרחק קטן והולד — וג׳ונסון נמצא כמעט בטווח.
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המתישר עתה ,מנסה כוחו בטכסיס ישן.

מטוס־האויב .נמוד־הכנף חולפת דרך טבעת כוונת־הירי

לפתע נעלם שובל העשן השחור הדק הזורם מציבור

ש ל ו מזנב עד ח ר ט ו ם — הוכחה שפנייתו הדוקה יותר

הפ.וו.־,190

אל

מזו של יריבו .קלעיו פוגעים לאורך גבו ש ל מ ט ו ס ־

המצערת וגוררת אותה במהירות אחורה .האויב סוגר

הקרב הגרמני מיחידת ה ז נ ב עד חיפוי־המנוע .ב מ ש ך

שהתנדרבולטים

שניה או שתים יורק אול האל אש על הגרמני מטווח

מקלעידהוא.

קרוב .ג׳ונסון מתקרב עד לקורבנו ממש ,מטה מטוסו

הפליטה
את

שלו.

מנועו

יחטיאו

השמאלית

ידו

בהתכוונו

את המטרה

אול האל מאיט

לגרום

של

ג׳ונסון

לכך

ויצופו לפתע

מול

אצה

— אך עדיין מתקרב אט־אט למטוס
במידה

הדרושה.

הגרמני

בדיוק

הגרמני

במאונך על כנפו השמאלית

נטוי

הטייס

עתה

בפנייה

אנכית.

ג׳ונסון חותך הדוקות מאחוריו ,סוגד את דרך נסיגתו

ימינה,

ומושך

ברגע

שהיריב

שמטוס־הקרב

מעלה

כלפי
חוזר

לחזור

כדי

לתחום

ראייתו,

צולל.

אף־על־פי

הגרמני

ליעף
חש

נוסף,
גיונסון

שהנו

כבר

קרוב לקרקע לאחר הצלילה הארוכה הראשונה ,דוחף
את

המוט

קדימה

האל

ואול

מבזיק

אחרי

תוך פנייה ,ומהירותו אינה כה גדולה עד כי תפריע

ג׳ונסון

ל ו להידבק לזנבו של האויב ,כפי שהגרמני התכוון.

הגרמני הנמלט .הפעם קצר הקרב .מטוס־האויב נפגע

הפנייה ההדוקה מביאה את גיונסון לטווח .הוא לוחץ

ואינו מצליח להגיע למהירות המכסימלית .הת-נדרבולט

על כפתור הירי .שמונה מקלעי ״נקודה־חמישים״ ש ו -

עולה עליו תוך צלילה ,פולח חלקות א ת זרם העשן

אגים ומטלטלים את אול האל .כדורים נותבים מסמ־

ונכנס לטווח ש ל מגע קרוב .מוטת כנפו ש ל מ ט ו ס ־

ג׳ונסון

וג׳ונסון

נים

נתיב

אוירי

אל

מטוס־הקרב

הגרמני.

מ ו ש ך את המוט לתוך קיבתו ורואה את צלליתו של

האויב
יורה

ממלאת
—

שוב

את

מעגל־הכיוון

מגששים

הקלעים

הכתום
אחרי

מטוס־הקרב

הוטס לתחרות ״גה
מלא את טופס ההרשמה הרצ״ב
אותו

בצרוף

ושלח

גזור באן

המחאת דואר אי המחאת

בנק ע״ם  2ל״י לפי הכתובת:
רשיון נהיגה מסי.

.מם׳ תעודת זהות.

שם המשפחה

שם פרטי
שכונה

רחוב״..
המועצה
תאונות

הלאומית
ת • ד•

למניעת

,15018

יפו

מספר.

מקצוע

ה ת ח ר ו ת פתוחה גם לאנשי צבא
83
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הגרמני .ה־ 190משמיט חרטומו ונפגע שוב .עתה
עולה האדמה לקראתו ישר למעלה .מטוס־האויב
אינו מושך מהצלילה.
לפתע רואה ג׳ונסון פ.וו.־ 190על זנבו של מס׳ .2
הוא מושך אליו את המוט ושובר את הרדיפה ,פונה
כלפי מטוס האויב — ומניסו.
ג׳ונסון טס נמוך מדי ופותח בנסיקה הארוכה —
חזרה לגובה רב .מלווהו נמצא בעמדת־הטיסה שלי.
הוא תוהה אם נכנס ה־ 190ישר לקרקע .בחושו פעם
נוספת לעזרת חברו נעלם יריבו מעיניו ברגע הקריטי.
הוא יכול להודיע על הפלה אפשרית — ותו לא!
שני התנדרבולטים פולחים את האויר כלפי מעלה
ברקיע בהיר וג׳ונסון סורק את השמים שמעליו תוך
חיפוש המפציצים ופעילות אפשרית העלולה להיערך
בסביבה .הוא אינו רואה דבר .מדי־הגובה רושמים
עליה מתמדת ועד מהרה נמצאים מטוסי־הקרב שוב
בגובה רב 17,000 ,16,000 15,000 :רגל .בעודו ממשיך
לנסוק ,הוא מגלה שודדים בשעה שתים ,יורים על
בי־ 17בודד .גיונסון מאיץ באול האל ימינה במוט
ובדוושה וממשיך בנסיקתו — ישר לתוך מטוסי־הקרב
הגרמניים .מס׳  2עוקב אחריו בנאמנות .המצערת
מלאה.
המרחק מצטמצם והולך במהירות וג׳ונסון מוכן
לפתוח באש ,כשהוא תוקף מאחור .מטוסי־הקרב
האמריקאיים הגיעו כבד כמעט לגובה הגרמנים
וג׳ונסון שם אצבעו על ההדק .הוא מישר את אחד
השודדים בכוונתו .אש! מקלעיו יורקים אש ואול
האל מזדעזע שוב .הגרמנים שוברים עתה חדות
שמאלה ונכנסים לצלילה .גיונסון מתגלגל ימינה ו-
מתחיל לרדת ,ברדיפה אנכית נוספת ,בעקבות שני
מטוסי מא־.109
למטוסי־האויב יתרון מהירות על פני שני הפי־47
והם מתרחקים והולכים .שני התנדרבולטים אינם
מרפים מהם ובמצערת מלאה מתחילה גם מהירותם
לגבור .אולם לגיונסון ידוע שלא יוכל להמשיך
ולשהות זמן רב מעל גרמניה במצערת מלאה ,כש־
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פגיעה כפולה
מיטאור עתיק פגע שתי פגיעות בכדור הארץ,
אחת בארה׳׳ב והשניה באוסטרליה ,לדברי מדען
בריטי .הוא הגיע למסקנה זו לאחר שבדק שני
מיטאוריטים ,אחד בן  225ק״ג שנמצא בארה״ב,
השני בן  32ק״ג שנתגלה בנארבורה ,אוסטרליה.
הוא קבע שהשנים לא זאת בלבד שהם דומים
מבחינה כימית ,אלא שגם המבנה האטומי שלהם
זהה,

הדלק מתמעט והולך בקצב מבהיל .הוא הרבה להת-
מודד עם מטוסי־קרב גרמניים ,ומלאי הדלק שברשותי
מתמעט והולך במהירות.
אף־על־פי־כן הוא מתחיל להדביק באיטיות את
ה־ 109הטס ישר מולו ומחליט להתמיד זמן־מה
ברדיפה .אט־אט גדלים ממדי מטוס־האויב בכוונת
כשד,מהירות גדלה והולכת בצלילה האימתנית.
מטה־מטה הם יורדים ,והקרקע הולכת ומתקרבת שוב.
גיונסון מתחיל להיכנס לטווח־ירי .עתה ,כשהוא
כמעט מוכן לפתוח באש ,הוא מבחין בשני שודדים
נוספים המתקרבים ,בדיוק ברגע שהוא מתחיל להק-
הות את זווית צלילתו ,בעקבות השודד הקרוב אליו
ביותר.
המרחק למטרה רב ,אך הזמן אץ לו לג׳ונסון.
הוא פותח באש בכל שמונת מקלעי הכנפים של אול
האל .קלעים פורצים ממטוסו כשהם מסומנים על ידי
מעוף־הנותבים .אולם עליו לנתק את המגע .מטוסי־
הקרב הגרמניים האצים לעזור לחבריהם קרובים אליו
ביותר וגיונסון פונה כלפיהם .הם מבזיקים זה ליד
זה ומהירותו הגדולה של כל צמד מפרידה ביניהם
תוך שניות .גיונסון אינו פינה לרדוף אחריהם .הוא
אינו יכול לזכור מתי פתח בהתקפות כה מרובות
ביום אחד ,כשהוא נאלץ לחדול שוב ושוב לפני
השגת נצחון .היום מלאים השמים גרמנים .עליו
לצאת מיד בדרכו חזרה.
מבט חטוף לעבד מטוסי האויב מגלה שהם מת-
רחקים מזרחה .הם בחרו להסתלק הפעם .תחמושתו
של גיונסון כמעט אזלה ,אך מלאי־הדלק הוא־הוא
המהווה את בעייתו העיקרית .הים הצפוני המשתרע
לפניו הוא רחב למדי כשחוצים אותו עם כמות
מוגבלת של דלק .בנוסקו שוב ,מבחין ג׳ונסון במר-
חק לא־רב במבנה של ארבעה פי־ 47הטם מערבה.
הוא קורא להם ברדיו ומזהה את סימוניהם; הללו
מהווים את אגפו השני של מוביל־קיוורת־אדום .גם
הם שבעו קרבות ביום הזה .ששת הפי־ 47מתחברים
למבנה אחד וטסים לעבר אנגליה .ג׳ונסון ׳מצווה על
הטייסים לצמצם מצערת ולמעט ככל האפשר בצריכת
דלק.
אחד ממטוסי הפי־ 47פגוע חמורות .עוד הם טסים
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מערבה וטייסו של התנדרבולט הנפגע מודיע ברדיו
שלא יוכל להגיע לאנגליה .המנוע ניזוק וחוסל.
ג׳ונסון מצווה עליו לקפוץ מגובה  18,000רגל .אולם
הטייס ,לויטננט אנדריו ב .שטראוס ,משיב שהקור
עז מדי בגובה זה .הוא יירד תהילה ל־ •5000יתר
הטייסים מלווים אותו מטה .הוא מפנה את חרטום ה־
פי־7ז< כלפי מטה בפעם האחרונה ומאבד גובה במהי-
רות .לאחר־מכן הם שומעים א ת קריאתו — ב־6000
דגל :״להתראות ,בחורים .אני מנתק את הרדיו שלי,
מגלגל את המטוס וקופץ.״ וכזאת הוא עושה.

אויב — וחזרה הביתה .ההתקפה על ברלין הוכתרה
בהצלחה.
זמן קצר לאחר שגלגלי מטוסו נגעו במסלול
והוא הסיע את אול האל אל איזור החניה ,השיב
ג׳ונסון ,בחברת יתר הטייסים ,על שאלות קצין המו־
דיעין .הטייסים היו בדעה שהלופטוואפד ,הטיל את
מלוא כובדו על שלוש תיבות המפציצים הראשו-
נות — מטוסי־קרב גרמניים במספר שלא נראה
בשחקים מזה כ ב ר ! כתוצאה מכך ,היו האבידות
האמריקאיות מרובות.

מצנחו של שטראוס מתנפח ונפרש ומטוס־הקרב
הנטוש מסתחרר מטה בספירלה מטורפת .גופו מטל-
טל קדימה ואחורה ,כמטוטלת .שטראוס אינו מצליח
לבלום את התנועה .הוא יורד קרוב יותר ויותר
לקרקע ,כשהוא עדיין מתנודד קדימה ואחורה ופוגע
באדמה בע-רפו ובראשו .חבריו ממעל חגים במעגלים
וצופים ומקווים שיקום .הוא מתרומם ,משפשף א ת
ראשו ומביט למעלה .הוא דואה שם א ת חבריו ,במ-
קום ב ו נמצא בעצמו לפני רגעים ספורים ,והם
יימצאו עד מהרה בבסיס ,בהיילסוורת .לאחר־מכן
הוא תוקע א ת ידיו בכיסיו ומתרחק בלאט מהמקום
בו נחת.

אף כי המטרה — ברלין — הופצצה בהצלחה,
אבדו לפיקוד־האויר השמיני  69מפציצים ) 690אנ-
שים( ,בלי להביא בחשבון א ת האבילות במטוסי־
קרב ,שהיו מועטות ) 11מטוסים( ,בהפצצה הגדולה
הראשונה על ברלין לאור היום .רצה המקרה וכנף
 56ליוותה אותן תיבות שבהן בחר האויב כ מ ט ר ו ת
להתקפותיו .כמה מהתיבות האחרות כמעט שלא
נפגעו וכמה מכנפות־הקרב האחרות החמיצו א ת רוב
הפעילות באויר .לג׳ונסון לא היתד ,סיבה לחשוש
או להתקנא במייק קווירק .אמנם ,מייק גילה עדת
מטוסי מא־ 109וצלל עליהם ,וניתן היה לחשוש שב־
חלקו של קווירק תפול מ ר ב י ת הפעילות הקרבית
באותו יום .אולם ,כעבור דקות ספורות בלבד הבחי-
נה טייסתו של ג׳ונסון בשלושת מבני־האויב הגדולים
שהסתדרד להסתערות על שלוש תיבות הבי־ 17שהו־
בילו בראש .ההתמודדות שהתפתחה עלתה בהרבה על
התכחשותו של קווירק.

יתר אנשי ה־ 61נאלצים להמשיך בטיסתם לאלתר.
ג׳ונסון מפנה א ת מטוס־הקרב המנהם שלו לעבר
אנגליה .השאר טסים בעקבותיו .השמיים נקיים
עתה כמעט כליל ממטוסי־קרב גרמניים .התנדרבולטים
של גיונסון נוסקים חזרה לגובה בטוח וחוצים את
הגבול לתוך הולנד .מולם מופיע ״מבצר״ בודד ופגוע,
והם מספקים ליווי המתקבל בהערכה מלאה .גיונסון
תוהה מה מספרם של אלה אשד לא יגיעו הלום .ע ד
מהרה הם מעל הים הצפוני.
תוך מעקב בלתי־פוסק אחדי מדי־הדלק בחלקה
האחרון של הטיסה ,צולחת ה־ 61א ת הים הצפוני,
חוצה ביעף א ת חוף אנגליה .כעבור חמש־עשרה דקות
נוספות נוחתים מטוסי־הקרב הגדולים בהיילסוורת.
שעה שהם מנמיכים ומתכוננים לנחיתה ,מציץ
ג׳ונסון בשעון הקבוע בלוח־מכשיריו .השעה .13.51
השעה עוד מוקדמת — ו״עדת הזאבים״ היתד ,עמוק
בתוך גרמניה ,נתקלה בארבע עדות גדולות של מטוסי

תנאי.החיים במאדים
ה ח י י ם במאדים ,ב מ י ד ה והם קיימים ,נתונים
לקרינה חזקה אולי מיליון מונים ב ש ע ת סופות
סולריות )של השמש( מאשר אורגניזמים שעל
כ ד ו ד ־ ה א ו ץ  .נוסף לזאת ,יצורים ב מ א ד י ם חייבים
ל ה ת ק י י ם ע ל אספקת א ד י מים שהיא פ ח ו ת מ־
 1/1000זו שבאטמוספירה שלנו .אפילו ב ת נ א י ם
אכזריים אלה ,סבורים א נ ש י ה מ ד ע כי מאדים
הוא כוכב־הלכת היחידי בו עלולה ל ה מ צ א צורת
חיים כלשהי ,אולי יצורים מיקרוסקופיים ,אך
בוודאי שלא ה1מו סאפיאנס.

גיונסון ופיקוד־האויר השמיני הפיקו תועלת מ ל ק -
חי הקרב המר ,בו נהרגו תוך דקות ספורות אוי־
ראים כה רבים בתיבות הראשונות .כך הגיעו למסק-
נה ה ב ל ת י ־ נ מ נ ע ת  :מטוסי־קרב חייבים לטוס במרחק
רב יותר לפני המפציצים ומשני עבריהם ,כדי שיוכ־
לו להניס עדות מטוסי־קרב עוינות המתכוננות
לתקוף.
ב־ 15במרס  ,1944בהפצצה גדולה נוספת ,נוסו
הטכסיסים החדשים — הלכה למעשה .מטוסי־הקרב
המלווים טסו הרחק לפני המפציצים ומשני ע ב -
ריהם .המאמץ הוכתר בהצלחה .אף כי לא כל הד,ת־
קפות נשברו ,היו האבירות קלות באופן יחסי ,וה-
טייסים הודו שהשיטה מצדיקה א ת עצמה .מטוסי־
הקרב הגרמניים יורטו על־ידי האמריקאים בהזדמנו־
יות אחדות בטרם עלה בידי הגרמנים לארגן את
התקפותיהם המרוכזות• רבים ממטיסיהם חוסלו לפני
שהיה סיפק בידם לבצע יעף ראשון נ ג ד המפציצים.
ההתקפה הגדולה הראשונה לאור היום על בירת
הנאצים ,שהיתר ,אחת המערכות המרות ביותר שד,ת־
חוללו בשמי גרמניה ,היתה ר ב ת משמעות מכמה
בחינות .לגבי ג׳ונסון היתד ,זו אחת מגיחותיו האח־
רונות .ביום  8במאי  ,1944סיים הארכה שניה של
תקופת־לחימה והוחזר לארצות־הברית זמן קצר לאחר
מכן ,באותו יום ממש בו נחתו בעלות־הברית בנור־
מנדיה .בארצות־הבדית יצא למסע הופעות למכירת
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איגרות־חוב ממשלתיות — כשהוא טם ממקום למקום
במטוס פי־ .47היה לו חבר להופעה באותו מסע ,אף
הוא טייס־קדב בעל־שם ,שהגיע מאיזוד האוקינוס
השקט בו טס במטוסי פי־ 38ורשם לזכותו עשרים
ושבעה נצחונות .זה היה ויצייד בונג.
לאחד המסע בארצות־הברית עלה בידי בובג
לשכנע את שלטונות חיל־האויר להחזירו לתפק־ד
קרבי ,והשמיד שלושה־עשר מטוסי־אויב נוספים לפני
סיום המלחמה .בכך הגיע מספר נצחונותיו לארב־
עים ,השיא הבלתי־דשמי בכל הזמנים לטייס־קרב
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אמריקאי .בשעת מסע ההרצאות בחברת בונג היה
ג׳ונסון אלוף־האויר הראשוךבמעלה בזירת הפעולות
האירופית ,כשעשרים ושמונה נצחונות מאושרים
לזכותו.
על נסיונו האמיץ לסכל את התקפת מטוסי־הקרב
הגרמניים על המפציצים למרות שמספרם עלה בהר-
בה על מספר מטוסיו! על השמדתו של מטוס־קרב
גרמני )והשמדתו האפשרית של מטוס נוסף( ,וכן על
מנהיגות תוקפנית ואומץ־לב בקרב — הוענק לגיוני
סון ״צלב השידות המצטיין״.
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ו ב ו ת
י ח ס
למשל ז לאכול ל ח ם ב מ ק ו ם עוגות—
ללכת יחף כדי לשמור על הנעליים...
לרכוש רכב הנוסע ללא בנזין.
— נ ס ה ! ה ת ו צ א ו ת לא
אדרבה
תמיד ישביעו א ת רצונך• ובכן ,מ ה
היא באמת הדרך הנכונה ז
מ ה השאלה ז חסכון בבנק הלאומי,
שלו שמונה תוכניות חסכון שונות
וביניהן ת מ צ א א ת ה מ ת א י מ ה לצר-
כיך וליכולתך•

ל ש ר ו ת ו
בנק

לאומי

לישראל

בע־מ

אנא פנה אל סניפנו הקרוב —
המנהל י ש מ ח להסביר לך ביתר
פרטות א ת תכניות החסכון שלנו.

טל-אריאלי
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החזאי כחלל — טירוס  1vנראה כאן בשלבי בדיקה סופיים במעבדות חכרת ר.פי.אי.
בארה״ב .לווין זה מצוייד בעדשות חדשות במצלמת הטלוויזיה המוסרת נתונים על
כיסוי העננים של כדור הארץ .התצלומים מבסיס איזור ברוחב  720ק״מ .המצלמה
השניה ,משמאל ,דומה למצלמות שלושת לוויני הפירוש הקודמים ומצויירת בעדשות
רחבות־זווית המכסות רוחב של  1100ק״מ לערך .המצלמות בלווינים הקודמים צילמו
 (!)93,000תצלומים ושידרו אותם לתחנות קרקע .מימין ,תצלום םערת־הטייפוץ ״רות״,
כפי שצולם על־ידי לווין טירוש ,במרחק  500ק״מ מטוקיו^ .טייפון סטה מדרכו ודילג
על איזורים מאוכלסים.

 1 11ל1מי ם
ב 1ס פ ר י ם

עזיה רפואית לנוהים חלל־
יות — רופא עוקב באמ-
צעות טלוויזיה אחר תנועו-
תיו של פרה־טים מאקדנד
יית חיל האויר של ארה״ב
הסובל מכאב־אוזנים תוך
כדי השתתפותו בניסוי פסי-
כולוגי בתא־צוות סמוך )ומ-
בודד מהעולם הסובב אותו(.
הוא מבקש מהחולה לתאר
את סימני־המחלה ולהניח
את אצבעו על איזור הכא-
בים .אח״כ הוא רושם תרו-
פה המוכנסת לתא על־ידי
מכשיר אוטומטי .תצלום זה
צולם במעבדה לחקר בעיות
טיסת בגי אדם בהלל ,של
חברת לרקהיד ,ומדגים כי-
צד אפשר יהיה להגיש סיוע
רפואי לנוסעי חלליות.
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״לינקי׳ לטייפי חלל

 -כדור ,,פיברגלס״

הנישא על גבי עמוד אויר יסייע בידי המדענים
לחקור כיצד יושפע אסטרונאוט נזסיבוב וגילגול
לווינו בעת תמרונים בחלל .מכשיר ״לינק״ מיוחד־
במינו זח נבנה על־ידי חברת נורתרופ ויותקן
בבית־הספר לרפואה של חיל האויר האמריקני
בטכסט .התופעות כוללות התמצאותו של האדם
בתנאי גילגול במישורים שונים ,סייגיו הגופניים
והרוחניים בתנאי סיבוב קיצוניים של עד  70סי־
בוביס בדקה .הכדור יינשא על גבי זרם אויר
טבעתי בקוטר  1.8מ׳ בבסיסו .בתצלום למטה ,דגם
בקנה מידה  1/5של המתקן.

שיגור לילי בכן? ק נ ג ד ל  -מחזה רב־ רושם
של טיל אטלס־אג׳ינה ב׳ הנושא חללית מטיפוס
מדינר בחרטומו בשעת התרוממותו מכן־השיגור
מם׳  12בכף־קנברל בשיגור שנערך בשעות
הלילה .בתצלום למעלה נראח בבירור אחד מסי־
לוני־הניהוג וכן מגדל־השיגור )ה״גאנטרי״(.

גכישי־אודם ל ת ק ש ו ר ת כחלל  -באמצעות
מערכת המורכבת משני גבישי־אודם עלה בידי
אנשי מעבדת י ה לקבל קרינה קוהרנטית בתחום
חדש — תחום הנמצא בין גלי מכ״ם לבין גלי
האור הנראה .דבר זה פותח אפשרויות חדשות
בתחום מערכות קשר בחלל .בתמונה משמאל ,גביש
האודם נמצא בתוך כלי זכוכית אנכי ,קרעתו מוח-
זרת על־ידי מראה אלכסונית אל גביש שני ,הנמצא
בין קטביו של מגנט .גביש שני זה מקרין קרינה
קוהרנטית מסוג שאי־אפשר היה לקבל עד־כה.
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הניתן לתקן לווין כנזשלול?
מינהל החלל של א ו ה ״ ב חתם על
חוזה עם חברת גדומן למחקר
שיתן תשובת חלקית לשאלה זו.
כנושא למחקר ישמש מצפה־הכר
כבים הלוויני )  ( 0 A 0הלווין
המדעי הגדול ביותר שבפיתוח
היום בארה׳׳ב .באמצעות לווין
זה תחקר הקרינה הקוסמית מכו־
כבים רחוקים .הוא ישוגר בשנה
הבאה.

״מנון? השחקים" הרכ־צדדי
הליקופטר הענק סיקורסקי ס־64
״סקייקדיך ,הנראה בתצלום כשהוא
נושא נגררת בעת טיפת הדגמה,
עשוי להרים מטענים של עד 10
טונות .הוא מצריד בצמד טורבי־
נות פרט אנד וויטני 12־JFTD
בננת  4050כ״ם כל אחת .ההזמנות
הראשונות להליקופטר זה היו על־
ידי מיניסטריון ההגנה של גרמניה
המערבית.
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הלחמה אלקטרונית

 -אחת

מעובדות חברת לוקהיד נראית ב־
תצלום זה כשהיא מרכיבה חלקי
מערכת אלקטרונית של טילי פו־
לריס .היא נעזרת בעבודתה במיק־
רוסקופ־סטיריו ומסוגלת לחבר 225
חלקים שונים בתוך מסגרת שגוד-
לה אינו עולה על זה של קופסת
סיגריות .לאחר הרכבתה נאטמת
היחידה בגוש מוצק של חומר פלס־
טי ,המדביק את החלקים יחדיו
באורח סופי ,מגן עליהם מפני רטט,
הלם ותנאי טמפרטורה ולחות קי־
צוניים.

בדיקות ״א.ק.נ .״ הקוביה -
מכשיר לבדיקות לב בדמות קוביה
קטנה )צלעותיה 5 :מ״נז( מפותח
עבור מינהל החלל של ארה״ב
וישמש בניסויי צנטריפוגה .בדומה
לאבטיפוס הנראה בתצלום )שהוא
מעט גדול יותר( ,מחובר המכשיר
לעור ומכיל מערכות לקליטת פעו־
לוח הלב ,מגברים ,משדר ומקור־
כוח עצמי .מכשירים זעירים אלה
יכולים לאתר חיר שינו־־ם בפעולת
הלב ולשדר נתונים אלה אל ציוד
קולט ורושם המוצב בריחוק מקום.
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משמאל — כבסים ירי מעופף ב ע ל ע ו צ מ ת אש העולה פ י כמה על זו של משחתת ,מתאים הסקייקוין
ב א ו ר ח אידיאלי ל נ ש י א ת רקיטות ,תותחים ומקלעים .כשהוא מעביר כלי־ושק ״קרקעיים״ מעל מכשולים
טבעיים ,יכול הוא ל ה ע נ י ק ל י ח י ד ו ת ב ש ד ה יתרונות בלתי־ידועים עד כה .גם חימוש ל מ ש י מ ו ת אויר־אויר
ואויר־קרקע ניתך ל ה ת ק נ ה ב נ ק ל ; באמצע — מטוסים קלים וכלי רכב יבשתיים ניתנים לתידולק במרחק
קילומטרים רבים מ מ ח ס נ י הדלק על־ידי סקייקרין ז ה שמיכל מחובר אליו .הוא יכול להעביר  8500ליטר
דלק למרחק  180ק״ס ולחזור ל ל א ת י ד ל ו ק ; מימין — כ א מ צ ע י ־ ת ו ב ל ה עיקרי של מ ת ק נ י חזית ,נראה
כאן סקייקרין מ ת ק ר ב ל מ ר פ א ה ניידת ע ל ־ מ נ ת להטיסה מאיזור החזית לעורף .ב א ו פ ן דומה ניתן ל ה ש ת מ ש
ב ת א י ם ב ע ל י גודל דומה ל ה ע ב ר ת סדנאות ,ת ח מ ו ש ת וכדומה.

הליקופטרים בשרות הצבא והתעופה האזרחית
עד  90חיילים

— הליקופטר צבאי כבד ,ה מ ת ו כ נ ן על־ידי ח ב ר ת סיקודטקי יוכל להוביל 30־ 40חיילים
ב צ י ו ד קרבי מלא ו ע ד  90חייל בתנאי־חירום ולטווח קצר .ההליקופטר הדו־מ;ועי ,שכושר ההרמה שלו
יהיה  4טונות ,נראה ב צ י ו ר ו ה כ ש ה ו א טטים חיילי ״מרינס״ לוחית.
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״י״;J .:־»4I216J

מטומ־נופעיט בעל רוטור —
ההליקופטר ה ח ד ש ם״לןורםקי
ס־ ,65ש מ ס פ ר הנוסעים בו
יהיה  ,60נזיועד כתחליף
למטוסים בעלי כנןן־קבועה
ה מ ש מ ש י ם כיום לטיסות ב-
קווים קצרים ומקומיים .זהו
דגם מתקדם של הליקופטר־
הענק ם־ 64ומתוכגן ככלי־
טיס הנושא א ת עצמו מב-
חינה רווחית ,ללא סיוע ממ-
שלתי ,הניתן כרניל לחב־
רות־חתעופה המפעילות ה-
ליקופטרים.

טיהת טיל כהלל — על גבי
״ כ ר י ת אויר״
מרכיבי מערכות ה נ ח י י ה
מ ת ק ד מ ו ת נבדקים ב מ ת ק ן
זה ,המעביר אותם דרך כל
שלביה של ט י ס ת טיל אופיי-
נית .למתקן ניידות סביב
שלושה צירים והוא מונח על
כדור פלדה בקוטר  40ם״מ
הנישא על ״כרית אויר״.
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כך תורכב רק>ג\ת ״טיטן״
הרכבת הרקיטה טיטן  cווו ,אשר תשגר חלליות ,תעשה בתוך מבנים סמוכים לנקודת
השיגור .מאיצים מוצקים ,שכל אחד מהם יפתח סחיבה סטטית ב ת יותר מהצי־מיליון
ק״ג ,מפותחים עתה עבורה ע״י יוגייטד־טכנולג׳י .השלב הראשון בהרכבת הרקיטה,
התקנת פיית־הפליטה )משמאל( הושלמה והיא מוכנה להעברה אל בניין סמוך; טכנאי
רקימות ומהנדסים נראים בציור מימין כשהם משלימים הרכבתה של רקיטת טיטן ווו.
מאיץ אחד )קוטר  3מ׳( כבר חובר לרקיטה בצדה השמאלי ,שעה שהשני מוכן להתקנה.

כשהיא מורכבת וגובהה מגיע
ל־ 30מ׳ ויותר ,מובלת רקי־
טת הטיטן ווו אל כן השי-
גור ,שם תתודלק בדלק נוז-
לי עבור מנועה הראשי לפני
הבדיקה הסופית והשיגור.
המאיצים המוצקים הצמודים
אליה אינם טעונים תידלוק,
כמובן.
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״״פילון״
ינחתו
מימין

!,/־דובון"

על " י ר ח — ״צעצועים״ אלה עשויים לטייל על פני הירח באחד הימים .בטרם

בירח טייסי־חלל

רכב״ ירחיים אלה ,המוצעים על־ידי חברת ו0.י.א .בארה״ב.

נראה

״הפילון״

ישוגרו אליו ״כלי
המהלך

על

ארבע

רגלים

והעברת תצלומי טלוויזיה .משמאל ,״החרק״ ,מצויד

״טיפה"

ומצוייד

בשש

באנטינה

לקליטת

שידורים

מכדור

הארץ

רגלים ,מקדח בראשו ואנטינות בצורת ״אוזנים״.

ע ל פ נ י ה מ י ם — ספינת־הידרופויל ,מהטיפוס שהופעל בשנה שעברה בקוו בין חיפה לקפריסין,

״טסה״ בערך באותה דרך בה טס מטוס .בדיוק כפי שכנף מטוס מספקת עילוי שעה שהיא מפלחת את
האויר ,כך נוצר עילוי במערכת הפויל בשעת תנועה במים .ככל שגוברת המהירות ,גובר העילוי והספינה
מתרוממת ,עד אשר במהירות של כ־ 45ק״מ בשעה משתחרר גופה כליל מחיכוך המים והיא ...ממריאה.
הספינה

האמריקנית דניסון מתוצרת ביהח״ר למטוסים גרומן יכולה להגיע למהירות  60קשר ) 110ק״מ

בשעה(

בשיט־מהיר

ובהמשך הפיתוח עד  80קשר ) 145ק״מ בשעה(.

על הידרופוילים ומנוע

עזר

משיט

אותה בשיט

מנוע טורבינה מניע את הספינה

רגיל .חברת

גרומן

בונה עתה

את ספינת ההידרופויל

הגדולה ביותר בעולם ,ספינת מחקר עבור חיל הים של ארה״ב ,בת  300טון .בתצלום ,הדניסון ב״טיסה״
מהירה כשגופה מורם כ־ 1.5מ׳ מעל פני הים.
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העלקולייס

יורשיו

— שתי

"707,,

ה-

של

צורות אפשריות

של מטוסי תובלה עלקולייס הנב־
דקות על־ידי מהנדסי חברת בוינג
נראות

דמיוני

בציור

המטוס

זה.

למעלה הינו בעל כנף־דלתה מתו־
קנת ומתחתה ארבעה מנועים תלו־
יים ומשטחי ״ברווז״ מקדימה .גם
המטוס למטה

מצוייד בכנף דלתה

מתוקנת ,אך בעלת וזיכנון שונה,
ו־ 4מנועיה ממוקמים בקצה האחו־
רי של המרכב .מהירותם של שני־
הס בתחום 2־ 3מאך .חברת בוינג
הקציבה למחקרים אלה סכום של
מיליוני

כמה
רונות.

דולר

מספר

בשנים

האח־

התיכנון הוא

בוינג

.733

חגורת־בנזחון

במכוניות

-

חברת

ארווינג

הבריטית

ידועה

בעולם

התעופה

במצנחיה

ובציוד

ההצלה שלה .עתה יישמה החברה
את

הידע שלה

עבור

לאמצעי

נוסעי המכוניות.

בטיחות

בתצלומים

אלה נראות חגורות־הבטחון המור־
כבות במכוניות המאפשרות תנועה
חופשית בנסיעה רגילה ,אך בשעת
תאונה
את

קטלנית

ננעלות

ומהדקות

הנהג

למושב.

בתצלום

גוף

משמאל נראים פרטי הרכבת החגו־
רה.
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״ ג ש ר א ו י ר י " — אחת הבעיות שהתעוררו עם הכנסתם
לשרות של מטוסי סילון ,מסחריים היא זו של נוחיות
ובטיחות הנוסעים בעת עלייה למטוס וירידה ממנו .אתד
הפתרונות הוצג לא־מכבר על־ידי חב׳ אביולנדד ,ההולנדית:
״גשר אויר״ המחבר את בנין שדה־רתעופה לפתח המטוס,
המכונה ״אביוברידג׳״ .גשר מכוסה זה מורכב משלושה
קטעים טלסקופיים המאפשרים הארכתו מ־ 18עד  36מי.
הגשר נייד סביב נקודת המוצא שלו בקשת בת  180מעלות
וניתן להעלות את ראשו עד  4מ׳ מעל הקרקע .בתצלום,
הגשר מחובר למטוס די.סי.־ 8ומאפשר מעבר מהיר ונוח של
הנוסעים .משמאל ,מראה הגשר מבפנים .ממדי הקטע הקטן
ביותר הם :גובה  2.20מ  /רוחב  1.60מי.

מאך  - 2כשאבא ליד ההג-
א י ם — טוני לה־וויאר ,בת ,18
יורדת ממטוס טפ־ 104ג׳י סופר־
סטדפייטד בו טסה במאך ) 2כפ־
ליים מהירות הקול( כשאביה א,
לה־וויאר ,מנהל מחי מבצעי־האויר
של חב׳ לוקהיד בקליפורניה ,ליד
ההגאים .טוני סבורה ש״קל להטיס
אותו כמו מטוס קל״ .נסיונה הקר
דם כולל  35שעות בנוטוס ביצי־
קרפט מוסקטיר קל ) 225ק״מ ב־
שעה( .מטוס האמוניס־קרב החדש
מועבר בימים אלה לידי חיל האויר
האמריקני.
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נוריקו

אידה

מחכה

לאורחים — חן מזרחי
ואוירה יפאנית מקדמים א ת
פניו של חמס ליפאן ,כבר
ברגע הכנסו ל מ ט ו ס ״נתי־
כאשר
יפניים״
בי־אויר
דיילת ל ב ו ש ת קימונו מקב־
לת אותו בפתח .על אף
האוירה ה מ י ו ח ד ת ב מ י נ ה
״מער־
מאכלים
מוגשים
ביים״ ב צ ד הסאקי ה י פ א נ י
ומטוסי ו;די.סי.־ 8הסילו־
ניים מקשרים את ל ו נ ד ו ן
ענו טוקיו ישר מעל ה ק ו ט ב
הצפוני.

 רובוט מ מ ו נ ע״ביטל״ הרובוט כן 5א הטון
ב מ ש ק ל  85טון ב ש ם ״ביטל״ נבדק ע ת ה ב מ ר כ ז לכלי־
נשק מיוחדים של ח ״ א ה א מ ר י ק נ י בנאוודה .הרובוט
נבנה במקורו ל ש ם אחזקת מטוסים ממונעי־אטום ,אך
כ א ש ר ירדו הללו מן הפרק הוחלט ל ה ש ת מ ש ב ו בתפ־
קידים אחרים הדורשים טיפול בכורים אטומיים )כגון
ת ו כ נ י ת הרקיטה האטומית( .על אף שזרועותיו המוצקות
הן ב א ו ר ך  5מ׳ )ויכולות לפרוץ חור בקיר ביטון( ,ידיו
מסוגלות ל ב צ ע א ת ה פ ע ו ל ו ת ה ע ד י נ ו ת ביותר ה ק ש ו ר ו ת
ב ט י פ ו ל בציוד עדין .״הידים״ מורכבות מכתף ,זרוע
ומרפק ,פרק יד וכף יד או וו הניתן להחלפה מרחוק.
״ ב י ט ל ״ נוסע על זחלים ,ממונע במנוע־בנזין 6־צילינדר
 500כ״ס ,ומנוע־עזר בן  100כ״ס ל ה פ ע ל ת ה מ ש א ב ה
ה ה י ד ר ו ל י ת ה ר א ש י ת ו ה ג נ ר ט ו ר ; המפעיל יושב ב ת א שמש־
קלו ב ל ב ד הוא ל מ ע ל ה מ־ 45טון .הוא מתרומם על ארבעה
כ ר ע י ם הידרוליים ל־ 7.5מ׳ מעל הקרקע ומסתובב לפי
הצורך .קירות־מגן עשויי עופרת בעובי  30ס״מ וחמישה
ח ל ו נ ו ת עשויים מזגוגית מיוחדת ב ע ו ב י  60ס״מ מגינים
על המפעילים מ פ נ י קרינה גרעינית .הכניסה והיציאה ה ן
ב ע ד ל ד ל ת עופרת ב מ ש ק ל /2י 7טונות בגג .אם כי מ מ ד י
ה ת א קטנים ביותר ,ה ש ת ד ל ו מרנדסי ח ב ר ת ג׳נרל אלקטריק
לציידו ב מ י ר ב הנוחיות .למושב ששה מצבים וציוד מיזוג־
אויר ב מ ש ק ל  3טונות מספק טמפי קבועה של 25—22
מ ע ל ו ת ומפקח על הלחות .ל ר ש ו ת ה נ ה ג ־ ה מ פ ע י ל גם
מ ש ד ר  /מ ק ל ט ומיכל־טרמוס למשימות ארוכות.
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מ ט ו ס ת ו כ ל ה ־ ק ר ב ״ ד ק ו ט ה  /פ־11>4״

 -מטוס

״ פ ר ע ו ש ש ח ק י ם ״ ח ד ש  -לאחר שנות תיכנו!
ארוכות ,הציג מר אנרי נזינייה דה ת י א ן  ,בן ה־,70
יוצרו של ״פרעוש השחקים״ המפורסם לפני מלחמת
העולם השניה ,את ה״ה .מ390 .״ שהוא אחד משני
הטיפוסים שנבחרו על ידי מיניסטריון האויריח של
צרפת מבין  5.1תיכנונים במסגרת תחרות שמגמתה
תיכנון מטוס תיור עממי ביותר ,מעין ״מכונית
מעופפת״.

דקוטה מוזר זה צוייד בחרטוס־הרדום של מטוס־קרב
על־קולי ) 2400ק״מ בשעה( פ־ 104ג׳י סופר סטדפיי־
טר ,על־ידי חברת לוקהיד .בתוך המטוס הותקן תא־
טייס שלם של פ־ 104ומתקני מדידה ובדיקה .הוא
ישמש לאמון טייסי־קרב בהפעלת הציוד האלקטרוני
הרב־משימתי אל־ראות של מטוס־הקרב) .למעלה.
משמאל(.

שלון ,טול פ י ל ו ן — מראה בלתי רגיל בסלון
התעופה הבינלאומי שנערך בשנה שעברה בפריו:
כובעי־שוד עתיקים ליד מנוע סילון מהחדישים בעו־
לס .בשעת ביקורו של נשיא צרפת גנרל שארל דה
גול בתגמ־וכה מתוזכו^אנשי־ המשמר הריפובליקני
המהווים חלק מליווי נשיא צרפת אל אחד המוצגים,
מנוע סילון  J 85מתוצרת ג׳נרל אלקטדיק) .למטה,
מימין(.

ז ׳ ק ל י ן א ו ר י ו ל ש ו ב כ ח ד ש ו ת  -פרס ״איקרום״
המוענק מדי שני על ידי איגוד כתבי התעופר
והאסטרונאוטיקה עבור המבצע או התיכנון המוצלחים
ביותר ,ניתן השנה לז׳קלין אוריול אשר העלתה אש־
ח ק ד את העז*א העולמי לנשים ל־ 100ק״נז ל״856י
ק״ת בשעה במטוס מ י ח ׳ ווו .בתצלום ,ז׳קלין אוריול
מקבלת את התעודה מידי מר ג׳ורג׳ פאברייה ,נשיא
האיגוד) .למטה .משמאל(.
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כוונת בקסדת הטיסה  -מערכת

כיוון על י ד י קסדת־הטיסה המאפשרת
לטייס ההליקופטר לשלוט במטוסו וב־
חימושו בעת ובעונה אחת פותחה על־
י ד י מעבדות ספארי בארה״ב .הציוד
מימין ממלא בניסוי זה את מקומם של
כלי הנשק על ידי השלכת קרן אור
לעבר המטרה .המערכת ,המיועדת ל־
הליקופטרי צבא ארה״ב ,מבקרת מי־
כנית את החימוש באופן שרוא נוטה
אוטומטית לכיוון בו מביטות עיני
הטייס .הדבר מאפשר לטייס לכוון
אל מטרתו דרך כוונת המחוברת ל-
קסדה ולירות על י ד י לחיצה על
כפתור־ירי המורכב במטה ההיגוי.

״ מ ו ל ד ״  -ט י ל חדש קרקע/אויר

— צבא ארה״ב חתם על חתה בהיקף
 16.5מיליון דולר עם חברת ג׳נרל
דיינמיקס להמשך המחקר והפיתוח של
מולד .המולר הוא
מערכת־החימוש
טיל ״קומפקטי״ ובעל ניידות גבוהה
שנועד להגנה אוירית של יחידות ה־
צבא• המערכת הינה עצמאית ובעלת
מכ״ם גילוי וניתוב ,מחשבים ,משגר
ומערכות קשר .טיל קרקע־אויר זה
ויוכל
יספק הגנה ליחידות בשדה
לגלות ,להעריך ולירט טילים טקטיים
באותה מידת יעילות.
ומטוסי־קרב
ק״ג,
55
שמשקלם
הטילים,
את
ניתן לשגר גם כשהנושא בתנועה.
בתצלום משמאל ,סוללה בת  12טילי
מ ו ל ו מוכנת להפעלה .מימין ,טעינת
נעשית ב צ ד ו האחורי של
הטילים
הרכב המשוריין.
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היבנס
בכניסה
הראשית
|7N
•71/

מדינות הקודים פותחות טעריתן דידווהה .ניאות בניטות ביבטה ,עעז־־ה בים ,אברי רק בניטה ראע־ית
אחת -י מסלולי מטוסי הסילון .מבניני:מל התעופה המבהיקים בטבלולם ־ יטר איי מרבד העצבים
סל עדי־הבירה .דדך המלך היא היד האויד .דרכם טל האיט והאטה המודרניים  -היודעים להשתמט
בטוב ביותר וגם ליהנות מנינו  -היא דרך האויד .היכנס גם אתה בדרך המלך.
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31

;Jo

כ/

)מבער א ח ו ר י — מנוע -75ן<

) ס ו מ כ ת מ י ס ב ה מ ד ח ס — מניע (J-57

7?'-7b/V
)מכלל וזמנן—מנוע (TF-33

77-7 ' ? J V p f i
)מכלל המובל — מנוע (J-52
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)מכלל •נימי — (j-57 y«n

Jf'OfN
)אטס חמיסג חוא»י — מ»י» (JT-3

אחד הניגודים המוזרים ככית-רחרושת
האמריקני למנועים פ ד ט א כ ד ו ו י ט נ י הוא
מינוח חלקיו — המונדריט בריקנות רבה
על-ידי המהנדטיט והמוגדריט בריקנות לא
פחות גדולה על־ידי הטכנאיט-היצרניט.
מתכנן-מנועים רציני לא יחלום אפילו
לנקוב בשמותיהם של חלקים כגון גיטרות,
מאפרות ,וופלות ,מגהצים ,ידיות מטריד,
שקי רוח או אמבטיות בחלקי טורבינות
פילון.
אולם טכנאים וותיקים שאין להט פנאי
להכנט לפרטים העניקו שמות צבעוניים
לחלקים אפורים .אם הלחמה של פית-
פליטה נראית בחדק-פיל ,הריהי הופכת
לחדק-פיל.
״מונחים אלה הפכו לשפה חדשה ממש
כבית-החרושת״ ,מספר אחד מוותיקי הט־
כקרים .״תמיד הפליאה אותי המהירות כה
מפוגלים העובדים ,המשוחחים לעתים קרו-
בות בטלפון מקצה אחד של המפעל אל
משנהו ,להבין בעיות ולהציע פתרונות על•
ידי זהוי פריטים מכויימים ,לא כמכלל מהפד-
המשיכה ,אלא כשפמים או סנדלים״.
אם לא תתן בידיהם תוכניות או תנקב
במספר הקטלוגי של החלק ,מעטים העובדים
שיכירו כן־צינור-שמן של המיסב הראשי
כמנוע  .J-57אבל תאמר להם בזוקה ובל
אחד ישאל במהירות ,״עם או בלי עציץ-
פרחים?״ העציץ הוא חלק אחר המולבש
על קצה ה״בזוקה״.
צורת ההלק היא המעוררת על פי דוב
את הכינוי .במחלקת המכבשים הבכרים,
למשל ,מיצרים כלובי צפודים ,חביות בידה,
כובעי-חלל ,ו״אובנגי״ — חלקים גדולים
הצי-עגולים הידועים ביתר דיוק כאטמי אש
לתאי שריפה )תחתונים( עכור סילוני .J-75
חלק עגול ,גדול ,עשוי טיטניום מוכנס
למכבש ״ארי״ ענקי .הבוכנות ההידרוליות
הגדולות ,הלוחצות ככוח  400טונות ,יוצרות
שני חודים הדומים לעינים .מכחינה פור-
מלית החלק הוא מעטה מדחס ,אכל הוא
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)תמיכת מהו1ך־המ»*ינה
מניע (JT-3D-1

)תמיכה

)רתון תמונה — מניע (J-52

)זיז מהפך ה«ליסח
מניע (JT-3D-1

)זיז מהפך הפליטת
מניע (JT-3D-1
)מגינת «ליטה

זוכה מיד ככינוי ״הננס הפוזל״״ .המכונאים
ממלאים תיבות שלמות בארוכות ,סירים,
צירי בננה ,טרומכונים ,אפונה ירוקה ,ידיות

104

מזוודה ,צפורנים ,מקלחות ואפילו ״מאז׳
מהל״ — מגופת פליטה עדינת צורה שמש-
תמשים בה במנוע הפילון .J-52
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האם חוקי ניוטון שרירים וקיימים?

נ ו ר מ ן ד>ן מ ש ג ע
א ת עולם המדע
תולדות המדע רצופים לא רק תגליות גדולות ואנשי־מדע מסורים .מופיעים
ב ה ם  ,ובכמות לא מבוטלת ,גם ר מ א י ם גדולים ,המבצעים מעשי־רמאות מופ-
לאים׳ בצד רמאים ,,בעלי הכרה״ ,ישנם גם א ח ר י ם  ,שכוונתם כשרה למהדרין,
אך ה ם חסרי ידע בסיסי בענינים שבהם ה ם ״מתמחים״• לפעמים ה ס מ נ ס י ם
לגלות א ת הגלוי מזמן ,ולעתים קרובות יותר משתדלים לבנות מכשירים ,אשר
נועדו ״לעקוף״ א ח ד מן ה ח ו ק י ם ״הפחות נוחים״ בטבע ,כגון ח ו ק שימור
האנרגיה•
לא ברור עדיין כיצד נסווג את הממציא נורמן
דין ואת המצאותיו .האם הוא שייך לסוג הרמאים
״המדעיים״ או לסוג הממציאים התמימים ,חסרי־הידע.
או אולי — כפי שסבורים לא מעטים — עשוי נורמן
דין לתפוס מקום נכבד ביותר בין הממציאים והמחד־
שים בני זמננו.
על כל פנים׳ ברור שכל הסטוריון העתיד לחקור
את תולדות־המדע בן זמננו׳ יתקל בשמו ובפעלו של
האיש ,אשר התפרסם בשנתיים האחרונות בעתונות ה־
טכנית של העולם כולו.
נ ו י מ ן ל .דין הוא סוכן בטוח אמריקני ,המקדיש
את שעות הפנאי שלו לחקר מכניקה של תנועה־
סבובית .אחרי שנים של חקירות בנה נ ו י מ ן דין מכ-
שיר ״ההופך תנועה סבובית בתוך המערכת לתנועה
קוית של המערכת עצמה ,וזאת ללא הפעלת כוח על
גופים מחוץ למערכת״.

לפתור בבת אחת את הבעיות הכאובות ביותר של
התעופה וחקר־החלל .בעזרתה אפשר יהיה לבנות מטו־
סים חסרי־כנפיים ויוטורים הממריאיב׳ אנכית ,ובאותה
הצלחה ניתן יהיה להניע בסיועה מכוניות׳ אניות ואף
רקיטות בחלל החיצון.
הסכויים׳ כפי שראינו׳ הם נפלאים .אך כאשר,
בשנת  ,1957רצה דין לרשום את המצאתו כפטנט,
הוא נתקל בקיר אטום של לעג וחוסר אמון .ואין תימה
בכך — האיש אשר רצה להפיל את תורת־ניוטון ,הת־
קשה אף להבהיר את המצאתו בלשון מדויקת של פי-
סיקה ומתמטיקה.
התצלום המפורסם של ״ניסוי המכונה המרחפת״ של
דין — האם לפנינו ״בלוף״ או מציאות.

אנשי מדע מופמביט שוכנעו...
במליבז אחרות ניתן להגדיר את ההמצאה כ״מכ־
שיר ההופך את יסודותיו!פיסיקה על פיהם׳ /וזאת מ-
שום שאחד מחוקי־היסוד בפיסיקה קובע שאין אפשרות
לשנות את מצבו של מרכדהכובד במערכת כלשהי
ע״י כוחות פנימיים בלבד) .לשנות את מצבו של מרכז
הכובד — פרושו — לחת לו תאוצה ,להוציאו ממצב
מנוחה או ממצב של תנועה שוות מהירות בקו ישי(.
דין טוען שאפשר ליצור שינוי מצב כזה ע״י
סיבוב מתאים של מערכת משקלות בלתי מאוזנות.
מערכת זו תוכל לנוע חפשית ,ללא קשר לתנאים
חיצוניים— על פני האדמה ,באויר ובחלל .היא עשויה
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גררה
חלק

)במצב

ממעגל ההפעלה

שיווי־משקל(
/

אקצנטרית

מסה

מצמד
אלקטרומגנטי
סולנויד — }

\

מ ס ג ר ת קבועה

אקצנטרית

מסה

קפיצי חיבורים חשמלייש

גררה

/
מסילת

מתנועעת

הגדרה

הפטנט של דין להפיכת תנועה סיבובית לתנועה חד־כיוונית
היה לסתום את הגולל על פרשת ההמצאה .ניוטון,
כרגיל׳ צדק ,ובעלי ההמצאות נאלצו להודות שנפלו
בפח בלתי־מדעי לחלוטין.
אך דין לא היד .מוכן להודות במשגה .טענתו
היתה — יתכן והמכונה חלשה מכדי להמריא — אך
העקרון הוא נכון .כדי להוכיח את אמיתות העקרון
פנה דין לנסוי מסוג אחר :הוא הניח את המכונה על
משטח חסר־חכוך וקשר אליה משקולת בסרט פלדה.
כדי להזיז את המשקולת היה צריך להפעיל עליה כוח
מסוים.
במבט ראשון נראה שהדבר הוא בלתי־אפשרי.
היות והמכונה מונחת על משטח חסר־חכוך ,לא יכו-
לים לפעול עליה כוחות חיצוניים .לפיכך אמר דין:

אד דין לא ויתר .הוא החל להציף מעבדות שו-
נות בשרטוטי המכונה ובהצעות לבנותה ולנסותה .וכאן
אירע הנס :תוך שלוש שניה הצליח לאסוף כמה וכמה
מכתבים מאנשי־מדע מוסמכים׳ אשר שוכנעו בצדקתו.

דין לא מודה במשגה
 (.U.Sולעובי הקורה נכנס חיל האויר האמריקאי .נב-
נה דגם משוכלל של המכונה ,במשקל  11.5ק״ג .המ־
נוע הותנע — והמכונה קפצה לגובה של ארבע עשי-
ריות המילימטר .קפצה ומיד נפלה חזרה ,כדי לשוב
ולקפוץ עם כל סבוב המשקלות שלה — בדיוק בהתאם
לנבואתם של ״מאמיני ניוטון״ .נראה שבכד אפשר

גררה מתנועעת

•

תגיעה תנודתית
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k
106

4

סולנויד
ץ

אלקטרומגנטי
מצמד C|7.'K
laij
קפיץ

j^s-i—pי
זאאאא־ך

זרוע העומס

" V - I
T2T

קפיץ

:בי
מסגרת קבועה

דיאגרמה סכימטית של מדגם דין

עימס

בטאון חיל האויר מרץ  1964מס' 64

״אם הצדק עם ניוטון הרי כאשר נפעיל את המכונה
היא תנוע לעבר המשקולת .אלם אם צדקתי אני —
הדי המכונה תשאר במקום והמשקולת תנוע לקרא-
תה״ .רמומחים )אשר שמם לא פורסם( קיבלו את ה-
הצעה .המכונה הופעלה ...המשקולת זזה ממקומה והה־
לה מתקרבת למכונה של דין...
ובכן׳ האם ב״דדקרב׳׳ ניוטון־דין ניצח דין י

המדעי של ח״א האמריקאי לא רצו )או לא יכלו(
להכריע בשאלה .העניו נמסר לעיון לחברה פרטית:
״רבינוב אינג׳ינירינג )]:jnv(Rabmov Engineering
שבחרו בחברה זד משום שבעלה .רבינוב ,הוא הממציא
של המצמד האלקטרו־מגנטי ,המשמש חלק חשוב ב־
מכונת־דין.
רבינוב בנה דגם מדויק של המכונה והפעיל
אותו .נסיונותיו במשכו כחודשיים ,ובתקופה זו השתדל
רבינוב ״לשכוח״ את כל תורת־ניוטון .אך ללא
הועיל! הוא נאלץ להזכר בתורה זו במלואה ,כי רק

חוקי ניוטון שרירים וקיימים
אם להאמין לעתון טכני אמריקאי בעל תפוצה
ושם)' .('Missiles and Rocketsמומחי משרד המחקר
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|
|

טעויותיהם של אמפר ,הרץ בויל וניוטון

|
|

כאשד קוראיה את הספרות הענפה המוקדשת ל״מכונת-דין״ רואים עד כמה מחפפים אנשי מדע
שונים לקבוע דעה פסקנית בעניו .יתנן והדבר נוכע מעיון בתולדות המדע ,הכוללים כין השאר
טעויות חמורות אשר נעשו ע״י מדענים דגולים .במה מהן נזכיר כ א ן :

|
|

תפקיד האסיסטנט:
|
1
|
§
I
§
^

I
|
־
|

|
|
|
1
§

|

|

תוך כדי ביצוע קפדני של נפוי זהה ,הגיעו שני מלומדים ידועים ,אמפר ופארדיי לתוצאות
מנוגדות :אמפר הגיע למסקנה שאי-אפשר להפוך אנרגיה מגנטית לאנרגיה חשמלית ואילו פאראדיי
הוכיח את ההפך.
כדי למנוע שגיאות הוציאו שניהם את המכשיר למדידת הזרם לחדד השני .אמפר היה מכניס
מגנט לסליל של חוט נחושת והיה הולד לחדר השני לרשום את הוראת המכשיר .פארדיי נהג א ח ר ת :
הוא הכנים את המגנט לתוף הסליל ועוזרו עקב כל הזמן אחרי מחוגי המכשיר .הכדל ״קטף׳ זה קכע
את תוצאות הנסוי .אמפר לא הצליח לגלות את הזרם כפליל מפיבה פשוטה — הזרם מופיע רק
כעת תנועת המגנט.

היחס כין גודל המעסדה למסקנות המדע

ן

המומחים תוהים ,מדוע החוקר המוכשר הרץ ,מגלה הגלים האלקטרומגנטיים ,חשב שאין לגלויו
כל ערד מעשי .מפתכר שהפריעו כאן ״בעיות-שכון״.
במעבדתו ,קטנת הממדים ,המשדר והמקלט עמדו תמיד פמוכים זה לזה .בדעתו של הרץ כלל
לא עלה שאפשר להרחיקם מרחק ניכר ולקבל אמצעי-קשר יוצא מגדר הרגיל.

|
|
|
|

|

מגנט וואקום
רוברט בויל )חוקר גזים נודע כיותר( ״הוכיח׳׳ שהמגנט אינו פועל כואקום .הוא הכנים מגנט
ומשקולת-כרזל התלויה מעליו אל מתחת לכיפת-זכוכית והחל בשאיבת האויר .כעבור זמן-מה היתה
המשקולת נופלת.
זמן רב עכר עד אשר נתכדדה טעותו .משאבת האויר והמגנט עמדו על שולחן אחד .הרעידות
הזעירות של המשאכה ,כהגיעה לדרגת וואקום גכוהה ,הן אשר גרמו לנפילת המשקולת.

ניוטון הגדול טועה ומטעה

ן
|
|
|
ן
|
|
|

1
|
|
|
|

ן

ניוטון יסד ,כידוע ,את תורת המכניקה וכתוצאה מכד ניפה להפכיר את כל התופעות על פי |
§
§ תורה זו .אחת ממסקנותיו היתה שגופים קרים ,המפיקים אור )גופים לומינסצנטיים( פשוט מחזירים |
|
ן קרני אוד המצויות כסביבה.
— מתנגדו הגדול כנושא זה )וככלל( היה רוכרט חוק ,אשר מען כי תופעת הלומינפצנטיה קיימת ן
|
וכהוכחה הכיא את עיני החתול.
|
מה עשה ניוטון? — הכנים חתול למקום חשוך לגמרי יראה שעיניו פסקו לזהור — מכאן |
|
|
§ שהצדק עמו .אד הפעם הצדק היה קדוכ יותר להוק.
לומינסצנטיה קיימת כאמת ,אלא שעיני החתול אינן הדוגמה המתאימה לכד ,היות והן רק |
1
|
§ מחזירות קרני אור ואינו מאירות בעצמן.
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107

בטאון חיל האויר מרץ  1964מס' 64
על ידה אפשר היה להסביר את פעולת ״המכונה ה־
מופלאה״.
מסקנתו היתד ,פסקנית — המכונה לא תצלח לא
לטיסות־חלל ולא לטיסות־סתם .לכל היותר היא יכולה
להיות ויברטור ,פחות יעיל מן הויברטורים הקיימים.
המכונה לא רק שאינה ״ממוטטת״ את חוקי ניוטון
אלא שהיא מוכיחה אותם ביתר־תוקף .בניסוי האופקי
המוצלח לכאורה ,נשכחה נקודה ״זעירה״ :התגובה -
הכוח החיצוני — אינה חייבת להופיע דווקא במכונה
עצמה .בתנאים מסוימים היא יכולה להופיע במעמס.
והדברים הוכחו בניסוי נוסף :כאשר גם המכונה וגם
המשקולת נחו על משטח חסר־חכוך — המכונה סירבה
לעבוד.
יתכן שדין עצמו ,החסר ידיעות בפיסיקה ,לא
יכול היה להבין היטב נקודה זו .אך כיצד לא הבינו
אותה מומחי חיל־האוירי
אך גם הפעם לא נכנע דין .שנה חלפה מאז פרסום
דו״ח רבינוב ובעתונות פורסם תצלום :״מכונת־דין
מרחפת באייר״ .לשם הוכחה נראה אחד מעוזריו כש-
הוא מעביר גליון נייר מתחת למכונה .עתה נתפלג
העולם הטכני לשני מחנות .הדוב טוען — יתכן ש-
בתחילת דרכו דין רק טעה והטעה וחבל מאוד ש־
בוזבזו כספים רבים כדי להווכח בבורותו ,דבר שאפשר
היה למנוע לו שמעו דעת אנשי־מדע רציניים .אד
מעשהו הנוכחי של דין הוא רמאות ברורה :מכונה
כזו אינה יכולה לרחף באויד והצלום הוא הוכחה לרמי
מסקנת החוקר:

לא דאת בלבד ש״מכונת דין״ אינה

אות ולא לאמיתות ההמצאה.
המעוט עדיין מאמין ש״אולי בכל זאת״ יש משהו
ברעיונו של דין .שמועה אומרת

שלמעוט זה מש-

תייכים גם מומחי חיל האויר האמריקני והם ממשי־
כים לעסוק במכונת־דין .לאחרונה ניסה דין לתת
בסוס מדעי להמצאתו .הוא טוען שפעולתה נובעת
מכך שקיים הפרש זמנים בין ״פעולה״ לבין ״תגובה״.
לפי דין ,טעה ניוטון בכך שהניח שה״פעולה״ וה־
״תגובה״ חלות בו בזמן .כאשר נתגלגלה הודעתו זו של
דין למזרח ,נזכרו שם בפרופסור נ.א.קוזירב .לפני
שנים מספד חיבר הפרופסור עבודת מחקר תיאורטית
אשר עיקרה — הטענה שקיים הפרש זמן ביו ״פעו־
לה״ לבין ״תגובה״ .שום פרסום מדעי מוכר לא רצה
להדפיס עבודה ״אפיקורסית״ כזו .באין ברירה הוצי-
אה הפרופסור על חשבונו ב־ 500טפסים .ההוצאה
״נחטפה״ ומהוה כבר היום ״מציאה״ ...ביבליוגרפית.
לפרום׳ קוזידב הומצא הפטנט של דין בבקשת תגובה.
תשובתו היתה פסקנית — אין כל קשר בין הטיזה
שלו לבין ״המצאת־דיך אשר לפי דעתו אינה אפש-
רית כלל.
...ומסתבר שדין אינו מקורי .״פטנט״ דומה הושג
זמן רב לפניו על־ידי ...הברון מינהאוזן .כזכור שקע
פעם הברון הנכבד עם סוסו בביצה עמוקה .הוא לא
נואש ,משך עצמו בשערות ראשו והחזיק את הסוס חזק
ברגליו .בצורה כזו נחלץ הברון מן הבוץ והפעיל
לראשונה את עקרון־דין במכניקה...
ממוטטת חוקי

ניוטון — היא

מאשרת אותם.
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לעבר הירח
לאחד תקופה ממושכת של פ-
עילות שקטה ,הדהימה ארצות ה-
ברית בשלושה שיגורים רבי־ענ־
ין תוך שבוע אחד .אקו  11ניפח
את קרום האלומיניום שלו והת-
חיל מחזיר תשדורות מהחלל.
סאטורן  ,5בשאתו את המטען
הגדול ביותר שנשלח אי־פעם ל-
חלל ,התרומם בשמים הכחולים
מעל כף קנדי .זמן קצר אחריו,
התרומם וינג׳ר  6בנתיב מלוכסן
לעבר הירח.
בצדו השני של כדור־האדץ,
ירו מדענים סובייטיים מכן־שיגור
סודי טיל שפלט שני לוויינים
שונים.
דיקנות איננה מלה די מ ת י י -
קת כדי לתאר את מה שנדרש
מהחללית רינג׳ד  ,6שעה שיצאה
לדרך לעבר הירח• קודם כל ,אמ-
רו אנשי ״מעבדת ההנעה הסי-
לונית״ ) (J.P.L.אשד שיגרו או-
תה ,יהיה על ו י ע י ר לפגיע בפ-

ת הדמיוני אשר בקצהו התחתון
של צינור דמיוני המתעקם בח-
לל — מעגל שקוטרו  16ק״מ
בגובה  185ק״מ מעל פני בדור־
הארץ .דק אם יפגע ״בול״ )ויע-
שה זאת במהירות המסלולית הנ-
כונה( יהיה לרינג׳ד סיכוי להגיע
ליעדו .וגם אז יהיה עליו להו-
ציא לפועל שודה שלמה של
תמרונים מסובכים בטרם יגיע
לחלק הנכון בפניו של הירח.
הרינג׳ר דמוי החרק הזהוב־
כסוף היה מקופל בחרטומה של
רקיטת אטלס־אג׳ינה דו־שלבית ש־
המריאה מכף קנדי והתרוממה

בדיקנות למסלול מושלם .משהה־
ליקה חופשית במשך  19.5דקות,
ניצת שנית השלב השני )אג׳ינה(,
והכניסו ישר דרך פתחו של הצי-
נור הדמיוני .על הקרקע ,עקבו
אנטינות ענקיות אחר נתיבו ,מד־
דו את מהירותו .מחשבים עיכלו
את הנתונים בקדחתנות .המשל-
חים הודיעו בשלווה כי רינג׳ר 6
מצוי בכיוון בו יחטיא את הירח
ב־ 600מילין קטנטנים בלבד .הט־
עות היתד ,אפסית ולחללי ת היו
האמצעים לתיקון הכיוון.
ח ש מ ל ט ד י  .כנפיה בנות 4.5
המי של החללית ,המכוסות תאי־

כיצד יסופקו מים כחלל ?
מים בשפע במסעי חלל עתידים יובטחו כפי הנראה מחומוי
ההפרשה של הגוף .מםנן־קחם פלסטי ,שפותח לשם שימוש
בחלליות ,מסלק לא וק חיידקים ומלחים מהפושות הגוף ,כי אם
גם את הווירוסים הזעירים ביותו המצויים במים .המסנן ,אשר
פותח על־יוי חברת ארוג׳ט־גינרל ,יכול לעצור גם דטרגנטים.
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כך נראה הרינג׳ר בשעת מעופו לעבר הירח .משני הצדדים נראים
״משוטים״ המכוסים תאי־שמש המפיקים חשמל .שתי האנטינות
)האחת כיוונית ,השניה קבועה( ננעלות על הירח ועל ידור־הארץ,
שומרות על כיוון מדויק של מעוף החללית.

שמש ,בפתחו וחשמל טדי זדם
בעורקיה המתכתיים .רינג׳ר הת-
גלגל כמתוכנן על־ידי התזת סי-
לוני גז זעירים ,ומתקני־ד,תחושה
שלו ננעלו על השמש ועל כדור־
הארץ .האנטינה דמויית־הדיסקוס
סובבה את ״צוארה״ ופנתה לעבד
האדמה! זרם נתונים בצורת קו-
דים מילא את קרן הרדיו הצרה.
אולם לפני החללית היתד .עדיין
עבודה רבה בטרם תוכל למקד
את מצלמות הטלוויזיה שלה על
שטחו הקר והעויין של הירח.
אנטינת־המעקב בגולדסטון אשר
במדבר מיחבי ליוותה את ריינג׳ר
בחלל ,כשהיא אוספת דו״חות
משודרים על פעולות המנגנון
המסובך .נראה היה שהכל פועל
כשורה ,אך המהנדסים נאלצו
להמתין במתח עד שריינג׳ר 6
שייט במשך  17שעות ועבר את
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חצי המרחק ליירח .באותו רגע,
הם שילחו אות שהכניס את הח-
ללית לפעילות קדחתנית .פיות
הסילון הזעירות שלה פלטו כמו-
יות דחף קצובות ,הפנו את ציר
החללית בכיוון המדוייק שחושב
בגולדסיטון הדחוקה .האנטינה ה־
כיוונית שלד ,פנתה הצדה בזהי-
רות ,כדי לא לד,מצא בנתיבם של
גזי הפליטה החמים.
פ ג י ע ה ב ״ י ם ״  .גולדסטון קיב-
לה דיווחים באמצעות האנטינה
הבלתי־כיוונית .הכל נעשה כמ-
תוכנן .אחר ,על פי אות ,דלקה
שורפת־ההידרזין
דקיטודהתיקון
במשך  69שניות ,הגבירה את
מהירותו של ריינג׳ר ב־ 148ק״מ
בשעה ,והכניסתו לנתיבו שנועד
לפגוע במרכזו של הירח .אחר־
כך ,חזרה החללית למצב השיוט
שלד ,.כשמתקני־התחושה מכוונים

לעבר השמש וכדור־הארץ והאג־
טינה הכיוונית משלחת את קרנה
אל כדוריד,ארץ .בדיוק  13שעות
לאחר תיקון הניוון ,פורסמה הו-
דעה לפיה עמד ריינג׳ר  6לפגוע
בים השלווה אשר על הירח.
החללית ,אשר מהלכה הואט על
ידי המשיכה הגרוויטציונית של
כדור־האדץ וטרם הואץ על ידי
משיכת הירח ,עתידה היתה לש-
ייט שעות רבות נוספות ,כשהיא
חשופה לכל סכנות החלל ,הידו-
עות והבלתי־ידועות .שעה לפני
הפגיעה ,לפי התוכנית ,בהימצאה
במרחק כ־ 6500קי׳מ מהירח ,תצ-
ווה עליה גולדסטון לפנות שוב,
כשהיא מכוונת את שש מצלמות
הטלוויזיה שלה לעבר פני הירח
המתקרבים .כשהירח במרחק 1500
ק״מ וריינג׳ר מתקרב ב־ 6500ק״מ
בשעה ,יתחילו שש המצלמות
לצלם — למעלת מחמישה צילו־
מים בשניה .תמונות אלו ,אשר
עמדו להיות משודרות אל כדור־
הארץ ,היו מסייעות בבחירת ד,מ־
ביותר לנחיתות
קום המתאים
בעתיד .אולם בצלילתו הסופית
עשה ריינג׳ר  6את טעותו הרא-
שונה ,והגורלית .מצלמות הטל-
וויזיה לא ״התחממו״ למלוא עוצ-
מתן ואף תצלום לא הגיע לכ־
דור־הארץ .מדעני גולדסטון יכלו
להתנחם בכך שביצעו ״ידיה״
מדוייקת להפליא — ושנותרו
להם שלושה ריינג׳רים כדי לה-
גיע למבט המיוחל אל הירח.

המטען הכגד ביותר
המראה מושלמת סילקה את
כל אי־הנעימויות הכרוכות באי-
חורים .פקק קטן שנשכח בצינור
חמצן מתוך רשלנות ,דחה את
השיגור ב־ 48שעות .כשהיא מו-
כנה לזינוק על כן־ד,שיגור שלה,
נאלצה ״הציפור הגדולה״ להמתין
בחוסר־סבלנות עד שמטוסי חיל
ד,אויר האמריקאי גילו את האניה
שנשרכת באיטיות לאורך החוף
מרעיש ,והשתיקוה.
כשמשדרה
אולם עתה ,החלה סאטורן סא־,5
הגדולה והחזקה ברקיטות שנורו
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עד כה ,מתרוממת אט־אט מעל
סאפגוז־ך
כף קנדי באורח שיגרתי ,ככל
ו־יץינ\ת י7י*רח(<
טיל מבצעי אחר.
גיסוי.ב-ד196
כשהוא גודד אחריו את רעמם
המעומעם של שמונת מנועיו ,דו־
מה היה שסאטורן מתרומם באי־
טיות בלתי רגילה .בעשר השגיות
הראשונות הוא נסק פחות מכפ־
ליים האורך של עצמו ,אחר אסף
מהירות ונעלם מאחורי ענן נמוך.
בגובה  77ק״מ ,נסגר מאיץ הש-
לב הראשון ונפרד .השלב השני
שורף־המימן ״נטל ,את הפיקוד״
ופעל באורח מושלם במשך שמו-
נה דקות .בהגיעו למרחק 2100
ק״מ ) 600ק״מ מצפון לאי אנטי־
גואה( ,באה הבשורה המרנינה:
סאטורן הגיע למהירות מסלולית.
משקל הלווין החדש הוא 17,250
ק״ג ,מהם  9000ק״ג כמטען מש-
תלם .הלוועים הסובייטיים הכב-
דים ביותר ,ספוטניקים  7ו־8
)משנת  — (1961משקלם לא
עלה על  6500ק״ג .כמו־כן ,מענ-
יין לזכור כי לפני שש שנים
בלבד ,ניסתה אדה״ב להכניס ל-
מסלול וונגרד בן  1.5ק״— :
ונכשלה.
V

קן נחשים .הצלחתו של ה־
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סאטורן סא־ 5מעמידה את אד־
ה״ב הדחק לפני בריה״מ ,ומ-
שולה ליותר מאשר מתיחת־שדי־
דים אסטרונאוטית .היא הושגה
הודות למידה כמעט בלתי־הגיו־
נית של פיתוח וקידמה .מאיץ
השלב הראשון ,שנבנה על־ידי
חברת קרייזלר מקבל את 1.5
מיליון ליברות הדחף שלו משמו-
נה מנועי ה־ 1שפותחו במקורם
על־ידי חברת נורת אנזויקן עבור
האטלס וטילים אחרים .תסבוכת
הצינורות המקשרים נראית כקן
נחשים ומעוררת במהנדסים חיל
ורעדה.
ארבעת המנועים שבמרכז אי-
נם ניתנים לכיוון ומוסטים מעט
החוצה על מנת למעט ככל האפ-
שר את התוצאות הכרוכות בהפ-
סקת פעולתו של אחד מהם .אר-
בעת המנועים החיצוניים מותק-
נים על צירים וניתן להזיזם מצד
אל צד כדי לנהוג ברקיטה .הם
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מקבלים את הנפט ואת .החמצן
הנוזלי ,המשמשים כחומרי־הנע,
דדך צינורות גמישים׳ מתשעה
מיכלים ,הקשורים ביניהם באופן
כזד ,שאם מתקלקל אחד המנועים,
משתמשים האחרים בדלק שלו
יפועלים זמן ממושך יותר .מא־
ניצבת מערכת
חודי המנועים
אדירה של משאבות ,שסתומים,
מיכלי לחץ גבוה וכבלים .סא־
טורן םא־ 5מסובך כספינת־נוס־
עים טרנס־אטלנטית חסרת־צוות,
המופעלת על ידי רובוטים מהי-
רים כשדים.
שלבו השני של סאטורן ,אשר
נבנה על ידי חב׳ המטוסים זוג־
לס ,מתקדם ועדין עוד יותר,
עקב הדלק הבלתי־נוח שלו ,מי-
מן נוזלי .מהנדסי החלל מחבבים
את המימן ,כי הוא מספק תוס-
פת דחף של יותר משליש לער

אנרגיה מהבוכנייס
שאילו
סבורים
מדענים
מלוא
את
לקלוט
יכולנו
המוקרנת
הרדיו
אנרגיית
במשך ש נ י ה על ידי מקור
הרדיו ״סיניום אי" בקונסט־
לציה של סיניום ,ניתן היה
למלא את כל צרכי החום
והאנרגיה של כדור־הארץ ב־
טריליון השנים הבאות.
מת הנפט ,אך הטיפול בו קשה
ביותר .הוא כה קל ) 7אחוזים
ממשקל המים( ,עד כי הוא זקוק
למיכלים ענקיים ,מבודדים היטב־
היטב ,כדי למנוע את המימן מ־
ליהפך בן רגע לגז .שורה שלמה
של חומדים פותחה אך ורק כדי
שלא תאבד את חוזקה למגע ה־

מקפיא של המימן הנוזלי.
מינוס  .423מנועי רל־0ו מ-
תוצרת פרט אנד וויטני ,שכל אחד
מהם מפתח  15,000ליברות משי־
כה ,מינם מנועי המימן הראשו־
נים המתרוממים מהקרקע .בניגוד
למרבית מנועי הרקיטה הפועלים
על דלק נוזלי ,אין בהם מקור
הספק נפרד להנעת משאבות הד-
לק .במקום זאת ,זורם המימן
הנוזלי דרך הדפנות הכפולים של
תא השריפה .החום שהוא קולט
בעת שהוא מקרר את תא־השרי־
פה ,הופכו לגז בעל לחץ גבוה
המסובב את הטורבינות ומכניס
דלק נוסף לתוך התא .את חל-
קיה הנעים הרבים של המערכת
יש ליצר בריקנות כה רבה עד
כי יוכלו לפעול ללא סיכה ו עד
כה לא נמצא הומר־הסיכה שיש-
ביע רצון בטמפרטורה של המי־

כפי שהיא מתוכננת כיום ,ההיה קשורה הטיסה המאויישת לירח בשיגור אחד בלבד של רקיטת סאטורן
סי־ 5אשר תשמש כמאיץ לחללית אפולו שקוטרה  4מי .גובהה של סי־ 5יהיה  110מ׳ ,משקלה 2.72
מיליון ק״ג.
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מן הנוזלי :מינוס  423מעלות)פ׳(.
למרות שיטת פעולתו הנועזת,
הו5יח ד,רל־ 10את עצמו כיעיל
ובטוח באורח בלתי רגיל.
בעת שסאטורן סא־ 5נסק לתוך
הרקיע דיווחו משדריו על כל
דבר מהמתח במצברים ועד לטמ־
פרטורות חיפויי הזנב .מצלמת
טלוויזיה ״השקיפה״ על הפרדת
השלב הראשון מעל השני ושיג-
רה את תצלומיר .״בזמן ממשי״
)כלומר בשידור ישיר ולא על־
ידי הקלטה ,כלוויני טיירוס( .ש מ ר
נה מצלמות־קולנוע רגילות רש-
מו מראות אחרים של הרקיטה
הגדולה ,כולל שכשוך הדלק בתוך
המיכליוז .בדיוק לפני ההפרדה,
הוצנחו כל המצלמות לים בתיבות
אטומות .שבע מהן נאספו במהי־
רות.
מ א י ץ מפפי  .1סאטורן זה
היה השיגור המוצלח החמישי של
״המאיץ מספר 1״ שתוכנן על ידי
דייר וזמר פון בראון וצוותו ב־
הנטסביל ,אלבמה .״אשכולות״
גדולים של מנועים רקיטיים נוז־
עות ,נחשבים עתה כמעשיים.
חשוב וקריטי הרבה יותר היה
מבחנו של השלב המימני .תוכ־
נית־הירח אפולו כולה מושתתת
על מימן נוזלי ,אשד בלעדיו לא
יהיה לרקיטות האדירות הנמצ-
אות היום בפיתוח די דחף להש-
גת מטרתו.
מתוך חמש רקיטות הסאטורן
שבתהליך ההכנה שלוש יכניסו
למסלול דגמים בלתי־מאויישים של
משלבי הפיקוד והשרות של אפו-
לו ,לשם בחינת התנהגותם החל־
לית והאוירודינמית .שניים נוס-
פים ישגרו למסלול לוויני מכשי-
רים ענקיים למדידת סכנת המט־
אודואידים .יותר מאוחד ,יכניס
סאטורן מתקדם ,בעל שלב מימני
שני יותר חזק ,את יחידת אפולו
למסלול
הראשונה
המאויישת
סביב כדור־הארץ.
סאטורן סי־ ,5שיהיה בעל ממ־
דים עוד יותר גדולים ,ישא שלו-
שה אסטרונאוטים לירח ,גובהו
יהיה  87מי ,ושלבו הראשון יהיה

חללית הירח אשר שוגרה על ידי רקיטת סאטורן ,ובה צוות בן
שלושה ,מגיעה למסלול סביב הירח לאחר טיסה בת  72שעות
מורכב מחמישה מנועי פ־ 1שס־
שיכתם הכוללת  7.5מיליון ליב־
רות ) 3.4מיליון ק״ג(! מנועים
אלה טרם נוסו בטיסיז ,אך טי־
סטו של הסאטורן הנסיוני מיל־
אה את חללאי ארה״ב בטחון עצ־
מי נדיר .הם שיגרו את הרקיטה
הגדולה ביותר הידועה עד כה,
הכניסו למסלול את המטען המש־
תלם הכבד ביותר ,הוכיחו שמנוע
המימן ו״אשכול הרקיטות״ מע-
שיים .הם עברו כבדת דרך אדו־
כה מאז ד,־ 4באוקטובר ,1957
כאשר זעזע הספוטניק הראשון
את העולם.

אפנת האסטרונאוט
המאיצים הגדולים החדשים ה-
נבנים בימים אלה עשויים להעיף
עד מהרה אסטרונאוט עד הירח,
או הרחק במרחבים שבין כוכבי
הלכת .אולם בה בשעה שחלליותי־
הם מתקדמות למדי ,עדיין מתלב-
טים המדענים בבעיה :מה ילבש
האסטרונאוט כאשר ייצא למסע
הגדול? אין זו שאלת סיגנון כלל
וכלל! זוהי פשוט מאד שאלה של
היים או מוות.
האסטרונאוט יהיה זקוק לביגוד
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החלל ה מ ש ת ל ם
וולנטינה ולדימירובנה טרשקובה,

 ,26הקוסמונאוטית
הסובייטית שהפכה ב־ 26ביוני אשתקד לאשר! הראשונה בחלל הגיעה
סוף־סוף לאזורנו :ללבנון .וולנטינה שהתה שלושת ימים בבירות,
לאחר שהייה באלג׳יריה; בנובמבר אשתקד נישאה למאיור אנדרי־
אן גריגוריכיץ' ניקולייב ,34 ,הקוסמונאוט הסובייטי השלישי,
בטכס אזרחי ב״ארמון הנשואין״ המוסקבאי .לאחר הטיס נערכה
קבלת פנים ,ששודרה בטלוויזיה ,ובה שירה ,ריקודים ,ארוחת־ערב
ל־ 300מוזמנים וראש ממשלת בריה״נו ניקיטה חרדטצ׳וב שהרים
 21כוסות לחיי הזוג השמימי )דוגמה, :הלוואי שיהיה לכם ראדאר
כדי שלא תתקלו בצער ובמכשולי החיים״( • בסיבוב העולמי,
ביחד עם וולנטינה ,סב גס הקוסמונאוט מס׳ ו של בדיה״נז יורי
גאגרין ,אשר בהופיעו גם בקונגרס האווירונאוטי הבין־לאומי בפריז,
שיגר עצמו לקומה העליונה של מגדל אייפל וחזה ב״נעתת לידו׳,
וולנטינה ביקרה במכסיקו ,ארה״ב וקובה שם הודיעה לעתונאים:
,לרוסיה יהיו עוד מעט כל־כך הרבה קוסמונאוטים עד שנצטרך
לארגן איגוד מקצועי משלנו׳ .הקוסמונאוטיה מצפה לילדה הראשון
בקיץ הקרוב • ,קשה להבין מדוע ירצה בנק באסטרונאוט כאחד
ממנהליו ,אלא אם נעשה הדבר למטרות פרסומת״ ,אמרת סוכנות
החלל של ארה״ב• אולם קומנדר אלן שאפרד ,39 ,לא התקשה
להבין ,הודיע שהוא ושני אנשי עסקים טכססיים קונים במשותף
) 1800מתוך  (2000מניות אחד הבנקים בעיר באיטאון • .בין
כל פעילויותיהם הכספיות של ג׳ון גלן ,42 ,וששת האסטרונאו־
טיס ,המקוריים״ האחרים ,לא חיתה אחת שעוררה תגובה כה
חריפה כהשקעתם בת השנתים במלע־פאר בן  129חדרים בכף
קנדי .הממונים על השבעה טענו שאפשר לפרש את ההשקעה
כהפקת רווחים על חשבון תוכנית החלל של ארה״ב .אין זה נכון,
קרא פרקליט האסטרונאוטים ,אבל ,אם אין זה מוצא חן בעיני
הבוס ,הבה נסתלק מזה״ .והם אמנם נסתלקו ,כשכל אחד מהבחו־
ריס מקבל את רווחיו ) 6000דולר על השקעה בת  7500דולר(• .
תגובתו של בעל־הטור הנודע ארט בוכמאלד על החלטתו של
ג׳ון גלן לפרוש מפעילות חללית ולהציג מועמדותו בבחירות מטעם
מדינת אוהיו :ראיון דמיוני עם מועמד מתחרה האומר בין השאר
...,חושבני כי הבוחרים רשאים לדעת מדוע הפעיל את טילי־הבלם
מעל לפלורידה בעוד שהוא בעצמו מאוהיו .האם פרשה זו אינה
מסריחה מאד?״ • רחש קל בלב ,שנתגלה בנובמבר אשתקד בשעת
בדיקה רפואית שגרתית ,אילצה את חיל האויר האמריקאי לקרקע
את מייג׳ור ״דיקי" פלייטון ,39 ,באמצע עבודתו כאסטרונאוט
מבצע מרקורי .הקרקוע ייבדק שוב כעבור שנה ,כאשר תתקבל
החלטה סופית .אולם סלייטון אינו מוכן להמתין שנה שלמה .מתוך
חשש שלא יעמוד בבדיקות הקפדניות ,הודיע על התפטרותו ,לאחר
 21שנה בחיל האויר .סלייטון יחזור ויצטרף לתוכנית החלל כטייס
אזרחי ושכרו יהיה  18,000דולר ) 54אלף ל״י( לשנה במקום 14,087
דולר )כ־ 42אלף ל״י( עד כה .בתור שכזה יורשה לצאת לגיחות
מסלוליות בלבד כחבר בצוות בן שנים או שלושה • כל שבעת
האסטרונאוטים בלווית רעיותיהס צעדו בסך לתוך גני הבית הלבן:
סקוט ורנה קרפנטר ,גורדון וטרודי קופד ,ג׳ון ואנה גלן ,ורג׳יל
ובטי גריפום ,ולטר וג׳תפין שיירה ,אלן ולואיז שאפרד,
דונלד ומרג׳ורי פלייט״ .כל אחד מאנשי צוות המדקורי ,שנבחרו
במשותף כחתני סרס קוליר על הישגי החלל שלהם ,קיבל אחד
משבעת ההעתקים.
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אמא־טרשקובה.
שיאפשר לו לפעול ולנוע בחופ-
שיות בריקנות המרחבית .מחוץ
לחללית ,לשם עלול יהיה לצאת
אם יידרש לבצע תיקונים ,יצטרך
לתמרן בתנאי גרוויטציית אפס!
בגדיו ישמשו מגן מפני קרינה
מהשמש שעוצמתה כפולה מזו
שעל פני נדור־האדץ .כל בגד־
חלל יהיה חייב להכיל מקור חמ-
צן נייד ומנגנון מיזוג־אויר עצמי.
בעיות אלו נפתרו מזה זמן רב
על ידי סופרי ״המדע הדמיוני״,
אך לא בחיים הממשיים .נראה
שמחלקת המילטון סטנדרד של
חברת יונייטד ארקרפט הגיעה ל־
תוצאות הממשיות ביותר עד כה.
בגד החלל שלה ,המיועד לשימו-
שם של אנשי תוכנית הירח אפו-
לו האמריקאית ,עשוי שכבות
אחדות של בד ספוג־גימי ,אשד
מייג׳ור סלייטון יהפוך למיסטר
סלייטון.
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שלפוחיות וחוטי תמיכה עוברים
בהן לאורך ולרוחב .הבגד הוכנס
לתא־ריקנות ו״הוטס״ לגבהים של
עד  130,000רגל .הוא התקשה
והתנפח ,שרווליו נפרשו לצדדים
כשל גורילה ,אך הוא לא הת-
פוצץ .השלב הבא היה העלאת
ה נ ג ד לגובה רב כשמתנדב לובש
אותו על גופו .אדם זה קיבל על
עצמו סינון לא קטן .אילו נוצר
פרץ פתאומי בבגד בגובה 130,000
רגל ,היה הלחץ הפנימי נופל
במהירות לנקודה בד .רותח הדם
והמוות הוא נמעט מידי• אולם
התנהל נשורה ,והמתנדב
הכל
היד• מסוגל להלך בקלות.
הניסויים הבאים ייערכו בתא־
ריקנות חדש היכול ליצור ב ע ת
ובעונה אחת הן את הקור השו-
רר בחלל והן א ת חומה חסר־
הרחמים של השמש ה ב ל ת י ־ מ ס ר
ננת .אם יעמוד הבגד בניסויים
אלה ,יהיה מוכן למבצע אפולו.

הצמד המסתורי
לאחר טיסותיהם המסלוליוה של
הקוסמונאוט ולדי ביקובסקי וה־
קוסמונאוטית ולנטינה טרשקובה
בשנה שעברה ,ערכו ראשי ד!מ־
הנדסים שמאחורי מאמץ החלל ה-
סובייטי את מסיבת העתונאים
הראשונה שלהם׳ המוגבלת לכת-
בים סובייטיים נבחרים .הערותי-
הם ראו אור ,אך לא כן שמו-
תיהם .בתאורים שהופיעו בעתו־
נות הוסתרה תמיד זהותם מאחו-
רי שמות כגון ״המתכנן הראשי״,
או ״התיאורטיקאי הראשי״ .אחד־
כך ,בטכס נישואיה של העלמה
טרשקובה לחבר־למקצוע אנדריאן
ניקולאייב במוסקבה ,קידם ראש
הממשלה חרושצ׳וב א ת בני הצמד
המסתורי בתאריהם הרשמיים .ה־
שנים ,מלאי גוף ובגיל העמידה,
ששמותיהם עברו במהירות הבזק
בחוצות מוסקבה :ולנטין פטרו־
פבלוביץ׳
וסדגיי
ביץ׳ גלושקו
קורוליוב.
גלושקו ,55 ,המתכנן הראשי,
עבד ברוסיה לצדו של חלוץ הד־
צנדר
פרידריך
קיטות הגרמני
)שנפטר בינתיים( בשנות ה־30
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מאוריטניה•

.בריח; ה מ ו ע צ ו ת

מירוץ הפוליפ .אף כי הנזירוץ לירח נחלש לאחרונה ,ה ו כ י ח ה
ת ע ר ו כ ת הבולים הלאומית שנערכה ב נ י ו יורק שהחלל עדיין פופו-
לרי — הוצגו בה למעלה מ־ 200ב ו ל י חלל ש ה ו צ א ו ע ל ידי 58
מדינות .לווין־התקשורת ״החלוצי״ של ארה״ב ,טלסטר ,נתכבד
ב ב ו ל י ם ע ל ידי שמונח מ מ ש ל ו ת — ב י נ י ה ן אלו של מאלי ,מאוריטניה
וקלדוניה החדשה .האסטרונאוט ג׳ון גלן מ ו פ י ע ב ב ו ל י ש ב ע ארצות,
אך עולה עליו עמיתו הסובייטי ,הקוסמונאוט יורי גאגרין ,ה מ ו פ י ע
בבולי עשר ארצות.

דגמי
בחומי
חבר
,1956
המכון

הראשונות ,כשהוא מתכנן
רקיטות המשתמשות כדלק
צה חנקנית ובהמצן נהלי.
המפלגה הקומוניסטית מאז
הוא עומד עתה בראש
לחומרי־הנע מוצקים.
קודוליוב ,57 ,התיאורטיקאי ה -
ראשי ,תיכנן מטוסים ורקיטות
של המאה.
ה־30
מאז שנות
כיום הוא המהנדס הראשי של
״המכון לחקר מכונות״ המוסק-
באי ,שבראשו עומד אחד מראשי
תוכנית החלל הסובייטית ששמו
נודע אף לפני כן ,גנרל הצבא
האדום אנטולי בלגונדביב• קורו־
ליוב הוא חבר המפלגה מאז
 1953ובדומה לגלושקו ,חכר אק־

דמיית המדעים הסובייטית מאז
 ,1958אחרי הספוטניקים הראשו-
נים.

זקיפים במסלול
משגרי הרקיטות בכף קנדי )כף
ק נ ב ר ל לשעבר( היו שקטים יח-
סית בחודשים האחרונים .טילים
בודדים מתרוממים אל־על ובעיני
״משקיפי הטילים״ הרובצים ליד
גדרות הבסיס היה טיל האטלס־
אג׳ינה שהתרומם באיטיות דחוק
מהיות חדיש .אולם הפעם נשא
מטען
הוותיק
העבודה״
״סוס
הותקנו
בחרטומו
חדש־חדיש:
שני גופים מוצקים שקוטרם נ ־
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 1.20מי .המטען המוזר נועד לש-
חק תפקיד נ כ ב ד ב״שיטור״ ה-
מלחמה הקרה.
לאחר הפרדתם מהשלב השני
)אג׳ינה( ,פנו שני העצמים אל
מסלולים המרוחקים  100,000ק״מ)!(
שם ,הרחק מע־
מכדור־הארץ.
בר לחגורות הקרינה של וון אלן,
ישמשו כזקיפים החשובים
הם
ביותר במערכת האתראה האטו-
מית של ארה״ב .אם אומה כל־
שהי תפוצץ מתקן גרעיני בחלל,
יודיעו על כך שני ״הזקיפים״
המסלוליים מיד.
לוויני בקרה אלה פותחו על
ידי ״המעבדה המדעית בלום אל־
מוס״ ו״מעבדות טכנולוגיית הת־
ללי׳ והינם חלק מתוכנית רב־
צדדית לגילו ניסויים גרעיניים
״מחתרתיים״ .אפשרות מפתה לכל
מדינה שחתמה על הסכם איסור
הניסויים אך מתנוונת לרמות היא
להעיף מתקן ניסוי הרחק בחלל
ולצפות בתוצאות באמצעות מכ-
שירים בלווין החג במסלול סמוך.
מאחר והתפוצצות גרעינית בחלל
יוצרת אור מצומצם בלבד ,היא
עלולה לא להתגלות על־ידי צופים
שעל כדוד־האדץ.
אולם התפוצצויות כאלו אינן
בלתי־נדאות כלל וכלל ב״עינים״
שתוכננו להבחין בהן .מ ר ב י ת ה-
לקרינה
עוברת
אנרגיה שלהן
הנעה חופשית בחלל ונבלמת על
רגיש
מתקן
ידי האטמוספירה.
לגילוי קרינה מעל האטמוספירה
יכול לגלות התפוצצויות ממרחק
 300מ י ל י ו ן ק״מ ושני הלוויינים
האמריקאיים נושאים תריסר מת-
קנים צילינדריים לגילוי קרינה
הפונים לכל עבר .בתוך הלוויי-
נים מכשירים לגילוי ניוטרונים
וקרני גמא שמקודם בהתפוצצויות
בתוך ריקנות.

גן עדן לקופים
סופרים נהגו להשתעשע ברע-
יון הפשטני במקצת שאם יוכנסו
 50קופים לחדד בו מצויות 50
מכונות כתיבה ,יצליחו בסופו של
דבר ל כ ת ו ב א ת מלחמה ושלום.
אולם ד ב ר אינו נשאר פשטני
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פפינותרחלל המנצלות את קרגי־השמש כדי ״לטוס״ ללא
הגבלת ולשגר ד ו ח ו ת לכדוד־הארץ אפשריות כ ב ר כיום והן ללא
ספק ה ש ל ב הבא ב ת ח ו ם החלל .הפיכתה הישירה של אנרגיית ה ש מ ש
לאנרגיה ח ש מ ל י ת ל ה נ ע ת ספינות־חלל היא ה ת פ ת ח ו ת מבטיחה המי
הווה קריאת תגר ח ד ש ה ל מ ה נ ד ס י ם האסטרונאוטיים .בתצלום נראה
ציור דמיוני ,אך מדויק מבחינה טכנית ,של ת ח נ ת חלל ה מ ו ר כ ב ת
תוך ת נ ו ע ה  ,במסלול סביב כדור־הארץ .ה ת ח נ ה תקבל חום וכוח חש־
מלי ט ק ר נ י השמש .מטרתה תהיה מחקר בפיסיקה ,אלקטרוניקה ,חידוי
מזג אויר וכן ת ק ש ו ר ת וצילום .רקיטה אטומית )ניסוי ראשו! של
רקיסה כזו — המכונה ריפט — ישוגר על־ידי ארה׳׳ב ב ע ו ד שלוש
שנים( נראית ל מ ט ה ב מ ר כ ז כשהיא פורקת מטען חומרים שהובילה
מכדור־הארץ לתחנה.

פיאר
הצרפתי
הסופר
בימינו.
בול מעדכן את הרעיון בהתאם
בספרו
הסילון,
עידן
למושגי
כוכב־הלכת של הקופים ,בו מש־
תלטים אורנגוטנים ,שימפנזות וגו־
רילות על כוכב־לכת מסויים ומי־
טיבים לנהל את תרבותו .ואם
ספרו אינו יכול להשתוות למל־
ח מ ה ושלום — אנא ,אל תשכחו
שפיאר בול הוא בסך הכל בן
אנוש.
גיבורו,

גוליבר־מונע־הילון בשם

איליס מארו ,מנחית את חלליתו
על כוכב־לכת של מ ע ר כ ת כוכ-
בשנת ) 2502של
בים רחוקה
כדור־האדץ( ומוצא עצמו בהע-
תק מדוייק ,אך הפוך ,של החב־
דד ,האנושית .גברים ונשים מ ת -
רוצצים ערומים בשדות ,נרדפים
על ידי ציידים — קופים לבושי
מחלצות פאר .חלק מבני האדם
נורה לשם ספורט ,חלק נצוד
למחקר מדעי .הם נשלחים לטי־
מסלוליות ,נכלאים
ניסוי
סות
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ה״פולריס״ האחרון

אבי הקופים החושבים פיאר בול.
בגני חיות ,או משמשים לגיסו־
יים רפואיים הואיל והם ,אחר
הכל ,דומים ביותר מבחינה פי־
סיולוגית לקופים עצמם ,מדעני
הקופים מאמינים ,למעשה ,שה־
קופים התפתחו במקביל לבני ה־
אדם — ולא מהם• הם סבורים
שאת עליונותם יש ליחס לעוב-
דה שהיו להם ארבע ידים במ-
קום שתים ולפיכך היטיבו להש־
תמש בכלי עבודה...
שפת הקופים .סיפורו של
בול נצמד ללא סטיה להלצה ה-
בודדת ,אך מעבד אותה בוורי-
אציות אין־ספור .מארו ,האסטרו־
נאוט מכדוד־הארץ ,נלכד באחד
ממסעות הציד ,רואה כיצד קו־
פות אלגנטיות בבגדי טוויד יק־
רים משמיעות קריאות התפעלות
למראה גוויות בני האדם שנורו
על ידי בעליהן .אלד ,שנותרו
בחיים מוכנסים לכלובים במעבדה
המקומית ,ומארו נוכח לדעת ש־
חבריו למאסר זקוקים לשבועות
כדי ללמוד להזיל ריר בשעה
שהקוף־המטפל שורק בזמן הא־
רוחות .מארו ,לעומת זאת ,מד־
הים א ת הקופיט־המדענים בלומדו
את שפתם ,דבר שאף אדם לא
הצליח לעשות עד אז.
אפשר לדאות בספרו של בול
אגדה מודרנית יפה ,אך אפשר
לראות בו גם אזהרה למין האנו-
שי כולו.

הטיל שפרץ מתוך מימיו הנד
חולים והצלולים של זדם הגלף
סטרים העלה את חיל הים ״הגר-
עיני״ של אדה״ב לעמדת כוח
חדשה .פולריס א־ ,3התוספת ה־
אחרונה לכלי הנשק התת־מימיים
את הניסוי
עבר
האמריקניים,
המוצלח ה־ 13ברציפות ,והרא-
שון מ ת ח ת לפני המים ,נשא
בחובו הבטחה שצוללות ארה״ב
יבצעו עד מהרה אח סיוריהן
ביתר חופשיות .הא־ ,3שלטווחו
נתווספו  1600ק״מ ,מגיע עתה
ל־ 4000ק״מ.
אכן יותר גדולה .״השת-
משנו באותו צבע״ ,אומד סטנלי
בריס ,ממנהלי לוקתיד ,האחראית
לפיתוח ויצור הטיל .״אולם חוץ
מזה ,הכל חדש למעשה״ .ברים
מעריך שרק  10אחוזים מחלקיו
של א־ 3מקורם בא־ .2הטיל הה־
ס״מ מקודמו
ב־40
דש ארוך
וחרטומו דמוי־הקליע מסולק ב-
צאת הטיל מהאטמוספירה ,ומגלה
את ראש־הנפץ )מהנדסי הטילים
מכנים אותו ״האבן״( הכבד יו-
תר ,רב־עוצמד .יותר .לפי ידיעות
בלתי רשמיות ,מגיעה עוצמתו
של הא־ 3ל־50ד קילוטון לעומת
 600הקילוטון של א־ .2לפצצה ה־
גרעינית הפרימיטיבית שהרסה את
הירושימה היתה עוצמה של 20
קילוטון.

אלקטריק
חייה מתוצרת ג׳נרל
וראיתאון ,הקלה ביותר שיוצרה
אי פעם עבור טילים .המחשב,
שהוא מוח הטיל באויד ,קל ב־
 50אחוזים מקודמו ,מבלי להק־
ריב מהדיוק .אף על פי שהוא
עובר מרחק יותר גדול ,פוגע
א־ 3במטרותיו ביתד דיוק.
הן א־ו )הפולריס המקורי( והן
א־ 2נדחפים אל פני הים על־ידי
אויר דחום — תהליך הקשור ב־
מיכלים כבדים ובמכלול שסתו-
מים מסובך .ד.א־ 3לעומת זאת
יוצא לטיסה כאשר מנוע דקיטי
קטן ניצת ומזרים גז חם לתוך
תא מים .חלק מהמים הופך לקי-
מור ותערובת הגז־קיטור מפליטה
את הטיל מתוך מיכלו בצוללת.
טילי א־ 3מבצעיים החלו יוצ-
אים מבית־החרושת בתחילת שנה
זו ורוב הצוללות האמריקניות
יותאמו לשיגורם .בכל צוללת כזו
 16טילים המאוחסנים בעמידה.

לידת הירח
היה היה פעם גוף שמימי את־
רבה
בעוצמה
שהתפרק
חלתי
יהפך לשני גופים :כדור־האדץ
שיגור

פולריס א־.3

על־מנת להעיף א ת מטענו הכ-
בד יותר לטווח ארוך ב־1600
ק״מ ,יש בא־ 3יותר משיכה סי-
לונית ופחות ״משקל מת״.
הדלק )המוצק( של השלב הרא-
ידי ארוגיט
על
שון ,המיוצר
ג׳נרל ,דחוס יותר ,כך שניתן
לשאת יותר באותו נפח .כמו-
כן ,עוצמתו יותר גדולה ,הוא מי-
צר להבה יותר חמה )730—700
מעלות צ׳( ויותר משיכה.
גם לשלב השני ,המיוצר ע״י
חב׳ הרקולס ,דלק מסוג חדש.
במקום פיות ,לשם ניהוג ,הוא
משתמש בפראון נוזלי המוזרק
לתוך זרם הגזים.
מ ו ח ק ל  .חסכון ניכר במשקל
נובע מהשימוש במערכת ההנ־
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והירח — תיאוריה זו הושמעה
לראשונה בשנת  1879ע״י המתי־
מטיקאי הבריטי ג׳ורג׳ דרווין)בנו
של צ׳רלז דרווין( .דרווין היה
סבור שכוכב־רלכת ד,אתחלתי היה
עשוי חומר מותך וסב במהירות
סביב צירו .אט־אט הופיעו בלי־
טות־גאות בקוו המשווה .ברגע
קריטי ,כאשר השילוב של כוחות
צנטריפוגליים וכוח־המשיכה של
השמש היה חזק למדי ,הועף הירח
מתוך אחת הבליטות הללו ,בגור-
מו ,כך סבר דרווין ,לשקע הגדול
של האוקינום השקט .אולם תי־
אוריה זו של דרווין הופרכה ב-
שנות ה־ ,30עקב מר .שנחשב ל־
חולשה בולטת :הירח אשר אך
זה נולד ,אמרו הספקנים ,היה נק-
רע ומתפרק לפרודים בטרם הגיע
לקצה איזור רוש — האחור
המשתרע עד לכ־ 18,500ק״מ ממר-
כז כדור־הארץ ,בו נוטים עצמים
גדולים להתבקע בהשפעת כוחות
גרוויטציוניים.
בימים אלה החיו שני מדענים,
גיאולוג ופיסיקאי ,את רעיונו
הפורה של דרווין ונשפו בו תוכן
הדש .ללידת הירח קדם ,לפי הש-
ערתו של הגיאולוג דונלד וייז,
 32ב״עתון למחקר גיאופיסי״ ,מום
בכדור־הארץ .וייז סבור
מוזר
כי בהיות כדור־הארץ גוש מותך,
זרם חומד כבד ,כדוגמת ברזל,
לתוך מרכזו ,והפר את שיווי
המשקל הסיבובי שלו .כתוצאה
מחוסר יציבות זה ,החל כוכב
הלכת סב במהירות הרבה יותר
גבוהה ולבסוף קיבל צורת ״מל-
פפון״ ענקי ומארך.

ואז

ב א ה ש י א  .כוחות צנט־

ריפוגליים אחזו בגוף המארך עד
שאחד מקצותיו ,העבה יותר ,נמ-
תח מעבר לתחום ת ש  .בנקודה
זו ,אומד וייז ,נשבר הקצה ,הש־
תחדד והפך לירח .כדור הארץ
קיבל את צורתו הנוכחית ,שאי-
ננה של כדור מושלם ,כי אם
של אגס.
על־ידי תיקוניו לתיאורית דר־
ווין ,יכול וייז לבאר מדוע חג
הירח סביב כדור־הארץ כמעט
במעגל וסב באותו כיוון .אם אמנם
עזב הירח את כדוד־הארץ לפי
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תאורו של ווייז ,הוא ימשיך לסוב
עם סטיות מקריות בלבד כתוצאה
ממשיכת כדור הארץ והגאות.
נראה שדעיונו של וייז מבאר
גט מדוע חרושים פני הירח קמטים
וגומות .כאשד השתחרר הירח,
ירד ברד שבדים על קדום הירח
שהחל מתקשה במהירות בקור
העז של החלל .שברים אלה לא
השאירו את רישומם על כדור
הארץ שטרם התקשה .האופן בו
נקרע הירח מכדור־הארץ רומז,
לדברי וייז ,שחוקרי הירח הרא-
שונים ימצאו ש״הצד האחורי״
של הירח שונה מאד מהצד הקרוב.
מקלעת שמימית .תיאוריה
אחרת ,אך קרובה ,בדבר היווצ-
רות הירח הומצאה על־ידי א.ג.וו.
קמרון ,38 ,פיסיקאי קנדי העו-
בד ב״מכון לחקר החלל״ באד־
צות־הבדית• היא שופכת אור על
כיצד נבלמה
הסבוכה
הבעיה
לבסוף המהירות הגדולה שמיתה
דרושה כדי שכדיר־האדץ יעיף את
הירח .בכתב־העת איקרוס ,מעלה
קמרון את הסברה שכדור הלכת

איזה ר ע ש . . .
הרעש הנורא ה נ ש מ ע בסבי־
בות כף קנדי בימים אלה נוצר
על־ידי הצופר החזק ביותי־ ב־
עולם .משתמשים בו כדי לבחון
את תוצאות הרעש הנוצר עם
שיגור רקיטת סאטורן .הצופר
הענקי מסוגל לקרוע פחי טת־
כת...
;י

^

זמן
באותו
פרק מעל עצמו
לפחות מחצית המסה שלו .״כדור־
הארץ זרק כפי הנראה די חומר
קמרון.
לעשרת ירחים״ ,מעיר
החומר התפרק בגושים גדולים,
סבור הוא ,ובחלוקי אבן הנורים
ממקלעת ,ריחפו השברים אל מע־
בר לתחום דוש ,שם נצמדו אח־
דים מהם ויצרו את הירח ,בה
בשעה שהאחרים התרחקו בחלל
כגופים אסטרואידים .מאז אותה
תקופה ,לפני ב־ 4.5ביליון שנה,
הלכה וקטנה מהירותו של כדור־
הארץ — תהליך הנמשך עדיין,
אף כי בממדים אפסיים.
עד אשר מכשירים ולבסוף בני
אדם ,יגיעו לירח ,יהיה עלינו
להסתפק בתיאוריות אלו .כשריד
משומר היטב ,יוכל אז הירח
לגלות לנו את התשובות ביחס
ללידתו הוא ,ולידת כדור־הארץ.
״ ט י ר ו ס V111״ —
החזאי המודרני
תצלומים לוויניים של מזג האויר
העולמי מוצעים מאז תחילת שנה
זו לעולם כולו — ובמחירי ״סוף
העונה״ ממש .בעזרת ציוד סטנ-
דרטי שערכו פחות מ־ 100אלף
ל״י ,יכולה כל מדינה המעונינת
בכך להקים תחנה אשד תוכל
לשאוב אינפורמציה במישרין מ־
טירוסוווע ,החזאי המודרני ביותר
שארה״ב ירתה עד כה למסלול.
קריאה איטית .לוויני טירום
קודמים איחסנו תצלומיהם על
סרט מגנטי ,אחד שידרו בבת

בטאון חיל האויר מרץ  1964מס' 64

אחת קבוצה גדולה בשעת מעבד
מעל תחנות בפרבנקס )אלסקה(,
מוגי )קליפורניה( ואיי
פדנט
וולופס ,תחנות עהקמתן עלתה הון
תועפות .עד שהגיעו התצלומים
מהחלל לידי המטאורולוגים ברח-
בי העולם ,באמצעות תצלומי־דד־
יו ,לא היה להם עוד עדך רב
בחיזוי מזג האדר המקומי .אולם
טירוס  VIIIנושא טיפוס חדש של
מצלמת טלוויזיה! תריסה נפתח
למשך שלוש אלפיות שניה ,יוצר
תמונה פוטו־חשמלית של כ-
)()()( 1,000,מילין מרובעים של
כדור הארץ )פ־ 2.5מיליון קמ״ר(.
במקום להעלם מיד ככל תמונה
טלוויזיונית ,מתקיים התצלום ב-
משך  200שניות שעה שמתקן־
סריקה ״קורא״ אותו אט־אט ,אחר
משדרו ללא שהיות .בהופיע ה־
טירוני החדש מעל האופק ,עוקב
אחריו איש צוות הקרקע באמצעות
אנטינה ספירלית .ומהלווין יו-
רדת תמונת מעטה העננים אשר
עבר מעליו לפני זמן קצר.
כאשר התחנה דחוקה ממקורות
ידע אחרים על מזג ראויר ,ע ל ר
לה התמונה לספק רמז ראשון
להתקרבותה של סערה מסוכנת.

כ־ 40תחנות כאלו יוקמו סביב
העולם על־ידי אדה״ב! ארצות
אחדות — אפילו קובה וסין
העממית — זכאיות לנצל את טירום
אם רצונן בכך.
ע י נ י ם כ ח ל ל  .טירוס  VIIIנו-
שא כמו־כן את מצלמת הטלוויזיה
הרגילה ,אשד בעזרתה סרקו לוו-
יני מזג־־האויר הקודמים את מעטה
העננים של כדוד־הארץ .והחל ב־
טירוס ו ,ששוגר בשנת ,1960
הביאו תצלומים שבוצעו במצלמה
זו למהפיכה ממשית במדע המט-
אורולוגיה• ״עיני החלל״ ,שסקרו
אזורים נרחבים מגובה  600ק״מ,
דיווחו על אופני התנהגות עננים
שלא נחקרו עד אז .התצלומים
גילו קשרים בלתי־ידועים בין צו-
רות העננים לבין מזג־האויר על
הקרקע .הם גילו סופות־הריקיין
בהתהוותן ומנעו בכך אסונות
רבים.
הישגים ניכרים אלה ,אומרים
מפעילי הלווינים המטאורולוגיים,
אינם אלא התחלה .הלווינים הבאים
ייטיבו לעשות .הם ימדדו טמפר־
טורות הקרקע והאטמוספירה .הם
יגלו מה צפיפות העננים ובאיזה
גובה הם מצויים .הם יראו עננים

טייהי ח ל ל  -ד ו ר מ פ י 3
התחרות תהיה עזה למדי לכשיתפנו מקומות ראשונים בחללית
לירח .סוכנות התעופה והחלל של ארה״ב הודיעה שמות ארבעה־
עשר טייסי חלל נוספים שיהוו את המחזור השלישי בבית הספר
לאסטרונאוטים .בכך עולה מספרם ל־ .30פרחי־החלל החדשים נב־
דקו ונבחרו בקפדנות מבין  71מועמדים משורות הצבא ו־ 200אזר־
חים )כולל שתי נשים( .כקבוצה ,הם יותר צעירים )הממוצע 30.9
שנה ,בהשוואה ל־ 32.5של התשעה אשר נבחרו ב־ 1962ו־ 34.5של
השבעה המקוריים ב־ (1959ובעלי השכלה יותר גבוהה.
יש ביניהם שבעה קצינים מחיל האדר ,ארבעה מחיל הים,
ואחד מחיל הנחתים )שהוא עד כה גם הרווק היחידי ,קפטן קליפ־
טוו ויליאמם .(31 ,שני האזרחים ,ואחד הקצינים ,הם מדענים מוס־
מכים ומנוסים בד בבד עם היותם טייסי סילון .הללו הם :מייג׳ור
חיל־האויר אדווין אלדרין ,33 ,האסטרונאוט הראשון הנושא תואר
דוקטור )בפיסיקה של החלל(; ולטר קנינגם ,31 ,שהתמחה במכשי־
רי לוויני תקשורתי ,ראסל שוויקרט ,27 ,שעסק בבעיות האמטוס־
פירה העליונה.
כאשר התאסף דור מס׳  3של האסטרונאוטים בעיר יוסטון,
טילפן אחד מהם ,לויטננט חיל־הים אלן בין ,31 ,לאמו בפלורידה
ואמר  :״מוטב להיות אסטרונאוט מאשר כל דבר אחר.״

בצדו האפל של כדור־הארץ יי-מ-
דדו שינויים בתכולת אדי המים
באדר .כאשר כל הנתונים החד-
שים הללו ייבדקו ברציפות על־
ידי מחשבים מהירים ,יוכלו סוף־
סוף המטאורולוגים להשקיף על
כל מזג האויר העולמי במשך כל
הזמן.

ה״סנטאור״ הגדול
וה״אימפ״ הקטן
קצת יותר משעה לאחר שהנשיא
ג׳ונסון הודיע לקונגרס האמרי-
קני שימשיך לתמוך בתוכנית־חלל
מואצת ,התרוממה סוף־סוף ברעב
אדיר מכן שיגור בכף קנדי ,הדקי־
טה שתסלול את הדרך לנחיתה על
הירח .הסנטאור ,הטיל הידוע ה-
ראשון השורף מימן נוזלי רב־
אנרגיה כדלק ,הופעל באיחוד של
שנתיים — עובדה שקוממה דנים
נגד תוכנית הנחיתה על הירח
)אפולו( בכללותה .עתה ,יש להניח
שהשיגור •החלק״ וחסר התקלות
ירגיע את המבקרים•
חשיבותו של הסנטאור לתוכנית
אפולו היא כפולה .הרקיטה עצמה
נועדה להנחית את הרכב הירחי
סרוויאוו על הירח ,לבדיקת פניו
בטרם ינסו לנחות שם אסטרונ-
אוטים אנושיים .כמו־כן מקווים
המהנדסים להפיק נסיון מעשי ב־
טיפול במימן הנוזלי ,הדלק של
סנטאור בו ישתמשו גם בשלושת
השלבים העליונים של רקיטות
סאטורן הענקיות )בעלות  4הש־
לבים( שישאו את האמריקנים ל-
נחיתה בירח .לדלק זה  35אחו-
זים יותר אנרגיה ,מאשר לחוט־
רי־הנע מקובלים כגון נפט ,אך
קשה ביותר לטפל בו! על מנת
לשמור את המימן במצב נוזלי,
יש לקדרו לטמפרטורות שמתחת
למינוס  423מעלות פאהדנהייט.

כעבור רגע  -התפוצצות.
אולם הדלק עצמו לא היווה את
הגדולה בבעיות סנטאור .מאז החל
תיכנונו ,הועברה האחריות עליו
הלוך ושוב בין שלטונות הצבא
וסוכנות החלל .כאשר הגיע סנטאור
ו לכף קנדי באביב של שנת
119
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סנטאוו — השקעה בסך 500
מיליון דולר.
 ,1962כבד נרשם איחור של קרוב
לשנה בלוח הזמנים שלו .מספר
משימות ,נוסף לסרוויאור ,נפגעו
על־ידי כך :את לווין התקשורת
אדוונט ,למשל ,היה צורך לבטל
כליל בשנה שעברה.
אחר־כך נסתיים הניסוי הראשון
של הטיל החדש בהתפוצצות רגע
לאחד השיגור ,כאשר אחד החי־
פויים נקרע ומיכל מימן התפקע.
ועדת־משנה של הקונגרס הטילה
את האשם בניהול גרוע וסנטאור
הועבר מהנטסזזיל לידי סוכנות
החלל לשם תיכנון מחודש.
בניסוי האחרון ,ארבע דקות
לאחר שהמאיץ )אטלס( התרומם
מכף קנדי ,נצתו מנועי השלב
השני ,שלא היה אלא טיל סנטאור
במשקל  5טונות .הסנטאור כולו,
שאורכו  28.5יגל ) 8.7מ׳( ,הוכ-
נס למסלול שהשתרע בין  340מיל
) 550ק״מ( ל־ 1050מיל )1700
ק״מ( מעל כדור־הארץ.
מ ט ע ן נוצה .בשיגור זה לא
נוסה מלוא טווח האפשרויות של
הסנטאור .המנועים מתוכננים כך
שניתן להפסיק פעולתם בחלל ול־
התניעם שוב .אן־ בניסוי זה הות־
נעו פעם אחת בלבד .ואם כי
סנטאור יכול לשאת להלכה מטען
בן  2300ליברות ) 1050ק״ג(
לירח ,היו בו רק מכשירים שנו-
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עדו לדווח כיצד פועלת בטיסה
ההשקעה בת  500מיליון הדולר.
באותו יום ממש בו סייע סנטאור
להעלות שוב את תוכניות החלל
האמריקניות על דרך המלך ,שוגר
לווין בעל חשיבות מדעית ישירה
לתוכנית אפולו .שם הלווין הוא
אימפ * )ראשי תבות של ״משטח
השגחה בינכוכבי״( ,משקלו 138
ליבריות ) 62.5ק״ג( והיה צורך
להכניסו בדיקנות רבה למסלול
כה אקצנטרי שהוא משתרע בין
 120מיל ) 193ק״מ( ל־ 122,800מיל
) 200,000ק״מ( מכדור־הארץ .ד.מ־
לאכה נעשתה על־ידי הרקיטה
הוותיקה והמהימנה תוו־דלתא ,שלא
הכזיבה בעשרים שיגורים רצו־
פים.
אינזפ נראה כחרק מיכני ענקי,
בעל שמונה צלעות ,מד־מגנטיות
כרסתן בראשו ,ארבעה ״משוטים״
סולריים )המספקים חשמל למש־
דרים( ,ואנטינות ארוכות .תפקי-
דו למפית את ״רוחות השמש״,
התפרצויות פרוטונים רבי־אנר־
גיה הנזרקים לחלל על־ידי השמש.
הללו עלולים להיות מסוכנים
לאסטרונאוטים — ובמיוחד מאחר
שתאריך שיגור אפולו בסוף שנות
ה־ 60חופף את השיא במחזור 7־
שנתי של כתמי־שמש כאשר ההת־
פרצויות שכיחות ביותר.
תקוותם של מדעני החלל היא
שאימפ יספק להם רמזים כיצד
להגן על האסטרונאוטים מפני קרי־
נתה ההרסנית של השמש .כמו-
כן סבורים הם שהלווין עשוי אולי
לענות על השאלה אם ניתן לח-
זות את ההתפרצויות לפני שקרי־
נתן נשפכת לחלל• ״בדיוק כפי
שאביה בלב ים עוקפת היום הו-
ריקנים,״ אומד דיר הארי גוט,
מסוכנות החלל האמריקנית ,״כך
יותאם שיגור בני האדם לירח
כדי שלא ייתקלו בשיאי רקדינה
מהשמש.״

כלי רכג ל א ס ט ר ו נ א ו ט י ם
נראה שיצרני המכוניות האמרי־
קניים מחפשים אחר שווקים חד־
* IMP — I n t e r p l a n e t a r y Monitoring Platform.

שים ובחיפושיהם אלה הגיעו עד
ל...ירח .חברת ג׳נרל נזוטורס,
למשל ,בנתר ,לאחרונה כלי רכב
מוזר ביותר ,שלא נועד אלא
ללווינו הטבעי של כדור־ארצנו.
זהו דבר־מה מוזר ביותד וממונע־
סוללות ,המנונה  .LRVCלפני
שנתיים נבנה בצורת דגם שהונח
על שולחנות .עתה הוא גדול למדי
כדי להגיע לירח בתוך חללית
סווויאור ולחקור את התנאים שם
בניהוג מרחוק על־ידי רדיו־טל־
וויזיה.
אורכו של  LRVCהוא  12דגל
) 3.65מ׳( ,רוחבו  5רגל )1.52
מ׳( .הוא בעל שלושה צירים
וששת גלגליו בני  90הס״מ עשר
יים חוט גמיש מכוסה בד דאקרון
חזק .המסגרת עשוייה ממוטות
פלדת־קפיציס גמישים ביותר .בני־
סדים טיפס הרכב הירחי על שר
דת תיבות בנות  1.5מ׳ .זוג הגל-
גלים הקדמיים זחל מעלה על פני
הקיר החלק ,והזוג השני עלה
בעקבותיו שעה שהזוג השלישי
נמצא עדיין על הקרקע.
ניסויי השדה ,הנראים בתצלו־
מים אלד ,ראויים לציון .הם נער-
כו בשני מקומות בקליפורניה ,שם
דומים פני השטח לפניו המשר
ערים של הירח :חוליות נודדות
ועדימית סלעים וולקניים.
משקל הרכב הירחי של ג׳נרל
מוטורס  66ליברות ) 30ק״ג( בל-
בד ...אדם יכול להרים אותו ביד
אחת .הגרוויטציה המופחתת של
הירח תאפשר לרכב לשאת מטען
בו  330ליברות ) 150ק״ג( ולבצע
את אותם הדברים הנראים בתצ־
לומים .מטען זה יכלול ללא ספק
מצלמות־טלוויזיה זעירות שישדדו

מאזגיים פופר־רגישיה
מאזנים שפותחו לאחרונה
הם כה תישיס עד כי הם יכו־
לים למדוד את משקל הדיו
בשתי מלים נוספות באנציק־
לופדיה בת  30כרך .מצפים
לכך שמאזנים סופר־רגישים
אלה יביאו תועלת בתעשיית
החלל.

בטאון חיל האויר מרץ  1964מס' 64

מדרונותיו של הר־געש כבוי ב־
קליפורניה משמשים לניסויי הרכב
הירחי של ג׳י .אם• ממצית מקו־
רות הכוח מצויה בשורת הסוללות
על הציר הקדמי.
את המראות לצופים
בדגם הנסיוני אין
פרט לשתי שורות
רות בצירים הקדמי
עים בגודל פנסים
במרכז.

בכדור הארץ.
נושאים דבר,
סוללות זעי-
והאחורי ,מנו-
ומקלט רדיו

ר א ש ב ע ל גלגלים .התיכנון
השני לרכב ירחי הוא של הברת
קרייזלר ומראהו פשוט מדהים.
זהו מעין ראש חסר־גוף המורכב
על ששה גלגלים גדולים .אולם
זהו כאמור דק רושם חיצוני .הרכב
הירחי של קרייזלר נועד לאמיתי
של דבר לשאת שני אנשים על
פני בקיעים וחולות כאחד .שני
האנשים יוכלו להתקיים בו עד
אדמת טרשים שחורה אינה יכולה
להפריע לרכב הירחי בהתקדמותו.

חוליות אינן מפריעות כלל לכלי־
רכב זה שתוכנן לתנועה על פני
הירח

 24שעות — זמן מספיק כדי לק־
בוע מה הם התנאים על פני הירח
וכדי לאסוף את הנתונים ה ד ר ד
שים לנחיתות נוספות על •הירח.
) MLRVזהו כינוי התוכנית
של קרייזלר( מורכב מגוף מלבני
עבוד שני אסטרונאוטים .בחזית

הרכב הירחי של חבות ג׳נרל מוטורס זוחל מעל לסלעים בגובה  1.5מי .מנועים בצירים הקדמי והאחורי
קולטים צווי הרדיו המופעל על ידי האדם מימין.
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דגם נייד של רכב ירחי מוצג על ידי שנים ממדעני חברת המכוניות קרייזלד .הרכב יונע על ידי מימן
נוזלי וחמצן .תיכנונו וצורתו נקבעו לאחר מאות ניסויים בתנאים הקרובים לאלה השוררים כמשוער על
פני הירח .מהירותו תהיה כ־ 15ק״מ בשעה ,ומשקלו על פני כדור־הארץ יהיה  1700ק״ג .על הירח יהיה
משקלו  295ק״ג בלבד.

הגוף נמצאים שני פתחים עגולים
לסיקור פני הירח .פריסקופ שעל
חגג יכול לנזוב  360מעלות ,שתי
אנטינות מכ״ם ורדיו ישמשו לוזק־
שורת .נוסף יאדבעת הגלגלים
הרגילים הרחבים ,מותקנים בו שני
גלגלים צדדיים על גבי זרועות.
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הדגם שהוצג )ראה תצלום( הינו
בגודל רבע מזה של הרכב הירחי
המוצע ,שאורכו המשוער יהיה 12
רגל ) 3.65מי( ,רוחבו  90אינטש
) 2.30מ׳( ,גובהו עד גג הגוף
 86אינטש ) 2.18מי( ועד קצה אנ־
טינות המכ״ם  11דגל ) 3.35מ׳(.

זהירות  1חצץ בחלל
לגבי האדם המתענין בחלל,
ובמיוחד לגבי קוראי המדע הדמ-
יוני ,מטילה עצם המלה ״מטאו־
רואיד״ אימה כבדה .היא מזכי-
רה עצמים דמויי־סלע המבזיקים
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ברקיע ככוכבי שבט׳ במהירויות
כה אדירות ׳נד כי גוש בגודל
אפונה יש בכוחו לפרוץ חוד
בגודל אגרוף בכל חללית .המדע-
נים ,אשד חישבו א ת הסיכוייט
שחללית ומטאוריאיד יתנגשו ,מוד־
אגים פחות מהקורא התמים ,אולם
למרות זאת הריהם מתכוונים להגן
על כלי־החלל אחכי־הטווח במגנים
מיוחדים בפני מטאורים.
אלא שעתה מ ת ב ר ר והולך ש־
החלליות לא יהיו זקוקות למגנים
מעין אלה .החלל אמנם רוחש
מטאורואידים ,אך רובם הוא קל
כנוצה ומזיק כמוה.
אכק קוסמי .החדשות המרגי-
לסוכנות התעופה
נמסרו
עות
והחלל של ארה״ב ממקור רא-
שון .במשך שבעה חודשים חג
הלווין אקספלות־  xvtסביב כדור־
הארץ ,כשהוא מזמין מטאורואי־
דים לפגוע במכשירים שכיסו את
פניו .המכשירים היו שונים ומגוו-
צילינדרים עשויי פח דק
נים:
שהכילו גז הליום אשד ברח כאשר
נוקבו על־ידי מטאורואיד! מכ-
שירים שנתנו אות חשמלי כאשר
אוד שמש הופיע דרך נקב בסרט
פלסטי :כ מ ד כ ן היו שם מיקרו-
פונים רגישים שרשמו  15,000פעם
בפגוע בהם משהו בעוצמה מס-
פקת כדי שירטטו.

של חלקיקים עוד יותר קטנים.
יתכן שצפיפותם היא קטנה ב־50
אחוז מזו של מים ,כך שבפגעם
בקרומו החיצוני של לווין מת־
פזרת השפעתם על שטח יותר
גדול מאשר אילו היו מוצקים.
כדורי שלג מלוכלכים .וויפל
הוא הוגה תיאורית ״כדוד •השלג
המלוכלך״ ביחס לכוכבי שביט.
הוא מאמין שהם נוצרים ,מול-
קולה אחרי מולקולה ,מתוך גזים
קפואים מעבד לכוכבי־הלכת הדחו-
קים ביותר .הם אוספים חלקיקי
אבק ומתחילים להסחף אט־אט
לעבר השמש הדחוקה .כאשר מהי-
רותם גוברת בהתקרבם לשמש,
הולכים פני שטחם ומתחממים,
בהופכם חלק מהגז הקפוא לאדים,
ובשחררם חלק מהאבק .כך נוצ-
רים ראשם וזנבם הזוהר של כו-
כבי השביט .כאשר מתפדק כוכב־
שביט ישן ,הריהו משאיר מאחו־

ריו פתיתים קטנים הנודדים ב־
חלל .אולם כיצד ניתן לבדוק
א ת ה ד ב ר ? א ח ת ההצעות הדמיו-
ניות ביותר ע ד כה הועלתר על־
ידי ״מעבדות טכנולוגיית החלל״
אשר בקליפורניה :לשגר חללית
שתירט כוכב שביט.
תוך  15השנים הבאות ,אומר
המהנדס רוברט פרק ,ראש צוות
״תופסי כוכבי השביט״ ,יתקרבו
 31כוכבי שביט ידועים למרחק
כזה מכדור־הארץ שאפשר יהיה
להדביקם בחלליות שישוגרו על־
ידי רקיטות אטלס־אג׳ינה הקיימות.
הבעיה הגדולה ביותר תהיה לחשב
מראש א ת נ ת י ב ו של כוכב השביט
במידת דיוק מספקת .פרק סבור
לעשות זאת במחשבים
שניתן
אלקטרוניים מודרניים ,ולהביא א ת
החללית לכדי  10,000ק״מ מהגר-
עין המסתורי ,אותו יוכל לצלם
ולשדר את ממצאיו בטלוויזיה.

בדם ,רק לעתים רחוקות נתקל
אקספלורר  xviבמשהו יותר גדול
אבק
של
מחלקיק מיקרוסקופי
קוסמי 44 .מטאורואידים הצליחו
לחדור בעד ללוחית בריליוט־נחו־
שת בעובי אלפית אינטש )2.5
מאיות מ״מ( .המטאורואיד החזק
ביותר שנתקל בלווין השאיר נקב
זעיר בתוך פ ל ד ת אל־חלד שעוביה
שלוש אלפיות אינטש ) 0.075מ״מ(.
מתכת בעובי פח של קופסת שי-
מורים לא נפגעה כלל — המסקנה
הארעית היא שלזמטאודואידים הש-
כיחים קטנים מכדי להזיק ,ו ה מ ס ר
כנים מעטים מכדי לעורר דאגה.
האסטרונום פרד וויפל ,איש הר־
החדירה
וורד ,הסביר כי כוח
הנמוך של מרבית המטאורואידים
נובע בחלקו ממבנם הצמרי .אפי-
לו מטאורואידים קטנים ביותר,
אומד וויפל ,חינם כנראה סבכים
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ה ד ו ר ה ח ד ש של
מ פ צ י צ > בר>ה״מ

מאת

״גולד>״

במסגרת ה״וועו ווזדושניד .סילי״ ,כלומר חילות
האויר הסוביטיים כלולה גם ה״דאליניאה אביאטסיה״,
״התעופה לטווח ארוך׳ המקבילה לפיקוד האויר ה־
איסטרסגי של ארה״ב ומורכבת ממפציצים בינוניים
וכבדים לטווח ארוך ,מטוסים לתדלוק־אויד ותובלה
מסייעת.

במערב משערים ,כי לרשות ״התעופה לטווח ארוך״
כ־ 1500מפציצים מבצעיים בקו הראשון ,והמבנה
העיקרי הוא הארמיה האוירית )שלוש במספר( נוסף
לקורפוס אוירי עצמאי.
המטה של ״התעופה לטווח ארוך״ נמצא במוסקבה.
המבנה הארגוני של הארמיות האויריות הוא כדלקמן—:
כל ארמיה כוללת קורפוסים אויריים וכל קורפוס כולל
שלש דיביזיות המחולקות לשלשה גדודים אויריים
)״פולק״( .גדוד־אויר מורכב משלש טייסות בנות 10
מטוסים.
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מפצ>צ>ה החד>ש>ם של בר>וז׳׳מ

״ כ א ו ; ח ־ ״  .מפציץ כבד
מיאפישצ׳ב
איסטרטגי זד) ,למעלה( ,הנחשב לגדול ביותר
בעולם ,הופק על ידי ״קילקטיב לתיכנון״
בראשותו של וו• מ .מיאסישצ׳ב .סבורים,
שמטוס זה לא עמד כראוי בדרישות המב-
צעיות וד,סטטוס השרותי שלו בלתי בדור
כיום .ידוע על מספר דגמים ,כולל דגם לשי־
גור טילים ודגם מיכלית־אויר )המובא בציור(.

כ ל י נ ד ר  .מפציץ בינוני אדוך־טווח ,מטוס סיור והתק-
פה ,ונושא־טילים .את הבלינדר )משמאל( אפשר להשוות
לבי־ 58הנזטלר האמריקני ,אף כי ממדיו גדולים יותר.
זהו אחד המתקדמים במטוסי־המלחמה הסובייטיים מבחי־
נד ,אוירודינמית ,והינו יחיד־במינו בכד ששני מנועי
הסילון שלו מותקנים זה בצד זה מעל הקצה האחורי
של המרכב .הבלינדר הסטנדרטי נושא כפי הנראה כלי־
נשק רגילים או אטומיים הצונחים בנפילה חופשית ,וזאת
כמטען פנימי.

ט ו פ ו ל ב טד״ 20״ כ ר ־ כ י ״  .זהו כיום המפציץ הכבד איוד־הטווח העיקרי
של גדיד,״מ .דגמו האחרון )למטה( ידוע כ״בר־בי׳׳ ובולט בו ראדום דמוי
״מקור ברווז״ .דגם זה נושא טיל עלקולי יחיד ,מטיפוס ״קנגרו״ .לקנגיו
ראש־נפץ רב־מאגטוני וטווח המגיע ,כמשוער ,ל־ 1500ק״מ .דגם הסיור
האיסטרטגי של ״בר־בי״ מצוייד לסייר אלקטרוני וצילומי כאחד .דגם ״א״
)המוקדם( של ה״בר״ נושא מטען פנימי מירבי בן  25,000ליברות )11,350
ק״ג(.

ט ד פ ו ל ב ט ו ־  1 6״ כ ד ג ׳ ר ״  ,המפציץ הבינוני ארוך־
הטווח של חיל האויר הסובייטי ,נמצא בשרות מ־.1955
הוא מצוי גם בשרותן של מצרים ואינדונסיה .בצורתו
הרגילה ,נושא הטו־ 16ששה אנשי צוות ומטען פצצות
מירבי בן  7000ליברות ) 3175ק״ג( בטווח טיסה )ללא
תידלוק באויר( המגיע ל־ 4250מיל ) 6840ק״מ( ,אולם
המטען הפנימי המירבי שניתן להטעין הוא יותר קרוב
ל־ 9000ק״ג .החימוש ההגנתי כולל זוגות תותחי  23מ״מ
בעמדות גחון ,גב וזנב ,ותותח קבוע היורה קדימה.
הדגם המיוחד של הטו) 16-הנראה בציור מימין( הינו
בעל בית־מכ׳ים פחוס בחרטום והוא נושא לעתים טילי
קיפאר )טווח —  725ק״מ(.
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לאומיות האוידיות אין תקן קבוע .שתי ארמיות
מוצבות באזורים של מוסקבה ,הקרפטים וקייב; ב״א
מונה כ־ 600—500מפציצים .הארמיה השלישית מוצבת
במזרח הדחוק )סיביר( ומונה  350—300מפציצים.
עד שנת  1955היו בשימוש כ־ 1500מטוסים מטיפוס
טו־) 16״באדג׳ר״( .למטוסי הטו־ 16היתד .אפשרות
נשיאת מטען של  10טון פצצות ,צריחי תותחים
המכוונים מרחוק ,בהכוונה אלקטרונית ,שכללה מכשיר
טלמטר למדידת טווח ,בעל דיוק ידי גדול יותר מזה
של מפציצי מלחמת העולם השניה.
נוסף ל נ ד היו מצויים כ־ 70מטוסי טו־) 20״בו״(.
מטוס זה היה המפציץ היחיד בעל  4מנועי ט ו ר ב ר
פרופ .מהירותו היתה  1000ק״מ/שעה ודדיוס הפעולה
שלו היה  14,500ק״מ ,עם תדלוק אוירי .כ־ 150מטו-
סים בוספים היו מהטיפוס המכונה ״ ב י ס ו ד  ,רדיוס
פעולה של  10,000ק״מ ומהירות של  900ק״מ/שעה.
כל שלשת סוגי המטוסים צוידו להתקפות גרעי-
ניות :היתד .להם אפשרות לתדלוק אוירי.
ב־ 1961הופיעו סוגים חדשים של מפציצים .זו היתד.
הפתעה גמורה ל מ ע ר ב ! ד,תעשיה התעופתית הסוביי-
טית הצליחה לבצע זאת בסודיות כמעט מוחלטת.
דבר זה הוזכר כבר במאמר קודם שדן במטוסי קרב
רוסיים חדישים .ללא כל ספק ימשיכו הרוסים להח-
זיק עוד לזמן ארוך — נוסף לטילים בידיבשתיים —
גם בכוח מפציצים לטווח ארוך שיגלול סוגי מטוסים
חדישים.
מטוסים אלה הם בעלי בצועים מצויינים וצורות
אוידודנמיות משוכללות .מבחינה איסטרטגית משתווים
מטוסים אלה לכח המקביל של המערב ,אם לא למעלה
מזה.

)״Bounder״( מתוכנן עי׳י המהנדס
מתכנן ידוע של מטוסים סוביטיים.

מיאסישצ׳ב,

מפציץ כ ב ד זה ,אשר יתכן מאד שהוא הכבד
ביותר מסוגו ,משקלו  136,000ק״ג .הוא מותנע
ע״י ארבעה מנועי סילון ,ששנים מהם כוללים
מבערים אחוריים .מהירותו המשוערת של מטוס
זה הינד 1.2—1.5 .מאך .המטוס נועד להחליף את
מפציצי הבר והביסו! .פרטים נוספים אינם ידועים
על מטוס זה .רק אחד מסוגו נראה ב ק ר ב ת שדד,
טושינו בשנת  1961בעת טיסה ,בלוית מ ס פ ד מטוסי
מיג־ו ,2״פישבד־סי״ .ה ע ר ה  :מ ס פ ר המטוסים הנמ-
צאים בשרותו של חיל המפציצים הסובייטי לטווח
ארוך הוא קטן בהרבה מזה שבשדות פיקוד האויר
ארצות־הבדית ) (S.A.Cואפילו
של
האיסטרטגי
מבחינת טילי אויר־קרקע ואמצעים אלקטרוניים.
מאידך ,מרכיבה ברית־המועצות כח מחץ רציני
של מפציצים קלים מותאמים לשימוש אזורי אי-
רופה ,אסיה וחופיה ,והדפובליקות העממיות .כח זה
הורכב ממטוסי איל־ 28ונמצא כרגע בתהליך הח-
לפה למפציצים חדישים קלים מטיפוס פיירבר־בי,
שהוא פיתוח של ה־יאק־ ;25מטוס זד .מתאים להת־
קפות בגובה נמוך .חימושו כולל  2תותחי  37מ״מ,
טילי אויר וקרקע ומספד כוורות ודקיטות  50מ״מ.
נוסף לכך מסוגל מטוס זה לשאת נשק התקפה
גרעיני טקטי.
משערים ,כי ברית־ד,מועצות תבנה כ־ 3000מ פ -
ציצים טקטיים שיופעלו בשיתוף פעולה עם מטוסי
הרגילים ורמתאימים לפעולות אלו ,כפי
הקרב
שצויין ברשימה הקודמת שדנה במטוסי ק ר ב חדי-
שים של ברית־המועצות.
בנקל נבחין בכך כי המטוסים אשר בשרות
ברית־המועצות הינם על פי רוב על־קוליים.

בשדר ,טושינו הופיע בשנת  1961דור חדש של
מפציצים ,טופולב ״בלינדר׳׳.
מטוס זה ריבו מפציץ בינוני לטווח ארוך הנושא
גם טילי אויר וקרקע .מניחים שהוא הוכנס לשימוש
מבצעי בממדים גדולים והוא עשוי כנראה להחליף
את הטו־ 16הישן )מטוס ישן זה נמכר למצרים ,עירק
וכוי( .ה ב ל י נ ד ר הוא בעל תכנון חדיש ,כנפים משו-
כות לאחור ושני מנועי סילון ארוכים הנמצאים בחלק
האחורי של הגוף מתחת למבנה הגה הכוון .הכיסוי
הקדמי של וזמכ״ם הנו בעל צורה מחודדת ובולט
מהחרטום של המטוס .כשראוהו הנספחים הצבאיים
של המערב לראשונה ,כינוהו ״Beauty״ כלומר
״יופי״ .אכן ,במשך תקופת־מה נקרא מטוס זה
בכינוי ״יופי״ .מהירותו המשוערת היא  2.2מאך )פי
 2.2ממהירות הקול( .סיג הדום שלו הוא למעלה
מ־ 60,000דגל.

.מפציץ על קולי שני ,בעל  4מנועי פילון

חיי עכבד
מספר ע כ ב ר י ם ב ע י ר שיקגו יזכו ב ש נ ת י י ם
הקרובות ל ת ש ו מ ת ל ב רבה .הם יימצאו בטי־
פולס ה מ ת מ י ד של מומחה תזונה ,ב י ו כ י מ א י ,
טוקסיקולוג ,פתולוג וחצי תריסר עובדי מעבדה.
אולס הם לא ייהנו מנוזונס .המכרסמים ל א
יקבלו כל מזון אחר ב מ ש ך כ ל ימי חייהם פ ר ט
לספירודלה וקלורלה )אצות( .גם צ א צ א י ה ד ו ר
ה ש נ י ו ה ש ל י ש י יקבלו א ת אותו התפריט המ־
שעמם .על פי חוזה עם חיל־האויר של ארה״ב,
מדעני מעבדה בשיקגו את השפעות
יבדקו
הדיאטה הזו ,כ ח ל ק ממחקר לגילוי מ ע ר כ ת סיפוק
צרכי החיים לאדם בסביבה סגורה ל ח ל ו ט י ן
ל ט י ס ו ת ארוכות בחלל .מ ח ק ר ה ע כ ב ר י ם ה י נ ו
ה צ ע ד ה ר א ש ו ן ש מ ט ר ת ו ל ג ל ו ת אם נ י ח ן ל ה ש ־
תמש ב צ מ ח י מים אלה כמזון בטיסות־חלל.

ב־ ,1961ביום חיל האויר הסובייטי ,הודיע דובר
רוסי כי המטוס הגדול הידוע בכינוי ב א ו נ ד ר
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וולקנים יורקי־אש ־ מיסיונרים לירח

שלדות ״המתיחה״ המדעית
הגדולה בכל הזמנים
עמקים ירוקים וסלעי-פרא,
אגמים בחולי־מים ,המוקפים
חופים חוליים ,נהרות ומפלי
מים — נופים מגוונים אלה
נתגלו לא על פני פדור הארץ
אלא על פני הירח• האדם
הראשון אשר זבה ״לראותם״
היח ג׳ון הרשל ,אסטרונום
וגנו של אסטרונום )אביו —
ויליאם הרשל זבה לתהילת
עולם בגלותו א ת בובב־הלבת
אורן(•
הדבר קרה׳ לפי המסופר ,ב-
שנת  1833באפריקה ,אליה נדר
הרשל כדי לחקור את הכוכבים
הנראים מצידו הדרומי של כדור־
הארץ .שם הצליח הרשל לערוך
מספר רב של תצפיות אשר ה-
לידי תגליות מפתיעות.
ביאו
בעזרת טלסקופ פרי־המצאתו הוא
גילה כוכבי־לכת הנעים סביב מס-
פר כוכבים .כוח ההפרדה של
הטלסקופ החדש היה כה גדול עד
כי פני הירח נראו כאילו ממרחק
של  100מטרים!

עדשה המגדילה פי  42אלן! י
אין חולק על כך שאכן היה
זה טלסקופ יחיד במינו! היתה
לו עדשת זכוכית שקוטרה  24רגל
) 7.3מטר( ומשקלה  14,826ליב-
רות ) 6.720ק״ג( .בעדשה זו אפ-
שר היה להגדיל עצמים פי — 42
אלף! כדי להעביר כלי־ענק זה
מן הנמל שבכף התקוה הטובה
ועד למקוט המצפה — נזקק הרשל
לשני כלי־רכב׳ הרתומים לשמו־
נה־עשר שוודים כל אחד.
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אך ממדיו הענקיים של הטל־
סקופ לא היו מעלתו העיקרית.
סודו היה טמון בעקרון חדש ל-
גמרי של פעולתו .בטלסקופים דגי־
לים ההגדלה היא מוגבלת למדי,
וככל שמגדילים את התמונה היא
ונעשית פחות ברורה.
הולכת
הרשל עקף את המכשול הזה
בעזרת המצאתו :״שיטת ההארה
הנוספת״ .בעזרת שיטה זו הושגה
תמונה בדודה לחלוטין גם כאשד
הוקרנה על מסך ברוחב  50רגל.
הקורא תמה ודאי מדוע אנחנו
,,משמיצים״ את סר גיון הדשל
וכותבים בשמו דברים אשר מעו-
לם לא היו ולא נבראו.
אם כן — נפסיק בכך וניתן
את רשות הדבור לעובדות:
שנת  .1835לוק ,המו״ל של
״ניו־יורק סאן״ ,״שובר את ראשו״
בשאלה הגורלית — איך להגביר
את תפוצת עתונו .במקדה הוא
נתקל בידיעה :״האסטרונום ג׳ון
הרשל ארגן משלחת מדעית ל-
אפריקה הדרומית .העולם מצפה
לתגליות״ .בראשו של לוק נולד
הרעיון...
בהיותו חובב אסטרונומיה עיין
לוק בזמנו בספרו של טום דיק,
שהגיש לקוראיו •עובדות מדעיות
מוצקות משובצות בערב־רב של
ניחושים חסרי שחר .לאחד תאור
מדויק למדי של פני הירח ״הח-
ליט״ דיק שחיים שם גם אנשים
ובלי להזדקק להוכחות כלשהן
כתב על צורות הקשר עמם.

וולקנים יורקי אש...
לוק
לשים

החליט על מבצע כפול:
ללעג פומבי את דעותיו

של דיק ובו בזמן ,בסיועו להג-
דיל את תפוצת העתון .והשיטה
שנבחרה על ידו היתה — פרסום
סדרה של מאמרים על הירח,
החסרים כל בסיס מדעי אך ה-
כתובים בלשון מדעית .ב־ 21באו־
גוסט  1835פרסם לוק בעתונו
את הידיעה הבאה :״זה עתה
נודע לנו ,מעתון מדעי המופיע
באדינבורג שסר ג׳ון הרשל עשה
בעזרת טלסקופ־הענק שלו מספר
תגליות מדעיות מרעישות״ .אנ-
שים רבים ידעו על משלחתו של
הדשל והמערכת הוצפה במכתבי־
קוראים המבקשים הסברים נוס-
פים.
ב־ 25באוגוסט הופיעה כותרת־
ענק בעמוד הראשון של העתו: , ,
״התגליות הכבירות ,אשר נתגלו
ע״י סר ג׳ון הרשל בכף התקוה
הטובה״ )מה״תוספת לסקירה המד־
עית של אדינבורג״( .המאמר הוד־
פס בששה המשכים ללא כל ד,ע־
דות־מעדכת .נמסר רק שהמאמר
הועתק מן ״הסקירה המדעית של
אדינבורג" וחובר על פי אינפור-
מציה שנמסרה מפי המזכיר של
הרשל .דמיונו של לוק הלך והת־
להט מפרק לפרק .בכל גליון נו־
סף צמחו הפלאים אותם ״ראה״
הרשל על פגי הירחי וולקנים יוד־
קי־אש ,נהרות ואוקינוסים — היו
עוד מן הפשוטות שנתגליותיו.

גבישי אבנים י ק ד ו ת ~
כאשר הגיע לוק לתאור קרקע
הירח הצליח ״לגלות״ שם גבישי
אבנים יקרות ,באורך של תשעים
דגל וגבישי קוורץ ברוחב של
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חמשה מילין ובאורך של  340מי־
ליז.
נוף הירח ,לפי לוק ,היה מאוב־
לס בעלי חיים ושופע צמחיה.
פרחים שגונט אדומ־כהה כיסו את
פני הסלעים .שלושים ושמונה ס ר
גי עצים ״גילה״ הרשל על פני
הירח .הוא ״זכה לראות״ צבאים
ויעלים ,דובים בעלי קרניים וצפ-
רים משונות ביותר .על פני ה-
ירח חיו בשלוה תישים בעלי קרן
ששערם כחלחל וביברים חסרי־
זנב .הביברים הילכו על רגליים
אחוריות ובקדמיות החזיקו את יל-
דיהם .הם חיו בבקתות ,העשויות
להתחרות באלו של שבטים שו-
נים על האדמה .ולמרבה הפליאה
היו בקתותיהם בעלות ארובות ש -
מהן יצא עשן — אות ומופת ל-
כך שביברי־הירח ידעו להשתמש
באש .לא דחוק מישוב הביברים
,,נתגלה״ עדר של כבשים .לכב־

אפילו אנשים משכילים הוטעו ע״י
הניסוח הרציני של המאמרים.
מאוחר יותר ציין הסופר־המשורר
אדגר אלן פו שתשעה מכל עש-
רה קוראים לא הטילו ספק בא-
מיתותה של התגלית הגדולה.
כאשד הגיעו הידיעות לספרינג־
פילד מסצ׳וססס ,החל מועדון ד.נ־
שים המקומי במגבית־כספים כדי
לשלוח לירח ...מסיונרים!

שי־הירח היה גידול בשדי על ה-
מצח ,כנראה כדי להגן על העי־
נים מפני אורה המסנוור של ה־
שמש...
היות ולוק לא הסתפק בקטנות
״התברר״ ע ד מהרה שגם יצורים
נבונים אינם חסרים בגן־העדן ה־
ירחי וצורתם דומה במקצת לצו-
רת העטלפים.
סדרת המאמרים נכתבה בלשון
מליצית האופיינית לחבורים ה-
מדעיים של התקופה ההיא .מוש־
גים מדעיים לכאורה הופיעו ב־
מאמרים בתכיפות השווה לתכי-
פות הופעתם של חיות מוזרות ו־
גבישי־פלא.

צבור הקוראים התחלק לשני
מחנות יריבים :״המאמינים״ ו־
״הכופרים״ .המונים היו מתכנסים
מדי יום ביומו ליד שערי המע-
רכת ,וויכוחים אין ספור על ה-
נושא התלקחו בכל מקום.

אך התוצאה — ...היא היתד,
בלתי צפויה לחלוטין! צבור ה-
קוראים האמין באמיתותן של ״ה־
תגליות״ אשר היו בעיני לוק
פרודיה מוצלחת על ספרו של דיק.

בתחילה שאבו ״המאמינים״ את
נמוקיהם מעתונו של לוק בלבד,
אך במהרה נמצאו ״הוכחות״ חד-
שות ,כגון ,עדותו של אדם אשד
חזה במו עיניו בהטענת הטלסקופ
הענקי של הרשל על ספון האניה.

מיפיונרים

_ לירח

גן העדן שעל הירח ו״עטלפי האנוש״ ,לפי גירסתו של הניריורק סאן )שנת .(1835
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הכרזתו

או
בידו

של

מצוי

״הסקירה

לוק

ישב

לא

בחבוק

הוא ה ד פ י ם א ת ה מ א מ ר ב -

צורת

ספרון

ושלחו

עתוני

אירופה

העתיקוהו

מבלי

לציין כי

קבלוהו

הם

של

דיר

הדי־הגעש

המדעית של אדינבורג״.

בינתיים,
ידים.

אחר,

הגליון

שטען

המקורי

כי

עלה

ע ל אלפיים דגל .וכדי להא-

העדיפו,

רה

כמובן

הסנסציה
עולמיים.

לא

לבשה

עתה

אנגליים,
גרמניים,
ובהגיע
החדש״
חון

הפרט הקטן שנשכח
כעבור

רק
האמת
כך

ממדים
בעתונים

שווייצריים,

קודם
סאן״.

הספקנים

בין

שאכן,

הידיעות

אלה

אמיתיות

ספורי־המיסתורין
גם

בימינו .הוא הבין מ י ד כי ה־

מאמר

הן.

שאין

״המדעי״

והאכזבה

עוררין.
״משתו־
פגעו

ב־

ש ל לוק .הוא ה ג ד י ל

את

ממדי עתונו והעלה א ת מחי־

רו.

של המא־

המיוחדת

ההדפסה

לתפוצה
על

ה כ ר י ז לוק

ענקית.

אחר

הדפסת פלקט

גדול,

ה מ ת א ר א ת ״החיים ע ל ה־

ירח״.

)25

מחירו

למרות

דמיון

שדה

היה
לא

שלו
הגדול

מבורך,

אינו א ל א
החדה

ומעינו

לא נ ע ל מ ו החוטים א ש ר ב ה ם נ ק ־

עליה

לידידיו ,לוק

הגבוה

העלילה.

שגם
פי

הוא

לו הצליח
42

לא
כל

אלף

היה

חישב

הטלסקופ

)כטענת

יכול

למשל,

לתת

להגדיל
עדיין

לוק(

את

בתמונה

אותם הפרטים ש ה ו פ י ע ו ב מ א -
כמו־כן ד ח ה א  .א  .פ ו

מר.

הרעיונות
חיות

קיום

על

על

מעופפות(

חסר־האטמוספירה.
כל

חוסר

את

חיים

כל

)כולל
הירח

פני

הוא ה צ ב י ע ע ל

אפשרות

לבנות

טכנית

ט ל ס ק ו פ כה ענקי ,ו ל ב ס ו ף אף נ ת ן
דעתו

על

בכל

פרט

״פיקנטי״
אשר

הציורים,

קטן.
לפי

נעשו

סנט היו סכום נ י כ ר ב ז מ נ י ם ההם(

״התצפיות״

עו-

נמסר

מ נ ק ו ד ת מ ב ט של צו־

העומד

אבל

נחטף

ה פ ל ק ט מיד.

דדה

ההצלחה

א ת ל ו ק והוא

פסת

פלקט,

המשיך בהד-

המתאר

מקדשי־

את

הירח.

כה

— תפוצת

וגדלה

ללא

הכלכלית״
בלה

של

ה ע ת ו ן הל־

הפסק.

״ההצלחה

הבדיחה

הוג-

לא

ל ע ת ו נ ו של לוק ב ל ב ד  .א ח ד

התיאטרונים

העלה

הירח

—

״אור
פני

הירח״.

הצייד
סם

אילו
פה

או

חיות״

מוסקבה״
פנורמה

לראותם
לפי

מטה.

לוק

יותר

מכולם

ל ה צ ל ח ה מ י ו ח ד ת זכה
צייר

סאן״

יורק

הכנת

״תמונות

לבסוף

״המבול״,

״שדיפת

שהתגליות

וכדר.
נוף

הפעם
הירח,

הוא

צייר

שאורכה

ראשי־ה־

כאשד
שכח

פרט

לגמרי

קטן זה.

על

זה

הירח.

א נ ש י ם ו צ מ ר ו ת העצים מ ו פ נ י ם כ -

הגיעו

התפר-

פני

מעליו.

ליות״

כגון:

התגליות

נוף

ב ט ל ס ק ו פ — ה ל א היה צ ר י ך

ג׳ון

עקב

של

הצגה

על

לידיו

הנינגטון.
בדודו

בשם:

הופיע

הירח

כ-

ל ו ב א מ ת ראה הרשל את פני ה -
ירח

בינתיים
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אשר לא

של

כשרו־העסקי

כך

האמינו

נתקבלו

אל

מ ם ומאוכזב״ .א ו ל ם ר ג ש ו ת ה ה ש -

מר

נמצאו

,״נידיורק

בתרועת

ומה עם ב ע ל ה ב ד י ח ה ע צ מ ו י אם

זכתה

אנשים

לפירסומיו ש ל

שלא

״העולם

ובכן ,ה ק ו ר א י ם ק ב ל ו א ת ה ב ד י -

תוממות

של

לוק

נצ־

מקדשי •הירח

נאמין

הישיר

ל־

פליטת־פה

לכן

פרי

חה

והגורם

— היה

האמינו

ופורטוגזיים.

סאן״

כאמת

חדשים

לא־ר,

מ ס פ ר יצאה

ללוק היה גם א ד ג ר ־ א ל ן פו ,א ש ר

כהוכחה

ה״ניו־יורק

בכנפיהם...

נקראים

עתונים
הם

פפו

בני

עצמו .אולם ל א מ י ת ו של ד ב ר ׳ גם

לאור.

הופיעה

ספרדיים

שבפנורמה

הירח

מארה״ב.

הוצא

צרפתיים,

האנשיט־העטלפים

נו-

להסת-

אדינבורג״ אשד

היא

פלטו

ת י מ ר ו ת עשן ו־

במלואו

מך על המקור הראשון — ״הסקי-
מעולם

הרושם

לאירופה.

כ ד ו ג מ ת לוק,

ה מ ד ע י ת של

את

—

מגיעות
של

נהנה

הרשל

מן

עצמו.

הגליונות
הוא צחק

הביע

את

כאשר

של
על

שלו

רמת־סנסציה

״ ת ג ל י ת לוק״.

״ניו־

ארוכות

צעדו

האמיתיות

לאותה

ה״תג־

ו-
כך
אינן
כזו
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רצ׳ארד דאו
והפמוט ״המרומם״ שלו
ריצ׳ארד ראו מסילבר ספרינגס ,מדינת פלורידה ,ה ו א צעיר ר צ י נ י  . . .פרט
לכך שהוא ״טס במצנח״ .ראו ,לשעבר אלוף ארה״ב בסקי מים ,נהנה מאד
מריחוף

בשחקים מ ת ח ת למצנח־נגרר ,הקשור לסירת־מנוע .כשהוא משתמש

במצנח אשר תוכנן במיוחד לשם כך ,אין ראו חושש כלל להתרומם לגובה של
 50מ׳ מעל פני המים בקצה חבל גרירה באורך  90מי.
מגלשי־המים
לצוות

הספינה

משמשים

אותו

כ״דגלי־איתות״

המהירה באיזה כיוון ובאיזו

ובאמצעותם

הוא

מודיע

מהירות עליהם לשוט .כאשר

נמאס לו לרחף ,הוא פשוט מפיל א ת המגלשים למים ,מרפה מחבל־הגרירה
ויורד למים בעדינות .״ספורט נחמד,״ הוא אומר.
לאחר

״המראתו״

מהחוף,

מתרומם ראו במהירות כ א ש י טירת־המגוע
ספינת־״אבטחה״ שטה קרוב מאחוריו.

מגבירה

את

מירוצה•
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פניה ימינה• על־ידי הושטת מגלשי־המים שלו באייר ,מעביר ראו הודאות לצוות הסירה
במהירות ,כ־ 30מ׳ מתחת למצנחו הפרוש•
הוא אינו מתיז כמעט אף טיפה בשעה שהוא פוגע במים לאחר טיסה קצרה•
ספינת־״האבטחה״ מתקרבת אליו במהירות•

השטה
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יי
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ראו משחרר א ת מגלשיו
הרגותו מחבל הגרירה•
נשיקת

המטוס

בטרס

למסלול

מתוך מודעה של חברת־ה־
תעופה ההודית אר אינדיה ב־
עחון דיילי אמריקן המופיע
ברומא בשפה האנגלית:
כיצד תוכל לשפוט את טיי-
סי ״אד אינדיה״?
אד אינדיה מפורסמת ב־
נחיתותיה הקלות כנוצה .כדי
לנשק למסלול בעדינות ,במי
טוס שמשקלו  300אלף ליב־
רות במהירות  140מיל בשעה,
כושר שיפוט ונסיון
דרוש
רב...״
מעניין מה דעתם של המס־
לולים המסכנים שעה שבוינג
 707מנשק אותם כשמשקלו
גדול ב־ 40טונות מהמשקל ה־
מירבי המותר לנחיתה...
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המיסנים כובשים שיאים
\
אי הטיסנים
)אשר אושרו עד השנה שעברה( כפי
> שנמסרה לנו על־ידי הפדרציה התעו־
פתית הבינלאומית ) (F.A.I.שמרכזה

שהיות )ניו זילנד(
טיסנו של יאן ברבר 9 ,באוקטובר 1960
 9שעות 4 ,די
מרחק כקוד ישר )בריה״מ(
טיסנו של אבגניי בורישביץ׳ 14 ,באוג׳ 1952
 378.756ק״מ
גובה )בריה״ט(
טיסנו של גיורגי ליובוצ׳קין 13 ,באוג׳ 1947
 4152מ׳
מהירות )בריה״ט(
טיסנו של אנטולי קוזנצוב 30 ,בספט׳ 1962
 316ק״מ/שעד,

שיאים בינלאומיים
)טיסה חגשית(
ט י ס נ י ם )או ט י ס נ י ים( בעלי מנוע גומי

שהיות )הונגריה(
טיסן מיכאל קירלי ,דגם  ,UM-22בודפשט-מגיאר,
 1שעה 27 ,ד׳ 17 ,ש׳
 20באוג׳ 1951
מרחק כקוו ישר )הונגריה(
טיסן  BM-1של ג׳ורג׳ בנדק ,משדה רקוש אל
 50,26ק״מ
הכפר הורס 20 ,באוג׳ 1947
גוכה )הונגריה(
טיסן רולנד פויך ,שדה רקוש )בודפשט( 31 ,באוג׳
 1442מ׳
1948
מהירות כקוו ישר )בריה״מ(
טיסן וולדימיר דווידוב ,אופא 11 ,ביולי ) 1940אושר
 107.08ק״מ/שעה
ב 16-בספט׳ (1947
טיסנים

)או טיסני ים( בעלי מנוע מ י נ נ י

שהיות )בריה״ט(
טיסן איגור קולקובסקי ,מנוע  3.3סמ״ע ,שדה
 6שעות 1 ,ד׳
הטיסנים סומי 6 ,באוג׳ 1952
מרחק כקוו ישר )בריה׳׳מ(
טיסן אבגניי בורישביץ׳ ,מנוע  9.498סמ״ע ,מבו-
 378.756ק״מ
רובייה לדאמינובו 14 ,באוג׳ 1952
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גובה )בריה״מ(
טיסן גיורגי ליובוצ׳קין ,מנוע  9.6סמ״ע .סיליקט-
 4152מ׳
ניאה 13 ,באוג׳ 1947
מהירות בקוו ישר )ארה״ב(
טיסן ״דה סודבסטר״ ,נבנה ע״י יוג׳ין סטיילס ,מנוע
,טריומף 51״  8.226סמ׳׳ע ,אלמדה )קליפורניה(,
 129.768ק״מ/שעה
 20ביולי1949 ,
ה ל י ק ו ג ט ו י ם בעלי מנוע גומי

שהיות )הונגריה(
טיסן גזה אברגרי ,בשדה רקוש 13 ,ביוני 1950
 7די 43 ,ש׳
מרחק )הונגריה(
טיסן ג ,פאלגי ,בנובי ליגורה 27 ,ביולי 1958
 605.1מ׳
גובה )איטליה(
טיסן ג .פאלגי ,בנובי ליגורה 21 ,ביולי 1958
 205.12מ׳
הליקופטרים בעלי מנוע מיכני

שהיות )בריה״מ(
טיסן וו .ניידובסקי ,מנוע ״חרקוב״ 2.49 ,סמ״ע,
 1שעה 30 ,ד׳ 49 ,ש׳
בקורוטיטש 2 ,באוג׳ 1962
מרחק )בריה״ט(
טיסן וו .סלפקוב ,מנוע  4.4סמ״ע ,מקאזני לוול־
 40.364ק״מ
קובו 27 ,בספט׳ 1962
גובה )בריה״מ(
טיסן בורים בוריסוב ,מנוע  4.4סמ״ע ,כטשאיקה־
 2128מ׳
קיאב 18 ,באוג׳ 1959

טיסני־דאון
שהיות )יוגוסלביה(
טיסן מונקילו מילוטינוביץ׳ ,מקרליאבו לוורנ-ץ׳,
 4שעות 58 ,די 10 ,ש׳
 15במאי 1960
מרחק בקוו ישר )הונגריה(
טיסן פרנץ שומולניי ,מבודפשט-ראקוש לקיש־
 139.8ק״מ
ווישניו-ווישנובום 23 ,ביולי 1951
גובה )הונגריה(
טיסן ג׳ורג׳ בנדק ,מעמק רקוש )בודפשט(23 ,
 2364כ׳
במאי 1948

טיסני ניהוג אלחוטי
טיסנים בעלי מנוע מיכני

שהיות )בריה״מ(
טיסן נ .מליקוב ,מנוע  4,7סמ״ע ,במיאסנובו,
 6שעות 13 ,די 52 ,ש׳
 3באוג׳ 1962
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מרחק )בריה״מ(
טיסן נ .מליקוב ,מנוע  4,7סמ״ע ,מיאסביאה פוליאנה
ליאקטרינובקד) .ליפטסק( 8 ,ביוני 1962
 182.123ק״מ
גובה מעל נקודת הזינוק )בריה״מ(
טיסן נ .מליקוב ,מנוע  4.7סמ״ע ,מוולינטסבו,
 2250מ׳
 26ביולי 1961
מהירות כל,וו ישר )ארה״ב(
צוות רוברט דגהם וג׳ק בנטלי ,טיסן ״רגולוס״
 ,X-60מנוע ״מק קוי 60״ 9.954 ,סמ״ע ,בבייקרס-
פילד )קליפורניה( 19 ,בנוב׳ 1960
 198.904ק״מ/שעה
מרחק כמפלול מגור )בריה״מ(
טיסן נ .מליקוב ,מנוע  4.7סמ״ע ,במיאסנובו31 ,
 100ק״כ
במאי 1962
טיסני-דאון נהוגי אלחוט
שהיות )ביו זילנד(
טיסן יאן ברבר 9 ,באוקטובר  ,1960פאראפראומי
 9שעות 4 ,ד׳
מרחק )בריה״מ(
טיסן ניקולאי מליקוב 3 ,באוג׳ 1962
 11.503ק״מ
גובה )בריה״מ(
טיסן ניקולאי דרויאן ,בצירטאנובו 6 ,ביוני 1959
 603מ׳

ט י ס ה מעגלית
מהירות
מחלקה ו )מנוע מיכני ,עד  Z-5סמ׳׳ע(
)צ׳כופלובקיה(
טיסן זבינק-פאך ,מנוע  2.47סמ״ע ,בודפשט11 ,
 246.07ק״מ/שעה
בספט׳ 1960
מחלקה ) 11מנוע מיכני ,מ־5־ 2עד  5סמ״ע(
)ארה״ב(
טיסן בויד שלטון וב .האריס ,מנוע ״דולינג 29״,
 4.92סמ״ע ,גלנסוויו ,אילינוי 23 ,ביולי 1958
 253ק״מ/שעה
מחלקה ׳) 11מנוע מיכני ,מ־ 5עד  10סמ״ע(
)כריה״מ(
טיסן אנטולי קוזנצוב ,מנוע ״לנינגרד״ 9.81 ,סמ״ע,
 316ק״מ/שעה
במוסקבה/טושינו 30 ,בספט׳ 1962

מנועי סילון
מהירות בטיסה מעגלית

)בריה״ט(
טיסן איבן איבניקוב ,מנוע סילון ״58״ ,אטרבאק,
 301ק״מ/שעה
 5בספט׳ 1958
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הנדלי פייג׳ ״הרלד״
טורבו־פדוב ראשון בתעופה הפנימית של ׳שואל
בחודשים הקרובים תפעיל חכרת
ארקיע בקוויה לאילת את אחד המטו־
פים החדישים והמשוכללים ביותר מפו־
גו בעולם :מטוס הטורבו־פרופ הדו״
,מנועי להובלת נוסעים בטווחים קצרים
כינוניים הולד  200מתוצרת בית־
החרושת הבריטי הוותיק הנדלי פייג׳.
שני מטוסי ההרלד שהוזמנו על־ידי החברה ד!יש־
ראלית הם מסידרת  200ונבדלים ממטוסי סידרת 100
בעיקר באורך המרכב .ל־ 100סידורי ישיבה ל־ 38עד

 44נוסעים! מרכב מטוסי זד 200הוארך מקדיפיו
במטר שלם ,והוא מתאים במיוחד לקווים בהם רבה
תנועת הנוסעים .יש בו מקום ל־ 50נוסעים )או 56
אם מבטלים את המטבחון( — לעומת  32במטוסי
הדקוטה של החברה.
אבטיפוס ההרלד ,שתוכנן כמבצע פרטי )ללא סיוע
ממשלתי( למציאת תהליף למטוסי הדקוטה ,צוייד
ב א ר ב ע ה מנועי ב ו כ נ ה מטיפוס אלביס ליונידס
מייג׳ור  825) 701כ״ס מכסי בהמראה( .וביצע את
טיסתו הראשונה ביום  25באוגוסט  ! 1955האבטיפוס

קשריה של ״הנדלי פייג״׳ עה המרחב
מטוסי ההרלד בשרות חברת ארקיע מסמלים
שיבתה לארץ של חברת הנדלי פייג׳ ,חברה
הקשורה בארץ ובאיזור כמעט משחר ימי התער
פה .לורנם איש־ערב כתב בספרו ״שבעת עמודי
חכמה״ :״...באום אל־שורב ניצב ההנדלי בהוד
על הדשא ,כשמטוסי הבריסטול כגחלים מתחת
לכנפיו הרחבות .הערבים הקיפוהו בהערצה ,כש־
הם אומרים — אכן סוף־סוף שלחו לנו את
ה מ ט ו ס  ,שהללו הס כסייחים לעומתו.״
מפציצי  O/400מתוצרת הנדלי פייג׳ פעלו
במלחמת העולם הראשונה נגד הטורקים והבולג־
ריס בחזית המזרחית .בקיץ  1918הוטס מפציץ
מטיפוס זה לארץ־ישראל והשתתף באופנסיבה של
צבאות הגנרל אלנבי נגד הקוו הטורקי ירוש־
לים—יפו .תרומתנ הגדולה ביותו של מפציץ
יחידי זה היתה ההשמדה ,ערב ההתקפה ,של מר־
כזת הטלגרף והטלפון של המפקדה הטורקית
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העליונה ,שהכניסה אנדרלמוסיה בשורות האויב.
בשדה התעופה לוד ,בארץ ישראל המאנדטו־
רית ,היו מטוסי החניבעל של חברת אימפירייל
אירווייז הנפוצים ביותר בין מטוסי הנוםעים,
ממש כמטוסי הבוינג בימינו .החניבעל בעל 1
המנועים )מתוצרת הנדלי פייג׳( הונצח בעשרות
בולים ,אשר המפורסם ביניהם הוא בול דאר־
האויר המצרי בערך נקוב של  20מיל ,בו נראה
חניבעל בטיסה מעל הפירמידות.
משדות תעופה בארץ ,המריאו בימי מלחמת
העולם השניה מפציצי הליפכס ,אף הם ממוצרי
הנדלי פייג׳ .לאחר המלחמה פיתתה החברה את
מטוסי התובלה מטיפוס הרמס והייסטינגס .מטוסי
הייסטינגס משרתים גס היום ביחידות התובלה
של חיל האויר המלכותי הבריטי במזרח התיכון.
עתה ״חזרה״ ה ת ל י פייג׳ לארץ במטוסי ה־
הרלד החדישים של ארקיע.
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השני המריא כעבור שנה לערך .הצלחתו הגוברת
והולכת של מנוע ה ט ו ר ב ר פ ר ו פ רולם ווים ד א ו ט
הביאה לזניחת המהדורה הבוכנתית לטובת ה ד א ר ט ,
החלטה עליה נודע במאי •1957
האבטיפוס הראשון הוחזר למפעלי הנדלי פייג׳ לשם
ציוד מחדש בשני מנועי דארט .ביום  11במארס 1958
ביצע א ת טיסתו הראשונה בצורתו המחודשת.
ה״איסטרטגיה״ שמאחורי ההדלד היא לאפשר ל ח ב -
רות בעלות מטוסים מיושנים )כדוגמת הדי,םי.־(3
להגיע לרמת שרות משופרת בקווי תעופה פנימיים,
בלי דרישות מיוחדות לגבי סידורי המסלול ושרותי
השדות הקיימים .נראה ,שלחברת א ר ק י ע מתאים ההרלד
כאילו תוכנן במיוחד עבודה .החברה הישראלית ה ת -
לבטה רבות בשאלת התחליף למטוסי הדקוטה ולאחד
מחקר השוואתי של המטוסים הבאים בחשבון )כגון
ה א ב ר ו  748או הפוקר פ ר נ ד ש י פ ההולנדי( החליטה
לדכוש מטוסי ה ו ל ד — תחילה שנים ,עם אפשרות
לרכוש מטוס שלישי.

תאור טכני
מוטת כנפו הישרה־כמעט של הה ו ל ד היא 28.88
מ׳ ואורך הגוף  23.01מ ׳ ; הגובה הכללי  7.34מ׳
ושטח הכנף  82.31ממ״ד.
תא הנוסעים ,המתוכנן בהתאם ל״מלה האחרונה״
בשטח זה נמשך לאורך  16.46מ׳ )להוציא את תא
הטייסים( .רוחבו המירבי של תא הנוסעים הוא 2.64
מ׳ וגובהו  1.93מ׳.
מנועי ה ה ר ל ד הם מהבדוקים וחמהימנים ב ע ו ל ם :
ר ו ל ס ־ ו ו י ס ד א ר ט מרק  (R.Da.7) 527ומספרם שנים.
הספק מנועים אלה בהמראה הוא  2105כ״ס כל אחד.
הפרופלדים הארבעה־גפיים מתוצרת רוטול ,קוטדם
 3.81מי.
משקל המטוס )דיק( —  11,600ק״ג
ראה —  19,500ק״ג.

־

טעון להמ-

ביצועים:
מהירות השיוט החסכונית ביותר —  230קשר )426
קמ״ש( ב־ 23,000רגל.
מהירות שיוט גבוהה —  237קשר ) 439קמ״ש(
ב־ 15,000דגל.
מהירות גישה )משקל נחיתה מירבי( —  89קשר
) 165קמ״ש(.
מרחק נחיתה —  1090מי.
טווח )מהמראה לנחיתה( ,ללא דוח ,ללא ריזרבות
דלק ,עם כמות דלק מירבית ) 1084גלון — 4928
ליטר( —  1500מיל ימיים ) 2780ק״מ( עם מטען
משתלם בן  4100ק׳יג.
טווח )עם מטען
מימיים ) 1764ק״מ(.

משתלם

מירבי( —  925מיל
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בשמי המזרח התיכון

סכום מבצעי האויר
ה מ צ ר י י ם בתימן
עתונות מצרים פרסמה לאח-
רונה סדרת מאמרים המסכמת
את פעילות חיל האדר המצרי
בתימן עד לסוף שנת  .1963ה-
פרטים על מבצעי החיל בתימן,
נמסרו ע״י מפקד הכה האוירי
בארץ זו הלוא )רב-אלוף( עבד
אל ראוף עבד אל המיד ,אשר
חזר למצרים לאחר  6חדשי פקוד
ב״דרום הרחוק״.
למעשה אין בדברי הסכום ש-
הושמעו ע״י הלוא עבד אל ראוף,
כל פרטים נוספים וחדשים על
אלה שכבר פורסמו בהרחבה וב-
הבלטה כה רבה בעתונות העול-
מית והערבית כאחד.
כמו־נך ,לא חסדים דברי הלוא
)בדומה לפירסומים קודמים( הגז-
מות ובדותות כיד הדמיון הטובה
עליו ,הבאות להגדיל ולהאדיר את
״נצחון הצבא המצרי בתימן״ ולפי-
כך יש להתיחם אליהם בהסתיגות.
הלקח החשוב שהמצרים השכילו
ללמוד מהמערכה ,בה פעל הכה
האוירי בתנאי קרב ממשיים,
כמו כן השגים בלתי מבוטלים
בתפעול מטוסי החיל השונים
בזירה חדשה ובלתי מוכרת ,עו-
שים את דברי הסכום של המפקד
המצרי ראויים לפרסום נוסף.
מובא להלן צטוט תמציתי מ-
דברי הלוא עבד אל ראוף כפי
שפורסמו בעתונים ״אל אחבאר״
ו״אל אהראם״ הקהיריים:
״מטוסי החיל ששוגרו לתימן,
או שהמריאו מבסיסים במצרים,
נאלצו לפעול בזירה הדשה ובל-
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תי מוכרת לחלוטין ,בלי שימצאו
ברשות הטייסים מפות מפורטות
או ידיעות ונתונים על פני ה-
שטח של אזורי הפעולה .הטיי-
סים ,שהורגלו למשורי הדלתא
והמדבר ,מצאו עצמם לפתע נא-
לצים לפעול באזורים הרריים ו-
בתנאי אקלים בלתי רגילים .ה-
מערכה עצמה ,שנשאה יותר או-
פי של לחימת פרטיזנים ,אלצה
את הטייסים ״לחפש״ ולתקוף את
האויב המסתתר ,כל זאת תוך

טיסה בגובה נמוך מעל לשטחים
הרריים המסוכנים לפעולה מעין
זו .על אף הכל הצליחו הטיי-
סים בכל משימותיהם אשר בוצ-
עו בדיקנות ויעילות מרובה .הצ-
לחה זו יש לזקוף גם לזכות
כושר הפקוד והתאום ההדוק בין
כוחות היבשה והכה האוירי ב-
תימן .מטוסי הקרב פעלו גם
בדיקנות על פי הזמנה והכוונה
ישירה של יחידות הצבא בעת
התקלות עם הכוחות המלוכנים

הלוא )רב־אלוף( עבד אל ועוף עבד אל חמיד פיקד על הכוח האר! י
הנזצדי בתימן.
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אשר ניסו לבלום את התקדמותם
לאורך צירי התנועה השונים של
המדינה .כמו כן תקפו המטוסים
רכוזי אויב ,שהיו פזורים בכל
רחבי תימן ואף בצעו גיהות
סיור רבות לגלוי עמדות המלו-
כנים ותנועות יחידותיהם.
שמישותם הגבוהה של המטו-
סים שפעלו בתימן וכושרם האי-
שי של הטייסים ,סייעו בשמירת
גיחות מבצעיות
רצף ומספר
גבוה .הטייסים היו מבצעים 6
גיחות ליום במקום שלוש שהוא
המספר הרגיל בכל חיל אויר
אחר בעולם...״
עבד אל ראוף מעלה על נס
את חלקם של מטוסי ה״יאק11-״
החמושים בתותחים ,פצצות ור-
קטות ,אשר פעלו ביעילות רבד•
באזורים ההרריים .״מטוסי היאק
הטילו מורא גדול על המלוכנים
והסעודים שכינו אותם — ״המ־
טוסים השחורים הנדבקים לבני-
אדם ואינם מרפים׳ .ה״יאקים״
היו עוקבים אחר האויב ,כשהם
טסים בואדיות ונקיקים ,עד ש-
השמידוהו כליל״.
בכל דברי מפקד הכה האוירי
בתימן כמעט ואינו נזכר חלקם
של המפציצים אשר מבצעיהם
גונו בחריפות ע״י העתונות ה-
עולמית .עבד אל ראוף אינו
מזכיר כמובן שמפציצי ה״איל-
28״ ו״טו16-״ ,שהמריאו ממצ-
רים או שפעלו ממסלולים מיוח-
דים שהוכשרו ליד חודידה וצנ־
עה ,הפציצו רכוזי אוכלוסיה ו-
פגעו בנשים וטף בתימן וב-
סעודיה• ברור ,כי לא נזכר גם
השמוש בנשק הבלתי מקובל ה-
נוגד את אמנת ג׳נבה — פצצות
הגז אשר הוטלו מהמטוסים.
חלקם של מטוסי התובלה
מובלט בהרחבה בדבריו של ה-
לוא המצרי המעלה על נס את
פעולותיהם בהצנחה ותובלתציוד
ואספקה .״מטוסי התובלה פעלי
ללא לאות ביום ובלילה .הוקם
גשר אוירי בין מצרים ותימן
בו טסו המטוסים בהעבירם אס-
פקה ,ציוד וכח אדם .בתימן
עצמה עסקו מטוסי ״איל14-״ ב-

מטוס מיג־ד! סורי חמוש רקינוות.

הצנחת צנחנים ,זו הפעם הרא-
שונה בתנאי קרב של ממש וכ-
מובן בהחשת אספקה וציוד לי-
חידות הצבא הנזקקות .גם התלי-
קופטרים פעלו במשימות קישור,
אספקה והנחתת יחידות באזור־
הקרבות״.
״אבדות כוחות האויר בתימן
היו קטנות בהרבה מן האבדות
בעת אמונים רגילים במצרים...״
מסיים הלוא עבד אל ראוף את
ראיונו עם נציגי העתונות המצ-
רית ,אשר ניסו לברר אמיתות
הידיעות שנתפרסמו בעתונות ה-
מערבית בדבר אבדות ניכרות ל-
כח האוירי בתימן.

מעשה ב ת א מגדל פקוח
העשוי זכוכית...
תקרית מענ־נת ,המזכירה ב־
אופיה את אחת המעשיות על
״חכמתם״ הרבה של אנשי חלם,
ארעה לאחרונה בשדה התעופה
החדש של קהיר .במרכז השדה
נבנה לתפארת בנין ומגדל פקוח
מהודר ,אשר בראשו מזדקר תא
הפקוח העשוי כולו זכוכית .לא-
הד חנוכת הבנין ולאחר שפקחי
הטיסה החלו בעבודתם ב״תא
הזכוכית״ ,בפקוח והכוונת המ-
טוסים היוצאים ובאים לשדה־
התעופה ,הוברר עד מהרה כי

על גבי שמשות התא המפואר
הצטברה מבחוץ שכבת אבק ו-
חול עבה אשר צמצמה ביותר
את הראות לפקחי הטיסה בתו-
לנקות את
כו .כל הנסיונות
הזוהמה המצטברת עלו בתוהו,
מאחר ומתכנני הבנין ובוניו לא
דאגו לגישה נוחה לשם נקוי
השמשות מבחוץ .הסתבר ,כי כל
השמשות מותקנות בצורה צמו-
דה ואינן ניתנות להפתח ,כמו־
כ .לא נבנתה מסביב מרפסת
חיצונית בדומה לזו המצויה ב-
מגדל הפקוח של שדה התעופה
הישן של קהיר .מנהלת שדה
התעופה המופתעת דנה עתה ב-
כובד ראש במציאת פתרון ל-
בעית נקוי השמשות של ״תא
הפקוח מזכוכית״.

משכה מטום משכה מזל...
קו התעופה קהיר—טוקיו ,בו
טסו בעבר מטוסי ״חברת הת-
עופה המצרית המאוחדת״ ,לא
התנהל בסימן ההצלחה והמזל.
תוך תקופת זמן קצרה יחסית,
התרסקו שני מטוסי סילון מדגם
.,קומט״ של החברה המצרית,
ולפיכך החליטה ההנהלה להפ-
סיק את הטיסות בקו ביש המזל.
לאחרונה הודיעו שלטונות הת-
עופה המצריים כי קו הטיסה
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ליפן יופעל מחדש אך לא במ-
טוסי ״קומט״.״ ״החברה המצרית
המאוחדת״ החליטה ,כי בינתיים
יפעל בקו לטוקיו מטוס נוסעים
סילוני אחד ,אותו היא תשכור
מאחת מחברות התעופה הזרות
וזאת עד לרכישתם של שני
מטוסים חדשים שיהיו כנראה
מדגם ״בואינג 707״ .נציג החברה
הביע את תקוותו ,כי עם שנוי
בנתיב
דגם המטוסים שיטוסו
הטיסה ליפן ,ישתנה גם לטובה
מזלה של החברה בקו זה.

הדוש קו התעופה
קהיר_פריכ
עם שפור היחסים המדיניים
בין מצרים וצרפת הוחלט ,בין
היתר ,להפעיל מחדש את מטוסי
החברה המצרית המאוחדת בקו
קהיר—פריס .טיסת הבכורה הת-
קיימה בחגיגיות רבה באמצע
חודש דצמבר של השנה שעב-
רה ,עת המריא מטוס ״קומט״
מצרי ,עמוס נציגי עתונות ,טל-
ביזיה ותיירות ,ידרכו לפריס.
בקו המחודש יערכו  4טיסות
שבועיות ,מהן שתיים דרך ג׳נ־
בה ושתיים דרך רומא.

רכש מטוסי ,,קונקורד״
ללבנון
חברת התעופה של המזרח
התיכון ״אייר ליבאן״ שמרכזה
בבירות ,חתמה לאחרונה על
הסכם עם החברה המאוהדת ה-
לרכישת שני
אנגלית-צרפתית
מטוסי סילון חדישים מדגם
״קונקורד״ שיבנו בעתיד .העיס-
קה מסתכמת בסכום כללי של 7
מליון לירות שטרלינג ,והחברה
הלבנונית תהיה בין הראשונית
בעולם שתקבלנה מטוסי נוסעים
על-קוליים אלה.

הכרת תעופה הדשה בירדן
התעופה הירדניים
שלטונות
הודיעו לאחרונה על יסוד חברת
תעופה חדשה שתשא את השם
״עאליה — נתיבי האויר המל-
כותיים הירדניים״ .החברה ה-
חדשה תעדוך טיסות סדירות מי-
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רושלים העתיקה ומרבת-עמון ל־
בירות,
גידה ,טהראן ,כווית,
ניקוסיה ,קהיר ,בגדאד ,עקבה,
רומא ולונדון .הצי האוירי של
החברה יכלול  7מטוסים ,מהם
 3מדגם ״די.סי7.״ 2 ,מדגם
״הראלד״ ויתכן אף שני מטוסי
סילון חדישים מדגם ״קונקורד״.
דובר החברה החדשה מפר ב-
ראיון מיוחד לעתונאים כי ב-
דעת חברת ״עאליד,״ להקים גם
בתי מלאכה חדישים ביותר ל-
תחזוקת מטוסיה בשדה התעופה
של רבת-עמון .בבתי המלאכה
יועסקו טכנאים ירדניים בלבד.
כמו כן תדאג החברה לאימון
כדי
טייסים ונווטים מקומיים
למנוע הפעלת המטוסים ע״ י
צוותים זרים.

הרהכת שדה התעופה
של רכת.עמון
ממשלת ירדן הסכימה עקרו-
נית לבצע עבודות הרחבה וש-
פורים בשדה התעופה של רבת-
עמון ,על כך מוסר העתה ה-

כמה טיליס
תקבל ישראל?
רכש טילי ״הוק״ ע״י ישר-
אל ממשיך להטריד את העתו־
נות הערבית המעלה השערות
רבות בדבר המספר הכולל של
הטילים שיסופקו נדי האמרי־
קאים .בין ה״גילויים״ הרבים
על עיסקת הרכש בולטת ידי־
עה ״מוסמכת״ שפורסמה לאח־
רונה נדי העתון המצרי ״רוז
אליוסף״ המציינת כי המספר
הכולל של טילים שימכרו ל־
ישראל נע בין  3000עד
 ...5000כל הטילים יגיעו ל־
ישראל עד סוף שנח .1964
״ברור ,כי מספר טילים גדול
זה״ כותב ״ ת ז אליוסף" עולה
בהרבה על המספר עליו הו־
דיעו האמריקאים בתחילה וא־
שר יסתכם רק ב־ 48טילי
,הוקי...״ לדברי העתון המצרי
נמצא מספר גדול של אנשי
צבא ישראליים במחנות הצי
בא האמריקאי באזור פרנק־
פורט שבמערב גרמניה ,והם
מתאמנים שם בהפעלת הטי־
לים החדשים.

ירדני ״אל-דפאע״ .העתון מוסיף
ומציין בהודעתו כי העבודות
תמסרנה לחברות הצרפתיות המ-
אוחדות ״פרנס טיניק״ ובתנאי
תשלום במטבע צרפתי.

״העריקיב המעופפים״
של צבאות ערב...
תנועת ״העריקים המעופפים״
מחילות האויר הערביים ,שהת-
נהלה עד כה ב״קוי טיסה פני-
מיים״ בין שדות התעופה של
קבלה
מדינות ערב השונות,
לאחרונה כוון הדשה החורג מה-
נתיבים שהיו מקובלים עד כה
שהם ירדן-קהיר וסעודיה-קהיר...
הראשון אשר ״פרץ למרחב ול-
העיראקי
חופש״ היה הטייס
מולאזם אוול )סגן( זהיר עבד
אלוחיד אלסלים אשר בחר לע-
רוק לבריה״מ .לפי דברי סוכ-
נות הידיעות הרוסית טאס״ס,
נחת הסגן העיראקי בארמניה ה־
סוביטית ,שם מסר לשלטונות
הצבא הסוביטיים כי אינו שבע
רצון מהמשטר בעיראק ,וכי אין
ברצונו להמשיך ולהשתתף בקר-
בות נגד הכורדים ...אין ספק,
כי ממשיכו ,הנקיב )סרן( עבאס
חלמי ,הגדיל לעשות ואף עלה
על רבו העיראקי בהטותו את
מטוסו לישראל...

הבנות מצריות
לטיסת חלל מאוישת...
בעקבות הפרסומים מאירי ה־
עינים שהופיעו בעתונות המצ-
רית בדבר פיתוח ״טילי מחקר
ענקיים״ שיוכלו לשאת בתוכם
אנשי חלל מצריים ,נמסד לאח-
רונה כי מצרים ממשיכה בתכ-
ניות כבוש החלל שלה ,ואף
רכשה מכשירים שונים שיסייעו
לה בהגשמת תכניותיה .בין הי-
תר ,מסר נצ־ג המוסד ל״חקר
החלל החיצון״ מחמד אלקאני,
כי ״נחתם הסכם בדבר רכש 4
מכשירים לחקר החלל ,ביניהם
שירשום
מכשיר ״מיטריסקאן״
את פעימות הלב והשינויים ה-
מתרחשים בו בעת הטיסה ב-
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חלל .מחירו מגיע ל 6000-לירות
מצריות״.״

יצור המוני של טיליב
מונחים במצריה
העתון הלבנוני ״אל חואדית״
מוסר מפי ״מקורות יודע־ דבר
במצרים״ ,כי מפעלי התעשיה
הצבאית הגיעו עתה לשלב של
יצור המוני של כל סוגי הטילים
שפותחו עד כה במצרים .המ-
דובר בטילי קרקע־קרקע לטווח
ארוך וקצר ,טילי קרקע-אויר,
אויר-אויר ,טילים מונחים לש־
מוש בלוחמה ימית ועוד .העתון
הלבנוני מוסיף כי היצור הסדיר
והמהיר מספק עתה את כל צר-
כי חילות האויר ,הים והיבשה.

מנוייס בחיל האויר
העיראקי
עקיד )אל״מ( עארף עבד אל
ראזק נתמנה למפקד חיל האויר
ד,זעים
של
העיראקי במקומו
)אלוף( חרדאן אל תכריתי ,איש

הבעת שכיהן כשר ההגנה העי־
ראקי והחליט לאחרונה להשאר
בלבנון ולא לחזור לתפקידו ב-
בגדאד.
העקיד עבד אד ראזק מתואר
ע״י העתונות הלבנונית כ״טייס
אמיץ ביותר שלקח חלק ברוב
ההפיכות והינו אחד מאנשי ה-
צבא הבולטים התומכים בנשיא
עארף .מפקד החיל החדש אינו
איש ה,בעת׳״.

כיצד לחולל הפיכה
בעיראק?
קציני הצבא העיראקי פיתחו
שיטה בדוקה לביצוע הפיכות
כל אימת שאין המשטר נושא
חן בפניהם .בהתאם לעקרונות
״השיטה״ ,ממריא מטוס קרב של
המורדים מאחד מבסיסי חיל הא-
דר ותוקף בפצצות ובצליפה את
ארמון הנשיאות .רצוי כי בדרכו
חזרה יצלוף המטוס על מתקנים
ומטוסים מתומכי המשטר...

״השיטה״ המתוארת לעיל פע-
לה היטב בעת הפיכת פברואר
אשתקד עת התקיפו מטוסי החיל
מקרב המתמרדים את ארמון הנ-
שיאות וכן השמידו מטוסי ״מיג־
19״ ,שחנו בשדה התעופה רא־
שיד ליד בגדאד .גם בחודש
נובמבר של אותה שנה חזרו ה-
קצינים המתמרדים על אותו מיב-
צע אלא שתוצאותיו לא היו בה
מזהירות הפעם ,גיבור ההתקפה
דיה הטייס מקדם )סא״ל( מונדר
אל ונדאוי שהמריא ב13.11.63-
והפציץ את ארמון הנשיאות.
מיד לאחר ההתקפה המריא לק-
ראת המקדם מונדר ,טייס אחד
מתומכי הממשלה ,ובקרב האוירי
שהתפתח בשמי בגדאד הופל
מטוסו של מונדר אל ונדאוי.
העתון הלבנוני ״אל חיאת״ המ-
תאר במפורט את ארועי חודש
נובמבר בעיראק מסיים בציינו,
כי לא נודע גורלו של הטייס
המתמרד אשר יתכן שנעדר ,נפ-
צע או נהרג...

אחד ממטוסי ההנטר שערקו למצרים ,נראה כאן דקות ספורות לפני המראתו חזרה ...לירדן .עמו חזר גס
מטוס הארון שאף הוא הוטס בזמנו למצרים .טייסיהס נחונו טל־ידי המלך חוסיין.
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מצרים _ נושאת מטופיב
בלב המרחב הערכי...
העתונות הלבנונית ידועה ב-
גישתה הבקורתית לגבי הכרזותיו
השונות של נאצר והמדיניות
הננקטת על ידו במרחב הערבי
ובמצרים גופא .מענינת דעתה
ובקורתה של עתונות בירות על
רעיון ״המטריה האוירית״ המצ-
רית אשר תגן על שמי האזור
הערבי ,כפי שהגה הרודן המצרי
ערב ועידת הרמטכלים וועידת
הפסגה של שליטי ערב בקהיר.
״אין ספק שרעיון ״המטריה
האוירית״ אשר תגן על שמי ה-
אזור הערבי״ ,כותבים עתוני
בירות ,״עלה במוחו של נאצר
מאחר ולרשותו עומדים מפציצים
ומטוסי קרב סוביטיים ארוכי־
טווח המסוגלים ,כפי שטוענים
מקורות שונים בקהיר ,לצאת
לכל נקודה מהאוקינוס ועד למפ-
רץ הפרסי ,לבצע כל משימת
שתוטל עליהם ולשוב לבסיסיהם
במצרים .עובדה זו ,שכבר הוכ-
הה בעת הקרבות בת־מן ובאל־
ג׳יריה ,הופכת להיות אחד ה-
גורמים החשובים ביותר בהת-
פתחות האזור הערבי מאז הקמת
מדינת ישראל.
״המטריה האוירית״ במידה ו-
תוגשם ,כפי שמצפים חוגים ב-
קהיר ,תכניס את מדינות ערב,
באורח אוטומאטי ,לתחום ההגנה
האוירית המצרית ,ושמי המרחב
הערבי יהפכו להיות זירה אחת
של חיל אויר זה בכל עת של
סכנת התדרדרות המצב בין ה-
ערבים לישראל...״ ״אל נהאר״,
המבטא למעשה את דעותיהם
של מרבית עתוני לבנון בענין
רעיון ״המטריה האוירית״ של
נאצר ,ממשיך ואומר :״יש המ-
תארים את מצרים כנושאת מטו-
סים העומדת בלב האזור הערבי
ומוכנה להתערב בכל התלקחות
שתפרוץ באזור .מצרים נכונה גם
לפרוש בדרך זו חסותה על כל
תנועה פוליטית אשר תבקש עז-
רתה המידית בכל מקום מהאו-
קינוס עד למפרץ ...קהיר אינה
מנסה להסתיר עובדות אלה והיא
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מעונינת שהדבר יחדור לתודע-
תם של כל הגורמים הנוגעים
ידבר...״
את ניתוח משמעות רעיונו של
הרודן המצרי מסיימת העתונות
הלבנונית בציינה כי למעשה
כבר פועלת ״המטריה האוירית״
אך כנגד מדינות ערב עצמן״.
״יעילותה היתה רבה בפגיעה ב-
רכתי אוכלוסיה ,נשים וטף כ-
תימן...״ מוסיף ״אל נהאר״ ה-
בירותי :״לו היו המצרים מפ-
נים כנגד ישראל מחצית המא-
מץ בכספים ,כח אדם ודמים
שבוזבזו בתימן ,היה הדבר מס-
פיק כדי לשמור על מי הירדן
שישארו ערביים ...אדמת פלס-
טין היא הזירה הטבעית להפעלת
״המטריה״ של מצרים ואין לבז-
בז את המאמץ על כפיה בכח
של ההשפעה הנאצרית על המר־

קרקדע ואיסור טיסה
במטוסי ״רקומה״...
בעתון המצרי אל־ג׳מהוריה
התפרסמה לאחרונה הידיעה
הבאה המובאת להלן כלשונה:
״מחלקת התעופה האזרחית ה־
דיחה מתפקידו את הטייס מח־
מור פדלי למשך חודש ,בגלל
כניסת מטוסו לחולות שדה־
התעופה של אלכסנדריה .כמו
כן נאסר עליו לשוב ולטוס
במטוסי ,דקוטה׳...״
הב הערבי .מצרים בזבזה מאות
מליוני לירות לרכישת ציוד מל-
חמתי והיא העדיפה חמוש על
פיתוח והעלאת רמת חיי תוש-
ביה .לפיכך ,זכותם של עמי
ערב לתבוע ממצרים שתפסיק
מלחמתה בתושבי תימן ותפעיל
כוחותיה נגד האויב המשותף ל-
כל הערבים — ישראל,..״
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מימין :בתוך הנזטוס בשדה דמשק ,משמאל לימין:
פ.

שיהאבי ,המזכיר הכללי של החברה ,י .ר

החברה;

ל .מגוארדיזזץ ,מהנדס ראשי ״נתיבי האויר הסוריים״;

גריי ,הנציג הבריטי;

חסן אל־אסעד ,קצין עתונות של

וט .עבדל קאדר ,סוכן ״הוקר סידלי״ בסוריה .בתצלום משמאל:

הנסיך מולאי עבדאלה ממרוקו,

הטיס את האברו  748משדה איפרנה לראבאט.

בתא הט״ס ש ל מטוס ״אברו 748״

סיור מודרך לארצות ש־ב
האברו  748הוא מטוס תובלה בינוני בעל מנועי
טוובו־פוופ המתחרה בשווקי העולם עם מטוסים
דומים ,כדוגמת הפרנדשיפ ההולנדי וההרלד הבריטי
)שנבחר על ידי חברת ארקיע( ,להחלפת הדי.סי־3
המיושנים.
במסגרת מאמצי מחלקת המכירות של החברה
)הוקר סידליי( נערן לא מכבר סיור של מטוס הד-
גמה אברו  748בחלקי עולם שונים החל באירופה
וכלה במזרח הרחוק .המטוס — ARAY־ — Gנחת
בכמה ובמה מדינות ערביות ,מצרים ,סודן ,סוריה,
מרוקו.
בעמודים הבאים אנו מצטרפים לסיור וחוזים
באמצעות תצלומים מקוריים במספר שדות תעופה
במדינות ערב ובראשי התעופה באותן ארצות.

במגיע

נתקל

המטוס

חרטום,

במזג

ימי

ניסטר

של 35

לוהט

וב-

מעלות!

בש-

בחרטום

לגנרל חסן
ההגנה
הסודני.

האויר
בשנדי,

מסלול

ק״מ

לונל

אויר

הביקור

הדגמות
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ליבשת

כבר בנחיתה הראשונה׳ ב-

טמפרטורה
ני

אפריקה

האויר,

באשיר,

ולראשי מטה

חיל

ההדגמות
מוכן

צפונית

חלפלה,

נערכו

למחצה,

כ־

לחרטום.

לקו-

מטה

חיל

ראש

ניתנה

ניתנו
מי־

אפשרות

להטיס

את המטוס.
בדרכו
בשטח
שם

לתאילנד

החסות

תידלוק.

נחת

הבריטי
לאחד

המטוס

בעדן

שורת

ל-

טיסות
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קציני אגף התיכנון במפקדת הצבא הסודני ,מצולמים בדרכם מחרטום אל מסלול סאנדי.
תידלוק בשדה התעופה של קהיר .מטוס ההדגמה ,אבדו  ,748הספיק להמריא לחרטום לפני שסופת חול
כיסתה את השדה .ברקע נראה הבנין המרכזי של השדה.
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הדגמה בהודו ,הוא המריא מ־
בימביי לטהרן בדרכו לסוריה.
נציגי חברת התעופה הסורית
חזו באברו במסלול חולי וטרשי
במדבר ,בשם פלמידה .למחרת
היום הוצג המטוס בשדה התעו-
פה של דמשק .טייסים סוריים
הוזמנו לשבת ליד ההגאים ול-
נסות את המטוס.
השלב האחרון של הסיור כלל
את איטליה ואת מרוקו .המלך
חסן חזה במספר הדגמות שנער-
כו משדות תעופה שובים ,למען
חברת התעופה המקומית רויאל
אר מרוק .המלך הטים את דד
אברו ממסלול קצר בשם איפ־
רנה ,בגובה  5500רגל .לשורת
״האוחזים בהגה״ הצטרף גם בן־
דודו של המלך ,הנסיך מולאי
חסן ,שהטיס את ה־ 748ממרקש
לאופרנה• אחיו ,הנסיך מולאי עבד-
אלה טייס אף הוא )איזו משפחה

גנרל

טאופיק קראווי ,נשיא ״נתיבי האויר הסוריים״ ליד הגאי
ה״748״ בשדה דנזשק.

אוירית!( הטיס את המטוס מאים־

ה״748״ ממתין בשדה דמשק בין טיסות הדגמה.

רנה לנחיתה מצויינת בראבאט.
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במסלול הפרימיטיבי בפלמירה :״הקהל״ מקיף את מטוס האברו  .748בעמוד ממול נראה אחד ממנועי
הדארט של המטוס חולף על פני נופה העתיק־חדש של העיר דמשק.
בשדה התעופה הקצר איפרנה ,המצוי בגובה  5510רגל.

mmmmmmmmmmmmm
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חוגגי

חיות — טוסו ב״ארופלוט״ — מימין ,ראמים בצפון הרחוק על רקע מטוס חברת התעופה
הרוסית ומשמאל ,הטייס מסרב בכל תוקף להטיס דובים בהליקופטר שלו .בצדק.

״שמע ,הכל בסדר״?.
זו השאלה המתעוררת מאליה למראה שורת תצלומים מוזרים־היתוליים אלה
המובאים בעמודים שלפנינו .אכן ,נראה שלא חסרים רגעים מבדריבדמשעשעים
גם בעולם התעופה ,עולם טכני ורציני זה ובמיוחד כשהמדובר הוא במטוסי
מלחמה ...תאונות מוזרות ,רגעים מגוחכים ,מעמדים מצחיקים — הכל תלוי כפי
הנראה בזווית הראייה .אנו ,מצדנו ,ממליצים על זווית־ראייה עקומה.
כונסי
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האויר של

הסייבר ידועים בתאבונם
נו ,בכל ז א ת !

הרב ,אבל בני־אדם...

״אולי מישהו מוכן להפסיק
לרגע את המנוע ו ״
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״ מ ר י ס ־ מ ש ק ל ו ת אויריים ושמו
ה ר ק ו ל ס ״  ,א ו מ ר ת ה כ ת ו ב ת במו־
ד ע ת ה זו של חברת ל ו ק ת י ד על
א ח ד מ מ ט ו ס י ה ת ו ב ל ה שלה .לנו
הם
שמרימי־המשקלות
נראה
את
המטעינים
אלה
דווקא
ה ה ל י ק ו פ ט ר לתוך ״מריס־המש־
ק ל ו ת האויריים״.

״ ה כ ל בסדר—ז״ — כן ,הג׳נטלמן על ה ק ר ק ע
ה ו א בסדר גמור• ה ס ב ר סובנות־הידיעות לתצלום
ז ה מודיע שהוא מ ס ת ת ר ״מפני ח ו מ ר ה ר י ס ו ס
וזרם הפרופלר של ה מ ט ו ס ״ • לא מ ה מ ט ו ס עצמו,
ז ה ברור•

,מצד שני ,אולי נזרוק אותו לים 1״

״ ה כ ל בסדר•••!״ — מ ר קליף ווינטרס ,״ ט י י ס ־ ה ת ר ס ק ו י ו ת ״ סבור שכן• ה ו א ר י ס ק א ת מ ט ו ס ה ס ס נ ה
טי־ 50במתכוון לתוך ה י ם ליד ה א י ק ט ל י נ ה  ,קליפורניה ,בפעלול־פרסומת עבור קרקס־אווירי מקומי•
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מתוך אלבום התצלומים

כבר א י ־ א פ ש ר לנסוע לעבודה בשקט ,מרוב
מטוסים על הכבישים• ה ח ל ט ת י לרכוש אופנוע•

פגשתי

,חושבני ש א ה ד ק קצת את ריתמת המצנח.״
״מוטב שתעשה זאת.״

מטוס מעניין בדרכי למשרד
החלטתי לקנות מכונית•

הבוקר•

זוועה ,גם במכונית א י ־ א פ ש ר ל ה מ נ ע מ ה מ ט ו ס י ם
הארורים האלה• )מטוס הוויקינג מוצב על גגה
של ת ח נ ת ־ ד ל ק ליד יוהנסבורג ,בדרום אפריקה•(

׳  /ש מ ע  "Iבאמריקה הגיעה ה מ ל ח מ ה בין טיי-
סי ו מ ה נ ד ס י ־ ה ט י ס של חברות ה ת ע ו פ ה האז-
רחיות ל נ ק ו ד ת ־ ר י ת ח ה כזו שהמהנדסים שלפו
מתיקיהם א ת התצלומים הללו והציגו אותם
לפני ועדת־משנה של סינאט ארה״ב .נראים
בהם טייסים הקוראים עתונים וישנים ליד
ההגאים ,וכן דיילת ה מ ק ב ל ת שעור־טיסה קצר.
הצלם :מ ה נ ד ס ־ ט י ס ד .ק .קרסו! מחברת א י ס ־
טין .עתה מצפים לצילומי־פתע של מ ה נ ד ס י ־
טיס בשעת עבודה )שצולמו על ידי הדיילות(.

151

בטאון חיל האויר מרץ  1964מס' 64

ה ב ל ו נ י ם ה ב י נ ל א ו מ י ! בעידן החלל משתמשים במובן — בכדוריט־פורחים להסרטת
שבוע
סרטי־קולמע .משמאל ,הבלון בו השתמש מייק טוד המנוח בסרטו הגדול ״סביב העולם בשמונים
י ו ם ״ ; והמעניין בכל הסיפור הוא ,שהיה זה מיסטר טוד ולא מסייה וורן שהכניס את הבלון לעלילה.
התמונה האמצעית! בלון עמד ,כמובן ,במרכז הספר ״חמישה שבועות בבלון״ .שנת המאה להופעת
ספר זה נחגגת בשורת טיסות באפריקה על ידי משלחת בראשותו של אנטוני סמית ,הסופר לעניני
מדע של העתון הבריטי דיילי טלגרף ,גיבור הסרט ,דייר פרגוסון ,היה הכתב הדמיוני לעניני מדע
של עתון זה לפני מאה שנה.
הבלון מימין מופיע בתצלומי הסרט ״אי המסתורין״ לפי ספרו של ז׳ול וורן ,בו קבוצת שבויים
במלחמת האזרחים של ארה״ב נמלטת ממחנה־השבויים בבלון הנושא אותם לאי המסתורין .מסתבר
שזהו מקום מחבואו האחרון של קפיטן נאמו וצוללתו המפורסמת ,נאוטילוס ,הזכורה מהספר
)הסרט( ״עשרים אלף ליגות מתחת לים״ .אבל זהו סיפור אחר.
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מ מ ט ו ס י חיל האויר ה י ש ר א ל י  :ב ה ת א ם לתעמולת הזוועה של רדיו־קהיר ״ א י ן בידי ח י ל
האויר הציוני מטוסי־קרב ה מ ס ו ג ל י ם ל ה ת מ ו ד ד עם מ ט ו ס י כ ו ח ו ת ה ת ע ו פ ה של הריפובליקה הערבית
ה מ א ו ח ד ת )רע״ם( .כרעם מ ש מ י ם ירדה על ראשנו ת מ ו נ ה זו ה מ ו כ י ח ה א ת א מ י ת ו ת הטענה .ה ס מ ל
הציוני נראה בבירור על מ ט ו ס וואזן טיפוס  ,vnאשר שירת בזמנו ב ט י י ס ו ת של חיל האויר הצרפתי
ב מ ל ח מ ת העולם הראשונה .זהו ה מ ט ו ס ה מ ל ח מ ת י הראשון שנשא מיכלי דלק רזרביים מ ת ח ת לכנפיו
)העליונות( .כמו־כן ,היו בו מספר חידושים בשטח המכוניות ,כגון ה מ ק ר ן )רדיאטור( שהיה מורכב
מ ק ד י מ ה והמנוע ,שהיה מורכב מאחור.
ה נ ק ו ד ה ה י ה ו ד י ת — ב ׳ ז במערכת ה ב ט א ו ן נתקבל לפני ז מ ן ־ מ ה ה מ כ ת ב ה ב א  :חנויות מ ו ס י ק ה
על שם דניאלס ,הוליבוד ,קליפורניה .ג׳נטלמן :אני מצרף ה ע ת ק פ ו ט ו ס ט א ט י של מ א מ ר שראה אור
בעתון לוס אנג׳לס א ק ס פ ר ס  ,ביום  20במרץ  .1934כפי שמציין ה מ א מ ר ה י ת ה זו הפעס הראשונה,
לפי מ י ט ב ידיעתנו ,שמבנה מ ט ו ס י ם מ ו ט ס א ך ורק בידי ט י י ס י ם יהודיים ט ס ב ט י ס ת מבנה .ה י ה לי
הכבוד לעמוד בראש מבנה זה .כפי שתשימו לב בוודאי ,בתצלום ,נראה גם ס מ ל המועדון שלנו .כוכב
יהודי בתוך עיגול עם כנפים משני הצדדים .דומני ,שהוא ד ו מ ה ל מ ד י ל ס מ ל הכנפים של חיל האויר
הישראלי .א ם האינפורמציה לעיל נכונה ,הרי שזוהי ט י ס ה מרוכזת ראשונה של ט י י ס י ם יהודיים.
לפני שנתיים בבקרי בישראל ה ת ר ש מ ת י ע מ ו ק ו ת מכוחותיכם המזויינים ו מ ח י ל ה א ו י ר שלכם ,ח ת ו ם :
וויליאם דניאלס.
תירגום הידיעה בעתון לוס אנג׳לס א ק ס פ ר ס  :ט י י ס י ם י ה ו ד י י ם עומדים לבצע ט י ס ת מבנה של 12
מטוסים .הראשון במינו בתולדות התעופה ,מועדון תעופה יהודי ,האיגוד ה א ו י ר ו נ א ו ט י היהודי ,עומד
לבצע א ת ט י ס ת ־ ה מ ב נ ה הראשונה שלי מעל לוס אנגילס והוליבוד בים ראשון 25 ,במרץ ,בשעה 2
א ח ה ״ צ  .שנים־עשר מ ט ו ס י ם יטלו ח ל ק ב ט י ס ה מעניינת זו ,ויצאו משדה ה ת ע ו פ ה העירוני של לוס
אנג׳לס .ה מ ט ו ס י ם י ו ט ס ו בידי ט י י ס י ם וסיירים יהודיים ובראשם ו ו י ל י א ם ד נ י א ל ס ו מ א ל וואלאך .כמו
כן מתכננים צניחה על ידי אייב ברדופסקי ,חבר האיגוד .כל ה כ ב ו ד !
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12-PLANE FORMATION RIGHT
Believed *10 be t h e first of I t s : in this novel flight, l e a v i n g f r o m
k i n d in t h * hc-iory of aviation, an j Los Angeles Municipal a i r p o r t . T h e
'lying; club, the J e w i s h i planes will be piloted by J e w i s h׳ ail Jewish
 tilers and o b s e r v e r s led b y Williamן r!!nouUca! Association, is to m a k e־*:A
 os • Denels a n d Mel W a l i a c k . A p a r a״!! f o r m a t i o n flight over lי,־!its {:l Hollywood S u n d a y , . c h u t e j u m p 18 also planned by Abe׳»»• Asgi!l(*;> a
 . m.ן . M i ! c h 2:!, at a
•MiradofsUy, a m e m b e r of t h e asso! T w e l » airplnries will be figa!i:ed ! !•mtinn.
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א י כ ה י ר ד ו ג מ ט ו ס ? זהו המטוס הראשון
שהגיע למאך  2לפני עשר שנים ומעלה .עתה
הוא מסיים א ת חייו במגרש גרוטאות ,כשבנו
של בעל המגרש נראה יושב בתאו .המטוס
ה ו א דוגלס  D - 5 5 8 - 2סקיירוקט ,בעל מנוע
סילון ורקיטה ,שהגיע ל ־  1 2 3 0מי״ש )1980
ק״מ בשעה(.

מפאת הסודיות האופפת את השיגורים בבסיס
כף־קנדי האמריקני ועקב האיסור שהוטל על
כניסת צלמים ,הצליח צייר־המערכת להתגנב
לשטח הניסויים ולחזור עם מסמך היסטורי
מדהים זה ,בו נראה שיגור הקוסמונאוטים
הראשונים לירח) .מעניין שגם ז׳יל וורן שיגר
את גיבוריו לירח ,לפני  73שנה ,ממקום בשם
טמפה ,במדינת פלורידה ,המרוחק  120מילין
בלבד מכף־קנדי .ספינת־החלל שלו — שהיתה
דומה ,במקרה ,לזו שבציור — נשאה את השם
קולומביאד ,שוגרה ב־ 1890ולאתר ש ה ח ט י א ה
את הירח ,חזרה לכדור־הארץ במהירות 185,000
ק ״ מ בשעה .היא צללה לתוך הים ,צפה ועלתה
על פני המים ,ושלושת נוסעיה נתגלו כשהם
״משחקים דומינו״ .ביום ,דבר כזה לא יכול
היה לקרות .הם היו משחקים ,מן הסתם,
קנסטה.

פרקים מתוך ד ב ר י ־ ה ה ס ב ר ש ל סוכנות־ידיעות
לתצלום ז ה  :״במטוסו ,שנבנה על ידי החובב
ווילי בלנק במשך שנים מספר ,הצליח מר
בלנקה לטוס כמה סנטימטרים מעל הקרקע.
מצטערים ,אך זמן קצר לאחר היציאה היה
קלקול ...ברגע שיושלם תיקון ה מ ט ו ס עשוי־
העץ ,ינסה טייס־השרירים האמיץ שוב ...היצ-
רן מבאר את פרטי מנגנון־הטיסה המעניין שלו,
החונה ליד מדרכת הרחוב.״
בסדר'־"  -תתפלאו ,א ן למ-
״שמע ,הכל
רות שסובבו לו את הזנב הוא דווקא בסדר.
למעשה ,נושא מטוס תובלת־הסער סי־ 123שב-
תמונה  6500ליברות ) 3000ק״ג( במהירות
 135קשר ) 243ק״מ בשעה( כששני פרופלריו
מונצים .מ ה מחזיק אותו באויר ,אם כן ז א ה ה ,
למי שעוד לא תפס נגלה שיש לו שני מנועי־
עזר סילוניים ,קטנים...
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הספורט הלבן
)לבן בי פני השחקנים החווירו מרוב פחד(
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