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 בטאון
 חיל האויר בקרי

 את לוחמי חיל האויר ו
 יום יום בכל מקום

 י*
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 מיומה הראשון של מלחמת יום הכיפורים ועד הפסקת״
 האש בחזיתות הצפון והדרום ליווה בטאון חיל האויר

 את לוחמי חיל האויר בכל אשר היו.

 לשם כך היה על הבטאון להפור בין לילה לעיתון
 יומי, בעל כלים מתאימים לאיסוף מידע, כתיבתו,

 עריכתו, הדפסתו והפצתו.

 אל מערכת הקבע של הבטאון הצטרפו כתבי
 המילואים והמתנדבים, צלמים ויתר בעלי התפקידים,
 שתרומתם חיונית להוצאת עיתון אינפורמטיבי יומי.
 ״בטאון חיל האויר בקרב׳, הופץ בימי מלחמת יום־
 הכיפורים ביחידות חיל האדיר בלבד וזכה להדים

 חיוביים מידיים ולביקוש רב.

 על־מנת לאפשר לכלל ציבור קוראי הבטאון להכיר
 מקרוב את חיל האויר במלחמה, כפי שנצטייר בעשרות
 רשימות וידיעות, בתצלומים נדירים וברישומים קלי־
 לים, הרינו מביאים בעמודים הבאים את גליונות־הקרב
 מם׳ 1—20 של בטאון חיל האויר, כפי שראו אור

 במלחמה.
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 י״א תשרי תשל״ד

 7 באוקטובר 1973

 קרבות היום הראשון
 כתב מיוחד ׳ופל בנקלר, מאת

 אתמול, בשעה 13.50 פתחו צבאות מצרים וסוריה —
 במתואם — בהתקפה על ישראל. הם הפעילו כוחות
 רבים מאוד, אותם גייסו וקירבו לגבול במרוצת

 השבועות האחרונים.
 כשעה 13.50 בערו פתחו הפורים
 והמצרים, כמשולכ, כאש כשתי ה־
 חזיתות של ישראל. החייאה היה רי־
 כוד ארטילרי והתקפות אוויר — ב-
ו מ ע  סיני הברמת־מוולן. בצפון מ
 יישובי הגזלן ומהנות צה׳׳ל וכן
 הופגזו מספד יי!שו!בימ בעמק־החו־
 לה. לאתר־מגן נראה להל! של מטו־
 פים פוריים כדרכו לעכר קרית־
 שמונה. מטופי צה״ל הוזנקו לקרא-
 תם והתפתח ל!רכ אויר מדרום ל-
 ששת לכנון. ככל הרבות־האויר הי־

 תה יד מטופי צה״ל על העליונה.
 לאחר־מכן ההילה התקדמות של
 כוחות רגלים ושריון. בקו הסורי הם
 פתחו בהתקדמות במספר מקומות.
 כוחות שריון ואוויר של צה״ל קוד-

 מו כדי לבלום אותם.

 !בגזרת סואץ הצליחו כוחות שריון
 מצריים לחצות את התעלה ואת ה-
 קווים בכחמישה מקומות בגזירה ה-
 צפונית ובגזחה המרכזית. הם הצ-
 ליחו להקים שני גשרים ולהזרים
 דרכם כוחות שריון. גם שם קודמו
 לקראתם כוחות שריון ואויר ישרא-

 לים לבלום את ההתקפה.
 כערך כשעה 19.00 הודיע דובר
 צה״ל על הפלת 8 משוקיפ מצריים
 כאיזור ראש־פודאר. כתכנו מופר, כי
 כל הליקופטר יכול לשאת למזער
 35 חיילי קומנדו, ואפ המדוכר כפוג
 הגדול יותר — כ־60 חיילי קומנדו.
 כשעה מאוחרת יותר נודע על הפלת
 שני מפוקים נופפים — גפ הם כ־
 נפיוו להנחית כוחות מוטפים כצד

 המזרחי של מפדו־סואץ.

 כממניס התקפיים
 זה חודש ימים, מאז התקרית ש-
 במהלכה הופלו 13 ה״מיגים״ (ב־13
 בספטמבר) — נמצאים הסההים ב־
 מערך־חירזם בעל סממנים התקפיים.
 בין סימנים אלה: הסורים קירבו
 לקו־החזית את הארטילריה הבינו-
 נית, קידמו את הטאנקים ואת שאר
 עתודות השריון וגייסו כוחות מי-

 לואים רבים.
 כוחות השריון גדלו בסביבות ה-
 תעלה. נראו הכנות שהעידו, כי אכן
 ערוך הצבא המצרי לקראת אפשרות
 כזאת. גם גויסו מילואים בהיקף
 נרחב. שר־הבטחון, משה דייו מסר,
 כי המצרים ריכזו בסביבות הקו
 כרבע מיליון חי״לים, כ־2000 טא1־
 קים, כ־1500 תותחים וכ־00ד מטו־
 סים. מאלה השתתפו, כנראה, ביום
 הראשון לתקיפה: כ־100 אלף חיי-
 לים, כ־800 טאנקים וכמספר הזה

 תותחים.
 הפגיעה בחיים האזרחיים היתד•
 מינימלית. היישובים בגולן כמעט
 שלא נפגעו והגשים והי׳לדים פונו.
 בקרית־שמונה ובמחנ־ים היו מספר

ה ד ש ־ ן ו ח ט  ב
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 פגיעות בבתים וכן במגחל־העמק.
 בשאר המקומות — אין פגיעות.

 מדוע פיום הביפוריפ
 אחת השאלות העיקריות שנשאלה
 היותה־ מה המריץ את המצרים וה-
 סורים לפתוח את התקפתם דווקא
 ביום־הכיפורים ? — לעת־עתה אי־
 אפשר אלא להעלות השערות בלבד,
 לפיהן חיפשו העצירים והסורים שי-

 לוב נוח של מצבים:

 • יום הכיפורים הוא יום של
 שבתון ושיתוק כל החיים בישראל.
 התחבורה אינה פועלת וגם שירות

 השידור שותק.

 • אפשר מאיד, כי הם גם ניסו
 לתפוס את צה״ל בזמן של חילופי

 פיקוד נרחבים.
 במשך השבועות האחרונים הת-
 מידו המצרים, ובמיוחד הסורים,
 בהודעות באילו צה׳יל מרבז את כו-
ל עם סוריה, כדי ם ג  חותיו ליד 0
 לספק אליבי לפתיחה באש מצידם.

 e גם עצרת או״ם נמצאת עתה
 במושבה השנתי, ואיו צורך לקרוא
 לה לכינוס־חירום, דבר •הגוזל מספר
 ימים. מטרתם — במיוחד בגזרת ה-
 חזית עם מצרים — להצליח להע-
 ביר כוחות לצד זה של התעלה ו-
 מפרץ סואץ ולהחזיק בראש־גשר
 עד שהאו״ם יתכנס, יחליט על ד,פ־
 סקת־אש, והמצב יביא לכך, שהפס־

 M • * לד7>/
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 הת9לל עם חברו בכותל המזרח וכעבור זמן קצר הוא מצא
 עצמו בדרום וחברו בצפון —

 תקע בשופר גדול ובאוזניו עלתה לפתע המיית הסירנה.
 • בפעם הראשונה בהיסטוריה הגיע לנעילה (על המטרה)

 באדר, שעות רבות לפני הנעילה של יום הצום —
 • התבייש מהשכנים וכרה מהבית ליחידתו לפני שקראו לו.

 • שבר את הצום ואכל מטוסי אוייב מלוא תותחיו וטיליו.
 • הגיע לבסיס על בטן ריקה ולבו מלא התרגשות

 • שתה כרמל־הוק בתום הצום בעמדת סוללת טילי הוק.
 • נשל! לאשתו ובתו ועזב את ביתו כשעל גופו נמצאת עדיין

 טלית תבלת־לבן
 • סתם נהג של מכונית פרטית שהסיע אנשי מילואים
 ליחידותיהם ושתי נקודות זכות נוספות נרשמו לו ביום

 הדין שם למעלה — — —
 • הפסיק להתעניין בנכחרת הכדורפל בכפרד והחל מתעניין

 בנבחרת צה״ל בישראל
- הביזנסמן הגיע למילואים עם ציודו האישי — מזוודת

 ג׳יימם בונד —
 • ישב פעה במדבר סיני בתוף סוכות. השנה ישב שב בתא

 ה״פנטוב״ — — —
 • יודע שהיום צח״ל לא יצום, צה״ל יטרוף

 משה הדר

-  קת־האש תיבנס לתוקפה, כאשר מ
 חוותיהם נמצאים כבר מצד מזהה
 של קווי הפסקת־האש משנת 1967.
 • סיבה נוספת טוניס משקיפים
 במערכת הבחירות בה שרוייה עתה

 ישראל. המצרים והסורים הערימו,
 בנראה, שממשלת ישראל לא תופל
 להיות די עריה בתקופת בהירות ו-
 בוודאי שלא לקיים מפה מקדימה,
 כאשר הם מרמים את כוחותיהם.

ה מ ח ל מ ם ל ו ל  ב « ן ש
 מאת דורון רוזנכלוס, כתב בטאון ח״א

 דומה, כי טרם הורגש בחריפות כזאת המעבר החד
 בין שלום למלחמה כמו ניום הכיפורים השנה, וזאת
 אפילו בארץ למודת מתח ודריכות כמו שלנו.
 עוד באמש שלפני פרוץ הקרבות היו כותרות ה־
 עתונים עסוקים בעיקר במחירי הירקות בחג, ו-
 בהגברת קנית תרנגולות לכפרות בשוק הכרמל.
 הכל התכוננו לקראת היום השליו ביותר בכל ימות
 השנה, ואמנם, בשלווה שירדת בצהרי יום וי,
ת התחבורה ושידורי הרדיו, לא היה ק ס פ  עם ה
 הדבר רחוק מן הלב כמלחמה נוספת. אולם מכונת
 הלחימה של צה״ל ושל חיל האויר לא ״כובתה״.
 לרגע, ובהינתן האות הראשון לסכנה המתקרבת
 ניצת אותו ״משהו״ העושה אותנו שונים כל כך
 מכל מדינה אחרת, שכמעט ואינו ניתן להגדרה
 מדוייקת. הוא התבטא בקול טפיחת דלתות ה-
 מכוניות, במרוצה נחפזת במדרגות הבתים, בנקישות

 בדלת ובצלצולי טלפון.
 על אף דממת כלי התקשורת עברה התחושה
 המלכדת והממריצה־למעשים במהירות של זיק.
 לא היה זה פחד, אלא התדרכות מיידית, אינס-
 טינקטיבית. האנשים שהיו בדרכם לבתי־הכנסת
 נראו חוזרים לבתיהם כדי להמתין שם לצו הקריאה
 או לצלצול הטלפון. כמה מהם עצרו מכוניות

 חולפות, והפעם (שלא כבתקופת שביתת התח-
 בורה, למשל) הובאו הכל ליעדיהם. תוך שעה־
 שעתיים, בצהרי יום כיפור, ירדה במפתיע ״רוח
 ששת ימים״ שרבים כבר זכרו אותה בנוסטאלגיה.
 בדרכי למערכת אספתי אדם צעיר, שנראה כאילו
 קם זה עתה משנתו׳ ואשר טלטל עימו מזוודה
 מרוטה, שמנעולה האחד טרם נסגר כהלכה. לידו
 עמדה אשתו הצעירה, שפתיה חיוורות. ״אנחנו
 מבקשים להגיע לנקודת האיסוף שלו״, אמרה ה־

 אשה־נערה בשקט.
 נסענו ברחובות בהם התחילה התנועה להת-
 עורר. בכל פינת רחוב עמדו אנשים בגילים שונים
 והמתינו בקוצר רוח להגיע ליחידותיהם. אפשר
 לומר, שהחשש היחיד היה החשש שמא לא יקראו,

 ישאר מחוץ לענינים.
 — ״אל תדאגי, רבקה״, אמר הבעל בלי להביט

 לאחור.
 — ״אל תדאג. אני לא דואגת״, אמרה רבקה
 וכיססה צפורניים. ״אני אחכה איתך עד שיאספו

 אתכם. רק שאתה לא תדאג״.
 — ״הדאגה היחידה שלי היא שאת דואגת.

 אם את לא תדאגי, גם אני לא אדאג״.
 — ״אל תדאג. אני לא דואגת״, אמרה רבקה.

 ד
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 י״ב תשרי תשל״ד

 8 באוקטובר 1973

 מטוסי החיל הולמים לניתוק 400 טנקים
 מצריים; הגשרים המצריים כורעים תחתם
 חזית המצרית הולך ומתגבר גם

 בחזית זאת סדר הכוחות שלגו.
 בחזית האווירית ריכז חיל־האוויר
 את עיקר מאמציו במשימות הבאות:
 • תקיפת שדות תעופה בעומק

 מצרים;
 a תקיפת רוב סוללות טילי קר־

 קע־אוויר בסוריה;
 • תקיפת הגשרים שהוקמו על

 תעלת־פיאץ;
 • סיוע התקפי לכוחות השחין

 שלגו.
 בכל המשימות הללו הושגו תוצ-
 אות טובות. במפגשי האוויר עם
 מטוסי האדיב הייתה יד טייסינו על

 העליונה בכל המקרים.

 800 טנקים
 בתכנו מוסר, כי •השלב הקשה
 ביותר במלחמה כבר מאחורינו. אותו
 שלב בו נמצא צה״ל כשאינו יוזם
 ובלא גיוס יחידות המילואים. גם
 הפעם הוסבה עיקר תשומת־והלב ל־
 רמת־הגולן, שכן העומק האופרטיבי
 נע בין 8 ל־25 ק׳ע. קרוב לוודאי
 שהסורים הפעילו במקום כ־800 טג־
 קים, אף כי הם תקפו כמעט לכל
 אורך החזית — ממסעדה בצפון ועד
 אלעל בדרום — ריכזו את עיקר
 כוחם בחלק המרכזי, בסביבות רפיד־
 הישגיה, בנסיון להעמיק ואולי אף
 לבתר את כוחותינו. כמו לכל אורך
 הגזרה גם כאן עברו המקומות מיד

 ליד.
 בשעות הערב נמצא כמעט כל שטח
 רמת־הגולן בידינו, פרט ליאיזור קטן
ם ר  בסביבות חושניה, ששם עדיין מ
 הצבא הסורי כוח מיפויים, אם כי
 אינו בעל אפשרויות פעולה נ־כרות.
 להבנת מהות המלחמה בגולן יש

 סיכום היום השני למערכה, כפי שמסר אותו דובר
 צה״ל הוא כדלהלן:

 הפודיפ נהדפו
 •בגזרת רמת־הגולן תקפו עוצבות
 שריון וחי״ר של הסורים במשך כל
 היום בעוצמה רבה, לכל אורך ה-
 חזית. בשורת התקפות ׳הצליחו ה-
 כוחות הסוריים להשיג כמה היש-
 גים קרקעיים, אולם בתקיפות •העד
 של כוחותינו, בסיועו של זזיול־ה־
 אוויר, נהדפו הסורים ברוב הגזרות.
 עם ערב עדיין החזיקו הסורים
 בחלק משטחינו בגזרה המרכזית של
 חושניה, אולם קוי הגנת כוחותינו
 התייצבו במרבית הקטעים האחרים
 של החזית. גם בחזית זאת הוסבו
 לאוייב אבידוית כבידות בקרובות ה-
 יבשה ובתקיפות האויר. בדומיה ל־

 טיפול בתותחו האימתני
 (6 קנים) של הפנטום

 כגיזרת פיני — לאחר יום של
 לחיטה כבדה של שריון בשריון רי-

 כז הצבא המצרי כמה מאות טנקים
 ממזרח לתעלת־סואץ, המבוססים על
 שני ראשי־גשר עיקריים בגזרה ה-
 דרומית והמרכזית של קו־התעלה.
 כוחותינו המגינים ייצבו קווי הגנה

 חדשים אל מול ראשי־הגשר.
 המצרים הקימו כ־ 11 גשרים ל-
 מעבר התעלה. בתקיפות האוויר ש-
 נמשכו עד לשעת מסיירת הידיעה
 הושמדו או נפגעו לפחית תשעה
 מגשרים אלה. לשריון המצרי התו-
 קף הוסבו אבידות ניכרות בקרבות

 השריון ובתקיפותינו מן האוויר.
 סדר הכוחות שלנו בסיני הולך
 ומתגבר, עם הצטרפותן של עוצבות
 נוספות, שגוייפו ביממה האחרונה.

8 
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 מה מעסיק את מחשבתו שר
 טייס הממריא לגיחת תקינה?

, כתב בטאון ח״א י א ק ד  מאת ,מרדכי כ

 אל״ף הוא טייס הפנטום, בי״ת — גווטו. לפני דקות אחדות
 יצאו מחדד־חתדריכים של הטייסת, שם דיווחו על גיחתם
 הנוספת, לפי שעה כמלחמה זו, שעדיין אין לה שם. אכל
 לנכי בי״ת, לפהות, כוודאי תיקרא מלחמת יוס״כיפוד. וזאת,
 משום שכיצע את גיחתו הראשונה, יהד עם אל״ן! כעודו
 כצום ואת ארוחתו המפסקת סעד דק לאחד שנחת הפנטום.

 מע דברים פשוטים לכאורה, חסרי
 פאתוס, אבל ככל שמצטרפים הדב-
 רים, מצטייר תיאור שבו אמרו ה-
 שניים את כל אשר רצו לומר, לא
 פחות ולא יותר. והמשקל הסגולי של

 כל מלה מאוזן להפליא.
 וכל זאת — בלי שייטשטש הדיו-
 קן האנושי של האיש היושב מולך,

 שקט, לוגם כוס קפה.
 מד. מעסיק את מחשבתו של טייס
 הממריא לגיחת תקיפה י ״בתחילה
 — אומר בי״ת הנווט — בשלבים
 שלפני הטיסה, בהסעה ובהמראה,
 מעסיקים אותך, מטרידים אותך אלף
 דברים הקשורים בך, במטוס, ב-
 מטרה, בסכנת הנשקפת״. אבל ל־
 טייסי מאך 2 ערכים שונים של זמן
 והדרך אל המטרה נחשבת ל״המון
 זמן לסדר את המחשבות״. וככל
 שמתקרבים אל איזור המטרה, נוש-
 רים העניינים המשניים, כולם ״ואתה

 מתרכז ומתמקד במטרה״.
 אל״ף מעיד על עצמו — בשחזרו

 אל״ף ותיק קצת בחיל מנווטו
 בי״ת, אבל עודנו טייס צעיר. כנפי־
 הטיס נענדו לו בסמוך מאוד למל-
 חמת ששת הימים, אשר בה לא הש-
 תתף, אבל בקרבות ההתשה שלאח-
 ריה השתתף גם השתתף, במספר

 גיחות נאה.
 מספר גיחות עשו השניים יחדיו
 ביממה האחרונה. בתקיפה האחרונה
 השאירו למצרים גשר אחד פחות
 ממה שהיה להם. גיחות אלו הפכו
 את השניים — שהיכרותם אינה
 ממושכת, לכאורה, לצוות מגובש.

 ״זה טוב״, אומר אל״ף בנעימה
 עניינית, ועל־כן כה משכנעת, ״אם
 יש לך נווט כזה״. הבטחון נעשה
 כפול ויותר מזה• ארבע עיניים הם
 יותר, הרבה יותר מסכום של זוג
 עיניים ועוד זוג עיניים, אם הצוות
 הוא כזה, ״אפשר להתחלק באח-
 ריות, אפשר לקבל החלטות במשו-

 תף.״
 כאשר הם מספרים, אתה שו-

 את הגיחה האחרונה, על גשרי ה-
 צליחה — כי ״דווקא כשהתחילו
 פגזי הנ״מ והטילים לעוף סביבנו,
 נעשיתי לא מתוח אלא בטוח. ידעתי
 איפה אני נמצא, ידעתי מה קורה
 סביבי, ידעתי מה עלי לעשות, כי

 נעלמו כל הנעלמים״.
 הם עטו על המטרה, תקפו אותה,
 ראו את הפגיעה — הגשר כרע

 תחתיו לתוך המים — ונסקו.

 לחזור כשלום

 עד כה היו ממוקדים בביצוע משי-
 מת התקיפה מעל המטרה : מעתה
 בנקודה העיקרית שנותרה: להגיע
 הביתה בשלום. ״והנה, אתה רואה

 אותנו כאן״.
 מבחינה אחת, אולי, נשתנתה
 ראייתם. אל״ף מודה, כי גם הוא,
 כמו טייסים רבים כל כך, ראה לפניו
 עד כה את קרבות־האויר כשיא ה-
 פעילות המבצעית. כיום חש הוא, או-
 לי בגלל אופיר! של המלחמה הזאת,
 כי התקיפה המוצלחת, היעילה, אף
 שאין עימד, הזוהר והתהילה של
 הפלת מטוס־אוייב, היא העומדת ב־
 ראש סולם ערכיו הסובייקטיבי.
 ובי״ת שותף לראיה זו, אשר המיו-
 חד שבה היא ההכרה והתחושה של
 השותפות עם הכוחות הלוחמים על
 הקרקע. אתה מרגיש שהם זקוקים

 לך, עשית בשבילם משהו חיוני.

 לזכור, כי הסורים ריכזו כוחות
 עצומים על שטח קטן (שאינו עולה
 על אלף ק״מ), צה״ל בלם, הדף

 ומקיים שליטה מלאה בגיזרה.
 במהלך היום עשה חיל האוויר
 עבודה נפלאה בגולן. הוא תקף את
 מערך הטילים הסורי, שהוא מן
 הצפופים והחזקים בעולם, השמיד
 ופגע בחלקו המכריע. נוסף על כך
 בלם את הפריצה הסורית באיזור
 חושניה וסייע בידי השריון שלבו
 להדוף את השריון הסורי באיזור
 זה. במרוצת היום הופגזו גם מספר

 ישובים בגולן.

 המאמץ המצרי —
 כשלוש נקודות

 בסיני יכול היה צה״ל להיות יותר
 ״נדיב לב״, שכן העומק האופרטיבי

 שם גדול מאוד. הצבא המצרי ניסה
 לפרוץ שוב לאורך כל התעלה וה-
 קים כ־11 גשרים למעבר שריון ו־
 חי״ר. למעשה התרכז המאמץ המצ-
 רי במיוחד בשלוש נקודות, מדרום
 לאגם המר הקטן. כוחות שריון מצ-
 ריים חצו את התעלה ורוחב הרצו-
 עה שהם מחזיקים, שאינו עולה על
 מספר קילומטרים, מופנה מול צירי
 המעבר במיטלה ובגידי. כוחות
 צה״ל בלמו את התקדמותם ונערכים

 ממולם, כשהם מתגברים.
 בגזרה המרכזית קויים ראש גשר
 נוסף, שעומק הפריצה בו קטן יותר
 וגם שם נחסם. מעריכים את כמות
 הטנקים המצריים שחצתה את ה-

 תעלה בכ־400.
 בינתיים ערך חיל־מאוויד מספר
 תקיפות בעומק מצרים, כשהוא פוגע

 בשדות תעופה והורס מסלולים ו־
 מיתקנים. עם זאת הועסקו טייסינו
 גם בתקיפת הגשרים, ולפי ידיעות
 אחרונות נפגעו תשעה מן הגשרים.
 היחידות המצריות שנמצאות ממזרח
 להם יעמדו בפני הדילמה: לתקן
 את הגשרים ולבנות חדשים, שקרוב
 לוודאי ייהרסו גם הם היום, ולהי-
 ערך מול מ־בנה התקפי של עוצבות

 צה״ל שממולם.
 לכל אורך מפרץ מואץ היה אמש
 יוש שקט. אף־על־פי־כו ניפו ה8צ־
 ריס להעכיר כוחות קומנדו נושפים,
 כשהם מוטשים במפוקיש. כאהד
 המקרים, למשל, יורט מסוק על •ירי
 מטוש צה״ל ונחת נחיתת אונש קשה.
 רחייליש שישבו בו נישבו, ביניהם
 ?ציו כדרגת שגן־אלוף. 14 מך ה־

 שבוייב פצועים.
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 עם צוות קוקע רנני גיחה
, כתבת בטאון ח״א ר "אבי מ  מאת ת

 א׳ כן 19, יליד פתח־תקוה, שוב מטעין את המלגזה, מצמיד
 את הפצצות לכנפי המטוס, לגחונו, מנגכ זיעה ניגרת.

 מחוץ לשעות ההידוס והעכודה יש לו לא/ הלוט: להש-
 תלה כנגינה על אורגן. ״כשאשתחדד,״ הוא אומר, ״אקדיש
 את עצמי למוסיקה.״ אך כינתייס, כיוס, הוא מזרז את

 הכריו כקול שנצדד: ״להביא את הפצצות!״
 אני מביטה בהם, בצוות הקר־
 קע של אחת מטייסות הפקייהוק
 — ואיני מבינה• הדריכות הזאת,
 הזריזות, הריכוז הנפשי — הם

 בלתי נתפסים.
 ״כמה זמן עובר מהכנת המטוס

 עד צאתו לקרב ?״
 מביטים בי בתדהמה. ״איזו שאלה
 זאת? למשימה שלנו אין בכלל מו-
 דד זמן. מה שיותר מהר — יותר

 טוב.״
 אגב תשובה משלימים המכו-
 נאים את ההכנות, מצמידים ה־
 חמשים את החימוש, מתדלקים,
 שמים חמצן, עדת נמלים סביב

 ענק גא ומאיים.

 כבחדר ניתוח
 ובתוך כך, בתוך הדריכות ה-
 זאת, בתוך קריאות הרמקולים ו־
 רעש המנועים אין נשכחות מילים
 כמו ״יפה״, ״תודה רבד,!״ ויעל,
 תורנית המכשירים מגישה לצוות
 פנסים, ״רינגים״, כלים עדינים כ־
 בחדר ניתוח. היטב ידוע להם: שי-
 בוש, אף הקל ביותר עלול לעלות
 בחיי אדם. דומה שרק כך, לנגד
 אלה בבסיס חיל ד,אויר הגדול ש-
 במרכז הארץ, אפשר להבין את מש-
 מעות המילים ״משפחת המכונאים״.

m m 
ד ז • j inoi 

 לוא זומדו כאן מילותיה של נעמי
 שמר ״ואני רציתי לחבק שם את
 כולם,״ לא היתד, זו מליצה לגבי.
 במקום אחר, בטייסת פנטומים,
 קרבים אל המטוסים אנשי צוות
 האויר לבושי סרבלים, בגד־תאו־
 צה, נעליים גבוהות וקסדת־טיסה.
 המכונאים מגישים לטייסים את
 ספר המטוס. עיון מהיר, וידוא
 הבדיקות, מילוי דלק, שמן מנוע,
 חמצן וכיו״ב — חתימה, התנעה,
 הרצה, הסעה. הסימן המוסכם ל-
 ברכת הצלחה, סימון מסלול —

 תחילת המראה.

 ״זו הרגשה עילאית״

 שמעון ב׳, איש המילואים (״נשוי
 ואחד בדרך") מלווה את פסי העשן
 שמותירים הפנטומים הממריאים
 ובעיניו חום גדול. ״זו הרגשה עי-
 לאית,״ הוא אומר, ״להרגיש עצ-
 מי שותף להם.״ מאות גיחות ידע
 הבסיס הזה ובמלחמת ההתשה ישנו
 צוותי הקרקע ליד המטוסים — מו־
 כנים לזנק אל המטוס, להכינו ליצי-
 אה. יש בין ותיקי הטכנאים והמכו־
 נאים רס״רים וקצינים, שיכולים היו
 בנקל להפיק רווחים נאים בשוק
 האזרחי. ועובדה — הם נשארים
 כאן — אפורים, נטולי זוהר, אך

 שותפים מלאים להילה.

 אומר י׳, טייס שבע־קרבות, הממ-
 תין בטייסת שלו לקריאה מבצעית:
 ״בכנות, האנשים המופלאים האלה,
 צוותי הקרקע בסדיר ובמילואים —
 אינם יודעים לאות. הם עובדים
 קשה ומזיעים אף יותר מאתנו.
 וכשתנוגב הזיעה, שוב, יחד, תושק

 השמפניה.״

 סק״הוקים בשרשרת
 סקייהוק קרב כנסיעה איטית זהירה — ושקטה מאוד כיחס
 לרעס המנועיס הגוכד ומתרחק כחוץ, חליפות — אל פתחו
 של האולם הגדול, המהדהד. לפני ארבע דקות כדיוק נגעו
 גלגליו כקרקע. עתה מסיע הטייס את המטוס עד לנקודת
 העצירה, מדמים את המנוע ומסיר את קסדתו. כן־רגע
 לופתים אנשי הקרקע כירוק את כן־הנפע הקדמי כמלקחי

 גרידה ענקיים ומביאים אח הסקייהוק אל פתה האולם.
 סולם מוצב, איש קרקע עולה בו,
 ומשחרר את הטייס מאחרוני קש-
 ריו הפיסיים עם המטוס. הטייס
 מחייך, אך שערו הבהיר דבוק ב-
 לחות אל מצחו ורקותיו. בגלל ה-
 קסדה׳ ובוודאי לא רק בגללה. הוא
 מחייך, משום שלפי כל הנראה, יצ-
 טרך למסור את הדיווח הראשון על
 הגיחה לא בחדר־התדריכים של ה-
 טייסת, אלא כאן, לאנשים שהכינו
 את מטוסו. ועל־כן, כשמפת הגולן
 בשמאלו ואצבע יד ימינו עליה, הוא
 מוסר, ישר לענין, בלי פתיחה ודב-
 רי רקע, את עיקרי הדברים: הכל
 פעל כמו שצריך. כמה מלות של
 תיאור חי על אשר ראה למטה —
 את שריוני כוחותינו, את האבוקות
 וענני העשן הסוריים — וזהו. קס-
 דתו תחת בית־שחיו, הוא צועד

 אל חדר־הטייסת.
 והאנשים בירוק עטים על הפקיי־
 הוי!. קרוניות קרבות בזו אחר זו,
 גולשות אל מתחת לגחונו ולכנפיו

 של הפקייהוק. חמצן, תחמושת־תו־
 תחים. פצצות ועוד פצצות. כושר־
 נשיאה עצום יש לו למטוס הזה.
 וכיוון שחזר מן הגיחה ומכל אשר
 נשא עימו לא הביא חזרה מאומה
 מלבד מיכל הדלק הנתיק, צריך שוב
 להזינו בחמצן, בדלק ובתחמושת.
 האנשים בירוק רוחשים מתחת
 לשקייהוק. יש איזה ניגוד נוגע ללב
 בין בגדיהם הדהויים לבין אצבעו-
 תיהם הנוגעות בעדנה זהירה בחיוט
 הפנימי המורכב של פנים המטוס,
 וגם בין הפעולות המדוקדקות ה־
 עדינות של האצבעות לבין עבודת
 השרירים שבהרמת הפצצות והמי־
 כלים. חשמלאים עושים את שלהם,
 המשים את שלהם. יש המולת עבו-
 דה, אבל חרישית למדי. יותר נקי־
 שות כלים מדיבורים. וכיוון שמדו-
 בר בפריטים אשר קשרי גומלין
 מדוקדק ביניהם ובפריטים שכוחות
 הרס עצומים גלומים בהם, מסתיים
 כל שלב באבטחה וכמה אבטחות
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 החריש באו״ב החל
, כתב בטאון ח׳׳א ן מ ט ו י ג כ  מאת צ

 היופ השני ללחימה עומד פפימן פעילות פגיזרה הדרומית
 והצפונית. כל עוד לא נפתיימה התארגנות כוחותינו המגו•
 ייפים, טרם מוצה הדין עפ האוייכ. טייפי אחת מטייפות
 המירז׳ימ פכוריה היו עד היופ אחח״צ (יום א׳) שהמלחמה
 משעממת כמקצת. מתחילתה עפקו כל העת פפיטרולים

 וכהגנה; לא נזדמנו להם מפגשים עפ מטופי חאוייכ.

 אך לכל שיגרה יש קץ.
 — הוזנקנו לפיטרול רגיל, מספר
 טייס מירז׳ ותיק. לאחר עשר דקות
 טיסה ניתן לנו כיוון אל העיר סו-
 אץ, לעבר מיגים. השלכנו נתיקים
 והגבונו מהירות. בסביבות העיר
 סואץ גילינו שני מירז׳ים אחרים,
 המאורגנים כבר להפלת המינים
 שלנו. המיגים היו בגובה נמוך,
 בכיוון הבית שלהם. שיגרתי טיל
 על אחד המינים, שנפגע והתרסק.

 הכל נמשך דקה בלבד.

 הפלת כתולין

 ומה לגבי המיג השני ? אותו
 הפיל חברו לטייסת של טייס ה־
 מירז׳ הוותיק. הפעם זהו טייס
 צעיר בעל ותק של 15 חודש בלבד
 במירז׳, וזוהי לו הפלת הבתולין.
 — החנקנו לפיטרול באיזור תע־
 לת־סואץ, הוא מספר. לאחר 40 עד
 45 דקות טיסה קיבלנו ביוון מ-
 הבקר אל יעד שטיבו עדיין לא
 ברור. פתחנו כוח מלא והאצנו בכיוון

 בודדות באבטחה מקיפה; וככל ש-
 מגיעים הם לשלבי עבודת אלה,
 מדברים הם פחות ורכונים הם ביתר

 ריכוז מעל ידי עצמם.
 הכל מוכן לביקורת שלפני ההמ-
 ראה. ואותו זמן לערך קרב מבחוץ
 עוד כקייהוק, בנסיעה איטית זהי-
 רה אל פתחו של האולם הגדול,
 המהדהד, ואחריו עוד פקייהוק. ה-
 טייסים — חופות תאיהם פתוחות,
 מסיעים את מטוסיהם עד לנקודת־
 העצירה. מדמימים מנועים, מסירים
 קסדות, יורדים בשלבי הסולם, משל־
 מים את מס הדיווח הראשון לאנ-
 שי הקרקע, שמים קסדותיהם תחת
 בית־השחי ובצעדים מתונים — תוך
 עימות מילולי של הגיחות, כפי ש-
 בוצעו בשני הפקייהוקיט — מת-
 רחקים לעבר הטייסת. בטרם הת-
 רחקו, באים מולם שני טייסים אח-
 רים• הזוגות חולפים בברכה קצרד.

 מאוד זה על פני זה.
 כעבור דקות יוצאים שני פקיי־

 חוקים לכיוון מסלול ההסעה.

 הנתון. טסנו לעבר המטרה. במר-
 חק 20 מייל ממנה שיחררנו נתיקים.
 מספר 1 גילה זוג מיגים 21 מצ-
 ריים בשעה 12 נמוך. הם טסו ממז-
 רח למערב, בשטחנו, בגובה 100
 רגל לערך. ברגע שגילו אותנו החלו
 בפנייה חריפה מאוד שמאלה. מספר
 1 שלי מימין פנה אחריהם, אך לא
 הצליח לסגור את הטווח• אני המ-
 שכתי מעלה וביצעתי פנייה אל ה־
 מיגיט, שהמשיכו בפנייתם. כיוונ-

 תי עצמי אל המינים.
 — לחצתי לחיצה ממושכת בהדק,
 עד שהטיל יצא מתחת לכנף השמא-
 לית. הטיל טס ישר אל המיג, המיג
 התפוצץ, התהפך על גבו ונכנס הפוך

 לאדמה.
 — ברגע שיצא הטיל שברתי
 ופניתי לעבר המיג השני. כאן ראיתי
 זוג מיראז׳ים אחר עליו, ולכן נש-

 ארתי בחוץ. המירז׳ ההוא שיגר,
 והמיג שלו התפוצץ והתהפך בדיוק

 כמו המיג שלי.
 — בעת הקרב נורה אלינו הר-

 בה נ.מ. מצרי.

 עדות
 המצרי

 — עוד בשעה 11 בבוקר קי־
 בלתי את פקודת המשימה לתקי־
 פת שדה התעופה ברפידיס, סי־
 פר טייס מצרי, שמטוסו הופל

 באש כוחותינו והוא נשבה.
 טייס זה היה אחד מתוך רבי־
 עייה שנצטוותה לתקוף את בסים
 חיל האויר בסיני, במטוסי הסוחוי
 שלה• הרביעייה תקפה את ה־
 שדה בשעה 2 ואת דבריו מסר

 בעת שנחקר לאחר שבייתו.

 — כשחזרתי לבסיס ביצעתי בז
. . . ם י ש נ א  שהפחיד את ה

 פנטומים נגד טילים

 טייסי הפנטומים עסקו אף הם
 חלקם בפיטרולים שיגרתיים:

 תחנה בדרך למטוס התובלה

 די!״
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... 1<17) 
א — המכונאי פתאום קם בבוקר, הרגיש שהוא עם במלחמה ו  ה

 והתחיל לרוץ להזניק מטוסים לאויר
א — יחליף אולי מהדתיים את רימון ההתקפה כאתרוג ו  ה

א — אחד מיהודים רבים בעולם המתדפקים בשעות אלה על ו  ה
 דלתות ישראל ומציעים לה שרןתיהם (מלבד יהודי אוסטרי

 אחד...) — — —
א — חופיין שוקל: האם להיבנב לאוקטובר השחור (נכי שהבטיח ו  ה

 לו בוצה דיין) או לחמשיר בסקי מיב בעקבה
א — שר החוץ המצרי הודיע כי מצרים לא תנצח במלחמה. הוא ו  ה

 צודק — — —
א — טייס פוחוי מצרי שהופל כאש ;.מ. בביני. עתה הוא יושב ו  ה

 בגבולות בטוהיב
א — עבריין התנועה נשם לרווחה כאשר סיירי הבטיחות נעלמו ו  ה

 מהכבישים
ע המלחמות ב ר א — מת לשמוע את זמרת א ו  ה

 משה הדר

 — בגיחתי הראשונה פיטרלתי
 מול התעלה. מולנו הסתובבו מטו-
 סים מצריים. אך לא נוצרו מפג-
 שים. הוראותינו אסרו חציית הקוו.
 — בגיחתי האחרת הפצצתי תו-
 תחי נ.מ. על קו המים של התעלה.
 ירו עלי טילי נ.מ., וביצעתי פעו-
 לות התחמקות. ראיתי פגיעות מ־

 דוייקות בנ.מ• המצרי.
 — אלו הגיחות המבצעיות ה-
 ראשונות שלי. זה לגמרי לא דומה
 למטווח, אך אני חש אופטימיות.
 מספר טייס פנטום אחר: —
 הפצצתי מטרה על גדות התעלה.

 ירו עלי טיל, אך חזרתי בשלום.
 בחצות יצאתי לפיטרול באיזור
 ברדוויל. בגיחה אחרת ביצעתי פיט־

 רול יירוט בזירה המצרית.
 טייס פנטוב ותיק, תקף טילים

 ברמה:
 — עבורי זוהי מעין חזרה על
 מלחמת ההתשה. שיטות התקיפות
 שלגו נשתכללו, אך גם מערך ח-
 נ-ט. שלהם התקדם מאוד. בעת ה-
 תקיפה ירו נגדי טילים וג.מ. צפוף.
 העובדה שאנחנו שניים במטוס —
 טייס ונווט — מקילה מאוד. יש
 חלוקת עבודה, המאפשרת טיסה

 בטוחה יותר.

 גם טייס פנטום אחר תקף סו־
 ללות טילים ברמה:

 — זהו מערך נ.מ. צפוף, מהקל
 ביותר ועד לכבד. כולם יורים בעת
 ובעונה אחת, ומנסים לפגוע. אסור
 להתרשם יותר מדי מהנ.מ., וצריך

 להיות מודע לנושאים רבים.

 אני מאמין כשיטה:

 טייסת פופר מיפטר עסקה בבלי-
 מת השיריון וכוחות האוייב הפול-

 שים בצפון ובדרום.
 — היום הלכנו בעיקר על השיר־
 יון הסורי בדרום הרמה ועל גשרי
 החצייה בתעלה, אומר מפקד ה-
 טייסת. פגענו בטנקים שלהם שהיו
 בשטחנו. בלילה הנדנו בנורים
 שטחים נרחבים בסיני, למניעת
 חדירת כוחות מצריים בחסות ה-
 חשיכה. תקפנו כוחות סוריים. הפ-
 צצנו וצלפנו. אפשר היה להבחין

 בפגיעות.
 — יש לנו אנשי מילואים ותי-
 קים בצד צעירים, שזוהי להם ה-
 מלחמה הראשונה. הפופר מיפטר

 הוא סוס קרבות אמין.
 — בלילה הנרנו שטחים בים
 למניעת חדירות ימיות, מספר טייס
 שופר מיפטר מהשורה. בגיחה אח-
 רת תקפתי זחל״מים ומשאיות ב-

 רמה. היד. נ.מ. קל.
 פנטומים יצאו להפציץ גשרים

 מצריים על התעלה:
 מספר טייס פנטום: — עכשיו
 אנו תוקפים גשר אחר גשר וריכוז

 טנקים אחר ריכוז טנקים.
 אני מאמין בשיטה הזו!

 ־ פנ<ם במלחמה
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 תיקון פנטום בקצב המחר
 מאת אריה אבנרי, כתב בטאון ח״א

 מכונאי המוסך הראשי של הפנטומים כבסיס ח״א אי-שם
 בדרום הארץ עלצו אתמול כשעות הצהרים. היתה להפ
 סיבה טובה לבך: תוך כמה שעות עלה בידיהם להפשיר
, שנמצא בטיפולם כעקבות שינויים מפו־ ס ו ט נ  מטוס פ
 יימיפ ככיצועיו, להחלין? את מנועו ולכצע כו מספר שי־

 פוצים יסודיים.
 ראש הצוות, חנוך בן ה־22 אמר:
 ״בעצמי לא האמנתי שנצליח ל-
 הכשיר את המטוס לשירות פעיל
 תוך ארבע שעות• אני זוקף זאת
 לזכות הצוות הנפלא שלי, הכולל
 אנשי סדיר •ומילואים גם יחד״.
 חנוך השחרחר הוא איש צבא־קבע
 ובחודשים האחרונים זקף לזכותו
 כמה הישגים, כאשר נמסרו לטי-
 פול צוותו מטוסי פנטום שצברו
 שעות טיסה והיו זקוקים ל־
 ״הסתכלות״. ״טיפלתי כבר בכמה
 סוגי מטוסים,״ הוא אומר, ״אבל
 אין ספק שהפנטומים עולים על

 צולם.״

 לא פסקו הגעגועים
 למטוסים

 אחד מאנשי הצוות הוא עמוס
 בן ד,־24 איש מילואים, האומר:
 ״מאז השתחררתי מח״א לא פסקו
 געגועי למטוסים ולא יכולתי למ-
 צוא ,נחמה׳ במכונאות רכב, שבה
 אני עוסק. כאשר נקראתי למילו-
 אים שמחתי. אני מסתדר היטב
 עם החבריה הצעירים כאן, באמת
 שהם אינם מביישים את הפירמה.
 הידע שלהם בפנטומים הוא מד-
 הים ממש.״ איש מילואים אחר,
 מאיר בן ה־29, נשוי ואב ל־2 יל־
 דים, המשמש כקצין בטחון בנמל
 אשדוד, סיפר כי כאשר שמע בעת
 התפילה בבית הכנסת על ההתפת־
 חויות הבטחוניות, נטל יוזמה ו־
 קפץ ממושב אמונים, שבו הוא
 מתגורר, אל בסיס ח״א, שבו הוא

 מוצב כאיש מילואים•

 להשתלט על
 מערכות אלקטרוניות...

 ״קיבלו אותי בזרועות פתוחות
 וכמובן שנשארתי,״ הוא אומר,
 ״בעת שירותי הסדיר לא היה לי
 כל קשר לפנטומים. מאז, עברתי
 השתלמות מתאימה ואני אוהב
 מטוס זה. לעתים קרובות אני שואל
 את עצמי, האם לא הגיעה השעה
י אבל אני ע ב  שאחזור לשירות ק

״ . . . ת צ  מבוגר ק

 סלו בן ה־20 הוא חשמלאי ב-
 מקצועו. ״מעולם לא הייתי מע-
 לה על דעתי שבעל מקצוע כמוני
 היה מצליח להשתלט על מערכות
 אלקטרוניות מסובכות מסוג אלה
 הקיימות בפנטום,׳׳ הוא אומר.
 ״אבל התברר לי שמי שיש לו רצון
 וקצת נסיון וידע יכול להשתלט גם

 על הפנטום״

 איש צוות סדיר אחר אמר: ״ב־
 מטוסים אחרים היה לנו קשר־עין
 עם הטייס וידענו מי מטים כל
 מטוס, אבל בפנטום הטייס הוא

 בחזקת נעלם עבורנו.״
 סיכם חנוך: ״אילו הייתי צריך
 לבחור צוות מעולה לביצוע משי-
 מות טכניות מסובכות לתיקון מטו-
 סים מסוג כלשהו, אין לי ספק
 שלא הייתי יכול למצוא צוות טוב

 יותר מזה שפועל עמי עתה.
 השיחה הסתיימה. המטוס נגרר
 לעבר מוסך אחר, שבו הוא חומש
 ותודלק ואת מקומו תפס פנטום
 אחר. היה ברור שחנוך ואנשיו
 העובדים ברציפות 24 שעות ביממה
 במשמרות, יתקנו אותו, יכשירו אותו

 לפעילות מבצעית.

 יחסי הכוחות בין הצדדים
. — להלן חלוקת הכוחות הצבאיים של מצרים, סוריה ן ו ד נ ו  ל
 וישראל, על בסיס נתונים שנתפרסמו בשנתון של המכון ללימודים אס-

 טרטגיים הלונדוני.
 ישראל

 המכון מוסר, כי לישראל צבא סדיר של 77,000 חייל (25 אלף חיילי
 קבע, ו־52 אלף חיילי חובה וכן כח מילואים) העשוי להגיע ל־300,000
 תוך 72 שעות. מספר זה כולל את חילות היבשה, חיל הים וחיל האויר

 וכן משמר הגבול.
 לחיל הים שתי צוללות ולפחות משחתת אחת, 13 ספינות־טילים
 מצויידות בטילי ״גבריאל״ ותשע ספינות טורפדו. בסך הכל מונה חיל הים

 במקרה של גיוס כ־5000 איש.
 טאנקים: כ־1,700 טאנקים בינוניים, כולל 400 טאנקים מדגם מ־48
 (המצויירים בתותח של 105 מ״מ), 250 טאנקים ״בן־גוריוך (סנטוריונים
 בריטיים מצויידים בתותח צרפתי), 600 סנטוריונים, 200 שרמנים וסופר־
 שרמנים, וכן טילי קרקע־קרקע ״יריחו״ בעלי טווה של 550 ק״מ, הנמ-

 צאים בייצור, אך עדיין אינם מבצעיים.
 לדברי סוכנות סי״ץ מונה צה״ל ש94,5 חיילים וחיילות (275,000 במק-
 רה של גיוס מילואים), 10 בריגדות משוריינות, 9 בריגדות ממוכנות, 9

 בריגדות חיל רגלים, 5 בריגדות צנחנים ו־3 בריגדות תותחנים.
 פוריה

 כוחות יבשה: שתי דיביזיות משוריינות, שלוש דיביזיות רגלים, ברי-
 גדה משוריינת וממוכנת. הללו מצויירות ב־12 סוללות של טילים קרקע־

 אויר מהדגמים ס.א.־2 וס.א.־3, וכן כמות ניכרת של ציוד סובייטי.
 חיל־היפ: 3 שולות מוקשים מתוצרת סובייטית, 2 יחידות ללוחמה
 נגד צוללות (מתוצרת צרפתית), 6 סירות טילים מהירות מהדגמים ״קומר״
 ו״אוסה״ המצויירות בטילי ״סטיקס״, וכן כתריסר ספינות־טורפדו קטנות.

 מצרים
 מצרים: המכון מוסר כי הכוחות המזויינים המצריים מגיעים
 ל־325,000 איש, מהם כ־285,000 בצבא. בחיל הים 15,000 איש ובחיל

 האויר 25,000 איש.
 כוחות היבשה המצריים מורכבים משתי דיביזיות משוריינות, שלוש
 דיביזיות רגלים ממוכנות, חמש דיביזיות רגלים, שתי בריגדות משוריינות
 עצמאיות, שתי בריגדות רגלים עצמאיות, בריגדה של חיילי רגלים מו-
 טסים, בריגדה של צנחנים, שש בריגדות תותחנים ו־26 בטליונים של
 אנשי קומנדו. חיל היבשה מצוייד ב־300 טאנקים כבדים, 1859 טאנקים

 בינוניים וכ־75 טאנקים קלים.
 חיל הים: 15,000 חיילים, כולל משמר החופים. 12 צוללות מתוצרת
 סובייטית, 5 משחתות, מהן 4 מתוצרת סובייטית, 4 אניות־ליווי וקורבטה
 אחת, 12 יחידות ללוחמה נגד צוללות ו־19 ספינות טילים מהדגמים
 ״אוסה״ ו״קומר״, מצויירות בטילי ״סטיקס״. (ע״ר, וע״צ)
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 מס. 3

 י״ג תשרי תשל״ד

 9 באוקטובר 1973

 ״בין 100 ל־120 מטוסי
 אוייב הופלו עד כה,,

ד בסיכום ביניים של ל ן פ י מ י נ  אומר מפקד חיל האריה ב

 שלרשת ימי הלחימה הראשונים,

 בראיון שנתן אמש מפקד החיל ל״בטאון חיל האויר בקרב״, גילה המפקד
 כי עד אתמול (יום ב,) בערב הפילו מטוסינו, לפי אומדן זהיר, ביו 100 ל־120

 מטוסי אוייב מכל הסוגים.
 המפקד הוסיף: כל חייל בחיל האויר נדרש לעשות את המאמץ העליון כדי
 להביא לידי מיצוי מלא את הפוטנציאל הגלום בחיל, בכדי להנחיל לחילות
 האוייב תבוסה מוחצת באויר ובבסיסיו והן מהלומה מוחצת לכוחות הקרקע

 שלו.
 חיל האויר נשאר וישאר הזרוע הסדירה העיקרית של צה״ל, שנתנה לצה״ל
 במלחמה זו את היכולת לעבור ממצב רגיעה מוחלט, כפי שהיה המצב כאשר
 הותקפנו בכוחות עדיפים, למצב שבו תוך זמן קצר ביותר יכול היה לגייס

 את מלוא כוחו.

 במלחמה זו נלחמים טייסים רבים שלא השתתפו במלחמת ששת הימים.
 טבילת האש של טייסים צעירים אלה רק הוכיחה את העליונות המוחלטת
 של הטייס בעל התודעה העמוקה והכושר הגבוה על נשק מתוחכם ועדיף

 במספר וטייסים אלה נתגלו כלוחמים בעלי השגים בלתי רגילים.

 צוות הקרקע נתגלה שוב כיסוד המוצק ליעילות באויר. אלמלא צוותי הקרקע
 הנהדרים שלנו לא היינו מסוגלים להפיק ממטוסינו את כמות הגיחות שאותן

 אנו מבצעים מדי יום ביומו.
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 בתקיפת שדה סייקל בשרה
 ננגעו מסלולים ויחידות נ״מ

, כתב בטאון זז״א ר י י * ג ״ ד  מאת א

 כמכונית המנוייפת המובילה אותנו פתוח הרדיו. שיר לו*
 עזי הכוקע מן המקלט מופרע על ידי צפירה אלקטרונית
 ולאחריה ״...אשת הן, אשת הן... מברג כיס, מברג כיס.
 וכו׳״... מזג האויר נעים מאד, אי פה, אי שם, מריקה עננה

 את גשמה.
 כטרמפיה על אב הדרן• עומדים שני זאטוטים לובשי
 מדים וחוכשי מצחיות חאקי. שני הנערים כני הארכע־עש־
 דה לומדים מפגרות כפנימיה כמרכז הארץ. עם תחילת
 המלחמה הצטרפו למאמץ המלחמתי ומיישמים את פדי

 לימודיהם.
 כצד הדרן• פדכע חקלאי לעבד שדהו.

 משאית אזרחית מגוייפת המוכילה חיילים עדיין נושאת
 את השלט ״ילדים״.

 המקלט פועל כל הזמן ״...כגיזרה הדרומית החלו מטו־
 פינו יורדים על כוחות המצרים...״

 מהדורות החדשות משקפות נא־
 מנה את המצב בתחילת יומה ה-
 שלישי של מלחמת יום הכיפורים.
 המיפנה לו ציפינו חל עוד אמש
 והגיע לידי ביטוי מוחשי בפעילות

 של היום.
 מטוסינו פעלו בגיזרה הצפונית

 והדרומית כאחד.
 בטייסת הליקופטרים פגשתי ב-
 טייס אשר היה עד לתחילת המל־
 חמה. בטיסה ביום הכיפורים היה
 הצוות באיזור כפר נפח בגבול
 הסורי. הוא כהת ב־13.55. כ־14.00
 נראה זוג מטופי סוחוי מגיח ונכנס
 להפצצה לכיוון ההליקופטר. הטייס
 תפס מחסה במוצב ומייד לאחר מכן
 החלו הפצצות ליפול באיזור. הוא
 חיכה כחצי שעה וכשראה שההפ־
 גזה מצטרפת לתזמורת, רץ הצוות
 תוך כדי הפגזה אל המטוש והמריא
 כאשר הפגזים מתפוצצים מפכיכ.

 פגיעות בשדה התעופה דמייר של חיל האויר הסורי
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 הליקופטר מול
 שמונה מיגים

 טייס הליקופטר אחר, שיצא היום
 לגזרת התעלה, הותקף בגובה נמוך
 על ידי שמונה מטוסי מיג־17. המי־
 גים נכנסו ליעפים כדי להפילו, ה-
 הליקופטר עשה תפניות רבות כש־
 כוחות מצריים על הקרקע פולטים

 גם הם אש תופת לעברו.
 המיגים ערכו ארבעה יעפי הת-
 קפה וכשראו שמה שאנחנו מסו-
 גלים לעשות הוא מעבר ליכולתם
 — ״התקפלו״. הבעייה של טייסי
 ד,הליקופטרים היא שאין מספיק גי-
 חות• על כל פקודת מבצע המגי-
 עה מתנפלים הטייסים ומבקשים

 לבצע אותה.
 צוותי הקרקע של הטייסת נמ-
 צאים זה שלושה ימים ושלושה לי־
 לות על רגליהם וברגיעה הם מסיי-
 עים לחמש מטוסי קרב של טייסות
 אחרות. הטייסת תוגברה על ידי
 אנשי מילואים רבים, אשר באו עוד
 לפני שהגיעו אליהם צווי הקריאה.

 עד כאן ההליקופטרים.

 מנפים להטוןז תנומה
 כין הגיחות

 בטייסת סקייהוקים היתה היום
 פעילות מרובה.

 טייס אשר שב מגיחה סיפר, כי
 מטוסי מיג שניסו להפריע במהלך

 התקיפה נכשלו במשימתם.
 הטייסים השבים מן הזירה מנסים
 לחטוף תנומה בין גיחה לגיחה,
 אולם גם כאשר יש זמן לנום, הרי
 המתח, הפעילות ורעש המטוסים

 מונעים זאת.
 טייס נוסף ששב מתקיפה סיפר כי
 ריסק גשר שהציבו המצרים.
 כאשר שב לעבר הגדה המזרחית
 של התעלה ראה טנקים מצריים
 נסוגים וחיילים מצרים נסים בעק־

 בותיהם.
 בטייסת הסקייהוקים מהווים אנ-
 שי הקרקע בסיס איתן ומוצק ל-
 זרוע האוירית של החיל. ההתנג-
 שות והסתירה בין לחץ הזמן לבין
 הדרישה לכשירות המטוסים נפ-
 תרה ע״י כמות האנשים שהצטרפו
 עוד ביום הראשון למלחמה והו-
 דות לאנשי המקצוע שביניהם, אשר
 פרשו משירותם הצבאי ולא היו ב-

 טייסת זמן רב.

 זוג מעורם:
 פנטום דמירז׳

 זוג מעורב, פנטום ומירז׳, יצא
 לכיוון התעלה. הצמד חג מעל קו
 המים וראה הליקופטר מצרי. ה-
 נווט הינחה את טייסו לעבר הד,לי־

 התקדמות מתוקה
 גבר כבן 60 הדור בלבושו
 מגיע לבסיס חיל האויר כשהוא
 נוהג במכונית מסחרית של מפ־

 על ידוע לממתקים.
 באת לשקם? שואל אותו ה־

 זקיף.
 — לא. באתי לתרום כמות של
 שוקולד, סוכריות ומסטיק עבור

 חיילי הבסיס.
 — מי אתה ?

 — אני חבר הנהלת המפעל.
 קיבלנו החלטה לחלק להם מצ-
 רכים מתוקים. כל הנהגים שלנו
 מגוייסים. החלטתי לנהוג במכו־

 נית בעצמי.
 הזקיף מתקשר בטלפון פנימי
 — יש אישור לקבלת הממתקים,

 הוא אומר.
 אולי תוכלו לסדר לי גם אי־
 שור כנהג מתנדב, הוא שואל...

 קופטר. בצאת המטוס מהיעף הרא־
 שון, נתגלו שני הליקופטרים נו-
 ספים. ביעף השני לא הצליחו
 טייסינו לפגוע במסוקים המצריים.

 ביעף השלישי התלבש הפנטום

 על זנב אחד המסוקים ופגע בו.
 המסוק נקרע ו״נמרח״ על הקרקע
 כשהרוטור שלו ממשיד להסתובב.

 השניים האחרים עשו ״ויברח״.
 הבוקר היה אותו נווט בשדה
 סאיקל הסורי והשתתף בתקיפה בה
 נפגע מסל-ול ויחידות נ.מ. הוש-
 מדו. טייס פנטום ותיק שהיה באו-
 תה תקיפה סיפר על המשימה ה-
 מוצלחת בסאיקל. כל היעדים ש-
 הוצבו למבנים שיצאו למשימה
 הושמדו בגיחה זו. מטוסי מיג־21
 סוריים, שניסו ליירט את מטוסינו
 התוקפים, לא גרמו להם כל נזק
 ולא הפריעו לתקיפה. אחד המיגים
 נראה נכנס לקרקע כשהגורם לנ-

 פילתו אינו ברור.
 מיג־21 אחר הרגיז כנראה את
 אחד מאלופי ההפלות בחיל. טייס
 זה, אשר צבר כבר למעלה מ־10
 הפלות, התלבש על המיג ועזר לו
 להגיע אל הקרקע במהירות גבו-
 הה ובמצב אשר ממנו לא יוכל

 להמריא עוד.
 סמל נוסף עטור סימני זיהוי סו-
 ריים יצוייר על חרטום מטוסו, עדות
 להפלה של היום. בשובנו מן הבסיס
 בוקע מן דמקלט שירה של להקת
 ״אל תקרא לי שחור״ — יום יבוא.

 נראה שהוא כבר בא.

 ״דור חדש״
ל י . ח ד ש  ש

 מאת רזי גוטרמן
. . . ל ו  ביוני 1967 הוא התנדב כתלמיד שמינית למלא שקי ח

 ...היום הוא משקיף מחלון הפאנטום על... החולות הלו־
 הטים של סיני.

* * * 
. .  בששת הימים הוא היה קצין זוטר בסוללת נ״מ .

 ...היום הוא מפקד של אותה יחידה בחזית סיני.
 ־¥׳ ׳•¥־

 לפני חמש שנים היא היתד, ילדה מבויישת בת 12 שהגישה משקה
. .  קר למתגייסים .

 ...היום היא פקידת מבצעים באחת מטייסות הקרב של
 חיל האויר.

* * * 
. . . ק ו ו  ב־67 יצא ?/,מילואי הבתולין״ שלו ורשם בטופס — ר
 * * * ...היום מיהר לעדכן את החבריה: אני כבר נשוי + 2.

 לפני שבועות אהדים טס עם אשתו לאירופה בג׳מבו מרווח עם
. . .  מיזוג א ו י ר

 ...אתמול ירד לסיני ב״דקוטה הקשישה״. האויר היה קצת
. . .  * * * דחוס — אבל ד• א ו י ר ה

 ביום הכיפורים שעבר התפלל וקרא מהמחזור: ״ובשופר גדול יתקע
. .  וקול דממה דקה ישמע, ומלאכים יחפזון״.

: ״וקול ו ב י ל  ...ביום הכיפורים המלחמתי התפלל וקרא מ
" . . . ן ו יחפז  אזעקה יתקע ודממת קרב תשמע, וטייסים י
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 וצרור פצצות יורד על מטרות צבאיות באיזור הדלתא במצרים
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 נישה הצרה בגובהמבצעי
 הצוותים מתנקים בנוהל קצר —
 בצלצול פעמון. פרטי המשימה
 נמסרים להם ואז מכשירים הם
 את המטוס או את המסוק לק-
 ליטת הנפגעים כדי להביאם לב-
 סיסים עורפיים (במטוסים) או הי-

 שר לבתי־החולים (במסוקים)•
 תפקידם הראשוני של צוותי ה-
 רפואה המוטסים הוא למנוע הרעה
 במצבו של הפצוע. אם צריך להת-
 ערב בפעולת החייאה או בטיפול־
 בהלם — נעשה הדבר. אם ניתן
 לשפר את מצבו בעירוי־דם, בשי־
 כוך כאבים, בטיפול אנטי־ביוטי
 — בוודאי נעשה הדבר. הצוותים
 פועלים בהכרה מקצועית ובתחו-
 שה פנימית עמוקה, כי הטיפול
 שניתן לפצוע בשעות הראשונות
 לאחר היפגעותו — ווה השלב שבו
 מופקד הוא בידיהם, במטוס — הוא
 המכריע מבחינת סיכוייו להיש־
 רד בחיים, לצמצום נכותו ולשובו

 לאיתנו.

* 
 דיר אחי אי, רופא חיל האויר
 בשירות קבע, בן 30, הוזנק למ-
 שימת פינוי בהיטס עוד בליל ה-
 לחימה הראשון, בשעה 2 אחר
 חצות. מלבדו תיו במטוס התובלה
 רופא נוסף וליד כל אחד מהם

 חובש
 מרגע שנחת המטוס בשדה בסי-
 ני, התנהלה פעולת הפינוי כמו
 בתרגיל־לדוגמה. אנשי כוחות ה-
 קרקע ניגשו אל המטוס והעבירו
 את הפצועים: שניים במצב קשה
 למדי, פציעות היתר בינוניות וק-
 לות. לאחר שהיה מינימלית המ-
 ריא המטוס לבסיס העורפי. שני
 הרופאים המוטסים, שבדקו את ה-
 פצועים, מצאו כי עוד על הקרקע
 ניתן להם טיפול ראשוני מושלם:
 קיבוע טוב של השברים, חבישה
 מקצועית של הפצעים — למעשה
 הכל, פרט לכירורגיה הסופית. ה-
 פצועים קשה ובאופן בינוני הוש-
 כבו על אלונקות שהותקנו במבנה
 תלת־קומתי; הפצועים •קל עשו
 את הדרך בישיבה. למעשה לא
 נותר לצוות הרפואי אלא להשלים
 את הרישום ולתקן מדי פעם תח-
 בושות וקיבועים שנתרופפו בטיל־

 טולי הטיסה.
 באורו הראשון של הבוקר כבר
 נמצאו הפצועים כולם באמבולנ-
 סים, בדרך הקצרה המובילה משדה

 עטרות ל״הדסה״ בירושלים.
 הגיחה השניה של רופא זה, של-
 שום בלילה, היתד. חריגה אף במו-
 שגים הלא־שיגרתיים של מבצעי
 הפינוי־בהיטס. רק משנמצא כבר

 :זאת ב^ב כטאון ח״א
 בין הגיחות המבצעיות של שלושת הימים האחרונים,
 ובמיוחד בלילות — ויתכן, גם בשעה זו עצמה —
 ממריאים מדי פעם כלי־טים איטייבדיותר לגיחות
 שאינן לא פיטרול ולא יירוט, לא אמנעה ולא סיוע
 צמוד וגם לא הטסת גייסות או הספקה בהיטס. לא
י ו נ י  כל אלה, אלא משימה חיונית יחידה במינה: פ

. ם י ע ו צ  פ
 במטוסי תובלה ומסוקים בינוניים וכבדים ממרי-
 אים הצוותים המעורבים אויר־רפואה, טייסים פלוס
 רופאים וחובשים ומגיעים אל פאתי שטחי הלחימה
 (אם אלה מטוסי תובלה) ואל לב שטחי הלחימה (אם

 אלה מסוקים), לחילוץ פצועי הקרבות.
.  צוות קרקע מטפל בבל 205 לקראת המראתו
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 רגעים ודמויות מן המלחמה
 מאת דורון רחנכלום, כתב בטאון ח״א

 הסבא של הט״0ת
 כשהוא נכנס למועדון הטייסת, בו שרועים־שכובים
 הטייסים בין גיחה לגיחה, מקדמים אותו הכל
 בקריאות ״סבא״, ״סבא״, וכמה מהם אפילו קמים
 ממקומם כדי ללחוץ את ידו. האיש המבוגר, אהוב
 אנשי טייסת הסקייהוק, נראה נרגש ביותר. הוא
 השתחווה לצדדים ומשלח נשיקות בכף ידו לכל
 עבר. למראית עין אין זה אלא סלאח שבתי בכבודו
 ובעצמו : פנים רחבות, מוצאו עיראקי, לראשו כובע־
 ברט מהוה, ופניו הבלתי מגולחות מביעות טוב
 לב ותמימות רבה. מיהו איש חשוב זה, שמסביבו

 מתרכזת הפעילות התרבותית?
 קשה היה לדובב את אנשי הטייסת בעניין זה,
ת בעל הדבר עצמו, שבכל פעם שפנה  לא כל שכן א
 אליו אדם שאינו מן הטייסת הניח אצבע על
 פיו ועצם את עיניו, לאות שאסור לו לגלות סודות
 צבאיים. מתברר ששמו המלא של האיש אינו
 ידוע לאיש, אף לא לאלה המכירים אותו שנים
 ארוכות, אך הותר לפרסום שהאיש, המשרת כשש
 שנים בטייסת, הספיק ״לגדל״ טייסים צעירים
חלקם עלה בסולם  רבים חלקם כבר השתחררו, ו
 הדרגות. ״סבא״ הוא לכאורה פועל הניקיון של
ן הוא הרבה יותר מזה, הוא  בניין הטייסת, א
 סבא. לפעמים הוא קורא לאלברט הנהג לבוא
 לפקידת המבצעים, לפעמים כשנשמע רעש מטוס
 ממריא, הוא מתפלל חרש כשהמטאטא בידו. לפ-
 עמים הוא אפילו אומר לטייס כלשהו, ״ישימך
 אלהים כאפרים וכמנשה״, בלי שמישהו יתוש בכך
 כי הסבא הוא מין נשמה־אילמת בנוסח י.ל. פרץ.
 העברית שבפיו עילגת מאוד, והוא ירא־שמיים כל־
 כך, שתפילותיו החרישיות יכולות לייצג לא רק
 את כל בחורי הטייסת ונערותיה, אלא את הבסיס

 כולו.
 כשפניתי אל הסבא, שמלמל ללא הרף בין
ת קסדותיהם ורצים אל ה-  הטייסים החולצים א
 מטוסים, הניח שוב את אצבעו על שפתיו, וגילגל

ת עיניו.  א
ם  — אני לא מגלה שום סוד, אמר, אפילו א
 ירביצו לי. אלוהים גדול. הסכמתי עימו שאכן
ת אימונו  אלוהים גדול, ולאחר שרכשתי בכך א
 המלא, פתח הסבא ואמר: — אלוהים הוא גדול־
ס יש ליהודים,  גדול־גדול. .לא חשוב כמה מטו

 אלוהים מציל אפילו בלי אף מטוס, כי הוא ב-
 שמיים. כמו שכתוב: אלוהים גדול, ישועת השם
 כהרף עין. וכאן רמז לי ולחש על אוזני סוד
: אלוהים יציל. אמר והנהן  כמוס מאין כמוהו
 בראשו בעיניים עצימות. אח״כ אסף את אצבעו-
ת קצותיהן, הפריח את הנשיקה אל  תיו, נישק א

 השמיים, והשתחווה שלוש פעמים.
 — הערבים, גילה הסבא חלק מהאיסטרטגיה
 של אלוהים, הערבים הם חמורים. זה ידוע. אלו-
 הים עשה אותם חמורים. זה בכוונה, בשביל שהם
 יעשו מלחמות כמו משוגעים ויקבלו מכות מצריים.
ם יהיו להם אוירונים כמו זבובים —  אפילו א
 אלוהים יפיל אותם כמו יתושים, וזה לא רק
 אלוהים: גם משה רבנו, דוד המלך ושלמה המלך
 עוזרים עכשיו. אני אומר לך את זה בתור אדוק :

 וכאן שוב השתחווה הסבא פעמיים.
 — ומה יהיה הסוף, סבא ז

 הסבא הצביע מיד אל השמיים ועיניו הקטנות
 הצטמצמו עוד יותר:

 — תהיה מלחמה עוד קצת, אבל אחר כך
 יבוא המלך המשיח. את המשפט האחרון אמר

 בלחישה.
 — מתי הוא יבוא ז

 — אסור לי לגלות. עניין של כמה ימים.
 — ומתי יבנו את בית המקדש ו

 כאן שב הסבא והצביע אל נקודה בשמיים:
 הוא יודע. אבל לאחר הפצרות רבות הדליף הסבא
 את הידיעה, שתחול רעידת אדמה בירושלים, ו-
 במקום מסגד עומאר יקום בית המקדש הבנוי

 לתפארה.
 — אני יודע את זה, קראתי את זה בספר

 הזוהר.
 הסבא הוא תלמיד־חכם, צדיק ובעיקר תמים.
 הוא מטופל בארבעה ילדים קטנים (״כולם אדו-
ם !״), ומספיק בכל יום לבוא בזמן לעבודתו  קי
ת הטייסים, ובין ברכה  החשובה בטייסת, לברך א
ת המרצפות ולהרים בדלי  לתפילה — לטאטא א

 סיגריות מן הדשא.
ה אומר על הטייסים ו ת  — ומה א

 כאן כרע הסבא וכמעט השתחווה אפיים ארצה.
 באגרופו הוא טפח על ליבו, עליו טבועה החו-
ת ״צ.ה.ל.״ כעל כל בגדי־העבודה, ואמר בקול מ  ת

: הם המלאכים של אלוהים. ם  ר
 זה בטוח.

 המטוס באדיר הוברר לו, כי יהיה
 עליו לפנות שבויים מצריים פצו-
 עים. ורק משנחת המטוס בדרום־
 סיני, הוברר לו כי השבויים הפצו-
 עים הם משרידי כוח הקומנדו ה-

 מצרי, שנשחק במרדף באיזור.
 צוות רפואי מהקרקע הביא או-
 תם למטוס. מדיהם המנומרים כבר
 לא היו עליהם. בגופיות ובתח-
 תונים שכבו על האלונקות. מצבו
 של האחד היה אנוש׳ של היתר —
 יינוני־קשה ובינוני־קל. כולם היו
 תשושים, אחדים מהם מנומנמים

 בהשפעת הזריקות לשיכוך כאבים.
 שוב הוברר, שקיבלו טיפול מצו-
 יץ מידי הרופא הצבאי על הקר-
 קע, וקיבלו יחס הוגן ואנושי מאד
 מצד החיילים, שהשקו אותם מים
 וכיסו אותם בשמיכות — כפי שה-
 עידו בעת הטיסה הקצינים שבי-

 ניהם, באנגלית רהוטה.

 ד״ר אחי א׳ הוא קצין בשירות
 קבע, אבל בעיקרה מורכבת היחי-
 דה מאנשי מילואים, והיא קיימת
 גם בימי רגיעה, שגם בהם נזעקים

 צוותים להחיש נפגעים ממקומות
 מרוחקים לבתי־חולים או לקרב-
 תם. רופאים מוטסים אלה נמצאים
 לא פעם ברקע ידיעה עתונאית
 זו או אחרת על חילוץ מטייל ש-
 נפגע בתאונה או על ״שליפת״
 מלח שחלה לפתע מסיפון אניה

 בלב־ים.
* 

 על השאלה הבסיסית: האם קרה
 למי מן הרופאים המוטסים לה-
 ציל חיי אדם, ממש במו ידיהם,
 בעיצומה של היסה, ניתנת תשובה
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יהוק —  ציור חריג של ספינת טורפדו על חרטום הסקי
 עדות לטיבועה.

 חיובית ברורה. קרה הדבר בעבר, הגיע הרופא למסקנה שעליו לבצע
 וקרה־גס־קרה במלחמה זו.

 ד״ר דני ש׳, איש מילואים בן
 30, החנק לאחת מגיחות הפינוי
 הראשונות בחזית התעלה במוצאי
 יוט־הכיפורים. במטוס התובלה,
 שטס דרומה היה הוא רופא יחיד
 ועמו חובש. נחתו אי־שם בסיני.
 בצד המסלול המתין לו חובש מופ-
 קד על אחד־עשר פצועים. יחד עם
 בדיקת מצבם הוברר, כי המטוס
 לא יוכל להמריא חזרה בבטחה,
 בגלל תקלה. נמצא שם מטוס ״אר־
 קיע״. בעזרת שני החובשים הותקן
 מטוס זה באילתור מהיד לפינוי
 הפצועים. חלק מן הכיסאות פורק,
 הותקנו ווים לקשירת אינפוזיות ו־
 האלונקות רותקו בחבלים. עד מה-
 רה הועלו הפצועיס־הקשים בקר-
 בת הפתח, כדי שתהיה גישה נוחה
 אליהם בעת הטיסה וכדי שיהיו
 ראשונים להורדה בעת הנחיתה.
 אחד הפצועים הונח, מחוסר מקום
 מתאים אחר, בתא הטייסים, כש-

 קצה האלונקה בין המושבים.

 עם התנעת המטוס החל דני ש׳
 בבדיקת הפצועים. שלושה מהם
 היו במצב קשה שחייב הנשמה ו־
 עיסוי־לב. המטוס המריא. מחצית
 השעה חלפה בשקט יחסי. ואז החל
 אחד הפצועים לגלות סימנים של
 קשיי נשימה. הרופא ניסה להכניס
 צינור לקנהו, להחדרת חמצן, או-
 לם תוך־כדי הפעולה התכווצו מי-

 תרי הקול של הפצוע.
 כמעט בו־זמנית דמם אחד משני
 מנועי ה״ארקיע״. מעתה טס במ-
 נוע אחד, עדיין בביטחה, אבל
 בטלטולים עזים• ותור טלטולים
 אלה, בעוד מצב הפצוע מחמיר,

 ללא שהיות חתך בצווארו, לשח-
 רור קנה־הנשימה. הפעולה הכי-
 רורגית בוצעה תור טלטולים, לאו־
 רם הקלוש של פנס על מצחו של
 הרופא ופנס שני בידי חובש. כש-
 נעצרו גלגלי המטוס בבסיס ה־
 עורפי עלה הרופא מן הקרקע ו-

 סייע בשלב האחרון של הניתוח.

 ההתנדבות
 ליד השער של בסים חיל
 האויר נעצרה מכונית פרטית
 קטנה. ליד ההגה קצין מילואים.
 לידו ״טרמפיסטית״ חיננית, לבו־

 שה בגדי האופנה האחרונה.
 — אני יכול לעזור לך? שאל

 הש. ג.
 — הייתי פקידת־מבצעים ב־
 טייסת ואני רוצה להתנדב, היא

 משיבה לו.
 — הקדימו אותך. באו הנה
 כבר שלוש פקידות־מבצעים ל־
 שעבר של הטייסת, שתים נש־

 ארו והשלישית חזרה.
 — אולי משחו אחר ?

 — לא, קיבלתי הוראות לא
 לקבל מתנדבים. את יכולה ל־
 השאיר את מספר הטלפון שלך.
 — אני נותנת לך אותו, אבל

•.  לא למטרות פרטיות.

 הוברר׳ שההתערבות הכירורגית
 היתד, לא רק מוצדקת אלא גם
 יעילה. הצינור שחובר לקנהו של
 הפציע שיחרר נוזלים אשר איימו
 על חייו. הוחדר חמצן ונשימתו

 של הפצוע חודשה.
 הצלת חיים במטוס מואפל, בני־
 תוח־חיתם המבצוע בגובה הטיסה
 — נמנית גם היא עם עוללות־

 השוליים של מלחמה זו.

א — המלך חוסיין, אם ימשיך להיות ממושמע, יקבל מאתנו ו  ה
 שי בגמר המלחמה — כיפת ראש רקומה: ״ילד טוב״ ׳

א — המפקד המצרי כנראה לא היה עד לעובדה כי את התעלה ו  ה
 אפשר לחצות כשני כיוונים

א — עלה אתמול מרוסיה ומיד ביקש לעלות על הרמה ו  ה
א — ראה שלושה מטופי פוהוי מופלים ליד מטולה. מי אמר ו  ה

 אמר שממולה היא מושכה רדומה?
א — אוהב את סיפורי פוגי ונזכר בלהקת ״כוורת״ כאשר פגש ו  ה

 ליד התעלה את ״הנעלים של אחמד״
א — קצין מילואים שלא קראו לו. אל תקנאו כאשתו ו  ה

א — מבקש לגמור את המלחמה לפני יום •ה׳ בערב. הוא מחסידי ו  ה
 ״הוואי חמש אפס״

א — עתיד לראות כיצד מאות טנקים מצריים שצלחו את ו  ה
 התעלה, לא יוכלו לחזור כגלל ״משכר האנרגיה״ שלהם —

א — מחוסר עבודה. הוא סדרן קולנוע ו  ה
א — משוכנע כי הדוהק והלחץ בחנויות כימים האחרונים לא ו  ה

 כאו כגלל שיר ״המפולת״
א — טס וטס וטס וטס וטס ולאחר שהתעייף ונפל ממש ו  ה

 מרגליו, רץ סוף סוף ל...טיסה נוספת והפיל עוד ״מיג״.
א — נשאר כייפי פיטר ככית, אולם אשתו קצינת המילואים ו  ה
 אענה שוכחת לצלצל מהכסים פעמיים כיום, לשאול על

 שלום קו5!י הכלכלכ
א — הגניקולוג המגוייס כרופא במילואים, שואג מרוב שמחה ו  ה

 כל אימת שמדברים ביחידתו על הפלות — — —
 משה הדר
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ב ר ן ן 7 ו ל ג ד ו ן ב  גלי
 מס.4

 י׳׳ד תשרי תשל״ד

 10 באוקטובר 1973

 עוזו הומטכ״ר איוו(מיד.) אחון יריב, בהתיחסו לטיל• ח..3ח\״:

 עד פתח ביתם,, ״אנו נביא את המלחמה
 מאת כתם צכאי

 ״אין סכנה נשקפת לא לעם ישראל ולא לקיומה של
 מדינת־ישראל. המלחמה היא שונה מקודמותיה, היא
 קשה, תארך ולא תהיה קצרה ? אנו נוכל להתמיד בה.
 עברנו כבר את השלב הראשון ונוכל להמשיך אם
 נכלכל מהלכינו בתבונה״ — הצהיר אמש עוזר ה־

. ב י ר ן י ו ר ה  רמטכ׳י׳ל, אלוף (מיל.) א

 כן הדגיש, כי צה״ל ייצג
 את קוויו כשתי החזיתות.
 כפוריח הקו חופף כמעט כ-
ת קו הפתי-  כל המקומות א
 חה ובמצרים כשלושה עד

 חמישה ק״מ מקו התעלה.
 אלוף (מיל,) אהרון יריב הופיע
 אתמול בפגישת כתבים משודרת —
 לראשונה בתפקידו המגוייס החדש,
 כעוזר הרמטכ״ל. הוא פתח את דב-
 ריו בהדגשה, שמלחמה זו שונה מ-
 קודמותיה, לרבות מלחמת־ששת־הי־
 מים. ישראל וצה״ל נכנסו למלחמה
 כשהיוזמה היתד. בידי האדיב. ממ-
 שלת ישראל, בצדק, — הדגיש אלוף
 יריב — לקחה על עצמה את הסיכון
 בכך שנתנה את היוזמה בידי ה-
 אדיב. היה ברצוננו להפגין את רצו-
 ננו בשלום ואת נכונותנו לשמור על

 הפסקת־האש.

 הממשלה היתד, נחושה בהחלטה,
 שלא לנקוט יוזמה מונעת. כך נכ-
 נסנו למלחמה כשהיינו צריכים ל-
 החזיק בכוחות קטנים את העמדות,
 ובינתיים לאפשר לעצמנו את הש-

 הות, כדי לגייס את המילואים.
 בתנאים כאלה לא יכלה שלא לבוא
 לידי ביטוי העדיפות המספרית ב־
 אדם אשר לאויבינו וכן העדיפות
 בציוד שניזונה מזח שש שנים על־
 ידי הזרמה שוטפת בלתי־פוסקת של
 ציוד מתוחכם ומשוכלל מצד מעצמה
 אדירה בשטח זה ואשר המיגבלה
 היחידית לקבלתו ד.יתה יכולתם של
 שכנינו לקלוט אותו, הדגיש א. יריב.
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 אנו לעומת זאת צריכים היינו לסמוך
 על היצור שלנו ועל מה שיכולנו
 לקבל מידידינו. ״עם זאת לא אגיד
 שקיבלנו מעט. קיבלנו די הרבה״.
 כיום, מקץ 3 וחצי ימי לחימה,
 הצלחנו הודות לגבורתם של חיילינו
 ומפקדינו ביבשה באוויר ובים, אשר
 עליה עוד ידובר ויסופר, ועל אף
 העדיפות המספרית׳ של אויבינו וה-
 יוזמה בה הקדימונו הצלחנו להגיע
 למצב שיש בו יציבות לגבי שתי ה-
 חזיתות. בעד זה שילמנו מחיר. אין
 מלחמה בלי מחיר. אך מחיר עוד
 יותר גדול שילמו אויבינו. להלן חזר
 האלוף יריב כמה פעמים על העובדה

 שהגענו ליציבות בשתי החזיתות.

 המצב בסוריה
 להלן עבר לפירוט המצב בחזיתות.
 בדברו על המצב בחזית הסורית, ש-
 בה יש לסורים מספר לא קטן ב-
 הרבה מאשר למצרים, הצלחנו להש-
 מיד הרבה טנקים של האויב. ״המס-
 פרים שפורסמו בעתונות הבין־
 לאומית הם מתחת למה שהיה ב-

 מציאות״, אמר.
 עלה בידינו לייצב את הקו ברמת־
 הגולן, כמעט בכל מקום שהיה לפני
 התקיפה. הדבר עלה במחיר לגו
 אך במחיר עוד יותר כבד לסורים.
 מחיר זה שינה באופן ניכר את כל
 המערך שלהם. הם נאלצו להכניס
 למערכה את רוב השריון שלהם.
 עם זאת לא אגיד שהמערך הסורי
 נשבר, אבל עובדה היא שהוא נאלץ
 לוותר על רוב הישגיו, ואנו נהנים
 עכשיו מהחזקת קו יציב בחזית ה-
 גולן, שהיא חזית בעלת עומק אסטר-
 טגי מוגבל, שכן המרחק בינה לבין
 השטחים החיוניים שלנו קטן והיווה
 סכנה לגביהם. הסכנה עכשיו בוטלה.
 להלן הזהיר את סוריה בצורה חרי-
 פה על הפעלת הטילים. הסכנה אי־
 ננה מוגבלת לישראל. בתגובה על
 הטילים מדגם ״פרוג״ ששיגרו ה-
 סורים לעבר יישובים בעמק — הפי
 צצגו מטרות איסטרטגיות בעומק
 סוריה ובאזור דמשק. ״אנחנו נכב־ד
 על האוייב הסורי ככל שנוכל״. להלן
 הביע תקוותו, כי גם גורמים אחרים
 במזרח־התיבון, עוקבים אחרי הנעשה
 בסוריה ויידעו להפיק את הלקחים

 מכך.

 החזית המצרית
 בעוברו לסקור את החזית המצ-
 רית, עמד אלוף יריב תחילה על
 אופיר. של זו שהוא לגמרי אחר מזו
 שבצפון. יש כאן מרחב לתמרון.
 והנה גם כאן מאידך, אי־השוויון
 בתנאים היה כאן בולט עוד יותר.
 במלחמה עיקשת והודות לגבורתם של
 חיילינו ומפקדינו אשר עליה יסופר

 עוד רבות, הצלחנו קודם לכל לאפ-
 שר הזרמת כוחות למרחב זה, ש-

 איננו קרוב ביותר לתל־אביב.
 עתה ייצבנו בו קו, שהוא 3—5
 ק״מ, ובאי־אלו מקומות 6 ק״מ, מקו
 התעלה. גם כאן היה עלינו להתמודד
 עם תוצאות ההזנה הבלתי־פוסקת של
 אויבינו על־ידי מאגר הנשק הגדול
 שסיפק להם בכמויות־ענק מטוסים,
 במספר רב, טנקים כ־2000 במספר
 וכן מכ״מים וג״מ, משוכללים. אף
 פעם לא זלזלתי באוייב, הדגיש אלוף
 יריב. לא פקפקתי בכושרנו, אך איני
 מזלזל באויב. גם כאן, על־אף
 כל אי־השיוויון ההתחלתי הזה, עלה
 בידינו להקים עתה בחזית המצרית
 מה שקוראים כלשון צבאית ״בסים
 מוצל,״. שממנו נובל לנהל מלחמה
 בתבונה ולהנחית מכות בצורה מחו־
 במת כיותר. עם זאת, אף שיישרנו
 הקו, עוד יש להם הרבה יתרו-
 נות ועוד נכונו מיבחנים לעצבינו.
 אך תהיו בטוחים, שלא נאכזב את

 העם בישראל.
 אלוף יריב גילה, כי מספר אבידות
 מצרים וסוריה במטוסים מגיע ל־
 150 בערך. לישראל היו אבדות מע-
 טות ביותר בקרבות אויר, וכי היו
 אבדות — אך אלה מטילים, ייתכן

 שביום האחרון קטן מספרם.

 לשאלה, האם ניתן להבחין ביד
 זרה בתוך הפיקוד העליון, הסורי או
 המצרי, השיב האלוף יריב: ״תמיד
 הייתי זהיר, אכן בהחלט ניתן להב-
 חין באלמנט של ייעוץ ולפעמים
 גם של פיקוח וכן בתחזוקה ועזרה.
 לא אגיד פיקוד. אך אם להוסיף
 לאלה את הציוד, הרי כל זה מצטרף

 למשקל כבד״.

 לשאלות האם הפצצת בירות ער-
 ביות אינה עלולה ללבות את להבת
 המלחמה, השיב האלוף, כי קאהיר
 לא הופצצה כלל. הופצצו שם ב
 שדות־תעופה, בוטמיה ומנצורה, ב-
 תוצאות טובות מאד. ואשר לדמשק
 הרי שם היתד, הכוונה למטרות אס-
 טרטגיות מובהקות. עם זאת, הוסיף,
 בהזכירו את עניין טילי הפרוג, ״אנו
 נביא את המלחמה עד פתח ביתם עד

 כמה שנוכל״.

 האלוף יריב דיבר עברית ואנגלית.
 בסוף החלק העברי פנה אל העם ב-
 ישראל : ״אנו ידועים כעם בעל
 טמפרמנט, והוא יכול לעבור מהד
 מאוד מקיצוניות אחת לשנייה — בל
 נחשוב במונחים של סכנה לקיומה
 של מדינת־ישראל. כוחו של צה״ל
 עמו. אך גם אל נפריז בחזיונות

 של כיבוש מהיר ואלגנטי״.

 שת• מכות דמשק
, כתב בטאון ח׳׳א ן מ ט ו י ג ב  מאת צ

 אה חשבו המטכ״ל ומפקדת חיל האויר ההודייה שתש־
 תלה להה הכנהת פוני נשק חדשיה ללחימה — בא
 ח״א הישראלי והוכיח להה שטיל יכול להוות ״בומרנג״

 למשגדיו.
 בשתי תקיפות מקבילות הפציצו מטוסינו שלנו את בנייני יהמפ־
ק ואת בתי הזיקוק שבח ו מ ם. זאת בהמשך ש מ  קדה בלב ד

 לתקיפת שדות תעופה אחדים בסוריה.
 מספר אחד המשתתפים — יצאנו בשני מבנים. טסנו עד
 דמשק. ירו עלינו בתותחי נ״מ מכל הסוגים, אך היו מעט טילים

 יחסית.
 — לא פשוט לפגוע בבניין בודד בתוך עיר גדולה.

 התפצלנו למבנים, כל מבנה תקף בניין אחר. הורדנו עליהם
 עשרות טונות פצצות. אחד מאיתנו השחיל פצצה לקומה שניה. גג
 בניין מפקדת ח״א הסורי נראה עף. מכל החלונות יצאו לשונות

 אש.
 ראיתי חייל סורי מכוון כלפי, היה לנו ,,פוף״ ממש ליד העין.
 — אף ביציאה מהתקיפה היה הרבה נ״מ ואחד ממטוסינו נפגע,

 אך נחת בשלום.
 — דקות מעטות לאחר שנחתנו הודיעו ב״שידורי ישראל״ על

 פעולתנו.
 ועל תקיפת בתי הזיקוק סיפר טייס אחר: — הדרך למטרה
 היתה שקטה. ליד בתי הזיקוק היה מעט נ״מ. המתקנים פזורים

 על שטח בן קילומטרים אחדים.
 — פגענו במתקנים המרכזיים. היתה מדורה ענקית. חלקי צי־

 נורות ומיכלים התעופפו לגובה רב.
 סיכם את התקיפה אחד המשתתפים:

 בצאתי לפעולה הייתי מודע לדבר אחד — נפלה בחלקי זכות
 גדולה להטיל פצצות בלב דמשק!
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 שיא עולמי של ה״הוקים״
ס י ו י ה ז מ ם י ג ש י ו ה ת ו נ ם ח ש ו . ר ) 1 . 1 ך ה ר ע  מ

 כתב וצילם רזי גוטרמן

 מערד הנ״ט של חיל האויד, הכולל את יחידות טילי החוק
 והתותחים נגד מטופים, רושב לזכותו הישגי הפלה בלתי
 רגילים כקדכות המתחוללים כחזית פיני ובגכול הצפון.
 כסך הכל הופלו כמשך היומיים הראשונים של המלחמה
 כ־20 מטופי אויב כפגיעות טילים ותותחים מהקרקע. נים־
 יונות כורדים של האויכ לשתק את סוללות הנ״מ — נכשלו.

 קצין נ״מ בכיר אמר כי ההי-
 שגים שרשם לעצמו מערך הנ״מ
 הם מעל ומעבר לכל פרופורציה
 מקובלת בכל הצבאות בעולם. המע-
 רך משתלב לדבריו בצורה יוצאת
 מן הכלל עם מערך חיל האדר ועו-
 שה את כל מה שניתן לצפות
: ״מגן על היחידות הדורשות ו  ממנ
 הגנה, מפיל מטוסים ועומד בכבוד
 ובגבורה מול התקיפות של ה־

 אויב״.
 מערך הנ״מ — הפועל במלחמה
 זו לראשונה כמערך משולב של
 סוללות טילים ותותחים — הוכיח
 את עצמו מעל למשוער. שילוב

 הכוחות מוכיח את עצמו הן בני-
 צול אמצעים נכונים — במקומות
 הנכונים והן בהגנה הדדית האחד
 על השני. ״המספרים מדברים בעד
 עצמם, מדגיש הוא ומציין׳ כי מור-
 גש כי הפעם מערך הנ״מ הינו הר-
 בה יותר יעיל מבעבר. הוא צבר
 ניסיון במלחמת ההתשה, קלט כלים
 חדישים ומסתייע בכוח אדם נפ-
 לא — הן הכוחות הסדירים והן כו-

 חות המילואים.

קים״  שיא עולמי של ה״הו

 כניסתו של מערך הנ״מ לזירת

 ״הוקים״ — שיא עולמי ביום הלחימה הראשון

 האש היתה כבר עם פרוץ הקרבות
 הראשונים בשבת בצהריים. היד. זה
 כאשר 4 מטוסי קרב מצריים ניסו
 סמוך לשעה שתיים לתקוף סוללה
 של טילי הוק הפרושה בסיני. ה-
 מחיר ששילמו המצרים היה יקר —
 שלושה מטוסים הופלו בוודאות
 וגורלו של הרביעי לא ברור, אך
 נראה כי גם הוא נפגע. מפקד יחי-
 דת טילי נ״מ באחד הקווים הקד-
 מיים בסיני, שחייליו עשו את
 ״מלאכת ההפלה״ אומר כי יתכן
 שבפעולה זו הושג שיא עולמי. שכן,
 כל הטילים ששוגרו מכן החוקים
 פגעו ״בול״ לפחות בשלושה מתוך
 ארבעת מטוסי האויב, שחוסלו עוד
 בטרם הספיקו לבצע פעולת תקיפה
 ממשית. ״לי לא ידוע על תקדים

 כזה״ — אמר.
 בשעות המאוחרות של יום הכי־
 פורים הופל בטיל הול, מסוק מצרי
 שחדר לשטחנו להעביר כוחות ל־
 עורף סיני. מטוסי הקרב המצריים
 ניסו לחזור ולתקוף את סוללות
 הנ״מ גם בהמשך הקרבות, אך מל-
 בד פגיעות בודדות קלות — לא
 נגרם כל נזק ממשי והמערך ממ-

 שיך לפעול במלוא עוצמתו.

 רביעיית ״מיג 17״ תקפה

 א. מספר כי ביום הראשון למל־
 המה, בעת סיור שערך בשטח, הות-
 קפו הוא ומספר חיילים שהיו עמו,
 על ידי רביעיית של מטוסי מיג 17
 מצריים — ובדרך גס לא נפגע
 מפגזים שירדו בסמוך אליו. בהקשר
 זה מציין המפקד את התנהגותם ה־
 מופתית של החיילים ואת גילויי
 התושיה של הבחורים. א. בן ה־33,
 הינו לוחם ותיק בשורות הנ״מ והוא
 ידע הצלחות גם במלחמת ששת
 הימים וגם במלחמת ההתשה. היחי-
 דה שפעלה נגד 4 מטוסי הקרב
 המצריים הפילה בעבר שלושה
 מטוסי פוחוי 7 ומטוס מיג 17, בתקו-

 פה שלאחר מלחמת ששת הימים.
 הצלחות נאות קוצרים בקרבות
 גם התותחים נגד־המטוסים. א., בן
 ה־29, מפקד יחידת תותחי נ״מ ב-

 קווים הקדמיים בסיני מספר:
 — בשבת, בשעה שתיים פחות
 שתי דקות ראינו מטוסים מתקר-
 בים מכיוון דרום. מיד ניתנו ההו-
 ראות המתאימות והסוללות הוכנסו
 לכוננות המתאימה. כדקה לאחר
 מכן הופיעו 4 רביעיות של מטוסי
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 סוחרי 7, מכיוון דרום ומזרח, כש-
 מטרתם תקיפה. המטוסים המצריים
 נכשלו כליל במשימתם. אחד מהם
 הטיל פצצות בודדות — אך הנזקים
 היו קלים ביותר ותוקנו חיש מהר.
 שניים מהמטוסים המצריים לא הצ-
 ליחו לחזור לבסיסם, כאשר אש
 הנ״מ של תותחינו תפסה אותם
 והפילתם. טייסו של אחד המטוסים
 נשבה על ידי כוחותינו. ביום ה־
 שני של המלחמה למדו המצרים את
 הלקח ולא שלחו עוד מטוסים לאי־

. . . ר ו  ז

 3ששוג הימים היה סגן

 א., שבעת מלחמת ששת הימים
 היה סגן באחת מיחידות הנ״מ, אומר
 כי חל שינוי מהותי ביותר במערך
 ז־נ״מ של צה״ל מאז 67. בראשית,
 עלתה לדבריו רמת הידע המקצועי
 של החיילים ושל המפקדים. וזאת
 בנוסף לתוספות החשובות בסוגי
 נשק חדישים ובכמויות שברשותנו.
 סמל המילואים יצחק ג., שבעת

 מלחמת ששת הימים היה... תלמיד
 תיכון ועתה הוא ביחידת נ״מ ב-
 סיני, אמר כי הוא עדיין מתקשה
 להאמין ״שאכן מתחוללת מלחמה״.
 הוא מדגיש את המוראל הרב בקרב
 החיילים ואת העובדה כי הכל חדו־
 רים בהכרה כי אכן צדק שר הבט־
 חון משה דיין בקביעתו ש״נסיים

. . . ״ ה ב ו  בחתימה ט
 מפקדו של גדוד הנ״מ, שהוזעק
 גם הוא אל החזית, אומר כי אמנם
 בעת הכוננות ב־67 עמד לרשות
 מערך הנ״מ זמן רב יותר להת-
 ארגנות ואילו הפעם היתד, היוזמה
 של הערבים, אך למרות זאת הת-
 ארגנו הכוחות בצורה יוצאת מן
 הכלל. ״היתד, נכונות בלתי רגילה

 של החיילים לכל פעילות״.
 אל המפקד הצטרפה גם פקידתו,
 מינה, המשרתת בקבע במרכז ה-
 ארץ, אך התנדבה ״לרדת״ לקו
 החזית ונשארה צמודה ל״בוס״ גם

. . . ב ר  בעיתות ק
 כל מפקדי ד,נ״מ מאוחדים בשב-
 חים המגיעים לחיילי המערך. אלה

 הם ״החשופים ליד התותחים או ליד
 הטילים״, המחוייבים לגלות עירנות
 בלתי פוסקת למתרחש, ולפעול תוך
 שניות בתבונה ובשיקול דעת. ה-
 פעם נוסף לכך מימד מיוחד — שכן
 היה על כל המערך לחזור תוך זמן

 קצר ביותר ללחץ עבודה מלא.

 א., מפקד יחידת טילי נ״מ, אומר
 כי שום מערכת נשק לא יכולה לע-
 מוד ברמת כוננות כה גבוהה כזו
 הנדרשת מסוללות הנ״מ• יש לז-
 כור גם כי נגד הסוללות פועלת
 הזרוע הבכירה ביותר בכל צבא —
 חיל האויר, ואותם בחורים אמי-
 צים על הקרקע חייבים להתמודד עם
 ״הטובים לטיס״ של צבאות האויב.
 למרות ש,,הטובים״ שלהם יכולים
 להחשב כ״טובים״ רק בעיני בני
 עמם, הרי שיש לזכור כי למטוסים
 הערביים כלכל מטוס אחר, יש כו-
 שר תימרון ותנועה תלת־ממדית,
 בעוד סוללות ד,נ״מ ניצבות במקום

 אחד ו״מצפות״ להם.
 נו, רק שיבואו, אומרים הבחו-

 רים וצופים לשמים הנקיים.

. ק הו י  בין גיחה לגיחה מחמשים את הסקי
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 הכל הולך
 מאת צבי גוטמן, נתב בטאון ח״א

 ביוב הראשון ללחימה ״הרשנו״, ביוב השני ״זרענו״, ומהיום
 השלישי ואילך התחלנו בקטין?. שדות תעופה, תחנות מכ״מ,
 כוללות טילים, ריכוזי שריון, גשרים על התעלה — הכל

 ״"ילד״. לגמרי.
 עובדה: החיוך על שפתי הטייסים

 מתרחב מיום ליום!
 אבל יש טייסים שלא הולך
 להם: — כשאני בצפון, המינים ב-
 דרום — וההיפר, מתאונן טייס
 מירז׳. אני ״שורף״ שעות טיסה ב־
 פיטרולים, הישבן שלי שטוח לגמ-

. . . ם י ג י  רי — ולא מפיל מ

 הגשר איננו
 שפר חלקו של טייס מירז׳ אחר,
 שיצא לתקיפת קרקע, האומר: הו־
 בלתי מבנה לתקיפה בצפון סור-

 יה. בדרך הלוך היה גשם.
 — זיהינו את המטרה למרות ה-
 עננים הרבים, נכנסנו יפה מבחינת
 הזווית והנתונים. סמוך לתחילת ה-
 תקיפה, החל נ״מ קל ובינוני. תקפ-
 נו בזה אחר זה. ראינו את התפו-

 צצויות הפצצות באיזור המטרה.
 — לאחר היציאה אמרו לנו שיש

 מיגים. סטינו דרומה וחזרנו.
 ועוד תקיפה למירז׳ים: — יצאנו
 לתקוף גשרים בתעלה. החלפתי ברגע
 האחרון את מסי 2, שמטוסו הת־

 קלקל-
 — הניווט היה ללא דופי. לפני
 התקיפה ראינו עוד שלוש דוברות
 גדולות צפונה מהגשר. היד. נ״מ
 קל, וביצענו הפצצה זריזה. ראינו
 עשן עולה מאיזור המטרה המופ-
 צצת. מייד לאחר מכן ראינו שני
 טילי נ״מ וחמקנו מהם בהצלחה.
 בגיחה אחרת לאותו איזור הבחנו

 שהגשר איננו.

 המירז׳ים ״קינחו״ גם בכמה הפ-
 לות. כך הפיל היום טייס מירז׳
 את המיג השביעי שלו, אך קודם
 שסיפר סיפורו תבע מאיתנו להת־
 נצל על שהפרענו אותו באמצע
 הקטע המותח ברומן הזעיר ״רע־

. . . ״ ו  ג

 מ7>/...
 צ מחו״ל
 לו המון

 את

א — לא בן אדם המכונאי הזה, הוא פשוט אגדה ו  ה
א — נוצק החינוך ביקש פי חיים טופול — שה: ו  ה
 להתנדב לצה״ל — ישרת פחיל חאויר׳ כי יש

 בפירו על ״... הגג״
א — איש חנ.מ. הצטיין בהפלות מטוסים. כאשר בדקו י  ה

 הסיבה, גילו כי הוא מנוי ותיק של השרות הבולאי — — —
א — גם עלה לרמה (חדשה). ה...דולר ו  ה

א — ״מיג״, הפיל בטעות את חברו ה״מיג״. עכשיו תערו הגרלה ו  ה
 בין טייסינו מי יקבל תעודת הפלה.

א — שחקן כדורסל ידוע. אין הוא זוכר ככר מתי קיבל לאחרונה ו  ה
 פפק־זמן

א — הטייס נפנף אתמול את המטכ״ל הסורי בדמשק והערב ו  ה
 יכנס לסוכה עם הלולב

א — עפק לפני שכוע כפרטי תעמולת כחירות. היום הוא עופל! ו  ה
 כפרטי־ירי

א — צעק: ״פצצה! פצצה!״. כולם השתטחו על הארץ, אולם י  ה
 מיהרו להתרומם כאשר לידם חלפה החתיכה המגוייסת

 החדשה
א — התינוק הוכנס אתמול בכייתו של אברהם אבינו. אכיו ו  ה

 שלח לו נשיקה טלפונית מאי־שם בפיני
א — המכונאי הפסיק לעשן. אין לו זמן — ו  ה

א — פנסיונר. כאשר הפכימו לגייס אותו התבונן בראי וראה ו  ה
 לפתע אדם צעיר

 משה הדר

 הטייס הערבי
 ללא שינוי

 — הייתי מס׳ 2 בפיטרול. אמרו
 לנו שכנראה מטוסים סוריים תוק-
 פים באיזור צומת הגבולות ישראל־

 ירדן־סוריה.
 — ירדנו מתחת לעננים, עשינו
 סיבוב שלם במקום, אך לא מצאנו
 דבר. הבקר התעקש שיש מטוסים
 סוריים, עשינו סיבוב נוסף, ואז
 גילינו שדה חרוש שעליו הונחתו
 זה עתה פצצות. ראינו ארבעה מיג־

 17 טסים לכיוון סוריה.
 — בגלל מהירותם האיטית חלפ־
 נו אותם, ביצענו כמה תימרונים
 חריפים וכעבור זמן קצר באנו
 אליהם פנים אל פנים. הם שברו
 כמה פעמים וירו לכל עבר בצורה
 בלתי תכליתית. כנראה ידעו שזה

 גורלי עבורם.
 — ביצעתי תימרונים נוספים, ונכ-
 נסתי מאחורי אהד המיגים. שמתי
 אותו בכוונת ויריתי. טיל שפריר יצא
 מהכנף הימנית ופגע במיג. הוא הת-
 הפך על גבו ונכנס לאדמה. הכל
 היד. נמוך מאוד, והסורי לא הספיק

 לנטוש.
 — לדעתי לא חל שום שיפור ב-

 רמת הטייסים הערביים.

 המיג עף מהמחסה
 הפנטומים ״התלבשו״ היום על
 כמה מטרות כבדות, כיאות למע־

 מדם.
 — יצאנו בכמה מבנים לתקיפת
 שדה תעופה סורי, בו מצויים מטו־

 סי קרב, מספר טייס פנטום.
 היו עננים בדרך.

 במבנה היד, נווט פנטום, שסיפר:
 — היטלנו פצצות על המסלול,
 כמוך למחסות המטוסים. כמעט לא
 היה נ״מ. ראינו מטוסים סוריים
 פגועים על הקרקע, והשדה כנראה

 בלתי שמיש.
 — בדרך חזרה ירו עלינו טילים,
 כנראה פ.א. 6. הצלחנו לעבור דר-

 כם ללא פגע, ע״י תימרונים.
 מוסיף טייס פנטום אחר, שהש־

 תתף באותה פעולה:
 — כתשנו את השדה. מסלולים,
 מטוסים ומיתקנים נפגעו. ראינו מיג
 עף מתוך מחסהו. מגדל הפיקוח

 נעלם.
 — יש שיפור מתמיד במוראל,

 (המשך בעמי 46)
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 קלחת נ מ וטילים
 בין אמות הדלתא

 מאת צבי גוטמן,
 כתב בטאון ח״א

 אחד משדות התעופה ההו-
 דייה שהותקפו מצוי באיזוד

 דמשק.
 — הייתי במכנה הדאשון
 על השדה, טיפד נווט פנטוה.
 נהנהנו לתקיפת הוללות ה־
 נ״מ שהגנו עליו. היו במה
 מיגיה כאויר, שלא עשו מש״

 הו תכליתי נגדנו.
 — פגענו בהוללות, המה•
 לוליה, כמטוהיה וכמתקניה.
 טייס פנטום אחר היה עד למחזה

 סורי ״אופייני״:
 — בעת התקיפה בא מיג־21 סו-
 רי לנחיתה. כשראה אותנו משך מע-
 לה, קיפל גלגלים, גמר את המהי-
 רות, הזדקר, נכנס לסיחרור ונתקע

 באדמה...
 — אפשר היה להפיל שם הרבה
 ביגים, אך ההוראות היו להתרכז

 בתקיפות.
 גם סקייחיקים השתתפו בתקי-

 פת גאצריה.
 מבנים אחרים תקפו את שדה ה-
 תעופה המצרי מנצורה, במרכז ה-

 דלתא :
 — לאחר טיסה ממושכת נכנסנו
 לקלחת נ״מ וטילים בין אמות ה-

 דלתא, פיפר טייס פנטום.
 ראיתי שני טילים שעפו ממש
 לידנו. הפסקנו להתייחס לכד והת־
 רכזנו בתקיפה. תקפתי בונקר מב-
 צעים ומכ״מ. היו פגיעות בכל ה-

 שדה.

 טיל ה״ה.א.6"
 התפוצץ 20 מטד לידי

 — אש ג״מ כיסתה את כל השדה
 בכמויות ענק, סיפר טייס פנטום
 אחר. בכניסה להקיפה נראו שני מי-
 גים משליכים נתיקים, אך לא נכנסו

 לתקיפה.
 — תוך כדי התקיפה נורה טיל
 פ. א. 6 מתחתי, ששבר והתפוצץ
 כ־20 מטר לידי. תיכגנתי כבר את
 שטח הנטישה שלי. ראיתי נ״מ ש-
 נורה אלינו מתוך מחסות המטוסים

 ואף מעל מגדל הפיקוח!

ת ח ה א ת י ח  נ
ם׳ ל ״פנטו  ש

 בתקיפה על מטרות ליד דמשק
 נפגע אחד הפנטומים. פרצה
 אש בזנבו, שכילתה — בין

 היתר — את מצנח העצירה.
 הפנטום בא לנחיתה בבסיס

 הקרוב ביותר.
 וו־הנחיתה בזנב לא נתפס
 משוס־מה בכבל העצירה שבתתי־
 לת המסלול. המטוס המשיך
 לרוץ תוך בלימה חזקה, וקיבל
 תקר בגלגלו השמאלי. הוא החל
 סוטה שמאלה. הטייס הירפה ל־
 רגע מהמעצורים, ואז שב המטוס

 ימינה.
 לפני סוף המסלול כיבה הטייס

 את המנועים.
 המטוס נתפס ברשת הבלימה
 שבקצה המסלול. הנווט העיף את
 החופה, ויחד עם הטייס זינק ה־

 חוצה.

 גם כאן השתתפו בתקיפת טייסי
 סקייהוק. סיפר אחד מהם: — טסנו
 נמוך. היו טילים ונ״מ כבד. במ-
 קומות רבים בשדה עלה עשן מת-
 קיפות קודמות. הפצצנו. ביציאה היו
 כמה מיגים, כמה מאיתגו נכנסו ל-
 קרב עמם, אך הם ניתקו מגע. המ-
 שכנו נמוך וחזרנו בשלום הביתה.

 סוללת טילים שנפגעה ישירות וננטשה ע״י המצרים.
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 יום גדול ללוחמי הא ו י ר בצפון
 מאת רזי גוטרמן, כתב צבאי

 יוב גדול היה חיוה החמישי למלחמה, למטוסי חיל־האויר
 שפעלו כחזית הצפונית. הט הפילו מטופי אוייכ דכים,

 ופגעו כמטרות רכות, חן כחזית והן כעומק סוריה.

 בעוד גיטוסי התקיפה שוקדים על
 ביצוע המלאכה על הקרקע, הבטיחו
 מלמעלה מטוסי היירוט ״שמיים נק-
 יים״, ושדה פעילות נוח לעמיתיהם.
 המטוסים יצאו גלים־גלים במשך כל
 שעות היום והטייסים שחזרו דיווחו
 על פגיעות טובות ועל קרבות איויר
 שבהם שוב הוכחה עליונותו הברו-

 רה של חיל־האוויר.
 במהלך הלחימה אתמול אירע מק-
 רח נדיר׳ שבו הפיל הליקופטר
 המוש של חיל־חאויר הליקופטר של

 האוייב.
 אולם, את עיקר ההפלות ביצעו

 אתמול טייסי המירז׳ים. אחד מהם,
 שחזר מאמור הקרבות לאחר הפלת
 מיג סורי, זכה לקבלת פנים נלה-
 בת מצד חבריו ומצד מפקד הבסיס,
 שבא, במיחד לראותו ולברכו על

 נד•

 11 שנים חיכיתי לרגע זה
 הסיבה להתרגשות המיוחדת היתד,
 העובדה, כי זה המיג הראשון ש-
 הפיל אותו טייס בקריירה שלו, למ-
 רות הוותק הרב שלו בטייסת המי־
 ראז׳ים. ״פשוט לא התמזל לי מזלי
 לפגוש במיגים. 11 שנים חיכיתי

 לרגע הזה״, סיפר הטייס הוותיק
 בהתרגשות, תו,־ שהוא משחזר את
: ״כל העניין לקח אולי חצי ב ר ק  ה
 דקה, מהרגע שבו גיליתי את המי־
 גים ועד שהפלתי אהד מהם• אר־

 הרצון והמלווה
 מאת כתב בטאון ח״א

 באחד מבסיסי החיל בדרום
ד הקצינים, ח  הארץ, אירגן א
 במהלך הקרבות, מבצע התרמה
ה מרצון. הוא מ ח ל  למלווה מ
ם על צ׳ק ת ת אנשיו, ח  אסף א
 בסך —.100 ל״י ואחריו, תוך
 דקות, נאספו שלושת אלפים

ת לירות.  וחמש מאו
ם ב-  ראו זאת הגפים האחרי

 בסיס, הלכו בעקבותיו.

 שדה־התעופה של דמשק הופצץ.
- פגיעות בכביש המוליד אליו.  בתמונה י
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 צוות מטוס שהופל׳ חולץ
י ר צ ח מ ט ש  מ

 מאת מרדכי בדקאי, כתב בטאון ח״א
 בל קרבות-האויר, שהתנהלו עד כה בשתי הגזרות גם יחד,
 נסתיימו בהפלת מטוסי אוייכ, היינו חף מה היו יחסי הכו-
 חות בקרב. מטוסי חיל־האויר שנפלו (מספרם קטן כאופן
 מוחלט ובוודאי קטן פי כמה וכמה ממטוסי האוייב שהופלו)
 נפגעו דק כאש תותחים או טיליס מן הקרקע. אכל גס אס
 נפגע ונפל מטוס, נותרו לטייס או לצוות הנוטש אותו סי־
 כויים ממשיים לא דק להינצל, לא דק להישדד, אלא גם

 להיחלץ תוך זמן קצר מאוד.
 מערכת משוכללת, שבמרכזה מ-
 סוקים הנמצאים כל העת במרחב,
 מבצעת משימה חיונית זו של חי־
 פוש והצלה. על יכולתה ועל יעי-
 לותה של מערכת זו יעידו קורות
 חילוץ אחד, אשר מהלכיו מצטר-

 פים למעשה־לדוגמה.

 הטייס סעד את חברו
 באחד מלילות המערכה, שעה קלה
 לאחר חצות, נפגע צוות של מטוס
 פנטום בעת ביצוע גיחת תקיפה על
 אחד מראשי־הגשר המצריים בגדה
 המזרחית של תעלת־סואץ. הצוות
 הודיע כי הוא נוטש את המטוס —
 ונטש. שניהם נחתו על הקרקע ב־
 שטח שנמצא אותו זמן בשליטה מצ-
 רית. הטייס, שיצא מן הנטישה כמ-
 עט ללא שריטה׳ חיפש את חברו,

 מצא אותו פצוע וניגש אליו.
 המערכת נכנסה מייד לפעולה —
 לבדיקת התנאים והאפשרויות ולתכ-

 נון מבצע החילוץ.
 היה ברור, כי השטח שבו נמ-
 צאו השניים תפוס על־ידי כוחות
 אוייב, מוגן על־ידי טילים ונשק
 נ״מ. החילוץ תוכנן איפוא כך, ש־

 מסוק־ההצלד, לא ייחשף לאש תו-
 תחים ולטילים ושלא יסב את תשו־
 מת־הלב לעבר הצוות. הטייס סעד
 את חברו הפצוע. בו בזמן פנתה
 מערכת ההצלה לכוחות צה״ל על
 הקרקע באיזור וביקשה שייצא כוח
 נע ברכב לעבר מקום הימצאם. מסוק

 ההצלה הוזעק ונצטווה לפנות מז־
 רחה. צויין לו הקו שבו עליו להי-
 עצר, לבל יסתכן בהיפגעות מטילי
 האדיב, כדי לפעול משם והלאה
 בהתאם להוראות נוספות שיינתנו
 לפי השינויים האחרונים והצפויים

 של ההתפתחויות על הקרקע.
 המסוק הגיע, בינתיים, לקו מ־
 סויים ומשם החל חודר פנימה יותר
 ויותר לתוך השטח התפוס על־ידי
 המצרים, תוך מאמץ לאתר את שני
 אנשי הצוות. המסוק נחת ואסף את
 השניים. חברו שהחזיק מעמד עד
 כה, נפל באפיסת־כוחות לידי הרו-
 פא שבמסוק. המסוק המריא מייד
 חזרה והבחין על הקרקע בכוח שנע
 ברכב והגיע גם הוא אל מקום הי־
 מצאם של השניים, בהפרש דקות,

 לאחר שעבר בין כוחות מצריים.
 ההצלה, על כל מהלכיה, ארכה לא
 יותר ממחצית השעה. מכאן ואילך
 הופעל נוהל מקוצר של פינוי בהי־
 טס, אשר הביא את שני אנשי הצוות

 הישר לבית־החולים.

•1nnm אילו היו לםיקורםקי 
 מאת צבי גוטמן, כתב בטאון ח״א

 מטוסי ח״א הפילו כבו הרבה הליקופטרים מצריים וסוריים. אמש ניתנה
 למיגים מצריים ״הזדמנות״ לפגוע בהליקופטר ישראלי — אך הם החמיצות.
 מספר טייס סיקורסקי: — טסנו למשימה שיגרתית. הבקר הודיע

 לנו שיש מיגים באיזור. לקחנו כיוון התרחקות מזרחה.
 — כשעברנו מעל אחד הרכסים, חלפה מעלינו רביעיית סוחוי 7
 שהמשיכה הלאה. מייד לאחריהם הופיע זוג מיגים שנכנס לתקיפה עלינו.

 — המיגים ביצעו שלושה יעפים. ניסינו להתחמק כמיטב יכולתנו.
 — המיגים ירו פעמים אחדות, הפגזים התפוצצו מאחורינו, אן לא

 פגעו,
 — בקטע מסויים של הטיסה ראיתי אותם כאילו על הכוונת. אילו

 היו לי תותחים — הייתי מפיל אותם...
 לאחר חמש דקות של תימרונים חריפים מאד, תוך ניצול כושר
 התימרון של הסיקורסקי — הסתלקו לפתע המיגים. אולי היו קצרים

 בדלק או חששו ממטוסינו.
 עוד דוגמה לפער הרמות בין הטייס הישראלי לערבי.

 בעת המינים הסוריים נתגלו לי
 בכל יופיים על הרקע הצהוב של
 ההרים במורדות החרמון. הם הס-
 תובבו שם כמו משוגעים. עליתי על
 אחד מהם, שלחתי לקראתו טיל
 שחתך נהדר, ומיד שמעתי טראח,
ם! והמטוס נכנס אל תוך גבעה  בו
 שלמטה. מס׳ 2 שלי דאג לחסל את
 המיג השני, בעוד שני הנותרים
 נמלטו מהמקום ואף לא ניסו לסייע

 לחבריהם״.
 מילואים בטייפת מידאז׳ים

 טייס־מילואים, מוותיקי חיל־הא־

 וויר, היה בין הראשהנים שהטיסו
 את המיראז׳ים מצרפת. לפני כן,
 במלחמת קדש, נמנה עם ששת
 הטייסים הראשונים של מטוסי ה־
 מיסטר. לפני שמונה שנים השתחרר
 מצה״ל והוצב למילואים בטייסת ה־

 מיראז׳ים.
 המלחמה הזאת תפסה אותו ביום־
 הכיפורים בהיותו בהו״ל. לאחר מא־
 מצים הצליח להגיע לארץ ביום
 שני בבוקר, ומייד יצא לטייסת.
 ״כבר השבתי שאני הולך לפספס
 את המלחמה, וכשאגיע לטייסת יספ-

 רו לי כי זה כבר הפיל עשרה
 מטוסים, ההוא הפיל שמונה מטוסים,
 ואני אוכל את עצמי. אבל הסתבר,
 שהגעתי בזמן ׳ואני מבטיח שזו רק

 ההתחלה שלי״.
 טייס סקייהוק צעיר, שהשתתף
 בתקיפת מטרות בסוריה, סיפר כי
 חמישה טילי קרקע־אויר נורו לשב-
 רו, ומטוסו נפגע באופן קל. הוא
 הצליח לחזור לבסיס בשלום, לאחר
 שביצע את משימתו. תוך זמן קצר
 תוקן המטוס בידי צוותי הקרקע

 והוכשר לטיסה.
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 הננטומים מכים בעורף האוייב
 מאת דורון דוזנבלום, כתב בטאו! ח״א

 כיום החמישי למלחמה נכנסה טייסת חפנטומים ללחימה
 אינטנסיבית, כשהיא מפציצה בהפסקות קצרות יעדים ה-
 נמצאים הרחק בעורןת הסודי והמצרי. כשעות הכוקר תקפו
 המטוסים שדה תעופה בדלתא, וזאת לאחר לילה של לחי-
 מה ופיטדולים מיגעים. בגיחה לילית זו הופל מיג מצרי
 על ידי טיל ממטוסינו, ומטוס אחד נפגע ונראה מנסה לנחות.
 קרבות האויר בלילה דורשים מיומנות רבה והתמצאות
 כמכשירי הניווט והמכי׳מ, אשר כמעט דק באמצעותם נע-

 רך הקרב.

 מספר נווט בן 21 על הגיחה
 לשדה התעופה שליד הגילום: ״לא
 נתקלנו במטוסי אוייב, ואש הנ״מ
 היתד. דלילה. היתד. זו גיחה לא
 קשה במיוחד, וטילים לא שוגרו כמ-
 עט לעברנו. הפצצנו את היעדים

 ושבנו״.

 בזמן ההתקפה
 — מה אתה חש בשעה שאש נ״מ

 נורית לעברך?
 — ״המחשבות והחששות תוקפים
 אותי בדרך ליעד, כיוון שאלו הן
 הגיחות הראשונות שלי. בזמן ההת-
 קפה עצמה אני מתרכז במלאכה. אני
 נמצא במתח, ומכוון עצמי לכך,
 שמתח זה לא יתרופף. אסור לך
 להיות אדיש או שאנן ברגעים אלה.
 בבוקר יום א׳ תקפנו טילים בסור-
 יה׳ ובערב אותו היום תקפנו בתע-
 לה. ביום ב׳ תקפנו שדה במצרים.
 אתמול הייתי במצרים ובסוריה. ב-
 לילה עשיתי פיטרולים בדרום התע-
 לה. השתתפתי בהתקפה על המפקדה

 הסורית בדמשק״.
 — מד. מצטבר בך לאחר ימי
 לחימה אלה, שהם חדשים עבורך י
 ״מצטברת בי עייפות מסויימת, אך
 היא אינה מכריעה אותי, כיוון ש-
 אני נתון בתוך מהלך העניינים. אי-
 נני מרגיש שמחה או עליצות, כ-
 שאני יורד מן המטוס• לאחר גיחה
 מבצעית. משהו מרסן אותי כל הזמן,
 אולי הידיעה על המחיר שגובה ה-
 מלחמה. אני עושה ככל יכולתי, אך
 כמו כל אחד, איני אוהב מלחמות״.

 מראה מטוסינו הצוללים
 מספר טייס פנטום, שחזר זה עתה

 מתקיפת נמל בסוריה:
 ״בדרך למטרה עברנו מעל לים,
 וראינו בדרכנו אניה רוסית שלא

 הגיבה למראה הלהק הגדול שלנו.
 בבואנו מעל לנמל ראינו מטוסים
 אחרים שלנו, אשר כבר נמצאו
 בתקיפת נמל אחר. בהגיענו אל ה-
 נמל׳ נורו לעברנו כמה פגזי נ״מ
 85 מ״מ, אולם התעלמנו מהם וצלל-
 נו להתקפה• ישבתי ברביעיה הרא־
 שונה, וכשהבטתי לאחור ראיתי מר-
 אה מרהיב: מטוסינו צוללים בשורה,
 בזה אחר זה, לעבר המטרה. היה
 זה כמו לנסוע בקרון הראשון של
 רכבת, ולהביט איך הקרונות האח-
 רים מתפתלים בעיקול. ירדתי נמוך
 ככל האפשר, עד שראיתי היטב את

 המעגנים, המזהים והמנופים. הי־
 טלנו את הפצצות, משכנו ופנינו
 לאחור. ההרס שנגרם היה עצום. לא
 נתקלנו במטוסי אוייב וחזרנו נקיים

 מפגיעות״.

 טילים ונ״מ
 — כיצד מתגברים על טילים ואש

 נ״מ ?
 — ״הבעיה הרצינית יותר היא
 אש נ״מ ובעיקר כאשר היא נורית
 בכמויות רציניות. הטיל הוא בעיה
 פחות חמורה, כיוון שכאן פועל
־  הכלל הישן שפעם יישמו אותו נ
 חיל־האויר לגבי מטוסי אוייב: ,זה
 שאינך רואה — הוא שיפילך. טיל

 ניתן לראות בעין ולשבור ממנו.

 במשך הזמן מפתחים חסינות נפ-
 שית גם למטחי־ירי צפופים ביותר.
 ואפילו כשחוזרים עם פגיעות מסרי־
 מות — לא מאבדים את קור הרוח.
 כללית, התגברנו על הבעיה• על
 עומס העבודה של כתישת מטרות
 האוייב, מתגברים מכוח ההרגל של

 המלחמות הקודמות״.

 ״נעלנו אותם... פוצץ״
 בסוללת הטילים בצפון מתנהלת מלחמה נוספת. זהו
 קרב היוקרה בין אנשי היחידה לטייסי החיל, כאשר
 המאבק הוא מי יזכה להפיל את המטוס הסורי הבא

 הממריא אל האבדון ממסלולי האויב.
 בשלב זה חורקים שיניים אנשי
 יחידת הרהיט בצפון. ״הטייסים לוק-
 חים לנו את כל העבודה״ — הם
 אומרים בכעס אמיתי, שמתלווה
 לו גאווה רבה בשל הפלת ארבעה
 מטוסי קרב סוריים, כולם ביממת

 הקרב הראשונה.
 בקבוקי השמפניה המיועדים לטי־
 לאים שפגעו והפילו את מטוסי
 האויב, עדיין שמורים במקרר.
 ״אנחנו מחכים לירות את ה,בתולה׳
 שלנו ולקיים שתיה כדת״, הם אומ-
 רים בהסבירם כי ״הבתולה״ הוא
 הטיל היחידי הצבוע לבן שברשו-
 תם ואותו ישגרו אחרון, כאשר

 ידרשו לעשות כן.

 מטוסי אויב ע!ד המסך

 ״ביום הכיפורים, סמוך לשעה
 שתיים אחה״צ״ — מספר מ., מפ-

 קד היחידה, — ״הופיעו על מסכינו
 מטוסי אויב. תפסנו אותם חודרים.
 נעלנו עליהם מרחוק ובירי אחד
 הפלנו שני מטוסים מהמבנה ש-

 התפרק.״
 בלילה, בשעה 01.30 אחר חצות,
 פעלה שוב -חידת אנשי ההרה•
 ״גילינו מטוסים נוספים מתקרבים
 מכיוון דרום־מזרח בטור של זוגות,
 כאשר הטווח ביניהם הוא 10 ק׳׳מ.
 נעלנו עליהם בטווח יעיל ותוצאות
 הירי היו עוד שני מטוסי אויב
 שנפלו ממש על קו הגבול״ —

 מספר מ.
 לאנשי יחידת הטילים שפה מש-
 להם. ״לך עליו,״ אומר אחד לשני
 כאשר מטוס אויב מופיע על מסכי
 הבקרה שלהם. ״יש לי אותו״ באה
 התשובה כאשר מתאספים נתוני
 ההצמדה על המטוס. ו״בוצע״ היא
 המילה הגורמת להם אושר יותר
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? י ט ו ו מ ה י  מ
 ״מי זה כאן הקצין מוטי אשר
 ביקש מגבת וסבון ז״ — שאלה
 זו הפנה חייל אלמוני, איש
ל כל  יחידת טילי הוק בצפון, א
ם איש ל ו  חייל שפגש בדרכו, א

 לא ידע להשיב לו.
 ״למה משגעים אותי״ —
 התלונן החייל כאשר נכנס ל-
 חדר האוכל של היחידה, אשר
 חגגה באופן צנוע הפלת ארבעה
ק  מטוסי קרב סוריים בטילי הו

 — ובידו מגבת וסבון.
ת מוטי״ — השיב  ״תכיר א
 לו בחיוך מפקד היחידה, כא-
ת מפקדו ה-  שר הציג בפניו א
 קודם של החיל, האלוף מר-
ת  דכי הוד, אשר בא לברך א
 אנשי היחידה על הישגם ולח־

 גוג יחד עימם.

 מכל, שכן ״בוצע״ פירושו ״פוצץ״
 ו״פוצץ״ פירושו לגביהם עוד מטוס

 שהושמד.

 אמנים בחיל האויר ; למעלה — שלישיית הגשש החיוור ־,
 למטה, מימין לשמאל — אריק לביא, גדי יגיל ושלמה ניצן.

 תיאבון להצלחות נושפות

 בעקבות ההצלחה בא כידוע ה-
 תיאבון להצלחות נוספות. ״רק ש-
 ייתנו לנו להתבטא ואנו מבטיחים
 כי התוצאות אליהן אנו מסוגלים
 להגיע יעשו היסטוריה בינלאומית״
 — אומר אחד מאנשי היחידה, בעוד
 חברו, קצין בדרגת סגן, נשבע כי
 לא ייצא מהמפקדה עד אשר יירה
 אחד מטיליו. הקצין, חרף בקשות
 חבריו, עומד בדיבורו וממתין להז־

 דמנות הנאותה.

-  בשעות הרגיעה המעטות של אנ
 שי יחידת הוקים בצפון עוסקים
 בטיפוח מוראל היחידה. כני השי-
 גור של הטילים, אשר הפילו ממ-
 טוסי האויב, מקבלים ״צל״ש פרטי״,
 בדמות צללית המטוס שהפיל הטיל

 שעל הכן. ״ספר הטיל״ מחולק
 כמזכרת למשתתפי הירי, וטפיחות

 כתף סוגרות על מעגל הברכות.
 ״לנו לא חסר דבר, תנו לנו רק
 ,לנעול׳ על מטוסי הסירים״ —
 אומרים אנשי היחידה בשעה שמב־
 נה מטוסים נוסף עובר ברעם מעל
 ראשיהם למפגש עם מטוסי האויב.

 ..מהלומת״
 אנשי הווי וחינוך של חיל האויר
 פתחו במיתקפה כוללת ומוחצת. נו-
 דע שמטרת המיתקפה להעלות את
 המורל. הבעייה אינה קלה, שכן ה-

 מורל גבוה מאוד.
 ״המיתקפה״ התחילד, במוצאי־
 שבת כאשר יחידות חלוץ של אנ-
 שי בידור הגיעו ליחידות הקרב.
 היה זה שמואל שי שפרץ קדימה,
 ערך הופעת יחיד בעת שבא לב-
 קר את בנו, המשרת באחת היחי-
 דות. שמואל שי קיבל סיוע התקפי
 מצביקה פיק, אושיק לוי ואחרים.
 ביום א׳ נמשכה ההסתערות ונערכו
 16 גיחות אמנים שבידרו ביחידות.
: הגששים,  בין האמנים שהשתתפו
 יוסי בנאי, שייקה אופיר, ולהקת

 חיל האויר.
 בימים הקרובים תיגבר המיתק־
 פה. ההסתערות תהיה על יחידות
 נ״מ, שיספגו את מהלומת הבידור.
ל: להקת  בין האמנים שיצאו אתמו
 הנח״ל, להקת חיל האויר, אילנה
 רובינא, פופיק, אושיק, מתי כספי,
 שייקר, אופיר, אריק איינשטיין, או-
 רי זוהר ושלום חנוך. גנרל גדי יגיל,
 שנעלם עם פרוץ הקרבות, הפתיע
 את מערך ההגנה באחד הבסיסים,
 וערך הופעה עם יפה ירקוני ושו-
 שנה דמארי. פעילות מוגברת מגלה
 גם תזמורת חיל האויר בניצוחו של

 רס״ן אייר טייך.
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 לקט הפלות: מיג, סוחוי. הנטו־...
, כתב בטאון ח״א ן מ ט ו י ג ב הם. מאת צ  פנה שמאלה אחריהם, ואני פניתי ימינה אחרי

ם לאחר ה ד מ ח ת הפנייה ראיתי א  כשגמרתי א
 צליפה כנראה, פונה לתעלה בגובה 50 רגל.

ו בגובה זה. יריתי  — היה קשה להיכנס מאחורי
, יריתי בו בתותחים, הוא  טיל שלא פגע. התקרבתי
כה ממנו פוצצה ס בוער. חתי  התפרק והמשיך לטו
ם נפגעתי, ת החופה שלי. הלכתי הצידה לראות א  א
ס בוער. הכנסתי ו ט  ואז הבחנתי שהוא ממשיך ל
 בו טיל והוא התפרק קרוב לתעלה. המצרים ירו

 נ״מ ואני ברחתי משם.
סי אוייב  ועוד: — היינו מעל הגולן, לחפש מטו
ה מבנים רציניים מ ם הודיעו על כ  תוקפים. פתאו
ם ביציאה י י חו ם לתקוף. ראיתי שני סו  המתקרבי
ת מס׳ 2 שלהם והוא ר לקח א ח פה. מיראי׳ א  מתקי

 נתקע באדמה.
ת הקדמי, ומ־1200 מ׳ שיגרתי י א ת ח ק  — ל
ס בגובה 100 מטר י ט  טיל שניהג ישר אליו. הסוחו

 ישר לאדמה.
 ושוב: — הוזנקתי לעבר מיגים במערב סיני.
 השלכתי בידונים, רצתי בכוח מלא. ראיתי מיג־21
 בפנייה. שברתי אליו תוך הודעה למס׳ 1. זיהיתי
 אותו בבירור, שמתי כוונת וחיכיתי עד שהגעתי
ס עם פס עשן,  לטווח. יריתי טיל. המיג המשיך לטו

 והטייס המצרי נטש.
ם: הוזנקתי ב־11 בלילה לאייור טו יס הפנ  טי
 אופירה. בדרך נאמר לי שספינה שלנו ראתה הלי-
 קופטר מצרי שעבר מעליה. הנמכתי מעל הים.
 התחלנו לחפש עם המכ״מ. הנווט נעל על המטרה.
 ביקשנו רשות לשגר טיל, אך הרשות לא ניתנה.
 כעבור זמן־מה, משווידאו שזו אינה מטרה שלנו,
 ניתן האישור. שיגרתי טיל. אניית חיל־הים דיווחה
 שראתה התפוצצות באויר וחתיכות עפות למים.
ת השברים.  נשארנו בשטח עוד רבע שעה, וחיפשנו א

 זו היתה עבודת צוות יפה ביני לביו הנווט.

ט הפלות שנתקבל זה עתה מטייסי ה־ ק  *הרי ל
יס: ׳  מיראז

 — היינו זוג בפיטרול מול חוף מצרים. ראינו
 שמינייה, ואח״כ הצטרפה עוד רביעיית מיגים.
נו הצטרף זוג מיראז׳ים. החל קרב המוני בגובה  אלי
ס לעצמו. הקרב ירד לגובה  בינוני, בו כל־אחד ט

 נמוך.
 — המיגים החלו לנתק מגע. ניצלתי הזדמנות,
 יריתי טיל אחד. המיג נפגע והתפוצץ באויר. זהו
ה הראשונה שלי. מ ח ל מ  המיג הראשון שלי, וזוהי ה
: — פיטרלנו ליד קונייטרה, שם ר ח יס א  טי

ת כוחותינו. ו זוג מיג־17 א  תקפ
ם ברחו מזרחה תוך פתיחת מבערים.  — ה

 הנ״מ המצרי ירה עלי וגם עליהם.
 — המיגים עשו כמה פניות בלתי תכליתות.
 שיגרתי טיל על האחורי בהם, פגעתי, המיג נדלק

 בגובה נמוך מאד ונמרח על הקרקע.
ס  — מייד עברתי לשני. יריתי צרור קצר. המטו

ס עוד שניה ונכנס לאדמה.  המשיך לטו
: הוזנקנו. הייתי מוביל. הודיעו ס י י  — עוד ט
ם במרכז סיני. זמן קצר לאחר ההמראה סי  על מטו
ו מ- ט יים עמוסי פצצות. הם ס  ראיתי שני סוחו
 מטרתם והשליכו את פצצותיהם בחולות. רדפתי
י ד מהם, יריתי טיל — ולא פגעתי. הסוחו ח  אחרי א
 החל בפניות, ואז שיגרתי טיל שני שפגע בו. הוא
י השני,  התפוצץ באויר. מס׳ 2 שלי הלך על הסוחו

 וגם הוא הפילו.
 — באותו קרב הופלו ארבעה סוחוי על ידינו,

 ושלושה ע״י הנ״מ.
 — היינו בפיטרול מעל מערב סיני, מספר הטייס.
 בכביש ביר־גפגפה־איסמאעליה, הודיעו לנו על מטו-
 סי אוייב שבאים לתקוף. באותו רגע ראיתי שלושה
ס שלנו. באנו מולם. מס׳ 1  האנטריט קרבים לבסי
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ה מ ח ל מ ת ב ו נ  ב
, כתבת בטאון ח״א __ ^ ר זאכי מ  מאת ת

 קשה להאמין כמה יפו בסיסי החיל ויחידותיו מאז החלו הקרבות. הח״ן
: פקידות המבצעים, אלו שכבר סיימו שירותן ואלו ת ד  התייצב בכל ה
 שעדיין בשירות סדיר, בנות הבקרה, האלקטרונאיות, האפסנאיות הטכ־
 ניות, הטלפרינטריות, תורניות הכלים, בנות ציוד־הבטיחות־וההצלה,

 הכתבניות, הנהגות, המדריכות — אחת לא חסרה.
 הן באו ושטפו את היחידות בניתוחן העדין, בחצאיות צבעוניות,
 בצחוק מתגלגל. הן באו ושיוו ליחידות צביון של כנס מחזורים נוסטלגי.
 כי מ., ששירתה ביחידה בחיל, אינה נוטשת בשעות של שמחה
 ובשעות של חירום. מל דרך בואה ליחידה, סיפרה לנו סג״מ ש., קצינת

 ח״ן של אחת היחידות:
 נסיעה לווינה

 ״כשבוע לפני יום הכיפורים סיימתי את שירותי ועברתי לקבע.

 החלטתי לקחת חופשה קצרה ולנסוע עם ההורים לשבועיים לווינה.
 הספקתי לבלות שם חמישה ימים בדיוק, עד ששודרה ברדיו אוסטריה
 הידיעה על גיוס כוחות בי!שראל. המהדורה שודרה ב־12 בצהרים. הורי

 היו בבית־כנסת. אני הייתי בחדרנו במלון.
 ״הורי שבו מבית־הכנסת והלכנו מייד למשרד אל־על. הטיסה המוק-
 דמת ביותר לארץ, נאמר לנו שם, היא מחר, במטוס־עולים. ניסינו
 להידחק, למטוס הזה, אך לא הורשינו. יצאנו למחרת. ביום שני בלילה
 הגענו ללוד ולפנות בוקר כבר הייתי ביחידה. החבריה לא האמינו. ואני

 הייתי מאושרת. כשנמצאים יחד ההרגשה פתאום טובה, בוטחת.
 ש. מחייכת כלעצמה בשתי גומות החן שלה: ״מצאתי אוירה נהדרת.
 פתאום מצב אידיאלי — כל הבעיות האישיות נפתרו. ובנות הולכות

 לעבוד גם בלי שיצטרכו, בלי חישובי שעות״.
 בלונדית (אמיתית)

 אחת שעובדת בלי חישובי שעות היא אמתי, עובדת קשר.
 אמתי הבלונדית (אמיתית) עובדת ״12 שעות ביום, לפעמים יותר״.
 ומה עושים כשגוברת העייפות ? ״כשאני מרגישה שאיני יכולה עוד
 בשום אופן להישאר מרוכזת, אני הולכת ומעירה חברות, שיחליפו. הן
 מקבלות זאת בהבנה, אפילו שמחות. יש כאן יחסי עבודה נהדרים״. הסיפוק
 הגדול של אסתי הוא בעובדה שהיא בין הראשונים המודעים למבדקים,
 להתפתחויות. ואולם גם האחרות שעובדות לא פחות מאסתי, ולהן חסרה
 לעתים אותה הילה של ראשוניות של ״מבצעיות״, נראות בימים אלה
 זוהרות במיוחד. מעידה שושנה, פקידה־כתבנית: נכון שהעבודה מעייפת,
 שיגרתית ברובה. אבל עכשיו אני מרגישה ממש שמחה לעבוד ,שעות
 נוספות׳. העובדה הזאת שכל אחת עושה מטל ליכולתה היא ההרגשה

 הטובה ביותר בימים אלה״.
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 ורשות שרום!!שפחותיהם
 מיגורו תגובות על השבי! טייס סורי ״בעתיסט״ שרוף < החיוך הראשון —
 בפריסת השלום לארוסה; סיגריות - - לא בצום הראמאדאן < מבחינת הצוות

 הרפואי - חולה רגיל בפיז׳אמה כחולה.

 ם משווים

 מאת מרדכי בדקאי, כתב בטאון ח״א
 אחד־עשד טייפים ואנשי־צוות — עשרה מצרים ופדרי אחד
ות אויר  — משכויי חילות האויר של האוייב, שהופלו כקרנ
 אד כנפיונות תקיפה או הנחתת כוהות ונפלו בשבי כוחו־
 תינו, ניצלו את ההזדמנות שניתנה להם לשדר פדיפות־
 שלום לבתיהם, באמצעות שידורי הרדיו והטלוויזיה הער--

 כיים בישראל.
 אלה מהם, שיצאו שלמים בגופם
 או בחבלות קלות בלבד מן החי־
 פגעות, הנטישה או ההתרסקות,
 היו לבושים סרבלי־עבודה נקיים
 של צה״ל, והם עצמם — רחוצים
 ומגולחים (אחד מהם ביקש שהות
 להסתרק יפה לפני שהחלה מצלמת
 הטלוויזיה לפעול). אלה מהם שנפ-
 צעו, מסרו את דבר הם במיקרופון
 ומול המצלמה בבית־חולים אי־שם
 בארץ, באישורו של הרופא המטפל,
 בהיותם לבושים פיז׳אמות בחולת
 אחידות, ככל מי שמאושפז בבית־
 חולים ציבורי, חלקם בישיבה על
 כיסא־גלגלים, חלקם במיטה, כשל־
 מרגלותיהם טבלות המעקב הרפו-

 איות הרגילות.
 חלק ממוסרי פריסות השלום היו
 צוותים של מסוקי מי־ 8, מאלה ש-
 הופלו בעת שניסו להנחית כוחות

 קומנדו בשטחנו.
 התנהגות הטייסים השבויים בעת
 מסירת פריסות השלום לא היתד,
 אחידה, אלא ייצגה מגוון רחב של
 תגובות — מההכנסות עצמית עד
 דברנות להוטה ומהלך־רוח קודר
 עד להפגנה של בטחון עצמי ושח־

 צנות.
 אולם מכנה משותף בולט נמצא
 אצל הטייסים השבויים שרואיינו ב־
 בית־חולים אי־שם בארץ: הסבי-
 בה, שלא היה בה שמץ מאווירת
 המלחמה; תנאי השבי, שהם תנאי
 אישפוז רגילים, פרט לעובדה של
 אבטחת־שמירה מחוץ לחדר החולים;
 היות השבויים יחד; אך מעל לכל
 הטיפול והיחס מצד הרופאים, הא-

 חים והאחיות — טיפול הוגן להפ-
 ליא בעצם היותו מקצועי ושיגרתי
 ואנושי מצד כל הסגל, מהרופאים
 והאחיות עד הזדבשים, האלונקאים
 ועובדי הנקיה — כל זה הפיג אצ-
 לם כל חשש, אם היה. הם שמחו
 מאוד לאפשרות להשמיע דבריהם
 אל הבית הרחוק, העריכו את המח-
 ווה, ואף הפצועים קשה היו רגועים
 כולם. ועמדו בתוקף — גם מול
 קפדנותו המתמידה של הרופא האח-
 ראי — שיובא המיקרופון אליהם,

 או שיובאו הם אל המצלמה.

 הראשון, שניצל את האפשרות
 לתת־אות־חיים על עצמו הוא נקיב
 (סרן) שרוף עבדול־והאב מוסטפה,
 יליד אלכסנדריה, שמטוסו, סוהוי 7,
 הופל בקרב־אוויר שעות ספורות
 לאחר תח־לת ההתקפה המצרית,
 ביומ־כ־פורים. זהו טייס בעל מב־
 נה־גוף רזה, הנראה צעיר הרבה
 מגילו. כף ידו השמאלית חבושה.
 אחר שנטש את מטוסו והגיע לקר-
 קע שלם בכל חלקי גופו, הניח בט-
 עות, כי נמצא בשטח מצרי. הוא
 הצית נר עשן לסימון, אך החזיק
 בו במהופך ובכרוה. הוא מסר דרי־
 שות־שלום לבני־משפחתו, שמנה
 אותם בשמותיהם. ״רבים סיפרו ש-
 היחס בישראל לשבייים טוב, ובא-
 מת אני זוכה ליחס טיב״, אמר
 וסיים את פריסת השלום במלים:
 ״אם ירצה אללה, אחזור באחד ה-

 * ימים אל משפחתי...״.
 רק־ב־אוואל (רס״ר) גלאל אל־

 דין איברהים היה תותחן במסוק מי־
 8, מאל־ שהופלו בהטיסם חיילי
 קומנדו מצריים. זהו חייל מגודל,
 כהה־עור, שנראה מאושש לחלוטין.

 ויהי חושו בסוריה
 מאת צכי גוטמן

 לא רק הכוח הצבאי הסורי נח־
 לש. גם הכוח החשמלי — הודות

 לתקיפת מטוסי ח״א.
 תחנת הכוח ליד חומם, במרכז
 סוריה, שוכנת ליד אגם אליו נש־

 פך נחל.
 — הדרן לשם היתה קלה, והני־
 ווט נוח. הנוף היה נהדר, מעין

 שוויצריה קטנה, מספר טייס.
 — זוהי תחנת כוח גדולה בע-

 לת שחי ארובות ענק.
 — באיזור התחנה ירו הרבה
 נ״מ (בעיקר משדה התעופה קו־
 צר הסמוך). הפצצנו ופגענו יפה

 מאד. היתה התפוצצות ענק.
 — חזרנו בשלום. בדרך עדיין
 ראינו את ענן העשן המתנשא

 לגובה רב.
 מוסיף טייס מאותו מבנה: —
 בדרך לשם הבחנו בערבים ה־
 נוטשים מכוניות ומשתטחים

 על הקרקע.
 — הנ״מ ליד התחנה היה כבד
 מאד, והקנים היו מכוונים הישר
 למעלה. נכנסנו לתוך עשני ה־

 נ״מ והפצצנו.
 — אותה שעה היתמר עשן
 מבתי הזיקוק הסמוכים, שהופ־

 צצו קודם לכן.
 — לפני תקיפת התחנה הי־
 תמר עשן מתוך ארובותיה. ה־
 תחנה עבדה כנראה. אני פגעתי
 ״בול״ לתוך מבנה הגנרטורים.

 צ׳יזבט טרי אומר שדדיו דמ־
 שק הודיע כי מלאי החשמל ב־
 סוריה יספיק למיגור האוייב

 הציוני.
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 ״השבח לאללה, לא נפגעתי. היחס
 אלי טוב״, מסר לבני משפחתיו ול־
 0מה קרובים נוספים ואחר־כד, ב-
 פניה נוספת אל הוריו, הזר והדגיש:

 * ״אני בריא לגמרי״.
 מולזאם (סגן) באבר אמין שח-
 תה, בן הכפר שערה במחוז דומי־
 אט, היה טייס־משנה של מסוק מי־
 8. לדבריו הוא בוגר פקולטה לאג־
 רונומיה. ״אני בסדר, היהס אלי
 טוב״, מסר להוריו ולבני משפחתו
 במצרים. בעת הקלטת פריסות־
 השלום עשה מאמץ להפגין שחצנות

 לא־מעטה. משום־מה דיבר לא על
 מצרים, גם לא על ״הרפובליקה המצ-
 רית הערבית״ — שמה הרשמי של
 ארצו — אלא על ״הרפובליקה
 הערבית המאוחדת״ (קע״ם), אולי
 לכבוד ההתקפה המצרית־ הסורית ה-
 מתואמת. היה יחיד בכל אנשי צוו־
 תי־האוויר המצריים שנמנע מלהד-
 ליק סיגריה, בהכריזו — תוך גילוי
 בקיאות בקוראן — שאינו מעשן

 * בצום הראמאדאן.

 נקיב (סרן) חליל יוסוף חלים,
 גם הוא טייס־משנה של מסוק מי־8

 — גבוה, רחב־גרם אך נבוך, הוא
 נוצרי מן העדר. הקופטית, תושב
 קאהיר. ביקש להשמיע דרישות ש-
 לום לאמו ולאחיותיו (אביו נפטר)
 ולהוסיף, כי מצב בריאותו והיחס

 אליו, ״טובים, השבח לאל״.
• 

 החמישי בתור מוסרי פריסות־
 השלום היה מולאזם אוואל (סגן
 ראשון) טאהר אסעד יוסף, תושב
 רובע זמאלק בקאהיר, טייס מיג
 21, שהופל בקרב־אוויר. רגלו ה-
 שמאלית נחבלה בעת הנטישה,
 אבל היא נחבשה היטב וכבר מסוגל
 לעמוד עליה ואף להלך. ״היחס טוב
 אלי, ומשאלתי היחידה לשוב למצ־
 רים״, מסר להוריו, לאחיו ולבני־

 משפחתו.
* 

 מולאזם (סגן) מוהמד סמיר אח־
 מד אל־סאווי, טייס־משנד, של מסוק
 מי־8, נפגע בכתפו הימנית ונשרט
 בפניו כשהופל מסוקו ועדיין חש
 כאבים, אבל מצבו הוטב והוא מסו־
 גל לנוע. הוא איחל שנה טובה
 ושלח ברכה לחג הרמאדאן ולעיד
 אל־פיטר להוריו המתגוררים בש-
 ביו אל־קום, במחוז מנופייא שב־
 איזור הדלתא. חיוך ראשון על על
 פניו, כשהוסיף פריסת־שלום לארו־

 סתו.
* 

 מולאזם־אוואל (סגן ראשון) עוסמן
 איברהים אל־עספר הוא הטייס ה-
 סודי היחיד בקבוצה זו של מוסרי
 פריסות־השלום לבתיהם, שכולם מצ-
 רים מלבדו. הוא דק־גוף, בהיר־
 שיער ובהיר־עי׳גיים, שהתבלט גם
 בתסרוקת מטופחת ופאות־להיים
 ארוכות, לעומת שערם הקצוץ של
 הטייסים המצריים. הוא בן עיר
 הנמל לתקיה, ולפי אורה דיבורו
 והתבטאויותיו איש ״בעת״ שרוף.
 תחילה היסס, אם לנצל את ד,אפ־
 שרות של מתן אית־חיים (אולי
 מחשש הצפוי לו, כאשר ישתחרר
 ביום מן הימים). אחר כך נטל את
 המיקרופון ומסר את פריסת השלום
 בצורת הצהרה. ציין את שמו ודר-
 גתו. הוסיף ״אני הי, שבוי, מרגיש
 טוב״ ובאותה נשימה מנה שמות
 של כמה בגי משפחה, שאליהם הפ-

 נה את דבריו.
* 

 מוקאדם (סא״ל) סייד אחמד זה־
 רן הוא טייס בכיר, בעל מבנה גוף
 מוצק, שפם דק וראש מקריח. כמו
 יתר אנשי צוותי־האוויר המצריים
 שלהלן העביר את דרישות השלום
 למשפחתו מבית־חולים אי־שם בא-
 רץ. הוא פיקד על טייסת מי־8 ו-
 נשבה פצוע לאחר הפלת מסוקו.
 על מצחו איספלניות מצטלבות,
 רגלו האחת נתונה בגבס מעל ל־

 יפרום הקב״ה את
 סוכת שלומו עלינו
ת הרבנות הראשית ירדה ליחידות החיל בסיני ל ה ק  מ
ת הווי מסורת החגים לאוזניים וללבבות. מנשה  להביא א

 לברן, הוא שניצח אישית על המקהלה.
ת מיו-  בכל היחידות קמו סוכות החג. סוכות מתקפלו
 חדות הוכנו עבור פריסות קטנות עם סכך מן המוכן. כמו

 כן בכל אתר ואתר יש לולב ואתרוג לשימוש החיילים.
: לי  אומר קצין הדת החי

ת במדבר, כסו- לסלו  ״יה״ר שבזכות סוכותינו המסו
ת סוכת  כות ימי קדם באותו מדבר, יפרוס הקבי׳ה א

 שלומו עלינו במהרה.
! ם י י  ״זכרו: לולב בגימטריה הוא ח

 ״תברכו על ארבעת המינים, תשבו בסוכות ולמרות
 הכל תשתתפו בשמחת החג ומתוך מצב רוח מרומם הפכו

. ם ה י ל ת אשר זדו אויבנו — ע  א
 כתבנו י. בן-אמיר מוסיף :

ת כל ההכנות  הרבנות הצבאית החילית השלימה א
 לחג הסוכות. המגמה היא לאפשר לחיילי חיל האויר לחוג
ת החג בתנאים הנוחים ביותר שניתן לקיים בנסיבות  א

 הקיימות.
 בהנחיה מיוחדת שהוצאה על ידי הרב הצבאי החילי
 נאמר, כי חיילי חיל האויר יבנו סוכות בסיני, שם בנו

 אותן אבותינו, ומשם מנסה להוציאנו האוייב המצרי.
 הרבנות החילית גייסה את כל מערך המילואים
 שלה והיפנתה את כוח האדם ליחידות הלוחמות. הוראות
 ניתנו למערך המילואים הדתי לבצע כל עבודה, בשמירה,
 במטבח ועוד — על מנת לאפשר התפנותו של כוח אדם
ים של סמלי הדת אויישו. לחג  לתפקידים יעודיים. כל התקנ
ת סופקו ארבעת המינים, תוספת־יין, ותקציב להווי כו  הסו
ת הסו- מ ק ה  דתי. קציני דת סובבים בבסיסים, מסייעים ב
יסים ביוצאם  כות, מעודדים את צוותי הקרקע ואת הטי

 לקרב.
 הרבנות הצבאית של חיל האויר הוציאה הנחיות
ת ת הסוכות. יהיו אלה סוכות מתקפלו מ ק ה  מיוחדות ל
 שיכוסו במחצלות, כדי למנוע את דליפתו של אור החוצה.
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 במועדון טייסת קרב
, כתבת בטאון ח״א י כ א ר ז מ נ  מאת ו

 השעה היתה מעט אחרי עשר בבוקר. במועדון טייסת סקייהוק היו
 אותה שעה הטייסים ישובים על הבורסות הרפודות, בסרגלי טיסה,
 ממתינים לקריאת המבצעים. כמה מהם הסירו את כריות הישיבה
 מן הבכות, הניהון תחת ראשם וחטפו תנומה על הריצפה. מצב

 הרוה מרומם.

 כלכלה באוניברסיטת באר־שבע (שנת
 ראשונה), אך מסיבות שאינן תלויות
 בו לא ניגש לבחינה. איפה היה ב־

 אותה שעה ?
 — הייתי בצפון, הה! משיב כ־
 לאחר־יד. הקליעות, אני סוחטת מס־
 נו, היו מדוייקות. עשרות טנקים הע־
 לו עשן עד שמטוסו רעד מן ההדף.
 איך הבחין בין הטנקים שלנו ל־

 טנקי האוייב?

 — זוזו מערבה, מבקש אחד הטיי־
 סיס, שחזר כרגע ממשימה, והשורה
 הנינוחה מסיטה עצמה למערב הספה.

 — אלעל ממזרח ל... הוא מודיע.
 אגף אלעל שבמועדון (הם המילוי
 אימניקים — או ״האבות״ בפי הטיי־
 סיס הצעירים) קורנים מנחת. די, אחד
 ״האבות/ מרביץ שאלה: ואיפה

 ארקיע?

 פרט לילדים

 פותחים את הטלוויזיה. סרט אני־
 מציה לילדים. אוגי הברווזון הקטן
 מטפס על מטוס קטן, מנסה להתניע
 ונכשל. העלילה תופסת את החברה.
 מתכנסים לחצי גורן סביב הטלוויזיה
 ומלווים בהתעניינות את קורות אוגי.
 הברווזון אינו מוותר, מתניע שוב
 ו...מצליח! ״אני טס! אני ט־ם!״
 שמח אוגי בקול הצייצן. ברגע הם־
 ראתו של אוגי יוצאת רביעייה לגיחה
 בגזרה המצרית. ידיעה טריה: כוחו־
 תינו בהתקדמות בחזית המצרית. ב־
 שידורי ישראל משודרת הודעה ל־
 מישה חסיד. שתי בנות נולדו לו.
 האשה מודיעה שהכל יהיה בסדר.
 בתל־אביב האמירו מחירי תפוחי ה־
 אדמה. טייס־קרב צעיר שמלחמת
 יום הכיפורים היא המלחמה הממשית

 הראשונה שלו, ממורמר במקצת.
 — הרי הטייסת שלנו היתה צרי־
 כה לצאת לחמשת שדות התעופה ב־
 סוריה, ובסוף לא היא שיצאה. את-
 מול היה צריך להיבחן בחינה ב־

״ ם נ ע מ  ל
ת צ פ ה ע מ ג מ  ה

! ר ו מ  ש
! ד ו  ע

ה ך 1 ־ 1 1 ! ת 1 1  ב

 ברך, אבל הרגשתו הכללית טובה.
 הוא העביר שלומות לאשתו ושלו-
 שת ילדיו בקאהיר, סיפר כי הופל
 ונשבה, והרגיעם בציינו כי ניתן לו

 ״טיפול רפואי מושלם״.

 גם מולאזם (סגן) ג יהא ד פאוזי
 אסעד, טייס מיג־ 21 שהופל בקרב
 אוויר, ציין בדרישת השלום למש-

 פחתו, לקרוביו וידידיו בקאהיר —
 שמנה אותם בשמותיהם — כי ניתן

 לו ״יחס טוב וטיפול נאות״.

 ראיד (ר0״נ) אהמד ממיר ע׳יס,
 טייס יחידת מסוקי מי־8, השמיע
 דבריו לתוך המיקרופון בהיותו
 קשור לצינור האינפוזיה. הוא נפ-
 צע קשה למדי, ואת דבריו המעטים

 — שמו וכתובת בני ביתו במצרים
 — מסר תוך אתנחתות ובציינו את

 * הטיפול הרפואי הטוב הניתן לו.
 בנסיבות דומות דיבר לתוך ה־
 מיקרופון גם רקיב (רס״ל) סייד
 מוחמד אל חומוסאני, מכונאי מו-
 טס, שכל רגלו הימנית קבועה בג-
 בס. אף־על־פי־כן מסר, כי מר-
 גיש הוא בטוב וכי היחס אליו נאות.
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 מעט לפי סינזני זיהוי, מעט לפי
 שיקולים אחרים. ״קצין המוראל״
 של הטייסת, שהחל בתקיפות מב־
 צעיות עם אור ראשון הבוקר, מבקש
 למסור ד׳׳ש לאמו בנוסח הבא: ״הבן

 בריא, שלם, אוהב ומתגעגע״.
 אל המועדון נכנסת שי, פקידת ה־
 טייסת החדשה. חולצה הודית צהו־

 בה, שאפשר לומר עליה הרבה דברים
 אך בשום אופן אי אפשר לומר עליה
 שהיא אטומה, ההערות הלבביות מת־
 עופפות במטחים. מתעורר ויכוח ו־
 החבריה מתחלקים לשני מחנות. מח־
 נה א׳ בעד וגם מחנה ב׳ בעד —

 אבל בעד יותר.
 מישהו נוטש את הוויכוח, קם מ־

Id 7) 
א — רכ־אלוף (מיל.) כר לכ גויים למילואים. כמצרים חוששים י  ה

. ה ר ה ס  כי שר המבחר והתעשיה יתחיל לעשות מהם מ
א — חוסיין ממשיך להלחם עד החייל הסורי והמצרי האחרון. י  ה

א — מתפלל חיום, כסוכות, מתחת לפכד (ההשוואה) שעל ו  ה
 קפדתו

א — קרא שדליה לביא רוצה לחזור לארץ ולעשות הכל. גדוד י  ה
 שלם של לוחמים נכון לקלוט אותה מיד

א — קרא מודעה כעתון: ״אבד בלב פודל קטן. המוצא הישר י  ־
 מתבקש להתקשר ללא דיחוי עם.״״. איש איש ועסקיו.

א — אדם מבוקש וחשוב בימים אלה. הגיס של אח אשתו הוא י " 
 טייס

א — יעקב מאליק הרוכי נתקף בהיסטריה במועצת הכטחון י  ה
 בניו־יורק. במוסקבה, כמצבו, היה ככר מאושפז

א — שמע כי אתמול לפנה״צ הופלו בסוריה 17 מיגים וציפה י " 
 ל״מיג״ ה־18 בכדי לברך כה לח״י

א — שדה התעופה כדמשק הותקף ע״י מטופינו ונפגר לתנועת י  ה
 מטופים אזרחיים. טרם כאח כקשה להפנות את כל המטוסים

 ללוד
א — יקה. איננו יודע מה לעשות. מחר יש לו התייצבות מילואים ו  ה
 תקופתית באיזור תל־אביב והוא לוחם עתה באחד מבסיסי

 החיל בדרום הרחוק —
א — הלוחם משחק שש בש. הוא מוצב ככקעת הירדן ו  ה

א — תורם דם י  ה
א — לא נקרא למילואים ומרום עצבנות משחק קלפים מפוקד ו  ה

 עד ערם
א — תמיד מרגיש שאשתו חושדת בו כאשר הוא מדווח לה: י  ה

״ • ת ו ג ו ז  ״טסנו ב
א - התקלח י  ה

א — משתמט מ...שינה ו  ה
א — כתב צבאי. כימי שלוש הוא עורך מדור האופנה ו  ה

 בנערינו
 ובזקנ<נו

ד ל  נ

 חג שברח

 משה הדר

 מקומו בחוסר סבלנות. מסתבר, ש־
 הנ״ל חזר הבוקר מלונדון הישר אל
 שירות המילואים שלו בטייסת ו־
 עדיין לא יצא לגיחה מבצעית. — זה
 לא יתכן, הוא ממלמל, אני הולך
 ללחוץ על המבצעים. מצטרף אליו
 עוד טייס, שגם לו נמאס להמתין.
 שוב מהדורת חדשות: מטוסי חיל ה־
 אויר בלמו נסיון תקיפה מצרי, הפי־

 לו חמישה־עשר מיגים.
 העיניים זוהרות, אך בכל זאת,
 משהו מטריד את החבריה• והשאלה

 היא ״היתחתנו או לא יתחתנו?״
 מסתבר שחתונותיהם של שני טיי־
 סיס מהטייסת עמדו להיערך הערב.
 קרוב לוודאי שגם ייערכו, אם להם־
 תמך על הכרזתו של החתן (על רקע
 המשך החדשות): מה זה לא תת־
 קיים?! אני לחוץ! שקט פתאומי.
 כמה טייסים נקראים לקבלת תדריך
 לפני יציאה. תקיפת יעדים בתעלה.
 המפות פרושות. הראשים רכונים.

 מתח קשוב, רציני, שקט מאד.

 מופע מוחץ על הדשא

 במועדון מתארגנים במהירות לבלי־
 מת הקנאה ביוצאים. נזכרים בג־
 ששים שבאו אתמול לפתע, אירגנו
 מופע מוחץ על הדשא, כשהם מאל־
 תרים פיליטונים ושירים על שמות
 הטייסים שנקראו ברמקולים למשי־

 מה.
 ״באו, התיישבו פה על הדשא והיו
 כל־כך נרגשים עד שנמנמו,״ מספר
 טייס (״אני נראה כמו ילד, אבל אני
 כבר משתחרר בחודש הבא!״). מי־
 שהו מבקש מאחד האורחים במועדון,
 כתב רדיו, שישמיע להם את הכתבה
 המוקלטת. הכתב נאות ובדומיה ה־
 משתררת נשמע קול עבה, המי
 שבח את עוצמת המטוס שעליו הוא
 טם. משום מה פורצים החבריה ב־
 צחוק פראי. כנראה שהטון הדרמטי
 במקצת שבו נאמרו הדברים הוא

 שמרטיט את גרונם.
 הטייס שבלעדיו אין הווי הראוי
 לשמו, מפריח מייד אסוציאציות שנו-
 נות, הנאמרות בטון רציני של ה־
 כתבה המוקלטת. בחדר המבצעים ה־
 סמוך למועדון מתקבלת ההודעה כי
 הרביעייה שיצאה לגיחה בגזרה ה־
 מצרית, נחתה• דיווחו של טייס ה־
 קרב הוותיק, הוא קצר מאד וענייני:
 ״באתי לתעלה, זיהיתי את המטרה,
 זרקתי את הפצצות, שיחררתי אותן
 עד אחת, הרגשתי שמבחינה טכנית
 הכל כשורה. ראיתי את ההתפוצצו־
 יות בכיוון המטרה. הבהקים והת־
 פוצצויות ופטריות. הסתלקתי מהר.
 ירו לעברי טילי קרקע־אויר, שחלפו
 גבוה מעלי. חזרתי בשקט ובשלווה.״
 ואלי הוא מחייך: ״ואת תכתבי
 שלפני שמחת־תורה תהיה שמחה ל

 יהודים״.
 כתבתי.
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 צללית המטוס נבלעה
 בענני האבק

ו ה כתב בטאו! זז״א מאת א י ר -

 בסים ח״א קידם היום את פני במצב רוח משופר. טילי
 קרקע־אויר של האוייב משותקים ברובם. כוחותינו
 פשטו על עמדות הטילים ופגעו במרכז העצבים של-
 הם. פעילות המטוסים מתרכזת היום יותר ויותר ב-
 פגיעה קשה ככל האפשר בצבאות האוייב בצידם
 שלהם ובכיסי הכוחות הלכודים בשטחנו. על פעולות
 אלו זוכים טייסינו בהילה של זוהר וגבורה. אלה ה-
 מסייעים בידם נשארים מאחורי הקלעים. החלטנו
 לחשוף היום את פעילותם הבלתי זוהרת אך המאד־

 חשובה של המסייעים.
 בעוד מבנה פנטומים עושה דר-
 כו מן המסלול מעלה מעלה עטור
 חימוש׳ ניגשנו לשוטרי התנועה ב-

 בסיס — פקחי הטיסה.
 במגדל זכוכית כהה וממיזג־אויר
 יושבים הפקחים איש איש בעזרתו.
 קצין המגדל מפקח על הצוות, ה-
 עובד בשיטת הכוננויות. ברגע ה־
 חורג מן השיגרה נכנס הצוות ל-

 כוננות מיוחדת.

 לפתע מוכרזת כוננות
 כל שניה בדקות הכוננות עשויה
 להציל חיי טייסים בשעת מבחן. קלי־
 טה לא נכונה, דיווח לא :ילון, ופיזור
 נפש עלולים לגרום לתאונה, הרס
 ציוד, או׳ במקרה הגדוע, לאבדן

 חיי אדם.
 לפתע מוכרזת כוננות. מטוס פנ-
 טום נחת ועם הנגיעה במסלול ניתק

 מצנח הבלימה שלו. הוא הרים מייד
 חרטום, וניגש לנסיון נחיתה נוסף•
 הטייס הוד־ע שייתכנו בעיות
 עצירה. כדי למנוע נזק הודיע הטייס
 כי הוא עשוי להשתמש בכבל ה-

 בלימה.
 המגדל התארגן מיד לטפל במקרה•
 צוותי כיבוי־אש. אמבולנס וטכנא־

 מתקן הכבל יצאו אל המסלול.
 הכבל עומד באופן קבוע על גל-
 גלו כשהוא מוגבה סנטימטרים אח-
 דים מן הקרקע. המטוס, בהגיעו
 לנחיתה מוריד וו־עצירה ונתפס ב-
 כבל. במידה שנסיון זה אינו עולה
 יפה׳ כאמצעי אחרון מצוייה רשת
 בסוף המסלול הקולטת את המטוסים

 לתוכה.
 המטוסים ממריאים ונוחתים כל

 הזמן.
 חיים מספר על מעט מפעילות
 המגדל: ״קורה למשל שמטוס מודיע

 על פגיעה. בסיס־האם מתכונן ל־
 קבלת המטוס הפגוע. עם היוודע
 פרטי הפגיעה אנו מתקשרים אל ה-
 טייסים ומתייעצים עמם. לעתים, אנו
 מביאים ט־יס אל המגדל, כדי שיוכל
 לקיים קשר עם הטייס באויר. ב־
 מקרים חמורים מזניקים מטוס ש־
 ילווה את המטוס הפגוע ויתד ־ך אותי
 וימסור לו מידע במידה שמכשיר־ו
 אינם פועלים. כמו־כן, בודק המטוס
 השני את חומרת הפגיעה עוד ב-

 היות המטוס הפגוע באויר״.
 אחד הגופים העובדים בקשר הדוק
 עם המגדל הוא אגף כיבוי האש.
 ראש יהידת הכיבוי מספר: בהו-
 דעת הזנקה אנו נכנסים לכוננות.
 חלק מן הכבאים לובש חליפות אז־

 בסט.
 מטוס קרב שיצא להמראה והפסיק
 את המראתו הודיע על אי־שמישות
 הבלמים. המטוס עמוס התחמושת
 נבלם ברשת כשגלגליו בוערים.
 היתד, סכנת התפוצצות. על אף סכנה
 זו התקרב הצוות אל המטוס, כיבה
 את הגלגלים הבוערים, דאג לקרר
 אותם כשצוות אחר מסייע לטייס
 לפתוח את חופת המטוס וקורע ב־

 סכינים את חגורותיו.
 אנו מבקשים מהכבאים להתלוות

 אלינו לצילום על הרכב.
 ובדיוק אז — אזעקה.

 מטוס קרב המתכונן לנחיתה ה־ד-ע
 כי בלמיו אינם פועלים.

 עם נגיעת המטוס בקרקע נוסע
 רכב הכיבוי לצד המטוס כשצללית
 המטוס נבלעת בענני אבק שמעל־ם

 כלי הרכב.
 לרווחת הכל — נבלם המטוס ב-
 כבל הבלימה והטייס הסיע את מטו-

 סו לעמדת חנייה.
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 גלי ו ן
 מס.6

 ט״ז תשרי תשל׳׳ד

 12 באוקטובר 1973

 טייסים סוריים נוטשים מטוסים
 מעל שדות שלא ניתן לנחות בהם

 טייס פנטום שב זה עתה מגיחה מעל סוריה. המבנה
 שלו תקף בסיס אוייב בהפצצה מטיבית. בתחילת דר

 תקיפה הושמד חלק גדול מן הטילים סביב הבסיס.

 ״העליונות האוירית שלנו ברורה.
 הפורים לא מפריעים לנו. היו מיגים
 סביב, אבל אין לנו זמן ואפילו לא
 תיאבון להפיל מטוסי אויב. כיום

 גשר שנפגע באיזור פירדן. משמאל, תנועת רכב בדרכה לגשר.
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 נטויה ענקית עד rr השמיים״
1• פנטום את אר ט1  כן־ חי
 מתקני הדלק הסוריים הדולקים

 מאת רזי גוטרמן, כתב בטאון ח״א

 חיל האויר ״דיבר״ בחזית הצפונית גם ביום הששי לקר-
 בות (אתמול). פעולותיו המגוונות מאז ראשית המלחמה
ות י ת אותותיהן יותר ויותר ומביאות להתפתחו  נותנות א

 חשובות בחזית זו.
 מפקד אחד מבסיסי חיל האויר, שטייסיו הולמים ב-
 אויב ללא הפסקה, אמר בתשובה לשאלתי כי החזית
 הסורית ״נמצאת עתה בנקודת מפנה חשובה. ממצב של
 תנועה מערגה עברו תחילה הסורים לעמידה כללית ול-

 אחר מכן החלו זזים לכיוון מזרח.״
 היא הדגיש כי פעילות מערך
 הנ״מ של הסורים הולכת ונחלשת
 ובמקביל חוששים הם להעלות
 מטוסים לקרבות אויר. במיהה ש-
 נערכים קרבות כאלה הרי שהתוצ-
 אות דומות לאלה שידועות לנו
 מהעבר הקרוב והרחוק. גם ביום
 השישי כביום החמישי לקרבות
 היתה יד טייסינו על העליונה בכל
 קרבות האדר שנערכו בחזית ה-
 צפונית. מפקד הבסיס הוסיף ואמר,
 כי חיסול ה״בעיה הסורית״ יאפשר
 לאחר מכן לטייסיגו להתפנות בייתר

 שאת לחזית הדרומית.
 ״האם יש שינוי כלשהו ברמתו
 של הטייס הערבי כפי שהיא מת-
־  גלית לטייסינו במלחמה זז — נ
 השוואה למפגשים קודמים עמם 1״

 — שאלנו.
 ,,אין שינוי ברמה״ — אומר ה-
 מפקד, המדגיש כי בכל המפגשים
 איתנו הם מופלים ואילו תקיפותי׳הם
 על כוחותינו מביאות תוצאות אפ-

 סיות.
 ״חיל האויר ימשיך ויגביר את
 הקצב״ — מסכם מפקד הבסיס ב-

 אופטימיות רבה.

 חיל האוויר תקף גם אתמול, היום
 השישי לקרבות, מטרות רבות בסו-
 ריה — הן בקו הקדמי •והן בעומק.
 טייס פנטום, שהזר ממשימת תקיפה

ם י מ ו ט נ פ  ה
ה י ר ו ס ו ב פ ק  ת

 מאת צבי גוטמן
 בערב סוכות אחה״צ הותקף
 שדה תעופה גדול בצפון סוריה
ל ק ת  ע״י מבנה פנטומים, שלא נ

 בכל התנגדות מקומית.
ה היתה ארוכה ומעיי- ס י ט ה  ״
ד הטייסים. הני- ח  פת, מספר א
 ווט היה מדוייק. הנוף יפה —
 אדמה אדומה עם בתי חמרה

 עגלגלים.״
 ״ליד השדה לא היו נ״מ או
 טילים. פגענו במסלולים ובמ-
 טוסים. מבנה נוסף שלנו פיט־
 רל באיזור והבריח מיגים אח-

 רים שהיו בקרבת מקום."
 ״בדרך חזרה ציפה לנו על ה־

 חיף מעט נ״מ.״

 בסוריה, סיפר על פגיעות מוצלחות
 ביותר. הוא היה בין הטייסים ש-
 תקפו את שדה התעופה דמייר בסו-
 ריה ודיווח על ההפצצות האינטנסי-
 ביות במקום ועל היפגעותם של
 מיתקנים רבים בשטח. בדרכו חזרה
 שולחו לכיוון הטייס כ־6 טילי קר־
 קע־אוויר, אך הוא הצליח להתחמק
 מהם וחזר בשלום לבסיס. למרות
 נסידנות הפיגוע של סוללות הטילים
 הסוריות, מדגיש הטייס כי חש שה-
 פעם (אתמול) היתד. האש מן ה-
 קרקע הרבה יותר דלילה מאשר
 בראשית המלחמה, עדות להצלחתם
 של כוחותינו לפגוע בעמדות אלה.
 את המראות שנתגלו לעיניו בעת
 שחלף מעל מתקני הדלק הפוריים
 הדולקים תיאר טייס הפנטום ״כפט־

 ריה ענקית עד השמים״.

 מצב רוח מרומם גילינו בטייסת
 מיראז׳ימ בבסיס. מאז פרצה המל-
 חמה הפילו טייסי הטייסת כ־30
 מטוסים בקרבות אוויר, כשאנשי
 צוות הקרקע כמעט שאינם מספיקים
 ״לעדכן״ את ציורי ההפלות על

 המטוסים.
 הערפד, רבה על עבודתם של
 אנשי צוות הקרקע הביע בפנינו
 טייס פקייהוק ותיק. לדבריו, מגיעים
 להם כל השבחים האפשריים על
 עבודתם הנפלאה. כושר הביצוע
 שלהם מבר הפך למסורת, הן באי-
 כות ההן ברצון הטוב שהם מגלים,
 ובקצב שהם עובדים. ״אני מאחל
 לכל חילות צה״ל רוח צוות, כפי
 שיש לאנשי צוות הקרקע שלנו״.
 על המצב בחזית עצמה אמר
 •הטייס: ״מבחינת חיל האוויר הרי
 שבגיזרד, הצפונית אנחנו הגענו
 למצב כזה שאפשר להמשיך ולהבות
 באותו קצב שאנחנו עושים עכשיו,
 במשך זמן ארוך מאוד. התחושה
 שלנו היא שרוחו של הלוחם הערבי

 (תמשך בעמי הבא)

 מהווה הפלת מטוס פרט קטן. אנחנו
 מתרכזים בתקיפה ובהוצאת בסיסי
 האויב מכלל פעילות. הפצצנו היום
 את מסלולי הבסיס. תוך כדי הפצצה
 הגיעו שישה מטוסי מיג, אשר ניסו
 מן הסתם להפריע לנו במשימה,
 אולם ללא הצלחה. המיגים, אשר הס-
 תובבו כמו יתושים, הגיעו למצב של
 אזילת הדלק. אולם כאשר ביקשו
 לנחות נסתיימה ההפצצה שלנו ו-
 מכלולי שדה התעופה היו פגועים
 ולא ניתן לנחות עליהם. טייסי ה־

 מיגים הסוריים נטשו את מטוסיהם
 כשהם שלמים ושמישים, רק משום
 שלא היה להם היכן לנחות, ולא היה

 באפשרותם להגיע לבסיס אחר.
 חמישה מטוסים אבדו לאויב ה-

 סורי.
 זמן קצר לאחר שחזרו מהשדה

 יצאו המטוסים לגיחה נוספת.
 מהירות היציאה לגיחה הנוספת
 מתאפשרת כמובן הודות לעבודתם
 הבלתי רגילה של צוותי הקרקע.
 אנו מבחינים במבנה של פנטו-

 מים השב מן הזירה. אנו אצים רצים
 למטוסים. צוותי הקרקע עטים על ה-
 מטוסים, מסייעים לטייס לרדת, וה-
 שאלה הראשונה מתוך מטח השאלות
 היא: ״לאן נפלו הפצצות שלנו י״
 צוותי הקרקע רעבים למידע על
 אודות מטרות, וחימוש, שאותו הצ-
 מידו למטוסים שעתיים קודם לכן.
 ,.יצאנו לדפוק גשר ליד פורט־
 טאופיק. שיחררנו פצצות וחתכנו
 את הגשר ליד הגדה המצרית של

 התעלה״.
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 המטוסים הנגועים תחוים
 לשיחת מבצעי תוך שעות

 מאת אריה אכנרי, כתב בטאון ח״א

ן בי  אילמלא חזיתי זאת במו עיני הייתי מתקשה להאמי
סים אשר נפגעו בטילים ובאש  הדבר ניתן לביצוע. מטו
 נ״מ מהקרקע בעת פעולות תקיפה ויירוט, הוחזרו לטיי-
ת מבלי שניתן היה להבחין ו ר ו פ ת ס ו ע ת תוך ש  סו

 בלל בכך שלפני זמן קצר היו במצב בלתי שמיש.
ה אוי־ ק ז ח  אילמלא שהיתי במחיצתם של אנשי יחידת א
/ לא  רית ועקבתי מקרוב אחר קצב עבודתם ״המטורף׳

 הייתי מעלה על דעתי שהדבר אפשרי.

 אילמלא ביקרתי במעבדות ובבתי
 המלאכה ושוחחתי עם העובדים —
 חיילים סדירים, אנשי קבע, אזר-
 חים ואנשי מילואים — הייתי מת־
 קשה להבין כיצד נוצרת הרמוניה
 תוך זמן קצר בתיאום ובדביקות

 במטרה שאין למעלה מהם.
 אומר מפקדה של היחידה : — בכל
 ימות השנה אנחנו עובדים קשה
 ואפילו קשה מאד. אבל, בימים אלה
 אנחנו עובדים עס שעון סטופר ביד.
 מטוס פנטום שהיינו מתקנים ומחזי-
 רים לשירות קרבי תוך פרקי זמן
 מסויימים מוחזר עתה תוך שעות
 ספורות. החלפת חלקים בסקייהוק.
 שהית־ אורכת יום־יומיים נמשכת

 היום מקסימום שעה.

 ישנים שלוש שעות
 ביממה

 — האנשים עובדים כאן ללא
 הפסק מאז פרצה המלחמה וישנים
 מקסימום שלוש־ארבע שעות ביממה.
 מסתבר ש״כמות השינה״ הזו אינה

 (סוף מהעמוד הקודם)
 בגבול הסורי היא מדוכדכת לחלו-

 טין״.
 חג הסוכות הישרה אתמול, ביום
 השישי לקרבות, אווירה חגיגית ב־
 טייסות. בטייסת סקיי׳הוקים מצאנו
 טייסים שסעדו בסוכה, שהוצבה בח-
 צר הטייסת, בעוד אחרים ניצלו את
 ההפוגה בין טיסה לטיסה ל...משחק
 פינג־פונג. בטייסת פנטומים צפו
 הטייסים בתוכניות טלוויזיה בעוד
 אנשי המיראזיים מיהרו ״לחטוף״
 את בטאוני הקרב של חיל האוויר,
 כדי להרוות צמאונם בידיעות מכפי־

 פיס אחריס של החיל...

 מתייחסת לכל האנשים. רס״ר א.,
 קצין טכני במוסר לשיפוץ מטוסי
 סקייהוק אומר: — מיום כיפור
 בצהרים עד היום בבוקר ישנתי
 שעות ספורות. איך אני מחזיק מע־
 מד י אני בעצמי לא יודע, אבל
 האנשים הולכים לישון ברגע שהם
 מרגישים שאין להם כוחות יותי
 ושיריהם, עיניהם ושאר אבריהם

 אינם נשמעים להם.
 בהתאם למקובל נעשים התיקונים
 השיגרתיים בטייסות עצמן. תיקונים
 מסובכים יותר הדורשים מומחיות
 מיוחדת ושימוש במכשירים שונים,
 נעשים ביחידת אחזקה זו של החיל,
 החולשת הן על בתי המלאכה שלה
 והן על ״הסניפים״ בבסיסים השונים.
 כאשר פרצה המלחמה הנוכחית
 הוחל במיון המטוסים הפגועים ש־
 טייכיהם הנחיתום בשלום. כטייסות
 עצמן עסקו המכונאים בהחלפת הל־
 קים פגועים ובשיפוצים קלים, על
 כנת להחזיר את המטוס ללא דיחוי
 לטייסת. במקרה של תיקונים מסוב-
 כים יותר הועברו המטוסים ליחידת

 האחזקה האוירית•

 מתקנים מטוסים
 עם נזקים חמורים

 כל עוד התיקונים הם לא ב־

ת בשדה התעופה ו ע י ג  פ
ן של  קויסנא. בחלק התחתו
ה במגדל ע י ג  התצלום פ
 הפיקוח. בהמשך התצלום
 פגיעות במתקני השדה. כן
1 7 ג ־ י  נראים מטוסי מ

ים נוספים  ומתקנ

 סבורות
 חלקים המסובכים של המטוס אפשר
 לבצע אותם בבסיסים, אומר סגן
 מפקד היחידה, ורק במקרה שהנזקים
 הם אינטגראליים בגוף המטוס וב־
 שורשי הכנפיים מגיעים המטוסים

 אלינו.
 במוסך המרכזי לתיקון מטוסי ה־
 סקייהוק הפגועים אנו פוגשים ב־
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 קבוצה מתוגברת של מכונאים ה־
 עוסקים בתיקון מזורז של כמה מטו-
 סי סקייהוק, אשר נפגעו בזנבותיהם
 באמצעות טילי־כתף. מכתבר שה-
 טילים הללו מגלים ״חוש־ריח מפו־
 תחי׳ לאזורים חמים במטוס, והזנב
 הוא איזור כזה. כמה מטוסים נפגעו
 גם בבטנם, בכנפיהם ובמקומות אח־
 רים. סגן מפקד היחידה אומר : —
 המטוס־ם הללו הם חזקים ביותר.
 טייסים החזירו מטוסים שנפגעו ב־
 צורה קשה ביותר והחזיקו מעמד

 עד לבסיס.

 הפרמיה: מספר שעות
 שינה

 בהתאם לנוהג• מוחלפים החלקים
 הפגועים בחלקים חדשים, על־מנת
 לא לעכב את המטוס הפגוע ואילו
 החלקים הפגועים מועברים לתיקון
 יסודי בבית מלאכה אחר. במתקן
 זה, שבו משפצים את החלקים הפגו־
 יעים, פגשנו שלושה עולים חדשים,
 המתגוררים באשדוד ועובדים כאזר-
 חים בבסיס. אחד מהם, לזר בן 34,

 היה בארץ מולדתו צלם במקצועו.
 כיום הוא טכנאי.

 — למדתי כאן מקצוע חדש ואני
 מאושר שאני תורם את חלקי לח״א,
 הוא אומר. כואב לי רק שלא מילאו
 את בקשתי ולא שלחו אותי לסיני,
 להילחם• אני יודע להשתמש היטב

 בנק׳׳ל.
 חברו לצוות, מנדל בן ד׳,־24, או־
 מר: — כל העולים השוהים בארץ

 רוצים להילחם.
 האחראי עיל בית המלאכה: —
 בזמנו התלבטנו בבעייה של מחסור
 בכוח־אדם ולבסוף עלה הרעיון ל-

 נסות עולים בעבודה טכנית. אני
 מוכרח לציין שהנסיון עלה יפה
 מעל־המשוער. אלה הם העיבדים
 החרוצים ביותר, בעלי תפוקה לא־

 נורמאלית.
 האם נהוגה כאן שיטת הפרמיות
 והנורמות י אני שואל ״שאלת תם״.
 האחראי על בית המלאכה: — מי
 שמבצע עבודה רצופה של כמות
 שעות נוספות מקבל פרמיה משתלמת

 ביותר — מספר שעות שינה.
 בבית מלאכה אחר עוסקים העוב-
 דים בשיפוץ מטוסי פנטום. חלקם
 נמצאים בתהליך שיפוץ רגיל ו־
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 חלקם הובאו לאחר פגיעה בטיסה
 מבצעית. סגן מפקד היחידה ניגש
 אל אחד הפנטומים׳ שעליו רובצים
 אותה שעה כתריסר טכנאים, ושואל
 את הקצין הטכני של המוסך, א.,

 מתי המטוס יהיה מוכן לתזוזה.
 האחראי על המוסך: — אני חושב
 שבעוד שעתיימ־שלוש אפשר יהיה

 להחזיר אותו לטייסת.
 סגן מפקד היחידה: — בעוד חצי
 שעה יבואו לקחת אותו. אני מקווה
 שבעוד שעת־ים־שלוש הוא כבר יח-
 זור מטיסה מבצעית לבסיסו. הקצין
 הטכני מבין את הרמז. אחד מאנשי
 המוסך, ד״ נהג במקצועו האזרחי,
 אומר: — האמנתי לתומי שלא אר-
 אה עוד מלחמות. אני כבר שבע־
 מלחמות. עברתי כבר ארבע מלח-
 מות : מלחמת העצמאות, מבצע קדש,
 מלחמת ששת הימים, ומלחמת ה-
 התשה. והנה אני שוב כאן. אני לא
 יודע מדוע, אבל בכל פעם שאני
 בא לכאן׳ אני מקבל כוחות בלתי
 אנושיים וממש ממריא יחד עם ה-

 מטוס שאני מתקן.
 אנשי השירות הסדיר אינם מת-
 ביישים ללמוד מן הוותיקים. אלה
 ואלה מוצאים ביניהם שפה משותפת
 ומסייעים בהדרכה ובידע מקצועי.

 שימוש במחשבים
 למיון אלפי פריטים

 עולם בפני עצמו מהוות המעבדות
 ובתי המלאכה לתיקון החלקים ה-
 עדינים והקטנים של המטוסים• מס-
 תבר שהיחידה מפעילה מחשבים כדי
 להתגבר על מיון אלפי הפריטים
 שבמטוס וכדי לקבל תשובות לשא-

 לות שונות המתעוררות.
 באחת המעבדות הללו אנו פוגשים
 ליד שולחן אחד אזרח וחייל סדיר.
 השניים עוסקים בתיקון חלקי ממד
 שור אלקטרוני של מטוס פנטום.
 הם מסתייעים במכשירים עדינים ב-
 יותר. האזרח, העובד ביחידה כבר 17
 שנים אומר על החייל הצעיר שיושב
 לידו: — יש לו דווקא תפיסה
 טובה. הוא בהחלט יכול לחתום קבע
 ולהמשיך. א., האחראי על המעבדה,
 אומר: — אני מוכן להחתים אות־

 כבר עכשיו, שנה לפני שיחרורו.

 בנות מבצעות
 עבודות מיבשור

 במעבדה סמוכה עוסקים בהכנת
 מיכלי חמצן לטייסים• במעבדה זו
 עובדות גם כמה חיילות, אשר התמחו
 בנושא זה בעת שירותן הצבאי. ה-
 אחראית עליהן אומרת : — אני בטו־
 חד, שבנות היו יכולות לבצע כאן
 עבודות מיכשור מסובכות יותר מ-
 אלה המוטלות עליהן, ובאמת מש-

 תדלות להדביק את קצב העבידה
 המטורף. אנו ממשיכים בסיור ו-
 מגיעים לבית־מלאכה לתיקון מכשירי

 ניווט מדוייקים.
 — יש חלקים במטוס הנפגעים ב-
 מלחמה לאוו דווקא מאש האויב
 ומטיליו, אלא גם תוך כדי שימוש
 מואץ ותקלות אחרות. תפקידנו ל-
 החזירם לשימוש מיידי׳ אומר ה-
 אחראי. כמו בבתי מלאכה אחרים,
 גם כאן, שורר נקיון מופתי והעובדים
 לבושים חלוקים ירוקים ללא רבב.
 לעתים, דומה שמעבדות ח״א משו-
 לות למעבדות בית־חולים ואפילו...

 הריחות זהים.
 חיל האויר עשה את ההכנות ה-
 דרושות לכך כבר לפני שנים רבות,

 מתוך שאיפה שאף אחד ממטוסיו
 לא יקורקע אפילו לשעה קלה בגלל
 מחסור בחלקים. לשם כך, קיים מחסו
 עצום של חלפים חדשים. במקביל
 לכך קיים מחסז־ציוד ׳מוחזר, שבו
 מאוחסנים החלקים אשר שופצו מ-
 חדש והם כשירים להרכבה במטו־
 סים. לא מן הנמנע איפוא. שחלקים
 פגועים אשר הורדו ממטוסים ביו־
 מיים־שלושה של המלחמה יורכבו

 כחלקים חדשים במטוסים אחרים.
 מסכם מפקד היחידה: — אנו
 מסוגלים לשפץ לא דק מנועים, חלקי
 חשמל וציוד הידראולי, אלא גם
 טילים. עוד יסופר בתולדות ח״א על
 מעלליה של יחידה זו ועל חלקה

 במלחמה.

 ה״טנקיסט־טיינר - התחיל
 ב״םקייהוק״ וסיים ב...טנק

 מאת רזי גוטרמן, כתב צבאי

 בין סיפורי הגבורה הרבים על אומץ הלב המופ-
 לא והתושיה שמגלים במלחמה טייסי חיל האויר,
 ישנם גם כאלה שפשוט קשה ״לעכלם״. אחד מאלה
ק בן 22, יליד חיפה, הו י  הוא סיפורו של טייס סקי
. . . ן ו כ י  שבמלחמת ששת הימים היה עדיין תלמיד ת
סו של הטייס על ידי טיל  במלחמה זו נפגע מטו
 קרקע-אויר, שעה שתקף מטרות בחזית הסורית.
סו הפגוע והצליח לצנוח  הוא נאלץ לנטוש את מטו
 בשלום בשטח האויב, כשהוא סובל מפגיעה קלה
 בלבד בקרסולו. הוא שכב במשך למעלה מ-4 שעות
י ולא ידע למע- ר ו ב ס ר א ד מ י ת הפגזה, ל ח  ת
 שה ״מה הולך״. כשהשתרר שקט החל רץ לעבר
וה למצוא ״נציגות ישראלית״  השטח שלנו, בתקו
 כלשהי. ואמנם, תוך זמן קצר הצליח הטייס לתפוס
 ״טרמפ״ בתוך... טנק שעבר במקום. הוא הצטרף
סה בחוייה ק ולאחר זמן קצר אף התנ  לצוות הטנ
ק  של לחימה על הקרקע. היה זה כאשר נקלע הטנ
 הישראלי לקרב שריון-בשריון עם הכוחות הסוריים.
 הטייס הצעיר עבר ״קורס הסבה״ מהיר ונטל חלק

 בקרב בהצלחה מלאה.
 אחד מאנשי צוות הטנק נפגע במהלך הקרבות
 וכשפונה לאחר מכן לעורף — נלקח עימו גם טייס

ק. יהו  הסקי
 ואמנם, היתה סיבה טובה לפינויו המהיר של
נה לו כל אותה עת  הטייס. ארוסתו הנאה המתי
 בחוסר סבלנות והחלה לחשוש שתוכניתם להנשא
ת היום עלולה להדחות. אבל — אל דאגה! ר ח מ  ל
 הכל ״דפק״ לפי התוכנית המקורית וכעבור יום,
 בעיצומם של הקרבות, נישאו השניים ברוב שמחה
 — ועל אף הנקע ברגלו לא התקשה הטייס לשבור

 את הכוס.
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 פצצה אוירית עושה דרכה למטרה. מתחת לחרטום הפצצה
 נראות התפוצצויות קודמות ומשמאלה מטוס פנטום
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 המטוסים הכבדים שהמיגים
 אינם יכולים להם

 מאת אדיה אבניי, כתב בטאון ח״א

 מטופי נורד של הטייפת עופקיפ בבלי ימות השנה בהטפת
 יחיד־ת מוצנחות, בהובלת ציוד ובהעברת חיילים לפפי•
 פיהב. המטופים הכבדיב חללו, חמפוגלים לשאת מטען של
 המיט טונות ויותר ולשהות באויר שעות דברת, אינם מביי-

 שים את הפירמה.
 אומר הקצין הטכני של •הטייסת :
 ״את ראשוני המטוסים קיבלנו אחר
 מבצע קדש, היינו לפני 15 שנה,
 ועדיין הם בשירות פעיל ומשרתים

 אותנו נאמנה״.
 צוותי האויר של המטוס — הק-
 ברניט, טייס־המשנה והמכונאי ה-
 מוטס — מקבלים ״פיצוי״ על היע-
 דר הקרביות בצורת עומס העבודה
 הבלתי־רגיל המוטל עליהם, בעיקר

 בימי מלחמה.

 כמו המלחמה שבה אנו שרויים
 עתה•

 .אומר מפקד הטייסת: ״עבודה
 יש לנו מעל הראש. בשלב הרא-
 שון של המלחמה הטסנו אנשי
 מילואים. אחרי כן עסקנו בהטסת
 תחמושת, תרופות, מים׳ דואר וכל
 הנדרש. אחר כך נטלנו על עצמנו
 משימות של פינוי נפגעים — במ-
 טוסים שלנו יש סידורים מיוחדים

! ל ו ל ה כ  ה
 (סוף מעמי 26)

 בעיקר מפני שכוחות השריון שלגו
 נכנסים לפעילות מוגברת, בעוד
 ביומיים הראשונים החזיק חיל האויר

 חלק ניכר מההגנה.

 התחנות נעלמו בעשן
 היה היתד. תחנת מכ״מ מצרית,
 עד שנשלח אליה מבנה של פנ-

 טומים.
 — בדרך לשם היה שקט לגמרי,
 מספר אחד הטייסים, והפתענו או-

 תם. חילקנו בינינו את שתי התה־
 נות הסמוכות זו לזו, צללנו מטוס
 אחר מטוס ושיחררנו מספר רב של
 פצצות. התחנות נעלמו בעשן.
 כשיצאנו, התעוררו המצרים והחלו
 לירות כמה טילים ומעט נ׳׳מ, אך

 היה מאוחר מדי לגביהם.
 ועוד מטרה: — טסנו לפורט־
 סעיד. הפצצנו סוללות טילים. ניכרו
 פגיעות יפות. אח״כ חזרנו בשלום.
 ״כל כלב בא יומו״ — אומר

 ״הפתגם״ הערבי.
. . . ו ק ד  לוא ידעו כמה צ

 לכך. עתה אנו עוסקים גם בסיוע
 לחילוץ טייסים״.

 15 מיגיב הופלו —
 שנייה ניפו לתקון?

 אחד הטייסים הצעירים של הטיי-
 סת שעסק בחילוץ צוות מטוס ש-
 נאלץ לנטוש בסיני, נכנס למצב
 לא נעים כאשר נקלע למערבולת
 של קרבות אויר בסמוך לו. מספר
 הטייס בן ה־22: ״תוך כדי מבצע
 החילוץ הבחנו במיגים רבים ש-
 טסו במבני תקיפה, ואמנם הם
 החלו להמטיר פצצות על כוחותינו.
 עתה הבחנתי בחבריה שלנו המגי-
 עים לאיזור. בזה אחר זה החלו
 המיגים ליפול. בטח שמעת על 15

 המיגים שנפלו באותו בוקר״.
 שני מיגים שלא הופלו משום־
 מה, התאוו להפיל דווקא את ה-
 נודד, בתקוה שהוא עמוס חיילים
 או ציוד לחימה חיוני. הטייס ה-
 צעיר החל בתמרוני התחמקות.
 ״למזלי הרב עלה בידי להסתייע
 בעננים״, הוא מגלה, ״התחלתי לק־
 פוץ מענן אחד למשנהו, בלי שהם
 יצליחו לגלותני וכך עלה בידי
 לחמוק״. המטוס הכבד והאיטי הס-
 תלק לדרכו בחזרה לבסיסו מבלי
 שתלה בידי שני מטוסי המיג

 המהירים להדביקו.

 בלי רגשי נחיתות מקצועית
 אומר המפקד: ״לכאורה אנו
 רחוקים מהחזית ואנו משמשים
 טייסת שירות. יש המשווים אותנו
 לאפסנאים, או במקרה הטוב ל-
 פלוגת שירותים. אבל מי שמכיר
 את עבודתנו מקרוב יודע שאנו
 עושים דברים השובים לאין־ערוך
 מאנש־ השירותים בצה״ל, בלי ל־
 הפחית מאומה מערכם. לפי מיטב
 הכרתי טרם הגענו במלחמה זו ל־
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ת ו ב ה א ת ה  ה
Yר פי  של דס״

 ״אני יודע בדיור, מוז טייסיס אוהבים,״ רש״ר אד ־עיד
 פרץ — וסימנו עליו שהוא אמנם יודע.

 באחד האמשים האלה כאהד מבסיסי חיל האדר אי־שס :יגלה
 לפני מראה מוזר: קבוצת חיילים יוצאת מהמטבח, עמוסת מזון,
 בדרכה לטייסת. אגיב התקדמותה היא נעצרת על ידי דמות נמוכה,
 שידיה על המתגייס בתנוחה תקיפה, ״שעון־רם״ר״ על פרק היד
 וקול החלטי פונה לעבד החייליב: ״מה אתב מביאיס להם

 לקינוח ?׳׳
 ההייליס הושפיס ערימת סל־טוב, מדווהיס על בננות׳ עוגות
 וכיו״ב. הדמות אינה נשמעת מאושרת : ״ואיפה ענבים ? !״ ומייד
 ההסבר הבלתי ותרני: ״טייסיס אוהבים ענבים. תחזרו למטבח

 וונקחו גס ענבים״.
 רביב כבר זיהו ודאי במי מדובר.

 אך מסתבר, שדווקא הוא, רס״ד־המטכח פרץ׳ המסוגל לשאוג
 למראה הייל היושב ואוכל במצבה (״זה לא אסתטי!״), היודע
 בדיוק מה אוהב כל טייס מטייסיו (הוא מכנה כל טייס בבסיס
 ״הטייס שלי״), הדס״ד היחיד בחיל׳ אס לא בצח״ל כולו, הקרוי

 אבא — מסרב להעניק ראיונות לעיתונו.
 רק לאחר ששוכנע שהדברים יראו אור ככטאון ה״א, נאות
 להעניק לנו ראיון בלעדי. וזאת לא לפני שבמעט נזף כאחד
 הטייסים, שביקש ממנו מרק עוף לארוחת ערב: ״מרק עוף ? !

 אני אביא לד אישית מדק עוף ואפילו עוף מבושל ביין!!״
 וכך פיפר דס״ר פרץ:

, כתבת בטאון ח״א ר זאבי מ  מאת ת

 — מה שאני עכשיו, רס״ר־פרץ־
 ממטבח־חיל־האויר, נהייתי בהתער־
 בות הגורל. באתי לארץ ב־49י, מפו־
 לץ. בהתחלה היתה תקופה קשה. לא
 נקלטתי מהר. חיפשתי עבודה בתל־
 אביב ובלילות ישנתי על ספסל ב־
 שד׳ רוטשילד. הגלגל התהפך כשגיי־

 סו אותי ב־51י. אז יצאתי פעם למס־
 דר חולים בלי פס. בתור עונש, זרקו
 אותי לחדר־אוכל. בחדר־אוכל ראי-
 תי שלא רע. עובדים משמרות ואפ-
 שר לעבוד גם בחוץ. זה היה ההת־
 חלה. אח״כ בא השלב השני שבו
 כבר הפסקתי להיות הגיוני וזה קרה

 אחרי ההתאהבות בטייסים. ההתאה־
 בות שלי בטייסיס שיבשה אותי לגמי
 רי. כתוצאה ממצב זה, עכשיו אשתי
 היא הידועה בציבור שלי וככה היא
 גם מזדהה כשהיא מבקשת אותי ב־
 טלפון: ״תנו לי את רס״ר פרץ,
 מדברת הידועה בציבור.״ וזה נכון.

 כי אני נשוא לח״א.

 זתאהבות

 — מבחינה מעשית את רוצה לדעת
 מה זה התאהבות בטייסים. אז אפ־
 שר לחלק זאת לשני שלבים. שלב
 ראשון: במלחמות. שלב שני: בזמן
 רגיל. במלחמות קורה שאני לא נחמד
 אליהם. קורה שאני צועק על טייס
 באופן אישי. למשל טייס שלא אוכל
 טוב. זה הם לא יכולים להסתיר
 ממני, כמה שישתדלו. אני יש לי
 עיניים אלקטרוניות וגם אני שם
 מלצרים ומלצריות שעוקבים אחרי-
 הם. כל הזמן יש לי דיווח. מקבל
 דיווח — קורא לטייס, שואל למה
 אין לו תיאבון. אני גם עוקב אח־
 ריהם אישית, יורד כל הזמן לשדה.
 זה טוב מכל הבחינות. לפעמים הם
 לא אוכלים, סתם, בגלל איזה מצב־
 רוח ואז כשהם רואים אותי לידם,
 מתעניין, שואל ככה, מספר בדיחה
 גסה — כבר יש להם תיאבון. אני
 כבר יודע מתי זה חיוך טבעי ומתי
 זה חיוך מלאכותי. יודע אותם בעל־
 פה. זה חשוב מאוד. הם גיבורים,
 אבל בתת־הכרתס יש לב כזה, שהם
 רוצים להגיד למישהו איזה מילה

 ולא לכל אחד יגידו. לי, כן.
 — מכיר אותם בדיוק. פעם בהתשה
 ראיתי שיש לטייס אחד שלי בחי־
 לה. ניגשתי אליו ואמרתי: ״שמע
 היום אתה לא טס, אתה חיוור״. צעק
 עלי: הכל אתת מוכרח לדעת ? אני
 כן טס! ככה הוא אומר. הלכתי,
 סיפרתי למפקד והטייס לא טס יו-
 מיים עד שבאמת הבריא. אחר־כך

 מיצוי הפוטנציאל שלנו. אנו מסו-
 גלים להרבה יותר״.

 — האם סובלים הטייסים שלך
 מרגשי נחיתות מקצועיים, בהשוו-

 אה לטייסי הקרב, למשל 1
 ״אני סבור שלא. כל טייס וה-
 כושר שלו. טייס בטייסת תובלה
 הוא בעל כושר להטיס תובלה.
 דרושה התמחות מקצועית מסויימת
 לשם הטסת מטוס תובלה. הטיי-
 סים שלנו מאומנים היטב. בדרך
 כלל הם מסתדרים בעצמם גם ב-
 ניווט, פרט לטיסות ארוכית־טווח

 או בטיסות חיפוש והצלה״.
 מפקד הטייסת עצמו הסתייע ב-
 ניווט בשעה שטס ביומה השני של
 המלחמה למשימת חיפוש והצלה
 בגזרת רמת־הגולן. הוא טס לאורך
 ציר הר עצמון והירמוך. לפתע

 הבחין במטיסים סוריים שטסו ב-
 סמוך לו, אך לא הצליחו לגלותו.

 כגבור העומס —
 בדגיה כמיס

 העומס על טייסת התובלה ה־
 כבדה גובר והולך, ככל שמתמשכת
 המלחמה. ביום הרביעי למלחמה
 הרקיע המוראל בטייסת שחקים.
 הסיבה : בגלל ריבוי המשימות הל־
 בו והתקצרו שעות מנוחתם של
 הטייסים. ״אלה חברה טובים״, או-
 מר מפקדם. ״ככל שהם שוהים יותר
 באויר, הם חשים עצמם יותר כדגים
 במים. גם המכור.ים המוטסים ה-
 נלווים אליהם ראויים למילה טו-

 בה״.
 אומר הקצין הטכני של הטייסת:

 ״איננו זקוקים לשדה־תעופה מיו-
 חד על־מנת לנחות• די לנו מסלול
 נחיתה והמראה קצר. •היה זה רמז
 ברור לכך, שאם אמנם יהיה צורך
 להנחית כוחות, תעשה זאת טייסת

 התובלה הכבדה ללא בעיות״.

 הרוח האהרת
 כאשר אתה נכנס לסיור במשרדי
 טייסת התובלה הכבדה ומתקניה,
 דומה שאתה מבקר בחברת תעופה
 הפועלת במלוא הקיטור בקווים וב-
 זמנים קבועים. אפילו לוח־הטיסות
 קבוע מראש, פחות או יותר (שעו־
 יים זיפשריים, כמובז, בהתאם ל-

 נסיבות).
 רק הרוח אחרת. ואותה מכתיבים

 טייסי היחידה.
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 בא אלי ואמר לי: איך, איך סידרת
 אותי. גם עכשיו במלחמה הזאת אני

 עושה עיקוב צמוד אחרי כל־אחד.

 הם רעבים. זה מוצא חן בעיניהם
 ועוד לא קרה שיסרבו לבקשה שלי
 להביא לבסיס את המצרכים המשו־
 געים ביותר. וזה גם תועלת אישית

 בשבילי. אני רואה שהטייסים נה־
 נים, גם אני נהנה. באהבה הזאת כבר
ם זה אני  אי־אפשר להפריד. ה

 כולי.״
 ,שעת ההפתעות״

 — בזמן רגיל ההתאהבות מת־
 בטאת בעיקר ב״שעת ההפתעות״. זה
 בשעות אחרי תצהריים כשכולם על
 הדשא או במועדון ואז מגיעות אלי־
 הס ההפתעות שלי. טורטים, קרמים,
 כל מיני עוגות שאני מכין להם —
 כל יום גיוון אחר. גם בשלום, גם
 במלחמה אני יודע בדיוק מה טייסים
 אוהבים. קודם כל הס אוהבים גיוון
 באוכל. הגיוון צריך להיות כל יום
 משהו אחר. אחר־כך הם אוהבים אם־
 תטיקה. שיגישו להם בהופעה של
 מלצרים. אוכל בשבילם זה קודם כל
 רואים, אחר כך מריחים, ורק אחר־
 כך אוכלים. טייס אוהב תשומת־לב.
 אבל בכל זאת לימדתי טייסים שלא
 יגידו ״מלצר בוא הנה,״ אלא יקראו
 לכל אחד בשמו. זה הישג גדול, כי
 מטבעם הם שחצנים. יש פתגם בחיל
 האויר: מי שרוצה לדעת אם יהיה
 טייס — ישאל את דס״ר פרץ. הפת־
 גס נקלט אחרי שלימדתי פעם את
 אל׳׳מ מ׳ לעשות עוגה כשהיה חניך,
 ותיכף איך שעשה עוגה אמרתי לו:
 אתה תצליח, תהיה טייס. בעבודת
 מטבח תיכף רואים. מי שיש לו ה־
 אופי השחצני — זה טייס. אופי של
 מאמא׳לה, אחד שעושה הכל בלי
 שיגיד לי ״•שמע זה לא מוצא חן
 בעיני, אבל אני אעשה את זה,״ לא
 יהיה טייס. ומי שאומר: ״בואו ניקח
 שלושה חבריה, נעשה את העבודה
 מהר ונקבל חופש״ — זה מצלצל

 טוב מאוד. יהיה טייס.

 ״קטניות לא אתן
 אפילו אם יבקשו״

u על ע\ר<ון האו<ב ipn >עפ> 
, כתב בטאון ת״א ן מ ט ו י ג כ  מאת צ

 חלק נככד ממעמפת חפיוע לכוחות הקרקע שלנו ותקיפת
 השריון המצרי הוטל על הסופר מיסטר ש,,החמיץ״ כזכור
 את מבצע קדש אך בחודשים פפוריב, אבל הפגין נוכחות
 מרשימה כששת־הימים. מכפר אחד חטייפים: ״טכנו צפו-
 נית למפרץ פואץ. לאורך התעלה חיו ריכוזים של שריון

 ורכב מצדי בצד שלנו.
 ״הגיהה התבצעה לפי תוכנית, כ-
 שכוח השריון של האוייב מזוהה
 וביצענו עליו יעף ריקוט. תוך כך
 שוגרו אלינו טילי־כתף כשאנו מת-
 חמקים מהם. המוביל חש בפגיעת
 נ״מ אך המשיך. חמקנו מן הטילים,
 ביצענו עוד יעף ריקוט, לאחר
 דקות מספר. ראינו באמור הרבה
 טנקים מצריים שרופים והיה קשה
 למצוא טנק מצדי בלתי שרוף כדי
 לרקטו. מצאנו אחדים ופגענו בהם״.

 באמור נראים הרבה טנקים מצ-
 ריים שרופים. כוחותינו נראו ניצי
 בים לבטח. ״תנובות״, ״בלובנדים״
 ו״אגד״ מסתובבים שם באין מפריע.
 כמעט כל הגיחות שלנו הן בסג-

 נון זה.

 מספר טייס אחר: ״:השתתפתי ב־
 פיטרולים להגנה על סיני. דרומית
 לסואץ ראיתי מקרוב התפוצצויות.
 משכנו למעלה. גיליתי 4 טנקים
 מצריים ניצבים בזוגות. ביעף אחד
 נראה לי שפגעתי בארבעת הטנקים.
 ראיתי הרבה טנקים מצריים בוע־

 רים בשורה חזיתית״.
 ועוד טייס: ״הלכנו לתקוף טנ-
 קים מצפון לאגם המר הגדול. עבר-
 נו מעל ריכוז עצום של כוחותינו.
 כ־2 ק״מ לידם ניצבו שבעה טנקים
 מצריים בוערים, בתוך ריכוז גדול
 של זחל״מים ורכב מצרי אחר. רי־
 קטתי. פגעתי בקבוצת זחל״מים,
 ראיתי רקיטות מתלבשות עליהם.
 תוך כך חלף טיל כתף לפני. מירי
 נ״מ נפגע מצנח העצירה שלי. ב־

סי  כתבנו מוסר, שהאמן האלמוני אשר הופיע באחד מבסי
 החיל בימים האחרונים, העלה את השאלה: ״אני יפה י״

 בענייני הטעם באוכל — הוותי־
 קים אוהבים סלטים, בשרים. לא
 פחמימות. קטניות אני לא אתן להם
 אפילו אם יבקשו. בגלל הטיסות

 אסור שיהיה להם גזים.
 טייס גם אוהב לאכול במהירות.
 הוא יושב לאכול, אומר: ״אין לי
 זמן״, אבל אחר־כך יושב חצי שעה

 ליד השולחן ומדבר.
 והטייסים אוהבים גם מלצריות

 נחמדות. זח לא סוד.
 הדרישות שלהם היום, כתמיד, לא
 מעייפות אותי. להיפך. אני משתדל
 למלא את כולן ואפילו יותר מזה.
 למשל, כל יומיים יש להם גיוון.
 ועכשיו במלחמה הצלחתי להביא להם
 גם בשר מיוחד במינו. אס לא תציי־
 ני איך, אני אגיד לך איך. השיטה
 היא בבזקר, לפני שהספקים יוצ־
 אים, אני שולח להם, לספקים, טור־
 טיס. אחר כך עוד שואל אותם. אם
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 נחיתה הרגשתי שהמצנח איננו.
 כיביתי מנוע ועצרתי בשלום״.

 ועוד תקיפה דומה באותו איזור:
 ,,באנו בגובה נמוך. משפנו למעלה
 כדי לחפשם. גילינו שריון מצרי

 טייס באותה הטייסת׳ שחזר מ־
 תקיפת ריכוז כוחות במצרים, סיפר
 על פגיעות מוצלחות. לא נתקלנו
 בהפרעות מצד האוייב, פרט לטיל
 בודד, שלא הגיע למטרתו. תנאי
 מזג־אויר היו לא־טובים, אבל הצי
 לחנו להגיע אל שדות־התעופה ו־

 הטלנו את הפצצות על המסלולים.
 ביציאה מהתקיפה, לעומת זאת,
 נתקלנו בטילים רבים, לפחות שלו־
 שה־ארבעה טילי ס.א.־3 וטילי כתף.
 הבחנו בהם מבעוד מועד, שברנו
 ולא קרה כלום. כולם חזרו בשלום,
 אף אחד לא קיבל אף פגיעה אחת.

 כושרו של פנטום
 הטייס, אשר בעת מלחמת ששת־
 הימים היה חניך בקורס־טיס׳ הת-
 פעל מרמת ביצועיו של הפאנטום.
 מבחינת חימוש מסוגל, לדבריו, פאנ־
 טום אחד לבצע את הפעולה שנד־
 רשה בזמנו ממספר מיסטרים, או
 אורגנים. ומה שעושה כיום טייסת
 אחת של פנטומים עשו בעבר מטו-

 סים רבים של חיל האויר.

 המסוק שברח
 ההודעה שנתקבלה כטייפת
 מפוקיפ חכינוניים היתה קצ-
 רה: ״יש לחלץ זוג טייפים
 שקפצו כאיזור המוחזק ע״י
 המצרים פגיזרה הדרומית".
 תוך דקות שפודות היה כ־
 דרכו ליעד משוק קל. סיפר
 טייש המשנה בן ה־24: ״חג־

 קרוב לחוף. מס׳ 1 ריקט ופגע
 בול. אני נכנסתי אחריו וריקטתי
 בתוך ה,כנופיה׳ המצרית השניה.
 שיגרו אלינו כמה טילי כתף. תוך

 שבירות ברחתי משם״.

 טייס הפנטום התנסה גם במפגש
 עם מטוסי אוייב ברמת הגולן.
 ״לאחר שחדרו מטוסי מיג־17 ל־
 שטחנו, יצאנו לקראתם ובאנו בגובה
 נמוך מתחת לעננים. הסתובבנו ו-
 חיפשנו את המיגים. לפתע ראינו
 אותם מאחרינו. ניסינו להתלבש
 עליהם. אותו זמן עצמו ירו עלינו
 אש נ״מ מהקרקע. הטלנו פצצות
 על סוללות הטילים, אך בגלל תנאי
 מזג־האויר הקשים איבדנו מגע עם
 המיגים וחזרנו לבסיסנו״. היתה זו

 פגישתו הראשונה עם מטוסי מיג.

 הטייס הערבי לא השתפר
 בהשוואה שערכו טייסי הקרב בין
 אופי הלחימה שלהם במלחמת ששת
 הימים למלחמה הנוכחית, אמרו כי
 השוני העיקרי הוא לא ברמת הבי-
 צוע של הטייסים הערביים — אלא
 בעובדה שהפעם מוצבות סוללות
 צפופות של טילי קרקע־אויר הן ב-
 חזית התעלה והן בצפון. טילים חדי-
 שים אלה אינם דורשים ידע רב

 בהפעלתם.

 mu0 התופת
 ענו לנקודת הציון ונוכחנו
 לדעת שמשכים שורצים חיי-
 לים מצריים. אף על פי כן

 לא חיפשנו לנחות.״
 — לצערנו לא איתרנו את הטיי-
 סים. לעומת זאת נתקלנו באש
 תופת. ירו לעברנו מתותחי 32 ו־57
 מ״מ וכמו־ כן אש נ״ט ונדמה לי ש-
 אפילו טילים. לא התבלבלנו וה-

 טלנו על המכונאי־ שלנו לירות ל-
 עבר הערבים.

 מתברר שהחיילים המצריים, אשר
 היו במרחק 150—200 מטר מהמסוק,
 נמנעו מלהתקרב אליו והסתפקו

 בירי.
 כעבור שעה קלה, לאחר שתת־
 ברר לטייסים כי אחד הטייסים
 נמצא באחזור אחר המריאו במסוקם.

 גם הפעם החטיאו המצרים.
 העיר בציניות אחד הטייסים:
 ״מזלנו שיחק לנו, אולי משום

 שצמתי ביום הכיפורים״.

 כך רואים טייסי
 הפנטום את המלחמה

 מאת רזי גוטרמן ותמר זאכי
 כיום הרכיעי לקדכות העריך מפקד טייפת פנטום את המ־
 צכ כך: ״זו מלחמה קשה. כשלכ הראשון איפשד היל
 האויר לכוחות צה״ל להתארגן ולערוך את חיל־חמילואים,
 סייע לשריון ונלחם על יעדים שהיו דרושים לצורך כלימה.
 לדעתי, לפנינו עוד שלכ, שכו ירוץ צה״ל קדימה ויכתוש,
 וחיל האויר יטפל כמטרותיו. ולכפוף, תסתיים המלחמה ה-

 זאת כמו המלחמות הקודמות״.
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 זו היתד. גיחה פראית
י גוטמן, כתב בטאון ח׳׳א ב  מאת צ

 שדה אל-צלחיה שובן בדלתא, מצפון לקהיר. בבוקר סו-
 כות הותקף אף הוא על ידי מבנה פנטומים.

 ״הייתי מוביל התקיפה,״ מספר טייס בכיר, בעל נסיון
ת ששת הימים. מ ח ל מ  מבצעי עשיר עוד מ

 ״מעל הארץ היה מזג אויר גשום.
 כשחצינו את החזית השתפר מזג

 האויר.״
 ״הניווט היה יפה מאד. הספקתי
 כבר להכיר טוב את הדלתא מתקיפה

 קודמת אתמול.
 ״פתאום שמענו שהמבנה השני
 שובר בגלל טילים, ושברנו גם אנו.
 הצלחנו למצוא חזרה את הנתיב
 בעזרת המחשב ידידנו. אמרתי לעצ-
 מי שאם זהו המחשב שלנו, אני לא

 מודאג.
 ״מס׳ 2 דיווח למס׳ 3 שיושבים
 עליו מיגים. לחצתי על כפתור שי-
 גור החימוש כדי להיכנס לקרב.
 פניתי חזק שמאלה, וראיתי את ה-

 מיג.

 ״הלכתי אחרי המיג שהלך על
 מס׳ 3. ראיתי שלא הפלתי עדיין
 מיג במלחמה זו, והחלטתי שהוא
 שלי... היינו בשורה עורפית, ואני

 סגרתי את השורה.
 ״פתאום נכנס המיג לאדמת, מ-

 עצמו...
 ״הבחנתי בעוד מיג, הפונה ב-
 כיוון הלא־נכון עבורו. בעזרת ה-
 נווט נעלתי עליו. הוא ראה אותנו,

 ושבר•
 ״מטווח 400 מטר יריתי צרור, שלא
 פגע. התקרבתי ל־320 מטר, יריתי
 ופגעתי. הוא המשיך לטוס מעט

 עם פס עשן, והטייס נטש.
 ״רק יצאתי ימינה, ראיתי מ־ג
 מתייחס אלינו בגובה נמוך מאד.

 שברנו ימינה ושמאלה׳ והיא עז:
 אותנו.

 ״אותו זמן תקף המבנה השני את
 השדה, ואחר כך הצטרף אלינו. חזר־

 נוי ביחד.
 ״בדרך חזרה, ירו עלינו שני טי-
 לי ם.א.2. שברנו עם מבער. טיל

 אחד התפוצץ מאה מטר מאיתנו.
 ״חזרנו עם מעט דלק, ונחתנו עם

 החימוש.
 ״בסך־הכל תקפנו את הבסיס כ־
 מתוכנן, למרות הפרעות טילים ו־
 מיגים. בעזרת הפנטום הוורסטילי
 אפשר לעשות כל דבר, ולעבור ל-

 סירוגין מאויר־קרקע לאויר־אויר.
 ״יש מיגים מצריים המנסים להגן

 על שדותיהם. רובם מופלים.״
ה:  סיפר טייס נוסף באותו מבנ
 ״שוגרו אלינו שישה טילים ולכן
 שברנו. הטילים נכנסו לאדמה. למ-
 רות הטילים והמיגים המשכנו ב־
 משימה, נכנסנו לשדה ופגענו ב-
 מסלולים. חזרנו כולנו בריאים ושל-

 מים.
 ״זו היתד, גיחה פראית!״

 נצצה הוטלה על האוייב ־
 שניה תונסת מקומה במחסו

ת יין ק כ בן אמיר, כתב צבאי א  מ

סי חיל  טונות רבות של פצצות בבר הוטלו על ידי מטו
 האויר על הכוחות המצריים והסוריים, ובעת בתיבת ה-
 שורות האלה ההפצצות נמשכות. היחידות הלוחמות של
ס לאספקה של  חיל האויר ״רעבות״ לתחמושת והבסי

 החיל משביע רעב זה.
 המלחמה מצאה את יצחק בביתו,
 שם עשה את יום הכיפורים. היה
 זה בעיצומה של תפילת־השבת, כא-
 שר הטלפון צילצל בביתו. הוא הוז-
 עק בדחיפות ליחידתו ומשם הובל
 לאחד המיצבורים, המאחסנים ב-
 מערכת המינהרות שפע מגוון של
 תחמושת אוירית, מיגוון כדורים מ-
 גדלים ומסוגים שונים, רקטות ותח-
 מושת. המיצבור פרוס על שטח
 ענק, ממנו יונקות היחידות •הלוח-
 מות של החיל. שמעון הוא נהג
 משאית של 10 טון. בימי שלום הוא
 ׳.מוביל חצץ, לפעמים מקררים וכל

 מה שהיד משגת. עתה עמוסה המש-
 אית תחמושת מגוונת, דליקה מאד.
 שמעון אינו מתרגש. לנהגים חולקו
 הוראות נסיעה וכל מה שעליהם
 לעשות זה לשמור על ההוראות.
 לגבי דידו אץ זה משנה אם הוא
 מוביל חצץ, מקררים או תחמושת.
 העיקר לנסוע בזהירות כדי שהתח-

 מושת היקרה תגיע ליעודה•

 במצבור התחמושת
 מיצבור התחמושת של החיל קיבל
 תגבורת רצויה מאד בכוח־אדם. פר־

 חי־הטיס, הטייסים של מחר של
 חיל־האויר, גוייסי לעזור. הם מר-
 כיבים פצצות. אם לדייק יותר:
 זנבות על הפצצות העתידות להיש־
 גר אל מטרות האוייב על־ידי חברי-
 הם, שכבר סיימו את הלימודים
 בבית הספר לטיסה. נוח הוא פרח־
 טיס. התגייס בראשית השנה, ועתה
 נמצא בשלבי הסיום של הקורס ה-
 מכין. מצאנוהו מרכיב זנבות על

 הפצצות.

 — אין זה מסובך, אמר, למדתי
 את המלאכה תוך דקה וחצי. מובן
 שהייתי מעדיף להיות כבר באויר,

 כמו החברים שלי.
 דוד הוא בן 19, מפתח־תקוה. גם
 הוא פרח־טים, מרכיב כנפיים לפ־
 צצית. סיפוקו רב, שכן העבודה

 ממחישה את המלחמה.
 מפקד המיצבור יצחק הוא...
י במקצועו האזרחי. נשוי א ל ו  ב
 ואב לשלושה. מאז הגיע למיצבור
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 צדק צדק תרדוף
 על ״לוח הצדק״ הנהוג ב־
 טייסות הקרב, שמענו מפי אחד
 הטייסים בטייסת פנטומים:
 ״החבריה נוהגים לרשום על לוח
 מיוחד את מספר הגיחות שעושה
 כל טייס. כדי שיהיה צדק במדי־
 נה ולא יימצא טייס מופלה ל־
 דעה, בכך שלא החנק לגיחוח.
 נקווה רק כי לוח הצדק בטייסת
 שלנו לא יהיה צודק ואני אעשה

 הרבה גיחות״.

 מלווה אותו תחושה שכל הזמן
 מתחולל משהו. אומר יצחק:

 — בחלומות היפים שלי לא הייתי
 מעלה יעל דעתי שבבוא שעת המבחן
 ימשכו יחידות החיל הלוחמות כל־
 כך הרבה פצצות מהמיצבור שלי.
 אני רואה את הכמויות שיוצאות.
 זה נותן לי תחושה של רגיעה
 ובטחון. אני יודע מה ערפה ישל
 התחמושת שאנו משגרים מכאן. ואל
 תשכח שהמיצבור שלי והיעד רק אחד

 ממערכת מיצבורים.

 היחידה לאספקת חימוש אוירי
 הוקמה והופעלה לאחר ששת הי,מים.

 בתשובה לשאלות המעוררות סימני־
 שאלה, מרגיע מפקד הבסיס: —
 היחידה מאפשרת ליחידות הלוחמות
 של חייל מאויר להטיל הרבה, הדומה
 מאד, פצצות. מפקד היחידה משחזר
 את האירועים שהביאוהו למפקדתו
 עם פרוץ הקרבות. הוא ידע ״מש־
 הו״. בשבת צם •והתפלל. בצהריים
 הוזעק ונצטווה להכין את המע-
 רכות ואת מיצבורי התחמושת, כ-
 תוספת למלאי התחמושת המצוי
 ביחידות. אין יכל הגבלה. די אם
 נרמוז שהמדובר בכמויות שקשה
 מאד לעכלן בשלב זה. נזכיר רק
 שפנטום נושא (לפי פירסומי בית
 חרושת) 7.5 טון פצצות, ואילו
 אתיו, הקטן יותר, הסקייהוק —
 ״רק״ 3.5 טון. אלו כמויות שחיי-
 בו אית החיל להתארגנות אחרת,
 שאותותיה מורגשים עתה. תפקידה
 של היחידה מסויים מאד. פצצה
 משוגרת על האדיב גחסרת מה-
 מלאי של היחידה. ורק דקות יעב-
 דו עד שתינתן הוראה למלא את
 מקומה בפצצה אחרת. כך זה פו-

 על.

 לבזבז״ תחמושת
 — תפקידן של היחידות הלוח־

 ...לבי סידור עבודה
 אנשי טייסת הסקייהוק נכנסו
 לעבודה ביום השישי למלחמה,
 והצטרפו ליתר כוחות האויר
 שעסקו בריכוך שיטתי של הכו־
 חות הסוריים. גם הטייסים הצעי־
 דים גיבשו לעצמם קוד־רוח בשל
 העבודה שהיתה שיגרתית ו״משע־
 ממת״ — כדבריהם: ״אתה בא,
 מסתובב, עד שמנהל סידור ה־
 עבודה נותן לך ג׳וב. אז אתה
 יורד, מביט במפה, מזהה את ה־
 כוחות בקשר־עיך, יורד ומפציץ
 אותם. לאחר הטלת הפצצות —

 אתה מסתובב וחוזר הביתה.״
 — ואש הנ״מ ?

 — יש, ברוך השם: הם יורים
 מכל הבא ליד — במקלעים, ב־
 רובים, בתותחים ובטיליס־מתניי־
 עים גדולים. אבל העבודה חייבת

 להתבצע.״

 מות ״לבזבז״ תחמושת. ליתר אנח-
 נו דואגים, אומר מפקד היחידה.

 אספקת תחמושת היא רק אחד
 התפקידים של •בסים האספקה הא־
 וירית. לבסיס זה יעדים נוספים.
 הוא אחראי גם על התיכנון ועל
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 המסגרת ד,לוגיסטית הכוללת של
 ד,תיל. מפקד ־הבסיס וסגנו מציינים
 כי הלוגיסטיקה של היל האויר
 מתוכננת בצורה המאפשרת מלאי
 מספיק לכל היחידות הלוחמות של
 החיל הפזורות במרחבים השובים
 — מלאי בחלפים, !בציוד קרקע,
 בבלי־עבודה, ״חלפים ״עדיים״ ועוד.

 על מנת לקבל מושג כלשהו על
 היקף העבודה של הבסיס, נציין
 שהמדובר במאות אלפי פריטים,
 החל מתבודג הקטן של 1 מ״מ וועד
 למנוע של מטוס ׳(המסווג אף הוא

 בפריט).
 כאשר הוטלו יחידות החיל למ-

 ערכה לעצירת הפולשים מסוריה
 וממצרים התברר, שהתפיסה הלו־
 גיסטית היתד, נכונה. מחסני הח-
 לפים היו מלאים. פריטים זרמו
 ליחידות והציוד פעל. במהירות ה־
 מידבית הנפיקו המחסנים המרכזיים

 להשלמת המלאי.

 שהמחסנים יהיו מלאים
 — ׳תפקידנו ברור, אמר לי מפקד
 הבסיס, והוא לדאוג שהמהמנים
 של החיל יהיו מלאים, שהמטוסים
 הלותמים ״היו שמישים — וכך
 ביחס ליחידות הג״מ, טילי ה״הוק״

 וציוד אחר.

 הנפקתם של פריטים נעשית ב-
 מהירות. הפעולה מסתייעת באמי
 צעים משוכללים, הפועלים בת-

 חומי המעקב, חד,תובלה.

 נקראו גם אנשי המילואים וה-
 התנדבות. הבסיס הוא מידגם אופ-
 ייני של ישראל. אנשי חובה ו-
 קבע, מילואים ומתנדבים שבאו
 לעזור, ללא חשבון של זמן ומא-
 מץ. בלי שנקראו ואף כאלה ש־
 בכלל לא היו חייבים לבוא. הגיעו
 גם ״הפנסיונרים״ של הבסיס, האז-
 רחים שפרשו, שמצאו דרך ו״הס־
 תנונוו״. באו כולם כדי לתרום את

 תרומתם, בהתלהבות ומסירות.

 יטה פשוטה...
 טייס פנטום, שחזר מתקיפות ב-
 עומק מצרים, התלהב ממראות הנוף
 הנדירים שנגלו לפניו. ״ראינו את
 הדלתא ותעלות־המים — מראה מר-
 היב. ממש כמו בהולנד״. כי למ-
 רות הערפילים הרבים אשר שררו
 במקום בעת התקיפה, הצליח הטייס
 לגלות את המטרה ולבצע את המ-
 שימה שהוטלה עליו. ביציאה חזרה
 לשטחנו, שוגרו טילים רבים לעבר
 המטוסים, אך הצליחו להתחמק מהם
 והגיעו בשלום לבסיסם. ״בסך־הכל
 היתד, זו טיסה פשוטה אבל קשה
 וסוחטת״ מסכם הטייס את משימתו.
 טייס פנטום אחר סיפר על הת-
 פתחות מגע־קרב עם מטוסי אויב,
 תוך ביצוע משימת תקיפה: ״יצא-

 נו במבנים המקובלים לתקוף מט-
 רות בשדד,־תעופה בדלתא. היתד, זו
 הגיחה הראשונה ביום השני של ה-
 קרבות. הפצצנו את המסלולים, ותוך
 כדי הפצצה, כשאני מוביל, גילינו

 שני מיגים ממריאים.

 ביציאה העברנו את המפסקים,

 יריתי על המיג אך לא פגעתי. יצא-
 תי החוצה, השלכתי נתיקים. מם׳
 2 שלי עשה אותו הדבר ונכנסנו
 לקרב. בתחילה היו 2 ד,מיגים בפא־
 ניקה טוטאלית; עשו את כל הקרב
 עם הגלגלים למטה ועם המדפים
 למעלה. התפתח קרב, ומס׳ 2 שלי
 הפיל את אחד המיגים. שאר המ-
 טוסים שלנו חזרו לבסיס בטרם
 התפתח הקרב, מאחר שהגיעו לסוף

 מלאי הדלק במיכליהם״.

i n !  ה א ו מ נ
 מאת ארכון כרוך

 ה. הוא שליש טייסת ק דכי ת.
 מלחמת יום הדין ״תפסה"

Jcfc 
א — החיפני, העוסק כאקולוגיה, מריח כבר את ריח העשן ו  ה

 המתאבד מהמטרות הסוריות המותקפות ע״י מטוסינו
א — שותה בצמא את טעם החיים הרצוג ו  ה
א — בעל תושיה׳ מצא מים ועשה טוש ו  ה

א — הורג את הזמן — — — ו  ה
א — שמע ב״גלי צה״ל״ : ״ליוסי מ. — אשתך בהריון״ ו  ה

א — שוכב לישון ובצדו השני, על הכר, הוא חובק את ה׳ י  ה
 טרנזיסטור —

א — נתקל בשלט על דלת חנות תל־אביבית נעחלה: ״המפתחות ו  ה
 אצל רב״ט גולדשטיין ברמת־הגולן״. —
א — התאהב כה ממבט ראשון בגלל ההאפלה ו  ה

א — רס״ר המטבח נעתר לבקשת מפקד הבסים והסכים לקבלו ו  ה
 לראיון —

א — שוטר תנועה, צלצל למפקדת בסיס אוירי וביקש להתנדב ו  ה
 ולעבוד על אחד המסלולים —

א — בשבוע החולף לא קיבל אף דו״ח חנייה. הוא נהג טנק. ו  ה
א — נשם לרווחה לאחר שקיבל ד״ש מבנו. גס אשתו בכתה. ו  ה

א — רופא מנתח. או מלאך ו  ה
 משה הדר

 אותו זמן קצר לפני שיהרורו
 וכזמן שיפוץ מכני הטייסת.
 ה., פתח־תקוואי הגר עתה
 כמושכ אומר, הינו ה״אומ-

 נת״ של הטייפת.
 כשליש הוא דואג בימי לחץ אלה
 לשמירת תנאי מחייה סבירים למ־

 כונאים ולטייסים כאחד.
 היום — יומה הרביעי של המל-
 חמה, דאג ה. להשלמת הצביעה
 של מועדון הטייסת, להתקנת המז-
 גנים בו, להשגת רכב להזנקות

 מיידיות ועוד.
 בזמן מלחמה רוצה כל אחד את

 מירב התנאים לעבודתו.
 הטייסים צריכים ביגוד נקי, או־
 כל (גם מחוץ לשעות הארוחה),
 משקה קר וחם לעת דרישה ועוד

 כהנה וכהנה.
 דאגה מרובה מקדיש ה. לתנאיהם
 של צוותי הקרקע. חסר שחשק״ם
 לא יגיע בזמן או שלא יהיה משקה

 קר או גלידה כשהוא דורש זאת.
 — החבריה עובדים כמשוגעים
 ומגיע להם הכל, במיוחד נכונים

 הדברים לגבי החמשים.
 את המילה ״שינה״ זוכר ה. רק
 מן המילון. בארבעת הימים האח-
 רונים תפס תנומה של שעתיים על

 שולחן בטייסת...
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 י״ז תשרי תשל״ד

 13 באוקטובר 1973

 כ־255 מטוסי אוייב
 הופלו עד כה במלחמה
 מצויים: כ־90 מטוסי קוב וכ־25 הליקופטרים
 סוריה: נ־130 מטוסי קוב וכ־10 הליקופטוים
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 מאז פרוץ הקרבות בצהיי יום
 הכיפורים איבדו באויר סוריה
 ומצרים כ־255 מטוסים. כ־115
 מטוסים מצריים הופלו בשישה
 ימי לחימה אלה וכ־140 מטוסים
 של חיל האויר הסורי. אבידות
 הסורים התחלקו כדלקמו: כ־
 ׳130 מטוסי קרב וכ־10 הליקופ-

 טרים, בצד המצרי הופלו כ־90
 מטוסי קרב וכ־25 הליקופטרים.
 מטוסי הקרב העיקריים שבידי
 שני חילות ערביים אלה הם
 מיג 21, סוחוי 7 ומיג 17. ההלי־
 קופטרים המצויים בידי האויב

 הם מי־4, מי־6 ומי־8.

 ום ״הפלות״ בשית הצפון
ת רזי גוטרמן, כתב צבאי א  מ

 גם ביום השביעי לקרבות לא נח ולא שקט חיל ה־
 אויר מכל פעולותיו. יום זה היה יומם הגדול של
 מטוסי היירוט שהפילו בקרבות אויר בחזית הצפונית
 לפחית 29 מטוסי אויב. בסך הכל הופלו מאז ראשית
 המלחמה כ־255 מטוסי אריב - הן בחזית המצרית

 והן בצפון.
 אתמול היו המטוסים הסוריים ש-
 הופלו, בעיקר מיגיס שגיסו להפריע
 למטוסי התקיפה שלנו לבצע את
 משימותיהם באזורים שונים בסוריה.
 בטייסת מיראז׳יס, שמראשית המל-
 חמה הפילה מספר לא מבוטל של
 מטוסי אוייב, היווה אתמול אווירה
 עליזה ביותר, כאשר הטייסים יצאו
 למשימותיהם בתדירות רבה ביותר
 ודיווחו על הפלות ״בסיטונות״. אחד
 הטייסים הפיל אתמול שלושה מטו-
 סי אוייב סוריים: שניים מדגם

 מיג 17 ואחד מיג 21.

 ״מיגים״ באיזור
 קונייטרה

 על הקרב הראשון סיפר לנו ה-
 טייס: ״יצאנו בערך ב־8 בבוקר ו-
 טסנו לכיוון קוגיטרה. לקחתי כיוון
 צפונה. כשהייתי באמור קוניטחה
 ראיתי שישנם מיגים באיזור. פניתי
 דרומה דרך צד ימין ואז ראיתי ב־
 90 מעלות אלי מיגים ואחר־כך גם
 בפניה. עקב הראות הבלתי בהירה
 היד. קשה לדעת אם הם פונים פניה
 שמאלית ממני — או פניה ימנית
 אלי. לבן השתהיתי טיפה. ראיתי אי-
 זו רביעייה של מיג־17 ואח״כ רבי-
 עייה נוספת. לא יכולתי להימס
 על אף אחד מהם לפגי שראיתי את

 האחרון.
 ״הם לצערי הרב, באו בפניה

 ימנית ואני באתי מצפון. הם נכנסו
 פנימה למזרח לכיוון שלי. נפתח
 טווח עקב הפנייה שלי. זרקתי כי-
 דונים ורדפתי אחר אחד המטוסים
 וכשהייתי קרוב אליו התחלתי לי־
 רות. לא פגעתי בו. עברתי ישר
 לימיג שהייה אחריו, כי היתה זו
 זווית יותר קטנה. יריתי שוב ההוא
 נראה נדלק. מיג 17 ראשון חויסיל.

5 הפילה n יחידת 
ת א ־ י ס ש  6 מ

 6 מטוסי אויב: 2 ׳מיגים ו־4 סו־
 חוי־7! זה מאזן ההפלות של

 יחידת נ״מ.
ד  יחידת מילואים שאנשיה הו
 עקו כמעט־בפידמות מבתיהם ב־
 אותן השעות הגורליות של יום

 הכיפורים.
 חיים — טכנאי קירור, עצ־
 מאי, נשוי פלוס. כרבים אח-
 רים צם ביום הכיפורים. במו-
 צא החג היה כבר ביחידתו. יו־
 סף — מהנדס מכונות, בן 29,
 נשוי בלי. דורון, בן 23, הוא ה־

 צעיר בחבורה.
 מאזן ההפלות מספק אותם.
 עתה הם רגועים יותר. נחים
 ומכינים את כליהם, נכונים ל־
 מיפגשים נוספים עם מטוסי

 האויב.

 נשארתי ישר בגלל הנ״מ שהחלה
 להיות סביבי. הפכתי שמאלה ור-
 איתי עוד מיג בצד שמאל שלי.
 כיוונתי עליו. הוא תימרן קצת אך
 לאחר שהגעתי לשעה 6 שלו —
 שיגרתי אליו טיל וזה פוצץ אותו.
 ״אבל זה לא היה הסוף. מס׳ 2
 שלי עבר בצד ימין שלי לכיוון צפון
 למיג שהיה בצד שמאל שלי. הוא
 שיגר אליו טיל ופוצץ גם אותו.
 מתוך 4 המיגים הסוריים נותר רק

 אחד, שמיהר להימלט״.

 ״מנה ראשונה״
 לטייס המירז׳

 קרב הבוקר של טייס המיראז׳
 היה רק בבחינת ״מנה ראשונה״
. לאחר שחיזר בשלום לטייסת ת מ  ע
 לגם מן המשקה הקל, החליף חוויות
 על הקרב ונקרא שוב אל הזירה.
 ושוב היו אלה מטוסי קרב סוריים
 שהופלו — והפעם מיג 21. מספר
 הטייס: ״החנקתי שוב עם מספר
 2 שלי מהבוקר. העניין התחיל נ־
 פיטרול שיגרתי. כבר חשבתי, נו,
 הפעם יש לי טיסה שקטה לנוח
 מעט, עד אשר גיליתי רביעייה סו-

 רית והבנתי שהם פונים אלינו.
 ״שמרתי מהירות גבוהה תוך פניה
 וטיפסתי. בינתיים בא מבנה אחר
 שלנו שתפס זוג מהרביעייה הזו.
 אני גיליתי מטוס אחד מהזוג השני.
 הוא היה במהירות גבוהה, וגיסה
 לכוון על מספר 2 שלי. ראינו האחד
 את השני כל הזמן (אני ומס׳ 2) —
 ושמרנו אחד על השני. כל פעם
 מישהו משנינו הגיע למצב יותר
 טוב. באתת הפעמים יריתי על
 המיג, אך לא פגעתי. לאחד מכן,
 בסיבוב נוסף, ראיתי את מס׳ 2
 מתארגן עליו — אבל הייתי יותר

 מהיר, ב־50 קשר לפחות.
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 אנשי טייסת הליקופטוים
 מתאדים מודד אחו כוח
 קומנדו מצרי שנחת במסוקים

, כתב בטאון ח״א ך ו ר ן כ ו נ  מאת אר

 כטייסת ההליקופטרים שומעים תלונות אודות חופר עכו-
 רה. אמנם עובדה זו מציינת את מהפר הנפגעים המועט
 כימיה אלה, אולם טייסי הליקופטרים מחפשים יותר ויותר
 פעילות. בזמן שאנו יושבים ומשוחחים, נודע לנו כי טייפ
 הליקופטר שהמריא לפני שניות אחדות הפך לפני חצי

 שעה אבא לבת (מה אפשר לעשות, הוא טייפ...).
 בין הטייסים הישובים מולי נמצא
 טייס אשר שב רק אמש מחו״ל
 במטוס מלא חוזרים, רופאים ומספר
 טייס־ם. לטייס אל־על שהביאם הי-
 תד, זו טיסה נעימה. החבריה שרו
 כל הדרך. ב־2 לפגות בוקר נחת
 המטוס בלוד. חמש שעות לאחר
 מכן יצא הטייס לביצוע המשימה.
 חברו שב זה עתה ממשימת מרדף
 אחרי בוח קומנדו שנחת במסוקים
 בסיני. לאחר ריכוך הכוח ואיתורו
 המדוייק׳ הורד כוח רגלי וכיתר
 את החיילים המצריים. בזמן הפעולה
 על הקרקע חג כל הזמן מסוק אחר
 באויר. תוך זמן קצר נכנעו כ־40

 חיילי קומנדו מצריים.

ד ו ה ת ב ו ב ק  ע

 אחר־הצהריים התברר כי היו שם
 חיילי אויב נוספים. במקום נמצאו
 עקבות בחול ובמעקב מן האויר
 נתגלו ונתפסו 45 חיילים מצריים
 נוספים. למצרים היו 15 הרוגים.
 למחרת יצא הטייס ללכידת שא-
 רית הכוח, שלא נתגלה יום קודם

 לכן. לאחר חיפוש קצר נתגלה
 ונשבה תוך דקות ספורות, כשבין
 החיילים מצוי קצין בדרגת סא״ל.
 כשחזר הטייס מן המרדף נודע על

 הליקופטר שרוף.
 ״הבחנו במסוק השרוף וראינו עק־
 בות לכיוון נקיק, בפנים השטח.
 איתרנו חיילים מצריים בסביבה והו-
 רדנו כוחות חי״ר. כוחות הקרקע
 הצטרפו:אל הכוח האוירי ולכדו את
 החיילים המצריים לאחר קרב קצר.״
 בפעולה זו נפגעו כמה מחיילינו
 ומסוקי חילוץ ופינוי הוציאום מן
 השטח ופינו אותם לבית־חולים.
 במסוקי הפינוי נמצאו, כתמיד, רו-
 פא וחובש להגשת עזרה רפואית

 לחיילים הפגועים.
 מ. הוא רופא מוטס מטייסת הה־
 ליקופטרים. מיום שבת עובדים מ.
 וחבריו הרופאים והחובשים בפינוי
 נפגעים ובהצלת חיי רבים מהם
 על ידי טיפול מעולה ומיידי. עם
 תהילת הכוננות אורגנו בטייסת תי-
 קים רפואיים, ציוד חבישה, ציוד

 לעירויים וציוד עזרה ראשונה.

 ניתוחי® במסוק
— :  על אחת מגיחותיו מספר מ.
 בנקודת פינוי באמור סיני המתינו
 לנו מספר פצועים. הגענו למקום
 והעלינו שישה פצועים אל המסוק,
 כשאנו מגישים להם טיפול מיידי
 עוד בדרכם אל ההליקופטר. לפי
 הפציעה אני רואה מה צריך לע־
 שות להטבת מצבו של הפגוע• אני
 מתגבר את גוף הפצוע במידה ולחץ
 הדם שלו יורד. יש לציין כי הע-
 בודה באויר היא קשה, הן בגלל
 המקום המצומצם העומד לרשותנו
 באויר והן בגלל תנודותיו של ה-

 מטיס.
 ״במידה והפצוע זקוק לכך ומסת-
 בר שיש לו קשיי נשימה, אנו
 מבצעים ניתוחים במסוק, כגון:
 פתיחת קנה הנשימה והכנסת צינור
 להקלת נשימתו של הפצוע. יש ל-
 ציין, כי הפצועים מקבלים טיפול
 יוצא מן הכלל ויסודי ביותר על
 הקרקע. כך שלעתים קרובות מגיע
 הפצוע אל המסוק כשאין בידינו
 עבודה נוספת. הבעיה היחידה שלנו
 היא להגיע מהר ככל האפשר לבית־
 החולים. תוך כדי טיסה אנו מת-
 קשרים לבית־החולים ומודיעים על
 סוגי הפציעה ומתדרכים את אנשי
 הקישור איזה צוות רפואי להכין
 !ואיזה סוג ציוד חייב להיות בחדר

 הניתוחים.
 ״נודע לנו על חייל ששבר את
 ירכו בכלי שיט של צה״ל. כאשר
 הגענו אל מעל הכלי ריחפנו. רופא
 הספינה והחובשים נתנו לפצוע טי־

 נכנסתי לכיוון מערב ושיגרתי.
 הטווח היה טוב מאוד. ברגע ששי-
 לחתי את הטיל המיג הרים את
 האף חזק והטיל לא פגע בו. ביעף
 הזד. סגרתי את הטווח במהירות.
 נכנסתי עם תותחים, ויריתי בו —
 הפעם בהצלחה. הטייס נראה קיפץ
 — ולפני כן עוד הספיק לשלח ל-
 עברי טילים — שלא פגעו. הם היו
 בזווית איו.מה — בכלל לא בכיוון...
 זה אמנם היה מראה מרשים אבל
 חסר אפקטיביות. הקרב בכללותו ה-
 יה נהדר״ — סיכם טייס המיראז׳.

 חינגת ההפלות״
 יצויין כי טייס המיראז׳ שהפיל
 אתמול 3 מטוסי אוייב סוריים הס-
 פיק כבר להפיל בראשית הקרבות
 עוד שני מיגים, כך שבסר־הכל
 במאזנו 5 הפלות מאז החלה המל-
 חמה. במלחמת ששת הימים הסתפק

 במטוס מופל אחד בלבד...
 •באותה טייסת פגשנו אתמול טייס
 צעיר שהפיל מטוס הדחוי סורי. הוא
 סיפר כי גילה שני מטוסי סוחוי

 שבאו לתקוף את כוחותינו. ״הצ-
 לחתי לתפוס את אחד מהם. שלחתי
 לעברו טיל וזהו זה״. היתה זו
 ההפלה הראשונה של טיים זיה ב־
 ״מלחמת הכיפורים״, אך ב״הזדמ־
 גוויות אחרות״ הספיק להפיל 4 מטו־

 סי קרב ערביים.
 מוראל החבריה בטייסת היה את-
 מול על הגובה — והכל היו שותפים
 ל״חינגת ההפלות״. צוות הקרקע מי-
 הר לסמן על המטוסים את ההפלות
 הטריות ולשלחן מיד חזרה — ל-

 משימה נוספת...
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 נ<ל ראשוני מעולה ולא נותר לנו
 אלא לשמש כלי הובלה מהיר.

ט י כ ו ח ת שד ה ו י ר כ ו ס  ה
 ״יש לציין שלעיתים, מפאת דוחק
 הזמן, מוותרים פה ושם על כללי
 הסטריליות. העיקר הוא לתת טיפול
 נכון במהירות מירבית. פצוע שנפ-
 גע בידו, היתד, סכנה שיאבד דם
 רב ונאלצתי לתפור את הפגיעה
 ביד מבלי שהיה סיפק בידי לדאוג
 לעיקור הכלים. סוג ניתוח נוסף
 שאנו נתקלים בו הוא מציאת וריד
 לעירוי כאשר יש קושי במציאת
 הוורידים מתחת לעור. במקרה זה

 אנו מחברים צינור פלסטי קטן אל
 מתקן העירוי. עלי לציין שהפצועים
 מתנהגים בצורה יוצאת מגדר הר-
 גיל. החובש היוצא אתי לוקח עימו
 תמיד סוכריות וקשה לתאר את תגו-
 בתם של הפצועים כאשר הם רואים

 את תשומת הלב הקטנה הזאת.״

 חילוץ חייל סורי
 באחת ההזנקות צפונה הגענו לנ-
 קודת פינוי פצועים ברמה. בין
 הפצועים היה גם חייל סורי אשר
 נפגע באופן בינוני עד קשה ברסי-
 סים. עוד על הקרקע קיבל חייל
 החי״ר הסורי טיפול מעולה, שכלל

 חבישה, עירויי דם וכל שאר הטי־
 פולים הנחוצים. טייסינו לא המתינו
 לפצועים נוספים משלנו, שהיו אמו-
 רים להגיע, אלא קראו למסוק נו-
 סף ואילו חייל האויב הובהל לבית־

 החולים ויצא מכלל סכנה.
 ״עבורי,״ אומר הרופא, ״חייל
 הוא אדם ותפקידי לדאוג לכך
 ולהאריך את חייו ככל האפשר
 ולהביאו למצב של בריאות תקינה,
 תוך מתן כל האמצעים ודתימת כל

 המשאבים לשם כך.״

 סינוי מיידי
 לפתע מודיעים על מטוס דקוטה

ק מצרי שנשא חיילי קומנדו, ונפל בסיני (למעלה);  מסו
 למטה, חיילי קומנדו שנישבו על ידי צה״ל בסיני.

 •לי•
- - י ד ׳* י י . s< ״ :

 י * י י * % , -

 י1-," *"־" י" ,fc• - . • *"* י י ״
• • . ,j י . .. * I יי •r*.* י ׳ V v C י ־ . • • i • ׳ 1 ־  יי ־ * י- י~ ״ ־ • ־ ^

" ״ י י י י  * : • V *•*״..:1־ ״J . , > ׳
. . ,, - - ־ . י • ־ ־ ׳ ; .  , . V ־־ י ־ ־

 J \$%׳• י,?״־.• ״ירץ י ״J• י
4 ־• - 1 -  v י ׳י 4

f 

58 

בטאון חיל האויר ינואר 1974 מס' 92  



 המתנדב והצבר טסים יחדיו
 כמלחמת השיחדור הם היו שני טייסים בטייסת אחת.
 האחד מתנדב מהי׳ל מדדופ-אפריקה והשני — צבר צעיר

 שסיים את קורם הטיס הראשון של חיל האויר.
 מאז חלפו שנים רבות. המתנדב
 נפצע באותה מלחמה ואיבד בה את
 אחת מעיניו, אך לא ניתק את קש-
 ריו עם הארץ שלמענה בא להילחם.
 הוא נשא אשד! והפך לעובד מבצ-
 עים של ״ארקיע״. מדי פעם הוא
 טס במטוס קל ומומחים טוענים
 שהוא נחשב אפילו במצבו הנוכ-
 חי לטייס מצטיין. השני טיפס בד-
 רג הפיקוד של חיל האויר ותפ-
 קידו האחרון בטרם השתחרר היה
 של מפקד אחד הבסיסים. כיום הוא

 קברניט ב״ארקיע״.
 טייסת שד ארקיע דאל־עד

 מיד לאחר שפרצו הקרבות גויסו
 השניים לטייסת המורכבת מטייסי

 מילואים, חלקם טייסי זלרקיע ואל־
 על ׳ויתרם טייסים לשעבר שפרשו.
 המתנדב מחו״ל ה ־א קצין המב-
 צעים של הטייסת, בדרגת רס׳׳י.
 היא הממונה על הפעילות המבצעית
 שלה, הכוללת הטסת יחידות מילו-

 אים ופינוי נפגעים.
 השני הוא טייס מן השורה בטיי-
 סת. ״באמת שאני לא מתרגש מכך
 שאני בעל הדרגה הגבוהה בטייסת,״
 הוא אומר ומוסיף: ״אצלנו ביחידה
 אין חשיבות לכך. לא איכפת לי
 כלל שטייסים בדרגות סרן ורס״ן
 עושים עבודה דומה לזו שלי.״ וב-
 דברו הוא מצביע לעבר קבוצת
 טייסים כסופי שיער ומקריחים. חל־

 קם עברו את גיל ה־50. ז־״וא מז-
 כיר כלאחר יד את העובדה שבנו
 משרת בצה״ל. ״דיברתי איתו ה-
 בוקר בטלפון. הוא פיפר לי על
 המוראל הגבוה בטייסת״ — אומר

 הקצין הבכיר במילואים.
 כד הככוד

 לטייסים ״הקלאסיים״
 מפקד הטייסת, טייס ותיק וכסוף
 שיער, המשמש בחיים האזרחיים
 כטייס של ״ארקיע״, אומר: ״חלקנו
 הגדול מכירים זה את זה מהחיים
 •האזרחיים, אבל אין להשוות את ה-
 עומס המוטל עלינו כיום לעומת

 העבודה השגרתית בעורף."
 מפקד הבסיס, טייס ותיק בשירות
 סדיר, מסתפק בכמה מלים קצרות :
 ״כל הכבוד לטייסים ה׳קלאסיים׳
 הללו. הם הוכיחו שלא נס ליחם.
 אני חושב שהם מסוגלים אפילו

 להטיס מטוסי קרב חדישים...״

 העומד להגיע לבסיס עם נפגע־ם
 מפיגים.

 אהד הפצועים, כך נמסר׳ זקוק
 לפינוי מיידי לעורף.

 בדקוטה מויינו הנפגעים. אנו
 נוסעים מייד אל המסלול. הדקוטה
 נראה מתקרב, עורך הקפה וניגש
 לנחיתה• בינת־ים מגיע האוטובוס

 עם אלונקות.
 הדקוטה נוחת.

 מסביב חיילים שבאו לתת כתף
 להעברה מהירה. מגיע גם אמ־

 בולנס וחובשים.
 עם עצירת הדקוטה מגיח הלי־

 אחד הרופאים המוטסים הוא
 גניקולוג בחייו האזרחיים ו-
 הוא בוודאי הקצין בעל מס־
 פר ״ההפלות״ הגדול ביותר
 בחיל האויר. ״יש לציין,״ או-
 מר הרופא, ״כי מספר הפצר
 עים ירד פלאים ב־3 הימים
 האחרונים, וברוך השם כמעט

 לא היתה עבודה.״

 קופטר וניחת מטרים ספורים ממ-
 טוס התובלה. הרוטור סב כל הז-

 מן. החבריה רצים מיד לדקוטה.
 הדלת נפתחת• כולם שקטים, או-
 לם פועלים במהירות עצומה. הכל
 עובד במהירות הבזק. פינוי הנפג-
 עים הוא, כאמור, אחד מתפקידי
 ההליקופטרים, הדורש ביצוע מדו־
 ייק ומעל לכל ביצוע מהיר ככל

 האפשר.
 פצוע מורד מן הדקוטה, ומועבר

 חיש מהר אל המסוק באלונקה.
 תוך שניות מנחיתת הדקיטה ממ-
 ריא ההליקופטר לבית־חולים במר-

 כז הי רץ ועיני כל נשואות למטוס
 המתרחק בטירטור ואיש איש מת-

 ייחד לרגע עם תפילתו ותקוותו״•

בלה מועבר במהירות ס התו ו ט מ  הפצוע שהורד מ
לים בעורף.  להליקופטר, שיעבירו אל בית-החו
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 לכל האבאים: הידד לכם!
, כתבת בטאון ח״א י ר זאכ מ  מאת ת

 בתום היום הרביעי למלחמה, על משטח
 דשא ירוק, כונסה מסיבת עיתונאים מיו-
 חדת במינה. המשיבים, ילדי הטייסים,
 גילו אדיבות נדירה, נאותו אפילו לנתח
יות ולספר ת המצב כרגע, לערוך תחז  א
ם עושים בימים אלה. ה-  ע$-אמת מה ה
רת המצב בחזיתות.  מסיבה נפתחה בסקי
: ניתן לומר שהאופציות פתוחות לפנינו ם ע ו  נ
 ואנחנו מפציצים הפצצות מאסיביות. לכל הדעות

 זה מצב טוב.
ת רעיון הפצצת הגש- : זה אני שהגיתי א ן ו  ו

ת כל התמונה.  רים. רעיון גאוני. שינה א
: שקרן! זה אני אמרתי שצריך לעשות ב ק ע  י

ת זה. תשאל אפילו את...  א
ח קרב־מגע צמוד. בשלב שבו ת פ ת  (בין השניים מ
 השניים כבר נראים ככדור אחד המתגלגל על
טה  הדשא וממנו פורחים סנדלים מתעופפים, מחלי

 ליאת להתערב).
ו כבר! העיקר התוצאה, ש- ק : תפסי ת א י  ל

 אנחנו ננצח. זה מה שחשוב.
 (השניים נרגעים, מתנקים, מנערים מעצמם עשבים

 שנתלשו).
: (שקול מאד) נכון. העיקר שנמשיך ם ע ו  נ
ק רחוק. ק מאד. מחר כבר נהיה רחו ם חז ה ת ל ת  ל
ת חוסיין. הוא : לא, בינתיים שישאירו א ת א י  ל

 לא עשה לנו כלום.
! ! רו ! שלא ישאי ו ת ו : שישאירו א ה ל ה ק  מ

: צריך לשים עליו עין, ד ח ה א ה פ ט ל ח  ה
 הוא מרכז מילואים.

ה ל ח  לאחר שסוכם הנושא הצבאי־הטקטי ה
ת לא פחות. י אל ת ענייני השעה. אקטו ר י ק  ס

: אין בעיות. יש לנו ימי ספורט, ציורים, ן ל י  א
ות עם פלסטלינה, אין בעיות. נ  כדורגל. מרכיבים תמו
: סך הכל נחמד כשאנו ביחד, אבל ס י ר י  א
 גם יש קצת דאגות. צריך לטפל בכלב, לדאוג לו.

 להרבה ילדים יש בעלי־חיים.
: לי יש כלב ויונים. י ד ו  א

: לי יש שפנים וכלבים, ביחוד שפנים. ן ו ר ו  ד
: זה נכון! זה נכון! יש לו חמש ה ל ה ק  מ

 שפנים!
: בשפנים אני שותף עם דורון. ר י  נ

ם לו תומי. עשו לו : יש לי כלב, קוראי ר פ ו  ע
 קרחת. זה לא יפה לכתוב קרחת, תכתבי תספורת.

 תכתבי גם שצילמו אותו כבר.
ם בדף ו ד״ש לאבא ו ק : יש עוד קצת מ ה ב ו  ט

 בטייסת. שיחזיקו מעמד עד שננצח.
: שהצוות יעבוד שם טוב. ן ו  ו

: שידאג שהכל, במרכאות תכתבי, ידפוק, ב ק ע  י
 לסגור מדכאות, כרגיל. ודרישות שלום לכולם!

): ודרישת שלום לחברה : (בצחוק פראי ן ו  ר
 שלי שוודאי מתגעגעת.

ר פגשנו בכמה ילדים השקועים ח  באי־שם א
ם את בלשים וספרי כיס. אחרי  בכל חושיהם בקרי
 ישבו בחצי גורן סביב מדריכה, שרו לקול אקורדיאון
א כפיים. אלה גם אלה,  ולימדו כלב נדהם למחו

ת עיסוקיהם, להתפנות למעננו.  הסכימו לזנוח א

: כל היום משחקים, כדור, רוצח, לא משנה.  ח ן
ט כאן סרטים. בינתיים : אני גם מסרי י ב  א
ה טייס. י ה  בתור הובי. כשאגדל לא אהיה מסריט. א
: משחקים, אבל גם עובדים, מכיירים, י ד  ע
ת ם נייר, שמים א קחי ם בפלסטלינה. לו  מפסלי

ה וזה נעשה שומן ואז הפרח מתקבל. נ  הפלסטלי
: וכל ערב יש בידור. היתה תוכנית עם ס ו מ  ע
 שמואל רוזן, גליה ישי, שולה חן וציפי שביט

ת עודד תאומי ו  הצרודה. וכבר כתבת א
ל היינו בפארק. איזה יופי. : ואתמו  a א נ י
ת ארבעת : בנינו גם סוכה ויש לנו א ס ו מ  ע
 המינים. בא אלינו גם מברך וראינו איך מברכים.
 המברך הוא הולך ומברך שתיים שלוש שורות וככה
 מתנועע ומברך, ומכניס בחזרה את התורה. וכל יום

ם לו מנחם. קוראי  ככה עושה. ו
: שלשום עזרנו לסדר, לנקות. ל ח  ר

ת הפעמון ומצלצל, : הוא גם לוקח א ה ר ו א י  ל
ה נחמד. ק  מתוך כעס, אבל סכ׳הכל הוא סתם י

: וגם נכנסנו אליו למטבח וצעקנו:  ע ו פ ר ה
. ו  ״להכין עוגות״ ״להכין עוגות״ — והתחבאנ

. א ט א ט : פעם הוא רדף אחרינו עם מ ס ו מ  ע
א ! ט א ט מ : תזהרו, הוא גם מרביץ עם ה ל ג י  ס
ו : תרשמי גם שלקחנו מיקרופון והתחלנ י ב  א

ת כולם.  לצעוק לו באוזן והערנו א
 ולוא אפשר היה לשוחח עם אבא בטייסת, שיחה
ת  ארוכה־ארוכה, מה היו אומרים לו ן ביטאו א

 רצון הכלל, עפרה ונועם.
: לאבא ולכל האבאים שלנו, נצחון  ע ו פ ר ה
 נעים היינו מאחלים, ובקשה: שישמרו עלינו, והידד

 לכם י
ם הייתי יכול לדבר איתו הרבה זמן : א ם ע ו  נ
 בטלפון תיכף אחרי שהייתי אומר אבא, אבא,
ה העניינים ומציע הצעות,  מה שלומך, הייתי שומע מ

 וזה עד סוף הנשיקה.

י חיז <״*י י &י ) י > 

 זז־י־ד־־יד

y d 

 ll-P-־״•

J* 
 דרישת שלום לאבאים מאת ילדיהם
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 ״ראינו בלילה את המבער
 הופך לכדור־אש״

 מאת דורון רוזנכלום, נתב בטאון ח״א
 לתוך אש הקדכות ולתקיפות משוכנות, הדורשות גבורה
 ואומץ רב, קפץ נווט מטופ הפנטום במפתיע. במשך שנים
 ארוכות חש עצמו מתופפל מעט. כמלהכות ששת הימים
 עדיין היה פרח־טיס. אח״פ שימש בתפקידי פיקוד והדרפה,
 ויצא ללמוד פלפלה באוניברסיטת כר־אילן. ביום הראשון
 ללחימה העידו אותו משנתו, ומנומנס־־למחצה הניע לטייפת.

 נתחבה לידו מפה ונאמר שיוצאים לפיטרול.

 מיג. פתאום ראיתיו שוב. ושוב
 היינו מאחוריו. נעלנו מהר מאוד
 ונכנסנו לנתוני־שיגור מצויינים.
 צעקתי לטייס : שגר! שגר! וכמעט
 לחצתי בעצמי על המתג המשחרר
 את הטיל. נכנסנו יפה מאחוריו,
 ירינו את הטיל בעוד אנו מתמ-
 רנים במהירות ימינה ושמאלה. פת-
 אום אומר לי הטייס: ״תביט איך
 הוא מתפוצץ!״ הבטתי ולא ראיתי
 אלא את המבער, אבל בטרם הס-
 פקתי לשאול, הפד המבעד לכדור־
 אש ענק, שהתפוצץ כתוף החשיבה,
 התפצל וצנח ברפיפים. נדמה לי

 הדבר היה בלילה, והנווט לא
 שיער שתוך דקות מספר ייכנס
 לראשונה בחייו לאחד מקרבות־
 האויר הקשים, המסוכנים והמיוחדים־

 במינם שידעו טייסי חיל האויר.
 הנווט ניחן בכושר ביטוי וב-
 כנות, ובהמתינו לגיחה הבאה תי-
 אר בפני ובפני חבריו את מהלך
 הקרב ואת הרגשתו האישית באלה
 המילים: ״טסנו בלילה. היה אור
 ירח מלא, ירח של סוכות, הידוע
 ביופיו ובגודלו. בדרכנו לסוריה,
 הבחנו שמתקרבים לעברנו מיגים
 רבים. היינו מודאגים מהמינים ש-
 נמצאים סביבנו. ניסיתי להביט ההו־
 צה והספקתי לראות מנעד אחורי
 של מיג 19 בשמיים החשובים. פנינו
 חדות אחורנית אל אחורי המבער,
 והשתדלנו שחרטום מטוסנו לא יס-
 טה ממנו. נעלנו על המטוס את ה־
 מכ״ם ורדפנו אחריו. בעוד אנו שוק-
 לים אם לשגר לעברו את הטילים
 או לפנות למשימת שלנו — סגר

 המיג מבער ונעלם מעינינו.

 בפעם הראשונה
 כמרחק רב מגבולות הארץ

 ״הדבר היה רחוק מאוד מהבית,
 והיתד! זו הפעם הראשונה בת נמ־
 צאתי במרחק כה רב מגבולות ה-
 ארץ׳ ועוד כשמיגים וטילים מרח-
 פים סביבי. פנינו הביתה מאוכזבים,
 כשאני מפנה ללא הרף את ראשי
 אחורנית, אולי אראה שוב את ה-

 הפצצה מטוסי חיל האויר :
 פגיעה בסוללת טילים סו-
: כ-40 ק״מ ם ו ק מ  רית. ה
 צפונית-מזרחית לחרמון בלב

 סוריה.
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 שהטייס הסורי הספיק לנטוש את
 המטוס, כי ראינו חפץ נורד. כלפי

 מעלה מתוך ההתפוצצות.
 ״מס. 1 שלנו היה רחוק מאיתנו,
 ובעוד אנו חוזרים הביתה מבסו-
 טים, ראינו את מס. 1 מתכתש עם
 מיג נוסף. בעוד אנו טסים אני מביט
 ורואה — מבער נוסף! אולם המיג
 לא התייחס אלינו ופנה אף הוא
 להתכתש עם מס. 1. הלכנו מהר
 מאחוריו, והזהרנו את מס. 1 והוא
 שבר, אך גם המיג שמאחוריו שבר
 בעקבותיו. לפיכך יכולנו להתקרב
 אליו מאוד, ונעלנו עליו. אולם ב-
 של השבירה לא היינו בתנאי שי-
 גור טובים, והטיל שירינו החטיא
 את המטוס. לו היינו סבלניים יותר
 היינו דופקים גם אותו. מס. 1 המ-
 שיך להתכתש עם לפחות ארבעה

 ת., רצינית וצלולת־מחשבה, הגי-
 עה לבסיס זה ולתפקידה בו כמעט
 נגד רצונה. לא שנרתעה מאחריות,
 מקשיים פיזיים, מהריחוק מן הבית
 — כל אלה היו לה בתפקידה הקו-
 דם ולדעתה הם במקומם. ת., ילידת
 חברת העלית בקיבוץ, תושבת שכו-
 נה סנובית כיום ובוגרת גימנסיה
 מיוחסת, מצדדת בלי פאתוס אך
 בהכרה עמוקה לא בעצם שירות
 הבנות, אלא בהכנסתן לתפקידים
 אשר בהם נופלות הן הישר לתור
 עם ישראל כמו שהוא; ולמצבים
 שבהם אין שום דבר נפטר באישור
 של אמא, ובקשריו של אבא ״ואת
 סך־הכול בורג קטן במכונה גדולה״.
 לא זה מה שהטריד אותה במינויה
 לקצינת חן בבסיס זה של היל
 האוויר, אלא אי־הרצון ״להיות שו-
 טרת״. וידעה, שאם יוטל עליה
 התפקיד, חייבת תהיה למלא אותו,
 ותמלא אותו, לפי צרכיו ולא לפי
 טעמה. וזה אשר קרה. נקודת־
 המוצא שלה היו המגע האישי,
 השיחה, ההסברה, אבל הקפידה ב־
 נתוני סדר, משמעת ומשטר־עבודה.
 ואם משוכנעת היתד! שדרוש הדבר,

 מיגים׳ אולם נחלץ מהמלכודת ש-
 טמנו לו.

 לדפוק אותם, לדפוק אותפ

 ״היה זה קרב האויר הראשון שלי.
 אינני יודע כמה זמן נמשך. אולי
 דקות ספורות, אולי כמה שניות,
 אך בעיני הוא נראה ממושך מאוד,
 כמו ארבעה קרבות אויר. וכמה היה
 הקרב שונה מהאימונים! באימונים
 הכל מתוכנן, ואתה רגוע. כאן, ב-
 קרב האמיתי והמסוכן, אתה חלק
 מהמכונה. אין לך במעט זמן לח-
 שוב• אתה מתפעל בכל אבריך ובכל
 כוחותיר הנפשיים. והמחשבה היחי־
 דה המנסרת במוח היא: לדפוק או-

 תם, לדפוק אותם.

 ״אמנם היה זה קרב־האויר הרא-
 שון שלי, אולם לא משימתי הרא-
 שונה באותו יום. בבוקר אותו יום
 תקפנו שדה בסוריה, ושני שדות ב-
 מצרים. כן, הייתי עייף, אך בשלב
 מסויים מתעוררת בך עירנות מיו-

 הדת במינה.
 ״הפעילות במלחמה זאת כל־כך
 אינטנסיבית, שחדלתי לספור את
 מספר הגיחות שלי. לפני כשעה
 חזרתי מרמת הגולן, שם התפנינו
 היום לתקיפת כוחות־קרקע סוריים
 בעבודת־שרשרת מאז הבוקר. יורים
 עלינו כמו משוגעים מכל כלי־
 הנשק הנמצאים מתחת ידיהם. ב־
 שטחים ש״נוקו״ מסוללות טילים
 מצויים טילי פ.א. 6, שכידוע נעים
 על גבי משאיות. אולם יש טכניקה

 מסויימת להתגבר על־כך.

 ו כ ה
 1 ב ה
 למלחמה

 לא נמנעה אף מלהעמיד חיילת לדין
 ולשפוט אותה.

 ולפתע, לא בהתפתחות מודרגת,
 בלי שהות להסתגלות כלשהי, כרעם
 משמים בהירים ירדה המלחמה על

ם י ר ש ת ב ת ע ו י ה  ל
 מאת הדדכי כרקאי, כתב בטאון ודא

 ת. היא קצינת־חן בבסיס בסיני אשר ריחוקו הרב מן
 הבית בעורף עשהו שונה מכל הבסיסים האחרים של
 חיל האויר. בגלל שני טווחים גיאוגרפיים אלה היו
 ימי המלחמה ובעיקר הימים הראשונים ובמיוחד ה-
 שעות הראשונות, סופה שטלטלה את בנות הבסיס ב-

 עוצמה בל־תשוער.

ס ח״א ת משרת בבסי ס נ כ  משמר ה
 מאת אריה אפנדי, כתב בטאון ח״א

 בכל ימות השנה מוטל על משמר הכנסת לאבטח את בית
ה הנוכחית חשו עצמם מ ח ל מ ם הישראלי. כאשר פרצה ה י ק ק ו ח מ  ה

 אנשי המשמר מתוסכלים.
 סיפר אחד מהם, מאיר, תושב ירושלים : ״אני בעל כושר
 קרבי מעולה. לצורך ביצוע תפקידי עברתי קורס מיוחד לחבלה.
 אני יכול להשתמש בסוגי נשק שונים. במצב כזה לא יכולתי

ס מעשה״. פ א  להמשיך ולהישאר ב
ו שלמה המשרת במשמר הכנסת מזה יק אחרי  החרה החז
 שלוש שנים: ״אנחנו מבצעים, אמנם, עבודה חיונית מבחינה
נית בימי המלחמה, אבל זו הרגשה מזופתת לשרת בירו-  בטחו

״ ה היא כל כך רחוקה. מ ח ל מ  שלים כאשר ה
 סיכם איש משמר שלישי, דוד, אשר שירת ביחידה קרבית
 בעת שירותו בצה״ל: ״הצעתי לחבריה להתנדב לפעילות באחד

ת ההצעה בהתלהבות.״ ם קיבלו א  מבסיסי חיל האויר. ה
ה קבוצת אנשי משמר מ ח ל מ  כך הגיעו ביומה השני של ה
סי החיל. כאן הם  הכנסת בחברת מפקדם יצחק הוז לאחד מבסי

 נתקבלו בזרועות פתוחות.
 ״אנחנו מוכנים לבצע כל עבודה שתוטל עלינו,״ אמרו הם,

 ״החל באבטחה וכלה בפעולות מיוחדות.״
 ואילו המפקד יצחק הוז אומר על אנשיו: ״כדי לא לקפח
ו להנהיג רוטציה. החבריה  את החבריה שנשארו בירושלים החלטנ
 כאן יעבדו עוד יומיים־שלושה ואחר־כך יתחלפו עם חבריהם

 בירושלים״.

62 

בטאון חיל האויר ינואר 1974 מס' 92  



 עשרות הבנות של הבסיס, אשר בו
 קיבל המפנה משמעות מיוחדת. אל
 העובדה ״יש מלחמה״ נתווסף עוד
 מימד: ״יש מלחמה — והיא קרובה

 לכאן״.

 כרעם משמים בהירים
 ת. משוכנעת, כי הגבת בגי־אדם
 על מצבי לחץ היא ״ענין של עצ-
 בים״ שאי־אפשר לכוונו. הבנות
 עמדו בתפנית החריפה, אבל יש בהן

 שהגיבו ברגישות־יתר.
 ד.יא ראתה בנות ששילבו עצמן
 מייד בפעילות הקדחתנית, בתוך
 מהומת הקולות הצועקים לתוך מכ-
 שירי הטלפון והקשר ופועלות ביעי-
 לות מפליאה בתנאים שמעולם לא
 התנסו בהם ולא הוכנו לקראתם לא

 נפשית ולא מקצועית.
 גם היא עצמה עברה טלטלה. אחר
 שהומחשה בפעם הראשונה מציאות
 המלחמה וקירבתה, ניסתה להרגיע
 את מי שצריך היה, אף־על־פי
 ש״לא בדיוק ידעתי מה עלי לומר

 להן״.
 עברו יום־יזמיים ובנות הבסיס
 (ות. עצמה) החלו - לאו־דווקא
 להסתגל למלחמה, אלא לחיות עמה

 ולתפקד כהלכה.
 גישתה הבסיסית של תמר לתפקי-
 דה לא נשתנה. אבל אופן מילויו,
 סולם־עדיפויותיו, אכן נשתנו. כיום
 רואה היא הכרח לשמור על מסג-
 רות, להקפיד על סדר ומשמעת אף
 יותר מקודם. ולעומת זאת, רואה
 היא הכרח להחמיר עם עצמה יותר,
 לצפות את התוצאות של מעשיך,
 ומחדליה בנסיבות שנשתנו. ״הערה
 מחמירה שלי עכשיו, יש לה משקל
 אחר לגמרי ועלי להיזהר הרבה
 יותר״, סבורה ת. ודברים כמו דין
 משמעתי לא יעלו על דעתה. שתי
 בנות, שנחרדו מאוד — ולא בלי
 יסוד — ביום הראשון, עמדו לקבל
 רשות לחזור לבתיהן. לא זו בלבד
 שלא ניצלו רשות זו, אלא ״תקעו
 את הרגלים באדמה״, כדי להישאר.
 הן נשארו, לא הן ולא אחרות אינן
 רוצות הביתה ויש לכך השלכה

 מרחיקת־לכת על האווירה.
 ת. אינה רק קצינת החן לעשרות
 החלות של הבסיס. היא גם קצינת
 החינוך של כל הבסיס, שאותו גיוס
 המילואים התפיח פי כמה וכמה.
 תחילה לא היה ראש לנושא תרבות.
 בעצמה עזרה בחדר־המבצעים, אבל
 הבנות, עבודתן ומצב־רוחן היו

 עיקר דאגתה.
 ״אחרי יומיים התחלתי לטפל גם
 בנושא התרבות. אמנים באו אלינו
 מרחוק במשך שלושה ערבים רצו-

 פים. אירגנתי סרטים, לחצתי בעניין
 עתונים, התחלתי לעודד ולהמריץ

 שירה.
 אבל תוך כדי כל זה מרגישה
 ת., כי יותר מאי־פעם בתפקידה,
 מדחיקה היא את עייפותה, מצב־
 רומה האמיתי וחולשותיה. היא מו-
 צאת עצמה מארגנת שייחה, כאשר
 היא עצמה אינה להוטה לשיר. מגי-
 בה על בדיחה מוצלחת או פחות
 מוצלחת, כפי שמצפה ממנה המספר.
 חרדה לבל ימצאו אותה ״לא כל
 כך נחמדה״, נותרת בודדת למדי
 בחוסר הפרופורציה שבי,ן אחריותה

 לבין קשייה שלה עצמה.

 מבחךשל־אמת
 הימים, שהחלו ב־5 בבוקר בקבי־
 עת התורנויות במטבח ונסתיימו ב-
 שילוח האטבים, החבה לאחר חצות,
 נתנו בה את אותותיהם. וביום
 החמישי אמנם התעוררה ב־5, אבל
 בראש מזמזם מחוסר־שינד, ובעיניים
 עצומות, מסרה הוראותיה בטלפון,
 דאגה לוודא שהכל בסדר, אחר־כך
 — לראשונה מאז השבת — חזרה
 והנימה את ראשה על הכר, כדי
 להחזיר לעצמה משהו מגדעון השי-

 נה.

 ״שבירה״ גורלית
: פטר  נשמע בטייסת סופר מי
 ״טסנו זוג. ראיתי טיל עף
 לעומתנו• צעקתי ,שבור.׳ אני
 שברתי ימינה׳ מס׳ 2 שבר שמא־
 לה. הנזיל חלף פינינו והתפוצץ
 מאחורינו. מתחתינו חלף טיל

 שגי.״

 האם באה המלחמה וטרפה את
 מושגיה על תפקידה של קצינת ח״ן

 ונוצר אצלה סולט־עדכים חדש י
 לא. לא קרה דבר שחרג מגדר
 מושגיה. להיפר. כל מה שחשבה
 על התפקיד, בא עכשיו לידי מיצוי,

 במבחן־של־אמת.
 ת. היא בת עשרים. היום ממש.
 אי,ן היא טוענת ואין היא מתיימרת
 לחשוב, שהימים האלה, הדחוסים
 כל־כך, הרחוקים כל כך מהבית ו-
 קרובים כל־כך למלחמה, עושים
 אותה מבוגרת יותר משמראה לוח־

 השנה.
 איחולים לך, ת., ליום הולדתך
 העשרים. ולמען השם! יש לך שם,
 מאחורי משקפי השמש והרצינות ה-
 גדולה, חיוך נחמד. שחררי אותו —

 לך עצמך. מותר גם במלחמה.

/</77 
א — מבוקש ע״י אשתו ב0ל מרחבי סיני. אושרה לו המשכנתא. ו  ה
א — הכתב הצבאי, נופל מהרגליים. הוטל עליו לראיין צייה ו  ה

 שלא הפיל עד היום מצופים. איפה מוצאים כזה ף
א — נהג לשלוח לטייסי חיל האויר בקבוק שמפניה, שי על כל ו  ה
 מטוס אויב מופל. תפעם (עד כה הופלו 255 מטוסי אויב) הוא

 צפוי לפשיטת רגל — — —
א — ענק, הטייפ הקטן הזה ו  ה

ן לו זמן לאכול — א — ממשיך את יום כיפור. אי ו  ה
 הלא — רופא השיניים, עושה עכשיו פפוריה טיפול •-יורש רציני.
א — הימאי הסורי, לפני שטובעה ספינת הטילים שלו, עוד ו  ה

 הספיק לראות את צלליתו של פופאי הנחמד שלנו
א — ביקש ממפקדו פכל לשון של בקשה לא לשבצו היום ו  ה

 כתפקיד במשמרת הערב. הפיכה? ״איירונפייד״
א — מצלצל כל חצי שעה לאשתו הצעירה, כי טרם גייסו את ו  ה

 •השכן — — —
א — המכונאי׳ נסע לכיתו לישון מפפר שעות, אולכ התקשה ו  ה

 להרדם. חפר לו רעש הפילונים
א — מאושר. סוף סוף יורד במשקל ו  ה

א — ראה על השולחן בדירה את צווי הקריאה למילואים של י  ה
 הבעל והאשה ולא לקח מאומה. גנב עם לב

א — לא התווכח השבוע עם פקיד השומה — ו  ה
א — הטייה הזה הפסיק לקרוא. הוא רק קורע ו  ה

א — עובד 4ו ימים בשבוע — — — ו  ה
ו הפושה — — — א — מניח תפילין על י ו  ה

א — כהרגלו, ממשיך למלא טפסי טוטו י  ה
א — מחפש• אפימון ו  ה

 משה הדר
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 טייס ישראלי נגע בטיל מדגם
WW קלט ׳ שנורה לעבר וודאביב 

 בפעם הראשונה נמסר רש-
 מית כי טיל אויר־קרקע ״קלט׳,
 שוגר על ידי מטוס אוייב אל
 תל־אביב ביום הראשון למלח-
 מה ויורט יעל ידי טייסו של

 מטוס קרב ישראלי.
 שר־החוץ, אבא אבן, אמר זאת
 ביום ה, בלילה, בתשובה להת־
 קפות הסוריות והמצריות על

 ישראל, בדיוני מועצת הבטחון.
 אבא אבן גילה, כי ״רק הודות
 למעשה של וירטואוזיות אוי-
 רית הצליח טייס של חיל האויר
 הישראלי לפגוע בטיל מדגם
 ״קלט״, שנורה על ידי מטוס
 ערבי לעבר תל־אביב ב־6 ב-
 אוקטובר, היום הראשון של

 המלחמה במזרח התיכון״.

 חושן מצרים לסוריה
 מאת ארנון כרוך, כתב בטאון ח״א

 לו ידעו הסוריט כבד כהתחלה מה יהיה הפוף וכאיזו מהי-
 רות הוא יכוא ודאי שלא היו מתחילים. פוריה השוכח משוט
ת כוח להאיר את כתיה (לכן אולי ההאפלה  שאין לה תחנ
 שם מושלמת), רזרכות הדלק שלה קטנו כהרכה עקב ה-
 פגיעות המפיכיות של חיל הים וחיל האויר כמצכורי הדלק
 שלה, ומפפר מפלוליה השמישים הולך ויורד עקכ ההפצ-
 צות והפגיעות המדדייקות של טייפינו כשדות התעופה כ-

 עומק העורף הפורי וליד דמשק, כירתו של אפאד.

 החל מאתמול בבוקר יורדים טיי־
 0ינו בצלילות, כשהם משחררים
 מטעני פצצות וכל שאר סוגי החי-
 מוש על מנת להוציא את חיל הא־

 ויר הסורי מפעולה.
 אחד המבנים שפעל אתמול בשדה
 התעופה סייקאל דיווח על פגיעות
 יוצאות מן הכלל במסלולים לכל
 אורכם. באחד מן היעפים התיישבו
 מיגים במבנה מעורב של מיג־17 ו־
 מיג־21, על זנבות מטוסינו. מטוסינו
 נמנעו מלהיכנס לקרבות אויר מ-
 שום שלא זז היתד, מטרת הגיחה
 ומשום שהפלת מטוס נוסף כבר אי-

 נה סיבה ליום חג בחיל האויר.

 מכלולי דמייד נתכפו פטריות

 אחד שהשתתף בכמה גיחות על

 שדות התעופה בסוריה, השתתף גם
 בתקיפה על שדה התעופה דמייר,
 10 ק״מ צפונית לדמשק. בצלילה
 מגובה רב נראתה תחנת מכ״מ
 בגבול לבנון־סוריה. למרות אש ה־
 נ״מ הצפופה תקפו טייסיני את תחנת
 המכ״ם ופגעו בה. בשדה התעופה
 עצמו יצאו המטוסים מהגיחה כש־
 מסלולי דמייר מכוסים פטריות. אחר,
 שתקף היום את סייקאל, סיפר אף
 הוא על תקיפת המסלולים ולקראת
 סוף הגיחה שיחרר מטוסו מטען
 פצצות על מצבור נשק ותחמושת
 בשדה. נראה כי המסלולים נפגעו

 מן התחמושת שהתעופפה.

 מבנה אחר של הטייסת יצא ל-
 תקיפה אף הוא בשטח סוריה.
 בירידה על שדה התעופה סייקאל

 הסתובבו מיגים באיזור. היה רגע
 של סיכון אולם המטוסים המשיכו
 בתקיפה כשהתברר שהאיום אינו
 מיידי. ביציאה מן ההתקפה הת-
 יישבו על זנב מטוסינו ארבעה
 מיגים. המטוס, שהיה במהירות
 גבוהה, יצא מאיזור השדה. מיג־21
 שניסה להתיישב על זנבו לא שם
 כנראה לב ולפתע הוא איבד גובה

 ונכנס באדמה.

 עוד מטוס סורי הלך בגלל אי-
 וולתם.

 נחזיר אותם לתקופת האכן

 את פעילות הימים האחרונים
 מסכמים הטייסים בכתישה מאסיבית
 של הסורים. רואים אותם בורחים.
 יש מדורות אש בנקודות רבות ב-
 סוריה. שדות התעופה פגועים ומ-
 על לכל, דמשק אפופה עשן בארובה
 ®מצבורי הדלק הבוערים 30 ק״מ

 מן הבירה הסורית.

 אומר אחד מהם : ״הסורים חוזרים
 לאט לאט אל תקופת האבן. אלא
 שאין זו אבן על אבן אלא אבן
 בצידה של אבן. סוף סוף יבינו
 הסורים את מובן המושג חושד מצ-

 רים״.
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 התמודדות
י נ י ע - ב

 עם הטילים
סים י  הטי

 מאת רזי גוטרנזן, כתב צבאי

 התקיפות האינטנסיביות של חיל האויר על שדות תעופה ברחבי סוריה
 הביאו לצמצום ניכר בפעילותו של חיל האויר הסורי ואתמול ביום השמיני
 לקרבות, כמעט ולא הוזנקו מטוסי אוייב נגד מטוסינו שפעלו בסוריה.
 הפגיעות בבסיסי האויר הסוריים משבשות גם את מהלך האספקה של ציוד
 צבאי מברית המועצות, לאחר שהמטוסים המגיעים נתקלים בקשיי נחיתה.

 טייסים שהשתפו אתמול בהפצצת
 מטרות בתחום סוריה, ובעיקר שדות
 תעופה וריכוזי צבא, סיפרו כי היו
 מקרים־ שבהם ניסו בכל זאת מטוסי
 מיג סוריים להפריע להם בביצוע
 משימותיהם. ״עמדתי בפני דילמה
 קשה״ — מספר טייס שחזר מתקיפת
 אחד משדות התעופה בסוריה:
 ״האב לבצע את משימתנו עד תום
 ולפצפץ את שדות התעופה או
 לנצל את ההזדמנות ולהפכם לקרב־
 אויר עפ המצופים הפוריים״. ההח-
 לטה היתה לבסוף כי תקיפת שדות
 התעופה הינד! חשובה יותר, מאחר
 שבעקבותיה עשויים המיגים ליפול
 מ... חוסר מקום לנחיתה. ואמנם
 כך היה באמת. .בשל ההפצצות ה-
 קשות על מסלולי שדות התעופה
 ומתקנים חשובים אחרים בבסיסי
 האויר, ראינו שמטוסי הקרב הסו־

יהוק —  סקי

 ריים לא יכלו לשוב ולנחות בבסיס
 ממנו המריאו. כשהחלו לחפש שדה
 תעופה אחר לנהימה מצאו שגם
 הוא ״עבר טיפול״ של חיל־האויר.
 בתוך כך החל מלאי ד״דלק במיכלי־
 הם לאזול ולא היתד, בידיהם ברירה
 אלא לנטוש את המטוס ולקפוץ.
 בצורה כזו ״הולידו״ ההפצצות על
 שדות התעופה גם הפלות — מבלי

 שנתפתח קרב כל שהוא...

 נורו ״המון טילים״
 טייס אחר מאותה טייסת אמר
 כי בעת ששב מיהפצצה נתקל באש
 חזקה מאוד מהקרקע. ״נורו לעברי
 המון טילים, אולי המספר הגדול
 ביותר שראיתי אי־פעם — אבל

 הצלחתי לחזור בשלום״. לטייס׳ אחר
 נודע על רסיסי נ״מ שפגעו בכנפו
 רק לאחר ש...נחת. ואולם, הפגיעה
 הקלה ״אובחנה״ •ותוקנה תוך זמן
 קצר והמטוס !הוכשר שוב לתקיפה.
 טייס אחד אמר, כי ההתמודדות
 עם הטילים היא בדרך כלל פונק-
 ציה של ניסיון במפגשים עמם.
 הטילים הראשונים שפוגש טייס
 בקריירה שלו יכולים אולי להפחיד
 קצת, ״אבל במשך הזמן לומדים
 ויודעים להבדיל מה היא הטיל

 שבאמת מסכן אותך״.
 בין המשימות הנוספות שהוטלו
 אתמול, היו גם •תקיפות שונות
 בחזית הדרומית. טייס שתקף סוללת
 טילים בסואץ, סיפר כ־ כתוצאה
 מהפגיעות הישירות התרומם טיל
 ונדלק כולו באויר, כשהוא עושה

 מעין ״יום העצמאות״ בשמים...

 ממטוסי החיל שנשאו בעול התקיפות

• 
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 המלחמה האחרת
כו  מאת אל״מ (מיל.) יוכן? נ

 המלחמה נפתחה במתקפה מתואמת של המצרים וה-
 סורים בשתי החזיתות, באותו זמן. בשלב הראשון —
 שלב הבלימה — לא היתה כמובן לצה״ל אפשרות
 בחירה בין אלטרנטיבות — הוא היה צריך לבלום

 בשתי החזיתות באותו זמן ואמנם הצליח בכך.
 •אך בשלב שאחרי כן — שלג
 מתקפת הנגד — חיו לצה״ל אופ-
 ציות פתוחות: הוא יכול חיה לתקוף
 את המצרים ולהמשיך בהגנה מפגי
 הסורים, או להיפר : לתקוף את ה--
 סורים ולבלום את המצרים. צה״ל, כ-
 ידוע, בחר לרכז מאמץ עיקרי של
 מתקפת־נגד בהזיה הסורית. נשאלת
 השאלה מדוע לא תקף צה״ל בשתי
 החזיתית, גם במצרים. התשובה לכך
 היא שיחסי הכוחות הכמותיים פשוט
 אינם מאפשרים זאת. למצרים למע-
 לה מ־2000 טנקים ולסורים היו ל-
 מעלה מ־1,300, יחד קרוב ל־3,500
 טנקים. במלחמת ששת הימים ב־
 1967 היו לצבא המצרי בסיני פתוח
 מאלף טנקים. מתקפת בו־זמנית על
 כוחות כאלו של שריון וכוחות אח-
 רים היתד. מחייבת הקזת דם גדולה
 מאוד, וספק רב אם היתה מצליחה.

 ריכוז מאמץ
 בחזית אחת

 האסטראטגיה שצה״ל בחר בה הי־
 תה לרכז מאמץ בחזית אחת. תקי-
 פת סוריה לפני מצרים נבעה ממס-
 פר שיקולים : ראשית — ההתקדמות
 הסורית ברמת־הגוילן היתה מסוכנת
 יותר, כיוון שברמת־הגולן לא היה
 עומק אסטראטגי, בעוד שבין הסו־
 אץ למדינת ישראל שוכן המדבר
 הגדול. שנית — המערך הפורי על־
 אף גודלו, קטן יותר מהמערך ה-
 מצרי בשתי גדות התעלה, ופחות

 קשה להכריעו.
 ושלישית היה צורך להקדים ול-
 הכות את הסורים, כדי להרתיע את
 המלך חוסיין מלהכניס את מאות
 הטנקים שלו למלחמה, וכן על־מנת
 להקדים את כניסת השריון העיראקי

 לחזית סוריה.
 מתקפת הנגד של צה״ל על הצבא
 הסורי היתד, הצלחה גדולה, ועל־
 פי כל קנה מדה צבאי מהווה הישג
 מרשים לכושרו של צה״ל. אין דוג-
 מה אחרת בהיסטוריה הצבאית המו-
 דרנית של גיוס צבא מילואים, ציו-

 דו והנעתו לחזית והכנסתו למתק־
 פת־נגד תוך 48 שעות, מול צבא
 אוייב הנמצא בתנופת התקדמות עם
 800 טנקים והתגברות עליו תוך
 יממה אחת. אחד הגורמים הטכרי־
 עיב בהישג זה היה חיל האוויר,
 בכך שאיפשר את הגיוס והנעת ה-
 מחוות ללא הפרעות ממטוסי האו־
 ייב, ובכך שתקף את טורי האוייב
 ומערכיו בחזית ואת עתודותיו ב-

 עורף.

 שלב מתקפת הנגד
 החל מיום שני בבוקר החל שלב

:  ממקצועות הח״ן
 עובדת טלפרינטר

 מתקפת הנגד ותוך יומיים שלושה
 נדחף הצבא הסורי חזרה מעבר
 לקוו הגבול ושרידיו נכנסו למער-
 כות הביצורים הקודמים. אך הם
 השאירו בשדות הקרב בין 600 ל־
 800 טנקים, חלקם שרופים, חלקם
 ניתנים לתיקון, וביניהם הטנק ה-
 רוסי המודרני 62־T. נשארו לסורים

 כ־400 טנקים שמיישים בחזית.
 המתקפה נגד המערך הסורי מעבר
 ל״קו הסגול״ — קו הפסקת־האש
 הקודמת — החלה אתמול, ולקראת
 הערב כבר הבקענו את המערך ב-
 פריצה אחת בחלקו הצפוני וכוחותי-
 נו ההלו מתקדמים על כביש קוגיט־
 רה־דמשק. יש להניח כי נגיע ל-

 טווח תותחים מדמשק.
 המערכה הסורית עומדת לפני סיו-
 מה. היא תסתיים כאשר נוציא את
 שארית הצבא הסורי מהמלחמה. א-
 חר כך יגיע תורה של מצרים. כל
 עוד נמשכה המתקפה שלנו בסוריה
 לא הרשה הרמטכ״ל לתקוף את ה-
 צבא המצרי בעוצמה גדולה. בעוד
 זמן מה כל זה ישתנה — כאשר
 צה׳׳ל יתארגן מחדש, יתקן טנקים
 וישלים ציוד לחימה, ויניע את
 התגבורות הדרושות, אזי תפתח ה-
 מתקפה הגדולה על הצבא המצרי.
 זאת תהיה מלחמה קשה כיבשה,
 כאויר וכים. למזרח לתעלת סואץ
 העבירו המצרים בין 700 ל־800 טנ-
 קים, ועוד כמספר הזה ואף יותר,
 ער!הכים ממערב לסואץ ובקרבתו. ב־
 שטח התפוס ממזרח לסואץ מספר
 ניכר של דיביזיות חי״ר המצויירות
 בשפע של נשק נגד טנקים לחיל־

 רגלים.

 מערך ה נ״ מ
 הגדול ביותר בעולם

 מול חיל האויר ניצב מערך
 טילי נ׳ימ מסוג: פא־2, כא־3 ופא־6.
 ייתכן שזה הוא מערך ה;״מ הגדול
 כיותר בעולם כיום. הוא הוקם ע״י
 הסובייטים בקיץ 1970, ועם הפסקת
 האש הוא קודם לקרבת התעלה. ע״י
 כך הוא נותן כיסוי גם ממזרח ל-
 תעלות לטווח של 15 עד 25 ק״מ

 נגד מטוסי צה״ל.
 חיל האויר המצרי נפגע בקרבות
 אויר ע״י חיל האויר שלנו. בכל
 מיפגש אוירי טייסינו מנצחים. אך
 עיקר הכוח האוירי שלו לא חוסל,

 (המשך בעמוד הבא)
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 בגיחות גבוהות תמוכות...
, כתב בטאון ח״א ן מ ט ו י ג ג  מאת צ

 בשורת גיחות גבוהות ונמוכות הפציצו מטוסינו את
 השריון המצרי ואת כוחותיו הנלווים במזרח התעלה.
 הטייסים שתקפו בגובה נמוד זכו לניפנוף ידיים מא-

 נשינו בדרך לתקיפות ובשיבה מהן.
 מספר טייס סופר מיסטר: ״הכ-
 ניסו אותנו לתקיפת שריון. בכניסה
רי טילים  לתקיפה היו כמה שעו
 שלא הגיעו אלינו. הפצצנו. דווח
 על פגיעות טובות בריכוזי השריון.
 ״השריון המצרי נראה די מכותר,
 והיה במערך הגנתי בצורת חצי־

 קשת״.
 בתקיפה אחרת נפגעו שדרות

 טנקים על קוו המים המזרחי.
 בבוקר יום שישי הפתיע מבנה
 סופר מיסטר חניון שריון ורכב
 רך של המצרים דרומית לתעלה.

 באיזור נראו גם אוהלים אחדים.
 ״היה שקט ושלווה״ — מספר
 אחד הטייסים. ״כנראה שטרם חת־
 עוררו. הפצצנו את הטנקים. מטוס
 שלנו דיווח על מנוסה של חיילים

 מצריים רבים בכיוון צפון״•
 במקביל לכך תרמו הסופר מיס־
 טרים גם למאמץ המלחמה בצפון
 ותקפו שריון, סוללות טילים ומט-

 רות מזדמנות.
 מספר אחד הטייסים: ״יצאנו

 (סוף מהעמוד הקודם)
 ביוון שעדיין לא הוטל למערכה. כל
 הגורמים הללו מצביעים על כך ש-
 המערכה נגד מצרים תהיה מערכה
 כבדה ויעד צבא גדול, המצוייר ב-

 שפע, וערוך היטב.
> ׳ ה  יש להניח כי מתקפתו של 5
 כאשר תבוא, תתפפש על הצוות ה-
 מנצח : שריון וחיל האויר, תוך
 סיויע חיל הים בגזרות מסויימות.
 היא בוודאי תתפתח לפי תיכנון
 צה״לי טחבהק: ״בי בתחבולות תע-

 שה לך מלחמה״.
 כשהיא תבוא, היא תשיג את מט-
 רתה — הכרעתו של הצבא המצרי
 התוקף ויצירת מצב איסטראטגי ח-

 דש גם בחזית מצרים.
 יש לזכור כי אי,ן מלחמה זאת
 דומה למלחמות שהיו עד עתה, לא
 למלחמת ששת הימים ואף לא למל•
 חמת העצמאות. זאת היא מלחמה
 אחרת, אך כבר היום ברור בי גם
 בה ננצח, ואם תותן לגו השהות

 המספקת ננצח פה נצחון מוחץ.

 לתקוף שריון סורי. לפני שנכנסנו
 לתקיפה ירו עלינו טילים בכמויות
 עצומות. הורו לנו לתקוף מטרות
 מזדמנות — מגובה רב או נמוך״.
 ״החלטנו לתקוף סוללת ט.א־6,
-  שהיתד, בקרבת מקום. צללנו ו
 הפצצנו אותה מגובה נמוך. הסוללה

 נפגעה, ופעולתה פסקה״•
ת: היינו  ועוד ׳תקיפה מני רבו
 צריכים לתקוף שריון סורי. תקפנו

 על ציר קונייטרה.
 ״חצי דקה לפני הכניסה שוגרו
 אלינו כמה טילים, ואני שברתי
 יחד עם מס׳ 2. הוא זרק את ה-
 חימוש, ואני השלכתי רק את ה־

 נתיקים״.

 הופצצה דרך־המלן
 לקאהיר

 על דרך המלך היוצאת מקא־
 היר צפונה מצויים שני גשרים.
ר שהותקפו ע״י מבנה, יצ- ח א  ל

 או הגשרים מכלל שימוש.
: ם י ס י י ט ד ה ח  מספר א

 ״עד המטרה לא הוטרדנו.
ך למטרה ראינו מיגים ב־  סמו
 איזור. המשכנו לטוס. המטרה
ראתה בבירור. שני הגשרים  נ

 הופצצו, והנזק נראה רציני.
 ״בדרך חזרה הותקפנו ע״י
ר רביעיות מיגים. פנינו לק- פ ס  מ
החל קרב בו הופלו שני ם ו ת א  ר
ד ח  מיגים — כאשר טייסו של א
ם נראה נוטש ללא כל סי- ה  מ
ר נפגע והתפוצץ. ח  בה, ומיג א

 ״ניתקנו מגע והלכנו הבי-
״  תה.

 ה״סופרמיסטד״
 מנמנשיו להכות באו״ב

 מאת .מרדכי כרקאי, כתב בטאון ח״א
 ככפיפ מפויים זה של חיל האויר יכול אתה לראות שכט
 כלתי־־פופק של סופר מישטרים נוחתים ושוב ממדיאיט לפני

 ואחרי הגיחות למשימות ספציפיות כחזית הלחימה.
 טי שמפקד כיום על בסיס זה
 בהיקף אחריות רחב מאוד, הוא —
 בדרך מקרה, ללא ספק — טייס
 ותיק ומהולל, אשר הקים בזמנו
 את טייסת הסופר מיסטרים הרא-
 שונה. אחד הטייסים בבסיס היה
 בזמנו, בשלהי שנות החמישים,
 חניכו של מפקד הבסיס הנוכחי
 ובמלחמת ששת הימים שוב טסו
 יחד. וכמוהו גם טייס־מילואים אחר,

 ממחזור מאוחר מתר.
 ;ם טייס צעיר

 ואם יש שם גם טייס צעיר
 מאוד, ביחס לאנשי המילואים הוו-
 תיקים, השייך לסופר מיסטרים
 ״רק״ חמש שנים, מאז הוסמך כ־
 טייס־קרב, הרי אין לו ברירה אלא
 להשתלב ברוח־יהצוות ובליכוד ה-
 פנימי ההדוק, במסורת הדור של

 מניחי היסודות.
 כי הסופר־מיסטר — קובע מפקדו
 של הבסיס בדיר של פסיקה היס-
 טורית — הוא שהעמיד, בעצם, את

 הדור הראשון של טייסי־הקרב ה-
 סילוניים. בטייסת זו, שהוא פיקד
 עליה, פותחו היסודות התורתיים
 של קרבות־האויר, שעקרונותיהם

 תקפים עד עצם היום הזה.
 ה5 ניטארר הכורה

 אנשי אותה טייסת נשארו חבורה,
 היינו־הך לאן הובילו אותם חייהם
 האזרחיים. ולא רק הטייסים. גם
 אנשי צוות־הקרקע. ככל שחולפות
 השנים, וככל שיוצא־ם מחזורים מן
 המעיד הסדיר, נפגשים הם, טייסים
 ואנשי־קרקע, בתקופות מילואים וב-
 מלחמות — והוותיקים שבהם עושים
 כיום את מלחמתם הרביעית במס-

 גרת הטייסת.
 בטייסת זו הוכן ב־1958 ״הגו-
 בה — 40 אלף רגל״, הסרט שהע-
 לה את חיל האויר הישראלי אל
 המקום שבו נמצא הוא כיום בתו-
 דעה הלאומית הרחבה. זה דגלה
 היחיד במינו של הטייסת. ועדיין
 יש בו מה לנופף לעבר כל החיל.
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 ״משפחה שכזאת״ במיראזיים
 מאת רזי גוטרמן, כתב צבאי

 כעמדת אחת מעייפות המירז׳ים מצאנו שני אחיה: האחד,
 היותר ״זקן״, טייפ מילואים כטייפת. הצעיד יותר עוכד
 תחזוקה — גם הוא ״מילואימניק״. על שיטת העכורה של

 השניים פיפרו עוכדי התחזוקה:
 האח הטייס מגיע למטוס כש-
 אחיו הוא המכין אותו לטיסה,
 מברכו ב״דרך צלחה" וסוחט הב-

 טחה ל...ד,פלת מטוסי אויב. נראה
 כי השיטה הזו הוכיחה את עצמה,
 שכן לפני ימים אחדים הביאה

 הושמדו סוללות טילים ליד דמשק
 מערבית מעט לדמשק, הציבו ה-
 סורים שתי סוללות טילים. מבנה

 נשלח להשמידן.
 ״הדרך לשם היתד, שקטה״ —
 סיפר אחד הטייסים. ״לקראת המט-
 רה החלה אש נ״מ פראית• נכנסנו
 על הסוללה, שיחררנו פצצות ושברנו

 חזק מאש הנ״מ. ראינו את הפצצות
 פוגעות במטרה. הסוללה הושמדה.

 ״אותו זמן שיגרה סוללה סמוכה
 טיל לעברנו. הסוללה זוהתה ע״י
 מבנה נוסף שהיה באויר, והושמדה

 גם היא״•

 ה״קואופרציה המשפחתית״ תוצ-
 אות יפות והאח אשר על הטיסה
 הפיל מיג סורי, בקרב קצר בגולן.
 המעניין הוא שהאחים עבדו ב-
 צוות גם בעת שהיו בשירות פעיל
 בטייסת, ואיש התחזוקה אומר, כי
 אחיו היה הטייס הראשון שקשר

 והכין לטיסה בקריירה שלו...
 המוראל בגף התחזוקה של ה־
 מירז׳ים גבוה מאד בימים האח-
 רונים, לאחר ההצלחות הרבות ש-
 היו לה. כסך הכל הפילה הטייסת
 מאז פרוץ המלחמה מטוסי אויב

 רכים בקרכות־אויר.
 רס״ל אחד מוותיקי הצוות אומר,
 כי עיקר מטרתם של העובדים היא
 להבטיח את מירב הגיחות ומירב

 הבטיחות למטוסים הממריאים.

 בשל הגיחות הרבות עובדים ללא
 הרף מאז פרוץ הקרבות. ״העיקר
 שיעלו ו...יפילו, ויחזרו בשלום כדי

 להתכונן למבצע הבא״.

 הליקופטר מצרי מי-8 מתוצרת סובייטית, מאלה שנשאו חיילי קומנדו, הופל לים.
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 שתי הפלות
 מני רבות
 מאת כתב צבאי

 מיראז׳ נגד מיג־ 21:
 ״היינו בפטרול בגובה בינוני.
 פנינו למפגש עם רביעיית מיגים

 במפרץ סואץ״.
 מספר אחד הטייסים: ״ראיתי שני
 מיגים הישר מולנו, מטפסים מעלה.
 מאחוריהם היה מיג נוסף. הרביעייה
 אשר רדפנו אחריה וברחה — החלה

 חוזרת אלינו.
 ״התחלנו בקרב. מס׳ 1 שלהם

 השיג יתרון קל על מס׳ 1 שלי.

 ״כנפו חלפה
 דרו הצרור שלי״

 ״הזהרתי אותו, הוא שבר והמיג
 המשיך בדרכו. אני התרוממתי מעט
 וירדתי על ־*וג המיגים. ירדתי ה-
 צידה ממנו, כדי לא להיכנס לזרם

 הסילון שלו.
 ״הוא התרומם 90 מעלות, כשאני
 לידו וקצת מאחוריו. הוא החל ב-
 פנייה קלה אלי׳ ועמד לחלוף לפני.
 יריתי צרור. כנפו חלפה דרך הצרור
 שלי. הוא התרומם והתגלגל כלפי
 מטה, ואז התפוצצה לו כנף שמאל.
 הוא המשיך לבעור, צלל והתפוצץ

 באדמה מזרחית לחוף.
 ״אספתי מהירות, ואז שמעתי את
 מס׳ 1 צועק, ,שבור׳. ראיתי מיג
 שישב עלי, שברתי והפכתי הטילה.

 ״שיגרתי טיל...
 ראיתי פיצוץ״

 ״המיג ירד מטה וטס מערבה כ-
 שאני אחריו. שיגרתי טיל, ראיתי
 פיצוץ ועשן ו...המיג יצא משם ב-

 שלום, תוך שבירות.
 ״מייד אח״כ נכנסו לקרב שני מי־
 ראז׳ים אחרים, שהפילו שני מיגים.
 ״המיג נראה מהאויר מאד יפה,
 צבוע בצבעים מבהיקים וטריים״.

 מיראז׳ נגד סוחוי~7:
 ״היינו בפיטרול בסיני. הבחנו ב-
 מטוסי תקיפה ממערב למזרח, בגובה

 נמוך.
 ״ראינו אותם, נכנסנו אליהם, מס׳
 1 שיגר טיל על הסוחוי האחורי, שלא
 פגע. אני שיגרתי במקומו טיל אחר

 — והסוחוי התפוצץ.
 ״רציתי ללכת על הכוחוי הקדמי,
 אך מס׳ 1 רדף אחריו. הסוחוי פנה,
 התגלגל — ונתקע באדמה מעצמו...״
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... fc/77 
א — מייצר תחמושת בתע׳׳ש בשביל חיל האויר. חתנו, נהג י " 

 במילואים, נזסיע את התחמושת לבסיס תאויר. בנו טייס.
א — רצה להיות שותף •לימים היסטורייפ אלה ונולד אתמול ו  ה

 כלידה מוקדמת
א — שאל את עצמו לאחר ניתוק יחסים נוסף עם מדינת אפרי־ ו  ה

 קנית: ״כמה מדינות יש שם לכל הרוחות?״
א — אוכל אכק כפיני. אחיו נשאר כעורף ואוכל את עצמו. ו  ה

א — התחמק מטיל. בערב לא הצליח להתחמק ממנה— ו  ה
א — שלח תלונה לנציב קבילות חייליה : ״לא נותנים לי מפפיק ו  ה

 שמירות״
א — מפיקוד המרכז וביקש שיקחו גם אותו. שמו בני, האריה. ו  ״

א — טס ב״כרמל״ צבאית בחוצות העיר ודאה לוחות מודעות ו  ה
 קלופי פלאקאטיב — דהויים׳ עמוסי סיסמאות וצרופי או-

 תיות. מה זה צריך להיות? — — —
א — שמע כי ג׳רלד פורד מיועד לתפקיד סגן נשיא ארת״ב. ו  ה
 ג׳רלד פורד, ידיד ישראל, תבע, כזכור, מסירת מטוסי

 פנטום לישראל, ככתוב: ״סע כמו לורד, סע בפורד״
א — מתכלכל כימי השכוע ו  ה

א — בדילמה. פגש במילואים את אשתו הראשונה ו ו  ה
א — העיראקי נשאל ע׳׳י הסורי: ״למה אתה כורה מהמערכה ?׳׳ ו  ה

א כורדי״ נ א ״  השיב העיראקי: |
 משה הדר

 הותקנו מהנות הצבא בקאטאנה
 הכוחות הצכאיים העורפיים של סוריה, ולא רק הקדמיים,
 החלו לחוש אף הם את נחת זרועו של ה״א הישראלי. כיום
 שישי הותקף מהנה הענק קאטאנה, השוכן כ־15 עד 20

 ק״מ מדמשק.
 סיפר אחד הטייסים: ״כשהיינו
 באויר, ליד דמשק, הבחנו במטוסים
 אחרים המפציצים את שדה אל־

 מאזה הסמוך״.
 ״ליד המחנה נתקלנו ב־3 טילי
 פא־2. המטרה המקורית היתד. ריכוזי
 שריון ליד המחנה• ראינו המון מח-
 פורות טנקים ריקות. לכן ה|כנו על
 המחנה עצמו שהוא ענק. מס״ 1 הלך

 על כביש שהיו בו כמה כלי רכב.
 ״אני הפצצתי בניין אחד בן שלוש
 קומות עם רחבה גדולה סביבו.
 הבית נהרס. הסתובבנו עוד מעט

 וחזרנו.

 ״בדרך חזרה ראינו הרבה מטוסי
 ח׳׳א עוסקים בתקיפה. באיזור לא

 נראו מיגים״.

 ״משגר־טילים קולינרי״
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 מפקד חיל האויד בנימין פלד לטייסים

 ״אתם עושים עבודה נפלאה״
 מאת דורון רוזנכלום, כתב בנואון ח׳׳א

 ״אורך הנשימה של צה״ל והציפיות ממנו מותנים בחיל האויר. אני חושב
 שאתם עושים עבודה נפלאה, יותר מנפלאה, ותוך כמה ימים נוכל לראות
 מהו גודל הנצחון״, דברים אלה אמר אתמול מפקד חיל האויר בנימין פלד
 בבקרו בטייסת פנטומים. בפגישתו עם הטייסים, ביניהם צעירים רבים שזוהי
 להם המלחמה הראשונה, סיפר מפקד החיל כי ביום התשיעי ללחימה, חיל
 האויר הסורי הוא למעשה מפורר והוסיף כי מצבנו בחזית הצפון הוא עתה
 ״מצוייר,. הוא קרא לשמור על אורד־רוח שהוא ערובה נוספת לנצחון המתקרב.

 רגע הפגיעה במחנה צבאי בקטנא, כ־20 ק״מ מדמשק
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 בטייסת הפנטומים התעניין מפקד החיל בהרגשת הצוותים לאחר התקיפות
 המסיביות שביצעו על מטרות קשות בסוריה ובמצרים.

ו ו ל ג וטים הצי ו הנ  הטייסים ו
- ת ה רו י ז ב ב צ מ ת ה ו ד ו ת א ו ל א  ש
״ ל ס ו ח ת. ״ח״א הסורי מ ו  קרקעי
רים ל. הסו ד החי ק פ ר מ  — הצהי
יר ל חיל האו ת כ ו א ב  הקרי
ת הם א  שלהם. יחד עם ז
ת ו ד י ש ל ו ל ס ת מ  גיסו לתקן א
־ צ פ ה ו ב ע ג פ נ ם ש ה ל ה ש פ ו ע ת  ה
ב ם שו ת ו ו א נ פ ק לכן ת ו ו נ תי  צו
ב צ ק ד על ה מ ל ע י ח ד ה ק פ  ושוב. מ
ן ו ת השרי ו ח ו יצחו כ ו נ ר ב  המהי
- ים ש ת העיראקי ו א ב צ ת ה ו א נ ל  ש
ת סוריה. הוא הטעים ר ז ע ו ל צ ל ח  נ
- ים ש רי ם הסו י ק נ ט ת ה י צ ח מ כ  ש
ו ביום כיפור נ תי חו ת כו ו א פ ק  ת
ו בידי ל פ נ ל ו ו ע פ ת  עדיין כשירים ל

. ו נ תי  כוחו

ה ד ב ו ע ת ה ל אישר א ד החי ק פ  מ
ת ו ר ט ה מ ל י ל ו ב ז י ו הפג נ י ח ת ו ת  ש

ת דמשק. ב ר ק  ב
ת, סיפר מי ת הדרו י ז ח בי ה  לג
ח ו בטו נ ל ן ש ו י ל שהשר ד החי ק פ  מ
ר לו פה ושם. ו , אם נעז ו נ  בנצחו
ם כ ש ה ל מ ח פר כי היום, ה  הוא סי
- ו חו כ ו ו ם די י ר ה צ עד ה ר ו ק ו ב  ב
ת ד מ ש ו על ה נ ל ן ש ו ת השרי  חו

ם. י ם מצרי י ק נ  250 ט
- ד ה ק פ ל מ ו ש ת ר י ק ע ס צ מ א  ב
ם מי טו תי פנ ו ה צו מ ו כ א ר ק  חיל נ

 לגיחה.
ע סת סופר מיסטר השמי י  בטי

הת- ם דומים ו י ר ב ל ד י ח ד ה ק פ  מ
- י ל הטי ת ש ו ב ר ק רת ה י ז  עניין ב
- ו להו נ מ ו מ ע ב יסים ת  סת. הטי
ב יותר נמרץ. צ ק ת ב חו י ג  ציאם ל
אפש- ת ו טו ך דיון על שי ר ע  נ
ן ו ל השרי ת ע ו פ ס ו ה נ פ י ק ת ת ו י  רו
- ל מאזין ל ד החי ק פ מ ש , כ  המצרי

יסים צעירים. ת טי  דעו

ק עם ס ע ת  זה נכון שאפסנאי מ
ם וגרביים, אבל יש לנו, י נ  תחתו
ת מ-  למעשה, עבודה קשה לא פחו
 אשר לקרבי. הפעם העבודה היא
 ממש רצינית. בעוד שבדרך־כלל שול־

ד ק פ ים אמר מ ׳ סת מיראז י  בטי
- ם ה סי י ל כטי לז ן לז ל שאי  החי
ים, ״עד שלא נגמור עמם  ערבי
י ה־ ב ד נ ת מ לה ש י פית״. הוא ג  סו
ר- ר, ששי ת השיחרו מ ח ל מ ל מ ״ ח  מ
ה נ ב הראשו ר ק סת ה י ם בטי ע  תו פ
ו נ י י ו אליו, התענ לפנ ל טי  של החי

תם לסייע. ו נ ו כ ב והביעו נ צ מ  ב

ת עשרים איש של-  חים לאפסנאו
 כולם יחד יש פרופיל 97, במלחמה
 זה אחרת. עכשיו אפסנאי צריך
ות גם קצת חכם. מלבד זאת,  להי
ות בעל ראש  אפסנאי צריך להי
ם י  מתכנן, כי אנחנו הגנרלים הקטנ
 של המלחמה. צריך לפרוס פריטים,
ק לפי שיפוטנו. ופריטים צריך ל ח  ל
 לזהות מהר. זה כלל חשוב במלח-
ר דבר הכי קטן — יידפק ס ה : ח  מ

 הכי גדול.

לה  מייד כשהחלו הקרבות התחי
ת בבסיס הזה להתארגן או  האפסנ
 בשיא היעילות. פתאום ראית איך
 כולם מתים לעבוד, מעמיסים ליי־
 לנדים שלמים, מעבירים/ מארגנים
ם ה ם יוצא ל ם לחץ־דם א  ומקבלי
 לנוח שתי דקות. כן, כבר חשבנו
את צופן לאפסנאות. חשב-  על קרי
 נו, אבל לא ידענו בדיוק איך
א לזה. עד שעשינו הערכת־  לקרו
 מצר : הרי הבאנו 300 מזרונים ל-
ס אחד, 400 לשני, ו־500 ל-  בסי
לו  שלישי וכן הלאה. חבריה התחי
ה מ ס י ס : הופה ! ה ו אמר ק ו ת ת ש ה  ל

 ״אנחנו הגנרלים הקטנים
 של המלחמה״ -

 קובע יעקב מהאפסנאות
, כתבת בטאון ח״א י כ א ר ז מ  מאת ת

ת כשהוא עומד בבסיס או  אל תקנאו בו ביעקב מהאפסנ
 חיל האויר, מודד מכנסיים לחייל קפרי?י ומעליו חולפים
סי הקרב, ברעם אדירים. אך יעקב, הלו-  באותו רגע מטו
 מד תיאטרון בימים של שגרה, אינו מרגיש עצמו פחות־
 חשיבות בימים אלה, באפסנאות. ״אנחנו למעשה דוחפים
ת צה׳׳ל קדימה״, הוא קובע בשם האפסנאים  עכשיו א

ת עצמו:  כולם. והוא אף מוכן להסביר א
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ה מ ח ל מ ן ה  ד מ ו < m מ
 הנהג הותיק אלברט

 הנהג הוותיק אלברט הכיר את מפקד
 הטייסת כשזה עוד היה סגי׳מ צעיר. אל-
 ברט משמש כנהג האוטובוס של טייסת
 הקרב זה 11 שנים: הוא האיש המסיע
ם והוא המביאם בחז- סי  אותם אל המטו
יסת ממש, כדי שלא  רה עד פתח הטי
 יכתתו רגליהם יותר מדי. אלברט-נהג-
ת כל אנשי המילו-  האוטובוס מכיר גם א
ת ידידם  אים של הטייסת. אלה פוגשים א
 הוותיק בחיבוק אמיץ, ודואגים לעדכן או-
נות כדי שלא ות האחרו י  תו בהתפתחו
ר הוא אחד האנשים  ידאג. אלברט המסו
 האהובים בטייסת, ומכיר את כל דעותיהם
 האישיות של הטייסים ואנשי צוות הקר-
 קע בעבר ובהווה. אלברט, אזרח-עובד-
 צה״ל, נעול סנדלים ולבוש מכנסיים קצ-
 רים, מרגיש במלחמה כדג במים. יחד עם
ת מלחמת ששת הימים, יסת עבר א  הטי
ת ה- ו ת ההתשה, ואת התקרי מ ח ל  את מ
 אויריות. וזהו המונולוג שהשמיע אלברט.

 — התפקיד שלי להביא את הטייסים
תם ולהסיע אותם  למטוסים, להחזיר או
ם למקום. אני קשור לפקידת המב-  ממקו
 צעים. כשהיא אומרת ברדיו: אלברט, ל-
 חדר מבצעים, אני יודע מה אני צריך לע-
 שות. אכי גר בבת-ים, נשוי פלוס שניים.
קדם בבוקר אני מתחיל בע-  בכל יום, מו
ה אני לא עוזב את מ ח ל מ  בודה, ובזמן ה
ם אף לרגע. בהתחלה הציעו לי  המקו

 להיות נהג באל-על ובאגד, אבל מפקד ה-
 טייסת של אז שיכנע אותי בחשיבות תפ-
 קידי — ונשארתי כאן. אני לא מצטער
 על זה אף לרגע. אני נהנה מהעבודה. אפי-
 לו הימים האפורים ביותר מעניינים, כי
יסת. ת כל אנשי הטי  אני אוהב מאוד א
יסים  זה כבוד גדול מאוד בשבילי להסיע טי
ם כאנ- ת ו ם. אני לא רואה א  אל המטוסי
 שים רגילים. אתה יודע שהאיש שנוסע
 מאחוריך באוטובוס נוסע עכשיו להלחם,
 ומסתכן כחייל מהשורה הראשונה. לכן
ם ואו- יסי  תמיד אני מסתכל בראי על הטי
יסת  מר בלב: ״שאחזיר אתכם חזרה לטי

 בריאים ושלמים כמו שאתם עכשיו.״

 הטייס שהוד מהסוהו
 צעיר צנום, בלונדי, כמעט ילד, ואף
ת ק לסיים לפני חודשיים א  על פי כן הספי
 שירותו המלא כטייס בחיל האויר. מיד
ת מ-  לאחר שיחרורו נסע למסע התפרקו
 מתח באנגליה, והחל לחשוב על עתידו
 האזרחי. מקץ חודשיים שב התייר היש-
 ראלי שביקר בסוהו ובתיאטראות והיה ל-
ל עוד הצליח לה- ק. אתמו יהו  טייס סקי
ם במטוס היוצא לישראל, ומשדה  שיג מקו
יסת שלו. היום  התעופה לוד מיהר אל הטי
 בבוקר השתתף בגיחת הפצצה על יעדים
 מצריים בתעלה, ועתה הוא שותה שוקו־
 קר מתוך שקית׳ כאילו לא קרה כלום.

 בעוד חמש דקות ישוב וימריא.

ה מזרוו־קש... מזרון־קש... זה י ה  ת
ל יופי. ב ק ת  ה

ט- תקבל אצלך רושם מו  שלא י
- ס פ נים אצלנו. א  עה. לא הכל מזרו
ת :היא עבודה בלי זוהר, חנ- או  נ
ת  טריש, עבודה קשה. קורעים א
ו למעשה דוחפים . אבל אנחנ ת ח ת  ה
ה ש- ה קדימה. וזה מ מ ח ל מ ת ה  א
 למעשה חשוב עכשיו: שלצה״ל

ת ולמצרים — לא. ו א נ ס פ  תגיע א
ן קובעים ו  היעילות שלנו והתכנ
: פריטים טכניים, ציוד מיכ־ ה ב ר  ה
 ני, ציוד אישי, ציוד משרדי, ציוד
ו גם יותר אינ־  טכני ואחר־כך אנחנ
 טלגנטיים — דואגים לציוד רפואי.
 ובכל זה, כמו שאמרתי לעיל —
ה עוד להגיד  צריך ראש מתכנן. מ
ם לא נ מ  לך בקשר לארגון. זה א

- ר ט ס נה א והל מבחי ת מנ ו  צריך להי
 טגית עליונה, אבל עלינו לדאוג לכל
 פוט, הכי קטן, לא לשכוח, להקדיש
 תשומת־לב לחפצים, לפקד עליהם.
ם לשמי-  עד כדי כך שכאילו אומרי
ם — נוח. הלי לאו  כות — דום, ו
 ושני דברים ששכחתי, צריך עוד
: הקשרים שלנו עם ף ל  להדגיש, א
ת שלנו. ו  הנשקיה. ב : כושר הסבלנ

ם י ל פ ט  בעניו הנשקיה אנחנו מ
 בכל מיני נשק, פלוגות חירום, יחד
 עם הנשקים. חשוב מאד. בענין
ן לך דוגמה. גם עכשיו ת ת, א ו  הסבלנ
גלים ודניקים שמסו  יש טרדנים, נ
ל עלי ממושכות כ ת ס ה  לבוא אלי, ל
ת זוהרת. חי בהל ולבקש לו  בלי להי
ם 12 טפ- י ת ח ה  לא חשוב שצריך ל

ה שחסר לו עכשיו ם על זה. מ י  ס
ת זוהרת. או חייל חי קא לו ו ה דו  ז
ר לי י ב ס ל עדין מ  שבא אלי ובקו
ם ים שלו רחבי סי ם במכנ י ת פ ח ה  ש
ה תעשי ף. מ  מדי והוא רוצה להחלי
ד כזה י אז אני מתעצבן ח א  לו, ל
ה מ ח ל מ  בפנים ומטפל בו בשקט. ב
ר לריב ואני חורג מכל ויכוח ו ס  א
. מעל ה ק י ח צ  עם חיילים. עבודה מ
ב ב- ר ק י ה ס ו ט  ראשי רועמים מ
- ס פ א ת, ואני עומד ב פו  דרכם לתקי
ם. משת- י סי ל מכנ י ת ומודד לחי או  נ
ת. צריך לשמור ל הכל בקלו ב ק  דל ל
- ת לימים שאחרי המל חו  מלאי כו
ל העבודה הגדולה י ח ת . אז ת ה מ  ח
ת הציוד לכשירות. וזו ר א י  — להחז
״ של ה מ ח ל מ ה שלאחר ה מ ח ל מ ה  ״

. ם י א נ ס פ א  ה
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 טייס המטוס המיירט מתאר
 שלבי ההפלה של טיל ״קלט׳,
 מול חופי ת״א ביום כיפור

 מאת צכי גוטמן, כתב בטאו! ח״א

 לעבר המטרה הבלתי״מזוהה הוזנק זרג מטוסים * הסתכלנו
 למעלה וגילינו נקודה זוהרת בשמים * חשבנו כי זהו מיג־23
 שבא לצלם + כשטסתי מעליו ראיתי שזה מטוס ללא טייס
 והבנתי במה מדובר * סגרתי את הטווח מאחור ופגעתי בו *
 הוא נפגע מיד וחתיכות נראו עפות משורש כנפו * הוא פגע

 במים בנפץ עז ונד מים אדיר עלה למעלה,

 ביום כיפור, בשעה 2 אחר־הצהריים, הושמעה צפירת
 אזעקה ברחבי ישראל.

 עתה מותר לגלות את סיבת האזעקה: מפציץ אוייב
 שיגר טיל אויר־קרקע מסוג ״קלט״ מול חופי ת״א,
 ונמלט. הטיל המשיר בדרכו לעבר הכרך הגדול,
 השקוע בדומיית החג. אותה שעה החלה אף המתקפה

 המצרית־סורית בסיני ובגולן.
 לעבר המטרה שעדיין היתד! בל-
 תי מזוהה אז — החנק זוג מטו-
 סים. מספר המוביל: ״החנקנו הז-
 נקה רגילה בכוח מלא - ליירט

 מטרה שטסה לכיוון הארץ.

 נקודה זוהרת בשמים
 ״הסתכלנו למעלה וגילינו נקו-
 דה זוהרת בשמים, גבוה ורחוק,

 מול תל־אביב, והתחלנו לטפס.
 ״האמת היא, שחשבנו כי זהו
 מיג־23 שבא לצלם והוא גבוה
 מאד. אפילו חתכנו אותו לכיוון
 דרום, כי חשבנו שישבור חזרה.

 ״כשראיתי שהוא לא פונה דרו-
 מה, פניתי חזרה ישר אליו, תוך
 נסיקה קלה וסגירת הטווח. בשלב
 זה החלה להצטייר דמות מטוס

 עם נקידת־אש מאחור.

 הבנתי במה מדובר
 ״כשטסתי מעליו ראיתי שזה

 מטוס ללא טייס.

 ״כאן כבה המנוע הרקטי של
 הטיל, והחל לצאת שובל לבן מא-

 חורי המנוע, כנראה אדי דלק.
 ״סגרתי את הטווח מאחור, הת-

 קרבתי ופגעתי בו.
 ״הוא נפגע מייד וחתיכות נראו

 עפות משורש כנף ימין. למזלי
 לא התפוצץ לידי. הוא הוריד אף
 מטה, הסתחרר ופגע במים בנפץ

 עז. נד מים אדיר עלה למעלה.
 ״המשכנו לפטרל באמור ולבסוף

 שבנו לנחיתה״.
 עד כאן הסיפור. ״כדאי לציין״,
 מוסיף אותו טייס, שהפיל בהמשך
 הלחימה שני מיגים, ״שהטיל עלול
 היה לדפוק את גג הרעפים מעל
 לקומה השניה שהתחלתי לבנות

 מעל ביתי״.
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 ה<ד«ם לא רעדו ־ הפצצה פורקה

 פנטום נחת חמוש כשמועום
 אחת הפצצות דרוך

 מאת ארגון ברוך, כתב בטאון ח״א

 איש הגן? הטכני כטייפת הפנטומים ישב גמשדד המב־
 צעים באשר הודיעו לו שנחת מטוס חמוש כשמדעום אחת

 הפצצות דרוך.

 במקביל הגיעה :הודעה זו לב.,
 קצין החימוש של הטייסת.

 השניים, בעלי ידע רב בנושא
 החימוש, הגיעו במהירות אל המ-

 טוס החונה.
 מיד פונו כל המכונאים ואנשי
 הטייסת מקרבת המטוס. היתד, קיי-

 מת סכנת התפוצצות רצינית.

 ג. הסתכל דרך צוהר בפצצה
 ואיבתו את נתוניה. היה ברור שה־
 מרעום דרוך וכי יש סכנה להת-

 פוצצות מידית.
 פירוק הפצצה כולה היה בלתי
 אפשרי משום שתזוזה קלה מיתה
 מפוצצת את המטוס כששני אנשי

 צוות הקרקע לידו.

 אפשרות הזזת המטוס ממקומו
 נפסלה אף היא בגלל הזעזוע שיג־
 רם לפצצה וסכנת הפיצוץ המידית.
 המתח היה רב, אולם לידיים

 אסור היה לרעוד.
 נ. החזיק את המרעום בקצהו

 האחורי שלא ינוע.
 ג. •החל להבריג את המרעום ה-

 חוצה.
 תוך חצי דקה, שארכה כנצח,
 פורק המרעום והופרד מן הפצצה.
 עתה היה צורך בפרוק הנפץ מן
 המרעום• בעבודה שקטה, בזהירות
 ובדייקנות מרובה, לחץ ג. על הת-

 פס האוחז את הנפץ במרעום.
 כל סטיה, ואפילו בת מילימטר,

 היתה עלולה להשמידו.
 בזהירות, אט־אט, מילימטר אחר

 מילימטר, נשלף הנפץ והוצא.
 ג. ונ. לחצו ידיים. הכל עבר

 בשלום.

 .!עבודה יווילה, נקיה וחדה״ ־
 מסס• קצין שדיון בסיר את
י? ו n היל 1f11«:a בו o פעו 

 ״חלקו של חיל האויר בחב־
 קעת מעיד ההגנה ההורי כ-
 כביש קונייטרה־דמשק נבכד
 מאד. מטופי היל האויר ריס־
 קו את העמדות הסוריות ה•
 מכוצרות ופללו את הדרך ל-
 שריון צח״ל שפרץ קדימה.
 מקכליפ מחיל האויד את
 מלוא הפיוע המכוקש, אף מ-
 על ומעפר. הענותם של טיי־
 פי חיל האויר מיידית, יעי-
׳ — בך  לה ומדוייקת מאד,
 פיכם קצין כביר של כוחות
 הקרקע את חלקו של חיל
 האויר בהפקעת הדרך לדמ-

 שק.
 אישור לדבריו של המפקד בא תוך
 שגיות ספורות. ניצבנו על סוללת
 עפר ועקבנו אחר חילופי אש בין
 כוחותינו לבין כוחות האדיב, ח-

 מאת יעקב בן אמיר

 מנסים לסתום את הפירצה לדמשק
 בעתודותיהם האחרונות.

 צלילה מחרישת אוזנים
 לפנינו, במרחק שלושה קילומט-
 רים, ביצבצו בתיה הלבנים של ה-
 עיירה הסורית סעסע, במרחק 18
 ק״מ לערך מקו הפסקת האש של
 1967. כאמור, אישור לדבריו של
 המפקד בא מיד. מטוסי חיל האויר
 הופיעו מהאופק שמאחורינו. צלילה
 מחרישת אוזניים. טנקים סוריים בד-
 לקים. ארטילריה של האוייב משת-
 תקת. עמדות סוריות מתרסקות, עו-
 לות באש. כוחות הקרקע של צה״ל
 אוגרים כוח ומחדשים את הסתערו-

 תם. הלחימה בשטח הררי קשה.
 אתמול עקבתי במשך שעות אחרי

 פעולות מטוסינו לריכוך הארטילריה
 הסורית והמשך שבירתו של מה ש-
 נותר מהשריון הסורי. התוכנית ה-
 כללית שקיבלה את אישורה, המשך
 הפריצה בציר קונייטרה־דמשק, ל-
 עבר העיירה סעסע. תחילה היתד,
 הארטילריה הסורית פעילה. ניסתה
 להפגיז את כוחותינו ומוצבינו ב־
 גיזרה. נראתה גם תנועת כוחות שר-
 יון סורי שניסה לארגן התקפת־נגד.

 משעות הבוקר המוקדמות
 פעולות מטוסי החיל החלו בשעות
 הבוקר המוקדמות. מטוסינו צללו ו-
 הטילו את מטעניהם. התוצאות —
 תימרות עשן שחור, סמיך. הבזקי־
 אש נראו עולים מהעמדות הסוריות.
 עתה יכול השריון שלנו לנוע קדי-
 מה, להשלים את מה שמטוסינו סללו.
 ״זאת עבודה יעילה מאד, נקיה ו-
 חדה״ — מסכם קצין שריון את

 פעולת מטוסינו.
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והקו ב הא/  זו א

ב א  הצייר ז
 סייר באחד

 מבסיסי
 הקרב של

 חיל האויר
 והנציח
 בעפרונו

 רגעים
 מדופק

 המלחמה.
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 אנקיו המוגשים שי פקח־מיסה
 מאת מרדכי כרקאי, כתב בטאון ח״א

 ככמגדל-הפיקוח, צמוד למכשירי הקשר, עיניו אל שדה־
 הראיה הרהב הנשקף מכער לשמשות, ניצכ הייל״חוכה

 צעיר וממלא את תפקידו האחראי: פקה־טיפה.

 קילומטרים. ,,!הטייס קורא לי לקראת
 הנחיתה ואני מודיע לו לאיזו נקו-
 דה לקחת כיוון, מודיע באיזה גובה
 ועליו להיות שם. מודיע על סדר
 ההגעה של המטוסים במבנה, ומו-
 דיע איזה מסלול נמצא בשימוש״,
 מסביר שלום. הוא מוסיף, כי נתו-
 נים אלה נקבעים לפי מערכת שי-
 קולים דומה לזו הקודמת להמראה.
 ז״כיוון שמגיעים המטוסים מכיוונים
 שונים, עלי לוודא, כי בתחום שאגי
 מאפשר להם להנמיך לא ייפגשו זה
 עם זה ועם אחדים״. בשלב זה מק-
 בל הפקח גם את הנתונים הראשו-
 נים על מצב המטוס, ״כדי שאוכל
 לתת קדימה למטוסים הנמצאים במ-
 צב חירום, או כאלה שהגיעו בדלק

 ״בהגדרה גסה״ — מסיביר שלום
 בן ה־ 21 — ״פקח־ טיסה הוא שוטר
 התנועה באוויר״. אבל שלום אינו
 מחבב הגדרות פה פשטניות ולכן
 מעדיף הוא לומר, כי פקח ״הטיסה
 הוא הקובע את מקדמי הבטיחות של
־  התעבורה האווירית על הקרקע, נ

 המראות ובנחיתות.
 מטוסים כשהם בתנועה, אינם ני-
 תנים לתימריון ועצירה כמו מכוניות
 בכביש פתוח או מול רמזור. הם
 מתקדמים במהירות רבה בנתיבם.
 ופקח־הטיסה חייב על־כן לתפוס
 !במהירות את כל המתרחש במרחב
 *האווירי והקרקעי של הבסיס — ב-
 עקבות הצטרפותם או יציאתם של
 מטוסים. פקת־הטיסה זקוק איפוא
 ליידע בתעופה ולהכרה בסיסית של

 ועקרונות התעבורה האווירית.
 מאין באו כישורים אלה לשלום
 בן ה־ 21, אשר כיפתו הסרוגה מעי-
 ירה על מוצאו (משק דתי) י הוא
 הגיע אל המקצוע ואל התפקיד
 לאחר שנשר, מסיבות אובייקטיביות,
 מקזדס־הטיס. הנתונים האישיים וה-
 מוטיבציה הגבוהה שהביאוהו לקורס
 הטיס, יחד עם היקדע התעופתי
 שרכש בו (שלום הספיק לצבור
 כמות ממשית של שעות־טיסה) היו,
 ללא ספק, יסוד טוב להשתית עליו

 !את הכשרתו הספציפית.

 השיטור מן המגדל

 תפקידו מתחיל בעוד המטוס על
 הקרקע וטייסו מבקש רשות־הסועה.
 ״פקה־הטיסה״, מסביר שלום, ״קובע
 לטייס מסלול בשימוש, לפי קרבת
 והמטוס אליו, לפי כיוון הרוח, לפי
 כיוון השמש ושורת נתונים נוספים.
 ומתריע על מצבים יוצאי־דופן. ב-
 שלב הבא מבקש הטייס להתיישר
 מל המסלול. ופקח־הטיסה מוודא
 שלא יימצא שם שום גורם מפריע.
 אני מוודא שיהיה המסלול ריק מ-
 אנשים ומרכב (עוצר אותם באמצ-
 עות מערכת הרמזורים) ואחר־כך
 נותן לטייס רשות המראה לגיחתו,

 לפי נהלים קטעים״.
 עם המטוסים החוזרים נפגש ה־
 יפקח בעודם בטווח עשרות רבות של

 קצר״. בשיקול ־דעתו של הפקח
 תלויה איפוא הגעת המטוסים בסדר

 בטוח לבסיס.

ת הטייפים  השיט יותר א

 הדיבור בין הטייס במטוסו לפקח
 במגדל מתנהל במונהים ועל ־פי
 נהלים קבועים ״אבל אני יודע מי
 הטייס היוצא לגיחה במטוס הממ־
 ריא לפני על המסלול. ועכשיו ב-
 תקופת המלחמה, לא רק שעובדים
 הפקחים שעות רבות יותר ובמתח
 רב יותר, אלא שהם חשים יותר את

 הטייסים.
 שלום התכונן להיות טייס. הוא
 נשר מן הקורס. ״יש שבשבילם זו
 מכה קשה. אני התגברתי על זה
 תוך יומיים. התפקיד של פקח־
 טיסה בוודאי סייע לי בכך, כי זהו
 תפקיד שאי־אפשר להגיד עליו ש-
 הוא חסר־עניין. יש בו עניין, יש
 בו אחריות עצומה, יש בו אתגר

 והמון סיפוק אישי״.

/<77? 
א — נושם היסטוריה • — ו  ה

א — ירד עם בתו הקטנה למקלט. 3תאום חזרה הקטנה בריצה ו  ה
 ולקחה את בובתה שנשכחה — — —

א — קיבל קנם על אי איפול מכוניתו ומיד שילש את סכום ו  ה
 הקנס, מרצון —

א — מתחיל להרגיז הקלפן הזה, חוסיין — — — ו  ה
א — לאהד שאזל לו הדלק נזם על מוראל ונחת בשלום ו  ה
א — טס לארה״ב וכיסים גדולים במכנסיו. פנחס ספיר ו  ה

א — החל להיות נהג ממושמע. מאז יום כיפור אין הוא חוצה ו  ה
 צמתים, בלילות, כאור אדום

א — שמע כי ילד שנולד בעזרת הג״א יקרא הג״א. מזל שלא ו  ה
 נולד בעזרת מכבי־אש

א — היה רופא קרבי. את פצועיו חבש עד טיפת דמו האחרונה. ו  ה
א — עשה מעשה גדול. צלצל הביתה י  ה

א — טייה טורי שבוי שהודה: ״טייפיכם טובים ויעילים מאד ו  ה
 בקרבות אויר׳׳. פוף פוף יש לנו אסמכתא

ה א — אידי אמין, שליט אוגנדה, התנדב להלחם בישראל. מ ו  ה
? ם י ש ו  ע

א — כוכב הקולנוע ברט לנקפטר, השוהה בישראל, החליט ו  ה
 להשאר אצלנו עכשו ויופיע בהתנדבות בטלביזיה הישראלית.
 עכשו ברור מדוע טוענים הערבים כי בישראל מצויים

 מתנדבים אמריקנים —
א — פתח את החבילה שקיבל מהבית ומיהר לסגור אותה בפני ו  ה

 חיילי יחידתו. אמא שלחה לו בננה׳לה
א — טייס מטוס קל• משקלו — 100 קילו ו  ה

א — צהל משמחה: טוטנהם־ארסנל 1:2 ו  ה
א — נלחם כבר ששת ימים פלוס שלושה ו  ה

א — טס במלחמת השחרור. גם היום משה הדר ו  ה
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 פגיעות מדוייקות ומוחצות
ן המצרי ו  בכוח השרי

 מאת כתכ כטאון ח״א

 כיום התשיעי ללחימה הולם היל האויר כשדות תעופה
 מצריים עורפיים, כמטרה למגר את חיל האויר המצרי.
 הטייסים שחזרו מגיחות אלה פיפרו כי לא נתקלו כמערך
 אנטי־אוידי צפון! שיכלום את התקפותיהם, אם כי טילים

 מספר נורו לעבדם כחצותם את התעלה.
 הודות לנסיון שנרכש בימים ה־
 אחרונים מצליחים הטייסים להתגבר
 גם על בעייה זו הודות למיומנות
 שפיתחו בהתמודדותם עם כלי נשק

 אנטי־אויריים חדישים אלה.
 בו בזמן שבוצעו גיחות עומק אלה
 פנו מטוסים אחרים של החיל להם־
 תערות־רבתי על כוח השריון המצרי
 המתרכז בעיקר דרומית־מזרחית ל־

 סואץ. על מידת הצלחתן של גיחות
 אלה תעיד האוירה שהחלה להיווצר
 היום כטייסות התקיפה, אוירה המז-
 כירה במידה רבה את ימי מלחמת
 ששת הימים. הורגש בעליל כי היום
 התשיעי ללחימה הביא עמו תמורה
 בחזית הדרום, כשהמטרה היא למ-
 חוץ את כל הכוח המצרי שבשטחנו.
 אחוזי התלהבות סיפרו הטייסים על

 טיל קלט ־
 מה ואיך

רסם רשמית ב־  ב־1968 פו
ה תצלום טיל אויר־ ו סקו  מו
ת כנף מפ- ח ת  קרקע תלוי מ
 ציץ טו־16. זהו טיל מכונף,
 מונע רקטה. צורתו כעין מיג־
 15 ללא תא טייס. חרטומו
 מחודד, ומכיל כנראה מער-

 כות שונות.
 מערבת הניווט של הטיל
ה אינרציאלית, פנראה בע- מ  ה
 לת תיכנות מוקדם. בטווח
ם לפי נתוני מי  ובגובה המתאי
ת פעולת המ- ק ס ו  המטרה, פ
, והטיל ממשיך  נוע הרקטי
 דרכו בגלישה לעבר המטרה.
 מניחים פי משקל ואש־
ל בין 750 ק״ג  הנפץ של הטי

 לטונה אחת.

 פגיעות מדוייקות ומוחצות בכוח ה-
 שריון המצרי וציינו כי בהקיפו־
 תיהם נתקלו בהתנגדות מועטה יח-
 סית. הם סיפרו כי כוח השריון שלנו
 משמיד את טנקי האויב בזה אחר
 זה וכי המערך המצרי התחיל לגלות
 סימנים של מבוכה וחוסר גיבוש.
 טייסים ותיקים החלו משווים את
 המכות שנחלו היום המצרים לתחי-
 לתה של כתישת הצבא המצרי במע-
 ברי המיתלה והג׳ידי במלחמת ששת

 הימים.

ת המסלול א (ידני) מכין א ט א ט  מ
ס (הסילוני) ו ט מ  ל

 סוחוי הופל מעל הכיכר
 המרכזית של דמשק

 מאת צבי גוטמן, כתב בטאון ח״א

, וחה המוסלמי  תושבי דמשק היו עדים ביום שישי, יום המנ
י 7 מעל עירם. זאת בנוסף להפצצת סי סוחו  להפלת שני מטו
ת הצבא בפר- ו פת מחנ תקי  שדה התעופה הבינלאומי שלהם, ו

 ברי העיר.

 מספר טייס שהפילם: ״פיטרלנו מזרחית לקונייטרה.
י 7 בטווח אלף מטר, פונים חו  הייתי מס׳ 1. גיליתי שני סו

 בכיוון צפון, אל החרמון״.

ם ם אחרי י ס ו ט  ״כשרצינו להיכנס לתקיפה, ראינו שני מ
ם שיגרו טילים, אך לא פגעו.  נכנסים לפנינו. ה

ם יים, בעוד שני האחרי  ״המשכתי לרדוף אחרי שני הסוחו
ם , במורדות החרמון. ה ם ה  עוזבים. הייתי בטווח 2,500 מטר מ

ו בשורה עורפית לעבר דמשק. ס  ט

 ״סגרתי על האחורי, ושיגרתי טיל ראשון — שלא פגע.
ך צינור הפליטה. יצאה ס ישר לתו  הטיל השני ששיגרתי ט
 ממנו להבה גדולה ואדומה. הוא החל בפנייה שמאלית, וראיתי

 אותו נוטש בפרברי דמשק.

 ״המשכתי לסגור על השני, בגובה נמוך. יריתי צרור ארוך,
, ועפו ממנו חתיכות. י  נראו פגיעות בשורש כנף ימין של הסוחו
 הוא התהפך ימינה. כל זאת — מעל הכיכר המרכזית של

 דמשק.

 שברתי שמאלה וחזרתי הביתה״.

ת ההפלה. בשובו יס א ס ציין הטי  בבז עליז מעל הבסי
תקף״ ע״י שמונה פקידות הטייסת, שהמטירו עליו שתי  ״הו

 נשיקות כל־אחת. בסה״כ 16 פגיעות ״בול״...
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ב ר ן ן 7 ר א . ג ד ן ב ו  גלי
 מס. 10

 כ׳ תשרי תשל״ד

 16 באוקטובר 1973

 מטוסינו שולטים ב־2 החזיתות
 חיל האויר שלט אתמול בשתי הזירות, כשנטל את היוזמה הן בגזרה המצרית
 והן בגזרה הסורית. בדרום תקפו מטוסים ישראלים שלושה שדות־תעופה

 אחד התצלומים האויריים הנדירים ביותר שנקלטו אי־פעם
 בעדשת המצלמה: ״פנטום״ סוגר על ״מיג״17״ בקרב־אויר.
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 בטגטה, בוטמיה, ושוברכית, סוללות טילי קרקע־אויר ממערב לתעלה וריכוזי
 שריון של המצרים. בסוריה תקף חיל האויר מאגרי דלק באזורי הנמלים של
 לטקיה וטרטום (ראה תצלום בעמי 85) וסייע באופן פעיל לחסל את הכוחות
 העיראקיים. בקרבות אתמול הופלו 8 מטוסי־אויב, מהם 5 בסוריה (3 על ידי
 יחידת חיל רגלים בזחלמים במערר צה״ל במזרעת־בית־ג׳אן, במקלעים

 בינוניים) ו־3 במצרים.

, של החיל  ״סוסי התובלה,
 מאת רזי גוטרמן, כתב בטאון ח״א

 במבצע הפר תקריפ שבו נטלו חלק עשרות מטופי תובלה
 של חיל האויר ומטופיפ מגויפים של הברת ״ארקיע״ ו־
 ״נתיבי נפט״ — הוטפו פמשך מפפר שעות אלפי חיילים
 מנמל התעופה לוד אל חזית הקרפות והפפיפים העורפיים

 כראשית המלחמה.
 מפקד הבסיס אומר כי ההרקו־
 ליפים, הפטרטוקרוזרים, והדקומות
 הועמדו במהירות לפעילות מבצ-
 עית ולפעולות תובלה הדרושות
 כדי לאפשר מלחמה תקינה
 ללא בעיות. מטוסי התובלה ש-
 עסקו בהעברת כוחות וציוד אל
 החזית — נוצלו בדרכם חזרה להע-
 ביר פצועים אל בתי־חולים במרכז
 הארץ• לדבריו, ביצעו צוותי הקר-
 קע של התעשיה האוירית עבודת
 תחזוקה נפלאה למטוסים וסייעו
 לשמור על רמת שמישות בלתי־

 רגילה.

 המפקד ציין כי הגביר את כוחו
 תוך פרק זמן קצר — כאשר החל

 כוח המילואים להתייצב.
 — הייתי מופתע בצורה בלתי־
 רגילה מנכונותם של אנשי המילו-
 אים לסייע בכל יכולתם למאמץ —
 ולעבור תוך זמן קצר ביותר מקדו-
 שת יום הכיפורים אל מצב המלח-
 מה, אומר המפקד, שלו עבר עשיר

 בחיל־האויר.

 ״הפופים״ מושכים כעול

 ״הסוסים הזקנים" של חיל־האויר

 — הפטרטוקרוזריפ והדקוטות,
 מושכים בעול גם במלחמה הנו-
 כחית ומבצעים עבודה מפרכת של

 כיצד שוקם
ק״ הו י  ה״סקי

ק הו י  שיקום מיוחד של סקי
ה של בסיס ק ו ז ח  בוצע ביחידת ת

 חיל האויר.
חת סקיי־  הדבר החל, כאשר נ
ס הובא ל- ק פגוע. המטו  הו
ס. בדי- ה של הבסי ק ו ז ח  יחידת ת
ה ראשונה העלתה שהמטוס  ק

 נפגע בזנבו ובמנועו.
 כדי לא לאבד זמן, הוחלט
ק הו י  להרכיב זנב אחר. גוף הסקי
 הפגוע נשלח ב״קוויו מרי״. תוך
ס שמיש ל- ו ט מ  זמן קצר היה ה

ה מבצעית. ס י  ט

ת תקדים ר ס סי התובלה — פעילות מבצעית ח לס ויתר מטו סי ההרקו  מטו

: 
 י יי §
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 חמפלוד פונה •מיד

IfclflBks*••׳ % 
 תובלה אוירית. מי שנזדמן לטיי־
 סרת בעיצומו של יום הכיפורים
 ובעיקר ביום ראשון בבוקר —
 בעיצומו של הגיוס — יכול היה

 לראות זאת לנגד עיניו.
 מפקד טייסת דקוטות ואיש
 טייסת ההרקולסים סיפרו כי במק-
 רים אחדים נקלעו מטוסי התובלה
 ובתוכם חיילים וציוד רב לתוך
 אזורי קרבות המוניים -בין מטוסינו
 למטוסי האויב. כן נורתה לא אחת
 אש מהקרקע לעבר מטוסינו וה-
 טייסים סיפרו כיצד התחמקו ממנה

 מבלי שנגרם כל נזק.

 כמו כן ננקטו אמצעים מיוחדים
 לקדם פני סכנה אפשרית בעת הנ-
 חיתה אם וכאשר ינסו מטוסי ה-
 אויב להפתיע בגיחות פתע. הנוס-
 עים והציוד הורדו במהירות המי־
 רבית והמסלול פונה מיד. בדרכם
 חזרה לעורף הוכשרו המטוסים חיש
 מהר לקליטת פצועים והטייסים עצ-
 מם סייעו בהעברת הפצועים מה־
 אמבולנסים אל תוך המטוס. רופ-
 אים וחובשים ליוו את הפצועים
 וטיפלו בהם במשך הטיסה, עד

 ההגעה לבתי החולים.

סי התובלה״ של החיל — הדקוטה  אחד מ״סו

 אחד סיפר כי באתת מטיסותיו
 המריא המטוס צפונה כשלפתע פר־
 צה דליקה באחד המנועים. הצוות
 הצליח להתגבר על התקלה תוך
 זמן קצר. המנוע כובה והמטוס
 המשיך לטוס בשלושה מנועים ונחת

 בשלום בלוד.

 הטייסים במטוסי התובלה העלו
 על נס את עבודתם המסורה של
 אנשי התחזוקה שנאלצו בשל עומס
 הטיסות הרב לעמול ללא הרף ב-
 הבטחת תנועת מטוסים סדירה, ו-
 עמדו !במשימה בצורה מעוררת

 כבוד.

 4 הפלות בתוך 5 דקות -
ד הפלה אחת עו  ו

, כתב בטאון ח״א ד ו ד ן כ ו נ ר  מאת א

, היה ככוננות כדרום. כתחילת היום ה- ם ו ט נ  טייס פ
 ראשון למלחמה היו הוא וחכריו ככפים כדרום דרוכים

 לפעולה, שכן הפעילות התרכזה כגזרה הצפונית.
 בשבת, ה־13 לחודש, יצא ל-

 תקיפה בשדה סייקל הסורי.
 ״דאיתי מיג סורי מתלבש על
 מס׳ 2 במבנה שלנו. צעקתי לו
 לשבור, הוא סטה, שיגרתי מיד
 טיל והמיג התפוצץ כארבעה מייל
 דרומית לסייקל״. הפלה זו היתה
 החמישית שלו. עוד ביום הרא-
 שון למלחמה הספיק להעלות אר-

 בעה מיגים בחכתו.

 מיגים יוצאים מתקיפה
 עד כוחותינו

 בשעות הצהריים המוקדמות של
 היום הראשון למלחמה הוזנק א׳

 לאויר. זמן קצר לאחר מכן הבחין
 במטוסי מיג היוצאים מתקיפה על

 כוחותינו.
 ״אמרתי למס׳ 2 שלי, תפוס אתה
 חלק ואני אתפוס חלק. נפיל כמה
 שנפיל׳. משהבחינו בנו המיגים הם
 שיחררו פצצות וניסו לברוח לעבר

 שטחם.

 ״הלכתי אחרי האחורי שבהם.
 הוא תימרן ימינה ושמאלה. שיגר-
 תי אליו טיל וכל מה שנותר ממנו

 היו שביבי רסיסים״.
 עם קציר של מטוס אחד סב
 חזרה ואז הבחין במיג נוסף. ״המיג
 השתולל, נסק לגובה, שבר ימינה

 ושמאלה. דלקתי אחריו, שיגרתי
 אליו טיל ממצב נוח וגם הוא נמרח

 על^ הקרקע״.
 כשפנה שוב לחזור נראו שני
 מיגים נוספים עושים דרכם מער-

 בה, חזרה לשטח מצרים.

 שניהם מנסים; לכרוח

 ״אחד מהם שיגר אלי טילים אשר
 עברו במרחק רב ממני׳ משכתי
 וראיתי כי שניהם מנסים לברוח.
 ירדתי אחריהם !ושיגרתי טילים
 אחד אחרי השני. היינו קרובים אל
 המים, המיגים נפגעו שניהם, כמ-
 עט בו־זמנית, והתפוצצו אף הם

 לתוך המים״•
 הקרב כולו ארך כחמש דקות
 ואם לעסוק בסטטיסטיקה, הרי ב-
 ממוצע הופל בקרב זה מטוס אויב

 כל דקה ו־15 שניות.
 עם סגירת הגליון נמסר, כי
 הפיל שני מטוסים נוטפים, האחד
 ליד פורט סעיד והשני סאיזור

 הדלתא.
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מתם של  גבהה קו
סי הסקייהוקים י  טי

 להם חלק רב בהכרעות המושגות על הקרקע; מ ״פ שריון: ״הצוותים
 בטנקים, הרואים אותם חולפים מעליהם/ מרגישים חזקים יותר״.

 מאת מרדכי כרקאי, כתב בטאון ח״א
 כאשר יסוכם המאמץ של חיל האויר במלחמה זו, כולו
ם קי הו י ם של טייסי הסקי ת מ ו  ולפי מרכיביו, תתנשא ק
 גבוהה יותר משהכירוה בעבר. כי בהתמודדות־האיתנים
ת הקודמות ו־  הזאת, השונה בבל יסודותיה מן המלחמו
ות המשוערות, נטלו ניצי־ י ללת מחוץ לכל התחז  המתחו
ת, האופראטיביות ו  שמיים אלה חלק־רב בהכרעות הטקטי
ות שהושגו — שנסחטו — בשטח, במרחבי י  ואף האסטראטג

 הלחימה גופם, בסיני ובגולן.
 בסיועם ההתקפי לאגרופי השריון
 על הקרקע שותפים טייסי הסקייהו־
 קיפ לכל הדיפה, לכל שעל אדמה
 שנכבש חזרה, לכל הבקעת מערך,
 לכי׳ פריצה קדימה, וגיהותיהם ל-
 מטרות בעומק שטחי האוייב, בעוטם
 על שדות תעופה, אתרי טילים, בסי־
 טיס ימיים, תחנות־כוח, עורקי תח-
 בורה וריכחי־כוהות, שוברות חוליה
 אחר חוליה בעמוד השידרד. של ה-
 אדיב ומקרבות את הכרעתו הסופית.
 הטייסים מיטיבים להכיר את ה־
 סקייהוק הכרה עמוקה ויסודית, למ-
 צות ממנו ביצועים שהינם מעבר
 לכתוב בספרים. ״לנו ברור״, אומר
 סגדמפקד טייסת סקייהוקים צעיר,
 ״כי זהו מטוס־תקיפה קטן אבל
 מתוחכם. מבחינת כושר נשיאת חי-
 מוש וטווחי־פעולה קרוב הוא מאוד
 לטוב שבמטוסי חיל־האויר ותודות
 לכושר־תימרונו הגבוה, זהו מטוס
 מסוכן למי שמסתבך אתו בקרב־

 אויר״.
 ״זהו מטוס אידיאלי לכמונו״, קו-
 בע טייס, אשר כבר הספיק להטיס
 מספר מטוסי־סילון המצויים ושהיו
 מצייים בידי צה״ל. ״עם כל היותו
 מטוס משוכלל, הוא פשוט לתפעול,
 ומה שחשוב במיוחד, אמין מאוד״,
 מוסיף הוא. בדברו על אמינות, יש
 בכך גם אפיון טכני וגס התייחסות

 אישית.
 סגן־מפקד הטייסת מונה את שב-
 חי- של הסקייהוק בישיבה נינוחה
 במשרדו שבטייסת, דקות ספורות
 לאחר נחיתתו מגיחת תקיפה בעומק

 מצרים. מדבריו עולה, כי המאפיין
 גיחה כזאת הוא עצם החדירה לעומק
 המרחב האוירי של האוייב, המוגן
 מערך צפוף של טילים, תותחים נ״מ

 ומטוסי־יירוט.

ת השדה עולח  לראות א
 כלהכות

 המשימה אשר הוטלה על כוח ה־
 סקייהוקים אשד סגן־מפקד הטייסת

 נמנה עמו, היתה תקיפת שדה תעו-
 פה במצרים והשמדתו. ״ידענו שיש
 שם טילים, נ״מ ומטוסים. הכינונו
 את הגיחה. כל אחד למד את המט-
 רות שלו. בשעת בוקר המראנו. ידע-
 ני על הטילים, על הנ״מ ועל המטו-
 סים. הגענו ולמרות שראינו את
 המטרות זו הפעם הראשונה, לא היו
 הפתעות. נכנסנו לתקיפה. בוודאי ש־
 היתד, אש מן הקרקע. ירו אלינו ב-
 תותחי נ״מ, שיגרו לעברנו טילים.
 ראינו את הטילים המתעופפים סבי־
 בני ותקפנו. על התוצאות עמדנו
 כמו תמיד: זה שבא אחריך רואה מה
 ביצעת. פגענו במטרות, השארנו
 אחרינו שדה עולה בלהבות, פנינו
 הביתה וכפי שאתה רואה, הגענו.

 בדיוק בזמן הנכון״.

 משאכי חוסן

 הביצוע המדוייק של התקיפות הן
 בסיוע קרוב לכוחות הקרקע והן
 בגיחות הכרוכות בכניסה לאיזורים

 חזרה ל״מיוד־ בזרוע חבושה
 מאת צבי גוטמן, כתב בטאון ח״א

 באחד מימי הלחימה הראשונים נפגע טייס מירז׳ בכויות באגודל כף
 ידו הימנית. כשהגיע הטייס לטיפול בבית החולים, נאמר לו על ידי
 הרופאים, שבגלל העדר רקמות עור ייאלצו להצמיד את אגודלו אל

 ישבנו, עד שתצמחנה הרקמות.
 הטייס החליט ש״זה לא עסק״ והוא ״יפסיד״ כך את המלחמה.
 בהסתפקו בתחבושת עבה ובסרט תמיכה לזרועו — נטש את בית־

 החולים ושב לטייסת.
 ביום הראשון סבב בטייסת בבגדים רגילים. ביום השני כבר לבש
 את סרבל הטיסה והוריד זרועו מסרט התמיכה. ביום השלישי כבר
 החליפה תחבושת מלמלה דקה את התחבושת העבה: ״סטריפטיז
 יותר גדול מהתחבושת אי אפשר כבר לעשות,״ הוא אומר. ״לא יאומן

 איך הרקמות באגודל צומחות יפה.״
 וכך, עם תחבושת בזרועו הימנית, שב טייס המירז׳ לטוס כעבור

 ימים אחדים.
 אילמלא עיקשותו, היתה ידו צמודה כיום ל... גופו, במקום

 לאחוז במוט ההיגוי...
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 מוגני טילים, תובע טייסים שניחנו
 — מלבד במקצוענות מעולה וברוח־
 קרב — גם באיתנות נפשית גבוהה
 כאוד. ותכונה זו היא המתבטאת
 באורח־שיהתם של שגי טייסי סקיי־
 הוק אלה, עם כל השוני האישי בי-
 ניהם : דיבור ענייני, הומור מרוסן
 מאוד ונעימה יציבה ובוטחת הנד
 עידה על משאבי־חוסן בלתי־נדלים.

 מנהודת־מכטו של
 מ״פ טנקים

 בהערכה נלהבת מדבר על טייסי
 הסקייהוקים מפקד פלוגת־טנקים
 צעיר, שהוטס שלשום בלילה לבית־
 החולים פצוע קל, יחסית. הוא מחפש
 מלים לביטוי תחושת הרווחה דל־
 הכרת־התודה המציפות את צוותי
 הטנקים בעיצומו של קרב אכזרי,
 כעמגיחים המטוסים מאחוריהם,
 חולפים מעל האנטנות ויורדים על
 האוייב מבעד לעשן. ״שני דברים
: משתקים מקורות ו  הם נותנים לנ
 אש וקנים שמעבר להישגנו ומצמ-
 צמים את הפגיעות בנו. הדבר הזה,
 של צמצום הפגיעות, מורגש בן־
 רגע. זה גם סיוע, גם הגנה. ואני
 יכול לומד, שכל כמה שהייתי עסוק
 בבעיות שלי — לציין מטרות ל־
 תותחן, לפקד על הטנקים שלי מ-
 ימין ומשמאל, להתגבר על בעיות
 השליטה בין הפגזים, ברעם המחריש
 ובעשן הצורב, לא יכולתי שלא
 להסתכל בהערצה בהעזה, ביעילות
 — ובהקרבה שלהם. הצוותים בטנ-
 קים שרואים את המטוסים נכנסים

 לתקיפה, מרגישים חזקים יותר״.

 הכרית כין האויר והשריון

 נראה, כי נכס חדש שאין לו ערוך
 מתהווה וקם לצה״ל במערכה הרת־
 גורל זו — זיקה הדדית, אחווה מע-
 מיקה וברית־דמים מתהדקת בין אנ-
 שי שתי הזרועות, בין הטייסים ה-
 תוקפים לבין השריונאים המבקיעים

 מפקד החיל, האלוף בנימין פלד,
 מבקר בבסיס קרב אוירי וחולק שבחים

 לצוותי הקרקע על עבודתם הנפלאה.

 — זיקה הדדית, היורדת מן הרמה
 הגבוהה של הפיקוד, עוברת את ה-
 שדרות ומגיעה אל הפרט הלוחם ב־
 פנטום, בסקייהוק ובמירז׳ למעלה,
 בפטון ובנגמ״ש ובתותח המתנייע
 למטה. הם נזקקים זה לזה, סומכים

 זה על זה, חשים זה את זה, ומשי־
 לוב שני המאמצים צומח מאמץ

 משותף הגדול משניהם.
 נכס זה, שהוא מערובות־הברזל
 של הנצחון, קם ונבנה, לא במעט

 בזכות טייסי הסקייהוקים.

 ראיתי עמוד אש ועשן״
 בצפון סוריה מצוייה חוות־מיכלים

 גדולה. אמש יצא ח״א לחסלם.
 ״הדרך לשם עברה בשקט״ —
 מספר אהד הטייסים. ״לא היו טי-
 לים באיזור המטרה, אך הנ״מ היה

 חזק. כן הוזהרנו ממיגים.
 ״תקפתי שורה של מיכלים. ראיתי
 עמוד אש ועשן כמו זה שהוביל את
 בני ישראל ביציאת מצרים. ביציאה
 מהתקיפה היה נ״מ פראי׳ שרדף
 בעיקר אחרי מספר 2 שלי — שהיה

 בתוך ענן נ״מ. בדרך חזרה, ראיתי
 זוג מטוסים באים מאחור ושמאלה.
 ״הודעתי למבנה שלנו לשבור.
 אני השלכתי כידונים ורצתי אחרי
 שני המטוסים שנתגלו כמיגים. שי־
 גרתי טיל, שרץ ימינה ושמאלה
 במו משוגע — ופוצץ את המיג
 לשניים, תוך שעפים לו שני בידו־
 נים. הזהרתי את המבנה האחר
 שלנו מפני שברי המיג. חזרתי עם

 המון דלק הביתה.״

 ״הצגת הוק״
 לפנטומים

 מאת צכי גוטמן
יס פנטום שפיטרל בסיני  טי
ס יר להפלת מטו  היה עד מהאו

ק.  מצרי ע״י טילי הו
: ״ראיתי מטו- ר פ ס  הוא מ
ם מצריים תוקפים. לפתע  סי
ק השמיטה, ו  וינקו שני טילי ה

ס מצרי.  ופגעו במטו
ס פנה שמאלה עם שו- ו ט מ  ה
 בל עשן, והתפוצץ לתוך האד-

 מה״.
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 שעה אחת עם מפקד בסיס
, כתבת בטאון ח״א י כ א ד ל מ ג  מאת ו

ם סיימנו שבוע של מלחמה עיקשת שהתחילה במלחמה על ו י ה ״ . . . 
 קיום מדינת־ישראל ועברה בשלבים למלחמה קונבנציונאלית רגילה.
 שעה רודפת שעה, יום רודן־ יום, טיפות, גיחות, תקיפות, קרבות, הזנקות,
 חימוש מטופים, תיקון מטופים פגועים, חילוץ, תובלה ופעילות הבל
. למרות שמוקדם עדיין לפפם את המלחמה, רואה אני . . ם י ח ט ש  ה
. רוצה אני ם ד א ות לעצמי לקבוע, שפוד ההצלחה גם הפעם יהיה ה נ  ז
 להביע שוב את הערכתי העצומה לבם, חיילי פדיד ומילואים על העזרה
 העצומה, המפירות, הדבקות והמרץ הבאים לידי ביטוי בתוצאות וב-
 הישגים״. לא קל להביו איד מצא מפקד בפים חיל אויר אי־שם כמה
 דקות של פנאי כדי לכתוב מיליט אלה לחייליו. אד עובדה: האדם
 המאמין ככוחו של האדם לנצח, על אן־ שכלולי הטכניקה החדישים
 והמשוכללים כיותר שכהם ניתן לו לשלוט — מהווה אף כימים אלה

 דוגמה אישית למה שקרוי כמטבע־לשון שחוקה ״איפות אנושית״.

 להביט בעיניו המאדימות מחוסר
 שינה — ולשמוע אותו אומר: ״לא

 חשוב אני נח באויר״.
 להאזין לקולו ש נצרד מתדריכים
 ופקודות — ולקלוט את השלוות ש־
 בה הוא שוקל עם טייס צעיר איך

 להתחמק מטיל סא־6.
 להתבונן בסבלנותו הרבה, על אף
 הכל, בכובד הראש שבו הוא שומע
 בעייה אישית פעוטה של חייל מי־
 לואים, בתוך דהירת הגיחות שלו,

 הקרבות, התיכנונים.
 לראות אותו, לראות את אנשיו

 ולדעת כי אין כוח שיוכל לאלה.
 אמש ישן שעתיים. הישג לא מבו-
 טל. ב־4,00 לפנות בוקר כבר היה
 רכון מעל המפות, מסמן את שצריך

 לסמן ומתאם סדר המבצעים לשעות
 הקרובות.

 את ארוחת הבוקר, אכל בחדר
 האוכל. הוצע לו שיביאו את ארוחו־
 תיו למקום שבו הוא נמצא. אך
 מפקד הבסיס מעדיף, במידת האפי
 שר, לא להנות מפריבילגיות. תפי
 ריט סטנדרטי בחדר האוכל. כך טוב
. ואגב אכילת־חתף הוא שוב שו־  לו
 קל איזו צורת תקיפה תהיה יעילה
 יותר, איזה סוג פצצות יש להפעיל
 למטרה? ואולי, אולי הוא משחזר
ד עיניו שוב את גיחת־הקרב ה־ ע  ל
 מי־יודע־כמה במלחמה זו, שהיתה
 אך אמש לפני שטילפן הביתה, לפני
 ׳שעצם עיניו לשעה קלה. ולפני אור
 ראשון כבר החלו שעות הקרב שלו.

ה ש ז ל ל ש י פ ם ה י מ ז ט נ פ ד ה ח  א
ה ע ב ר י ־־ א נ ש ם. ה י ג  מי

 מאת כתב במאון חיל האויר

-  עכשיו הדבר הוא בגדר השערה בלבד, אבל כשיבוא תור הסי
, יתברר ככל הנראה, כי המיגים הראשונים  כום ההיסטורי
ס שבו מדובר י ס ב ה זו הופלו מגיחה שבוצעה מן ה מ ח ל מ  ב
ר פרוץ המלחמה, שהוא נמדד בדקות ח א  כאן, זמן כה קצר ל

 ושניות.
ם בצהרי יוט־הכיפורים. הוא כינס קבו־ ת במקו ח  המפקד נ
. מו  צת־פקודות. משתתפי קבוצת הפקודות יצאו איש איש למקו
ק לומר להם, י פ ס ה טייסים. ״רבותי,״ ה מ  עם המפקד נשארו כ
ה חדירת כוח מיגים בחנ  ״זה וציני הפעם.״ עודו מדבר, הו
ם ותוך שניות נוצר מגע ת א ר ק  למרחב. פנטומים המריאו ל
ד הפנטומים הפיל 3 מיגים, שני A שבעה ח . א ת מ י  והבשיל פ
ה הרא- לי ם מצריים אלה היו כפי שעשוי להתברר, החו י ס ו ט  מ

 שונה בשרשרת המיגים המופלים.

 בשעה אחת משעות אלו — היינו
 עימו.

 10.16 — כטייפת פקייהוק
 הטייסים, עדיין קסדותיהם בידיהם,
 הולכים־אצים אל האוטובוס הממתין
 להם בדרכם למקום הזינוק. טייס,
 מאלה שלא הוזנקו מתלונן בפני
 מפקד הבסיס. הטענה: נכון שהטייסת
 עובדת קשה. נכון, נכון שהקצב
/ אבל אולי אפשר היה ן  ״משביע רצו

 עוד. עוד יותר.
 מפקד הבסיס: ״במלחמה הזאת
 צריך לעשות דברים נכונים. אחת
 המשימות היא להכניס את הפעילות
 למסלול נכון. יש משימות שצריך
 לבצע בכל מחיר, אבל יש גם אח-
 רות. הניצחון חייב להיות חכם,

 שקול — הבינו״.

ד לטייפת י ד  10.19 — כמכוניתו, ב
 •שתי הודעות בקשר: הטייסים
 שיצאו לתקוף את צלחיה חזרו,
 מדווחים על פגיעות מדוייקות. הו־
 דעה נוספת: מפקד חיל האויר, ה־
 אלוף בנימין פלד, בדרכו לביקור ב־

 בסיס.

 10.20 — כטייסת
 נפגשים עם טייס שחזר מתקיפת
 צלחיא שבדלתא במצרים. עיניו בור־
 קות ונימת קולו מתחייבת לעתים.
 הסיבה, כנראה, שאגב תקיפה הזדמ־
 נה להם עבודה נוספת ובדרך הביתה

 הורידו שלושה :מיגים.
 הטייס למפקד: ״הסתכלתי על ה־
 מסלולים. מסלולים יפים מאוד. לא
 נשאר מהם הרבה. בדרך חזרה היה
 נוח מאוד. לא היו מיגים, לא היו
 טילים. אבל אחרי שחציתי את התע־
 לה בדרך הביתה נתקלתי במיגים —
 פניתי חזרה, חציתי את התעלה

 והתפתח קרב היירוט״.

 10.30 — כטייפת פנטום
 הטייסים יושבים ומאזינים לדברי

 המפקד.
 קול ברמקול, קורא לאחד הטיי־
 סיס. כעבור שניה הוא חוזר ומודיע
 שתי מילים: ״כל הרביעייה״. ה־
 נשארים באולם ממשיכים להאזין
 לדברי המפקד. בצהריים מזומנים
 לטייסת יעדי תקיפה בעומק •מצרים.
 ״נלך אחד אחד״, אומר המפקד,

 ״ונגמור הכל״.
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 10.38 — במכוניתו מזמרת חוה
 אלברשטיין, הזמרת •שהיא תאמנית
 החביבה עליו גם בימי רגיעה, שיר
 שכבר נשחק, אך שוב קיבל מש-
 מעות מוחשית. ״ארץ אשר ירדפו
 אויביה... והיא תרדפם במירדף...״
 על פניו חיוך והוא כנזבלי משים

 מגביר את קול הרדיו

 10.43 — פטייפת הליקופטרים
 שוב טענות.

 טייס: ״סוף סוף התחלנו לעשות
 חלק, אבל רוצים לעשות יותר״.

 הטייס המתלונן הוא הפעם גיבור
 היום בטייסת. חילץ, בפעולה מזהי־
 רה, טייס •שמטוסו נפגע אי ש ס. יש
 לו, איפוא, זכות מלאה לטעון ש־

 ״רוצים לעשות יותר״.
 ידיעה מגיעה ברגע זה: 4 מסוקי
 אוייב שהביאו (רצו להביא, ליתר
 דיוק) חיילי קומנדו לגיזרת ה-

 תעלה, הופלו על ידי מטוסינו.

 10.55 — ביסוד אצל צוות־קרקע
 ״חברה, אתם עושים עבודה בלתי
 רגילה״, •מפקד הבסיס אינו עוצר
 התפעלותו. ותחב׳רת מסתבר, על־אף
 האוזניות־המשתיקות הצמודות לאח־

 ניהם, קולטים כל מלה.
 ״הידד לחיל האויר!״ שואג אחד

 מהצוות, ושאגת הידד אדירה מר-
 עידה את האויר, מתערבבת ברעם

 מטוסי הקרב הגהים לתקיפה.
 סגן (מיל.) ש., שלאלוהיס פתרו-
 נים איך צצה לפתע במקום, ניגשת
 אל המפקד ומבקשת, שובת־לב ב-
 חיוכה העדין, ״הערכת מצב״. לא
 פחות ולא יותר. והיא, רבותי מק־

, י ד נ ג ה א י ד  מאת א
 כתב בטאון ח״א

 ״חיל־הימ התחיל, אמנם, במצוד!
 לפני כמה ימים, אכל צריף היה
 להשלים את המלאכה וזאיג עשינו
 היום״ — כך אמר אתמול אחד
 מטייסי מבנה מטוסים שתקף את
 מצבורי הדלק בלטקיה. המשיך ו-
 סיפר טייס הקרב: ״היתד! זו עבו-
 דה נקיה. האש היתד״ כמו ש־
 אומרים, ,אש אמיתית/ היו פגיעות־
 בול, במטרות, לשונות האש חיממו
 ממיט את כנפי המטופים למרות

 שטפנו גבוה.״
 אחד הטייסים הביע דעתו: ״חבל
 שלא הצלחנו בדרכנו חזרה להפיל

 בלת הערכת מצב וגם חיוך, וגם הב־
 טחה לניצחון מושלם, ואפילו חיבוק

 לבבי.
 11.00 — בטייסת פנטום

 מספר טייסים יוצאים למטוסים.
 לרגע משתהה מפקד הבסיס, מביט
 בהם, ובעיניו לחיצת־יד חמה לכל

 אחד מהממריאים לקרב.

 מיגים. את התענוג הזה לקחו ל-
 עצמם דווקא טייסים מטייסת אח-
 רת, תמיד הם סוחבים לנו מטוסים.
 ״כמובן, טעות היא לחשוב, שאנו
 מקופחים. רק שלשום עלה בידי
 להפיל מיג־21 מעל החרמון. משום
 מה היה נדמה לרביעיית מטוסי
 מיג־21 סוריים כי אזל אצלי הדלק
 והם רצו לטפל בי ובמס׳ 2 שלי״,
 הוא אומר, ״אבל הוכחנו להם ש-

 טעות בידם״.
 לאחר הירהור קל הוסיף : ״למדתי
 לדעת שיש שני סוגי טייסים סו-
 ריים : אלה :המוכנים להלחם בחירוף
 נפש ומספרם מועט ביותר, ואלה
 הבורחים מן המערכה מיד. לרוב
 הם לא מגיעים לשדה התעופה אלא

 לקרקע שמתחתם״.

 לשונות האש חיממו את כגני המטוסים

 פגיעות נ״מ בטרמינל הדלק בלטקיה, 250 ק״מ צפונית לראש הניקרה
 בחוף הסורי. 15.10.73.
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 ד מ ו < ו ת מ
 מאת דורון רוזנבלום

 כיום הוא במילואים, בטייסת סקיי־
 הוק, נח במועדון בין הגיחות ממש באו-
ה תנוחה בה ראיתיו יום לפני 5 ביוני  ת
ם ותיקים סי  1967 בטייסת אחרת, של מטו
 יותר שיצאו כבר משימוש. גם אז היה
 במילואים, משועשע ובמצב-רוח טוב יותר
 מהממוצע. בהופעתו החיצונית הוא נראה
ן: י  כאחד מגיבוריו של אלסטייר מקלי
 מקורזל-שיער, קר-מזג, חייכן ובטוח ב-

 עצמו.
 אינני יודע מה גילו, אך הוא לא נראה
יסים האחרים, בעלי  שונה הרבה מהטי
 פני־הילדים, שיכולים להיות בניו. לא
 ייאמן, אך לו עצמו יש בן, בגילם של הטיי-
 סים הצעירים, אולי קצת צעיר יותר, הנל-

ם עתה בחזית הדרום.  ח
יסים הצעי-  גם עתה, כששוקעים הטי
 רים בתנומה על מרבד המועדון נוכח ה-
 טלוויזיה, אין הוא מאבד לרגע את עיר-
 נותו: קורא לא את כותרות העתונים, כי
 אם את מאמרי המערכת; שותק כשאח-
 רים צוחקים, מספר בדיחה (לא גסה יותר
 מדי ולא אנטי-מוראלית) כשנדמה לו שה-
 אחרים שוקעים בשתיקה. הוא עובד קשה
 מכולם. כאן, בטייסת הצעירה, פועל הכלל,
 כי לפחות בימים הראשונים יוצאים הוו-
ת המבנה, מס- קים בראש, מובילים א  תי
 תכנים בגישוש השמים : יש נ׳;מ ו טילים ן
ם דומים סי ייבי באויר המטו סי או  מטו
 זה לזה, אפילו הקולות בראדיו נשמעים
 כמעט זהים. אך הטייסים במבנה יודעים
 בדיוק מי מס׳ 1 או מסי 2 — יודעים כיצד
 הוא צוחק, אוכל ובאיזו תנוחה הוא מנמ-
ם מאחורי  נם בין הגיחות. הצעירים הטסי
 טייסנו הוותיק, המקצועי, יודעים בעק-

ם.  בות מי הם טסי

 גיחה באי1ור התעלה
 בין הגיחות משתדלים הם לשבת בקר-
 בתו. כשהם אוכלים ארוחת-צהריים על
ת לסככה, שומעים ח ת יסת מ  מרפסת הטי
ם אותו מספר פרטים טכניים. במועדון  ה
 הטייסת הוא שותה קפה עם חלב — לא
 יותר מדי, לא פחות מדי. הוא מעשן סי-
ת  גריות תוצרת חוץ, לא יותר מדי, לא פחו

 מדי.

ה מ ח ל מ  ן ה
, ס  בשובו באוטובוס-הטייסת מן המטו
 לעולם אי-אפשר לדעת אם היתה גיחתו
 קשה או קלה, אם נחלץ ממצוקה קשה,
 או התנהל הכל על מי-מנוחות. כדי לספר
 על הגיחה האחרונה הוא אוסף סביבו גם
 כמה מהצעירים/ ומתאר את החוויה הק-

 שה שעבר במשפטים מדודים.
 את הסיפור הבא סיפר כשהוא נינוח,
 וכאילו סיפר אותו לספר שלו, ולא לאחר
 הגיחה עצמה באיזור התעלה : בהגיעו למ-
תו  טרה, כשהוא בראש המבנה, תקפו או
 שלושה טילים. כל טיל נראה כעמוד-חש-
 מל מעופף. הוא הצליח להימלט מהם,
 כשאחד מהם חולף מטר אחד ממנו. (״הר-
 בצתי שבירות נוראות. עבר מעלי. הרבצתי
 עוד שבירה, ואני רואה פיצוץ אדום ממש

 מאחורי״).

 איך0וף קדבות
 לאחר הסיפור הוא אינו מצית סי-
 גריה. השד יודע כמה קרבות עבר, בכמה
ם לחם, כמה פצצות המטיר, בכמה סי  מטו
ת עבר  מטוסי-אוייב נתקל, כמה מלחמו
ם  בחייו. כמו אצל לוחמים ותיקים אחרי
 אצלנו — בכל החילות — יש בו משהו
ל ש־ מ ל עצוב-משהו, ס מ  מן הסמל, אולי ס
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 פוגשים אותו מחדש בכל מלחמה, והוא
 כאומר : ״אין ברירה. שוב נלחמים״. כש-
 הוא יושב כך, מוכן לגיחה הבאה, האין-
 סופית במספרה הסידורי, יש בדמותו הח-

 סונה, הרחבה, ובזרועותיו השעירות והג-
 דולות משהו הנוסך בטחון עמוק, שקט
 בכל התמורות, בכל הימים, במיוחד בק-

 שים שבהם.

 ״האבא והאמא״ של הציוד
 האלקטיונ׳ המוות1

 מאת יעקכ ,כן אמיר, כתב צבאי
 בית המלאכה לציוד אלקטרוני של חיל-האויר ממשיך
. הפגיעות הרא-  לתרום את תרומתו למאמץ המלחמתי
ת אנשי הבסיס. לבתי- ם ובציוד הקפיצו א סי  שונות במטו
ס התחילו להגיע הפריטים הראשונים  המלאכה של הבסי
 של ציוד שנפגע, ציוד מטוסים, מתקני-קרקע, ונ״מ. עתה
ם הטכנאים בתיקונו של הציוד ובשיגורו חזרה סקי  עו

 ליחידות הלוחמות.

 ההתארגנות של אנשי החובה, ה-
 קבע, המילואים והאזרחית היתה
 מיידית. לעובדה זו היתד, חשיבות
 מכרעת בשעות הגורליות של ה-

 קרב, שכן בית המלאכה משמש
 תחליף למפעל־האם של הציוד ה-
 אלקטרוני, המשוכלל והחדיש,
 המורכב במטוסי הקרב, ביחידות ה־

 נ״מ ובמערכות הקשר והמכ״ם.

 קצב עבודה ״רצחני״

 ההערכות המלחמתית של בית־
 המלאכה מוצאת את ביטויה בקצב
 העבודה ה״רצחני״. מתקן קרקע,
 שספג פגיעות, תוקן והוחזר לשמי־
 שות מלאה תוך מספר שעות, כאשר
 בפרק זמן זה תופס את מקומו

 מתקן מחליף ששוגר מהבסיס.

 במקביל נמשכת ההזרמה של ציוד
 וחלפים למעבדות ולבתי־המלאכה
 של היחידות הלוחמות הפרוסות ב-
 שדה. באחד הימים היתד, תקלה.
 הבסיס המרכזי שיגר צוות טכני,
 מכשירים וחלפים. תוך שעות ספו-
 רות הוחזרה תקינותה המלאה של

 המעבדה.

 במוצאי יום הכיפורים קיבל הב-
 סיס פקודה להרכיב מערכות קשר.

 למטה: שדה התעופה מאזה בדמשק. 1. פגיעה קודמת במסלול,
 שהסורים הספיקו לתקן,• 2. פצצות חדשות מגיעות למסלול.
 רגע הפגיעה. משמאל: שניה לאחר הפגיעה במסלול (מס, 2).
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 ההתארגנות היתה מיידית. למחרת,
 ביום א׳, בשעות הבוקר המוקדמות,

 הושלמה העבודה.

 יחידות ניידות יוצאות לשדר

 בית המלאכה לציוד אלקטרוני
 אף משגר את יחידותיו לשדה. אלו
ת של בית־המלאפה ש־ ו ע י  יחידות נ
 מטרתן לסייע ליחידות הלוחמות ב-
 תיקון הציוד האלקטרוני, ובקיום

 תחזוקה גבוהה של המיתקנים יה־
 מפשירים האלקטרוניים •המשזזפללים

 שברשותן.

ת בפעולה. זוהו ע י  ראיתי יחידה נ
 קרון־ענק, המצמיד בכל הדרוש, ב-
 כלים ובחלפים יעודיים לציוד. המע־
ת מבטיחות גם תחזוקה עו י  בדות הנ
 וקיום הסטנדרטים הגבוהים של ה-
 ציוד האלקטרוני המופעל ביחידות

 הקרב של חיל האוויר.

י  צוברים״ גיחות י
 בטאון זד׳א דורון רוזנבלופ, כתב מאת

יסת פנטומים ם מתפצלת עבודתה של טי ה  יש ימים ב
 למשימות שונות ומגוונות. הפעילות מגוונת כל־כן ובו-
יסת ומ-  זמנית, עד שצוותים שונים יושבים במועדון הטי
 שננים משימות שונות זו מזו. כל צוות מתרכז במטרתו —

 רשמים יחליפו אחר-בך.

 !הרושם הוא, שטייסי חיל האוויר
 צוברים בימים אלה גיחות ומכילות־
w שלפ- a s  אש בכמות עצומה, ״
 נים ארכה חודשים ושנים. קצינת
 החינוך של הטייסת מהליכת בין
 הטייסים ובידה ספר גדול, בו נר-
 שמים למען ההיסטוריה מאורעות
 הימים האלה — שעה אחר שעה.
 בקושי היא מספיקה לרישום הכל.

 כדי להספיק לעקוב אחר השתל-
 שלות המאורעות, יש להיכנס לחדר
 התדרייכים, בו נערכים הסיכומים

 המקצועיים של כל גיחה וגיחה.
 הצוות המתכנס בתדר התדריכים
 שב זה עתה מתקיפה: הכל פורשים
 מפותיהם ומשתתפים בסיכום. איומר
 אחד: ״בירידה מהרכס זיהיתי מייד
 את השטח. ראיתי את המטרה, שית-

 קרב אויר בגלל... בטאון
 חיל האויר

 מאת י. בן אמיר
ם של סי  עובדה! באחד הבסי
ם  חיל האויר, הגיעו באחד הימי
 דפי הקרב של בטאון חיל ה־
 אויר, באיחור קל, והדבר הביא

 ל״קרב אויר״.
 העילה לקרב היתה, כאמור,
 גליון בודד של הבטאון, שהובא

ס ע״י כותב שורות אלו. י ס ב  ל
לחה״ שנערכה בין כל  ב״סו
 המעוניינים, סוכם — בהתערבו-
ס — י ס ב  תו הפעילה של מפקד ה
 שלקריאת הגליון היחיד של ה-
וק- ן ח״א י  דף הקרבי של בטאו
- ח מ  צה זמן של 7 שניות לכל ה

 זיק בו.
- ח מ  בתום הזמן הזה חייב ה
 זיק בדף הקרבי להעבירו לחב-
ת יועמד למשפט צבאי. ר ח  רו, א
ת ה- ח א ים להבטי ו  כך מקו
 שלום בבסיס, ולהמשיך בפעילות
ה לע-  המבצעית, שכן יש עוד מ

 שות בסיני ובגולן.

 רדתי (את הפצצות), ראיתי גם את
 ח׳ברי משחרר. משכנו וחזרנו. לא

 היו טילים״.
 — ״זיהינו את המטרה חתתתלט־
 לצלול. שיחררגו. לא ראינו את ה-
 פגיעה. היציאה היתד. טובה מאוד״.
 — ״ראינו הרבה מיגים. ירדתי,
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 שיחררתי ופגעתי בפיגה השמאלית
 של הבנין. כשיצאתי עפו לעברי
 שני טילים. הם עפו במקביל, חלפו

 מתחתי, ירדו ונפלו לקרקע.
 — ״:את הטילים ראיתי בכניסה,
 עפים בצפיפות, חלפו משמאל, ככה

 — פשששט!.״״ (תנועת יד).
 — ״היד. קצת נ״מ מצד ימין...״.

 — ״מתי ראית את הטילים 1״
 — ״כשהתהפכתי. לא ראיתי את

 השיגור״.
 — ״!ואני ראיתי את השיגור ו-

 הזהרתי אותך״.
 — ״שום טיל לא הפריע לי. אני

 שיהררתי בלי בעיות״.
 — ״גם אני״.

 מלחמת ההתשה החדשה שפתח
 בה חיל האוויר היא עתה נחלתם
 של טייסים אחרים, חדשים, המס־
 תגלים במהירות לשיטת הלהיטה
 החדשה: התחמקות מטילים ארוכים,
 הנראים כעמודי חשמל מרחפים, ו־
 הטלת פצצות רבות־עצמה במוקדי

 הכוח של האדיב.

 טייס מטוס הקישור
 ״ישב״ מעל שני

 מסוקי או״ב
 התפקידים העיקריים של הטייסת
 הקלה בימים אלה הם משימות סיור,

 קישור, הובלת אנשים וציוד.
 בבסיסים הקדמיים משמשים מטו-
 סי הטייסת בעיקר להובלת דאר

 והובלת חלקי חילוף.
 עוד ביום הראשון יצאו מטוסי
 הטייסת לסיני. תוך כדי טיסה מצא.
 עצמו אהד הטייסים ישוב מעל מכ-
 נה •טל שני מסוקי אדיב. הוא נחת
 באיזור, ובהיותו קצין חי״ר לשע-
 בר, אירגן את כוחות הקרקע באי־

 נוטשים בטרם נפגעו
 מאת כתב בטאון ח״א

 מספר טייסים סוריים ומצ-
 ריים נטשו מטוסים שלא נפגעו
 כלל. דבר זה מתברר מתוך שי-
 חות שניהלנו עם טייסי חיל

 האויר בטייסות השונות.
 בתחילת המלחמה, נכנסו כמ-
 עט כל הטייסים לקרבות אויר
 ובמקרים רבים גילו תעוזה. ב־
 ימים האחרונים לעומת זאת,
 לאחר שהתברר לטייסים הער-
 ביים מה עלה בגורל עשרות חב-
 ריהם שנכנסו לקרבות אויר,
 חלה ירידה בכושרם, אשר מצ-
ה לה ביטוי, בין השאר, בנטי-  א

 שת מטוסים בטרם נפגעו.

k i n 
א — מדוב מכול ההודעות ברדיו, נדמה לו ששמע: ״לדודו ו  ה

 מזל טוב. נולדה לך כת. הברית ביוב •טני״
א — נחשב ע״י המפקד בדחל׳׳ם לחיילת, עד שגילה כי השערות ו  ה
 הארוכות שהשתפלו מתחת לקסדת תפלדח היו של ביטניק

 מתנדב
ע בעמדת התצפית ברמת הגולן, מצא עצמו ר א — משקיף א ו  ה

 לפתע מאחור. פשוט שבהו אותו
א — שליש היחידה החרוץ, עושה עבודה של שני־שליש, אף על ו  ה

 פי שהוא נראה כבר כמו רבע
א — לפני ההתקדמות הנוספת לעבר דמשק — התגלה ו  ה

א — חובב המוסיקה, מאז שהודיעו כי הכניסה להיכל התרבות — ו  ה
 לקונצרטים — היא חפשית, הוא גר שם

א — כבר תיטעה ימיס לא משחק שש־בש ו  ה
א — חוסיין, הנהיג האפלה בירדן. שלא יראו איך הזיקית הזאת ו  ה

 מחליפה את צבעיה
א — הטייפ׳ גילה לפתע חייל בלבן׳ זקוף׳ שראשו בשחקים. י  ה

 הוא מחיל היס
א — הלך מחיל אל חיל עד שתפס את יחידתו י  ה

א — כמעט ואחר לחזית בגלל הנשים הנפלאות האלה שעצרו ו  ה
 אותו ואת יחידתו׳ פל כמה קילומטרים והציפו אותם

 בקפה, עוגות ונשיקות
א — מצא בסיני את מכוניתו שנעלמה מת״א ואיננו כועס על ו  ה

 החייל שסחב אותה
א — אין לו סיכוי להפיל ״מיגים״ אבל עבודת־קודש עבודתו. ו  ה

 הוא טייס תובלה
א — כן 87. בן גוריון. עד 120 ו  ה

א — הציע לתרום למילווה המלחמה מרצון את חמותו ו  ה
א — החימושניק הציל את הפנטום לאחר שפרק את המרעום י  ה
 הדייר של הפצצה וידיו לא רעדו. את הצל״ש יקבל כידיים

 רועדות
א — הצנזור נאנח: אוף, אילו אפשר היה לפרסם את המחיקות ו  ה

 שלי
א — מתכונן להקפות של שמחת תורה — באויר ו  ה

א — קלט שמועה שהתאמתה: האויב הצליח להרוס •לנו שני ו  ה
 ״גשרים״. ״גשר״ סוכות ו״גשר״ שמחת תורה

 משה הדר

 זור לפשיטת קומנדו.
 בטייסת הקלה שוררת אוירה רגו-
 עה יחסית. אנשי המילואים והסדי-
 רים יושבים במועדון ועסוקים בין
 השאר בפינוק החתולה הסיאמית

 שלהם.
 ניסים, בעל מילק־בר בירושלים,

 המשרת כנהג מילואים בטייסת, הת־
 חייב בפני (ורואה בהבטחתו שטר
 חתום) להעניק פרס של 1000 ל״י
 לטייס אשר יפיל את מספר המטו־

 סים הכי גדול במלחמה זו.
 בעוד זמן קצר נדע למי יהיה

 עליו לפרוע את השטר•

 ענן 3גטו0י• מעל הדלתא
 בצהרים יום ב׳ יצאו מטוסים
 ל״ביקור שני״ בשדה התעופה טנ־

 טא שבמרכז הדלתא.

 מספר טייס אחד המבנים: ״בד-
 רך לשם התיישבו מיגים על המב-
 נה האחורי שנכנס עמם לקרב. אנח-
 נו המשכנו הלאה. נכנסנו לשדה.
 היו נ״מ וטילים ואנחנו חמקנו בי-
 ניהם, תקפנו קבוצת מחסות מטו-
 סים. נראו פגיעות יפות. תוך כדי
 שבירות יצאנו והתארגנו. היו המון
 מיגים — וענן יטל מטוסים מעל

 הדלתא. איפוא שהבטת ראית מטו-
 סים.

 טייס אחר, שמבנהו הוטרד ע״י
 מיגים סיפר: ״ראינו מיגים בשעה
 5 שלנו, שתי דקות לפני הכניסה.
 השלכנו את כל המטען החיצוני
 ושכרנו. תוך כדי השבירה ראיתי
 מיג מתייחס למס׳ 1• המיג ,עף׳
 קדימה ואז התייחס עוד מיג לאחד
 מאתנו. גם הוא שבר. בינתיים שוב
 התיישבו מיגים על מס׳ 1. שברתי
 יחד עמו. המיג הפך הטייה. הוא

 הוריד את האף ונכנס לאדמה״.
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 כ״א תשרי תשל״ד

 17 באוקטובר 1973

 ערב שמוות תורה

 גמר נחיתה טובה!
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רטי י ם מי קפי תו  ם ו
, כתב בטאון ח״א ן מ ט ו י ג ג  מאת צ

 מעמסת שמירת ״שמיים נקיים״ מוטלת כיהודה על מטופי
 היידוט של ההיל. הם מוזנקים ליידוטים, מפטרלים ומלווים
 מטופי תקיפה לייעדיהם. כמקכיל לכך הט מכצעים תקיפות

 אויר־קרקע, ומפגינים כפך רב־גווניות.
 מספר טייס, שתקף תחנה מכ׳׳ם
 סורית: ״!יצאנו עמוסי פצצות, כש-
 חצינו אחד הכבישים בשטח האוייב,
 הבחנו במשאית צבאית היורדת מה־

 כביש וששה ארבעה גלגולים...
 ״נכנסנו לתקיפה. לא היו נ״מ או
 טילים. שיחררנו את הפצצות, הן
 התפוצצו במרכז המטרה וכיסו את

 כולה״.
 מטוסים אחרים תקפו את הכביש
 המוביל לפורט־סעיד מצפוךמערב:

 ״לא היו נ״מ וטילים. הפצצנו ופי
 גענו בכביש״.

 ׳המטוסים השתתפו גם בתקיפת
ת ל־  שריון בראס־מסאלה, דתמי
 סואץ: ״יצאנו זוג לאיזור המטרה.
 המטרה המדוייקת — ריכוז טנקים.

 הפצצנו וראינו פיצוץ גדול.
 ״משם יצאנו להגן על אום־
 חשיבה. פתאום ראינו זוג מטוסים.
 התקרבנו אליהם. אלה היו שני מי־

 ראז׳ים. הלכנו הביתה״.

 מספר אחד הטייסים: ״נתקלנו
 בנ״מ וטילים, שחלקם עפו אלינו.
 דקה לפני הכנקמה למטרה תקפו
 אותנו מיגים שבאו מאחור, ביתרון

 מלא.

 ״מס׳ 4 גילה אותם וצעק ,שבורי.

 שברנו תוך כדי ירי טיל מהמיגים.
 ראיתי זוג מאחור. רציתי ללכת על
 מס׳ 1, אבל מס׳ 2 שלהם, שטס
 מאחור, עלול היד, לסכן אותי.
 לכן נכנסתי אחריו, בעוד מס׳ 4

 הלך אחרי מס׳ 1 שלהם.

 ״שיגרתי שגי טילים שפגעו ב-
 כנף ובמנוע. הטייס הסורי נטש

 בגובה נמוך מאוד.
 ״המיג הראשון נכנס כנראה לאד-

 מה מעצמו״.

 מטוסי רכבת־אויר אמריקנית נ1וזתים
 בישראל, ג1שאים אספקה וציזד

 ממקורות חוץ נודע כי ״גשר אוירי״ אמ-
 ריקני נמתח בימים אלה בין ארצות-
סיה של רכבת  הברית לישראל. עט מטו
א 5 - י  אוירית זו נמנים גם מטוסי ס
: ס ו ט מ  גלכסי. להלן פרטים מספר על ה

 לוקהיד סי־5א גלכסי
ס תובלה לוגיסטי כבד. ממ-  טיפוס : מטו
 דים : מוטה 68 מ׳, אורך 75.5 מ׳, גובה
 19.9 מי. משקל המראה מירבי: 346 טון.
: בין 100 ל-120 טון. משקל המ-  מטען

 ראה לטיסה ארוכה, עם 45 טון מטען —
 323 טון.

 ביצועים: מהירות שיוט ממוצעת 440
 קשר (815 ק״מ בשעה); טווח (עם מטען
; טווח (עם 51 מ ״  בן 100 טון) 5600 ק

 טון מטען) 10,000 ק״מ.
ס תוכנן בעיקר כמטוס־משא, אך  המטו
 קיימת אפשרות לשאת 345 חיילים, בשני
- ים: שני טנ  הסיפונים. מטענים טיפוסי

ם מ־60 או 16 משאיות.  קי

יר האט־  אחד המטוסים של רכבת־האי
: לוקהיד סי־5א ית לישראל  ריקנ

 גלכסי בעל ממדי הענק.
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 ואיו! עם»נקך מ״שז ..0ק״ה![ך

 הגענו לרמה מקצועית
 גבוהה ביותר

 מאת כתכ כטאון ח״א
 ״אני יכול לומר בסיפוק כי הגענו לרמה מקצוענית גכוהה
 ביותר בנושא ההתמודדות שלנו עם האוייב, ובעיקר בטילי
־ י  קרקע־אויד ובנ״מ״. דכדיב אלה אמר מפקד טייסת ם ק י

, כהעריכו את המתרחש כימים אלה כטייסת. ק ו  ח

 שלבי המלחמה, גם בשלבים הקשים
 שלה, כאשר פרצו הערבים קדימה
 ההיקנו בתהליך בלימה ואין לי שום
 צל של ספק, שהנצחון שלנו יושג
 וישנשמיד חלקים גדולים מאוד של

 הצבא הסורי והמצרי״.

 לדברי מפקד הטייסת, למדו ה־
 טייסים תוך מהלך הקרבות כיצד
 לענות לאתגרים המיוחדים שהוצבו
 בפניהם. מטוס הסקייהוק הוכיח את
 עצמו, לדעתו, מעל ומעבר למקו-
 וה, ״זהו מטוס ראשון מסוגו בעו-
 לם והוא הטוב ביותר שאני מכיר
 ללחימת אוויר־קרקע״, אמר. הוא
 הוסיף כי המוראל של אנשי הטיי-
 סת — טייסים וצוותי קרקע —
 חינו גבוה ולא תהיה כל בעיה
 להחזיק מעמד חודש, חודשיים ו-

 אפילו שנה בתנאי מלחמה.

 המפקד אומר כי מלכתחילה היתה
 בטייסת הערכת מצב שלפיה תהיה
 המלחמה הפעם ממושכת. לעובדה
 זו ישנה השלכה גם על אהפי ניהול
 המלחמה, שהוא שונה הפעם מזה
 של ששת הימים. במלחמה זו דומה
 ניהול המלחמה בטייסת לזה המקו-
 בל בשיריון או ביחידת יבשה
 אחרת. ישנה עצמאות רבה למפ-
 קד הטייסת ומקום לשיקולים עניי-
 ניים שלו ביחס למצב. המפקד
 מקיים קשר מתמיד עם הטייסים
 ומנחה אותם, לפי האינפורמציה
 שהוא מקבל, כיצד לבצע תקיפה
 מסויימת או משימה אחרת. במלח-
 מת ששת הימים היה המצב שונה
 לחלוטין. מפקד הטייסת קבע את
 הגיחות על פי הוראות המפקדה

 והמצב שהתחייב.

 ובאשר למצב, אומר מפקד הטיי-
 סת : ״למרות שהמצרים יושבים
 עדיין בגדה המזרחית של הסואץ
 הדי שאנחנו נמצאים בתהליך של
 תקיפה. אין ריצה ופריצה קדימה
 כמו בששת הימים — אלא הת-
 קדמות מתונה בגולן וכתישת הכוח
 המצרי בתעלה. הייתי אופטימי בכל

 ״השפנפנים״ של צוות הקרקע

- •י• •• *

 • • ־ י י -
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 הפלה סיפור
 מאת רזי גוטרמן, כתב צבאי

 ״סיפור ההפלה״ המובא כאן ב-
 צילומים בלתי-שיגרתיים שייך לטייס
 מ י ר א ז׳ ש״תפס״ מ י ג ־ 1 2 סורי לפני
 ימים אחדים, גזירת הקרבות בצפון. ב-
 מהלך קרב-האויר, באשר דיווח טייס ה-
ס שהפיל, אמרו החבריה  מיראז׳ על המטו
סת: ״נו, הלך עוד מיג״. (ואמנם י  בטי
תה  הרבה מיגים ״הלכו״ בזכותה של או
.) ואולם, .  טייסת מאז ראשית המלחמה.
ת  מאוחר יותר, בשפיתחו אנשי הצילום א
 סרטי הירי מן הקרב ושלבי ההפלה הוב-
יסים —  או ב״הצגה פומבית״ בפני הטי
 היתה ההתרגשות רבה. שבן, לא בכל קרב
 אויר מוצלח ניתן גם לחזות בסרט בה

 ברור ובמבצע כה מבריק.
ת ם א  התצלומים שבעמוד זה מתארי
 שלבי ההפלה של המיג-21, למן הרגע
ך מאוד ל- ס הסורי סמו  שבו היה המטו
 כוונת המיראז׳ — הרגע בו נורה לעברו
 טיל אויר-אויר. פס העשן שבצידו השמא-
ן של הצילום הראשון הינו  לי התחתו
 שובל לבן, שנוצר עם שיגורו של הטיל
 על ידי טייס המיראז׳ וזינוקו לעבר ה-
ס הסורי. שובל זה מתפזר והולך ב-  מטו
 תמונה השניה שבה נראה המיג הסורי
נה  סמוך עוד יותר לכוונת המיראז׳. התמו
 השלישית מתארת כבר את פגיעת הטיל
 הישראלי בחלקו האחורי של המיג• אבו-
ס הסורי הינה ת האש בחזיתו של המטו  ק
 ...רקטה שנפלטה ממנו (אולי כתוצאה
-  מפגיעת המיראז׳) ו״רצה״ קדימה. התמו
 נות הרביעית והחמישית מתארות בצורה
תו של המיג, ת התלקחו  מוחשית ביותר א
 כשענני העשן העולים ממנו גדלים והול-
ס עושה ו ט מ  כים, בעוד הרקטה שבחזית ה
ס הסורי בעקבותיה... המטו ה ו ט  דרכה מ
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 ...כדי שיזנסו המטוסים
 וינחתו ללא תקלות

 עבודת אנשי הבינוי בחיל עומדת על רמה
 בינלאומית גבוהה ביותר

, כתב בטאון ח״א רי  מאת ארי" אכנ

 המלחמה הנוכחית באה במפתיע, אך כפיסי היל האויר היו
 נכוניפ לקראתה. יחידת הכינוי ההילית דאגה לכך שכל
 המתקנים יהיו משומנים לכל התפתחות — המפלוליפ, מע-

 רכות האלקטרוניקה והתידלוק, חמהפניכ וכל השאר.
 מיד בפרוץ המלחמה, פעלו ה-
 בסיסים והמתקנים כמו שעון שוויי־
 צרי, הפועל נון־סטופ בדייקנות
 מירבית ובתיאום המערכות. אומר
 קצין הבינוי החילי: ״אני מוכרח
 לציין כי יחידות הבינוי הבסיסיות
 גילו כושר מקצועי מעולה וטיפלו
 בכל הנושאים, ללא כל בעיות. ל-
 תשבחות מיוחדות ראויים אנשי ה-
 בינוי שלנו בבסיסים הקדמיים, ש-
 גילו תושיה והיערכות לגבי כל אפ-

 שרות בלתי צפויה מראש״.
 יחידת הבינוי החילית מעסיקה
 בעלי מקצוע ממקצועות שונים, ה-
 מפעילים ציוד מודרני. ״אחזקת ה-
 מסלולים אצלנו היא ברמה בין־
 לאומית• גבוהה ביותר; אני חושב
 שאנשינו הם הטובים ביותר במדינה
 במקצועותיהם״, אומר קצין הבינוי

 החילי.
 על חיילי הסדיר והאזרחים דמוע־
 סקים ביחידה, נתוספו במלחמה אנשי
 מילואים ומתנדבים רבים (אנשי
 מילואים של חיל האויר שלא נקראו
 הפעם) והללו התפזרו בבסיסים ו־

 תגברו את היחידות האזוריות.

 כושר ביצוע
 אחת היחידות הבולטות במערך
 הזה היא, ללא ספק, יחידת הבינוי
 בבסיס חיל האויר אי־שם, המצט־
 יינת בכושר ביצוע אשר גופים כמו
 סולל־בונה יכולים להתקנא בו.
 מפקדה של יחידה זו, אפרים, אומר :
 ״אנחנו מטפלים בשורה ארוכה של
 משימות, החל בהחזקת המסלולים,
 הקמת מתקנים פתיחים, יחידות ד,נ״מ
 והטילים, וכלה בהקמת מתקנים
 מסויימים להגברת הבטיחות הכללית
 של הבסיסים. נוסף על כך אנו מבצ-

 עים עבודות אחזקה שוטפות, פיקוח
 על מערכות החשמל, תוספת מתקנים
 סאניטריים ומשימות מיוחדות, על־פי

 הוראות מגבוה״.
 אחד מאנשי יחידת הבינוי ב-
 בסיס זה אומר: ״אנחנו מכשי־
 רים את התשתית לבסיס. אם נפגעת
 התשתית בצורה זו או אחרת, אנו
 אחראים על כך, שהיא תשוקם תוך

 פרק זמן קצר ביותר. הכל צריך
 לדפוק טיפ־טופ. אפשר לומר אפילו
 שאנחנו משלימים את המערכת ה-
 אופרטיבית כדי שיזנקו המטוסים

 וינחתו ללא כל תקלות״•

 מסלקי הפצצות
 פרק בפני עצמו הוא סילוק הפצ-
 צות, הנעשה על־ידי אנשי היחידה.
 קצין הבינוי החילי אומר, כי כל
 אחד מאנשיו העוסקים בתחום זה,
 מומחה לסוגים מגוונים של פצצות

 ומסוגל לפרקן בעת הצורך.
 אומר סגן ש., האחראי על מסלקי
 פצצות: ״אני מתפעל בייחוד מאנשי
 המילואים, שאינם שוכחים בתקופת
 שהותם בבית את הטיפול בפצצות.
 יחד עם צוותי האויר שלנו הם
 מהווים תזמורת מפוצצת׳ המשמיעה

 מוסיקה רועמת אך ערבה לאוזן״.

 ״אין ח מלחמה לעתונות״
 כיום ה־11 למלחמה המשיכה ״הארטילריה האוירית״ כת־
 קיפותיה היעילות על כוחות מצרים. מטוהינו תקפו כזירה
 המצרית, כאיזור פורט־פעיד, מערבית לתעלה. כגיחות
 הושמדו בונקר מבצעים, כוללות טילים כאיזור אגם תמכה

 וכוחות״שריון מצריים גדולים.
 מטוסינו עובדים בפחות לחץ ו-
 בפחות בעיות ובמיוחד מול פחות

 סוללות טילים.

 ״מתחילים לחוש שהאוייב נשחק
 לאט לאט. אנחנו מוכנים כבר ל-
 לחימה ארוכה מזו שהתרגלנו אליה

 ״תנו לנו לעשות משהו״
ת כתב בטאון חיל האויר א  מ

סי  על גילויי התנדבות רבים של אנשי מילואים באחד מבסי
ס י ס ב ס. לדבריו, הגיעו ל  חיל האויר סיפר לנו חיים, רס״ר הבסי
ת חיילים וחיילות רבים שכלל לא נקראו. ״תנו  עם פרוץ הקרבו

. ו  לנו לעשות משהו, אנחנו רוצים לעזור״ — התחננ
 למרבית הפונים נמצאו עבודות שונות, בדרך כלל ״בלתי
 שיגרתיות״ בימים כתיקנם. כך למשל עסקו חיילות בכיסוח
ס, והוכיחו כי הגננת של ימי  המדשאות ובטיפוח הגינות בבסי

וקא זו המטפלת בילדים...  החירום, היא לאו דו
ת ״התלבשו״ על מגורי המשפחות ודאגו לסידור  חיילות אחרו
ס ת הבסי ם דאגו להבריק א  הבית, להשקאת העציצים וכוי. אחרי
 בכל פינותיו ויש אומרים כי מזמן לא נראה מצוחצח כבימי

ה אלה... מ ח ל  מ
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 עד היום״, אומר טייס. ״הלחץ פחת,
 הטייסים נחים יותר ונמצאים בפחות
 מתח. התכלית במלחמה זו היא לנצח
 והנצחון יבוא הפעם במלחמה קשה
 ואפורה. אין זו לחימה זוהרת של
 הפלות מטוסים. המשימות כוללות
 תקיפת שדות תעופה, סיוע לכוחות
 קרקע והשמדת סוללות טילים. משי-
 מות אלו מסובכות, מורכבות ומסו-
 כנות הרבה יותר מכניסה לקרב אויר

 עם מטוסי האוייב״.
 ואכן זו מלחמה אפורה יותר, אך
 דורשת רמת ביצוע גבוהה הרבה

 יותר.
 ״אין זו מלחמה־לעתוגות״, אומר
 טייס סקייהוק ותיק. ״תפקידנו ל-
 השמיד את הצבא המצרי ואת ה-
 צבא הסורי ולכך מופנים כל המש־

 אבים״.

ת הבלת<־אפשר< - עוש«ם;  א
ה מ ־ ן מ ד ז ו ם <צר<כו ע > ס נ  ה

 בתושיה, באילתורים ובחריגה משיגרה התארגן מפעל של התעשייה הצבאית
 לתת חלישר בהבטחת אורר־נשימה בלתי מוגבל לחיל הארית

 מאת מרדכי ברקאי, כתב בטאון ח״א
ם הבסיסיים שמא- סכי קה והמו ו  מאחורי גורמי התחז
ניקות מטוסיהן לגיחות יסות המבצעיות המז  חורי הטי
 תקיפה, יירוט וסיוע התקפי — מאחורי המערך הלו-
 גיסטי של חיל האויר כולו — פועלת, בעילום כמעט, ה-
 מערכת הבטחונית, שמוטל עליה להבטיח אורן-נשימה
 חומרי בלתי-מוגבל למאמץ הלחימה של החיל. מערכת
 גדולה, מורכבת ומסועפת זו, הפועלת בימי רגיעה במס-
 גרות של תיכנון לטווחי זמן קצרים וארוכים, עקרה גם
ת עצמה, בצהרי יומ-הכיפורים, ממקבעיה הקשו-  היא א
ם ; הגמישה עצמה ועברה בתפניות חדות של אילתור,  חי
 תושיה והגברת־המאמץ לפסי-עשיה, שלא ידעה קודם

 לכן.
 דוגמה מאלפת למהלך הזה עשוי
 לשמש אחד ממפעלי התעשיה ה-
 צבאית אי־שם בארץ. דוגמה —
 עצם הגישה לבעיות שנתעוררו,
 אך לא לפתרונות שנמצאו. כי ה־
 הפתרונות הם ספציפיים לייעודו
 ולתנאיו של מפעל זה, ואף הם

 דינאמיים ומשתנים•

 מפעל מיכניקה זה של התעשיה
 הצבאית מייצר ציוד נתיק למטוסי

 חיל האויר — וחלפים כתחום ה-
 חימוש. נוסף על אלה מבצע המפ-
ם שוטפים י י ד ו ס  על שיפוצים י

 בפריטי ציוד אלה ומודיפיקציות.
 היממה התחלקה לשתי משמרות
 כנות 12 שעות כל אחת, במקום
 המשמרת האחת, הרגילה, שנהוגה
 היתד. קודם. המגמה היתד. לא ל-
 העביד אדם למעלה משתים־עשרה
 שעות, אבל לא בכל מקרה אפשר

 לעמוד בכך, לנוכח דרישותיו של
 חיל האויר. יש עובדים, הפולשים
 ממשמרת שלמה לתוך המשמרת ה-
 באה. אבל בכללו של דבר, זהו
 קצב — מאומץ אמנם — שאפשר
 להתמיד בו. ובחכמת יחסי־אנוש
 הנהיג המפעל את המשמרות של
 150 אחוזים לא רק בענפי הייצור,
 אלא גם לגבי עובדי המינהלה
 והשירותים, כדי שאלה האחרונים

 לא ייפגעו מבחינה מוראלית.

 למלא כל דרישות
 חיל האויר

 בתנאים אלה של כוח־אדם מקיים
 המפעל רמת ייצור, שבה מפוגל
 הוא למלא את פ ל דרישות חיל
 האויר, כאשר המועדים מוצגים לא
 במונחים של שבועות וימים, אלא

 של ״שעות ופחות מזה״.
 כדי להגיע לכד, הכרח היה לח-
 רוג מהשיגרה, לשנות ולפשט תה-
 ליכים ונוחלים. המפעל מקיים קשר
 בלתי־אמצעי ורצוף עם גוף אחד
ד של חיל האויר המכתיב את ח י  ו

 הצרכים, והנוהל פועל להפליא.
 (המשך בעמי הבא)
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 מכונאי מטוסים המציא מתקו לבדיקת נתיקים
 רס״ל נ.׳ איש מילואים, מכונאי מטוסים, המציא בעצם
 ימי הלחימה מיתקן לבדיקת מיכלים נתיקים (בידונים)
יסות ח״א.  של מטוסי קרב. המיתקן יושם כבר בכמה מטי
 בחייו האזרחיים עובד רס״ל נ. בתעשיה האוירית כטכנאי.

k i n 
א — הסטטיסטיקאי במילואים, מרוב האזנה לשידורי ישראל, סיפר ו  ה
 ביחידתו כי אתמול נולדו בסה״ב 150.7 קילו תינוקות בכל

 הארץ, לעומת 128.6 ביום הקודם — — —
א — בעל דפוס, עובד כשלש משמרות בהדפסת פנקסי צ׳קים ו  ה

 שאזלו ללקוחותיו התורמים בלב פתוח למילווה מרצון.
א — שמת ונרגש על כי איננו מסוגל להרדם בגלל רעש ו  ה

 המטוסים הכבדים, כן ירבו —
א — מרים עיניב לשמים והנה — רכבת ו  ה

א — האסטרונום התבלבל בחישוביו בהתבוננו ברקיע. הגלקסיה ו  ה
 נראתה לו כל כך נמוכה

א — לפני שבועיים התפלל ליד הבותל המערבי, חיוב עכר ו  ה
 לגדה המערבית

א — טיים ״אל־על״ המטיס, לשם גיוון, משלוחי פרחים לאירופה. ו  ה
א — נושם בבל מקום, מלוא ריאותיו, ניחוחה המשכר של רוח ו  ה

 ההתנדבות. אגב, מתי הבחירות? —
א — נהג משאית לחזית, עמוסה שבע מאות עוגות שנאפו ע״י ו  ה
 דודות, גיסות וחותנות מסורות. החיילים בקווים קיבלו
 בהתלהבות את כל שש מאות העוגות. מצבו של הנהג

 השתפר — — —
א — שמע על רכבת אוירית לישראל ורץ להתנדב. מקצועו: י  ה

 קונדוקטור
ל של אלבומים (גוואלד!) ד א — בכוננות. מקצועו: מ ו  ה

א — חובש בובע גרב בסוריה. ההיסטוריה חוזרת בלי שינוי ו  ה
 האדרת

א — הנשיא הסורי זזאפז אל אסאד אמר כי ״נסיבות המלחמה ו  ה
 מחייבות אותנו להמנע מפרום יתר״. נמה שהוא צודק.

א — כתב צבאי. היום כתב צ׳ק למילווה ו  ה
א — קדאפי הלובי ממשיך להיות שוטה נפט — י  ה

א — נעל אותה על המכ״ס הנמצא כצדו השמאלי של חזהו. ו  ה
 בקרוב הב מתחתנים. נקווה שמני פאר לא יספיק לברר

 אותה מאולפן המלחמה — — —
א — נשאר בשק״ם בלי כסף ושלח הצעת ייעול — לפתוח ו  ה

 בקווים בנקומטים — — —
א — לנין, שדה מבט מוזר לעבר החייל העולה חהדש מרוסיה, ו  ה
 שנתקל בו במוצב סורי שנכבש, כאשר הריב מהארץ את

 תצלומו של המנהיג הרוסי
א — הדוד סם החליט לסייע בשיבוש דרכו של סאם 2 ו  ה

א — נדמה לו ששמע ברדיו: ״ליעגקלה כעלי, שלח לי לבסיס ו  ה
 את הפאה השחורה עם התלתלים ושני דאודורנטיב יסמין־

 שושנים — — —
א — הכנר אייזק שטרן בא לישראל להופיע תחת שרביטו של ו  ה

 מנצח רב הישגים — צה״ל
א — נתקל כה בחשכה ולהפתעתה נרתע לאחור, לאחר שקרא ו  ה

 בי משטרת ישראל מבקשת לא לגעת בחפץ חשוד
א — ישן שנת ישרים, בעמידה — — — ו  ה

א — הטייס האמריקני של מטוס ה״גאלאכפי״ נפגש עם הטייס ו  ה
:  הרוסי של מטוס ה״אנטונוב״ ואמר לו
Anything you can do, I can do better 

 משה הדר

 ׳בטרם מורכב מיכל נתיק למטוס,
 הוא מוצמד ראשית לנושאו. לאחר
 הצמדתו צריך לוודא שהדלק עובר
 מתמיכל דרך נושאו אל המטוס,
 וכי אין נזילות בין תמיכל לנושא.
 עד כה נהוג היה להרכיב את המיכל
 ואת הנושא על המטוס לצורך ה-
 בדיקות הללו, ולדתם את המיכל

 באמצעות מערכות המטוס.
 רס״ל נ. המציא מיתקן לעריכת
 הבדיקות הללו בלא להרכיב את

 המיכל ואת הנושא למטוס.
 ״ליוויתי כל הלילה את ייצור ה-
 מיתקן״ — הוא מספר. ״בבוקר היה

 מוכן ונוסד, בהצלחה״.
 כעת מיוצרים מיתקנים נוספים
 לפי תיכנוגו של רס״ל נ., והם מו־

 פצים בטייסות ח״א.

 (סוף מהעט׳ הקודם)

 הייצור עבר לפסים חדשים לח-
 לוטין. תודות להצטיידות במיכון
 חדיש ומתוחכם זמן קצר לפני המל-
 חמה, מסוגל המפעל להשלים תוף
 12 יום נושא שתוכן מלכתחילה
 לחמישה חדשים. עבודת פיתוח
 מסויימת, שהתנהלה לפי דרישה
 מיוחדת במסגרת תיכנון לטווח
 ארוך, הופכת לפיתוח ״אד הזק״.
 כבר עתה היא נבדקת בטייסות
 ואם תתאים לצרכים — קדימה,

 לייצור.

 הפעלת קשרים אישיים
 גם בתחום הספקת חומרי־גלם
 חרג המפעל משיגרתו והוא מת-
 קשר עתה ישירות עם ספקים בחו״ל
 לבירור האפשרויות, כדי להעביר
 אחר־כך בצינורות הרשמיים דברים
 מסכמים, וכדי להחיש את ההבאה.
 ננקטות גם שיטות לא־מקובלות,

 בכללן הפעלת קשרים אישיים.
 כדי לא להיתקע בשל גורמי־חוץ
 שהם מחוץ לשליטה, מושך המפעל
 בעצמו את צרכיו מן המקורות ו-
 דוחף בעצמו את מוצריו לבסיסי

 חיל האויר.

 לפני זמו־מה לכדה סיסמה שנו-
 נה את עיניו של מנהל־המפעל ו-
 הוא הציגה בחדרו. עתה, בכורח
 הנסיבות, תירגם המפעל את הסיס-
 מה למונחים מבצעיים כלפי עצמו:
 ״את הכלתי־אפשרי — עו•
 •טיפ; הנפיפ יצריכו עוד

 זמן־מה״.
. ר ת ו ה י כ ר א ה  ל
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ב . ר ץ א רך 7 ט  ג ל י ר ן ב
 מס. 12

 כ״ב תשרי תשל־׳ד

 18 באוקטובר 1973

 היום ה־12 למערכה

 גבר כוחנו
 מאת מרדכי גרקאי

 כתב בטאון ח״א

 • ״מצבנו בחזית התעלה טוב״
 — אמר אתמול הרמטכ״ל, אחר סיו-
 רו בקרב כוחותינו, ״וצח״ל נלחם

 כאן כפי שהוא רוצה ללחום״.
 רב־אלוף אלעזר הבהיר, כי לחי-
 מה זו, גם אם עדיין אין לראות בה
 מתקפה מכרעת, הרי היא היא ה-
 מאמץ העיקרי של צה״ל בשלב הזה

 של המערכה.
 ׳9 קרבות שריון יזומים ע״י
 צה״ל, שהחלו בצהרי יום ג׳ התנהלו
 גם אתמול בגזרה המרכזית של רצו-
 עת הפלישה המצרית ממזרח לתע-
 לה. הסיכום עד אמש : השמדת 90—

 100 טנקים מצריים.
 היוזמה ניטלה כאן ע״י צה״ל,
 לאחר ששבר את המתקפה הגדולה
 שפתחו בה המצרים בבוקר יום א׳
 והפסיקוה אחר פחות משתימ־עשרה
 שעות, באובדן 200 ויותר טנקים.

 קרבות אלה התנהלו במתואם עם
 כוח משימה של צה״ל, הפועל מאז
 שלשום מעברה המערבי של התעלה,
 כשהוא משמיד סוללות ארטילריה,
 אתרי טילים קרקע־אויר, מפקדות

 ועוד.
 ® גיחות התקיפה של חיל האויר
 כוונו אתמול בחזית המצרית נגד
 ריכוזי האויב בגזרה המרכזית ונגד
 מטרות צבאיות בלב מצרים, בכללם

 מתקנים באיזור פורט־סעיד.
 תקיפות נמרצות יותר ביצע חיל
 האויר נגד מאגרי דלק בסוריה ונגד

*mm 
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 ערי־הנמל הסוריות לטקיה וטרטוס.
 בקרבות האויר הופלו 5 מטוסים

 סוריים ו־10 מטוסים מצריים.
• כוח המשימה הישראלי כצפון  י
 הרהיב אתמול את מאהזיו בלב סור-
 יה וכבש כמה כפרים. היה זה בהט־
 שך לקרבות יום גי, שבהם הביסו
 כוחותינו נסיונות התקפת־נגד של
 שריון סורי, בסיוע שרידי הכוחות

 העירקיים.
 3 שבויים מרוקאיים ראשונים,
 שנפלו בידי כוחות צה״ל בחזית ה-
 סורית, תיארו בצבעים עגומים, כיצד
 הוליכו אותם שולל כשהובאו לסור-
 יה, בלי לדעת, שיוצאים הם לקרב,
 וכיצד התפוררה יחידתם, שלא היתד•
 מסוגלת להפעיל את כליה, ונשארה

 ללא שליטה.

ת י נ י ד מ ה ה ר י ז  ב
 9 ארבעה שרי־חוץ ערכיים (של
 סעודיה, כווית, אלג׳יריד. ומרוקו)
 נפגשו אתמול עם הנשיא ניכסון
 ביוזמתם, כדי ״להניאו מהספקת נשק
 לישראל״. אמנם, לא נמסרו פרטים
 על מהלך הפגישה, אבל היה פער
 בולט בין נעימת האיום -ערבית לפ-
 ג- הפגישה, לבין נעימת השידול
 לאחריה (״על ארד,״ב ליזום מציאת

 הסדר״).
 אפשר להניח, כי כאשר החליט ה-
 נשיא ניכסון לספק נשק לישראל
 ולא לאפשר לבריה״מ להפר את
 מאזן החימוש, הביא בחשבון את
 התגובה הערבית, על איום הנפט

 שתלווה אליה.
 מקורות אמריקאים רשמיים מסרו,
 בינתיים, על מהלכים נוספים במס-

 גרת העמדה האמריקאית.
 נושאת המסוקים החדישה ״איבו־
 ג׳ימה״, ועליה כוח־משימה של נח-
 תים, עומדת להפליג מנמל נורפולק
 ולהצטרף לשתי נושאות המטוסים

 של הצי ה־6 במזרח־התיכון.
 בעניין רכבת הנשק האוירית ל-
 ישראל, אמרו ״פקידי רשות בפנט-
: מקורות המקורבים לשר  גון״ (קרי
 ההגנה), כי משלוחים אלה מתקרבים
 לממדים של התיגבור הסובייטי למ-

 דינות ערב.
 • ״ראש ממשלת בריה׳׳מ נמצא
 בקאהיר״ — ידיעה מפתיעה זו נפו-
 צה אתמול בלונדון. אם יוברר, שיש
 ממש בידיעה, עשויה היא, אולי,
 להעיד על הרהור שני בצמרת הסוב־
ת על המהלכים של גיבוי התוק- י ט  ״
ות הערבית; אולי, לנוכח התגובה  פנ
 האמריקאית המפתיעה על גילוי ה־
 רמיה שבה נקטה בריה״מ ועל החלק

 שהיה לה בהתלקחות מלחמה זו.

ת י ב ר ע ה ה ר י ז  ב
 9 חוםייו מלד ירדן, השמיע את־

 הבסיס הנוער בשיטת ה״חם״
 מאת שולמית לבנון

 כאחד מכפיפי האספקה של חיל האדיר, פגשנו את החכר׳ה.

 ״טייסי המחסנים׳/ כפי שהם מכנים אח עצמם כחיכח.
 חיילים של פריד, מילואים ואזרחים קכועים כמקום. מצכוד
 זה של מרץ, אירנן ככפים חיים על רמה, כשיטת ״הצלחת

 וכיוצא כזה. החמה״, ״המיטה החמה״, ״החנה
 כאשר הרמנו גבות עם זוית של
 צחוק (כאילו שהבנו), הסביר נ.,
 ממפקדי הבסיס: ״פשוט מאד. אותו
 בסיס ששירת בימי שקט רק חיילי
 סדיר, צריך לשרת כיום גם אנשי
 מילואים ואזרחים מתנדבים (פיס־ו־
 נרים שבאו -'לא היסוס). היום אוכ-
 לים בחדר האוכל במשמרות. חמש
 פעמים על אותו כסא בארוחה אחת,
 כך שהצלחת שעדיין לא הספיקה ל-
 התקרר משימושו של האחד, עוברת
. . .  ל״פיקודו״ של השני והשלישי
 רעיון פשוט וגאוני כאחד, הגה
 רס״ר הבסיס, יצחק ממן, לגבי מו-
 שג ״המיטה החמה״. הוא אירגן בית
 מלון של ממש לחבריה׳ ״מאחר
 שהמגורים הקבועים משמשים בדרד
 כלל מספר קטן יותר של חיילים,

 ואנחנו בכל זאת מעוניינים שכל
 החבריה כאן יזכו לשינה במיטה
 אמיתית עם מזרון (לא מזרון־בלוף),
 ערכנו לוח שינה משורטט וממוספי־
 ובו מספר המיטות, המזרונים וה-
 חדרים. כל אחד שמבקש לישון נר-
 שם בלוח, מקבל את המפתחות
 (ממש כמו חדר במלון ״הילטון״).

 ואשר לעבודה בבסיס —
 ״בדרד כלל, בזמן רגיעה, לכל
 יחידה המלאי הדרוש לביצוע ה־
 משימות לתקופות רגיעה וחירום״

 מסביר ש. ממפקדי הבסיס.
 כאשר יש צורך לקבל ציוד ״מזנק״
 צי של משאיות מן הבסיס אל מקום
 הריכוז, להעמיס את הציוד שמויין
 עבורם. (אגב, גם כאן פועלת ה-
 שיטה ״החמה״ — שיטת הדגה

 הטייס הפיל מיג וקיים את נדרו
 מאת צכי גוטמן,

 כתב בטאון ח״א
 מנצורה הוא שדה־תעופה

 במרכז הדלתא.
 ביום א׳ הותקף על ידי מטו-
 סינו. ״היה מעט נ״מ וכמה טי-
יס  לים מרחוק״ — מספר הטי
ת המבנה. ראינו רבי-  שהוביל א
 עיית מיגים חולפת ממש לפנינו,
 ועוד רביעיה למעלה. התלבטנו
ם להמשיך במשימה ולתקוף,  א
 או לצאת לקרב אויר, אך הפ-
ת המטרה. הפצצות פג-  צצנו א
ת  עו בנ״מ, במסלולים ובמחסו

ם. סי  המטו
 מייד לאחר ההפצצה פנינו
ת המיגים ם בו ראינו א ו ק מ  ל
נה. גילינו זוג מיגים מ-  לאחרו
ר. ראי-  לפנים וזוג מיגים מאחו
 נו מיג לפנים, נכנסנו עליו וירי-
 נו צרור, הוא התפוצץ באויר

 וטייסו נטש בדיוק מעל השדה.
 האפקט על חאוייב מתבטא בכך
ת שדות ה-  שאתה גם תוקף א
ת מטו-  תעופה שלו וגם מפיל א

 סיו המגינים על השדה״.
 טייס אחר סיפר : ״למרות ה־
ת ה- ף א ו לתקו  מיגים, החלטנ
 מטרה. נכנסתי בידיעה ברורה
 שאני מפציץ והולך אחר־כך לה-
 פיל מיג. מייד בסיום התקיפה,
 ראיתי מיגים הולכים על מבנה
 שלנו, שיצא זה עתה מתקיפה.
 שיגרתי טיל לעבר מיג שרכב על
. המיג התפוצץ  אחד ממטוסינו

יס נטש.  והטי
 ״באותה הזדמנות חגיגית ישב

 עלי מיג.
סים הבטיח לגלח י  ״אחד הטי
 את השפם עם המיג הראשון
 שיפיל. לא היתה לו ברירה —

 והוא גילח אותו״.

 מול את קולו, לראשונה מאז פרוץ
 נזלחמת יום־הדין. הוא הכריז, כי
 לעולם לא יוותר על שטחי הגדה
 המערבית ועל ירושלים. הוא מצא
 לנכון לקרוא לישראל ״לנצל את ה-
 הזדמנות שנוצרה עתה לבוא לידי

 הסדר״.
 ברבת־עמון זוהה, בינתיים, הכוח

 הירדני ששוגר לחזית הסורית ו״כבר
 נכנס למערכה״. זוהי חטיבת השריון
 ה־40 — הרי היא החטיבה אשר ני-
 הלה קרבות מרים עם כוח הפלישה

 הסורי בספטמבר 1970.
 דובר צה״ל אמנם אישר, שטנקים
 ירדניים היו בין אלה שהושמדו

 בקרב ביום גי.

100 

בטאון חיל האויר ינואר 1974 מס' 92  



 ההם כאשר שני הנהגים שבמשאית
 אחת, מתחלפים ליד ההגה — כשזה
 ישן זה נוהג — 24 שעות נון־סטופ).
 בבסיס עצמו ״מסתערים״ אנשי
 הנבחרת (שם חיבה שאימצו ל־
 עצמם האפסנאים) על הציוד המגיע.
 כאן מתחלקת העבודה למדור קבלה
 ולמדור הוצאה כאשר עוד לפני כן
 נערך רישום כללי על כל הציוד

 המגיע.
 במדור ההוצאה, נערכות בתאי
 אחסנה החבילות המיועדות ליחידות
 השונות, עפ״י בקשתם ועפ״י דווהם
 על צריכה. האפסנאים, מתוך טוב
 לב גרידא, עושים במדור זה גם חלק
 מן העבודה של היחידות המזמינות,
 כאשר הם עורכים מיון משני לחל-

 קים שבחבילה המיועדת למשלוח.
 ״כאשר מצויים אולמי מדור ה-
 קבלה וההוצאה במצב בו אין למ-
 צוא חבילה אחת לרפואה, זה סימן
 שהעבודה מתבצעת א״א״, מציין ה־
 אחראי על שני המדורים, ״זה סימן
 שהכל הוזרם למחסנים הנכונים או
 ליחידות בחוץ״. ובכן במו עינינו
 היינו עדים לאותם אולמות ריקים.

 סימן שהם עבדו טוב, לא י

 אשת הרב
 ועוגיות הצעוולףם

, כתבת בטאון ח״א י ב א ר ז צ  מאח ת

 הנה, אשת הרס ההילי שלנו, מוסמכת האוניברסיטה כפסיכולוגית, חינוד
 וספרות (כימים אלה היא משלימה את עבודת הדוקטורט שלה), ידעה
 כדיוק את אשר תעשה, משנשמעה האזעקה: עוגיות עס צימוקים לחיילי
 היל האויר (״עוגיות־כית, לא קנויות״). היא גס טילפנה להגרותיה,
 ביקשה בקבוקי יין לקידוש־פוכות. מאז אותו יום מועברים מטעני הרבנית
 וחברותיה ליחידות אי־שם. בראיון, שלו הסכימה רק לאחר הפצרות
 רבות, מספרת אשת הרב, •כפיקחות רכה, בתמימות רכה ובאמונה גדולה־

 וחמה על מעשיה מאז תחילת המלחמה.

 ביום רביעי בבוקר, כשהיתה אז־
: אם בעלי נוסע לסיני  עקה חשבתי
 אגייס איזה שלושים עוגות וכמה
 בקבוקי יין לקידוש־סוכה ואשלח
 אתו. טילפנתי לכמה חברות מתנועת
 האשה הדתית. בעיקבות הטלפונים
 האלה התחילה זרימת עוגות ובק־

 בוקים. מאות. ללא מעצור.
 וכשבעלי יצא לסיני הטענתי לו

 במזוודה האישית גם שני קרטונים
 עם סיגריות קנט. ובאמת כשבחג
 ישב בסוכה, בסיני, פתאום בא מי־
 שהו בריצה מהסיירת ואמר: ״אולי
 יש סיגריות״ והוא נזכר שיש במז־

 וודה וכל־כך שמח.
 חלק מהסיגריות הוא שמר ליחידות
 אחרות וגם את התהילים הוא שמר
 להוקים. עניין התהיליס שנעשו, אני

 ושמחתם בחגיכם
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k i f f • * * 
א — הפצוע, ראה את ראש הממשלה מלטפת ברוך את ידי ו  ה
 הפצועים בבית החולים, לא עצר וצעק בהתרגשות ״תנו לגבך

״ — ר א ט ס ה ד ל ו  ג
א — ראש ממשלת מלטה דוב מינטוף שיבח את פאדאת ומוכיח ו  ה

 שוב בי אין הוא מ י ן ־ ט ו ב —
א — קרא כי ליז טיילור נחלצת למסע התרמות למען נפגעי ו  ה
 המלחמה בישראל. ככה זה. פעם גיורת, תמיד יהודיה חמה.
א —טייס הקרב קיבל טלפון מאמא: .״״ושתשמור על עצמך ו  ה

 ותטוס לאט ולא יותר מדי גבוה״
א — כוכב הוליבודי מפורסם, יגלם את דמותו של משה דיין ו  ה
 בסרט שישא את השם ״מלחמת יום הכיפורים״. הואיל
 וחאוייב יצא ממלחמה זו קרח מכאן(בסוריה) ומכאן(במצרים)

 נפלה הבחירה על הכוכב יול בדינר
א — ראה בלילה את צלליתו של מטוס ה״גלנטי״ — הענק האמ- ו  ה
 ריקני טס בשמי ישראל וחשב לרגע קט כי לפתע המריא

 לשחקים מגדל שלוש
א — הלך לחדר הניתוחים על רגליו ו  ה

א — לא זכר מתי כוחות גדולים בל כך, עשו בשמחת תורה ו  ה
 הקפות מרשימות בל כף

א — כבוד נשיא המדינה ביקר בחדר המלחמה וקיבל דו״ח מפורט ו  ה
ר ההישגים י צ  על ק

א — יוסף כן יעקב (זה עם כתונת הפסים), איזה חיים היה עושה ו  ה
 אילו היו מורידים אותו היום לבור

א — מפקד גדוד מכינות סנדביצ׳ים לחדר המלחמה. היעד הסופי ו  ה
 שלו: קרם באווריה

א — שוב נדמה לו ששמע ברדיו: ״לארוס שלי בנצי, מזל טוב. ו  ה
 התחתנתי״

א — שמע כי קוסיגין שטס לקהיר עם משלוח קאוויאר, לאחר ו  ה
 שקיבל מסאדאת הזמנה לבוא לשיט מפרשיות בתעלת סואץ,

 דחה את ההזמנה בגלל העדר ביטוח צד שלישי —
א — מעבר לתעלה, רק שלא יבחל מהספינקס ו  ה

— - ס נ א — הלך בלילה בלי פנס וקיבל פ י  ה
: נצור פיך! א —כשק לה בבטהון (שדה) והיא לחשה לו ו  ה

 משה הדר

 חושבת, המצרך הכי מבוקש בין
 * חיילי הקוו, זח סיפור בפני עצמו.

 באופן כללי, נשים אחרות, חברות
 שלי, הוכיחו עצמן הרבה יותר ממני.
 למשל, באה חברה שלי, אשה לא
 אמידה במיוחד, אומרת שקנתה שני
 ארגזים של תפוחי־עץ ושואלת מה
 לעשות, כי נשאר לה עוד כסף מה-
 תקציב שהחליטה לתת לחיילי חיל
: זה טוב מאד.  האויר. אמרתי לה
 ואולי תקני בכסף הנותר מנדרינות,
 מה דעתך. אני, מצדי, הלכתי והו־
 ספחי חמש חפיסות מסטיק גדולות.
 כן, זח נכון שעשיתי עוגיות, אבל
 לא צריך לפרט. חבל שלא השארתי
 לבית. היו טובות מאד. איזה ער
 גיות? עוגיות עם צימוקים, עוגיות
 ביתיות. זה היה הדגש. זה משהו
 אחר מעוגיות קנויות. פה, בענין
 משלוח החבילות אני רוצה להוסיף
 משהו. יש נשים ששמות בתוך החבי־
 לות את הטלפון שלהן, את הכתובת,
 הכל, רק חסר מספר תעודת הזהות,
 להשלמת התמונה. אני נגד זה.
 כאילו שחייל צריך תיכף להרים לה
ד: יופי, תודה רבה,  טלפון, להגי
 באמת, אנחנו שלחנו בלי שום שם,
 בלי שוס כתובת. אפשר אולי משהו,
 אבל בטעם. אשה אחת למשל, ש־
 שלחה המון המון עוגיות, חתמה:
 ״בהצלחה, מסבתא לאה״. אז זה
 נחמד. אבל שמישהי כותבת את כל

 * הטלפון והפרטים ? !
 כל ההתעוררות הזאת, הרוח הטובה
 שקמה בנו זה הבלתי מודע של ה־
 יהודי. קודם, לפני המלחמה, היתה
 הרבה אדישות, היה חוסר איכפתיות,
 אגואיזם ומטריאליזם. בלי אידיאליזם.
 והנה, תפנית — כל הקערה מתהפכת
 על פיה. זה עם סגולה• והדוגמה
 הבולטת ביותר לכך היא הביקוש
 לתהילים. התרוצצתי בכל החנויות
 לבקש תהילים — ואין. הכל אזל,
 פשוט אזל. תהילים וגם תפילת הדרך
 לאוירון, נעשו המצרך המבוקש ב־
 יותר בחיל האויר. שוב גייסתי את
 חברותי וגם הלכתי לאשה אחת מבני־
 ברק ואמרתי: ״תהילים מתאים לבני־
 ברק. יש מחסור, עשי משהו״. ו־
 באמת, היא שלחה לי ספרי תהילים,
 מאה וחמישים, יותר גדולים, גם
 יפים. שמתי בכל ארגז, וגם שמרתי
 קצת בבית אם יבוא חייל, או מישהו.

 אני חושבת שאמשיך ואאמץ חלק
 מהחיילים. נעמוד, נראה מה שיותר
 צריך — יהיו יותר עוגיות. ובתום
 המלחמה יזרום השאמפאין כיין. אני
 אדאג לזה. אני מכירה טוב מאד את
 האנשים שבחיל חאויר. זה רק מעט
 ממה שמגיע להם. הרבה מעל ה-
 ממוצע האנשים האלה• איפה את מו-
 צאת קצינים, חיילים שאפשר לדבר
 אתם על שירה, על אמנות מודרנית ?

 בחיל האויר אפשר. אני מכירה אותם.
 והיחס החברותי שלהם. זאת משפחה
 חמה, גדולה, אין לזה תקדימים. כל

 מאת דורון רחנפלופ
 בין כלי־הנשק החדשים העומ-
 דים עתה לרשות צה״ל ובמיוחד
 לרשות חיל האויר, ניתן לפר-
ם עתה שניים, שזכו להצלחה  ס
 רבה בקרב הטייסים והוכיחו
 עצמם היטב : מדובר ב״תפילת
 הדרך לטייס״ ובספר תהילים
 זעיר, שניתן להחזיקו באחד
 מכיסי חליפת הלחץ. ״תפילת
 הדרך לטייס״ הקצרה שחוברה
 על ידי הרבנות הצבאית, נתונה
 בנרתיק פלסטיק קטן, ואפילו
 גדולי הציניקנים מבין הטייסים
 מתייחסים אליה בכבוד. מה

 מה שעושים זה מעט ממה שמגיע
 לאנשים האלה שהם שופרא דשופרא,

 עילא דעילא.

 שבטוח בטוח. טייס צעיי״, הנח־
 שב לגדול הבדחנים והציניקנים
י י ה ו ק י ם, הו-  בטייסת ס ק
 דה במפתיע כי שמור על לוח
 ליבו ספר ״תהילים נגד־טילים״
 זעיר — כלי נשק קטן, מתוצרת
 עצמית, שאין לעמוד בפניו ואסר
 טרם אומץ על ידי המעצמות
 הגדולות. חוגים יודעי דבר אומ-
 רים כי כלי נשק זה עמד לנו
 בגלות ספרד, בגזירות ת״ח ו־
 ת״ט, במלחמות המכבים, ה־

 שיחרור וששת־הימים.
 אין סיבה שלא להשתמש בו
 עכשיו, אומרים האתאיסטים ה-

 גדולים ביותר.

w i ' n ^ m u ם י ל י ה  ת
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 לאויראים בדרום הרחוק
 בידור ונם כל דבר

 מאת כתבת צבאית
 האם ניסית פעם לעקוב מקרוב אחר גלגולו של ממתק ף
 שוקולד, גומי לעיסה, ופלים, סוכריות או פכון ומשחת
 שיניים, טרנזיסטור וגדכיים — המטענים שמארגנות הדו־
 דות של הוועד למען החייל? תאמרו, כיג דיל. אופפים
 ושולחים לחכר׳ח. וככן, עד אתמול גם אני זילזלתי, אבל
 חיוט יש לי ממש ,,רספקט״. זה כאמת דיל רציני, פקג׳ דיל.

 בשעת הצהריים הודיעו לי על
 מטוס תובלה היוצא לדרום, עמוס
 טון ורבע חבילות, חומר לאכילה
 וקצת חומר למחשבה — מכתבים
 וגלויות מילדי ישראל לחיילים. ה-
 מטוס ינחת בשלושה מבסיסי חיל
 האויר ובהתאם למצב וגם להת-
 נהגות, יקבל כל בסיס את שלו.
-  חשבתי שמלבד הטון ורבע ו
 מלבדי, וכן הטייס וגם טייס־המש־
-  נה ופקח ההעמסה ואולי שני אנ
 שים נוספים ואיזה חייל בודד, לא
-  יהיה איש. אבל בשדה חיכתה כבו
. לה- ם י נ ר ד ב  דה רצינית: ה
 קת הצ׳רצ׳ילים, אריק איינשטיין,
 שלום חנוך, אורי זוהר, צבי שיסל,
 כשאליהם מתלווה סימה (מהסרט
 ״המציצים״). וכל אלה כמובן לא
 בלי הכלים החשמליים, הרמקולים

 והטכנאים.

 אריק היפה ושיסד המצחיק

 אורי זהר במכנסיים קצרים תלו-
 יים ועומדים ליפול, חולצת טריקו
 דהויה, יחף, פרוע שער, כשבידו
 שקית ניילון מלאה חצאי פרוסות
 לחם בלי כלום. שלום חנוך, כאילו
 יצא זה עתה מידיו של מסלסל ה-
 שערות הכי מדופלם. סימה בלי
 חזיה אבל בחולצת טריקו. אריק
 היפה ושיסל המצחיק, ואנחנו

 כמובן.
 הידקנו את החגורות, המטוס המ-

 ריא.
 ארץ־ישראל נהדרת. שמים נקיים
 ובהירים מעל כל המראות למטה,
 כשברקע קולו של אורי זהר ש-
 התחיל לבדר על המקום. הנחיתה
 בבסיס הראשון היתד! כבר בחושך.
 המסלול נדלק ואנחנו כבר בחוץ.
 משך הפריקה בדיוק שתי דקות
 (אולי עוד דקה) ; הבסיס הזה מק-
 בל רבע טון ממתקים ואת הבדר-
 נים, רעננים ומוכנים להופיע רא-

 שונה.
 ״תרשמי לציון את רס״ר המטבח

 שלגו יעקב״, פוקד •עלי קצין צעיר
 המספר על הבסיס, ״איזה אוכל ש-
 הוא מכין. רק בן עשרים ושבע
 וכזה כשרון״. ואם כבר הוא מב-
 קש לציין את הרס״ר, אז בהחלט
 מגיע גם למש״קית הח״ן גילה,
 שרוצה ללכת לקורס קצינות, אבל
 מסרבים בכל תוקף לתת לה לע-

 זוב.

 כמו ב״הכימה״

 האולם הגדול מקושט, יש בו
 ״אחורי קלעים״ של ממש ובמה
 שלא היתד! מביישת גם את ״הבי-
 מה״. הכל מלא מפה לפה, בשרי-
 קות וקולות־צחוק של קהל. כולם
 מחכים להופעה. הלכתי אל מאחורי
 הקלעים להתרשם מן ההכנות הק-
 דחתניות של הבדרנים — הצצתי
 אל מעבר למסך. כולם יושבים
ך:  נינוחים ולפניהם שולחן ערו
 סנדביצ׳ים, קפה מהביל, עוגות,

 בננות וקוניאק.

 ״קצין החינוך קובע בדרך כלל
 מי יופיע, מתי והיכן מתוך יחידת
 מילואים הקולטת אמנים ובדרגים
 מגוייסים ליחידת הווי ובידור״, מס-
 ביר יגאל, המתווך בין קצין החי-
 נוך לבדרנים. ״תוך חצי שעה מס-
 תדרים כל העניינים בין היחידה
 לאמגים• ועד כה, בחיל האויר,
 הבאנו את ההצגה ,פאפא ליאון׳,
 להקת הנח״ל ולהקת כוורת ב,סי־
 פודי פוגי׳, גילה אלמגור, יוסי
 בנאי, שלום חנוך, אורי זהר ועוד

 ועוד״.

 כחג הפוכות יושבים
 טייסינו בקרוואנים

 ישראל חומש, נכה מלחמת ה־
 שחרור, העוסק בהשכרת קרווא-
ד לרשות  נים לפיקניקים, העמי
 חיל האויר 20 קרוואנים בפרוץ

וחות טייסינו.  הקרבות, לנ

 מחיאות כפיים חוזרות ונשנות
 וגלי צחוק מלווים את אורי זהר.
 יש לו הפעם בדיחות מצויינות ש-
 נגנבו קצת, הוא מודה, מאמנים
 אחרים. התזמורת נשמעת כמו ב-
 אולם בתל־אביב, והזמרים גם הם

 נשמעים כמו ברדיו, לפחות.
 בעשר, לאחר נשיקות וחיבוקים
 ופרידה קשה מנשוא מהלהקה
 (טוב שהשארנו רבע טון ממתקים
 כנחמה פורתא), הידקו את החגו-

 רות כשימטוס הפעם פחות מטען
 פיזי אבל מלאי חדש של מטען
 רוחני. השמים בהירים והירח עו-
 שה מלאכה נאמנה ומשתקף כאב־

 יש ״טריטוריה״
 מאת צבי גוטמן, כתב בטאון ח״א

 ראס־מסאלה, צפונית לראס־סודאר. איזור זה משמש מזה
קפים שם ללא הרף. ם התו י ס ו ט  ימים ״טריטוריה" של מ

ת גילו ״מחבוא״ של שריון מצרי יסו ת הטי ח  טייסי א
ת לא ״תח־ ו ר ח  שהחליטו לשמור עליו בסוד, כדי שטייסות א

 טופנה" אותו.
ד הטיי- ח פות השריון הרבות הללו סיפר א ת מתקי ח  על א
פה נפרדנו לשני זוגות. ם : ״יצאנו ברביעיה. לפני התקי  סי
 החילונו לאתר סוללות נ״מ היורות באיזור, למרות שקשה

ם בצהרי היום.  לראות הבהקי תותחי
ו לירות  ״הזוג הראשון נכנס להפציץ וברגע שיצאו החל
ת ונכנסתי נגד הנ״מ. ללו ם הסו ו ק ת מ  עליהם נ״מ. זיהיתי א
 ביציאה שברתי והבטתי על הפגיעות. המבנה השני פגע יפה

״  בשריון. זו היתה גיחה טובה.
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 קת כסף על הפיורדים של אילת.
 ״איזה נוף״ לוחשים הדברים הטי־
 בים של הדודות. ואני מתרגמת
 לכתב• שרטוטים אבסטרקטיים
 עדינים של שוניות ומפרצים. רו-
 אים הכל, בעין בלתי־מזויינת ו־

 משוחדת.

 להפיג מחשבות הקשורות
 למלחמה

 פונים למדבר ובשעה 11 נוחתים
 בשארם. אותו תהליך זרת של
 פריקת המטען, וב־11.30 (30 דקות

 להתמקמות הבדרנים) מלא אולם
 הקולנוע של הבסיס מפה לפה
 חיילים וחיילות וסדיר ומילואימ-
 ניקים ושכנים מהסביבה הקרובה

 ששמעו רכילות.
 ״אפשר להתחיל י״, שואל אורי
 זהר. ״מה, המפקד עוד לא הגיע י״
 — ״הוא עוד במקלט״ — נענה
 חייל זריז. האולם מתמלא בשא-
 גות צחוק• למען האמת, כבר שמע־
 תי קודם את הבדיחות של אורי
 זהר, אבל כששומעים אותן בשניה
 זה מצחיק לא פחות. הקהל מש-
 תתף אף הוא, גם לו יש בדיחות.

 עייפים י יש עוד הופעה אחת.
 בשעה 1 לפנות יוקר אנחנו בסול-
 לת נ״מ. איך האוירה י אני שו-
 אלת, ״בסדר. עובדים קשה כדי
 להפיג את המחשבות הקשורות ב-
 מלחמה. זה טבעי לכאלה שלא נל-
 חמו מעולם, לא ?״ דיבורו של
 מפקד הסוללת שקט ורוגע: ״הע-
 בודה של נשות הוועד למען החייל
 נהדרת. אי־אפשר לתאר את ה־
 שמחה לאותם דברים שנראים כה
 פעוטים וחסרי ערך לעומת •המל-
 חמה, אבל הם בונ־ם• וביחוד מכ-
 תבי הילדים. אנחנו עונים על כל

 מכתב״.

 מחכיורת כאמפיתיאטרון

 הדואר מגיע אליהם דרך בסיסי
 חיל האויר. מטבח יש להם מש־
 להם, מטבח של ממש. אמנים כבר
 ביקרו אצלם, הרבה: צחי ויילל,
 ישראל גוריון, גילה אלמגור, לילי
 אבידן שרקדה וביקשה להשאר כ־
 פקידה, והערב הזה. מחפורת מאול-
 תרת משמשת אמפיתיאטרון. ואם
 אתם סבורים שאנשי הסוללה, ש-
 ק-בלו את ההופעה האחרונה, קנו
 חתול בשק, אתם טועים. במכונית,

 בדרך לסוללה נמנמו האמגים, אבל
 כשהגיעו לכאן — הפכו לאריות
 המדבר והרעימו בקולותיהם מבעד

 לרמקולים ישר ללב החיילים.
 בשעה 3 לפנות בוקר היינו ב־
 מטוס. המטען של הדודות הגיע ב-

 שלום ליעדו, עייף אך מרוצה מהר-
 עיון שבמהרה ישכב לישון ב-
מת החיילים (גורל נורא י זהו  קי
 זה — כל אחד מקכל את שמגיע
 לו) ואנחנו הגענו ב־5.30 למקום,
 שממנו יצאנו אתמול, כשבדרך
 פוגשים לשעה קלה את השמש על

 כוס קפה.

 ״טיל פחד״
 עתה מותר לגלות : טייסי ה־
 מירז׳ מפעילים נשק סודי ה-
 מכונה בפיהם ״טיל פחד״ —
 אחרת אינם יודעים להסביר
 מדוע הטייסים הערביים תוק-
 עים עצמם לאדמה בלא סיבה...

ם י נ ט ם ק י ש נ  א
 מאת כתבת כטאון ח״א

 רפ״ר ד.

 בסיכומי הקרבות, בהערכות הניצחון שייכתבו בתום המערכה, היא ודאי
 לא תוזכר. רס״ר ד. ממפקדת הבסיס, עושה דברים פעוטים. למשל: ״ביום

 שישי החלטתי שצריך לחגוג״.
 בבית אין דרורה חוגגת את ערב שבת. אך כאן, לפתע ודווקא עכשיו,
 היא החליטה ש״צריך לחגוג״. הלכה, אספה כוסיות יין, הביאה פמוטים.
 אספה את מפקדי הטייסות ואת מפקדי היחידות בבסיס ואירגנה קבלת־
 שבת. רס״ר ד. מקפידה שעל שולחן המפקד יפרחו פרחי ורד וציפור

 גן־העדן.
 רס״ר ד. יודעת •שהמפקד אינו אוהב משקאות תוססים ועל־כן היא

 משיגה, בתחבולות, מיץ תפוזים, למענו.
 רס״ר ד. היתה מזכירה בכירה בחייה האזרחיים לאחר השיחרור,

 השתכרה כמעט כפליים.
 רס״ר ד. צרובת עיניים, ישנה מדי לילה שלוש שעות.

 רס״ר ד. חתמה על הארכת שירות בעצם ימי המערכה.
 רס״ר ד. לוקחת לקרוא עיתון — ונרדמת.

* * 

 ג. ואי, סטודנטים לארכיטקטורה שנה ג׳ באיטליה. כשהחלה המלחמה
 היו בטרמינל של שדה התעופה לוד, בדרבם חזרה לאיטליה. כשנשמעה
 האזעקה הם הטפו את המזוודות, ונסו אל יחידת המילואים שלהס. שם
 נורע לשניים שאינם חייבים מילואים ואין בחם צורך לפי שעה. לפיכך
 באו ליחידת מילואים של חיל האויר (״תקוותנו האהרונה״) ואבן הצליחו

 להתקבל כמתנדבים כאחד הבסיפים אי־שם.
 ובאחד הבסיסים אי־שם ליד השער, עומדים הסטודנטים לארכיטק-
 טורה שנה נ׳ באיטליה, מקפידים שייכנסו לבסיס רק הרשאים לכד,
 לומדים דברים שלבטח לא למדו באוניברסיטה באיטליה (רק היום ניפה
 להתפלח חכר של חיילת במסווה של מוכר קרח) — עושים עבודת

 ש׳׳ג — ועיניהם בורקות.

+ * * 

 ד״ר א. הוא רופא שיניים תל־אביבי ידוע. בהיותו זה המטפל במקרי
 השן של כל האח״מים והבוהמה במדינה. הוא גם דמות חברתית מוכרת.
 במיוחד בחיל האויר. כי הנ״ל לפי עדות עצמו ״מכור לחיל הזה״. מרצון
 כמובן. כך לא מזמן סייע לקצין החינוך של אחד הבסיסים להתחפש
 ל״תייר אמריקני עשיר״, שבא להתארח בבסיס ו״למכור״ לחבר׳ה בריכות־
 שחיה, מועדונים מפוארים, מתקני ספורט. הדוקטור פשוט הרכיב לקצין
 החינוך לסתות נפוחות ושיניים מלאכותיות לפי מתכונת ״התפוז המכני״.
 המתיחה הצליחה עד כדי כך שאחד המפקדים של הבסיס שליווה את
 האורח, רטן למלוויו האחרים: ״אס הוא לא יודע אף מילה עברית —

 שישק״.
 כיום הד״ר מסייר בבסיסי החיל. מסוגל להיות בבוקר בצפון, בצהרים
 בדרום, ולעת ערב — במרכז. הוא דואג לכל מקרי השן החיליים, בקצב
 סילון. רק שמדי פעם כשחולפים מטוסי הקרב וקורעים את השמיים
 ברעמם, הוא מפסיק לשניה את טיפול השורש ומביט אל־על אל הטסים

 לעשות ״טיפול שורש״. והם עושים זאת יסודי, יסודי מאד.
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ב ־ ו ן ך 7 ו / ^ ג ד ן ב ו  גלי
 מס. 13

 כ״ג תשרי תשל״ד

 19 באוקטובר 1973

 היום ה״15 להערכה

 מעל ומעבר לתעלה
 מטוסי חיל האויר תוקפים את שדה התעופה טנטא, כ־120 ק״מ

 מהתעלה, בלב הדלתא,
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 9 נטלנו לידינו את היוזמה בח-
 זית המצרית, נוסף על החזית הסו-
 רית — הכריז אתמול שר הביטחון
 במהלך ביקורו בקווים. המצרים, כך
 אמר, לא העריכו כהלכה את יכולתנו
 לעבור ממיגננה למיתקפה. על משך
: ״אין למדוד אותה ר מ  המלחמה א
 לא בשנים ולא בחודשים, אלא ב-
 ימים — גם אם ימים לא מעטים״.

ית המצרית  בחז
 0 דכרי שר הביטחון בוודאי הס-
 תמכו, בראש וראשונה על המהלו-
 מות הניתכות זו היממה השלישית,
 על כוחות מצרים משני עברי התע-

 לה.
 בקרבות השריון הגדולים בגדה
 המזרחית, איבדו המצרים אתמול
 למעלה מ־100 טנקים, בהם מן הדג-
 מים החדישים ט־62. בגדה המערבית
 תוגבר כוח המשימה הישראלי ב-
 אלמנטים של שריון וארטילריה והוא
 מרחיב את מהלומותיו בסוללות תו-
 תחים וטילים ובמיפקדות, הפעם בלב

 הטריטוריה המצרית.

 @ מטופי חיל האויר הישראלי
 גילו אתמול פעילות אינטנסיבית ב-
 יותר מעל לכוחות המצריים בשתי
 הגדות — הן בסיוע התקפי לכוחות
 הקרקע והן בתקיפת יעדים אסטר-
 טגיים, בכללם שדה התעופה דלחיה,
 והן בהשמדת סוללות טילים. שישה
 מסוקים נושאי חיילים הופלו. שלושה
 מן המטוסים המופלים היו — חרף

 התכחשות צרפת — מ י ר ז׳ י ם.

 ® חיל הים מתגלה והולך ב-
 מלחמה זו כזרוע פשיטה בעלת יכו-
 לת אשפים. בליל שלשום, חדרה
 יחידה אל תוך נמל פורט־סעיד וזר-
 עה בו הרס. בשיטת ״פיגרו פה פיג-
 רו שם״, מגיחות בלילות אלה ספי-
 נות הטילים הישראליות בזירות
 ימיות ובחופי אויב מרוחקים זה
 מזה, כשהן מציתות, מפגיזות ומש־

 מידות מיתקנים רגישים חיוניים.
 רשימת כלי השיט המצריים ודד
 סוריים שטובעו ע״י חיל הים כבר

 עברה את שתי העשרות.

ית הסורית  בחז
 9 שקט שרד אתמול בחזית ה-
 צפון, שהיא כרגע זירת מאמץ משני.
 הפעילות היחידה היתד. טיהור העיי-
 רה מזרעת בית ג׳אן משרידי כוח
וחד: משמר הנשיא (אשר  סורי מי
 מפקדו אינו אלא אחיו של נשיא

 סוריה, חאפז אסאד).

 • סוריה הודתה בפומבי בחדי-

 רה הישראלית העמוקה והרחבה ב-
 כיוון דמשק.

 צו רשמי הוצא, בדבר פינוי כל
 הכפריים מן האיזור שבין ד,טריז
 הישראלי לבין הבירה, כנראה במס-
 גרת ההכנות לבצר את הגנת דמשק.

 0 על טיב המורל והיחסים בתוך
 הצבא הסורי עשוי להעיד מסמך ש-
 נפל לידי כוחותינו בצפון. זוהי פקו-
 דה רשמית הקובעת, כי מקרב אנשי
 הצבא הפצועים יפונו אך ורק קצי-
 נים, וכי יש להקפיד על זיהויים של
 הפצועים לפגי הפינוי, לבל תופר

 הפקודה.

• 5 • ל ה  מ
ם י ט י י ב ו  ס

 © נמשכים מגעי ארה׳׳ב ובריה׳׳מ
 על הפסקת הלחימה במזרח התיכון
 — כך אמר אתמול דובר משרד
 החוץ בוואשינגטון. בנעימה פסימית
 הוסיף, כי •לפי שעה לא היו למגעים
 כל תוצאות, ושום התקרבות בין ה-

 עמדות עדיין אינה נראית באופק.

 © קאהיר אימתה בעקיפין את
 הידיעות שנפוצות על ביקורו של
 ראש־ממשלת בריה״מ בבירה המצ-
 רית. נמסר על שיחות שהתנהלו עם
 ״אישיות בכירה, ידידותית״, על דר-
 כים אפשריות ליישוב הסכסוך המז־

 רה־תיכוני.

 0 עוד ידיעה: גישושים סוביי-
 טיים אחר מוצא, פורסמה בלונדון
 ע״י כתב סוכנות הידיעות ״יונייטד־
 פוס״, קרול תאלר, הידוע כבעל קש-
 רים מצויינים עם השגרירות הסוב-
 ייטית, וכמדליף בלתי רשמי, אך

 מוסמך שלה.

 תאלר סיפר על הצעה סובייטית
 מתגבשת בדבר הסדר, המבוסס על
 נסיגה ישראלית לקווי 4 ביוני 1967,
 על פירוז סיני ועל הצבת כוח שיטור

 סובייטי־אמריקאי במרחב המפורז.

 0 באיחור של 5 ימים נמסר את-
 מול במוסקבה על ״מותו הטרגי״ של
 מפקד כוח הטילים הסובייטי, גנרל
 בונדארנקו. פרשנים לא יכלו שלא
 לחפש קשר בין המקרה לבין המעו-
 רבות הסובייטית במיתקפת הפתע
 הערבית. המונח ״מוות טרגי״, במי-
 לון הסובייטי, פתוח לפירושים, למן
 תאונה עד מוות בקרב, ולמן התאב-

 דות עד רצח.

ה נ י  במד
 0 לראשונה מאז פרוץ המלחמה
 נשמעו אתמול קולות שירה בישראל,
ב הארץ ועד שטחי הלחימה בגו- ל  מ
 לן ובסיני. היה זה הן משום חג
 שמחת־תורה, והן משום שלמרות
 ערפל המלחמה, גוברת והולכת בקרב
 השכבות הרחבות התחושה של מפנה

 היובי ממשי במלחמה.

ר פ ל ס  •פורו ש
 מאת כתב בטאון חיל האויר

סי החיל,  ידיו של הספר יוסי (״פיגרו״) העובד באחד מבסי
. ״אני עושה שלטיי- ת עבודה גם בעיצומה של המלחמה ו א ל  מ
ק של 20 שנה ת ה הופעה יפה״, מסביר הספר, שלו ו י ה ם ת י  ס

ס.  בבסי
יסים זה קשה. לפעמים אני מתחיל לספר ופת-  ״אצל הטי
ק וממשיך כשהוא חוזר. י ס פ ם קוראים לו לטיסה. אז אני מ ו  א
 לא נורא שהוא מסופר על חצי ראש. ממילא רק השמים רואים

 אותו״.
ו הספר ש״זה משתנה״ ועכשיו מ ו  על האופנה בתספורות א
רת  מותר לעשות פיאות עד חצי האוזן. הוא עושה גם תספו
רת שבה  קצרה לחיילים (על פי דרישת הרס״ר) — זוהי תספו

 ״הלך חצי הראש״ (השערות...).
 ״אני גם מספר חיילות״ — אומר ״פיגרו״. ״לפעמים אני
ת השערות השרופות... תלוי  עושה להן ,פוני׳ ולפעמים גוזר א

 בחיילת.
-  ״אבל העיקר זה הסיפורים שאני שומע בזמן שאני מס

 פר״ — אומר הספר.
ו מקשים.  נו, אולי תספר לנו משהו, אנחנ

..״  ״לא, לא, זה רק ביני לבין המס(ת)פרים.
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 קו« השמש העולה של רענן

ה לאמר לנו משהו״. ס נ  ,נדמה לי שהוא מ
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 הקריקטוריסט רענן לוריא, לשעבר איש
 בטאון חיל האויר, השוהה בשנים האח-
 רונות בארה״ב — הגיע בראשית המל-
 חמה ארצה כנציג רשת עיתונות אמ-

ר את מהלך הקרבות. ק ס  ריקאית, ל
 רענן מביא כאן ״התרשמויות
ת יום מ ח ל מ מת״ ראשונות שלו מ  קו

 הכיפורים.

 ׳<j1• מ

ם י ל א מ ל  ל
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 חיל האויר מפלס את
 הדרן בחזית הדרום

 בטאון ח״א דורון רוזנכלום, כתב מאת

 ביום השלושה־עשר למלחמה אפשר לומר בלשון המליצה,
 כי עיני טייסינו אורו יותר מתמיד נובח ההישגים המושגים
 והולכים בחזית הדרום — הישגים בהם יש להם הלק נכבד
 כיותר. אם כי כיומיים האחרונים יכולים היו הטייסים וצוו־
 תי הקרקע לנוח פרקי זמן ארוכים יותר כין גיהה לגיחה,
 הרי עתה כדור להם לפני כל גיחה — וכמיוחד לאחריה
 — כי מתקצרים והולכים הימים לקראת ניצחון מוחץ כח-
 זית הדרום, שיושג קרוב לוודאי כאופן אלגנטי, אם כי אולי
 לא מהיד כיותר — אך יש לזכור כי אופיה של מלחמה זו

 דורש אורך דוח.

 המוראל כטייסות הקרב של תחיל,
 מרקיע והולך מדי יום, שכן עתה
 הם קוצרים את הפירות שזרעו ב-
 ימים הראשונים ללחימה, ימים ש-
 היו קשים למדי• טייסי הקרב מספ-
 רים עתה בחיוך רחב על שמיים
 פתוחים באיזורי הלחימה בדרום, ועל
 דילול ניכר במערך האנטי־אוירי
 המצרי, דילול שנעשה בעיקר על

 ידיהם בימים הקודמים.

 שתי משימות בחזית הדרום
 זה ימים אחדים מתחלקים טייסינו
 בחזית הדרום בשתי משימות עיק-
 ריות : בתקיפת כוח השריון המצרי,
 ובתקיפת שדות ומטרות איסטרט־
 גיזת בעלות משמעות בעומקים שו-
 נים בעורף מצרים. מטעמים מובנים
 אי־אפשר לרדת לפרטים הטקטיים
 והטכניים, אך פגיעותיהם אפקטי-
 ביות ומדויקות הן במטרות הנייחות
 והן בכוחות השריון. טייסי קרב
 אחרים מפציצים זה ימים אחדים
 ברציפות מטרות איסטרטגיזת בעיר
 פורט־סעיד, ולדבריהם הולכת העיר
 וננטשת מתושביה. אחד הטייסים
 ראה שורה של מפרשיות ובהן אנ-
 שים רבים עוזבים את העיר, השוכנת
 על מיצר יבשתי צר בין התעלה
 לים התיכון. אזור זה ״טופל״ היטב
 בעבר על ידי אותם טייסים, שתקפו
 שם ביעילות בלתי־רגילה סוללות

 טילים ונ״מ.

 ״הדלתא בוערת״
 בו־בזמן נמשכות ההפצצות על

 שדות תעופה צבאיים הקרובים ל-
 תעלה — כגון שדה צלחיה, ואינם

 מאפשרים לשקם את מסלוליהם.
 כללית מדווחים הטייסים, כי ״ה-
 דלתא בוערת״ — כלומר מטרות

 צבאיות ומיכלי דלק בוערים באיזור
 זה כבר ימים אחדים, ״דבר שירגיז
 בוודאי את כל האקזלוגים״ — כפי

 שהעיר אחד הטייסים.
 תקיפת מטרות השריון היא כיום
 יעילה כל־כך, שכמעט ולא קיימת
 לגבי טייסינו המאומנים אפשרות
 של החטאה. הם מספרים על בילבול
 רב השורר בשדרות השריון המצרי,
 נוכח העובדה שלאחר כל גיחה של
 מטוסינו ״נעלמים״ ומתפוגגים ב-
 פיצוץ אדיר הטנקים בזה אחר זה.
 כל זאת, בנוסף לעבודה היעילה
 של כוחות הקרקע שלנו משני עברי
 התעלה — נותנים הצדקה לאופטי-
 מיות הרבה ולמוראל הבלתי־רגיל
 של טייסינו. עתה הם רגועים יותר,
 מתוחים פחות לפני כל משימה, ומ-
 ציצים מדי פעם בשעון, משום שזה

 פועל לטובתנו.

1mum ציידי המיג 
 מאת צכי גוטמן, כתב בטאון ח״א

 יום כיפור — מיג סורי אחד.
 יום א׳ — 11 מיגים וסוחוי.

 יום כ׳ — שקט.
 יום ג׳ — 6 מיגים
 יום ד׳ — 8 מיגים

 וכן הלאה. וכפה״ב עד כתיכת שורות אלו — עשרות מיגים
 וסוהויים מופלים, ועוד רכים פפק־מופלים. כולם כמלחמה
 זו, וכולם — סוריים. זהו סיפורה של טייסת מ י ר ז׳ אשד
 ״נסיכות המקום והזמן״ סייעו לה להשמיד חלק מח״א ה-
 סורי — כקרכות אויר! זוהי טייסת שאין כה טייס אשר
 לא הפיל מיג. זוהי טייסת אשר ״הלם העתיד״ של הניצחון
ק  כבר מאחוריה. לפיכך אנשיה אינם שיכורים ממנו! ר

 רגועים יותר.
 אומר מפקד הטייסת: ״פעלנו לפי נהגו לברוח. יותר מאוחר, כשנש־
 הייעוד שלנו. — לא נזקקנו למל־ בר ח״א הסורי, שבו טייסיו להיות

 חמה זו כדי להוכיח את יכולתנו. כמקודם.
 קיבלנו זאת כמובו־מאליו, וטוב ״הסורים תיפעלו את המיגים
 שהדבר בא לידי ביטוי בתוצאות. שלהם בצורה גרועה. היו לגו מצ־
 ״בימים הראשונים גילו טייסי בים, בהם היינו נחותים במספרגו
 היירוט הסוריים נכונות להילחם — לעומת המיגים — למשל זוג נגד

 שלא כבימי הרגיעה עד כה, עת שמינייה — אך נחלצנו מהם•
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 הטייסים הסוריים שיגרו
 טילים על ימין ועל שמאל
 ״הטייסים הסוריים שיגרו טילים
 על ימין ועל שמאל, לא בנתוני
 הירי; טיליהם נורו פנים אל פגים.
 אך כשעפים הרבה טילים
 באויר — זה מסוכן ויכולות לה-
 יות פגיעות. הסורים היו הראשו-
 נים לניתוק המגע בעת קרבות

 אויר.
 ״שדות התעופה הסוריים שנפ-
 געו תוקנו תוך שעות — ומטוסי־
 הם המריאו שוב. נלחמנו כנגד
 המיגים החדשים שלהם — הטובים

 יותר מהדגמים הקודמים.

 לא הבנתי מה קרה״

 אומר טייס הנחשב צעיר בטיי-
 סת: ״אנחנו רגילים לכך. גם תהי-
 לת המלחמה ביום כיפור נראתה
 לי כתרגיל שיגרתי — עד שהגי-
 עו הדיווחים על הפגיעות במטוסים

 ועל הטילים המתעופפים.
 ״את המטוס הראשון שלי —
 סוחוי — הפלתי ביום השישי ל-
 מלחמה. היתה לי תקופת ,התבק-
 עות׳ ארוכה, כי ראיתי מיגים קודם
 לכן, ביומיים הראשונים ליוותה

 אותי תחושה שהמלחמה היא דבר
 קשה ורציני.

 ״זה לא היה כמו באימונים. טס-
 נו כל הזמן מעל שטח אוייב ומעל
 הרבה נ״מ. כל גיחה היתה מסוכנת.
 ״בהפלה הראשונה שיגרתי טיל
 ופגעתי. בהפלות האחרות היה ברור

 לי יותר מה עשיתי.
 ״אין לי שום ספק שהתפקיד
 המותח ביותר הוא להיות טייס
 יירוט, אך בתהליך ההתפתחות כ־
 טייס חשוב להכיר גם נושאי תקי-
 פה ומערכות משוכללות הקשורות
 בכך. אך בלחימה — אני רוצה

 להתרכז בהפלת מטוסי אוייב.

 תיסכול אי־ההפלה סולק

 צוות. היום לא מסתפקים בהפלת
 מיג — אלא בודקים אם הוא
 הופל בצורה בטוחה ומחושבת, או
 במקרה. לכן אין אנו שיכורי נצי
 חון, אלא נתונים בשיגרת עבודה״.
 בטייסת מירז׳ים זו מצויים טיי-
 סים ותיקים — בעלי 15 שנות
 טיס ויותר — שעד המלחמה הנו-
 כחית לא זכו להפיל מיג. לאחר
 שכולם הפילו, נותר אחד ללא
 הפלה. אנשי המבצעים של הטיי-
 סת שיבצו אותו בכל מקום בו
 היה סיכוי הפלה• פעם כבר הצ-
 ליח לשבת על מיג — אך זה נכנס

 לאדמה מעצמו...

 לבסוף, באחד הקרבות — הוא
 הפיל שני מיגים ״במכה אחת״.

 ״כולם טעמו אצלנו את טעם
 ההפלות״ — אומר מפקד הטייסת.
 המלחמה תרמה לוותיקים שבהם
 את השלווה והשקט, וסילקה את
 התיסכול הנובע מאי־הפלה. הטיי-
 סים הצעירים צברו בה נסיון השיב,

 שיועיל בקרבות הבאים״.

 במצב מצוקה

 ״בצירז׳ ניתן לתמרן ולהגיע בק-
 לות לגמרה האחורית של המיג
 — ואז טייסו נכנס למצב מצוקה.
 טילי אויר אויר הוכיחו תוצאות
 טובות במלחמה זו, והשיגו תוצאות

 טובות מאד.
 ״את קרבות האויר שלנו ניהלנו
 בתוך אזורי נ״מ וטילים מכל הסו-
 גים• מטוסים נפגעו — אך טסו
 שוב כעבור זמן קצר. מטוסים
 תקינים הושמשו מייד. לא קרה
 שמטוסים יחסרו למשימה כלשהי.
 ״היינו מתורגלים לזה״ — אומר
 הקצין הטכני של הטייסת. ״כל
 השנים התאמנו לכך. לא היו דב-
 רים חדשים עבורנו. התגברנו על
 הקצב הרצחני. הצעירים שבנו קצת
 נזדעזעו למראה פגיעות הנ״מ, אך
 כל החורים נסתמו מייד• לא היה
 מטוס שעמד במוסך יותר מיום

 אחד.
 ״כידונים רבים הושלכו ע״י המטו-
 סים בעת הקרבות, ואחרים הורכבו

 תחתם.
 ״חשבתי שאחרי ההפלות הרא-
 שונות יפחתו ההתלהבות והמרץ
 של אנשי האחזקה — אך כל הפלה
 נוספת הגבירה את המתח והקצב״.

 ״יש כאן הרבה אנשים מבוג-
 רים״ — אומר הטייס הצעיר יח-
 סית. ״לכן גם האוירה כאן מבו-
 גרת. משתדלים לעשות הכל בצו-
 רה מקצועית יותר. אין מתח של
 תחרות בין אנשים. זוהי עבודת

i d 7? * * * 

 הוא — גט מנצח במלחמה. אדיר טייר
א — הוזמן לכנס הכ״ה של גולני בפארק הירקון בתל־אביב, ו  ה

 ברגע האחרון הוחלף •מקום תכנס
 הוא — ראה אתמול בטלביזיה את הפרט ״תעלת בלאומילד״ של

 אפריט ?ישוו ומעייניו היו נתונים בתעלה אחרת
א — למרות הכל קיבל ערב שמחת תורה, ״יום גשר״ על התעלה. ו  ה

 הוא — שמע כי ״במערב יש הדש״
א — נשאר לבדו בבית וחי חיי כלב, הפודל החביב ו  ה

 הוא — עצלן. כמה פעמים אמרו לו לפפור את ח״מיגים״ שהוא
 מפיל

א — שומע על אפרוחים ומפיץ שמועות על תרנגולות ו  ה
 הוא — יזכה השנה כתחרות הנהג האדיב, לילה לילה הוא מעביר

 לבית החולים את הפצועים שנפגעים ממבוניתו
א — קדאפי הלובי שמע על כוח המשימה שלנו במצרים והתחיל ו  ה

 בלילות לנעול את חדר השינה שלו
 הוא — יורה מחר לפני שיגיע היורה

א — הטבח הבסיסי הלך במחסן חפרודוקטים החשוך ונפל ב...פח. ו  ה
 הוא — מתנגד להפסקת אש מידית. הוא מפקיע מהירים

א — מתקשה בהורדת כתמי ה״ליפסטיקים״ מלחייו. הוא עובד ו  ה
 עם הדודות של הועד למען החייל —

 הוא —מחפש בבר 13 יום, בכל העתונות, מילה אחת כלבד ואיננו
 מצליח למצוא אותה: שכיתה

א — יורד למקלט שלש פעמים בלילה ומגרש משם את הזוגות ו  ה
 (פוי, תתבייש לך!)

 הוא — אזרח ממושמע. שומע כל שמועה
א — כתב צבאי שנפגש עם עמיתו למקצוע ושאלו: ״יש לך ו  ה
 חדשות?״ ״לא — השיב העמית — אני ממשיך עדיין עם

 אשתי״
 הוא — מתחתן היום בבסיס קרבי של החיל בפיני והזהיר את
 ההבר׳ה: א) לא לרוץ למקלטים באשר ינפץ את הבוס.
 כ) לא לשים לב לעשן שיצא לאחר מבן מהדר הכלולות.
א — שאל את עצמו (לרגל יום מבצע ״קדש״): ״איפה יהיה ו  ה

 השריון שלנו ב־29 באוקטובר השנה ?״
 משה הדר
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דת הקודש של  עבו
 טייסי ה״ סופר פרלוך

, כתב בטאון ח״א י א ק ר י כ כ י ר  מאת כ

 כאשר יכופר הכל — ה כ ל — על מלחמת יומ־הרין של
 חיל האויד, יהיה ככפר דן5 מפתיע, מוקדש לטייסים של
. אכל היום שותקים הם. מכצעים ן ו ל ר ר פ פ ו  משוקי ס
ת משימותיהם הקשות והמהוככות כלא לדבר עליהן,  א

 .ושתיקתן מגלה רק זאת, שמכסה היא על עלילות נצורות.

 הצוותים האלה — קברניט, טייס־
 .משנה, מכונאי ומכונאי־עוור בכל
 .אהד — מטיסים מסוק צרפתי, אשר
 נקלט בצה״ל עוד באמצע שנות
 ה־60. כבר היו יחיל האויר כאלה
 שראו את הסופר פרלון מסיים את
 •תפקידו, יורד מן הבמה ומפנה את
 .מקומו למסוקים האמריקניים הח-
 דישים יותר. ״אבל עכשיו מתברר״,
 אומר בקורת־רוח בלתי־מוסוויח
 סגו־מפקד טייסת סופר פרלונים,

 ישיש למסוק הזה נשמה בלתי־
 ניצהת. הוא טס וטס ומסתכל בבט־
 .חון עצמי, אם לא בליגלוג, על
 .בני־מינו האמריקניים. זה מובן,
 •כאשר המחזה הרגיל הוא ״קוו״
 סופר פרלונים ריק — לא משום
 שאין להם משימות ולא משום
 שנמצאים הם רוב הזמן במוסכים,
 .אלא — בשוט — מפנ־ שנמצאים
 .המסוקים באויר, בפעולה. זו אחת

 כתב בטאון ח״א

ס  הסופר מיסטר נחשב ״סו
 עבודה״ ותיק. לפיכך מובן מדוע
 החליטו טייסיו להביא לו ...סו-
 סה. ה״שידוך״ הביא ל״תוצ־
ה השחורה מצויה ס ו ס ה  אות״, ו
 כבר בחודש העשירי להריונה,
. . . ה ט ל מ ה  דהיינו חודש לפני ה
יס מילו- ה שייכת לטי ס ו ס  ה
 אים צעיר בטייסת, שעקב ״בע-
״ בעיר — בייחוד ה ק ז ח  יות א

 ההפתעות המרנינות של המלחמה.
 ואולי רק לכאורה זו הפתעה, וב-
 פועל מונחים ביסודה עבודת־הא־
 שפים של המכונאים יחד עם ה ־
, אם אפשר לו- י ש י א ס ה ח  י
 מר כך, שמגלים הטייסים כלפי

 המסוק.

 קוואלריה אוירית
 בייעודו, זהו מסוק מבצעי מוב-
 הק, סוס־המלחמה של ״הקוואלריה
 האוירית״. על־פי מפרטי ייצורו
 מסוגל הסופר פרלון להטיס 30
 לוחמים על נשקם וציודם למבצעים
 מוטסים (או להרים ולשאת במית־
 להו החיצוני מטען של שתי טו-
 נות) לטווח של 350 קילומטרים,
 ולשהות באויר, לפי הצורך, עד

 ארבע שעות תמימות.

ה — החליט להביאה מ ח ל מ  ב
ה ברכיבה. ת ו  לכאן. הוא הביא א
יסת, המת-  אחד מטייסי הטי
ת ק א פ ס  גורר בקיבוץ, דואג ל
- ת הקו ר שכילתה א ח א  מזונה, ל

 צים ליד בניין הטייסת.
סת הקימו לה י  אנשי הטי
ן מ״גן הפס-  אורווה בטווח בטחו
 לים״ המרהיב שיצרו בין גי-
ה לגיחה ורוכבים עליה בזהי-  ח
 רות, בהתחשב במצבה הגניקו-

 לוגי.

 באמצעות מנוף־ההצלה המותקן
 עליו, עשוי הסופר פרלון להפגין
 ביצועים להטוטניים בחילוץ אנשים

 ממקומות מסוכנים.
 אבל יש לו לסופר פרלון הלא־
 כל־כך־צעיר — נוסף על ביצועים
 אלה — עוד שתי תכונות, שבהן
 עולה הוא על מסוקים חדישים
 ממנו בקטגוריה שלו. תודות ל־
 שדה־הראיה הנרחב הנשקף מתאו
 הגב.יה מסוגל הוא לפעול — ל-
 המריא, לטוס, לרחף, לנחות —

 גם בלילה ובתנאי ראות גרועים.
 רק פה־ושם בקורות שירותו ב־
 צה״ל יצא מסוק זה מאלמוניותו
 העלומה. לאחר מלחמת ששת הימים
 פ־רסם כיצד הנחיתו סופר פרלו־
 נים יחידות צנחנים לפשיטה על
 עורף הארטילריה המצרית, בלילה
 הראשון של המערכה, לקראת פרי-

ן דרך המיתחם.  צת השחו
 בתקופה שלאחר המלחמה נטלו
 המסוקים חלק במשימות הבטחון
 השוטף, בתובלה, בהטסה, בדילוג
 כוחות, תוך הפגנת דוגמאות יפות
 לשיתוף אויר־יבשה או אויר־ים —
 כפי שבא הדבר גם לידי ביטוי

 פומבי בתרגילים ביו־זרועיים.

 עורד־דין וקברניט
 ג׳אמבו

 יחידה זו, כטייסות כה רבות ב־
 צה״ל, מורכבת גם היא מטייסי
 קבע ומאנשי מילואים, הכוללים
 מגוון מאלף של בעלי מקצועות —
 מעורכי־דין ועד טייסי ג׳אמבו ו-
 בעלי רקע אוירי שונה, מטייסי
 מסוקים קלים ועד לטייסי־קרב ל-
 שעבר, שהינם קברניטי סופר פר־

 לון מעולים.
 החלק העיקרי של מסוקי הטייסת,
 אם לא כולם, נמצאים תמיד באויר,
 בעוד הטייסים המצויים באיזו שעה
 שהיא בטייסת, נמצאים במנוחה,
 בהמתנה או בכוננות. מוכנים לדבר
 בשבחו של המסוק, אבל לא על

 מעשיהם־הם.
 ״אתה רשאי לכתוב״, אומר סגן
 מפקד הטייסת, ״שהם עוש־ם

 ע ב ו ד ת ־ ק ו ד ש. זה ימצה את
 המציאות״.

־ ו  הסוסה שר טייסת שנ
 מיסטר בחורש ה־10 להריונה
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 ״פנטום״ pirrpDL״
 נגד טילים ותותחים

, כתב בטאון ח״א ן מ ט ו י ג פ  מאת צ

 טייפות הפנטום והפקייהוק המשיכו — כשמיני של פוכות —
 בטיהור הצד המעדכי של התעלה מכוללות טילים ותות-
 חים, כדי להקל על מטופי ח״א ועל כוחות הקרקע בטיהור
 התעלה מכוחות מצרייב. בפעילות זו השתתפה — כין
 השאר — טייפת פנטום, שהמשיכה את מפורת ״מכות

 מצריים״.

 מספר אחד הטייסים: ״יצאנו
 לתקוף סוללות טילים בצפון התע-
-  לה. הדרך לשם היתה שקטה י
 קטע הראשון. קרוב למטרה היו
 כמה טילים. עשר שניות לפני ש-

 שיגרתי את הפצצות חלף מתחתי

 בבוקר תקף מבנה מטוסים מטרה
 חשובה בעומק המערך המצרי, מא-

 חורי סוללות הטילים.
 ״בדרך למטרה היו עננים בגובה
 אפס״ — מספר אחד הטייסים. ״זהו
 מצב לא סימפאטי. לקראת המטרה

 נעשו השמיים נקיים״.
 ״בדרך ראינו כוחות מצריים נוט-
 שים את כלי הרכב שלהם ובורחים,
 בעת שעברנו מעליהם״, מספר שני.

 ״לא נתקלנו באש נ״מ ליד המט־

ה מנצח התזמורת ט ה  זובין מ
 הפילהרמונית ירד עם התזמורת
 כולה להופעה אי־שם. בעלותו
: ״אין צורך ש־ ר מ  על הבמה א
ו לי כף, אני מוחא לכם א ח מ  ת
 כף בשרביט הניצוח״. המנצח,
ם ללא פראק, צוייד  שהגיע למקו
רת: מו  במדים וכך ניצח על התז

 טיל מד,סוללה שתקפתי אותה. אח-
 רי ההפצצה נשתתקה הסוללה״.

 מבנה אחר שיצא לתקיפת סוללת
 טילים: ״ראינו עשן עולה מפורט־
 סעיד, ההולך לכיוון הדלתא ועו-
 שה למצרים שחור בעיניים. מס-

 רה. הפתענו אותם ופגענו במטרה״.
 בשעות הצהרים תקפו מטוסינו
 תחנת מכ״ם על חוף הים, בין זרו-

 עות הדלתא רוזט ודאמיאט.
 ״היה מעט נ״מ״, מספר טייס אחד.
 ״הפצצנו ופגענו במכ״ם ובאנטנות.
 לאחר מכן, פיטרלנו באיזור עם
 טייסות אחרות. לא נראה מיג בש-
 מים — רק הרבה מטוסים שלנו״.
 במקביל לכך תקפו מטוסינו סו-
 ללות טילים בפורט־סעיד. גם כאן

 לא נתקלו בטילים או במיגים.

 ״אלה הבגדים היפים ביותר ש-
 היו לי״, אמר.

 אמש הגיע לישראל גם הזמר
 והמשורר ליונרד כהן. כהן עשה
 תספורת צבאית קצרה, התייצב
 בחינוך־חיל־האויר ומופיע בפני
-  החיילים לצד עמיתיו המקו

 מיים.

 ביב טסו המון מטוסי קרב ישרא-
 ליים. ליד התעלה היו הרבה חפי-
 רות, אך כל מצרי שיש לו •שכל
 כדאי שיברח משם. ליד הסוללה

 היו טילי כתף אחדים״.
 ״תקפנו את הסוללה, ופגענו בה.״
 מבנים אחרים תקפו ריכוזי שר-
 יון מצריים ומטרות אחרות. מספר
 טייס שתקף סוללת תותחי־שדה
 שירו על כוחותינו בצמוד לתעלה:
 ״באיזור המטרה היה מעט ג״מ,
 ללא טילים. תוך־כדי יעף ההפצ-
 צה ראיתי את התותחים יורים,
 וציינתי למס׳ 4 כיצד יוכל לתקן

 עצמו. הוא תיקן — ופגע״.

ה ש ד ע ת ב ו י ו מ  ד

 שבים מגיחות בשירה אדירה
 מאת כתב כטאון ח״א

 היושכיב ליד בניין אהת הטייסות הופתעו לשמוע שירה
 אדירה הבוקעת מתוך אוטוכום הטייפת. היו אלה צוותים
 ששבר מתקיפות ארוכות־טווח כמצרים. מטופינו לא נתקלו
 כמילים רכיב — ואף מיג מצרי אהד לא נראה כשמיב.
 זאת כניגוד לימיפ קודמים, עת ניסו המינים המצריים
 להגן על שדותיהם — ללא הצלהה — ומיגים רכים הופלו.

ר ח א ל ה י ח ף ל כ ־ א ח ו 1 ה כ ט ה ו ן כ י ב ו  ז

113 

בטאון חיל האויר ינואר 1974 מס' 92  



- ת האחרו  בשתי המלחמו
 נות שלי (״היו לי״ בסך
 הבל חמש), אני פועל לפי
 דוקטרינת פיצול הכוחות.

. .  בדיד לשם.
 טסים, טסים. השמש זורחת׳ נוף
 המדבר למטה משגע׳ המטוס נוח,
 הטייס הצעיד נראה נחמד. כוודאי
 גם הוא נהנה מן הטיול כמונו. פת-
 אום הוא מסתובב אחורה, נותן בנו
 מבט איוד ומעיר לעצמו לא כל
 כד בשל,ט: ״איזה בזיון, — להטיס

» . . . ה מ ח ל  אורחים באמצע מ

 מרכיב אחד, סדיר, ממלא
 תפקיד שיגרתי סביב ה-
ס ב״מעריב״, ואילו כו-  בסי
 חות המילואים שלי מת-

 מתח במדבר
 הטייסיס נחים בחדר חצי־חשוו.
 טירטור של,ט של מכונת־הקרנה. על
 הבד: מערבון צבעוני מרתק. השו-
 דדים דוהרים כמדבר אריזונה, ה-
 שריף שולף, האקדחים רועמיס,
 המתה הולד וגובר. הטייסים שחז-
 רו לפני שעה מקו התעלה ועוד מעט
 יחזרו לשם׳ מכיטים בפנים משוע־
 ממים ככד כחצי דקה וממשיכים

. . . ה ח י ד  לנמנם. מתח. איזו ב

 לא אקטואלי
 באותו חדר של הטייסים, לוח יפה
 מקשט את הקיר• סמלים של מטופי
 אוייב בשורות שורות, לפי היחידות
 ש״טיפלו״ בהם. לוח הפלות. מעניין.
 ניגשים, סופדים את הקליעות ובלבנו
 פנימה מתאכזכיס קצת: אין כל כף
 הרבה כפי שציפינו ושמענו. ״עזוב
 את זהי׳ — מעיר טייס, תוך כדי ריפ־
 דוף בחוברת מצויירת. ״זה לוה ישן,
 עוד לפני המלחמה. כעת אין זמן
 להתעסק כזה. יהיה צויד כלוח הר-

» . . . ל ו ד  בה הרבה יותר ג

 פזרים בגזרות שונות. במס-
 גרת זו ביצעתי לאחרונה
 משימה מיוחדת: ביקור
 חטוף בבסיס קרבי של חיל
 האויר. אני מקדים את די-
 ווחי על הפשיטה המוצ-
ת בהערה אישית חשו- ח  ל
ים והאישים : המתקנ ה  ב
- י  המצויירים בדיווח זה א
ל ל ם כ י ק י י ו ד ם מ  נ
ל והדמיון בינם לבין ל כ  ו
 המציאות הוא מקרי בהח-
 לט. הסיבה לכך כפולה:
 (א) בטחון שדה ובעיקר
 (ב) — פשוט אינני מסוגל
 לצייר סקיצות מפורטות,
 כאשר כל החבריה מקי-

 פים אותי ומציצים.

 בית־חולים־שדה
 למטוסים

 הדוקטורים מסתכלים בפצוע המסכן
 שאינו מוציא הגה׳ סובל בשקט. חור
 שחור כחלק האחורי — צריך מהר
 לנתח. הצוות הרפואי ניגש בקדח-
 תנות למלאכה — אין גבול למסי־
 רות, ליעילות וליחס האנושי החם
 כלפי הפציינט. ״הוא יהיה כסדר׳׳,
 מעיר פרופסור אחד ממושקף, ומנגב
 את ידיו המגועלות בגריז שחור.
 עובדה. מחדר־המיטות הפטור יוצא
 מבריא, אט •אט, אד בבטהון ופרט
 לכמה פלסטרים על גופו, בבלל לא
 נראה עליו, שהוא היה חולה מאוד
 לפני מספר שעות• הדוקטורים טופ-
 חים על כתפיו והוא משמיע חריקה

 של תודה.
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 מתמטיקה שימושית
 כסוללת נ״מ — שהפילה עד כה
 מספד מטופי אוייב — עובדים קשה.
 פירושו: מסתכלים סביב, מקשיבים
 ומחכים. זה לוקח הרבה הרכה זמן
 ולפעמים׳ במיוחד בימים האחרונים,
 קצת משעמם. ״על מה אתה חושב
 בשעות הארוכות הללו של ההמ-
 תנה?״ התותחן מחייו, שיניו ה-
 צעירות מבריקות כשמש הלוהטת.
 ״בכלל לא משעמם לי, אני עושה
 חשבון. תותח זה, בידוע, מפוגל לי-
 רות ארבעה פגזים בשניה. החלטתי
 לחשבן כראש, לא על נייר, כמה
 פגזים היו נפלטים, לו היינו יורים

" . . . ם ל  ללא הפסק במשך יום ש

 יחי ההבדל הקטן
 פגישה מרגשת עס מפקד (מיל.) —
 ידיד ותיק. משעשע במיוחד שנפ־
 גשנו לפני שש שנים ויותר׳ במעט
 באותן הנסיבות ועם אותן התוצאות
 (כתבה מצויירת בבטאון ח״א). מה
 קרה כאן ? הזמן שובת ? נעורים נצ-
 חיים ? לא לגמרי. יש הבדלים.
 התווסף לו ״פלאפל״ על הכתף׳ כמה
 קילו כגיזרה המרכזית של גופו,
 והעיקר: הכן לוחם בגולן והבת
 משרתת בח״א, בדי לקיים את המסו־
 דת המשפחתית. חוץ מזה הכל אותו
 הדבר. המשימות, היעילות, השלי-
 טה הטוטאלית על הנושא, חצהוק
 הגדול הכטוה והמעודד. (אגב, לא
 ציירתי את פרצופו, פן יגידו שזו
 פרסומת לידיד שהוא גם איש ציכור

 פאזדה).

 על לוחות ומחוגים
 תחת ברזנט בצהרי יום יושב כחור
 ומביט בדריבות בשני לוחות הזור-
 עים אור ירקרק חלוש. קוויט מרו־
 מקים קטנים רוקדים ללא הרף על
 מפד הלוחות׳ ביחד עם מחוגים של
 עשרות שעונים מוזרים. במו בתא
 של טייפ. הבחור ממלמל בשטף ל-
ג-  תוף מיקרופון — אצבעותיו מנ
 נות על הפפתודים חדביט והוא גם
 מפפיק להסביר את הנעשה. ״אתה
ן? זה פשוט!״ הוא מסכם. זה  מכי
 לא פשוט ואנחנו לא מבינים כלום.

 מילא. העיקר שהוא יכין.

 מי יודע צרפתית ?
 מאז שהופיעו מטופי מיראז׳ ״לו-
 ביים״ מביוון החזית המצרית — למה
 לא לבלבל את האוייב ?... מתקבל
 על הדעת רעיון׳ לרשום על מטוסי-
 נו כתובות בצרפתית באותיות גדו-

 לות.

 מי יודע רוסית?

 המודיעין שלנו מדווח (אני מקווה
 שהצנזורה לא תפפול את הידיעה)
 שפאדאת מכלה רוב זמנו ליד מש־
 קפת כעלת עוצמה אדירה המכוונת
 על בפיפי חיל האויר. מקורביו שומ-
 עים אותו מקלל כשקט. ״צ׳ורט! מה
 לעזאזל פירושו של השקט והשלווה
 הזו השוררים בכפיפי חיל האויר
 הישראלי, תוף בדי עשיית מלחמה?
 שיתרגשו קצת לפחות! קרקפאבדט־
 קדפגעיתד!״ (זו קללה דוסית ש-
 המודיעין עדיין עובד על תרגומה

 המדוייק).

 הפלה בלתי מוכרת
ה שקרה לי״ —  ״תשמע מ
יסת מירז׳. ״אצ-  אומר נהג בטי
 לנו כל מי שמפיל משהו, שמים
 לו תווית על לוח ההפלות. אני
וספה עם האוטו —  הפלתי ו

 ולא רצו לשים לי כלום״.״

 מניידת השידור
סי חיל האויר  באחד מבסי
ס טנ-  משוטט בכל פינות הבסי
 דר מצוייד ברמקולים. הוא
- ת החדשות האחרו  משמיע א
 נות בכל החזיתות, תוך שימת

 דגש על פעילות הבסיס.
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 היום ה־^ למערכה

ן ו  גלי
 מס. 14

 כ׳׳ד תשרי תשל״ד

 20 באוקטובר 1973

 ...ועמוד האש טס לטי המחש
ה מ י ח ל רת ה י ז  ב

 • היל האויר הנחית אתמול
 אחת ממהלומותיו הקשות כמלחמה
 זו על הכוחות המצריים באויר ומשני

 עברי הגזרה המרכזית של חזית ה-
 תעלה. בסיוע לכוחות הקרקע, ביצעו
 מטוסינו תקיפות מאסיביות נגד רי-
 כוזי השריון והרגלים המצריים ש-
 הוטלו לקרב, וכן נגד עמדות טילים

 וסוללות ארטילריות.
 כיוון שהושמדו במערכה זו שהח-
 לה למעשה בראשית השבוע, כמעט
 כל אתרי הטילים במרחב זה, ע״י
 כוח המשימה הישראלי, הפועל מ־
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 מערב לתעלה, הכניסו המצרים להת-
 מודדות כמות ניכרת של מטוסים,
 שמהם הפיל חיל מאויר 25 מטוסי

 קרב־הפצצה.
 » כוחות צה׳׳ל ממערב לתעלה
 פיתחו אתמול את הצלחותיהם, הר-
 היבו את שליטתם, תיגברו עצמם
 בכמויות נוספות של שריון וארטי-
 לריה, והעמיקו את ראש־הגשר של-
 הם, עד כדי 20־25 ק״מ ממערב

 לתעלת סואץ.
 יחד עם 70 הטנקים המצריים ש-
 הושמדו אתמול, איבד האויב במער-
 כה זו במשך השבוע למעלה מ־350
 טנקים, שהם כשליש מכוח השריון

 שהפעיל האויב במלחמה.
 ״החלה שבירת המצרים״, אמר
 אתמול הרמטכ״ל, רב־אלוף אלעזר,
 וקבע: ״עלה בידינו ליצור כאן את
 התנאים לפתיחת מיתקפה מכרעת״.
 ® שתי התקפות נערכו אתמול
 ;גר המאחז הישראלי על ציר דמשק.
 בשתי ההתקפות, בבוקר ובשעות
 אחר־הצהרים, איבדו הכוחות הסו-
 ריים שפעלו בגיזרד, המרכזית, וכו־
 חות עירק וירדן, שפעלו בגיזרה
 הדרומית, למעלה «־30 טנקים. חיל
 האויר יירט והפיל 2 מטוסים סוריים,

 שגיסו להתערב בקרבות.

ת ו ל י ע  פ
ת ו מ צ ע מ  ה

 ® המגעים בין ארה״ב לבריר״מ
 מסביב למשבר המזרח־תיכוני נמ-
 שכו אתמול, למרות משבר־האימון
 שנוצר ביניהן, וארה׳׳ב מקווה ל־
 אינטנסיפיקציה בהם בימים הקרו-

 בים.
 מקורות מהימנים מסרו, כי נער-
 כים דיונים על הקווים שבהם יש
 להשיג הפסקת אש, כנקודת מוצא

 לשיחות על הסדר מדיני.
 יחד עם זאת צויין, כי ארה״ב
 צופה, שהפסקת־האש תהיה פועל־
 יוצא של ההתפתחות הצבאית, ויה־
 התקפה הישראלית הנוכחית משנה,

 לדעתה, את התנאים.

 © ביקורו של ראש־ממשלת
 בריה״מ, אלבפיי קופיגין, במצרים
 נפתיים והוא חזר אתמול למוס-
 קבה (לפי ידיעות מיוגוסלביה, אחר
 שביקר גם בדמשק). אולם, מקורות
 דיפלומטיים בקאהיר מוסרים, כי לא
 עלה בידי המנהיג הסובייטי להגיע
 לתיאום מדיני עם סאדאת בדבר הת-

 נאים להפסקת־אש.

ל א ר ש י ׳ ב ו  ארה
 «» נשיא ארה״ב, ריצ׳ארד ניב־
 פון, ביקש אתמול מן הקונגרס לא-
 שר הקצבה של 2 מיליארד דולר,
 למימון הפיוע הצבאי לישראל. הנ-
 שיא הדגיש, כי חיזוקה של ישראל
 הכרחי להשגת יציבות ואיזון במז־
 רה־ד,תיכון. הוא הוסיף, כי עד כה
 סופקו לישראל אמצעי לחימה בשווי
 825 מיליון דולר, בכלל זה תחמושת,
 טילי אויר־אויר וקרקע־אויר, מטו-
 סים. נשק יחידתי ואישי וכן ציוד

 תר,לופה.
 להערכת מומחי הפנטגון, מגיעה
 הכפקת הנשק האמריקאי לישראל
 ברכבת־אויר, לכדי מחצית מכמות
 הנשק שהזרימה בריה״מ לערבים

 מאז פרוץ־המלחמה.
 ® חוגי משרד החוץ האמריקאי
 הבהירו אתמול, כי המגעים המדי-
 ניים בין ארה״ב לישראל נושאים
 בשלב זה אופי של חילופי מידע,
 וכי ארה״ב טרם הגישה לישראל

 כל הצעה מגובשת להסדר.
 מכל מקום, ציינו אותם חוגים,
 רואה ארה״ב את המצב בשתי הח-
 זיתות, ואת קווי הפסקת האש שיוש-

 גו בהן, כמיקשה אחת.

 שומרם על שמיים
״ ם י י ק  נ

, כתב בטאון ח״א י ר נ י ה אנ י ד  מאת א

/ מקיים יהפים אישיים הדוקים למדי עפ כ.,  א., טייפ מידז
 מפקד הפפיפ שפו הוא משרת. יש לבך פיכה טופה למדי:
 פמלהמת ששת־חימים היה טייס צעיר כטייפת. פ. מפקד
 הכפים כיום היה טייפ ותיק פטיילת. פאהת הטיפות לת-
 קיפת שדות תעופה בפוריה היה כ. מם׳ 1, והטייפ הצעיר
 א. שימש כמם׳ 2 שלו. לפתע התקיפו אותם ארכעה מטופי
 מיג. השניים החלו כמכצע הפלות. מאי־־שם הגיח מטום
 חמישי. כ. לא הכהין כו והיה מועמד לפגיעה. כאן גילה
 הטייפ הצעיד א. תושייה וכתדגיל מזהיר הצליה להפיל את

 המטוס ולהציל את כ. מאז הם, כאמור, ידידים טופים.

 לפני שנתיים אירעה לא. תאונה
 •חמורה. הוא נפצע קשה ואושפז
 למשך שנה בבית־חולים. היו ש-
 יעצו לו להפסיק לטוס אבל המשך
 שירותו בחיל האויר נראה לו טבעי

 בהחלט. וכך חזר לשירות.
 במלחמה הנוכחית הוכיח כי כוש-
 ר,• הקרבי לא נפגע כמלוא הנימה.
 עד כה הוא הפיל שלושה מטוסי
 מיג. את השנים הראשונים עשה
 בשעה הראשונה למלחמת יום־הכי־

 פורים.

 ״הוזנקתי כיום הכיפורים״

 ...״אפשר לומר שאני פתחתי את
 המלחמה״, הוא אומר, ״ד,חנקתי כמה
 דקות אחר השעה 2 בצהרי יום־
 ד,כיפורים לסיני כדי לטפל במטוסי
 אויב שביקשו לתקוף את האיזור.
 התלבשתי תחילה על מטוס סוחוי
 חמוש ושיגרתי לעברו טיל. עוד
 בכרם הבחין טייסו במתרחש, הת-
 פוצץ מטוסו באויר. בהמשך הטיסה

 יצרתי מגע עם מטוס מיג 21, אשר
 טס בכיוון מזרח לעבר שטחה של
 ישראל. גם לטייס מטוס זה היו לפי
 כל הסימנים תוכניות שונות לגבי
 תקיפת מטרות באיזור הקו הירוק,
 אבל הצלחתי לצנן את התלהבו־

 ה!*׳,•••
 בימים הבאים לא הוריד א. את
 רמת ביצעויו האישיים. על הטייסים
 בטייסת הוא אומר: ״יש ביניהם
 שלא עברו אף את שלב הכוננות
 לפני המלחמה, שהוא שלב שבו רו-
 כש הטייס נסיון קרבי, אך הוא
 מגיע אליו רק לאחר רכישת ידע
 ונסיון. המלחמה הנוכחית ביגרה
 אותם, ללא ספק. אפשר לומר שהם
 ,למדו לשחות באויר׳. הם מסייעים

 לנו לשמור על שמיים נקיים״.

 תיקון המעוות

 אחד הטייסים הללו סיים קורס־
 טיס לפני מספר שנים, אבל הוא
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 חדש בטייסת. ״טבילת האש הרא-
 שונה שלי היתד, לפני זמן לא רב״,
 סיפר הטייס הצעיר, ״טסתי במירז׳
 שלי ביום השני למלחמה לאיזור
 התעלה והפצצתי כוחות שריון מצ-
 ריים. אבל התרגשות אמיתית היתד,
 לי כאשר יצאתי למשימת קרב אח-

 רת. נתקלנו ברביעייה שוחוי באיזור
 סיני. התיישבתי על אחד המטוסים
 הללו ויריתי לעברו טיל. נשמעה
 התפוצצות ונראתה פגיעה, אבל לא
 ראיתי את המטוס נופל. משום־כך
 לא לקחו את המטוס הזה בחש-
 בון : היתד, לי הדגשה מוזרה. לפגוע

 במטוס ולא לראות אותו נופל ? הח-
 לטתי לתקן את המעוות במטוס ה-
 שני. הפעם היתד, התפוצצות עם תו-
 צאות. נראתה נפילה טובת של מטוס
 והיא גם צולמה״. ״סוף־סוף הפכת
 לטייס־קרב מן המניין״, אמרו לו

 חבריו לטייסת.

את - ה הז מ ח ל מ  ה
 הטייסים האלה

 כשיחה המובאת כאן מציג טיים, עשיר נפיון קרבי,
 אפיונים למיכה של מלחמה זו מנקודת התצפית של

 היום ה־14 למערכה.
 הנושא נדון באן הן מן הכהינה הרחכה של חיל־
 האויר כולו והן מן הכחינה הממוקדת של הטייס

 הקרכי כתא מטוסו.
 מהנעימה המאופקת של הרצאת הדברים, האופ-
 יינית לאומרם, משתקף כטהונו של היל־האויר לא
 רק כיכולתו לקיים את עליונותו האפקטיכית כהמשך
 הלחימה, אלא גם לכנות, כו־זמנית, את השככח ה-

 אנושית החדשה של עוצמתו לעתיד.
 אשר לטייפים, יש כאן הפכר, ולו גם חלקי, לשא־
 לה־החידה: מה העושה אותם לכפי שהם ומה המרים
 אותם אל ההישגים אשר אין, אולי, דומה להם בכל

 תולדות הלחימה באויר.

 מאת מרדכי ברקאי, כתב בטאון ח״א
 כאשר אתה שואל מה מאפיין את
 המלחמה הזאת לעומת מה שהזינו,
 עלי לחזור אל מלחמת־ששת־הימים
 ותקופת ההתשה, לצורך השוואות

 ובירור מושגים.
 במלחמת־ששת־הימים רצינו למ-
 נוע מעצמנו מכת פתע ופעלנו, לכן,
 כפי שפעלנו. נהנינו מן היתרונות
 של עצם הנחתת המכה ונהנינו מפי-
 רותיה. חשבנו: זאת מלחמה וכך,

 אמנם, הוגדרה.
 אני נלחמתי במיראד. אחרי ה-
 מלחמה נתמניתי לתפקיד פיקודי.
 ראיתי את תפקידי בהקמת דור חדש
 של טייסים, בהקניית הלקחים שהופ-
 קו ממלחמת ששת־הימים. אבל, ב-
 טרם ניתן לי לראות את הבשלת
 הפירות של מאמץ זה, לשיקום ה-

 טייסת — פרצה מלחמת ההתשה.
 נזכור, שבאותו זמן לא קראו לה
 מלחמה. עובדה היא, שלאחריה לא
 חולקו אותות מערכה. אבל למדנו,

 שזו אכן מלחמה, בלי הפריבילגיות
 שאיפייגו את ששת־הימים, כמו הפ-
 סקת האימונים ודחיית כל הפעילות

 המשנית של חיל־האויר עד תום ה-
 קרבות. הקרבות לא נסתיימו מהר
 ולמדנו לעשות את המלחמה, שהת-
 ארכה והלכה ויחד עם זאת להמשיך
 בהכשרת טייסים צעירים. בששת־
 הימים הקצרים אמרנו: הטייסים ה-
 צעירים עדיין לא יטוסו. אבל בתקו-
 פת ההתשה ראינו שזו מערכה ארו-
 כה ועלינו להקנות להם את התורה
 לא בדרך שנראתה לנו קודם לכן

 אופטימלית.
 זה ההבדל. למדנו, שמלחמה אינה
 הגדרה, אינה מסגרת פורמלית של

. ב צ  נתונים — מלחמה היא מ

 המלחמה ,הזאת לא יכלה ל-
 דמות, אפילו במשהו, למלחמת
 ששת הימים. ידענו: זאת לא תהיה
 מלחמה של שבוע ימים. ועכשיו,
 לאחר שבועיים, ברור לנו שתהיה
 דומה יותר לתקופת מלחמת ההתשה
 — לא מבחינת המהלכים, אלא מב-
 חינת הצורך והדרכים של שמירת
 פוטנציאל הלחימה של חיל־האויר

 לאורך ימים.
 ציוד אנו מקבלים. את כוח־האדם
 המהם, הטייסים, צריך להכשיר. ו-
 נעשה זאת לא בדרך הקצרה והקלה.

צו חדש״ - משטות בסיס  ״מו
 מאת אריה אכנרי, כתב בטאון ח״א

 מפקד אחד הבסיסים של חיל־האויר החליט להגביר את
 הבטיחות בדרכים הפנימיות של הבסיס בתקופה זו של האפ-
 לה. למטרה זו הקים ״משטרת בסיס״, המורכבת מצוות ה-
 שוטרים הגדודיים של הבסיס. הללו סובבים ברחבי הבסיס
 במכונית מסומנת, בשעות היום והלילה ופוקחים עינם הן על
 אופן הנהיגה של הנהגים והן על ההאפלה, המגבילה את

 הראות.
 כמה נהגים שהיו סבורים לתומם כי ״קשרים טובים״ עם
 הש״ג ימנעו צעדים נגדם, הופתעו כאשר הוזמנו ונשפטו ל״קג־

ת כספיים גבוהים״ למדי.  סו
ס: ״המשטרה הכנפית הוכיחה את  אומר מפקד הבסי
 חיוניותה בתקופת פעילותה הקצרה. כנראה שהיא תמשיך

 לפעול גם בימי הרגיעה״.
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. כך ת ו כ י  אנו מתבססים על א
 תמיד. עכשיו, דווקא משום שזו מל-
 חמה קשה וממושכת, חיונית האי-

 כות הגבוהה.
 תודות להישגי חיל־האויר במאמ-
 צים שהושקעו במערכה עד כה ותו-
 דות לנטילת היוזמה על ידי צה״ל
 כולו בשתי זירות הלחימה, יכולים
 אנחנו לתכנן עכשיו ביעילות וב-
 חסכון את משימות היירוט, התקיפה,
 התובלה וגיחות המסוקים. אנחנו
 מעמיקים את הפקת הלקחים כדי
 לא להיקלע למעגל קסמים, למירוץ
 של עשיה חפוזה בלי להיעצר, לח-

 שוב, ללמוד, לתקן ולשפר.
 בתנאים אלה אנו נערכים בשני
 טווחים: נמשיך בלחימה בעוצמתו
 הגדולה, הנוכחית, של חיל־האויר,
 ובמקביל נבנה את השכבה החדשה
 של החיל — טייסים בכמות הדרו-
 שה ובאיכות גבוהה, אשר בה לא

 נתפשר.

 מנהיגת הטייס בפרט, זוהי
 מלחמה בטילים ובעדיפותם המספ-

 רית של מטוסי האוייב.
 מלחמה בטילים אינה עניין של
 אומץ לב דווקא אלא של אמצעים
 משוכללים. אבל במלחמה הזאת רי-
ת כה המו- ו מ  כז ומפעיל האוייב כ
 נית, כה מוגזמת של טילים, שהטייס
 נלחם בצילם המתמיד ומה שיש לו
 כנגדם, זה ריכוז של ידע ומומחיות.
 בחיל־האויר יש בית־ספר לטיסה.
 אין ולא יכול להיות בית־ספר ל־
 טייסי יירוט או לטייסי תקיפה. אין
 מערכת הדרכה המסוגלת להמחיש
 את כל אפשרויות קרב האויר והת-

 קיפה בשטח.
 אחת הדרכים לאמן טייס קרבי
 היא להצמידו לטייס מנוסה. גם בימי
 רגיעה ובוודאי בתקופת לחימה. ש-
 ילמד הטייס הצעיר מנסיון אחרים.
 זאת עשה חיל־האויר גם במלחמת
 ההתשה והטייסים הצעירים של אז

 היבם כיום מפקדי טייסות מנוסים.
 מעולם לא ניתקנו מן הטיסה הקר-
 בית. לא בחרנו בזאת. אבל כיוון
 שזו המציאות, עלינו לנצלה דלתי״

 גמה לאיכות של טייסינו.
9 m m 

 אש ארצה להגדיר את התחו-
 שה היסודית, את המניע העיקרי,
 של הטייס המבצע את משימתו הקר-
 בית במלחמה הזאת, אינני מוצא
ת ו י ר ח  ביטוי אקר, אלא: א

, לאין שיעור. ה מ ו צ  ע
 קח למשל, זוג מטוסים המבצע
 פיטרול להגנה על חלק מסיני. לפ-
 תע מתקרבים 12 מיגים. מכאן ואילך
 מתמקדת מחשבתו של הטייס במער-
 כת המורכבת של האירועים והמהל-
 כים המהווים את המפגש: השלכת
 הנתיקים, תודעת הדלק, השגחה על

 בן הזוג — מיצוי כל מה שהוטבע
 בטייס בשנות הכשרתו ואימונו. ב-
 התמקדות הזאת אין לטייס תשומת־
 לב פנויה לעובדה ש״אתה שני מטו-
 סים, והוא — שנים־עשר״. הטייס
 מתכונן ונכנס במתח רב לקרב ה־
 אויר אשר לעולם אי־אפשר להס-
 בירו ולתארו במלואו למי שלא ישב
 בתא: להסתכל על הכל, לדעת הכל,
 לקיים את השליטה ולא לאבדה. ב-
 קרבות האויר איבדו טייסים מצריים
 וסוריים במקרים רבים את השליטה

 על מטוסיהם בטרם הופלו.

 אין רגשות בקרב אויר; המומ-
 חיות היא הקובעת. זאת הזדמנות

 שאפשר למצותה ואפשר לאבדה.
 העובדה, שהתפוצץ המיג בכוונת,
 אינה תוצאה של מקרה. פירושה,
 ששיגרת טיל בטווח הנכון, מן ה-
 כיוון הנכון. או ירית צרור באורך
 נכון, בכמות נכונה של כדורים.
 אם ישוחזר רצף האירועים לאחור,
 יימצא שלפני השיגור הגעת למצב
 ירי נכון. ולפני זה היה מצב המבנה
 טוב, ולא היית צריך לרוץ לעזרת
 מס׳ 2 ולהרפות מן המיג. ולפני זה
 ביצעת כניסה טובה לקרב. ולפני
 זה התארגנה נכון, כדי להגיע לקרם

 — ככלות הכל, השמיים גדולים וה-
 מטוסים קטנים.

 קרב־אויר הוא כמו מעגל חש-
 מלי. אם יש קצר במעגל. לא חשוב
 היכן, לא תידלק המנורה. לא הת-
 פוצץ המיג בכוונת — תמיד יהיו
 לכך אלף סיבות. התפוצץ המיג ב-
 כוונת — אין צורך לחפש סיבות.
 סימן, שכל המערכת פעלה כהלכה.

 מערבת מורכבת, דומה לזו,
 פועלת במשימת תקיפה. האירועים
 סביבך רבים מאד. אתה טס במהי-
 רות גבוהה מאד. אינך יכול לבלום
 את קצב האירועים הרבים סביבך.
 עליך, לכן, להדביק אותם. עליך
 לזהות את מקומך בעוד המטרות
 רצות לקראתך במהירות של 1000
 קמ״ש ולגלות אותן תוך אש נ״מ
 וטילים מן הקרקע, בתוספת מזג־
 אויר גרוע ועשן הקרב. עליך ל-
 החליט החלטה נכונה, להשקיע ב-
 כוונה את כל נסיונך ומיומנותך ול-
, לא ע ו ג פ ל  שחרר את הפצצה ו
 רק אם זד, שדה־תעופה מוגדר, אלא
 גם אם זה שריון־אוייב בתנועה,
 אשר בינו לבין כוחותינו שני קי־

ס  צמד טכנאים בבטן המטו
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 לומטרים או פחות. עליך לפגוע,
 כי לא נשלחת להניס אנשים לתוך
 מקלטים, אלא להשיג פגיעות טו־

 בור במטרות.
: נכנסה הפצצה •למקום  גם כאן
 שצריכה היתד! להיכנס — מעידה

 התוצאה על־כך שכל מערכת השי-
 קולים, ההחלטות והביצועים פעלה
 כהלכה. לא נפלה — יכולות להיות
 לכך אלף סיבות, אבל לא חשוב
 כמה מוצדקות הן. יהיה צורך בגי-

 חה נוספת, מפני שזו הוחמצה.

 לדברים האלה אני מתכוון במונח
. היא כה גדולה, שמכני- ת ו י ר ח  א
 סה את הטייס לקשיחות מחשבתית
 ורגשית, לריכוז שאינו מותיר מקום
 לתחושות ולהרהורים שמחוץ למוקד

 המשימה.

 ישעיהו גביש, ארור ביקוד מרחב שלמה
 לכתב ״בטאו! היל האויר בקוב״:

 שמו ran עבודה
ד ו ה 1 א ב ו  ט

 מאת אדיה אכנרי, כתב בטאון ח״א

 ״חיל האויר הוביה אח מלוא גדולתו כמרחב שלמה ההל
 מראשית המלהמה. הטייסים עושים עבודה טובח מאוד
 ומסייעים לנו לפתור את כל הבעיות״ — זאת אמר אלו,?
 פיקוד מרחב שלמה, ישעיהו גביש, לכתב ״בטאון חיל הא־

 ויד בקרב".
 כידוע הוקם בתחילת המלחמה ה-
 פיקוד החדש, החולש על שטח רחב
 ידיים. באיזור זה ניסו מטוסים מצ-
 ריים כמה פעמים לתקוף את כוחו-
 תינו, אך לא זכו בשום הישג בשל
 פעילות חיל האויר, אשר הפיל עד

 כה 7 מטוסי מיג וסוחוי באמור.

 במקביל, הופעל חיל האויר נגד
 מסוקים מצריים אשר ניסו להנחית
 יחידות גדולות של קומנדו במרחב
 הפיקוד החדש. כמה וכמה ממסוקים

 אלה הופלו.
 ״הבלון המצרי התפוצץ״

 ״את אנשי הקומנדו שהצליחו לנ־

 הגופנאים של רס״ר זיגי
י כ״ץ, כתב בטאון ח״א א ת ב  מאת ש

 המטוס עמד במוסך, מסביבו עגלות כלים, צינורות אויר דחוס,
 פיגומי עבודה, מרבדי מגן על הכנפיים וכמובן :החבריה בניצוחו
 של רב־אומן מכונאי־מבנה־המטוס, יהדס״ר הוותיק ומנהל המחלקה

 זיגי.
 אתמול טס בחזית — היום הוא כבר בשלבי תיקון מתקדמים.
 אתמול סווג כתיקון רציני, היזם עושים זאת הבחורים של זיגי.
 אני עומד ליד המטוס ופטישי האויר ומקדחות הקידוח רד
 עמים איש אינו מתעצבן, כל אחד עוסק במלאכה ומתגבר בדרכו

 על השאון ועל נהמת הכלים.
 הצוות עובד תוך תנועה ואתה חש בקצב, במהירות. בעוד
 מספר שעות יסיימו את עבודתם ושוב תמריא ציפור הפלדה אל

 זירת הקרבות.
 במשרד מחלקת מכונאי־מבנח נראית שורה ארוכה של בק-
 בוקי שמפניה, על כל אחד כתוב עבור מה ניתן הבקבוק וממי.
 החבריה גאים בהישגיהם ומרוצים מהאמון שנותן בהם מפקדם,

 שכינה אותם ״עושי הנפלאות״.

 הות באיזור, השמדנו בדרכים אח-
 רות״, גילה אלוף גביש, ״אפשר
 לומר שהאיזור פחות או יותר נקי
 מלוחמים אלה. הבלון המצרי המ-
 נופח על כוחות הקומנדו המובחרים

 שלו — התפוצץ אצלנו״.
 סגנו של גביש, אמר לכתב בטאון
 חיל האויר בקרב: ״למצרים היו
 תוכניות שונות לגבי מרחב שלמה
 והם תלו תיקוות רבות בחיל האדר
 שלהם ובקומגדו, אבל חיל האויר
 שלנו הוכיח להם שתוכניות לחוד
 ומציאות לחוד. כל אשר נותר להם
 לעשות הוא לנסות לירות טילים

 מרחוק״.
 יחידת הבינוי של חיל האויר פע-
 לה רבות באיזור זה. מפקדה של
 יחידה זו, אפרים, אמר: ״התאמנו
 אה עצמנו במהירות הבזק למצב
 החדש שנוצר ואני מקווה שהצדקנו

 את התקוות שתלו בנו״.
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ה מ ח ל מ ה  רגעים ודמויות מ
 מאת דורון רוזנכלום

 טייס קרב: 1וחד מסוכן
 לנהוג בחל־אביב

 מאשר מעל דמשק
 ילד קטן מרחובות, ששם משפחתו פינס,
 שלח ל״חיילינו יקרים״ מבחר ספרי-כיס
ם עודדו אותו הוריו ת ס  מספרייתו. מן ה
 למעשה נדיב זה, שכן המעודנים מבין ה-
: ״אהבה ל-  ספרים נושאים שמות כמו
 אור הנר״, ״אהבתו של מדען״, ״חלום
ם מוזר״, וכן... ״גורל ס ק  שהתגשם״, ״
 יהודי רומניה״. לילד פינס שלוחה מכאן
ם נתפס ה  תודה בשם הטייסים, שאחד מ
ת ח ת ת לדלפק״ מ ח ת  מעלעל ב״אהבה מ
 לדלפק במועדון הטייסת. כל הכבוד, ה-

 ילד פינס!

 בימים הראשונים של המלחמה נראה
יסת פנטומים, כשבגדיו  השליש של טי
 מגוהצים וכולו אומר סדר ומשמעת. ביום
 העשירי כבר נראה לבוש מכנסי עבודה,
 ״חצי גום ערוף״, מקצץ את הדשא של

 הטייסת, מקצץ ומזיע, מזיע ומקצץ וחוזר
 חלילה.

 לאחר ימי לחימה, בהם ביקרו טיי-
ם, לי (טי  סינו בדמשק בתנאים קשים למדי
 מטוסי אוייב, נ״מ), זכו לשעות חופשה
ת רשמיהם מהביקור בתל-  ספורות. א
 אביב סיפרו על מרפסת הטייסת, באותה
 התלהבות בה הם נוהגים לדווח על גי-
 חותיהם המבצעיות. סיפר טייס ותיק,
 כשהוא מדגים בתנועות ידיים בנוסח
יר: ״אני נוסע ברמ-  שיחזור קרבות האו
 זור, ופתאום מגיחה מזוית 45 מעלות
 רנו עם כנף מעוכה. שברתי ימינה, אבל
 המכונית ננעלה עלי. ביצעתי כמה שבי-
 רות, כמעט נפגעתי בזנב, אבל לבסוף
י מהדוג-פייט• ההאפלה הזאת ת ק מ ח ת  ה
 עוד תשגע אותי. יותר מסוכן לנהוג ב־

 תל-אביב משמעל דמשק.

 סיפר טייס אחר, גם הוא ״ניצול חופ-
 שה״: ״אני מגיע הביתה לעיר ומדליק
ת האור בחדר המדרגות. מסתערת עלי  א
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 השכנה מלמטה ונוזפת בי: ״טייס טייס,
ת פה על האור במדרגות.  אבל אני אחראי
 ראה הוזהרת״. בחופשה הבאה אני לא

ס.  יוצא מהבסי

 מכונית נעצרה בחריקה מול בנין ה-
 טייסת. דלתותיה נקרעו לרווחה, ומתוכה
ה אך מגו-  הסתערה פלוגת ״קומנדו״ קטנ
 בשת היטב, שאנשיה המזוקנים מביעים
ת ועוז רוח. ציודם האישי כלל ו  החלטי
ס וערבה. ד  לולב ארוך ומאיים, אתרוג, ה
 ללא שהיות שמו פניהם אל בנין הטייסת.
יסים על ת הטי  בטרם הספקתי להזהיר א
ה המתקרבת, נלכדתי בידי שניים פ ק ת ה  ה
ם (היחס דווקא היה טוב), וחסידי ה  מ
ת  בפר חב״ד חביבים אלה תקעו לידי א

 הלולב, האתרוג ושני המינים האחרים,
 ואמרו עמי בקול תפילה קצרה. כעבור
 זמן קצר נלכדו באותה צורה כל הטיי-
 סים, הפקידות, הטבחים והנהגים. מלח-

 מה או לא ו

ם׳ קור- טו  כיצד מתבדרים טייסי הפנ
יה׳ זאת ז י ו ים׳ מביטים בטלו נ ם עתו  אי
יסת מטפחת בריכה זעירה,  בלבד: הטי
 בתוכה משייטים בנחת דגיגים כחולים ו-
 כתומים. בין הגיחות נראים טייסים ו-
ם רוכנים אל המים, תוחבים לתוכם טי  מו

 קני קש, ומנהלים שיחות בזו הלשון:
ת הנקבה הזאת. נראית כמו  ״תראה א

 סא-6״.
 ״טראח ! עוד התנגשות כזאת והלך

 לדג הזהב״.

 הרב החצוי שר הרופאים
I ' M f H 

 בטאון זז״א דורון רחנבלום, כתב

 אין טעם לשוב ולהעתיר עליהם שבחים ומחמאות, משום
 שהשמות ״רופא קרבי׳/ ״חובש קרביי׳ ו״צוות רפואי מו-
 טס״ הפכו בכר לשמות תואר. מוטב איפוא לתאר את
 האנשים שמאחורי תארים אלה, על הרגשותיהם, תחושו״
 תיהם וחולשותיהם האנושיות (ולא כדוד תמיד אם חולשות
 אלה אינן אלא כוח). מחלקת פינוי נפגעים בהיטם אינה
 פועלת דק כעתות מלחמה: בכל ימות השנה היא עוסקת
 בפינוי אוידי של נפגעי תאונות ותקריות, ויחד עם זאת
 מכשירה גניקולוגים, רופאים פנימיים וכירורגים בהיייהב
 האזרחים לשמש ״רופאים מעופפים״ כשירות המילואים
 שלהם. משום בך מרוכזים כמחלקה זו טוכי הרופאים, אשר
 למדות התמחויותיהם השונות כחיים האזרחיים, עוסקים
 באן כעיקר כבידודגיה וכהטכת מצכם של פצועים עד להכא־
 תם לכית החולים. כפי שעוד יתכרר כהמשך מלחמה זו,
 מתגלית כה יותר מאי־פעם יעילותם של הרופאים המעו-
 פפים, המצילים חיי אדם, על ידי כיצוע ניתוחים מסוככים
 תוך טיסה, וכן עיפויי־לכ והחייאה. כשל פעולות נועזות
 ומסירות אין קץ זו, יהיו רכים חכים את חייהם לקכוצת

 אנשים זאת.

 אלה הם אנשים אנושיים מאד,
 זאת ניתן לראות מיד: אנושיים
 יותר מהאנושיות המאפיינת את כו-
 לנו ובולטת בעתות חירום ומל-
 חמה. יש בהם מין רכות — בדי-
 בור, במבט. פגשתי קבוצה גדולת
 של אנשים אלה, כשהם נחים בצל
 אוהל, ממתינים לגיחה הבאה ש-
 להם. ביניהם אנשים מבוגרים. בעלי

 שיבה.

 ד״ר ש. הוא גבר נאה ומעודן
 למראה, שערותיו מאפירות. בחייו
 האזרחיים הוא רופא במחלקה ה-
 כירורגית בבית החולים בילינסון.
 במלחמה זו הספיק לחלץ מספר פצו-
 עים תחת אש, כשהוא מסכן את
 חייו. באחד מ״תילוצים״ אלה טיפל
 הרופא בחייל פצוע קשה, כאשר
: עזוב י  ההלה הפגזה. ״החייל אמר ל
 אותי, טפל בחברים שלי. אני כבר

 אסתדר. זאת אומר לי הייל פצוע
 קשה, ואני נתקל ב,סירובים׳ כאלה
 פעמים רבות״, אומר הרופא וממ-
 שיך : ״המוראל הגבוה של הפצו-
 עים תמיד מפתיע אותי מחדש. כיצד
 אני מתגבר על מראה הפצועים י
 האם איני מתרגש למראה דם ורק-
 מות פגועות? ראה, אני רופא, כי-
 רורג. על המשבר הזה התגברתי
 כשעוד הייתי סטודנט לרפואה. למד-
 תי להתגבר על רגשותי — לפחות
 בזמן העבודה. את הלוקסוס הזה אני
 דוחה לשעות המנוחה. אז הרגשות
 פורצים בתוכי, למרות הנסיון של
 שנים ארוכות. ומעניין הדבר: ה-
 פצוע בקרב נוח יותר לטיפול מה־
 פציינט הרגיל. הוא אמיץ מאד,
 הוא שקט מאד. הוא בוטח ברופא
 ובחובש. הוא יודע שהוא מקבל
 את הטיפול האופטימלי ואת כל
 תשומת הלב הרפואית האפשרית ב-

 תנאים של קרב ומלחמה״.

 הכוחות המתגלים
 באדם ברגעי חייו

 ממשיך הרופא ואומר: ״אני כבן
 שלושים, אך זוהי המלחמה הראשונה
 בה אני נוטל חלק פעיל. כל הרהור־
 לב, כל דאגה, כל אלה מתמוססים
 ברגע שאני בא במגע עם הפצועים
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 שלנו. לא יתואר אילו כוחות אנו-
 שיים מתגלים באדם, יהיה צעיר ככל
 שיהיה, דווקא ברגעי־חייו הקשים

 ביותר״.
 הרופאים המעופפים אינם חושבים
 פעמיים, אינם מהססים, אסור להם
 לתת יד לרעוד. הם יודעים שבהם,
 ובהם בלבד, תולה הפצוע את עיניו.
 כשהם נקראים לחילוץ פצוע הם
 קופצים מיד ממקומותיהם, משלי-
 כים לארץ את העתון, ורצים אל
 כלי־התחבורה שלהם, המשמשים כ־
 בתי־חולים ניידים: מטוסי תובלה,
 מטוסים קלים, הליקופטרים בגדלים
 שונים. אף פעם אינם שואלים איפה
 החילוץ, ומה מצבו של הפצוע, ו-
 כמה פצועים יש בגיזרה זו או אח-
 רת. בראש ובראשונה — להגיע,
 להציל, להחיות. בכל בתי־ד,חולים
 ר,עורפיים, בהם מתרכזים הפצועים,
 מלא הצוות הרפואי הקבוע התפע-
 לות והשתאות של ממש נוכח ״מצבם
 הטוב״ של הפצועים־המגיעים (כפי
 שמכונה הדבר בלקסיקון המקצועי).
 החל מהזזובש בשטח, דרך בתי־החו־
 לים שבשדה, דרך ההובלה וכלה
 בבית החולים העורפי — מרכז ה-
 טיפול את כל הידע, הכוח, הרגש
 והמיומנות שיכולים אנשים להשקיע

 במטרה כלשהי.

 אומר רופא אחר: ״במשך שנים
 רכשתי מיומנות, ועמה — חסינות
 מסויימת. ברגעים הקשים ביותר
 אסור לי להרשות לעצמי להרים את
 הידיים ולצעוק אוי ואבוי. לו הייתי
 עושה כן — היה המצב באמת אוי־
 ואבוי. האם אני מתקשר נפשית
 לפצוע זה או אחר? כן, אני מת-
 קשר בדרך מיוחדת לכל אחד ואחד
 מהם, גם אם מספר העוברים תחת

 ידי מגיע לעשרות״.

 מה שאל הבן הקטן
 את הרופא?

 בקבוצת הרופאים יושב רופא
 ותיק, מבוגר, קצת עייף. אני שו-
 אל אותו איך מרגיש רופא בזמן
 לחימה והרג, מה חש אדם, שנשבע
 להציל חיי אדם בכל מקום ובכל
 שעה, בשעה שהוא עצמו, אישית,
 ״צד לוחם״. איזה אינסטינקט חזק
 בו יותר: אינסטינקט ה״צד הלוחם״,
 הרוצה בהשמדת האוייב, או אינ-

 סטינקט הרופא י
 הרופא הוותיק חשב הרבה זמן,
 הרבה מאד זמן. אחר־כך נאנח ו-
 אמר : ״ראה. כשבאתי לחופשה ה-
 ביתה עם העוזי ביד, שאל אותי
 הבן הקטן שלי אם אני הורג אנ-
 שים. אמרתי לו שלא, להיפך, אני
 מציל חיי אדם. ״אם כד״, — אמר
 בג• — ״יש כאלה שהורגים, ויש
 כאלה שמצילים אנשים״. אינני יכול
 לחדול מלהרהר בדברים אלה. זהו

 קונפליקט שכל רופא קרבי נתקל
 בו. נכון, אני נגרף בשמחת־גצחון
 ניכח השמדת האוייב, אבל ברור לי,
 שאם הייתי נתקל בחייל אוייב פצוע,
 הדחף הראשוני שלי היה לעזור לו,

 אני חושב״.
 האם הדבר הוא חלק מהאופי,

 ״תוך כדי השבירה שלו ראיתי
 שני זוגות מירז׳ים. ארבעתם הבחי-
 נו בי, השליכו פצצות — ואחד מהם

 נכנס ישר למים...
 ״שאר המירדים התפזרו והחלו
 בורחים מזרחה. התיישבתי על אחד
 מהם, אך הייתי קרוב מדי. פיניתי

 אה הדרך למס׳ 1.״

 חלק מהאישיות ? הרופאים מעדי-
 פים לדבר בלשון פרוזאית: ״זוהי
 תוצאה של חינוך. לא שבועת־הרו־
 פא היא הטובעת בך אוטומטית את
 האינסטינקט לעזור אלא החינוך וה־
 נסיון. תפקידנו בחיים הוא לעזור:

 בלי הרואיות, בלי פאתוס.

 כאן נכנס המוביל שוב לתמונה:
 ״סגרתי את הטווח. תנאי התאורה
 היו גרועים מאד — היינו מול ה-

 שמש, כשפנינו מערבה.
 ״שיגרתי טיל שכיוון עצמו לעבר
 המירז׳ — והיה פיצוץ עצום לפני.
 שברתי הצידה, וראיתי את מס׳ 2
 יושב על מירז׳ אחר ומשגר טיל.

ן ס התובלה לאמבולנס הממתי  נפגע מועבר ממטו
 להעבירו לביה״ח בעורף.

 כר הפילו מיוזיים ישראליים
 את המיודים של האוייב

, כתב בטאון ח׳׳א ן מ ט ו י ג כ  מאת צ

 כשעות אחה״צ כפוכות, נראו מול הבדדוויל מטופי אויב.
 הוזנק אליהם זוג מירז׳ים. מכפר המוכיל: ״טכנו מעל הכר־
 דוויל ככיוון הים, כמרחק 40 ק״מ מההון? גילה אותם מם׳
 2 לראשונה״. אומד מם׳ 2: ״ראיתי תחילה זוג מירז׳ים,

 הודו לי להפיל אותם״.
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 ראיתי את צל הטיל על המים ה-
 בוהקים, קרב לעבר צילו של הי
 מירד של האויב. הוא נדלק וטס

 לאיטו לתוך המים.״

 זטיל כיוון עצמו אל הטיל

 מטוס קל גילה צוללת
 אוייב מול חופי הארץ

 מוסיף מס׳ 2 : ״ראיתי את מס׳
 1 מפיל את המירד, ובאותו זמן
 התארגנתי על אחר. הפלתי אותו
 באמצעות טיל, בטווח מירבי. הוא

 לא ניסה להתחמק.״
 נזכר מס׳ 1 : ״צעקתי למס׳ 2
 שהמירז׳ נפגע, אך מס׳ 2 הודיע:
 ,עוד לא, עוד לא, עוד לא׳ — עד

 שהמטוס נכנס למים...״
 מס׳ 2 הבחין במירז׳ נוסף ש-
 התהפך בגובה נמוך מאד, והגיוני,
 לדעתו, שאף הוא נכנס למים, כיוון
 שראה מירז׳ אחד בלבד שהצליח

 לחמוק.

 זכדכלב לא היה מעודכן...

 מס׳ 1 הספיק עד אז להפיל שני
 מיג 17 מצריים בסיני ושני סוחרי

 7 סוריים מעל דמשק.
 מס׳ 2 הפיל קודם לכן שני מיגים
 מצריים. לאחר שהפיל את שני ה־
 מיגים הראשונים תלה שני סמלים
 מצריים על צוואר הכלב. כשירד
 מהמטוס לאהר הפלת המירז׳ אמר

 לכלבו: ״אתה לא מעודכן״.״
 מסכם המוביל : ״זד, היה האתגר
 שלנו. הוכחנו לטייסים הערביים ש-
 גס כאשר המטוסים זהים — אנחנו

 עולים עליהם!״

 מאת יעקב כן אמיר, כתב בטאו! ח״א

 צוללת אוייב נתגלתה על ידי מטוס קל מול חופי הארץ.
 המטוס הקל שגילה את הצוללת הזעיק כפינות חיל הים
 לאחר שקיים ״קשר עין'׳ עם הצוללת ומנע את הסתלקותה.
 על גילוי הצוללת נודעו לי הפרטימ הכאים: לפני יומיים
 הוזעק מטוס קל לנקודת ציון על אחד החופים כים התיכון.

 נאמר שבמקום הורגשה תנועה
 השודד• של כלי שיט עויין. המטוס
 הקל שהוזעק פתח בחיפושים נר-
 חבים, ותוך כדי כך גילה את הצו-
 ללת. המטוס הקל ״התיישב״ על ה-
 צוללת והזעיק את ספינות חיל ה-
 ים, עם בואן של הספינות הועברו
 נתונים מדוייקים על מקום הימצאו-
 תה של הצוללת ולאחר מכן חזר

 המטוס הקל לבסיסו.
 מטוסים קלים פרוסים 2כל בסיסי
 החיל. על המטוסים הקלים של חיל
 האויר הוטלו, עם פרוץ המלחמה,
 משימות מגוונות. מטוסים קלים מו-
 בילים דואר, חבילות, ובמספר מק-

 רים אף עסקו בפינוי נפגעים.
 פעילות המטוסים הקלים היא ל-
 אורך שתי החזיתות, בסיני ובגולן.
 תפקיד מיוחד היה למטוסים הק-
 לים במניעת מארבים לכוחותינו ב-
 כיני. במקרה אחד ניסו כוחות קו-
 מנדו מצריים להניח מארב לכוחות

 שריון שלנו. מטוס קל שהיה בסיור
 שיגרתי לאורך ציר התנועה של כו-
 חותינו גילה את המארב. הוא הז-
 עיק כוח שריון וכיוונו לעבר המארב
 המצרי. המארב חוסל בקרב קצר.

 השמירה נתונה
 בידים נאמנות

 פנטום ממריא עם שחר
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 מילון חדש טייסים ־ עברית
 עברית־ טייסים

, כתבת בטאון ח״א ר זאבי מ  מאת ת

ס — מפילן מקצועי. רב קינג. בימי רגיעה  א
ם נקניק. ת  — ס

 אופציה — בחורה שניכר בה שכבר מזמן
 אינה מסוגרת בתוך עצמה, מצויה בענ-
 יינים, פתוחה למחשבות. מקור החידוש
חת: ״כל האופציות פתו- ו  בהערכה הרו

 חות״. המחדש : טייס סקייהוק.
 אפרוח — סגן-משנה, צעיר.

 אגדה — קריאת התפעלות, חיובית על־פי
 רוב, של טייס. (ראית איך זאת משתגעת

 על טייסים י אגדה, בחיי!)
 אמבטיות — חיל-הים, בכינוי חיבה כמובן.
 (שמע, במלחמה הזאת היו לנו שלוש
 הפתעות: הסורים, המצרים והאמ-

 בטיות.)
 אפולו — כינוי לטיפוס חביב• אומרים לו
 שהוא דומה לאפולו, ומתכוונים לחללית.
 אבדן בתולים — הורדת המיג הראשון.
 (״לטייסת x, לאבדן הבתולים, קבלו

 שמפניה, בהוקרה, מטייסת Y״.)
 בולשיט — מקביל ל״חנטריש״ בשפת
ת עוזר  חי״ר. (הלו י תני לי בבקשה א

 המפקד לענייני בולשיט.)
 בידון — מיכל דלק נתיק. רבים : בידונים.

ת החדשה, איזה בידונים!).  (ראית א
ת ש- ח  הליקופטר — כינוי לאחר ו/או א
 קודם עושה רוח, אבל אחר-כך מתרו-

ת.  מם/
 חדר מסורת — בית-כנסת.

 ילדה׳לה (מלעיל) — כינוי חיבה ליל-
ת הדודה ההיא מויצ״וי  דה׳לה. (ראית א

 ילדה׳לה נחמדה.)
 לא׳עקרוני — לא חשוב, לא מהותי. נאמר

 בנשימה אחת•
 לוח-צדק — לוח בטייסת שעליו נרשמת
 כל גיחה לצד שמו של הטייס המבצע.
: שיהיה צדק. שאף אחד לא ה ר ט מ  ה
ת ״תורו״ של השני לצאת ל-  יתפוס א
 פעילות. שלא יהיו מקופחים. שיהיה

 שוויון. שיהיה צדק !
ס  לתפור — לסגור זווית צידוד על מטו
 אוייב במטרה להתייצב על זנבו תוך

 כדי תמרונים חריפים. (א׳.: הבל על ה-
 תפירות עליה. זה פרוייקט אבוד, לא

 יצא מזה כלום.)
 מבנה ואפל / מבנה סנדוויץ׳ — ערימות
יסים ה-  הכל-טוב שמכינות הבנות לטי
 חוזרים לאחר הפלות או תקיפות. (ד״ש
 לפודל ותגידו לה שתכין לנו מבנה ופל.)
ם — הווה, מתפעל. (— מה נשמע  מתלחמי

(  למטה י — מתלחמים.
 נמרח — פועל עומד, עבר. שכלול חדיש
 ביותר ל״הורד״• מחדש הלשון הוא מ-
יסים שהממוצע היומי שלו ב-  בכירי הטי
 מלחמה זו הוא כ־2 מיגים ביום. (בשידור
ת הרי פר: ...״ ראיתי מרחוק א  לרדיו סי
 הלבנון בשעת בין-ערביים. מראה יפה. בא
 לעברי מיג, התפתח קרב יירוט, ובסופו

 ראיתי אותו נמרח על ההרים״.)
 נשתל — רובד לשוני שקדם ל״נמרח״.

 רווח בעידן ההתשה.
 נזמבר — פועל יוצא, עתיד. שורש : זמבר.
 (מה שהלך עד עכשיו זה עוד כלום. עוד

ם אחד אחד.) ת ו  נזמבר א
: ר ו ק  נעל על- — שם עין על״, התקשר. מ
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 נעל על המטרה• (איך שהמילואימניקית
 הזאת באה, הוא נעל עליה.)

 ניתק מגע — נעלם בלי סנטימנטים. (איך
 שהמילואימניקית הזאת באה, הוא נעל

 עליה — וניתק מגע.)
 סגן־אלוהים — דרגה המגבילה בחשיבותה
 לתת-אלוף לפחות. (״אתה מתקשר ל-
 טייסת, תגיד תיכף שאתה מדבר מהמטה.
 לא חשוב שאתה מדבר מבית סוקולוב.
ם שומעים ,מהמטה׳ אצלם זה סגן-  ה

 אלוהים.)
 עיו״הפוך — סוג ביצייה האהוב במיוחד

ת מטייסות הקרב. (טבח: הם רק ח  על א
 חוזרים, תיכף צועקים: עין-הפוך! אופו-

 זיט: מקושקשת.)
 צ׳יריפידלה — חסר חשיבות. (שיעזוב

 אותי הצ׳יריפידלה הזה.)
 רולים — גילגולים •, על-פי רוב גילגולי

 ניצחון.
 שחץ — דרגת-ביניים לחשיבות העצמית,

 משהו בין סגן-אלוהים ל,,רוח״.
 רוח — מלא חשיבות עצמית, סופר שחץ.
 (— הייתי שם ו-ב׳ לא היה שם• — איך

 אתה יודעי — לא היתה שם רוח.)

 מיידים הפילו 10
ר •אכי, כתבת בטאוך ח״א מ  מאת ת

 יום חמישי השבוע, היה ״יום טובי׳ לטייסים של טייסת
 מירז׳. יופ־טוב לגביהם, הוא יום שבו רבות הגיחות, יום
 שבו ״מגהצים את השמיים״. שלשום, באמור, הם גיהצו

 היטב את השמים, גיהצו בהזדמנות גם עשרה מיגים.

ת החוליות החשובות בצוות התיכנון ח  השרטטת, א

 ״מיגים״
 ביום אחד

 התדהמה העיקרית באירוע, היא
 אולי העובדה שהקרב התפתח בין
 זוג ממטוסינו לשמינייה מיגים. על
 פרטי המקרה מספר אחד הטייסים,
־  שהחליף לפי שעה את הבואינג נ
 ״אל־על״ במטוס קרב והיה אהד
 מהזוג: ״ראינו מעל האגם המר
 שמיניית מיגים נכנסת אל כוחותינו.
 זינקנו, תפסנו אותם, התיישבנו עלי-
 הם מאחור והתחלנו להפיל. בן ה-
 זוג הפיל אחד, ולי יצא להפיל
 שניים. היינו יכולים להמשיך במ-
 לאכה אך השמשה של בן הזוג הת-
 כסתה אבק ולכן חזרנו. את הפרו-
 ייקט סיימו מטוסים נוספים. מהש-

 מונה שלהם לא חזר אף אהד״.

 אחה״צ שוב נראה מבנה מיגים
 במטס לעבר כוחותינו העובדים, לפי
 שעה, במצרים. על גורל המבנה הזה
 מספרים שניים מהטייס־ם, אחד ש-
 הוא מנוסה בהפלות, ושני שזו לו
 המלחמה הראשונה (וההפלה הרא־

 שונה):

 ״הם הסכימו לבוא אלינו, לע־
 שות קרב ולא ברחו עד שהתאפשר
 לני לשגר עליהם. חלק הורדו בטי-
 לים ששיגרנו, הנותרים הורדו בצ-
 רורות קצרים ששלחנו לעברם מ-

 תותחי המטוס״.

 ״אגב״, מחייך הטייס, ״לקרב הזה
 צופים רבים מאוד — משני הצ-

 דדים״.
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 סיוע צמוד לכוחות
 הקרקע

 בטאון ח״א דורון רוזנכלום, כתב מאת

 כיום הארכעה־עשר למלחמה, לאחר הרפייה מפויימת כמתח,
 שכ חיל האויר ללחום כאינטנפיכיות דכה — הפעם כצמוד
 יותר מתמיד לכוחות השריון, הנלחמים עתה משני עברי
 התעלה. הפעם השמיים דלילים כהרכה מטילי־אוייב, מאש
 נ״מ, חלק מהגיחות הן ״נקיות״ ונערכות ״על פי הספר״
 כלא הטרדה. תוצאות הפגיעות של חיל האויר ככפיפי
 הטילים, בסוללות הנ״מ, ושדות האוייב, יחד עם תוצאות
 פעולתו של כוח המשימה המתוגכר של צה״ל, הפועל כעו־
 מק גדל והולך כצד המערכי של התעלה והאגמים — הן
 ניכרות מאד. לא דק טייפינו חשים כפך — גם פרשנים
 זרים מציינים כי שליטתנו כאויר, המורגשת ככירור, היא
 גורם מכריע כמלחמה. על־פי הדיווחים השונים מתכררת
 והולכת הצלחת פעולתו של הכוח שמעכר לתעלה, שכין
 השאר ״ניקה״ את השמיים עכור טייסינו כשטח חשוכ

 כגיזרה המרכזית.

 המלחמה בחזית הדרום מתנהלת
 בחזית רחבה ביותר, ופעילות מטו-
 סינו משתלבת בעצם הלחימה (הפ-
 צצות שריון), בפעולות־מניעה
 (שדות תעופה) ובמשימות הפצצה
 בעלות חשיבות איסטרטגית לטווח
 ארוך של הלחימה (מפקדות). כך
 התקיפו מטוסינו טילים ושריון. ההי-
 תקלויות במטוסי אוייב ובטילים הפ-
 כו כה נדירות (יחסית), עד כי יש
 טייסים המדווחים עתה על אירועים
 מיוחדים שאירעו להם בטיסה : הי-

. . . ם י ר ו פ י צ  תקלות ב
 לאחר התפנית במלחמה, כאשר
 ברור שהיוזמה בידינו, עובר חיל
 האויר לסיוע צמוד ל״כוח המשי-
 מה״, הנמצא לא הרחק מאיסמעאליה
 (מצידה האחר...). הוא התקיף את-
 מול ״כיסי״ אוייב שנשארו בלב

 האיזור שהכוח מכתר אותו.

 תה ממקום הפגיעה אש בצבע זהוב
 עז. אולם כשחזרנו ראינו שני טי-
 לים משוגרים לעברנו. אנו טסים
 בדרך־כלל בשמיים דלילים, אבל
 עדיין פוקחים עין זהירה לכל עבר.
 למראה הטילים שברנו והטילים
 התפוצצו מעלינו. בדרך חזרה יכול-
 נו לראות טנקים מצריים רבים עש-
 נים בצד המזרחי של התעלה. בדרך
 אל התעלה, מצידה המערבי, ניתן
 לראות מה שצריך היה להיות סיוע
 לכוחות השריון המצריים — בין
 השאר ראינו גשר נייד שהוסע אל

 עבר התעלה, אך ניטש בדרך״.
 מטוסים אחרים התקיפו מטרות
 על שפת התעלה ממש, בלב המית־
 חם המצרי. אלא שעדיין מצויים
 טילי אוייב, ולדברי אחד הטייסים:
 ״אנחנו מתייחסים אליהם בכבוד״.
 חופש הפעולה של חיל האויר באי־
 זורים אלה עדיין אינו מלא, אך
 ברור שטייסינו, המאומנים בלוחמה
 נגד טילים, אינם נרתעים מכר. אמר
ק: ...״תנועת המטוסים  טייס ותי
 שלנו באיזור היא כה צפופה, עד
 כי בקרוב יצטרכו להציב שם הלי-
. . . ״ ה ע ו נ ת  קופטר כדי לכוון את ה

 הליקופטר להכוונת
 התנועה...

את:  מספר טייס שחזר ממשימה כז
 ״באנו לשם, ראינו היטב את ה-
 מטרה : ריכוז של שריון, ארטי-
 לריה בתוך מיתחם מלא חפירות
 ורשתות הסוואה. לא היו טילים, לא
 מטוסי אוייב, ולא נ״מ• שיחררנו
 פצצות שפגעו בלב המיתחם, ועל־

 כוונסווים עונדים כטמאים
 בתעעו׳ח האויויוו

 עלי ״ג׳נרל אלקטריק״. יומיים
 חיכה לצו קריאה, וכאשר לא
 הגיע, טילפן למפקדת חיל
 האויר ושאל במה יוכל לעזור.
ת אגף  השיבו לו שיש לתגבר א
 המנועים בתעשיה האוירית,
קה ושיפוץ מת- ו סק בתחז  העו

ם של מנועי קרב שונים. ד  ק
, ה מ ה מ ת  הפרופסור לא ה
ף ס ת עוזריו בפקולטה, א  גייס א
 דוקטורנטים ויצא למפעלי ה־

 תעשיה האוירית.
 כאמור, מצאנוהו עוסק בפי-
 רוק מנוע מירד. לידו ניצב
 מנהל עבודה ותיק בתעשיה.
: ״הוא נקלט יפה. ל ה נ מ ר ה מ  א
 כבר יודע לפרק מנוע. באשר
ק ש- פ  להרכבה ז אין לי כל ס
 יעמוד במבחן.״ המתנדבים מ-
ת ו ב ה ל ת ה  הטכניון נתקבלו ב
קי תי  רבה על ידי העובדים ו
 התעשיה האוירית, הרואים
ספת חיונית ומקצועית ם תו ה  ב

.  למאמץ המלחמתי

 מאח יעקכ כן אמיר,
 כתב בטאון ח״א

 אגף המנועים בתעשיה האוי־
 רית שיפץ עד כה עשרות מנו-
סי קרב של חיל  עים של מטו
 האויר. התגייסותו של האגף
ה מלאה. האגף מ ח ל מ  למאמץ ה
 אף שיגר צוותים רבים כתיג־
ת  בור ליחידות השדה הלוחמו

 של החיל.
 לבתי המלאכה של אגף ה-
 מנועים הגיעו מתנדבים רבים,
 עובדים שיצאו לפנסיה ואחרים.
 בין העובדים באגף המנועים
 בולטת קבוצה גדולה של פרו-
 פסורים, טכנאים והנדסאים
 מהטכניון בחיפה. בראש הק-
 בוצה עומד פרופסור ידוע, בעל
דסה  מוניטין בפקולטה להנ
 אוירונוטית בטכניון. בעת בי-
חז ב-  קורנו באגף מצאנוהו או

.  מברג, מפרק מנוע של מירז,
ה מ ח ל מ  יום לפני פרוץ ה
 הגיע הפרופסור מביקור במפי
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ב ו  מזול ט
ה קרבית נ  חתו
ת חיל האויר ח פ ש מ  ב

/ כתבת בטאון ח״א י אב ר ז צ  מאת ת

 רכ״ט שושנה, פקידת מנהלה כהיל האויר לא העלתה בדעתה שהתמתח
 עב׳׳ל פמל כ., אלקטרונאי פהיל האויר, תוחג תחת רצת הפוואה ככפים
 של החיל בסיגי• אד הנפיכות גרמו לכד שהכלה כת ה־19 תיפנם להיפ־
 טוריה של מלחמת יום הכיפוריפ כשהיא לבושה במדי אי, כעולה פנדלים
 ועל ראשה הינומה צחורה. כשהגיע החתן למקום האירוע מצא את כלתו
 יושבת על כפ המפקד, שהוצא מן החדר ונעמה פרין צחור, כשעליו
 פימול ״צ״ גדול ועגול, ומפקד הכפים רכון לעומתה, מנגב את הזיעה
 הניגרת על לחייה. לא רק כליכם של הנישאים תיהרט חתונה זו. היא

 תיחרט כלבב יטל כל היילי הבפים ומפקדיו.

 יובן איפוא מדוע אף קשוחים
 ושבעי־קרבות לא הסתירו התרגשו-
 תם כשקידש הרב החילי את הכלה

 במילים: ״ואת אחותנו בלה, היי
 לאלפי רבבה ויירש זרעך את שאר

 שונאיך״.

 לרגעי היסטוריה אלה קדמו רג-
 עים פרוזאיים יותר. אהבת הזוג
 למשל, החלה לאו דווקא לאור ירח
 וחולות, אלא פשוט בשל מקטרת.
 מספרת שושנה: ״ישבתי במועדון,
 עישנתי מקטרת וגם הוא עישן מק־
 טרת. הסתכלנו זה על המקטרת של
 זו עד שניגש אלי ושאל איך מגי־
 בים על המקטרת שלי. כך התחלנו
 לדבר. אחרי זה בהסעות הביתה היינו

 יושבים שעות ביחד״.
 נסעו, נסעו עד שהתחתנו.

 את החתונה החלו לתכנן לפני
 שבועות מספר. הורי הכלה שעלו
 מצ׳כיה לפני 7 שנים (האב פסיכיאטר
 ידוע) והורי החתן, משפחה רמת־
 גנית אמידה, תיכננו להשיא את בני־
 הם בחתונה קונבנציונלית המתאימה

 למשפחה טובה.
 אך גם הס מצאו עצמם אמש,
 תחת רשת ההסוואה בחיקה של מש־
 פחה טובה לא פחות, משפחת חיל
 האויר. וזו, מסתבר, אף הוציאה הו־
 ראה מינהלתית מיוחדת לרגל ״חתו־
 נת רב״ט סוזאנה וסמל ב. הוראה
 מינהלתית זו של קצין המינהלה
 מחולקת ל־8 סעיפים צבאיים (כללי,
 מטרה, לוח־זמנים, אחריות־ומשימות
 וכר) ועשרות סעיפי משנה. ואולם
 האירגון המופתי הוא אך צד אחד
 של קצין מינהלה זה שניצח על האי־
 רוע. מי שלא ראה אותו דואג ליין־
 ברכה, לנרות חתונה ולזר פרחים עם
 סרטי כסף (מאיפה השיג אותו, מאי־

 פה ?) לא ראה דאגת־אב מימיו.
 לכל המעוניינים: פיירקסים הם
 לא קיבלו לחתונה, גם לא סרתי־
 מים ואף לא סיפולוקסים. במקום זאת
 הביא להם הרב החילי של חיל
 האויר מתנה ״צנועה אך חשובה״ —
 ספר תנ״ך שבו נרשמה ברכתו האי־
 שית. והם קיבלוהו בשמחת אמת,
 שהתבטאה ב״שירי סוכות״ (לפתע
 קיבלו משמעות מוחשית) ובריקודים
 שהזכירו את הילולות יום העצמאות.

 ואיפה יבלו את ירח הדבש ?
: ״אני בתחזוקה. כבר מה־  החתן
 חופה אני רץ לעבודה שמחכה לי.״
 הכלה: ״בבסיס. אני לא עוזבת

 את המקום עד סוף המלחמה״.

ם ״קבע״ על הכתובה... ת ו ל ב. ח מ  ס
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. . . / < ׳ / ז 7 
א — משה (דיין) חזר למצרים והתחיל בסדרת עשר המכות. י " 

 היא — יצרן המשקאות האמריקני החליט, לאות אהדה לישראל,
 לצמצם את ייצור ה״קוקה־קולה״ בארצו של השליט הערבי
 שצימצס את אספקת הנפט. כמו שנאמר: משקה תחת משקה.
א — מצא פתרון בפני פגיעות בחשכת הלילה. ערב ערב הוא ל " 
 חובש עצמו בתחבושות לבנות, ניצל מפגיעות ברחוב וזוכה

 גם להערכת העם הסובב אותו
 הוא —שמע את החיילת לאחר הקונצרט, בבסיס האוירי, קוראת

 בהתרגשות: ״אני מתה על הזובין מהטה הזה׳׳
 הוא — הכדורגלן הפולני יאן דירמרסק, אשר שמע על האמברגו
 הבריטי על ישראל, הדיח את הנבחרת הבריטית מטורניר
 הגמר על הגביע העולמי. ההיסטוריה תגלה שחיתה לו בטח

 אשה יהודיה
 הוא — שלה מהחזית צ׳ק למילווה מרצון, למרות שלא היה לו

 כיסוי כאותו לילה והוא הצטנן
א — משק החינוך בבקעת הירדן, ראה במשקפת כי חייליו של  הו
 חוסיין משתעממים והציע לשלוח להם את הסרט ״כל •ממזר

 מלך״
 הוא — נדמה לו ששמע ברדיו: ״רינה אני בסדר. כתכי לי האט

 תמר נותנת״ כחיי, חדפתניס האלה
 היא — אידי אמין, נשיא אוגנדה, בישר ברדיו כי ״כוחות השחרור
 עומדים להגיע בקרוב לירושלים ולתל־אביב״. כנראה שאידי
 חביבנו מתכוון לנוחות שעומדים להתאחד, יותר מאוחר, עם

 אותם הנוחות הסוריים שנבשו את קונייטרה —
 הוא — כבד לא ראה קולנוע שבועיים. הוא יושב בל הזמן מול

 מסד המכ״ם
א — המצרי שנפגש בישראלי בגדה המערבית נוכח שיש לו עסק  הו

ף — ר ו ע ־ ה ש  עם חייל ק
 הוא — שאל את עצמו בדחילו ורחימו: ״מה נעשה אם גם נסיסות

 אבו־דאבי תכריז עלינו מלחמה?׳׳
א — מאושר. מאז המלחמה הוא אונל ארוחות בלתי־סדירות, ו  ה
 חוטף סנדביצ׳ים מכל הבא ליד, מתעצבן, ובמטה קסם חלפו

 לו כל כאבי האולקוס
 הוא — האיט קצת את הקצב ועכשו הוא עובד רק משמרת אחת

 בת 24 •טעות — — —
א — שר החוץ הצרפתי חישל דובר עומד על שלו. טרם הוכחה  הו
 השתתפות ״מירדים״ לוביים בקרבות ולאחר שנוכיח אמיתות
י צרפת מייצרת ״מירדים״,  הדברים הוא ינחיש לבטח נ
 ולאחר שנוניח לו גם זאת הוא ינחיש בתוקף ני צרפת

 בנלל קיימת
 הוא — נהג הג״א הקשיש שעדיין נוסע בעול

א — ממשיך לחפש אינסטלטור ו  ה
 הוא — הרס״ר נשאל האם לקח את דוגמת שפמו מסאלבאדור דאלי.

 ״לא — השיב הדס״ר — הוא לא משרת ביחידה שלנו׳׳.
א — התבלבל אצל רופא השיניים ושאל אותו: ״ראש הגשר שלי ו  ה

 נבר מונן?״
 משה הדר

, התעלה ו ש נ  שוטו צבאי ממון התנועה •
ו נ  טייס שטס מעל כוחותי
פר כי ראה  במערב התעלה, סי
 תנועה דו־סיטרית ענפה של
 כלי רכב ואף של הולכי רגל

 על גשרינו בתעלה. שוטר צבאי
ת התנועה.  עמד שם וכיוון א
 קשה לומר שזה כמו ברחוב די־
 זנגוף, משום שהוא — כזכור

. . . י ר ט י  — חד ס

 דמויות
ה ש ד ע  ב
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 המלחמה עדיין לא תמה!
 בימים הבאים מוטלת עלינו החו-
 בה להשלים את המלאכה ולהביא
 את אויבינו למצב, אשר בו נובל
 להכתיב את תנאי הפסקת האש.
 טייסים, לוחמי הנ״מ, צוותי הקר-
 קע׳ מערכי השליטה והמנהלה,

! ו ק ז ח ו ו צ מ  א
 זה הזמן להפיק מחיל האויר את
 בל הפוטנציאל הטמון בו והוא רב

 מאוד.
 בברכת נצחון,

 בנימין פלד ־ אלוף
 מפקד חיל האויר

 גייס, לנוע אל הגבולות ולהיכנס
 ללחימה.

 בו־זמנית, עם ביצוע שלב זה, ביצע
 חיל האויר את תפקידו המכריע
 והעיקרי, והוא השגת העליונות
 באויר והגנת שמי המדינה. אף
- ח ח ל י ל צ ב לא ה י ו ס א ו ט  מ
ה או לפ- נ י ד מ ר אל לב ה  דו

רפה.  גוע בעו
 מזה ימים אחדים עבר צה׳׳ל למת-
 קפה רבתי ביבשה, מתקפה ש-
 הביאה גם את מלחמת היבשה ל-
 תוך שטחי האויב. ;אתמול והיום
 התחיל צה״ל לנצל את הצלחותיו,
 לבסס ולהרחיב את הישגיו בתוך

 שטחי האויב.

 יומן המערכה
 • התפישה הבפזחונית של יש-
 ראל בבניית כוחה הצבאי, עמדה
 במבחן — אמר אתמול שר הבי־
 טחון, משה דיין, במסגרת ראיון
 משודר. הוא אמר, כי ביסוד תפיסה
 זו ניתנה עדיפות ראשונה לחיל יה־
 אייר ואחריו לעוצבות השריון ולחיל

 הים.
 נכונות התפיסה, אמר, מוכחת
 עתה בכל מהלכי המערכה. קו בר־
 לב נפל, אמנם, אבל ״לא נשארנו
 חשופים בסיני״ ויש לנו שם, נוסף
 על רשת הכבישים והמערך הלו-
 גיסטי, מיתקנים חזקים, המאפשרים

 לנו לגבש קו לחימה.
 לעומת זאת — הסביר — הוכח,
 כי מוצדקות היו דרישותיה של יש-
 ראל לקבל מארה״ב נשק בכמויות
 גדולות יותר ומסוגים נוספים. דרי-
 שות אלה לא נענו. שר הביטחון
 הביע תקווה, כי יוכרו צרכים אלה
 ע״י ארה״ב, המגלה עכשיו נדיבות

 רבד. במשלוח ציוד צבאי.

ה מ י ח ל ת ה ר י ז  ב
 o ראש־הגשד הישראלי בגדה
 המצרית של תעלת־פואץ, מצפון ל־
 אגם המר, הורחב והועמק אתמול
 עד כדי 30 ק״מ (לעומת 20—25 ק״מ

 שלשום).
 כוחות צה״ל המשיכו בתקיפת סו-

 ללות טילים וארטילריה במרחב הזה
 והשמידו כ־60 טנקים מצריים. חיל
 האויר, הפועל כאן בשמיים נקיים,
 הפיל בגיזרה המרכזית 13 מטוסים

 מצריים.
 הידיעה, כי הרב הראשי לישראל,
 שלמה גורן, בילה את השבת בקרב
 הלוחמים ממערב לסואץ, היתד• בה
 משום עדות להתבססות האיתנה של

 כוחות צה״ל בראש־הגשר תזה.

 >• יחידות חיל הים שוב הנחיתו,
 אור ליום השבת, מכות פתע בגי־
 הותיהם. ספינות טילים הפגיזו והר-
 סו גשר על נהר מדרום לנמל ה-
 סורי טרטוס. סירות אחרות תקפו
 מיתקנים צבאיים באיזור הדלתה של
 הנילוס, וכוח של קומנדו ימי פשט
 על הנמל המצרי ע׳רדקה החשוב
 בים סוף ופגע בכלי שיט מצריים

 שעגנו שם.

 • מן החזית הסורית לא נמסר
 אתמול על התפתחויות חשובות ב-
 מצב הצבאי. אולם נודע, כי כוחות
 צה״ל, המחזיקים במובלעת הגדולה
 בשטח סוריה, מגישים סיוע, בעיקר
 בהספקת מזון, לכפריים שנותרו שם

 לאחר הדיפת הצבא הסורי.
 הכפריים מספרים על הסבל ש־
 עבר עליהם בימי הלחימה. החיילים
 הסורים פתחו באש על כפריים נמ-
 לטים, לבל יפריעו לנסיגת הכוחות.

 • מטוס סורי, ׳שהופל אתמול
 בקרב אויר, התרסק פנהריה. שתי
 נשים נפצעו קל, ונזקים ניגרמו ל־
 מיבנים בדרום העיר משברי המ-
 טוס. הטייס הסורי בדרגת רס״ן,
 שנטש את המטוס, נאסף פצוע קשה
 ע״י תושב מהכפר הערבי מגר, ו-
 הובא לבית־החולים, שם מת מ-

 פצעיו.

ת ו מ צ ע מ  ה
ש א ה ־ ת ק ס פ ה  ו

 @ שר החוץ האמריקאי, הנרי
 קיסינג׳ר, הגיע אתמול למוסקבה,
 ואמש כבר פתח בשיחותיו שם. בי-
 קור קיסינג׳ר, הנערך עפ״י הזמנת
 ההנהגה הסובייטית, הוכן תוך אי־
 פול מושלם. בהיותו במטוס, העביר
 הנשיא ניכסון שדר אישי למנהיג

 הסובייטי ברז׳נייב.
 חוגים דיפלומטיים בארד,״ב מדגי-
 שים, כי בביקור קיסינג׳ר במוסקבה
 יש לראות בראש וראשונה מאמץ
 מצד שתי מעצמות־העל להוסיף ול־
 קייב את ההידברות סביב המשבר
 המזרח־תיכוני, ואין לקשור בו תק-
 וות להסכמה קרובה ביניהן על הפ-

 סקת הקרבות.
 • כנושא הפפקת־האש התבטאו
 אתמול בישראל גם שר־הביטחון
 משה דיין וגם שר החוץ אבא אבן,

 שחזר מארה״ב.
 שר הביטחון אמר, כי בשום אופן
 אין ישראל צריכה לבקש הפסקת
 אש; אבל אם יציעו אותה הער־
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ן ו  1 גלי
 מס. 15

 1 כ״ה תשרי תשל״ד

 21 באוקטובר 1973

. ב 1 | ר ן ־ 7 K \ 7 ן ב ו  1 גלי
 מס. 15

 1 כ״ה תשרי תשל״ד

 21 באוקטובר 1973

mmmmmmzmmmm. •:•׳« ; ; י ̂!::־ י:: ג  ^m י::׳:- 

: m r n n 15״n חרד, ביום m n j f f m r u n m m 

 ודא, הנר, הובי\וונ• ביותו
 של צה״ל בכל שטה׳ הלחימה

 חיילי חיל האויר,
 נכנסנו ליומה ה־15 של המלחמה
 העקובה מדם, שבה משמש חיל
 האויר כפלי הרב גווני ביותר של

 צה״ל בכל שטחי הלחימה.
 התפתחותה של מלחמה זו כללה
 את כל השלבים האפשריים ובסדר
 הקשה ביותר לביצוע, אשר יכולנו
 להעלות על דעתנו אי פעם; בי-
 מים הראשונים של עמידה בשער,

 דרך בלימה פשוטה כמלחמה מול
 המוני אויב ומספר עצום של כלי
 לחימה מן המשוכללים ביותר,
 שהסתערו על גבולותינו בעיצומו

 של יום הכיפורים.
 בימים ראשוניים אלה הסתערו
 טייסי חיל האויר על האויב ללא
 מעצור ובלא שים לב לאבירות וכן
 קנה חיל האויר לכוחות היבשה
 את הזמן המספיק על־מנת להת־
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 המלחמה עדיין לא תמה!
 בימים הבאים מוטלת עלינו החו-
 בה להשלים את המלאכה ולהביא
 את ;אויבינו למצב, אשר בו נוכל
 להכתיב את תנאי הפסקת האש.
 טייסים, לוחמי הנ׳׳מ, צוותי הקר-
 קע׳ מערכי השליטה והמנהלה,

! ו ק ז ח ו ו צ מ  א
 זה הזמן להפיק מחיל האויר את
 כל הפוטנציאל הטמון בו והוא רב

 מאוד.
 בברכת נצחון,

 בנימיו פלד ־ אלוף
 מפקד חיל האויר

 גייס, לנוע אל הגבולות ולהיכנס
 ללחימה.

 בו־זמנית, עם ביצוע שלב זה, ביצע
 חיל האויר את תפקידו המכריע
 והעיקרי, והוא השגת העליונות
 באויר והגנת שמי המדינה. אף
- ח ח ל י ל צ ב לא ה י ו ס א ו ט  מ
- ו לפ ה א נ י ד מ ר אל לב ה ו  ד

. רפה  גוע בעו
 מזה ימים אחדים עבר צה״ל למת-
 קפה רבתי ביבשה, מתקפה ש־
 הביאה גם את מלחמת היבשה ל-
 תוך שטחי האויב. ;אתמול והיום
 התחיל צה״ל לנצל את הצלחותיו,
 לבסס ולהרחיב את הישגיו בתוך

 שטחי האויב.

 יומן המערכה
 • התפיסה הבטהונית של יש-
 ראל בבניית כוחה הצבאי, עמדה
 במבחן — אמר אתמול שר הבי-
 טחון, משה דיין, במסגרת ראיון
 משודר. הוא אמר, כי ביסוד תפיסה
 זו ניתנה עדיפות ראשונה לחיל יה־
 אייר ואחריו לעוצבות השריון ולחיל

 הים.
 נכונות התפיסה, אמר, מוכחת
 עתה בכל מהלכי המערכה. קו בר־
 לב נפל, אמנם, אבל ״לא נשארנו
 חשופים בסיני״ ויש לנו שם, נוסף
 על רשת הכבישים והמערך הלו-
 גיסטי, מיתקנים חזקים, המאפשרים

 לנו לגבש קו לחימה.
 לעומת זאת — הסביר — הוכח,
 כ־ מוצדקות היו דרישותיה של יש-
 ראל לקבל מאדה״ב נשק בכמויות
 גדולות יותר ומסוגים נוספים. דרי-
 שות אלה לא נענו. שר הביטחון
 הביע תקווה, כי יוכרו צרכים אלה
 ע״י ארה״ב, המגלה עכשיו נדיבות

 רבה במשלוח ציוד צבאי.

ה מ י ח ל רת ה י ז  ב
 © ראש־הגשר הישראלי בגדה
 המצרית של תעלת־סואץ, מצפון ל-
 אגם המר, הורחב והועמק אתמול
 עד כדי 30 ק״מ (לעומת 20—25 ק״מ

 שלשום).
 כוחות צה״ל המשיכו בתקיפת סו-

 ללות טילים וארטילריה במרחב הזה
 והשמידו כ־60 טנקים מצריים. חיל
 האויר, הפועל כאן בשמיים נקיים,
 הפיל בגיזרה המרכזית 13 מטוסים

 מצריים.
 הידיעה, כי הרב הראשי לישראל,
 שלמה גורן, בילה את השבת בקרב
 הלוחמים ממערב לסואץ, היתד. בה
 משום עדות להתבססות האיתנה של

 כוחות צה״ל בראש־הגשר הזה.

• יחידות חיל הים שוב הנחיתו,  י
 אור ליום השבת, מכות פתע בגי־
 חותיהם. ספינות טילים הפגיזו והר-
 סו גשר על נהר מדרום לנמל ה-
 סורי טרטוס. סירות אחרות תקפו
 מיתקנים צבאיים באיזור הדלתה של
 הנילוס, וכוח של קומנדו ימי פשט
 על הנמל המצרי ע׳רדקה החשוב
 בים סוף ופגע בכלי שיט מצריים

 שעגנו שם.

 • מן החזית הסורית לא נמסר
 אתמול על התפתחויות חשובות ב-
 מצב הצבאי. אולם נודע, כי כוחות
 צה״ל, המחזיקים במובלעת הגדולה
 בשטח סוריה, מגישים סיוע, בעיקר
 בהספקת מזון, לכפריים שנותרו שם

 לאחר הדיפת הצבא הסורי.
 הכפריים מספרים על הסבל ש-
 עבר עליהם בימי הלחימה. החיילים
 הסורים פתחו באש על כפריים נמ-
 לטים, לבל יפריעו לנסיגת הכוחות.

 • מגיוס סורי, שהופל אתמול
 בקרב אויר, התרסה בנהריה. שתי
 נשים נפצעו קל, ונזקים גיגרמו ל־
 מיבנים בדרום העיר משברי המ-
 טוס. הטייס הסורי בדרגת רס״ן,
 שנטש את המטוס, נאסף פצוע קשה
 ע״י תושב מהכפר הערבי מגר, ו-
 הובא לבית־החולים, שם מת מ-

 פצעיו.

ת ו מ צ ע מ  ה
ש א ה ־ ת ק ס פ ה  ו

 ® שר החוץ האמריקאי, הנרי
 קיסינג׳ר, הגיע אתמול למוסקבה,
 ואמש כבר פתח בשיחותיו שם. בי-
 קור קיסינג׳ר, הנערך עפ״י הזמנת
 ההנהגה הסובייטית, הוכן תוך אי־
 פול מושלם. בהיותו במטוס, העביר
 הנשיא ניכסון שדר אישי למנהיג

 הסובייטי ברזינייב.
 חוגים דיפלומטיים בארה״ב מדגי-
 שים, כי בביקור קיסינג׳ר במוסקבה
 יש לראות בראש וראשונה מאמץ
 מצד שתי מעצמות־העל להוסיף ול־
 קייב את ההידברות סביב המשבר
 המזרח־תיכוני, ואין לקשור בו תק-
 וות להסכמה קרובה ביניהן על הפ-

 סקת הקרבות.
• בנושא חפפקת־האש התבטאו  י
 אתמול בישראל גם שר־ד,ביטחון
 משה דיין וגם שר החוץ אבא אבן,

 שחזר מארה״ב.
 שר הביטחון אמר, כי בשום אופן
 אין ישראל צריכה לבקש הפסקת
 אש ; אבל אם יציעו אותה הער־
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 בים, אין ישראל צריכה לסרב לכך,
 בתנאי שלא ינהגו כלפיה ביחס של
 איפה ואיפה. אולם, שר הביטחון
 הכריז במודגש, כי ״כל יום פועל

 לטובתנו״.
 שר החוץ אמר, כי נצחונו של
 צה״ל, הוא העומד עכשיו על ה-
 פרק, ולא הפסקת־האש; זו תבוא
 רק כאשר יגיעו המנהיגים הערביים
 למסקנה, שהמלחמה מזיקה לארצו-
 תיהם ופוגעת בהם, ותודעה זו עדיין

 לא חדרה להכרתם.

 גם במגעים שבין ישראל לאר-
 צות הברית ״אין לא יוזמה, לא
 הצעה, לא בירור ולא ויכוה״ בנו-
 שא הפסקת־ האש, אמר שר החוץ.

 הוא הוסיף, כי ארה״ב מסייעת ל-
 ישראל, ״כדי שלא תצטרך לבוא אל

 שולחן הדיונים מתוך חולשה״.

ב ר ע ב ו ״ ה ר  א
 י• העודיה הודיעה אתמול על
 הפסקת משלוחי הנפט לארה׳׳ג, ב־
 של התמיכה האמריקאית בישראל.
 הידעה דומה נמסרה שלשום ע״י

 לוב.
 יחד עם זאת נודע, כי נסיכויות
 הנפט הערביות מיישמות בגמישות
 את החלטתן בדבר קיצוץ הפקת ה-
 נפט, ואינן מחילות אותה על מדי-

 נות שכלכלתן תלויה בנפט.
 נסיכות בחריין כבר הודיעה שהיא

 רואה עצמה מדינה כזאת, ולא תק-
 צץ את ייצור הנפט, ,זקוק בעיקר/
 ותסתפק בסגירת בסיסה הימי בפני

 הצי האמריקאי.

ה נ י ד מ  ב
 • ככל מופרות מערכת החינוך
 כארץ יתחדשו חיוה הלימווים חפ־
 דירים. הוראת משרד החינוך בעניין
 זד. חלה גם על אותם מוסדות לימוד
 על־יסודיים המושתתים על פנימיות.
 בבתי־הספר הועבר חומר הדרכה
 לעיתות מלחמה, ויינתן להם גם

 ייעוץ פסיכולוגי.
 שידורי הרדיו לבתי־ הספר יחודשו

 היום אף הם.

ת ת ח ו ת נ י ו י ו א ת ה ב כ ר  ה
, ת י ו כ ו מ ה ה נ ח ת ״  ב

, כתב בטאון זז״א י ר מ ה א י ד  מאת א

- סטו ה במשק כנפי ההי ל  המסדרון־האוירי של ישראל אפוף בימים א
 ריה. רכבת אוירית, ש״קרונותיה״ מטוסי־ענק אמריקניים, עוברת בו
 מדי יום ברציפות ומביאה לישראל נשק וציוד הדרושים לה. אי־אפשר
 שלא להתרגש בשעה שחוזים במטוסי הגלבסי הענקיים, הקרבים
לט נוחתים על המסלול, הקו  ברעש מחריש־אוזניים, באיטיות כלשהי ו

ם הללו בערגה רבה. י ס ו ט מ ת ה  א
 המטוס נוחה לאיטו. הצוות ד,מ־
 תוגבר עוקב בקפידה רבה אחר ה-
 הוראות ממגדל הפיקוח ומצוותי ה-
 קרקע המנחים אותו אל טבורה של
 ״תחנה מרכזית״ שהוקמה ו״רציפיה״
 מוליכים אל מקומות שונים בארץ.
 מיד כשהוא נעצר יורדים אנשי ה־
 צוות. כמה מהם ״מרעננים״ את גו־
 מי־הלעיסה ששימש אותם בטיסה
 הארוכה והמייגעת. לחיצות ידיים,

 טפיחות על השכם.

 ״מפייע למדינה קטגה
 אך אמיצה״

 קברניט המטוס אומר: ״לא חדל-
 תי להתרגש. אני מרגיש שאגי
 מסייע למדינה קטנה אך אמיצה.״
 תוך דקות ספורות מתחיל מבצע
 הפריקה. היא נעשתה בסדר מופתי.
 עסקו בה לא סבלים מקצועיים, אלא
 חיילים שראו בכך משימה לאומית
 ממדרגה ראשונה. אמר אהד מהם :
 ״מעולם לא ידעתי שיש לי כוחות

 פיסיים להרים משא כבד כל כך
 ולא להתעייף. כשאנו עובדים אנו לא

 חושבים.״

 הפריקה נעשית מהחלק האחורי
 של המטוס. גשר רחב־ידיים נפתח
 מתוך המטוס. ״הסחורה״ מתחילה

סי הרכבת האוירית  אחד ממטו

 •י' ,׳ •י
. 

I S l i S 

I M M w r a i 
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 לזרום החוצה לפי ד,עקרון של ה-
 מדרגות הנעות. ליד המסלול ניצבות
 משאיות־ענק, מדגמים שאין מרבים
 לראות בכבישי הארץ. המשאית ה-
 ראשונה מתקרבת. מנוף נייד קולט
 את הסחורה ומסדרה בדייקנות מופ-
 תית על ארגז המטען. כשהיא עמו-
 סה לעייפה נכנס הנהג לתאו, מת-
 ניעה ומתחיל לעשות את דרכו בדרד
 המוליכה אותו אל הכביש הארצי
 ומשם אל היעד. ״מעולם לא ניתנה
 לי הזדמנות לפקח על מבצע העמסה

 כזה,״ אמר האחראי על התובלה.

 רק כאשר ,המשוט האחרון.
 ״נהגי המשאיות השתלבו יפה ב־
 אוירה הכללית וידעו היטב שהם

 קומה זקופה ולחזות ב״מרחב מחייה״,
 המסוגל לקלוט מאות טונות ובשעת
 הצורך מאות חיילים. אחד מאנשי
 הצוות מוכן להסביר הסבר מקצועי:
 ״לאחר שמבקרים במטוס כזה מקב-
 לים מושג חדש על מה שמסוגלת
 התעופה לתרום בהעברת גייסות,
 טנקים וציוד. פעם היו מטוסים ש-
 נקראו ״המבצר המעופף״ — על ה-
 מטוס שלנו אפשר לומר שהוא ״ה-
 עיר המעופפת״. למרות זאת לא
 מאבד המטוס מיציבותו ומכושרו.
 אני מאחל לכם שמטוסים כאלה ישר-
 תו את העולם לצרכי שלום ולא

 לצרכי מלחמה.״
 אנשי הצוות מתפנים למנוחה קצ-
 רה. הם מקפידים שלא ללגום מש-
 קאות חריפים ומסתפקים בבקבוקי

 קוקה קולה ובכריכים קלים. אחר־כך
 הם חוזרים במהירות לתאם המרווח,
 שבו יכולים לשבת בנוחיות רבה
 מניין אנשי צוות, סוגרים את הגשר
 האחורי וציפור הפלדה הלבנה וה-
 כבדה יוצאת לדרכה ומפנה את מקו-
 מה לציפור שניה החגה כבר מ-
 מעל. לא עוברת שעה קלה וברעש
 מחריש אוזניים נוחת גלכסי נוסף על
 המסלול במלוא כובדו ומתקרב ל-
 משטח. האחראי על צוות העובדים
 אינו מסתיר את התפעלותו מהיקף
 המבצע ומדייקנות הביצוע. ״בחיי,
 שכל הכבוד לאמריקאים האלה, אין
 שום איחורים ואין שום ביטולים,״
 הוא אומר. ״הלוואי וחברות התעופה
 האזרחיות היו שומרות על לוח זמ-

 נים כזה בתנאי שלום.״

 נושאים עימם משא יקר מפז, החיו־
 גי לבטהון המדינה. הם עשו מספר
 רב של ,נגלות׳ בכל יום וסירבו
 ללכת לנוח. אחדים מהם אמרו לי
 שרק כאשר המטוס האחרון של ה-
 רכבת ייצא לדרכו חזרה יטלו לעצ-

 מם מנוחה רצינית.״
 הפריקה נעשתה בסדר מופתי תוך
 זמן קצר ביותר. בתוך שעה קלה
 היתד, בטן המטוס ריקה מתוכנה ו-
 ניתן היה לערוך ביקור נימוסין קצר.
 מעולם לא נראו מטוסים מסוג זה
 על אדמת ישראל. ניתן להלך ל-
 אורכם ולרוחבם בחופשיות רבד, וב-

. ה י ר ט מ ה ו ד ס  ק

 המרעום לא היה דרוך
 מאת ארנון הרו]", כתב בטאון ח״א

 עפ פרוץ המלחמה הגיע מ. לגן» החימוש באחד הבפיפיפ.
 מומחיותו כנושאי חימוש הביאה לא אחת להצלת ציוד
 שלא היה בשיר לתפעול. ״המצרים צריכים לבעופ עליו מאד׳/
 אומר הקצין הטכני, ״לפני מפפד ימיט הגיע חימוש ללא
 מדעומים, מ. התקשר ליחידה המטפלת בבך והציע ווריא-
 ציה של מרעופ קיים אשר יותאם לחימוש העומד מושבת.
 במובן שלא היה זמן לבדוק זאת בתנאי מעבדה. ההצעה
 נבדקה והפצצות חומשו תוף

 זמן קצר״.
 והנה קרה מקרה אשר שוב חרג
 מהשיגרה• מטוס שחזר מתקיפה עם
 חימוש ״איבד״ פצצה על המסלול.
 תוך־כדי נפילת הפצצה השתחרר
 חוט הדריכה מן המרעום. קצין ה-
ז למקום. הטכנ- י  חימוש ומ. יצאו מ
 אים שהתקהלו, הורחקו מיד מן ה-

 מקום.
 כשהתבונן מ. בפצצה ראה כי
 זנבה מעוך לחלוטין. האם דרוך ה-
 מרעום או אינו דרוך ? לא היתד, כל
 אפשרות לאמת השערה זו או אחרת.
 הצוהר בפצצה, שדרכו ניתן לראות
 את מצב המרעום, לא היה במקומו.
 על־מנת לשחרר את המרעום היה
 צורך בפירוק הזנב, וזה כאמור היה
 מעוך לחלוטין. כדי לפתוח את כל
 הברגים בזנב היה הכרח להפוך את

 הפצצה.
 תזוזה זו, במקרה והמרעום דרור,
 עלולה להסתיים בתוצאות בלתי געי־

 מות...
 ביד בוטחת פורק הזנב ונתגלה

 כי המרעום לא דרוך.
 ״לו חששתי שיש סכנה ממשית
 לפיצוץ, מצטנע מ., לא הייתי מטפל
 בפצצה. בחימוש אסור להיות גי־

 בורים״.
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 רגעים ודמויות מהמלחמה
 מאת דורון רוזנבלוה

 החיילת הכפולה
ת הטרידה אותי בכל השבו- ח  תעלומה א
: באחת הטיי- ה מ ח ל מ  עיים הראשונים ל
ת נתקלתי שוב ושוב, בתדירות חשודה, ו  ס
 באותה חיילת, פקידה שחרחורת ונחמדה.
ת הדבר כמחמאה,  בתחילה קיבלתי א
ת יכולתי להישבע, ח לם לפחות פעם א  או
ת ויוצאת בו- ח  שהחיילת נכנסת בבת א
 בזמן מדלת אחרת. לא ייחסתי לדבר
 חשיבות, משום שסברתי שתופעה זו היא-
 היא ערפל הקרב, עליו מרבים כל-כך ל-
ת החיילת  דבר. עד שיום אחד ראיתי א
 פעמיים ובו-זמנית. ״אנחנו תאומות״ —
 נשברה לבסוף החיילת הכפולה. לחיילת
 הכפולה קוראים שרית ולביאה, והיא מ-
 כפר ויתקין. שתיהן פקידות טכניות,

 רב״טיות, ועושות הכל ביחד. כמעט.
: ״אנחנו דו- ת ח  אמרה לי תאומה א

 מות, אבל היא תמיד צודקת יותר״.
 אמרה השניה : ״לא נכון, היא תמיד

 צודקת יותר״.
ה ש- מה לכל מ  — ״ואני תמיד מסכי

 היא אומרת״.
.״ .  — ״לא נכון, א נ י תמיד מסכימה.

 — ״תסלחי לי, אבל...״
 שיפשפתי עיני כמה פעמים, אבל ה-
 חיילת המדברת עם עצמה נשארה כפולה.
 איסטרטגיה לא רעה: בב״ת-בלבול ב-

 אמצעות תאומות.

 צייד הטילים
 כבר שמענו על צייד השועלים האנגלי ה-
 מסורתי. הספורט הלאומי החדש שלנו:
 ציד-טילים. זהו כמעט השם הרשמי ל-
 גיחות המיועדות לדלל את מערך טילי

 האויב.

ו הכבדים של ח״א קי  CH-53, ממסו
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ל טייסים יסת קרב, על נוכחותם ש ד טי ק פ  מ
ירה: • בז , י נ א רי  1יפון־ קו

 ״אנו מוכנים לראות
 אותם בקרב,׳

 מאת יעקב כן אמיר? כוזב בטאה ח״א

 טייפת כחיל־האויר. נלחמת זה היוכ ה־16. כשתי החזיתות.
ת  מפקדה רציני ומעמיק. ארשת של דאנה ורצינות מככה א
 פניו. מאז פרצה המלחמה לא היה לו זמן להתראיין. עתה
 נאות לצאת למפפר דקות מה״מכצעים׳/ בדי להעניק ראיון

 זה:
 שאלה: איך ההרגשה עכשיו י

 המפל,ד: טובה מאד. כמו בהת-
 חלה. למעשה, מאז פרצה המלחמה
 לא היתד, לי הרגשה מיוחדת. לקחנו

 את העניין ברצינות גמורה.
 שאלה: איך הטייסים שלך י

 המפקד: ביצעו את המשימות ב־
 צורה הטובה ביותר.

 שאלה: על מה ״עבדתם״ י
 דמפקר: על כל הנושאים. בלימה,
 הפצצות בקו ראשון. בעומק. שדות

 תעופה.
 •:׳אלה : היו רגעים קשים י

 המפקד: היו. זה שייך לעבר. ה-
 הדרכה, התירגולים והפיקוד הוכיחו
 את עצמם. היה רגע קשה, כאשר
 שני מטוסים חזרו עם תקלה. חיפינו

 וליווינו אותם לבסיס קרוב יותר.
 שם נחתו. למחרת החזירו את המטו־

 סים לבסיסנו.
 שאלה : כמה מטוסי אויב הפלתם י
 המפקד: עסקנו בתקיפה. הפלנו
 בין 20 ל־30 מיגים. זאת היתד,
 תוצאת־לוואי, אינני יודע כמה ב-

 דיוק הפלנו. זה לא חשוב.
 שאלה: עכשיו אתה רגוע יותר ?
 המפקד: בהחלט לא. לעולם אינך
 יכול לבטל את תחושת הסכנה ה־
 מלווה אותר• מהנ״מ, מהטילים, מה־
 מיגים. אני דורש מהטייסים שלי

 זהירות מוחלטת. מירבית.
 שאלה: האם נוכחותם של טייסים

 מצפון־קוריאה מדאיגה אותך י
 המפקד: אני ער לכך. לא מודאג

 ביותר. אנו מוכנים להכיר אותם
 בקרב. נשתדל להיות טובים מהם.

 שאלה : כיצד נלחמו המצרים ?
 המפקד: ביומיים הראשונים טוב
 יותר. עכשיו הם פוחדים. זה בולט
 במיפגשים. אי־אפשר לטוס טוב כ־
 שמלווה אותך ההרגשה שהיהודים

 עלולים להפיל אותך.

 יומן המלוזמה שר D111 בוטו•
, כתב בטאה ח״א  מאת רזי נוטרמן

ה להנציח מ ח ל מ סת פנטום החליט עם פרוץ ה י  נווט צעיר בטי
ת המתרחש ב״יומן קרב״ מיוחד שבו שותפים כל חבריו  א
ה בת 12 ק ת כתיבתו במחברת ד ל א יסת. הנווט התחי  לטי
ה תתמלא, אולי, מח- מ ח ל מ חה שעד סוף ה  עמודים, מתוך הנ
ת נאלץ בינתיים להוסיף עוד שתי ו י  ציתה. לנוכח ההתפתחו
ת סיפוריהם של כל ם להכיל א  מחברות כדי שיספיק המקו

ה ועל המתרחש ״סביבה״... מ ח ל מ  החבריה על ה
ם מצאנו ביומן נוגע לדרך ת ו ד הסיפורים הראשונים א ח  א
יסת, עם פרוץ הקרבות ביום הכיפורים. יס מהטי  בה הוזעק טי
ת  הטייס החליט, משום־מה, כי הדרך הטובה ביותר לבלות א
 היום הקדוש היא על... שפת הים. מאחר שהתקשו לאתר אותו
ם בו  על החוף נשלח המציל של החוף הסמוך, עם סירה, למקו
ה שהולך״ בגבולות. חיש מ יס ושם בישר לו על ״  שהה הטי

סו והשתתף מיד במשימות הטייסת. יס לבסי  מהר הגיע הטי

 מה היינו עושים
? ך י ד ע ל  ב
ב ל ר ה ם ט ר ו  מאת י

 אתה אדם רגיל,
 אתה כמו כל אחד
 רק במקרה קיבלת

 אוירה ליד.
ודא/ אתה רק  ו

 ממלא את תפקידיך.
 אבל אנחנו לא יודעים

 מה היינו עושים בלעדיך 7

 אחיך שריונר
 לוחם על הרמה

 אתה כל יום חוזר
 לתוך מיטה חמה.

 הכל נכון מאד
 יודעים, זאת בחייך!

 אבל אנחנו לא יודעים
 מה היינו עושים בלעדיך?

 ביום הכיפורים
 עוד לא ידענו כלום

 עד שמעל לראש
 פתאום שמענו ״בום״.

 ובתפילת ,מודה
 אני לפניך׳

 אמרנו עוד פטוק אחד:
 מה היינו עושים בלעדיך ?

 כשיגמר הכל
 ושוב נתפוס שלווה

 ושוב יהיה קצת זמן
 לצחוק ואהבה

 אנחנו לא נשכח
 אותך וחבריך

 ואת מה שאמרנו אז:
 מה היינו עושים בלעדיך 7
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 מאורגן לננטום
 מאת ארנון כריו, כתב בטאון וז״א

 את זכרונותיו הראשונים מעלה טייס (נשוי, הן 27) מן הרפת
 בבפרו. את נערותו בילה בכפר, כשזכרונותיו כרובים בפ-
 רות וכשרות הפלחה. בתקופת בחרותו ככר הצטרף למש-
 פחת חיל האויר וסיים את לימודיו בכית הספר הטכני של
 חיל האויר. עם גיוסו הצטרן! כמכונאי לטייסת הליקופטרים.
 הוא מכיר מקרוב את ה״עס״ של הטייסים עטורי הילת•

 הזוהר: הגכהים והמהירות מתחילים לקסום לו.
 המכונאי בטייסת ההליקופטרים,
 אשר הגיע לשלב בכיה נדבק בשג־
 עון — וכשנדבקים פעם, לא ניתן ל-

 השתחרר משגעון זה.
 אחד ממדריכיו בקורס הטיס מש-
 רת עימו בטייסת. לאחר קורס הס-
 בה הוא מצטרף לטייסת אורגנים
 ושם מצא אותו ה־5 ביוני 1967.
 במלחמת ששת הימים היה הטייס
 הצעיר ביותר שחצה את התעלה ב-

 בוקר ה־5 ביוני. באותו יום מר ו-
 נמהר לחיל האויר המצרי, הוא תוקף

 את שדה התעופה פאיד.

 בבוקר—דמשק, בערב
 שיירה ירדנית

 בשעות הצהרים של אותו יום
 השתתף בתקיפת השדה הצבאי של

 דמשק וחזר כשמטוסו נקוב כמס־
 ננת מפגיעות נ״מ. וכאילו שלא די
 בכך תקף בשעות הערב שיירה צב-
 אית ירדנית שהיתה בדרכה לירו־

 שלים.
 מזלו שלא היו יותר משלוש חזי־
 תות. הגיחה המרשימה ביותר במל־
 חמת ששת הימים היתד, לדבריו ה־
 מטווח החופשי שעשו מטוסי חיל
 האויר בהשמדת אלפי כלי הרכב
 במעבר המיתלה. את ה״עשנים״ של

 אותו יום קשה לשכוח.
 עם סיום המלחמה עובר א. לטוס
 על מיסטר ומצטרף לצוות מדריכי
 הטיס בבית הספר לטיסה• אחדים
 מחניכיו משרתים איתו בט־יסת. ו-
 כדי שלא ישעמם חס וחלילה החלה

 מלחמת ההתשה.
 את חלקו במלחמה ממושכת זו הוא
 ממלא בתאי האורגן והסופר מיסטר
 לסירוגין. תקיפתו הראשונה בהתשה

 שני טייסים נאי-מראה מעיינים בעיתון הנפוץ ביותר בחיל האויר. שימו לב לעיניו
 התכולות של הטייס הימני ולמבט הבוטח של חברו..•
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 היתד. על בונקרים בשפת התעלה.
 המבנה עימו תקף אז עשה שמות
 בכוחות האוייב. בתחילה היו התקי-
 פות מרשימות אולם גם משימות אלו

 נכנסו לשיגרה.

 טיסה ראשונה ביום
 הפסקת האש

 כמו כל טייס בחיל, הוא שואף
 לשבת בתא הפנטום ולטוס עימו
 מעל לתעלה, אולם את טיסת הסולו
 במטוס אימתני זה הוא עורך דווקא

 ביום בו מוכרזת הפסקת האש.
 ברם, תוך זמן קצר יצא ב״רוח
 הרפאים״ במטס אדיר, אשר הטיל
 כמויות עצומות של פצצות על מפק-
 דות ומחנות מחבלים בסוריה. למחרת
 הופיעו כותרות בעיתונים, ״מאות
 טונות פצצות הושלכו על המחבלים
 בצפון...״ תקופה של שקט יחסי
 מנוצלת להעלאת רמת הביצוע אלא
 שא. רעב לא רק לפעילות התקיפה,
 הוא משחר למיגים, וחבריו ״חוט-

 פים״ לו הפלות מתחת לאף.

 שנים הפילו 7 מיגים!
 עוד ביום הראשון למלחמה׳ כש-
 היה באויר וטס לעבר מבנה מיגים
 באיזור שארם, התברר לו ששניים
 מחבריו בטייסת הפילו שבעה מי-
 גים! הגיחה הרצינית הראשונה ב־
 מלחמת יום־הדין היתה לשדה סייקל

 שם הושמדו סככות מטוסים ונפגעו
 המסלולים. מיגים שתיו באיזור לא
 הפריעו לתקיפה. לאחר התקיפה יצ־
 או המיגים ונטפלו למטוסינו. לשניים
 מהם לא ניתנה האפשרות וההזדמנות
 להתחרט. ״הם פגשו את הקרקע
 בצורה לא מקובלת, או אולי דווקא
 מקובלת עבורם״. בימים האחרונים
־  השתתף בתקיפת מצבורי דלק נ
 אל־מאזה. ״לאחר הפגיעה עלתה
 טבעת עשן הדומה לטבעת עשן סי-
 גריות״. אך אין עשן בלי אש וזו

ל ״ ש  ם
י ר צ  מ

 לא איחרה ללחך את מיכלי הדלק.
 ביום ה־12 למלחמה יצא למשימת
ד מיגים מצריים באיזור  יירוט ע
 ראס־זאפרנה. קשה לומר שא. מת-
 רשם מרמתו של הטייס המצרי. זה
 האחרון בטוח בעצמו פחות או יותר,
 כל עוד הוא נמצא בשטחו שלו,
 ביצועיו השתפרו אך במעט וגם זאת
 רק כשביצוע משימותיו אינו מופרע.
 אולם כשהוא נכנס למצב לא־נוח
 או לקרב אויר (רחמנא ליצלן!) הרי
 הוא מפנה את זנבו ונס אל שטחו.

 ואכן, בצל אחד העצים, בחדר ה-
 מועדון המפואר של הטייסת, עמדה

בה וכשכשה בזנבה.  הסי
 ״זה גשם,״ הסבירה הפקידה,
ד הטייסים.״ ח  ״והוא הכלב של א
 אגב הסבר נרכנה מעל גשם (נראה
תה קולי ואביו טא־  לי שאמו הי
 ריאר או להיפך), משכנעת אותו
ם יהודיה, בהפצרות ״תא־  כמו בל א
״ ממשיכה ס, י  כל, תאכל.״ ״הטי
 הפקידה, ״ראה שהכלב עובר משבר
 געגועים אליו, ולכן החליט להביא

תו לטייסת.״  או

 כלב ושמו גשם
 אך גשם עצמו לא הראה סימני
 התאוששות ממשבר הגעגועים, לא

 נגע במזון.
ה עצוב, גשם ז״ — שאלנו. ת א  ״
 ״לא עצוב בכלל,״ השיב ותלה
ילים  בנו מבט נוגה למדי, ״אם החי
 שיושבים בקו התעלה שמחים בחל-

 קם, מי אני שאתאונן.״
 ״ובכל זאת...״ ניסינו לרבכו.

 ״בכל זאת,״ השיב וחידד אוז-
 ניים, ״אני מבקש שתוציאי אותי
י ת חלק  מהכתבה. אני רק עושה א
 וזהו. מי שבאמת ראוי לכתבה —
. יס שלי. לבי דברי אתו  הו:; הטי

 ״ ד. ג י ה נ ו ו
א ה ב צ  ה

י גוטמן, כתב בטאון ח׳׳א ג  מאת צ

 ״כל עם ישראל טם כתעלה וכותש את המצריפ״ — מגדיר
״  זאת טייפ. ״מטוסים ככל מיני גכהיפ מכתוככיט שפ.
 מטופי ח״א גוייפו כשכת לקטול את הצבא המצרי שכמזרח
 התעלה, ולפייע לכוחותינו שכמערכה. המטופים לא הירכו
 להיתקל במטופי אויב. זאת כניגוד ליום הקודם, עת ניפו
 מטוסים מצריים להטריד את כוחותינו והופלו בהמוניהם.

 הרי תיאור גיחה ״מערבית״, על
 סוללת תותחים באיזור איסמעליה
 שהפריעה לכוחותינו משד ימים אח-
 דים : ״הפצצנו את הסוללה. פגענו
 יפה. זו היתד. גיחה טובה. השטח
 כולו זרוע כוחות, וקשה לזהות את

 המטרות. יש נ״מ חלש בלבד״.
 את האיזור המזרחי של התעלה,
 בו מרוכזים כוחות מצריים, כינה

 עורך ״אל־אהרם״: ״גיהנום״.

 מספר טייס שתקף ב״גיהנום״ זה:
 חיילים מצריים רבים נראו נוטשים
 את שדיוניהם ורכבם — ונסים בכיוון
 התעלה. אגב — קצין בכיר אמר
 אמש במסיבת עתונאים כי על־פי
 סיפורי שבויים מצריים, נצטוו כו-
 חותיהם, המצויים עדיין במערב ה־
 תעלה, לירות בכל מי שמנסה ל-

 חצותה !...

 תורנות־כלב
 בטייסת קרב

, כתבת בטאון ח״א ר זאבי מ  מאת ת
 בצהרי יום לוהטים של היום ה־14 למלחמת יום הכיפורים,
 נראתה פקידת-טייסת חיננית, נושאת בכפותיה צלוחית
קו שלה שמאלה וימינה לקול ת הקו  מעדנים, מנענעת א
ה: גשם! (שמאלה) גשם!  קריאות קצובות היוצאות מפי
 (ימינה). כיוון שהפקידה נראתה נורמלית לחלוטין, אם לא
 למעלה מזה, והשמיים — כידוע — נקיים לגמרי, הבנו

 שהסיבה לקריאותיה אינה מטאורולוגית.
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ח מיג.״ שמעתי ב- ר ל מ ו מ ת  רק א
.  קולו

- ל מ ה ת ה בל א ס קי י י ט ם ה נ מ א  ו
ל כעבור ב עה. א נות מפתי  צה בנכו
ת מ א ח : ״תעזבי, ב ש ק ת  שניה שוב ה
ו ש א ותר מ ב י  על גשם אפשר לכתו
״ . תו ו יחד, נשכנע או  עלי. נלך אלי

 גשמ בעמדת זמוק
ו של גשם הצ- ת ל ו ב ח ת ה ש א ר  נ
ו מראש. עוב- כנ ל תי כ ת ה . א ה ח י  ל
ק ו נ י ז : הכלב כבר עמד בעמדת־ ה  ד
ח . רו סע לעומתו ס פו י י ט ה ה א ר נ ש  מ
ז בבת־אחו ה בגשם, ו ס נ כ ם נ י י  ח
, ם חדש. אזניו הזדקפו ד א נ  נעשה ב
־ ת 100 סיבו ו ר י ה מ  זנבו כשכש ב
ה שאינו יו- א ר נ ת ו ו ח פ ה ל ק ד ל ־ ם י  ב
ת ק א ב ח : ל ם ד ו ה לעשות ק  דע מ
ו ת ו ף א , לטרו תו , לנשק או ס י י ט  ה
ל פנים ן. על כ ו ת המז ף א ו לטרו  א
ד ו ח ת ל לו ת כל הפעו א עשה א ו  ה
. ן א ת 4 מ ו ר י ה מ ד ב ח ת כולן י א  ו
 משנרגע מעט ועצם עיניו על ברכי
ס בגילוי־לב : י י ט ה ה ד ו ו ת , ה ס י י ט  ה
ם י ח ר ו ם ב ל ו ת כ א ז ה ה מ ח ל מ ב  ״
ן מזל. ם. אי י ג חד המי ו . במי י  ממנ
, ד ח ק א רדתי ר ת הו א ז ה ה מ ח ל מ  ב
ד — ח  בדרום. באו שניים, הורדתי א
ק  והשני תיכף ברח. גשם, לא ר

ה י ו ו ת  נפגע ב
ז ליד קו י ת נ ל ע ת  חייל נפל ל
ת רגלו. ת מירז׳, ושבר א ס י י  ט
ה היכן א פ ר מ הו ב ו  כאשר שאל
.  נפצע השיב, כמובן, ״בתעלה״

ת מגעגועים.  שלא בורח — ממש מ
- י י ק ת מ ת ו ס י י ט ו ל ת ו י א ת א ב  לכן ה
ות־כלב בצד רנ ש תו מ ז א א ת כאן מ  מ
ת א ת ז ו ר מ . ל ת ו ר ח א ת ה ו י ו נ ר  כל התו
י לא חושב ש- ת עצוב. אנ צ א ק ו  ה
- ר למל ד ו ס ן הפרוע שלו מ ו  הדמי
ל ב , א ה מ ו ה מ א לא רגיל ל ו . ה ה מ  ח

. ל ן לו ברירה. צריך להתרג  אי

 יש בעיות

ם , ה ם י ק ח ש ם מ ה ש ם כ  ״כלבי
ם י נ י ת נושכים, משתעשעים ! מב צ  ק
ם כך ה ת השני יופי. אחר־ ד א ח  א
ד פורש לפינתו״. ח ם וכל א י פ י  מתעי
ת ה מעט, ליטף א ה ת ש , ה ס י י ט  ה
ל שאין ו ק ר ב מ א ם ו  אוזני גשם הרדו
ם ל ו ה כ ז ב ה ל כ ה ו ערעור: ״ י  אחר
ב געגועים ן מרו כ ס א מ  חושבים שהו
א כבר יודע ו ל לא. ה ב , א  אלי

״ . ם כ ר בכל מצב. כלב ח ד ת ס ה  ל
ו לש- נ ט ל ח ס ולכן ה י י ט ו ל נ מ א  ה

ם י מ י ת ב י נ פ ו מ ה ה ל א ש ת ה ל א  או
ת לע- ו י פ צ ת ה ה : מ ם כ ה לכל ח ל  א

. ב ו ר ק ד ה  תי
, ת מ נ מ ו נ ת מ ח ח עין א ק  גשם פ
ר ח א ק ו ה י , פ ם י מ י  חרץ לשון א
ו נ ״ חיכי ה. ם לדאג ו ק : ״אין מ ך י י  ח
. ידענו שזה יבוא, הר-  להמשך
ם התנער גשם, גרד ב- נ מ א  גשנו. ו
: ק ס פ ל ו א מ י ש ח ת ל  כף רגלו א
, ה ב ל כ ך א ב ״ ל . . ת. ו  ״כל האופצי

 גשם זה.

י לו גשם ז כי יש ת א ר ה ק מ ל  ״
ך ם בארץ. אי לכלבי ת־ ת שמו ו  בעי
רי ו נבחן ז : גיבור ו שחו ו א ל ר ק  א
. וזה י ר ל נדוש. חיפשתי שם מקו כ  ה
- ח ו י שנת בצורת. ה ר ח וק א ה בדי י  ה
כף ו גשם, וגשם תי א ל ו ר ק ט ל  ל
ם עליו. ח ר י ל ק י ס פ . ת ל לשמו  התרג
ק. ן כשאני עסו כ ס א בכלל לא מ ו  ה
- י ם של הטי י ק ו נ פ ת א נעשה בן ה ו  ה
, ך ה בסמו ה יש פ ז ת וחוץ מ  ס
ם כבר ה  עוד כלב של גף חימוש ו

ר יחד. ק ו ם כל ב י ק ח ש  מ

ו ו ל ר ש פ א ם י סי . נקווה שהרו סקבה ר טס למו ׳ ג נ סי י קי ר נ א — ה ו  ה
ם לי ו ן מכסת הע ו ב ש , לא על ח ה נ י ת המד לו בו ת ג ב א ו ז  לע

ם י ש ד ח  ה
 הוא — צלל על המטרה וגילח אותה. מיד הופיעו הטנקים וריפפו

 אותה באפטר־שייב
ל ב י ק ן ש י ל י צ י נ ת הפ ו ד י ח י י פ ח מרומם. ל ״ ה י ב ב רוחו ב צ א — מ ו  ה

ר נ ו י ל י א כבר מ  עך כת הו
 הוא — המפקד המצרי טעה. הוא השב כי צה׳׳ל ישלח לגדה

 המערבית כוח משימה כלתי אפשרית
ת ר ז ע ם ל חלצי ם נ ם רבי י י נ ק י ר מ ע א ו נ ל ו י ק כב א — שמע, כי כו ו  ה

״ ד נ ל י ל ו ן ה ע מ ד ל ו ב י ל ו ה : ״ ה מ ס י ס  ישראל ב
 הוא — הטלפוניפט המתנדב, סרב לנוח והודיע לממונים, כי יש

 לו עור תוף חזק. מיד העבירו אותו לתזמורת צה״ל
, תם ו או ח ת פ י מן ש . בז ה י נ י שמפ ק ו ב ק ת ב ו א ס מ ם לבסי ר א — ת ו  ה

ו שם — — — הי ״ י ה ע ו נ ת ־ י ק ק פ ה ״ ז  תארו לעצמכם, אי
 הוא — פאראת פובל מזה ימים אחדים מכאבי־ראש־גשר

ה ב ר ת ה ו מ ו ק ם ל סי ה מטו ל ע א מ ם הו ו ת. הי ו י מעלי א נ א — טכ ו  ה
הות בו ותר ג  י

 הוא — ציוני, כמצריט
. הוא נווט ה ל פ א ה ה ־ ת כ ש ח ת ב ו י ע ן לו ב א — אי ו  ה

 הוא — המטיס את ציפור הפלדה, ציפור נפשה של האומה
־ חי ת הי ב א ר ב ע ר ר ע ד ב א מ ־חמש־אפם. הו י ו ת הו ו ו יך לצ א — שי ו  ה

חות ת כו ס י פ א נשאר ב ר ו ק ו ב ת עד חמש ב ו  ד
 הוא — כדמשק מאזין לחדשות שידורי ישראל הבוקעות מהטרנזים־

 טורים של החבריה כסביבה
ו נ ל ה ש מ י ש מ ח ה ו ת לכ י ל א ר ש י פרה ה ת האו א א י ע להב י צ א — ה ו  ה

ת שבא" כ ל מ ת ״ ם א ה י נ פ ג ב י להצ .אפריקה ו .  ב.
ך בכנדת, הציע להזרים את מו  הוא — שמע עד מפלס המיס הנ
 התרומות הגואות שד המילווה מרצון באמצעות המוביל

 הארצי
ק ׳שינה ש שן ב ו רגוע. י נ ה שק סוכר. ב ח. קנ א — מתו י  ה

 הוא — ראה אותה עומדת בפרוזדור בית החולים מרכיבה משקפי
 שמש גדולים

. ן ה, מרצו ו ה למלו ר ס מ ת ה ה י פ ה פ י ו ה ת ר י כ ז מ ת ש י ז ח ע ב מ א — ש ו  ה
 הוא — היקה מנהריה לא טרח כלל להעיף מבט לעבר שכרי המטוס
 שנפל בסביבתו והמשיך דרכו בניחותא לביתו לקיים את

 מצוות ה״שלאפא שטונדא״ היומית
ת ו כ מ ו ת ת ה ו נ י ד מ ה ל פ ר ט צ ל ה א ר ש ת כי גס י ע ד וכח ל א — נ ו  ה
ו ז ה ח ל ש מ מ ה וראש ה נ י ד מ א ה : נשי ה ח כ ו ה ק נשק. ה רו  בפי

־שם י אי נ ק י ר מ ק נשק א רו י ם אלה בפ מי  בי
 הוא — עכר מיבשת אפיה ליבשת אפריקה ומקבל עכשיו תופפת

 גלובאלית
ז א ה עוד מ ט י ל פ ה ל ר א ש נ , ש ע ד ר פ ם צ י ר צ מ א — פגש ב י  ה

 הוא — מחופר־עבודה מאושר. הוא זגג
ר ד ה ה ש  מ
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 טובי השולפים -
 טובי המנחיתים

 מאת מרדכי כרקאי, כתב בטאון ח״א
ס האלה, להימצא בתוכם,  אי-אפשר לעמוד ליד כלי הטי
ס ולנחות בהם, בלי להתפעל מביצועיהם,  לנסוק, לטו
יסיהם  למרות כיעורם המגושם. בצדק רואים עצמם טי
 — עם כל רחשי־הכבוד לעמיתיהם — מופקדים על המ-
ם ביותר והמשוכללים קי ם החדשים ביותר, החז קי  סו
ם כתוב בספרים,  ביותר המצויים כיום בידי חיל האויר. א
ם האלה לקלוט יותר מ־50 לוחמי- י ק ו ס מ  שמסוגלים ה
 קרקע על ציודם; שמסוגלים הם להכיל שני כלי־רכב
 צבאיים גדולים או מטען מקביל בנפח ובמשקל; שמצו-
ם בכבל-הצלה באורן 100 מטרים ובוו לנשיאת  יידים ה
ן בהם 22  מטען חיצוני עד 10 טונות(!), שניתן להתקי
ם מערכות משוכללות המאפ- ה  אלונקות-פצועים; שיש ל
 שרות המראה, נחיתה ודחיפה בכל תנאי שטח, מזג-אויר
 וראות •, ושמסוגלים הם, במטען מלא לשהות באויר
ם להביא בחשבון, שמסוגל חיל האויר א  שעות רבות — ו
ם האלה מעל ומ- י ק ו ס מ ה יסים להפיק מ  ושמסוגלים הטי
ם; ואם מתברר כי חרף פגיעות כדו-  עבר לכתוב בספרי
 רים ופגזי נ״מ ואחרים נוחתים הם בשלום בבסיסם —
יסת במלחמה הזאת  בי-אז לא ייפלא שהוטלה על הטי
קה כה אינטנסיבית וכי ספר שלם נתמלא עד כה  תעסו
 בדוחות טייסים על גיחות במשימות נועזות, חיוניות ומ-
ות רבות- י  גוונות, בתנאים קשים ומסוכנים, תוך התפתחו
ה כה מורכבת ופרושה על-פני מר- מ ח ל  תהפוכות, שרק מ
 חבים כה גדולים יכולה לזמן אותן. דוגמאות יש למכביר.

 דקות ספורות, חלף זוג מיגים מ־
 עליהם — אחר חלף חזרה. כאן הח-
 לו חמש דקות ״סוחטות׳/ כדברי
 אנשי הצוות. זוג המיגים נכנס לת-
 קיפה. המסוק חמק מהם. שלוש פע-
 מים ניסה זוג המיגים לתקוף וב־
 יעף השלישי אף נורה צרור ארוך
 אל המסוק. הכדורים עברו מאחוריו.
 לבסוף הרפו המטוסים המצריים מ-
 המסוק, אשר פנה מזרחה, הגיע ל-
 בסיסו ונחת בשלום. על פגיעת כדור
 באחד מלהבי הרוטור הראשי שמעו
 הטייסים רק לאחר הנחיתה, מפי
 המכונאים. ורק מתוך מעקב אחר
 ההתרחשויות באויר באותו יום נו-
 דע, כי המיגים והסוחויים שתקפו
 אותם היו חלק מ־50 ויותר מטוסים
 מצריים, אשר ניסו לתקוף בסיני ו-
 הונסו לאחר שאיבדו שליש מכוחם.
 קיימת השערה שבאבידות אלו ש-
 נגרמו למצרים היה חלק גם למ-
 סוק : אחד המינים, כך סופר, הופ-
 תע כל כך מתמרוני המסוק, שביעף
 התקפה נמרץ־מדי נכנס בצלילה ל-

 תור הים.

 ״כמו בר־לב״ -
 בר־לב עצמו

 * ערב אחד החנק מסוק לפינוי
 פצועים. משהגיע המסוק לאיזור בי-
 קש מכוח־הקרקע הכוונה לנחיתה.
 הקול ששמעו דיבר יפה, בשקט,
 לאט, ״כמו בר־לב״. תוך כדי כך
 גילו הטייסים, במקום אחר, את נקו-
 דת נחיתתם. שם התברר, כי זה אשר
 את קולו שמעו, לא היה ״כמו בר־
 לב״, אלא בר־לב עצמו — רב־

 אלוף ורמטכ״ל לשעבר.

 * בלילה הראשון של המלחמה
 המריא מסוק להזנקה, שצריכה היתד.
 להיות קצרה. בפועל היה המסוק
 באויר שעות רבות, שבמהלכן פינה
 פצועים, והעביר עשרות חיילות
 חובשות־קסדות משטחי הלחימה ל-
 עורף. בטיסתו נורו עליו ארבעה
 טילי קרקע־אויר — המסוק חמק
 בזריזות וצוותו ראה את הטילים

 חולפים מעל.

 * אותו לילה המריא מסוק ב-
 חיפזון מפני טנקים מצריים מתקר-
 בים, נתקל ברביעיית מטוסי סוחוי,
 המק מפניהם ובטרם נחת בשלום
 הספיק לנווט עצמו מעל פגז מת*

 פוצץ.

 * טייסי מסוק שהוביל פצועים
 מקו החזית בטיסת־לילה, ראו רבי־
 עייה של מטוסי סוחוי חולפת מ-
 עליהם ב,באז׳ מחריש. אבל בזאת
 משחק דומינו להפגת המתח טרם נסתיימה ההרפתקאה. אחר
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 שמי התערה נקיים מטילים
וט סעיד  מהעיר סואץ עד נו
 אבידות האוייב עד כה: 430 מטוסים
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סי חיליהאויר השמידו, באויר ועל הקרקע, כ״430 מטוסי  מטו
 אויב• סבלגו אבידות, אך 3וחגו כגימיט הראשונים למלחמה.

 קיבלנו ציוד חדש שתוצאותיו יורגשו בזמן הקרוב•

, כתב בטאון זז׳׳א ר י מ ב p א ק ע  מאת י

 אני מעריך שעד כה השמידו מטוסי חיל האויר בקרבות
 האויר ועל הקרקע, כ־430 מטוסים, 200 סוריים וכ־230
 מצריים. חלק גדול מטייסי מטוסים אלה — נהרג.
 חילות האויר של סוריה ושל מצרים נפגעו קשה
 מאד ואינם יעילים עוד. חיל האויר הסורי אינו מסוגל
 ליזום שום התקפה. חיל האויר המצרי כמעט שאינו
 מסוגל ליזום התקפה — דברים אלה אמר מפקד חיל
 האויר בראיון מיוחד לבטאון ח״א. הדברים נאמרו
 בעת ביקורו של מפקד החיל בבסיס־קרב של חיל

 האויר.
 בהמשך הראיון אמר מפקד
 תיל האויר כי מטוסי החיל פג-
 עו קשה מאד בתשתית הכל-
 כלית של סוריה. התעשיה הסו-
 רית מושבתת. קיים מחסור ב-
 דלק והדבר מקשה מאד על שי-

 קומו של הצבא הסורי.
 בחזית התעלה, ציין מפקד ה-
 חיל, הולך ורע מצבו של הצ-
 בא המצרי. יחידותיו הנמצאות
 עדיין בצד המזרחי של התעלה
 קיבלו פקודה שלא לסגת ולא
 להיכנע. הברירה היחידה שנות-
 רה לצבא זה — אמר מפקד חיל

 האויר — היא למות.
 מגזרת העיר סואץ צפונה עד
 פורט־סעיד, איזור התעלה ^

 ננו מכוסה בטילי קרקע־אויר. ב-
 כל מרחב מצרים השמדנו בין 40
 ל־50 סוללות טילי נ״מ. בסוריה,

 השמדנו בין 17 ל־20.
 בהמשך הראיון אמר מפקד ה-
 חיל כי טייסות הקרב ביצעו
 מיגוון משימות בבלימה, בסיוע
 לכוחות הקרקע, בחיסול סוללות
 הטילים, בקרבות אויר ועוד.
 סבלנו אבידות, אמר האלוף פלד,
 אך כוחו של חיל האויר עתה כמו
 בימים הראשונים של המלחמה.
 בהקשר זה הודיע מפקד החיל על
 קליטתו של ציוד חדש שהגיע
 בימים האחרונים. ציוד זה נקלט
 ביחידות !/,נוכחותו״ תורגש ב-

 ימים הקרובים.

 יומן המערכה
 עם סגירת הגליון:

-  © הסבם סובייטי אמריקני. ת
 ביר הבית הלבן, רונלד זיגלר אמר,
 כי שתי מעצמות העל ביקשו לכנס
 את מועצת הבטחה לישיבה הלילה,
 כדי לדון בהחלטה, שעל תוכנה
 הוסכם בשיחות שקיים ד״ר קיסינ־
 גיר במוסקבה עם מזכיר המפלגה
 הקומוניסטית הסובייטית לאוניד
 בח׳נייב. הבית הלבן לא מסר כל

 פרטים על תוכן ההחלטה.
 מר זיגלר אמר, כי בעקבות שי-

 חות שקיים ד׳ר קיסינג׳ר עם ברז׳־
 נייב הורה נשיא אחה׳יב לנציג
 ארה״ב באו״ם ג׳זן סקאלי לשתף
 פעולה עם הנציג הסובייטי יעקב
 מאליק ולבקש כינוס מיידי של
 מועצת הבטחזן. ארצות־הברית ו־
 ברית־המועצות הסכימו על החלטה,
 שתוגש במשותף למועצת הבטחון
 עוד הלילה, נאמר בהודעה של מר
 ניקסון. משקיפים סבורים שמעצ-
 מות העל מסוגלות להפעיל לחץ
 גדול על ישראל והערבים בקשר

 עם הפסקת הקרבות.

 בהתייחסו לבעיית הטילים,
 אמר מפקד החיל כי חיל האויר
 פתר את בעיית הםא־2 והפא־3.
 בשיחה עם טייסי פנטום באחת
 הטייסות, אמר מפקד החיל כי
 מחיל האויר יידרש עוד מאמץ
 לחיסול שרידי סוללות הטילים
 ממערב לתעלה. עלינו להבטיח
 שמיים נקיים למטוסינו, אמר ה-

 מפקד.
 בתשובה לשאלת אחד הטיי-
 סים, אמר מפקד החיל כי היע-
 דים של המלחמה הם הענשת ה-
 תוקפן, ניקוי הצד המזרחי מנו-
 כחות כוחות מצריים וכן שמירת
 ההישגים הצבאיים שהושגו עם
 חדירתו של צה״ל בעבר השני

 של התעלה.
 בתשובה לשאלה אחרת אמר
 המפקד, כי צה״ל ישקול את המ-
 שך הענשתו של התוקפן הסורי•
 ע״י פגיעה נוספת בתשתית הכל-

 כלית.
 בסוף דבריו אמר מפקד החיל:־.
 במשך שנים התכוננו לשעת ה-
 קרב. לא נכנסנו לקרב כפי ש־
 תיכננו, אך כאשר הפעלנו את
 טייסותינו לא היתד. התוצאה מו-

 טלת בספק.

 עד כה לא נודעו פרטי ההחלטה,
 אך סבורים, כי במגעים במוסקבה,
 סוכם על נוסחת פשרה, שתחי״ב הן
 את הישראלים ההן את הערבים לע-

 שות ויתורים.
 מצפים שמועצת הבטחון תתכנס
 בשעה 3.00 לפי שעון ישראל לדיון

 בהצעת ההחלטה.
 :נמסר, כי ההחלטה תקרא להפס-
 קת אש מיידית, כשכל הצדדים ממ-
 שיכים להחזיק בעמדות שיהיו ב-
 ידיהם בזמן שהפסקת האש תיקנס•

 לתוקפה.

1r!1 ם ו י  ה
 • יומו של חיל האוויר היה את־
 מול כחזית המצרית. מטוסינו, אשר
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(Up־ (PK)'הסול 
 המשיכו בסיועם ההתקפי לכוחות
 השריון על הקרקע, משני צידי ה־
 גיזרה המרכזית של התעלה, הפילו
 בקרובות אוויר 32(!) מטוסי אויב.
 המצרים איגדו 15 מטוסים, והסורים
 — 12 מטוסים ו־3 מסוקים, אשר

 ניסו להנחית לוחמים.
 הפרשן הצבאי, האלוף חיים הר־
 צוג, ציטט, בשולי יום זה, את אימי
 רתו המפורסמת של צ׳רצ׳יל:
 ״מעולם לא חכו רכים כל כף,

 הרבה כל כף, למעטים כל כף״.

 • ראש־ הגשר של צה״ל ממע-
ב לתעלה הורחב אתמול עד כדי  ר
 40 ק״מ מצפון לאגם המר, בכיוון
 איסמעאל״ה. כוחות צה״ל השמידו
 עוד כ־60 טנקים מצריים ועתה
 נקי קו התעלה, מפורט־סעיד בצפון

 ועד פורט־תאופיק בדרום, מאתרי
 טילי קרקע־אוויר.

 • משפרים על אבירות האוייב
 במלחמה נמסרו אתמול מפי אלוף
 (מיל.) עוזי נרקיס. המצרים איבדו
 850 טנקים; הסורים (לרבות העי־
 האקים והירדנים) איבדו כ־1000

 טנקים.
 בידי צו,״ל היו עד לצהרי יום
 אתמול כ־997 שבויים מצריים, 299
 סוריים, 11 עיראקיים ו־5 מרוקאיים.

 3 פיכום על החזית הנשכחת ב-
 מלחמה זו, פגיעות המחבלים משטח
 לבנון, נמסר אתמול. מאז פרוץ
 המלחמה פגעו המחבלים, בעיקר
 בירי, בישובים בצפון הארץ. בהי-
 תקלויות אש נהרגו 10 מחבלים ו־1

 נתפס פצוע.

ים  קולות ערבי
 • במסיבת עיתונאים בקאהיר
 אמר דובר הצבא המצרי, גנרל עז־
 א־דין מוכתאר, כי צה״ל הצליח ל-
 הקים 3 גשרים על התעלה ו־2 בסי-
 סים ממערב לה. הוא מצא לנכון ל-
 ציין, כי הכוחות הישראליים אינם
 מאיימים על קאהיר, ולא הצליחו
 להשתלט על עורקי תחבורת חיו-

 ניים.

 • שר החוץ המצרי ד״ר מוחמד
 זייאת, היה דובר מצרי אחר, ש-
 הציג הערכה על מצבה של ארצו.
 בדברו בתוכנית ״מול פני האומה״
 ברשת הטלוויזיה האמריקנית סי.
 בי. אס., לא נשמע זייזאה אופטימי.
 ״הידיעות מהחזית סותרות״, אמד,
 והוסיף, כי עד פה נפלו במלחמה
 20 אלף איש, בלי לציין, אם כלל
 במספר זה את אבירות שני ה-

 צדדים.

 • במסווה של סיגנון מתון, הציג
 שר־החוץ המצרי, מוחמד זייאת, את
 עמדתה הנוקשה של ארצו, בהופעתו

 ארבעה מיגים בגיחה אחת
י גוטמן, כתב בטאון ח״א ג  מאת צ

. ת ח ה א ח י ג  טייס מירז׳ הפיל בשבת ארבעה מיג־21 מצריים ב
ם ואחד בטיל. ם הופלו באש תותחי ה  שלושה מ

סי אויב יס שני זוגות מטו ם הפיל אותו טי ד ו ק ם ה ו י  ב
ם ת! בל זוג שהופל כלל מיג־21 וסוחוי־ל, ובשני המקרי חו י  בשתי ג
ם. י זכו ל״טיפול״ התותחי  הופלו המיג־21 בטילים בעוד הסוחו
ם הללו הופלו ע״י אותו סי  ועוד פרט מעניין: כל שמונת המטו

 מירז׳.
ת! ר הינו ״אלוף הארץ״ — עם 14 הפלו  כרגע הטייס האמו

 בטלוויזיה האמריקנית. ״מצרים רו-
 צה בשלום״, אמר והוסיף מיד, ״לא
 יהיה שלום כל עוד מחזיקה ישראל
 בשטחים ערביים שכבשה״. הוא ה-
 ביע את דעתו, כי שתי מעצמות־
 העל חייבות לפעול להסדר בכיוון
 זה. באותה הזדמנות חזר על נעימה
 קודמת שלו: ״לא יצאנו למלחמה
 כדי לנצח, אלא באין בריחה״, אמר

 זייאת.

צות  בתפו
 • גילויים של הזדהות יהודי
 בריה״מ עם מאבקה של ישראל היו
 אתמול במקומות שונים. במוסקבה
 נעצרו שלושה יהודים על הפגנה
 נגד התוקפנות הערבית. שלושה
 קציני מילואים במינסק כתבו ל־
 ראש־תממשלוה גולדה מאיר הלשד־
 הבטחון משה דיין, כי נכונים הם
 להקריב את חייהם למען שלומה
 של ישראל. על התבטאות יהודית
 דומה נמסר גם מטאלין, בירת הר־

 פהבליקה האסטונית.

 במוסקבה חדרו אתמול שני ער-
 בים, שהזדהו כחברי ״ספטמבר הש-
 חור״, לביתו של המדען אנדריי
 סאחארוב, מראשי הלוחמים לזכויות
 האדם. הם איימו עליו לבל יגלה
 אהדה לישראל, ותבעו ממנו לחזור
 בו מהכרזתו, בדבר זכות קיומה
 של ישראל, וכי הערבים הם שפתחו
 במלחמה, שהשמיע באוזני כתב

 לבנוני.

נה י  במד
 • בנמל-התעופח לוד היו את-
 מול בסך־הכל עשר המראות ונחי-
 תות של קווי תעופה בינלאומיים.
 בין 1500 הנוסעים שהגיעו, מצויים
 150 צליינים נוצרים מארה״ב,
 אשר החליטו לוותר על ביקורם ב-
 ארצות ערב, ולהחליפו בסיור ביש-
 ראל. במטוס ״אל על״ מניו־יורק,
 הגיעו חמישים מתנדבים יהודים
 צעירים, אשר הופנו מייד לעיירות

 פיתוח ולמשקים.

 • שני אמגיס יהודים בעלי שם
 עולמי, הבדרן דני קיי והזמר אג־
 ריקו מסיאם, הגיעו אתמול לארץ.
 שניהם העמידו עצמם לכל מה
 שיתבקש מהם ונחטפו ע״י יחידות
 צבאיות. דני קיי אמר על כוס
: ״הסוף — ד ו  הקפה הראשונה בל
 תראו — יד.יד. יפה וטוב״. אנרי־
 קו מסיאס פיסק אצבעותיו לאות
 ״וי״, ניצחון, והביע משאלתו, ש־
 ב״מאד. השנים הבאות לא ידבר

 שום ערבי על מלחמה״.
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 ההודעה היתה קצרה: ״יש
 עבודה, אל תחמיץ אותה...״

, כתב בטאון זז״א י  מאת אריה אמר

 כמלחמת ששת־הימים לא מילא מפקד הכפים תפקיד
 מבצעי. המלחמה הנוכחית היא איפוא עמית התמחות
 מבצעית ראשונה. מפקד הכפים אומר על־כף: ״ידעתי אמנם
 שיש לי צוות־אויר מוכחר כיותר אכל השום היה לראות
 כיצד פועלת כל המכונה ואני מוכרח לציין כי ההפתעה
 רבה. צוותי הקרקע פעלו כזריזות וביעילות, התחזוקה טיפלה
 כתשתית הטכנית והמכצעית כמו שכתוכ כספרים, ואפילו
 לעוכדי המפקדה והשירותים אין לי טענות כי אם להיפך״.
 את ערב יום הכיפורים בילה I שה. למחרת צילצל מכשיר הטל־
 מפקד הבסיס בחו״ל, במסגרת חופ־ | פון במלונו. על הקוד היה סגנו,

/<r/7? 
 הוא — בפדנת הטנקים שמע בשמחה על הנצחונות בחזית, דפק
Touch :בהתלהבות על דופן חפלדח של הטנק והפטיר 

Wood 
א — החמש התחתן אתמול בבסיס האויר הדרומי. לאחר החופה ו  ה

 הוא הפך לנשק —
 הוא — הפסיק לעבוד שעות נוספות, מאז החל לעבוד ימים נוספים.
א — פקיד האוצר אוכל את עצמו. כמה מס נסיעות הוא הפסיד ו  ה

 מאז נסעו רבים כל כך ל...אפריקה —
 הוא — נמצא במצריט ה״יורד״ הזה

א — גיבור. הולד־הרגל על הכבישים בלילות — — — ו  ה
 הוא — גס התחיל לנצח. מוטלה שפיגלר בפאריז (פ.ק. פאריז —

 סראן 1:3) —
א — נפגש באויר עם טיל נ.מ. ואמר לו: ״הפניה השלישית ו  ה
 ימינה״. הטיל הודה לו, המשיך דרכו ועדיין מחפש את

 הכתובת. —
 הוא — רקד את הטנגו האחרון כתל •אביב ולמחרת החל רוקד

 על כל החזיתות. הוא ספר מתנדב — — —
. אין לו בחורות אחרות זולתה. . . ו ת ד י ח א — מחפש את י ו  ה

 הוא — ההמש כתב על הפצצה: ״סעד לסאדאת״. חברו השריונר
 מצא השבוע רסיס גדול ממנה עס הבתובת השלמה, בכתוב:

 ״שלח לחמך על פני המים״
א — משגע את כולם בהצעות ״איך לנצח במלחמה מבלי להת־ ו  ה

ת ו צ ד ע ב ו  אמץ״. הוא פשוט ע
 היא — שמע בשמחה, במצריפ, כי נולדה לו כת. החבר׳ה הציעו

 לו שב : קליאופטרה
א — מרגיש רע מאד. אין לו אף שמועה להפצה ו  ה

 היא — הלוחס המזוקן קיבל חבילת שי מקורית: קופסת שפתוניב;
 קרס־לילה לפנים הענוגות; מכחול לצביעת ריסי־עינייס,

 ושתי חזיות
א — רץ לבית החולים בכל ישעה פנויה שיש לו. כאשר בא י  ה

 לבקר את חברו שנפצע, הכיר שם אחות
 הוא — נפל דבור ג״עלה בדרגה

ם ו ד י ל ק ו ל ס מ א — טייס המסוק איננו זקוק ל ו  ה
 משה הדר

 אשר הסתפק במשפט קצר: ״יש
 עבודה, אל תחמיץ אותה״. עוד
 באותו לילה היה כבר במטוס ש-
 עשה את דרכו לישראל, והאזין
 לחדשות שלא בישרו טובות. אבל
 מפקד הבסיס, הידוע בקור־רוחו
 ובכושר האילתור שלו, אמר לעצ-
 מו : ״אני בטוח שחיל האויר יטפל

 במצב ויחולל את התפנית״.

 למחרת; טפיחה על שכם
 ואמנם, למחרת, כאשר קיבל דיווח
 מיידי על המצב, יכול היה לטפוח
 על שכמם של כמה מטייסיו.
 הסיבה: טייסת אחת של בסיסו
 היתה אחת הטייסות ש״פתחו
 במלחמה״ והוזנקו אל־על כדי
 לתקוף את המטוסים המצריים וה־
 סוריים שביצעו תקיפות באזורים
 שונים של המדינה• מסתברי, ש־
 היתד, זו פתיחה חגיגית למדי ב-
 טייסת, שכן על־גבי לוח ההפלות
 נרשמו בתום אותה ההזנקה 5 הפ-
 לות של מטוסי אויב. הוא אמר
 לאנשיו: ״עשיתם עבודה טובה״.

 מפקד הבסיס טס אמנם בכל
 סוגי המטוסים אבל הוא ״מאוהב״
 בעיקר במיתי. הוא מרעיף שבחים
 על מטוס זה ואומר: ״בהשוואה
 למיג־21 הוא עומד כמה דרגות
 למעלה. זה המטוס הטוב ביותר
 מסוגו בעולם, בעל יכולת ביצוע
 בלתי רגילה, המסוגל לבצע משי-
 מות רבת־גווניות. יש לו תכונה
 נוספת: הוא מסוגל גם להפיל
 מירז׳ים ערביים. יש לו פשוט חוש
 ריח למירז׳ים שבהם יושבים טייסים
 נחותים. הטייסים שלנו שייכים ל-
 ליגה הלאומית של טייסי ח״א
 ולשמחתי אף אחד מטייסי המירז׳

 שלנו אינו מועמד לליגה א׳״.

 שביעות רצון מהצוותים
 הטכניים

 הוא אינו מסתיר את שביעות
 רצונו מהצוותים הטכניים של ה-
 בסיס, לרבות אנשי המילואים.
 לדבריו, הוטל על כל אחד מן
 הטייסים לטוס בימים הראשונים
 של המערכה מספר רב של טיסות
 והגיחות היו מותנות בזריזותם של

 (המשך בעמי 154)
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 מחושל׳ קרבות־דרוכים ונכונים
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 יומן המערכה
 עם סגירת הגליוו:

 דובר צה״ל מופר: הפפקת
 האש אינה מקויימת הלבה
 למעשה כדוב הגזרות של ה-

 זירה המצרית.
 כוחות מצריים יורים מסוגי

 נשק שונים על כוחותינו.

ש א ת ה ק ס פ  ה
 אמש בשעה 8, בשבעים דקות
 לאחר המועד שנקבע לכף, פסקו
 הקרבות בחזית המצרית משני עב-
 רי התעלה, אפ־כי לא פסקו היריות,
 הדובר צה״ל הודיע, כי המצרים
 פתחו באש פעמים רבות לשבר

 כוחותינו.
 הפסקת האש, אשר מהותה וטיבה
 עדיין עומדים למבחן, !כונה לאחר
 שבעה־עשר ימי לחימה. זאת היא
 תוצאה פורמלית של הצעת החלטה
 אמריקנית־סובייטית, אשר אושרה
 פה־אחד ע״י א־בע־עשרה מתוך
 חמש־עשרה הברות מועצת־הביט־
 חון •ונתקבלה אחר־כך הן ע״י

 ישראל •ההן ע״י מצרים.
 אולם, מבחיינה מהותית יש לר-
 אות את החלטת מועה״ב כתוצ-
 אה ישירה של שלוש התפתחויות,

 כרוכות זו בזו.
 הראשונה — והעיקרית — היתד,
 העליונות הצבאית החד־משמעית
 שהשיגה ישראל בשתי חזיתות הל-

 חימה.
 השניה היתה הכרת בריה׳׳ט, כי
 כל התחזית הערבית־סובייטית, ש-
 נתלוותה •למלחמה תוקפנית זו,
 התמוטטה, •וכי המשך המלחמה
 עלול להביא הן את מצרים וסוריה,
 שפתחו במלחמה, והן את בריה׳׳מ,
 שנתנה להן גיבוי מדיני וצבאי
 מלא, למצב שלא יוכלו לעמוד בו.
 השלישית היתד, הידברות שהחלה
 בין בריה׳׳מ לאדה״ב, בעקבות ה-
 עמדה האמריקנית התקיפה, אשר
 הומחשה ברכבת־האוידית של מש-
 לוחי נשק לישראל. הידברות זו
 הביאה — במידה רבה בזכות
 כושרו הדיפלומטי המעולה של חתן
 פרס גובל הנרי קיסינג׳ר — להס-
 כמה בין שתי המעצמות על הש-
 גת הפסקת־אש ופתיחת משא־ומתן

 להסדר שלום.
 ׳במבט לאחור ניתן לראות, את
 ראשיתה של ההשתלשלות הדרמטית
 בבואו של ראש ממשלת בריה׳׳מ,

 אלכסיי קוסיגין, לקאהיר ביום ד׳
 שעבר. היה זה למחרת התנפצותה
 של המיתקפה המצרית במערב
 התעלה, ובעצם היום שבו צליח
 כוה צהי׳ל את התעלה ויצר שם
 מה •שהחל כחדירה, התפתח לראש
 גשר והיה למרחב כבוש גדזזל
 בלב שטחיה החיוניים של אדמת

 מצרים.
 כעת שוב אין ספק בכך, כי
 קוסיגין וסאדאת הגיעו בסדרת שי-
 חותיהם לידי המסקנה, שהפפקת־
 האש היא חיונית למצרים וחיונית
 גם לבריה׳׳מ. בשבת נודע על נסי-
 עתו של קיסיגג׳ר למוסקבה ועל
 הדקחנים שהחל בהם עם לאוניד
 ברז״נייב ועם שר־החוץ של ברי־
 ה״מ אנדריי גרומיקו. נשיא ארה״ב
 ריצ׳ירד !ניקסון השתתף, למעשה, גם
 הוא בשיחות אלה — למרות ההח-
 רפה הקיצונית שחלה בארה״ב עצ-
 מה בפרשת ווטדגייט — במגעים
 ישירים שקיים עם ברז׳נייזב וב-

 הנחיותיו השוטפות לקיפינג׳ר.
 שלשום בערב, עוד בטרם יצא
 קיסינג׳ר את הבירה הסובייטית,
 הפתיעו שתי המעצמות הגדולות
 את מועה׳יב, בהביאו לפניה את
 פריין הבשל של שיחות מוסקבה.
 היתה זו הצעת החלטה משותפת
 אמריקנית־סובייטית בת שלושת

 סעיפים אלה:
 • הפפקת אש בכל חזיתות הל־
 חימה כיו ישראל למדינות ערב
 מיוה ב׳, שעה 18.50 לפי שעון
 המזרח התיכון, אשר תחול לא רק

 על המדינות המעורבות במלחמה,
 אלא גם על כל הכוחות הצבאיים

 המשתתפים בה;
 • הפסקת האש תיכון במקומות
 שבחש עומדיב הבוחות הצבאיים

 של הצדדים הלוחמים;
 • משא־ומתן ייפתח מיד בין
 הצדדיב בחסות מתאימה, על יסוד
 החלטת מועה״ב 242, לכינון הסדר

 שלום קבוע.
 הצעת ההחלטה אושרה ללא הת-
 נגדות וללא הימנעות ע״י 14 מתוך
 15 חברות מועה״ב. המדינה ה־15,
 סין, לא השתתפה בהצבעה, בהפ־
 גינה בכך את התנגדותה, אך נמ-

 נעה מלהטיל וטו על החלטה.
 עם אישור ההחלטה במושה׳׳ב
 ולאחר שהתקבלה פגיה אישית
 מנשיא ארה״ב אל ראש־ד,ממשלה
 גולדה מאיר, התכנסה אתמול ב-
 בוקר ממשלת ישראל לישיבה מ-
 יוחדת. בישיבה זו החליטה הממ-
 שלה פה־אחד להיענות לפניית
 ארה״ב ולהביע נכונותה להפסקת־
 אש, בתנאי שתחייב את כל הכו־
 חות הערביים המעורבים במלחמה,
 לרבות המחבלים, ותהיה כרוכה
 בחילופי שבויים (נציגנו באו״ם,
 יוסף תקוע, הזכיר גם את הסרת
 המצור מן השיט הישראלי במיצר
 באב־אל־מאנדב). בהמשך היום הו־
 צאה פקודת הרמטכ״ל לכוחות צד,״ל
 בחזית המצרית, לנצור את נשקם
 מהשעה 18.52, אם יפסיק האויב

 את האש.

ת י ב ר ע ה ה ב ו ג ת  ה
 התגובה הערכית על ההתפתחות

 היתה מעורבת:
ם הודיעה בשעות י ר צ  • מ
 אחה״צ על הסכמתה להפסקת־אש
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 עשן סמיך מתאבך מפגיעות במסלולי שדה התעופה מנצורה במרכז הדלתא
 של מצרים, בעקבות ״ביקור״ מטוסינו.

 ״אחר שקיים הנשיא סאדאת הת-
 ייעצויות עם המדינות הערביות
 הנוגעות בדבר ולאחר שקיבל ער-

 בויות מאת לאוניד ברז׳נייב״.

ה לא הגיבה כלל, י ר ו  • ס
 והסתפקה בהודעה שהנהגת מפלגת
 ז;,בעת״ וראשי הצבא מקיימים

 התייעצויות על המצב.
ן הודיעה על הסכמתה ד ר  0 י
 להפסקת־אש, אולם ברבת־עמון
 צויין, בהערה סותרת, שהכוחות
 הלוחמים בסוריה כפופים לפיקוד

 הסורי.

 » יע י ר ק הודיעה על התנגדו־
 תה המפורשת להפסקת האש ונימ-
 קה עמדתה, ביז היתר, בכך שלא

 נועצו בה.
ב כינתה את החלטת ו  • ל
 מועצת־הבטחון ״פצצת זמן״ שטמנו
 האמריקנים והרוסים לערבים וה-
 אשימה את מצרים בכך שגרמה

 למפלות ערביות.

ל ה- ג ש ג ן ה ו ג ר א • 
ם הכריז בבירות, כי י ל ב ח  מ
 ימשיך במלחמתו נגד ישראל, למ־

 רות הפסקת האש.

חות קיסינגיר  שי
 הנרי קיפינג׳ר עזב אתמול כבו-
 קר r.s מוסקבה, ובעורו כמטוס
 :ודע על ביקורו הצפוי בישראל
 בצהרים. ואכן הגיע שר־יהחוץ הא-
 מריקני ללוד בצהרי היום, ובהת־
 עלמו מן העתונאים הרבים שציפו
 לשמוע דברים מפיו יצא לירושלים,
 קיים שיחה של ארבע שעות ויו־
 תר עם ראש־הממשלה גולדה מאיר,
 בהשתתפות השרים דייו, אלון וא־
 בן, ואח״ב גם השגריר לשעבר

 רבין והרמטכ״ל.
 לפנות ערב, מיד בתום הפגישה,
 יצא קיסיגג׳ר ללונדון. ממקורות
 שונים נמסר, אם כי טרם אושר,
 כי במקביל לביקור קיסינג׳ר ביש-
 ראל הגיע קוסיגין פעם נוספת ל־

 קאהיר וכי יבוא גם לדמשק.

יתות  הישגים בחז
 אתמול עד לשעה שכד נכנסה
 לתוקף הפפקת־האש, חלו התפתחו-
 יות מרחיקות לבת כשתי החזיתות.
 בצפון, תקפו כוחות מ״גולני״
 והצנחנים את ההתבצרות הסורית
 בחרמון וטיהרו מכוחות אויב את

 הרכס כולו, בכלל זה המוצב שנכ-
 בש מידי כוחות צה״ל ביממה ה-
 ראשונה של המלחמה וכן את המו-
 צב הקרוי ״החרמון הסורי״. תודות
 לתעלה, נמחצה תוך העמדת כ־100
 קרקע בהיטס מסוקים ותקיפות
 מטוסים של חיל האויר, השיג
 צה״ל שליטה הן על האגף הימני
 של הפריסה הסורית ממול והן על
 בסיסי המחבלים ״פתח־לנד״ בל־

 בנון.

 הישגים חשובים עוד יותר היו
 לצה״ל בחזית המצרית. התקפת
 נגד שניסו לערוך המצרים ממערב
 לתעלה. נמחצה תוך השמדת כ־100
 טנקי אויב. כוחותינו העמיקו והר-
 חיבו את אחיזתם וגם את הטריז
 שתקעו בין הכוחות המצריים הד־
 חוקים בשני ״נקניקים״ צרים בגדה
 המזרחית של התעלה. כוחות צה״ל
 השתלטו בדרום על הכביש המו-
 ביל מהעיר סואץ לקאהיר, והגיעו
 בצפון כדי קילומטר אחד (טווח
 נשק קל) מהדרך הראשית לאיס־
 מעאלייה ונמצאים במרחק 60 ק״מ

 מן הבירה המצרית עצמה.
 ׳במרחב הכבוש הזה תפס צה״ל
 שלושה שדות־תעופה מצריים והו־
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 לחימה נגד מהוגי השעון
 ערב הפסקת האש

 דהירה למטוס
 מאת דורון דוזנכלום, כתב בטאון ח״א

 ביום השבעה־עשר למלחמה, שעדיין אין לה שם רשמי,
ה האפשרות הסבירה, כי עם רדת הלילה תיכנס  הסתמנ
 לתוקפה הפסקת־האש, פרי פעולת הבזק של המעצמות.
 בעוד ממשלת ישראל החליטה פה אחד להיענות להצעה,
י קיסינג׳ר  ובשעה שמטוסו של ״עושה־השלוס״ האמריקנ
 נוחת בלוד — המריאו עשרות רבות של מטוסינו להתישה
 מאסיבית של הכוחות המצריים — אולי הכתישה המא-

 סיבית ביותר בכל המלחמה.

 טייסים רבים יצאו עד שעות
 הצהדיים למספר גיחות, וחיכו בחו-
 סר סבלנות לגיחה הבאה. בטרם
 יבשה הזיעה על סרבליהם, שוב נראו
 שועטים לעבר המטוסים בקוצר־
: יום לאחר שנמסר רשמית ח ו  ר
 שהשמיים לכל אורך התעלה הם
 נקיים מטילים, נעים מחוגי השעון
 במהירות לקראת סיום הלחימה.
 ברור, שחשוב היה לנצל ככל האפ-
 שר את יום ה־22 באוקטובר כדי
 לכתוש את גושי הכוחות המצריים
 לכל אורד התעלה: בכתישה זו
 טסו מטוסי הפנטום והסקייהוק אל
 לב הכוחות המצריים בגזרות הצ-
 פונית והדרומית של התעלה, והפ-
 ציצו מחנות צבא, סוללות תותחים,

 אש הנ״מ עדיין סמיכה
 למרות ההודעות על שמיים
 נקיים, עדיין אין הדבר אומר, כי
 הם נקיים ממש כמו בתוך מדינת
 ישראל: טייסים שחזרו מגיחות
 אלו ממש משתוממים נוכח היעדר
 הטילים, אולם הם מספרים, כי
 נורים לעברם אש נ״מ סמיכה

 ים

 מאד מתותחים כבדים. אולם לעו-
 מת הטילים אין הנ״מ מהווה איום
 של ממש על טייסינו. על אש נ׳׳מ
 מספרים טייסינו במשיכת כתפיים,
 כאילו היה זה דבר של מה־בכך.
 טייס אחד כל כך התרגל לראות
 את שיגורי הטילים, עד כי בכל
 פעם, שנראתה להבת אש או פיצוץ
 מן האדמה, סבר, כי זהו שיגור
 של טיל. אך לא: אלה הם כוחות
 השריון שלנו הכותשים, אף הם,

 באויב משני עברי התעלה.

ת  המראה הזכיר א
 ״3 השעות״ של 67

 כל מי שהציץ אתמול במפות
 המבצעים, יכול היה להיווכח ב-
 איזו מהירות נאלצים הממונים
 עליהן למחוק את קווי ההפצצה
 הישנים ולצייר חדשים תחתיהם —
 עמוק יותר, צפונה ומערבה בתוך
 מצרים. הכוחח שלנו בצד המערבי
 של התעלה מרחיב את תחומו עד
 שהוא כמעט מכתר את האגם המר
 הגדול, ומנתק את הכוחות המצ-

 ריים שבגיזרה המרכזית מן העו-
 רף. מטוסינו טסו לפני המחנה
 הפורץ, ״קיצצו בליטות״ של כו-
 חות מצריים מתוך כיס כוחותינו
 המתרחב, וניצלו ככל יכולתם את
 חופש הפעולה שלהם. המראה של
 בסיס חיל האויר ביום ה־22 ב-
 אוקטובר, יום הלחימה האחרון
 בגיזרה זו, לפני מועד הפסקת
 האש, מזכיר את שלוש השעות
 הראשונות של מלחמת ששת ה-
 ימים : אינסוף מטוסים ממריאים
 בזה אחר זה, כשמתחת לכנפיהם
 ולגחונם אשכולות עצומים של
 פצצות — אשכולות מגוונים בצו-
 רות שונות ולתכליות שונות —
 ובעוד אלה ממריאים, נוחתים ב-
 מסלולים אחרים מטוסים ריקים
 מפצצות, כאשר צוות החימוש מוכן

 לשוב לחמשם מייד.

 גג הרעפים של
 מפיל־ה״קלט״

 תוקן ע״י מתנדבים
 מאת צבי גוטמן

ס מפיל־ י ר שסיפר הטי ח א  ל
א ״ ן ח ״ בראיון ל״בטאו ט ל ק ״  ה
 בקרב״ על גג הרעפים החצי־
 מוע׳ילם, שהחל לבנותו לפני פרוץ
ה — קיבל לפתע טלפון מ ח ל מ  ה
 מאשתו, שהודיעה לו להפתעתו

 כי הגג הושלם תוך יום.

 הוברר שאחד משכניו —
- ת  אירגן קבוצת אנשי הג״א מ
ת המלאכה.  נדבים, שביצעו א
ת כל הרעפים במ- ם שמו א ה  ״
- ו ת המק סתמו בניילון א  קומם, ו
ת המועדים לדליפה״ — הוא  מו

 מספר.

ס מבטיח שמפניה אחרי י  הטי
ה לכל המתנדבים ל- מ ח ל מ  ה

 מבצע.

 סיף להשמיד עמדות ארטילריה
 וטילים. עם ההישג של אתמול,
 נעשה מצבו של הצבא המצרי,
 המבותר ע״י התעלה ולחוץ ממזרח
 ומערב, קשה יותר ורופף יותר
 מאשר בהיותו ערוך ומהופר בקו
 התעלה, ממערב לה, לפני המלחמה
 ואכן, נתגלו אתמול באיזור זה,
 לראשונה, סימנים של התמוטטות
 מצרית, של אובדן שליטה, נטישה

 ובריחה, במערכי השריון והארטיל-
 ריה המצריים.

 סימני שאלה רבים מרחפים מעל
 הפסקת־האש. בהחלטת מועה״ב
 משלשום בלילה רבות הנקודות
 הסתומות והנתונות לפירושים, נוסף
 על נוסח ההחלטה 242 המפורסמת,
 אשר פירושיה פה רבים וסותרים.
 אך חשוב מזה : לא ידוע האם בא-
 מת ובתמים מתכוונים המצרים

 לקיים את הפסקת־האש (התנהגו-
 תם בליל אמש לא העידה על כך)
 ולא ידוע לאן תוביל או תדרדר

 המחלוקת הבידערבית סביבה.
 צה״ל, במידה שבו יהיה תלוי
 הדבר, ינצור את נשקו, אבל
 יתמיד בכוננות מירבית ובדריכות
 עליונה, כדי שאם תופר הפסקת־
 האש, ימשיך בתנופת הישגיו בש־

 דד, הקרב.
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 קרב 12 השעות
 מאת יעקם כן אמי", כתב בטאון ח״א

 12 שעות לפני שעת־האפם. מידוץ עם הזמן. הפעילות ככפים
 קרב של חיל האויר מגיעה לשיא, שאף טייפים ותיקים
 אינם זוכרים כמותו. הרדיו פתוח. היפבימו שליטי מצרים
 והוריה להפסקת אש ? כעצם, זה לא חשוב. השאלה מעניינת
 אותנו בלכד. לא את טייפי הכפים. להם חשוכ הרכה יותר
 להשמיד את מה שנותר מהשריון המצרי הנמצא עדיין

 על הגדה המזדהית.

 הרמקול של הטייסת קורא ללא
 הרף. טייסים נקראים למטוסיהם.
 סקייהוקים ופנטומים באויר. נדמה
 לנו שכל מטוסי הבסיס באויר. ל-
 טייסים אין זמן להתראיין. זו הפעם
 הראשונה במלחמה מסרבים הטיי-
 סים להשיב. בנימוס ובאדיבות. על
 הגדה המזדהית של התעלה ישנם
 דברים חשובים יותר. קודם כל
 צריך לטפל בהם. מחר ה־23 ב־
 אוקטובר. יתכן שמחר כבר לא
 יוכלו להסתער על שרידי השריון

 המצרי.

 קרב על כל שעה
 בטייסת פנטומים. הקרב הוא על
 כל שעה. דרומית לסואץ פעלו

 ש ת י סוללות נ״מ בלבד. פס,
 המתמשך מפורט פואד לסואץ,
 ברוחב 70 ק״מ, נקי לחלוטין מסו-
 ללות טילים. עתה מטפלים ב-
 שריון המצרי. גם בשדות תעופה
 קדמיים. שמי התעלה נקיים. ה-
 תעלה בוערת, כך מדווח טייס.
 תברו מאשר זאת. טנקים, גגי
 מ״שים, כלי רכב, כל מה שנראה
 כציוד מצרי, מושמד. לכיוון איס־
 מעאליה תקיפות מטוסינו מדוייקות.
 גלים, גלים. לא ראיתי בחיים דבר

 כזה, מעיר טייס.
 ׳נדמה שלפחות בשלב זה, יום
 ה־22 באוקטובר, ייזכר כיומו הגדול

 של חיל האויר.

 ״פקק״ מטוסים
 המידע זורם. עוד שריון מצרי
 מושמד. עוד שריון. עוד. סקייהו־
 קים נוחתים. גם פנטומים נוחתים.
 סקייהוקים ממריאים. גם פנטו-
 מים ממריאים. טייס ותיק מתלונן
 על כך שבחזית המצרית התהווה
 ״׳פקק״ מטוסים. צריך להמתין ש-
 יפנו מקום בדי שאחרים ייכנסו.
 מטוסים נוחתים. תחקיר — תידריוך
 — נגיסה של ״קסטה״ — קול ה-
 נערה מה״מיבצעים״. טייסים חוז-
 רים למטוסים, שבינתיים חומשו
 מחדש. ככה זה נמשך כל היום.
 משהו מזכיר לי את התכונה הא-
 דירה של ״שלוש־שיעות״ ביוני 67.
 אבל הפעם זה משהו שונה, בכ-

 מות, בעוצמה, בקצב. בכל.
 בטייסת סקייהוקים. ל״מבצעים״
 זורם מידע. כוחות הקרקע שלנו
 הודפים מיתקפיה מצרית על הגדה
 המערבית. נסיוז מצרי נואש לזכות
 ביתרון לקראת שעת האפס. זה
 לא יהיה יתרון. סקייהוקים מת-
 רוממים. ביום הראשון נלחמנו על
 בלימה — אומר מפקד טייסת —
 עכשיו אנו נלחמים כדי לבסס,
 לשפר, להעמיק את היתרון בו

 זכינו ב־16 ימי הקרב.
 שעות ספורות לפגי כן הטילו
 מטוסים את מיטענם על מוצבי

 החרמון. עתה המוצבים בידקנו.

 מלחמה עם סטופר ביד
 מאת ארנון כרוך, כתב בטאון ח״א

 אלה השעות שלפני דום התותחים, אלה הן השעות של
, ך ל ו  מלחמת החורמה. כיום ה־16 למלחמה לא ראית אדם ה
 מטום שמנועו דומם או מכונאי כמנוחה. מלחמה על פטופד
 — זו ההדגשה כבסיס קדכי של חיל האויר. המנועים
 שורקים ומכונאים עוכדים כקצכ רצחני, אשר לא היה לו

 תקדים אן5 לא כמלחמה זו.
 אוטובוס, שהחזיר זה עתה טיי-
 סים, שנחתו לאחר תקיפה בעומק
 הקווים המצריים, לוקח עמו ״נגלה״
 חדשה של טייסים לגיחה הבאה.

 הקצב בו עובד חיל האויר הוא
 מהמם ממש ולרגע אתה נדהם
 כיצד גם ביום שכזה נמשכים
 החיים כרגיל. ממשיכים לשפץ את
 מועדון אחת הטייסות ובטייסת סמו-
 כה מתקינים מגרש כדורסל לטייסים.
 על הדשא משחקים פינג־פונג
 בין גיחה לגיחה ונדמה שאף הכדור
 הלבן נחבט בחוזקה יתרה. הדם
 אינו זורם בעורקים — הוא רץ
 וטס. ארבעה פנטומים מסתדרים
 על המסלול. אדי החום הנפלטים

 מטשטשים את הרקע מאחור.
 מכונאים חבושי אוזניות אצים

 לבדיקה אחרונה.
 הכל כשיר.

 כולם באויר
 שריקות המנועים מחרישה את
 אוזניך. שריקת המנועים הופכת
 לרעם אדיר, פנטום אוסף מהירות,
 מבעריו האחוריים פתוחים, אש כבשן
 נראית בהם, המטוס אוסף מהירות

 עוד ועוד ומתנתק מן המסלול.
 עוד מטוס ועוד מטוס ועוד אחד

 ואחריהם עוד רבים. רעם מנועיו
 של האחד נעלם במרחקים ורעם
 השני ממלא את מקומו. ולפתע
 שקט, השקט שלפני הסערה. וב-
 אופק, רק שובלי העשן •השחורים.
 כוח אוירי אדיר שיוצא לכלות את

 זעמו באויב.
 זוהי המכה האדירה שבדרך.

 כוחות מצריים בצד המזרחי וה-
 מערבי של התעלה ספגו היום מכה

 אוירית איומה.
 חיל האויר המצרי אינו מעז
 להראות את פניו. נחיתותו של
 חיל זה מוחצת ומעליבה. מפקד
 טייסת מחלק את הפעילות האוירית
 לשניים — פעילות בעומק קוי ה-
 אויב וריכוך וכתישת האויב על

 התעלה.
 וכך, בשילוב מופלא, כותש חיל
 האויר את כוחות המצרים •בשני
 צידי תקוו, חוסם את אחד מעורקי
 האויב — ציר סואץ־קאהיר, וככל
 שמתקרב שעון־העצר לשעת ה-
 אפס, גוברת הפעילות גם כשנדמה
 לך שאי־אפשר לעשות יותר מן

 הנעשה.
 וככל שנספיק לעשות — נברך

 על המוגמר...
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 כר התערה מראה עמודי עשו
י גוטמן, כתב בטאון ח״א  מאת צב

 בשעות הפמובות למועד בניפת הפפקת־האש לא נראו במעט
 טייפים במועדוני הטייפות. בקצב רצחני עלו מטופי ח״א,
 עמופי פצצות — לעבר התעלה. במזרחה ובמערבה הטילו
 אלפי פצצות על ריבוזי אויב מבל הפונים — ״קשים׳/

 ״רבים׳/ ומהופרים. הצוותים ביצעו ביום זה גיחות רבות.

 מספר טייס: ״חיפשנו סוללות
 טיילים לתקיפה, ולא מצאנו. כמ-
 שימה משנית הלכנו על ריכוז
 משאיות. ביצענו שני יעפים. ה-
 משאיות שנסעו על הכביש ירדו
 ממנו ונתפזרו. הפצצות פגעו בהן

 ותנועת! נעצרה.

 ״מבנה אתר הלך על סוללת
 נ׳׳מ שירתה עלינו :ועל ריכוזים
 אחרים באסור גשר פיר׳דאן. ה-
 מצרים חוטפים פגיעות רציניות״.
 מייד עם שובם נראו הצוותים
 מחליפים מידע עם צוותים אחרים

 שעמדו לצאת לאמור.

 ביקרתי נבסים סאם־3
 מאת רן בסלו, כתב בניאון ח״א

 ביקרתי אתמול בבפיפ פ.א־3. הביקור נערך ללא השתתפות
 בעלי הבית, שעזבו את המקום יומיים לפני־בן, בנראה ב-
 חיפזון רב. מברשת גילוח שפגון עליה, במה חלקי לבוש
 זרוקיס על החול, תמרים בשפע בתוך המחפן הקטן, דרגות
 מצדיות שבעליהן הפירו אותן ברגע האחרון ומעל לבל —
 פה ושם... נעלייט. במו ב־56 וכמו ב־67, אף הפעם מצידה

 המערבי של תעלת פואץ.

 ״מה שלא יהיה עד כמה שה־
 טפניקה לא תתקדם ואפילו עד
 כמה שהחייל המצרי לא ישתפר,
 בלי נעליים לא לא הולך״, מתבדח
 אחד החיילים. סביב בונקר הפיקוד
 שלושה משגרי טילים. פה ושם
 נשאר עוד ס.א־3 בכבודו ובעצמו,
 פגוע אמנם, אך ייתכן שהוא מהווה
 עדיין חומר מעניין למחקר מקצועי.
 מערכת מכ״ם הרוסה מפגיעה ישי-
 רה, ונראה פי פגיעה זו שימשה
 לצוות המצרי אות לעזיבת המקום.

 מעניין יותר — וכנראה גם שי-
 מושי יותר לצרכי המחקר - הוא
 חדר הבקרה השלם, ללא פגיעה
 כלשהי, כולל תדרוכי הפעולה ב־
 רוסית. מסר עצום, בגודל הקיר
 הקדמי כולו, הוא כנראה החלק
 העיקרי במערכת מסובכת זו. על
 המסך מפת האיזור כאשר במרכזה
 הסוללה. שגי מעגלים מסמלים את
 טווח הירי האפקטיבי וד,פרובלמטי.
 המעגל האפקטיבי מכסה שטת נכ-
 בד מעברו המזרחי של האגם המר.

 כל מטוס שנכנס לשטח זה הופיע
 מייד על המסך, כציון־דרך לשילוח
 הטיל. אתמול ושלשום עמד כבר
 החדר שומם ועל המסך לא הופיע

 אף מירד או פנטום שלנו.

 ועוד גיחה: ״תקפנו סוללות ג״מ
 שירו בפראות והניוון רכב. פגענו.
 בדרום היה ד,רבה •שריון מצרי

 שהופצץ.
 טייס אחר: ״רואים הרבה עשן
 מעל הכוחות המצריים. כל התעלה

 מלאה עמודי אש״.

 מצבורים עפים לשמים
 מגיחה נוספת ־ ״קרוב לתעלה,
 משמאל לכביש, הפצצנו מחפורות.
 ראינו מצבורים מתפוצצים ועפים
 לשמים. והאדמה כאילו קפצה מע-

 לה״.
 תקקפד, אחרת: ״תקפנו ריכוזי
 שריון ומחפורות במזרח התעלה.
 ראיינו הבהקי־אש מתרוממים. תנו-

 עה קרקעית לא היתד, באיזור״.
 מטוסינו היחבו לתקוף בעומק
 מערב התעלה, בסיוע לכוחותינו:
 ״עשינו מספר יעפים ותקפני סוללת
 תותחים. המטרה מרחוק נראתה
 דוממת. כשראינו שהם יורים על
 כוחות הקרקע — נכנסנו עם כל
 הלב. ראינו פגיעות טובות, וזז־
 זרנו שמתים. כוחות הקרקע מנצלים
 היום בנראה את תוצאות פעולות
 ח״א בימים האחרונים. קצב הגיחות
 רב, ויש תנועה אוירית עניפה של

 מטוסינו״.

 ועוד גיחה של מטוס: ״מול
 האגם המר הגדול כיתרו כוחות
 מצריים ריכוז שריון שלגו. הגעתי
 אל המטרה. תקפנו ריכוזים מצריים
 וסוללות תותחים. הפות שלנו חולץ

 מהכיתור״.

,  .והנה החדשות׳

•153 

בטאון חיל האויר ינואר 1974 מס' 92  



 ההודעה הייתה קצרה
 (סוף מעמי 146)

 הצוותים הטכניים. הם עמדו במ-
 שימה בכבוד רב.

 המפקד אינו ״שבע רצון״ מדבר
 אחד: התחרות הקיימת בקרב ה-
 טייסים בבסיס להפלת מיגים.
 מסתבר !*והטייסים סירבו לנצל את
 שעות המנוחה שלהם, מתוך חשש
 שיפסידו את התור לטוס ולא היו
 מוכנים לסיים את יום העבודה
 בלי מיג אחד לרפואה, לפחות,
 לזכותו של כל אחד מהם. אך
 מאחר שהמצרים והסורים לא מת-
 חשבים בלוח ההפלות של הבסיס
 קרה שטייס אחד, למשל, הפיל
 חמישה מיגים׳ אחר ארבעה מי-
 גים, וכמה טייסים שנייפ־שלושה
 מיגים, ואילו טייסים אחרים של
 הטייסת עדיין מחפשים את המיג
 ומוכנים להסתפק בשעת הדחק ב־
 סוחוי או אפילו בהליקופטר מלא

 אנשי קומנדו.

 המפקד אמר לטייסיו: ״לא
 יחולקו בקבוקי שאמפניה בנפרד,
 לכל טייס, אלא הטייסת כולה תק-
 בל את כל כמות המשקאות המ-
 גיעה לה. גם סימון המטוסים ייד-
 חה לתקופת רגיעה. לא כל מי
 שלא יפיל מיגים הוא טייס לא
 טוב כשם שלא כל מי שמפיל
 מיגים הוא ,אס׳. תחרות, בבקשה,
 אבל לא ,פרועה׳ ולא חסרת מעצו-

 רים״.
 דבריו של המפקד עשו את
 שלהם. המיגים המשיכו ליפול,
 אבל גם הטייסים שלא הפילו או-
 תם בפועל אלא רק סייעו להפ-

 לתם זקפו את קומתם.

 בית־בנסת צבאי נחנך בצידה המערבי של התעלה
י אגמון, כתב בטאון ח״א  מאת אב

 בית-הכנסת הצבאי הראשון נחנך אתמול בצידה המערבי
 של התעלה, ע״י :הרב הצבאי רבינוביץ׳. באותה הזדמנות

 חיבר תפילה מיוחדת:
ה מתוך  אנחנו מקדשים את בית התפילה הזמני הז
 רוח נכון ונפש חפצה להתקרב לפני אבינו שבשמים
 ולהפיל ׳תחינה לפניו על ישועתו כי קרובה לבוא.
 יהי רצון שתתקבלנה תפילותינו בתוך תפילות כל
ה ולשיקום הריסות מ ל ח ה  בית ישראל לשלום, ל
ת והשלום אהבו. ויהי נעם ה׳ אלו- מ א  מלחמה. ה
 קינו עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו ומעשי ידינו

 כוננהו. אמן כן יהי רצון.
 התפילה הראשונה שנערכה, היתה תפילה לפצועי

 צה״ל. לכל המשתתפים הוגש כיבוד לרגל המאורע.

 מנוחת הלוחמים

ה מ ח ל מ ה  רגעים ודמויות מ
ת דורון רוזנבלום א  מ

 מעשה בשפם
 ביום הראשון למלחמה הוא היה קצר,
 דליל, כמעט בלתי־נראה. ביום השני
ת זהירה, אולם כעבור  ניכרה התקדמו
ה ל  שבועיים הוא כבר נראה במריחה ק
 באצבע שנגעה בנייר-פחם. זהו סיפור מא-
 בקו העקשני והבלתי-נלאה של שפם קטן,
 פרי־טיפוחיו של טייס צעיר. שפם קטן זה
ת שפם אדירים, אלא א ר ק  יהיה ראש-גשר ל
א או החברה תיתן פקודת־ מ א  אם כן ה

 ביטול.

 גינטלמניות באויר
 הגברת חנה בבלי תשמח בוודאי לשמוע,

 כי טייסינו נוהגים בנימוס רב גם בקרבות
: ״רציתי למשוך ס י  אויר. שמעתי מפי טי
ת הפצצות, אבל לא היה לי נעים  ולהטיל א
 למשוך לפני... סוף סוף הוא מבוגר ממני״.

קת לוח ההפלות  מצו
 בעיה קשה ניצבת בפני אנשי טייסת פנ-
, המסוגנן, שתוכנן ם : ״לוח ההפלות׳  טומי
 על-ידי גרפיקאי ידוע, מכיל עשרות סמלי־
 מתכת מעוצבים־היטב, המציינים את כל
יסת בגילגוליה ה-  ההפלות שביצעה הטי
 שונים, החל במלחמת העצמאות. למטו-
ם שהופלו במלחמה זו כבר לא נותר  סי
ם על הלוח. מציינים אותם לפי שעה  מקו
 ע״י פיסות נייר ונעצים. לגרפיקאי תהיה

 עבודה רבה.
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 הצלמים, הצלמים
ת כתב בשאון ח״א א  מ

 במעבדת הצילום המשוכללת שבאחד מבסיסי חיל האויר
 עובדים ללא הפסק 24 שעות כיממה. ש., קצין הצילום,
 אומר, כי פרטי הירי של הטייסות השונות מודפפים תוך פרק

 זמן קצר ביותר.

 בצורה זו ישנה אפשרות למפקדים
 ולטייסים לעמוד מיד על תוצאות
 המשימות. למרות שמספר הגיחות
 שעושים הטייסים גדול בהרבה מזה
 ש״בימים שקטים״ — מצליחה ה-
 מעבדה לעמוד בלחץ ולבצע כל

 העבודות במהירות מירבית.

 במקביל לעבודה השגרתית:
 סרט פנימי מיוחד

 ש.: בהשוואה למלחמת ששת דר
 ימים, חל שיפור ניכר באיכות
 הציוד וכמובן באיכות הביצוע. ה-
 מעבדות המצוחצחות והמבריקות,
. בית . . ן  המזכירות ברגע הראשו
 מרקחת, הינן לדבריו הערובה ל-
 דיוק ולטיב העבודות. אנשי המע-
 בדה, מבצעים את עבודתם ברמה
 גבוהה ביותר. כל העובדים עברו,
 טרם כניסתם לעבודה, קורס ממושך
 ביסודות הצילום. קצין הצילום סיפר
 עוד, כי במקביל לעבודה השגרתית,
 עושה יחידת הצילום בבסיס סרט

 מיגים
 אחרונים...
 שעות אחדות לפני מועד כני-
ת הפסקת־האש לתוקפה,  ס
 הופלו כמה מטוסי קרב סו-
 ריים. על הפלת שניים מהם
 מספר הטייס: ״טסנו באיזור.
 חשבתי שהגיחה כבר ,מבוזבזת׳.
 לפתע, גיליתי רביעיית מיג־21.
 תוך התארגנות עליהם ראיתי
 עוד שתי רביעיות. מס׳ 2 לקח
 זוג, ואני לקחתי זוג אחר.
 סגרתי על האחורי ויריתי בו
 צרור והמיג התפוצץ, התהפך
 וחלף קרוב מאד אלי. טייסו

 נטש.
 ״הלכתי אחרי מטוס אחר,
 ושיגרתי אליו טיל. הוא הת-

 פוצץ״.

 פנימי מיוחד, שיסקר את מלחמת
 חיל האויר מרגע פריצתה.

. . . ה י נ מ  היו ז
 שני חיילי מילואים ותיקים נפ-
 גשו לאחר שנים רבות. אומר
 האחד לחברו: ״אתה זוכר ש־
 בפלמ״ח שמו לנו סודה ב-
 אוכל ז! שמע, זה התחיל ל-

 השפיע עלי 1״

. . . / < r /  מ
א — הנשיא הסורי איננו מסוגל לשדר את החלטת ממשלתו י  ה

 בקשר להפסקת האש, משום שאין לו חשמל
א — הופיין, הודיע שהוא מקבל את ההחלטה על הפסקת האש. ו  ה

 שובב
א — כל כך התרגל לעבודה עד שנזקק בלילה הראשון של שנתו י  ה

 לכדור שינה
א — הקצין הסורי עוד הספיק לדווח לעורף: ״חרמוך — חרכון׳׳. י " 
א — המריא לגיחה האחרונה בטרם נפסקה האש. אפילו המכונאים י  ה

 שמעו, מבעד לרעש הסילון, כי המריא בחירוק שיניים.
א — עוסק בטוטו־הפסקת־האש ו  ה

Kiss of — א — כינה את הפסקת האש שקיסינג׳ר הביא לנו י  ה
fire 

א — הלד בשדות במצרים י  ה
א — היה בכוננות לפני מלחמת ששת הימים ואחר כך נלחם. י  ה

 אתמול הוא נלחם והיום — בכוננות
א — מצייר את קווי הפסקת האש החדשים. הוא אקרובט. ו  ה

א — קיסינג׳ר עזב את ישראל לפני ההאפלה והשאיר אותנו ו  ה
 בתוכה.

א — שמע איום חדש בחוגי המסחר והכלכלה שלנו: ״אס לא ו  ה
 תהיה ילד טוב, אמסור את השם שלד לרביף׳

א — קיסינג׳ר חנך קו תעופה חדש לישראל. מוסקבה—לוד. י  ה
א — נעצר אמש במבואות איסמעאליה במהלד רביעי י  ה

א — לא עצר אמש את מחוגי השעון בשש־חמשיס־ושתים. להיפך, ו  ה
 הוא השחיז אותם

א — ממשיך ללחום ביתושים ו  ה
א — נולד אתמול ללוחם במצרים ברגע של הפסקת האש. השם י  ה

 המוצע: סנה
א — שואל: ״האם השקט הזה אינו מבשר סערה ף׳׳ י  ה

א — יודע להעמיד פנים שהוא יודע, אבל אתה יודע יותר ממה ו  ה
 שהוא לא יודע שאתה יודע

א — בפרוע פרעות בפרעה טרם השלים הפרעוו ו  ה
א — דני קיי (שהוא גם טייס בעל רשיון טיס) הגיע לישראל ו  ה
 ונחטף ע׳׳י חיל האויר. נווטי הפנטונזים הוזהרו, בטרם
 עלותם למטוסים, לבדוק היטב מי יושב לפניהם בתא הקדמי.
א — נרמה לו ששמע את פנחס פפיר שר האוצר, מפזס בטרם י  ה
 צאתו לשליחותו המוצלחת לגיוס כפפים בחו״ל: ״לו הייתי

 רוטשילד״.״ רוטשילד שמע זאת ומילא את משאלתו
א — פקיד מסודר. אתמול כבר כתב במסמכיו: ״גדה מערבית י  ה

״ ׳ ; גדה מערבית ב  אי
א — התגדר וצעק: הצילו! חיפושיות! וכולם חשבו שגם הם י  ה

 באים לסייע לישראל בצוללת צהובה
 משה הדר
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ב ר ן ל 7  ג ל י ר ן ב
 מס. 18

 כ״ח תשרי תשל״ז

 24 באוקטובר 1973

 אש במקום הפסקה
 עקב הנות החלטת מועצת הבטחון עי״ המצרים

j m ^ m ירמז 
? י P i M M i המערכה 

ום ה־18  הי
 • הפסקת האש, אשד אמנם
 השתררה שלשום בערב בחזית ה-
 מצרית, באיחור־מה לאחר המועד
 שנקבע לכך, הופרה לאחר שעות
 אהדות ע״י המצרים. ההפרה נמש-
 כה כל שעות הלילה וחודשה בשעות
 היום. כוחות צה״ל חידשו אף הם
 את הלחימה. הפעילות העיקרית
 התנהלה בגיזרה הדרומית של ה-
 חזית המצרית, משני צידי התעלה,
 בין האגם המר לבין אתור סואץ.
 הכוחות המצריים במרחב הזה נותקו
 ממקורות ההספקה ומדרגי הפיקוד
 שלהם, הם סובלים ממחסור במים,
 וסימני ההתפוררות — המנוסה והכ-
 ניעה — שהחלו להתגלות עוד לפני
 כניסת הפסקת־האש לתוקפה, רבו

 ותכפו ביממה האחרונה.

 0 בחזית הסורית נמשך אתמול
 השקט היחסי, למרות העובדה, ש-
 סוריה עצמה לא הודיעה עד פה על
 הסכמתה לקבל את החלטת מועה״ב
 בדבר הפסקת־האש. השקט היה
 מוגבל לפעילות הגייסות על הקרקע.
 במשך פל היממה האחרונה ירו
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 הסורים אש ארטילרית, לסירוגין,
 בכל רוחב החזית.

 ניסיון סורי לכבוש מחדש את
 המוצבים שברכם החרמון, סוכל
 ונהדף, אחר שתקיפו מטוסי חיל
 האוויר את כוח המשימה הסורי,

 שהתארגן לניסיון זה.

ר י ו א ל ה  חי
 • אלוף בניטין פלד אמר את-
 מול, כי מצבו של חיל האוויר ה-
 ישראלי טוב, וכי הפוטנציאל שלו
 דומה היום, למה שהיה בתחילת
 הקרבות. על יכולת חילות האוויר
 של האדיב אמר אלוף פלד, כי זו
 משתקפת באבידותיהם — 480 מטו-
 סים, אשר רובם המכריע הופלו
 בקרבות אוויר. בעניין אבידותינו
 באוויר אמר מפקד החייל, כי שיעו-
 רן, לעומת מיסיפר הגיחות שביצעו
 טייסינו והתנאים שבהם בוצעו, הוא
 נמוד ב־50 אחוז משיעור האבידות

 של ח״א במלחמת ששית הימים.
 • מטופי חיל האוויר סייעו את-
 מול בגיחות תקיפה רבות לפעו-
 לות המנע של כוחות צה׳׳ל, במיו-
 חד בגיזריה הדרומית של חזית ה-
 תעלה, משני צידיה. בקרבות אוויר
 בחזיית זו הפילו מטוסינו 11 מטו-
 סים מצריים, ובקרב אוויר קצר ב־
 חזית הצפון הופלו 10 מטוסים
 סוריים. כן תקפו מטוסינו מסוף
 דלק תת־קירקעי גדול באיזור דמ-

 שק.

ית נ  בזירה המדי
 ® דובר משרד החוץ האמריקני
 אמר אתמול, כי משלוחי הנשק ל-
 ישראל נמשכים ללא שינויים, וכי
 לא היתד, כל התניה של המשלוחים
 בקבלת הפסקת־האש. דובר זה הו-
 סיף, כי לאחר שתשתרר הפסקת־אש
 בחזית, יהיה מקום לעיין ולדון
 בצמצום משלוחי הנשק לשני הצ-

 דדים הלוחמים.
 דברים שונים במשהו מסר ב-
 נושא זה משרד ההגנה האמריקני
 (הפנטגון). דובר המשרד קבע, כי
 חלה האטת־מה במשלוח המוטס של
 נשק מארה״יב לישראל, וכי יש
 להניח, כי האטה דומה חלה, במק-
 ביל, גם בהספקת הנשק הסובייטי
 למדינות הערביות. ייחד עם זאת
 נמסר מהפנטגון, כי ההאטה חלה
 רק במשלוח הנשק ברכבת האווי-
 רית, וכי אין שינוי במשלוח כלי
 נשק כבדים יותר, כמו מטוסים ו-

 טנקים, המתבצע באניות.
 9 מועצת־הכיטחון התכנסה את-
 מול אחה״צ (לפי שעין ישראל)
 לישיבה דחופה על־פי דרישת הנציג

 המצרי, אשר הטייל על ישראל את
 האחריות להפרת הפסקת האש. ה-
 נציג האמריקני, ג׳ון סקאלי, הביא
 למועצה הצעת החלטה מוסכמת גם
 על ברה׳׳מ ובה קריאה מחודשת
 לצדדים הלוחמים במזרח־התיכון
 להפסיק את האש ולהחזיר את כו-
 חותיהם לעמדות שבהן החזיקו בעת
 המועד המקורי שנקבע לתחילת
 הפסקת־האש. הצעתו כללה גם
 פניה למזכ׳׳ל או״ם לנקוט פעולה
 מיידית בעניין הצבת מנגנון פיקוח
 בינלאומי על הפסקת־האש. הנציג
 הסובייטי, יעקוב מאליק, תבע, כי
 לאור דחיפות העניין תיערך ההצב־
 עד. עוד לפני נאומי ההנמקה של
 הנציגים. אולם בשלב זה יצא הנציג
 הסיני, הויאינג הזאה, בהאשמה חרי-
 פה נגד ארה׳׳ב ובריהי׳מ גם יחד,
 העושות, לדבריו, במועה״ב כבשל-
 הן, בגלל המהומה שקמה, הפסיק
 הנשיא התורן האוסטרלי את ישיבת
 מועה״ב. בהתחדש הדיונים נערכה
 הצבעה ואושרה ההצעה האמריק־

 נית־הסובייטית.
ה הצטרפה אתמול י פ ו י ת  • א

 והמידע שזרם גילה את כוונות
 הצבא המצרי המובס. נסיון נואש
 להחזיר את השליטה על כביש סו־
 אץ־קאהיר. הארטילריה המצרית
 מפגיזה את כוחותינו באיזור. שריון

 מצרי נע לעבר כוחותינו.

 מטופי פנטום ממריאים, ובעקבו-
 תיהם סקיקהוקים עמוסי־פצצות. ה-
 שעה 09.00. המטוסים ממריאים. לא
 כולם. רק חלק מה״מסה״ שהשתתפה
 יום קודם לכן, כאשר חשבנו שזה
 יהיה היום האחרון של המלחמה.

 החמשים עובדים בקדחתנות. אי-
 זה קצב!

 אל שורת מדינות אפריקה, אשר
 ניתקו את יחסיהן הדיפלומאטיים
 עם ישראל. ההודעה על הניתוק נמ-
 סרה בשידור ראדיו מפי הקיסר

 היילה סילאסי.

ה נ י  במד
 • במליאת הכנפת, שהתכנסה
 אתמול לפנות ערב, מסרה ראש־
 הממשלה, גולדה מאיר, הודעה על
 הסכמת ישראל להחלטת מועה״ב
 בדבר הפסקת־אש. בדבריה הדגי-
 שה, כי הסעיף השני של ההחלטה,
 המאזכר את ההחלטה 242 המפור-
 סמת, קשור הפעם — לראשונה —
 במפורש, בפתיחה מיידית של מו״מ

 בין הצדדים על הסדר שלום.
 • ישיכה נופפת, מיוחדת, של
 הכנסת תתקיים, כנראה, עוד היום
 ובה תובא לאישור הצעת הממשלה,
 הנתמכת ע״י מרבית הסיעות, לדחות
 את מועד הבחירות לכנסת ולרשויות
 המקומיות מ־30 באוקטובר ל־11

 בדצמבר השנה.

 המתקפה המצרית נשברת
 טייס מדווה על פגיעות מדוייקות
 בשריון מצרי. ברור, שהמיתקפה
 המצרית נבלמת. לא! נשברת! טייס
 סקייהוק מדווח על פגיעות מצויינוית
 בריכוזי כוחות מצריים בסביבות
 העיר סואץ. האוייב נשבר. טייסים
 מבחינים בהצטופפות על הגשרים
 המשמשים דרך מפלט יחידה לצבא

 המצרי הנסוג.
 בעת ובעונה אחת קולט הבסיס

 ציוד חדש.
 רגיעה לדקות. בטייסת סקייהו־
 קים רגיעה ממושכת יותר. הטייסים

 יום קרב לאחר
 הפסקת־אש

 מאת יעקב כן יאמיר, כתב בטאון ח״א

 המצרים הפרו אתמול את הפפקת־האש, ומטוסי חיל האויר
 התרוממו, להגיה. למצרים צריף להיות בדור: הפרת הפסקת־
 האש יכולה להיות רק הדדית. גיזרת הקרבות התרכזה
 אתמול בפינה הדרומית של החזית, מול סואץ, ועל הככיש
 המוביל לקאהיר. מטוסינו תקפו שריון ויחידות צבא מצריות

 שניסו לתפוס עמדות ולשפרן.
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 מסוקים בקרב הצוקים
 לכיבוש מוצבי החרמון

 מאת כתב כטאון ח״א

 שעות ספורות לפני שהחלה הפסקת־האש בפועל בחזית
 הסורית, השלימו כוחות מחטיבת גולני ומהצנחנים
 את כיבושם של מוצבי החרמון בקרב ממושך ועקוב־
 מדם — ק ר ב ־ ה מ ג ע היחיד, אולי, עד כה, במלחמה
 הזאת. הלוחמים הרגלים כבשו וטיהרו לא רק את מוצב
 צה״ל בחרמון, שנפל ביממה הראשונה של המלחמה,
 אלא אף את המוצבים הסוריים בחלקו הצפוני של

 הרכס.
 בקרב זה, אשר עקר את הסורים
 ממאחזם המבודד האחרון ממערב
 ל״קו הסגול״, הוטל על יחידת

 (סוף מהעם׳ הקודם)
 מנצלים את הזמן. חלקם משתזפים.
 חלקם משחקים כדורעף. תלקם סתם

 מעיינים בעיתונים.
 מספר מטוסים באויר. לא רב.
 לא כמו שלשום. מידע על מצב ה-
 כוחות בגיזחה הדרומית, ממשיך

 לזרום.
 מעיר מפקד בכיר בחיוך לכתב
 ד״בטאון ש״חז־ר״ למבצעים: אתת

 עושת לנו את המוות!

 10 ״מיגים״ מופלים
 בקרב אויר

 בהמשך אומר המפקד שיש בי-
 כולתו של הבסיס לעשות עוד.
 בצפון שקט. לא לזמן רב. זורם
 מידע על הפצצת מסופי הדלק ליד

 דמשק. המסופים בוערים.
 תוך כדי ההפצצה מתפתח קרב־
 אויר. 10 מיגים מופלים. שניים
 מהם על־ידי מטוסים של בסיס־
 הקרב בו אני שחתה. שניים אלה
 יתופפו לעשרות המטוסים שאותה

 טייסת הפילה.
 המפקד מסביר, כי בסיסו מסייע
 לכוחות הקרקע בתעלה, בתקיפות
 צמודות הבהפצצת מה שנראה, כ-
 שרידי ״חיל המשלוח המצרי בסיני״.
 5 מיגים מופלים בתעלה. אין זכר
 לטילים. פד. ושם נשמע קולה של
 סוללת נ״מ. היא מושתקת מיד.
 המאמץ מופנה עתה לחיסול מיתוזמי

 חיל רגלים, טנקים, רכב, הכל.
 גם אתמול נמשכה המלחמה.

 מסוקים תפקיד־המפתח החיוני של
 הנחתת הצנחנים בשטח־ההיערכות
 להתקפה. בקרב, שהחל ביום ב׳
 אחר־הצהריים וארך 15 שעות תמי-
 מות, התנסו טייסי המסוקים בלו-
 חמה הררית תחת אש, אשר במה-
 לכה מיצו מעצמם ומד,מסוקים בי-

 צועים, שלא שיערו אותם מעולם.

 נחיתה במסתור
 צלע אחורית

 בע־יתם הראשונה של צוותי ה-
 מסוקים היתד, נתיב הטיסה. מיקו-
 מו הגיאוגרפי של רכס החרמון הג-
 ביל מאוד את האפשרויות והותיר
 פרוזדור־גישה צר. הנתיב נבחר אי־
 פוא כך, שיעבור ברובו בתוך קנ-
 יוני הרכס, אולם גם כך לא היה
 מנוס מחשיפת המסוקים לזמן קצר,

 לכיוון מעוזי המחבלים בדרומ־מזרח
 לבנון.

 הבעיה השניה נבעה מן הרא-
 שונה: זיהוי השטח שנבחר להג־
 חתת הכוחות — ב מ ד ו י י ק
. אי־דיוק ואיטיות ת ו ר י ה מ ב  ו
 עלולים היו לסכן את המסוקים ואת
 הלוחמים שבהם, שכן חיילי הקו-
 מנדו הסורי, שהחזיקו ברכס החר-
 מון, נמצאו בטווח כמה עשרות מט-
 רים בלבד מנקודת הנחיתה שנקבעה
 באחד ממסתורי הצלע האחורית של

 ההר.
 הבעיה השלישית נבעה משתי ה-
 ראשונות. הנחתת כוח־משימה חזק,
 בעל כושר־פעולה מיידי, חייב לה-
 טיל על המסוקים מעמס מירבי, ש-
 עלול היה להקשות על התמרונים
 המסובכים בשטח הקשה במיוחד —
 בתנאים שבהם עלולה תקלה במסוק
 להיות גורלית. היה זה עוד ס י כ ו ן
, שנטלו על עצמם טייסי ב ש ו ח  מ

 המסוקים.

 הרעשה סורית כבדת

 ביום ב׳, בשעה 2 אחר־הצהריים,
 לאחר ריכוך אוירי וארטילרי של
 היעד על־ידי כוחותינו, החלו המ-
 סוקים בהנחתת הצנחנים. בחירת ה-
 נתיב, דיוק הנחיתה ותפעולם של
 המסוקים העמוסים לעייפה — כולם
 עמדו להפליא במבחן. חיילי הקו-
 מנדו הסוריים על הרכס לא תפסו
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 מייד את המתרחש בקרבתם, אבל
 הארטילריה הסורית פתחה עד מהרה
 בהרעשה כבדה על כוחותינו. אותו
 זמן עצמו הופיעו מיגים מעל האיזור,
 וחמישה מסוקי מי־8 סוריים נושאי־

 קומנדו התקרבו אל הרכס.
 טייסי המסוקים לא הודאגו במיו-
 חד ; הם סמכו על מטוסי חיל־האויר
 — והיה על מי ועל מה לסמוך.
 שיבער, מיגים הופלו בקרבות אויר
 ושניים מן המסוקים הסוריים. מסוק
 שלישי התרסק ושני הנותרים מיהרו

 להסתלק.
 המסוקים השלימו ללא תקלה, את
 בניית כוח־ההתקפה של הצנחנים ב-
 שטה היערכותם. בהמראות הראשו-
 נות חזרה כבר פינו המסוקים את
 נפגעי ההפגזה, במהירות־שיא אף

 במונחי־הזמן של המלחמה הזאת:
 40 דקות מרגע הפציעה בצלע ה-
 חרמון ועד ההבאה לבית־ההולים ב־

 פוריה.

 רכבת אוירית מקומית

 ובעוד הצנחנים יוצאים אל יע-
-  דיהם, מוצבי ״ההרמון הסורי״, ו
 חיילי גולני לעבר מוצב החרמון
 הכבוש מידי צה״ל, החלה לפעול
 ״הרכבת האוירית המקומית״ של ה-
 מסוקים, כדי לתספק את לוחמי ה-
 קרקע בנשק יחידתי, ברכב, בתח-

 מושת, במזון ובמים.
 עם אור הבוקר, כשהגיעה הל-
 חימה על ראש החרמון לשיאה ו־
 מיגים מנסים להגיע אל מעל לכוח

 התוקף של צה״ל ומירז׳ים יורדים
 על המיגים מלמעלה, חידשו המ-
 סוקים את גיחותיהם בטיסה־רחיפה

 אקרובטית בוואדיות ובמצוקים.
 עוד בטרם שככו סופית היריות,
 החלו המסוקים נוחתים על פיסגת
 החרמון, בגובה 10,000 רגל, בקי-
 רוב — המקום הגבוה ביותר ש-
 נחת בו אי־פעם מסוק ישראלי (ה-
-  שיא הקודם היה הר־משה לייד סנ

 טה קטרינה).
*1 * * 

 כיבוש רכס החרמון היה קרב
 יחיד במינו, ובמסגרתו מילאו המ-
 סוקים משימה מיוחדת במינה. טיי־
 סיהם, שזכו לביטויי הערכה נדירים
 מפי הצנחנים, חשו כי מילאו תפ-
 קיד, אשר בו לא היה להם תחליף.

 הדף האנושי המרטיט
תר של המלחמה ו י  ב

 מאת מרדכי כדקאי, כתב בטאון ח״א

 פינוי הפצועים משדה־הקרב לבתי־החולים בלב הארץ,
 כפי שהוא מבוצע בימים אלה, יירשם כדף האנושי
 המרטיט ביותר של המלחמה האכזרית הזאת. השיטה
 מושלמת בפשטותה וביעילותה. אד מלבד סגולה
 צבאית־אירגונית זו, מונחת ביסודה גישה ייחודית —
 צה״לית, ויהודית במהותה — שעיקרה העיד הגבוה

 כל־כד המיוחס לחיי אדם.
 השיטה, כאמור, פשוטה להפליא:
 לוחם של כוהות־הקרקע נפצע ב-
 קרב. החובש, הנמצא אף ביחידת־
 המשנה הקטנה, הוא המגיע אליו
 ראשון וחובש אותו, פשוטו כמש-
 מעו. אלמנט הרפואה של היחידה
 מעבירו מייד אחרי־כן לאחור, אל
 החנת־האיסוף היחידתית. כאן נמצא
 רופא היחידה — רופא קרבי בעל
 הכשרה ואמצעים מתאימים — ה-
 מאבחן את מהות הפגיעה ואת חומ-
 רת הפציעה, מבצע את פעולת־החי־
 רום הרפואית המקצועית, ולפי ה-
 צורך מזעיק הוא עזרה בפינוי אדרי.
 פנייתו נקלטת על־ידי נציג המעי
 רך הרפואי של חיל האויר. לפי ה-
 הנחיות והמידע שבידיו מטיל הוא
 אה ביצוע הפינוי על מסוק אחד מ-
 רבים כשבהם צוות רפואי, רופא/ים

 והובש/ים.

 המסוק נוחת
 המסוק פונה הישר אל הנקודה,
 שממנה יצאה הפניה, ובעודו באויר,
 מכשירו הצוות הרפואי בעזרת המ-

 כונאי המוטס לקליטתם הנאותה של
 הפצועים. המסוק נוחת, אוסף את
 הפצועים ומביאם לבית־חולים־שדה

 משוכלל.
 בשדה־תעופה סמוך נוחתים מטו־
 סי־תובלה נושאי צוותים רפואיים
 שהוזעקו לפי פניה מבית־חולים־
 השדה, כדי להעביר פצועים, שמצ-
 בם מחייב ומאפשר זאת, משדה־
 תעופה במרכז הארץ, ומשם, ללא
 שהיות מועברים הם בדרך הקצרה
 והמהירה ביותר — אם דרוש הדבר,
 במסוק — לבית־החולים העורפי, ה-
 ערוך להגיש להם את העזרה וה-
 טיפול המשוכללים ביותר שניתן ל-
 העלותם על הדעת מהבחינה הר-

 פואית.
 חיל האויר מייצג איפוא במערכת
-  פינוי זו את היסוד החיוני של ה
ת — באמצעות המסוקים ו ר י ה  מ
 ומטוסי התובלה, אשר לא ישובו
 משום טיסה באיזור החזית בלי לש-
 אול ולבדוק אם ואיפה נדרשים הם
 לפנות פצועים, ובאמצעות הרופאים
 המוטסים, היודעים, כי בהם מות-
 נים, במידה יתרה, סיכוייו של ה־

ם י ק י נ ב ו ג  ה
ם י י ב ר ק ל ה  ש

ם י י ב ר ק ה  ו
ם קי י נ ב ו ׳ ג ל ה  ש

ם 5 ש- ה  מטוסי אויב רבים, מ
ל בגיזרה המצרית, ו מ ת  הופלו א
ם העדכני של פעילות כו  הוא הסי
 הנ״מ שלנו. האנשים שמאחורי ה-
 הישגים אינם אנשי הזוהר. דומה
 שאנשים אלה שעד לפני זמן קצר
ם, אף י ל התותחנ ק מחי ל  היו ח
 אינם מכירים עדיין במלוא ערכם
 ובמלוא השבת המגיע להם. אומר
: ״יש הרגשה שאנחנו ׳  סג״מ א

ם לחיל אויר.״ י תחנ  משהו בין תו

ם אולי היחי- ד ודאי: ה ח  דבר א
ם באורח קבע  דים בחיל המקבלי
ספת שדה. אנשי ה־20 מ״מ ו-  תו
 אנשי ה־40 מ״מ שוכנים בשדה
 ימים ולילות. הם ישנים באוהלי
ם ליד העמדה, מתבו- י  שדה קטנ
ם שב-  ננים, ברגעי הפנאי המעטי
 כוננות, בטלוויזיה המוצבת על ה-

 קרקע החולית.
ל ב־4.45, לפני ה-  יומם מתחי
ם ב־4.45, לפני ה- י מסתי  זריחה ו
 זריחה. ועל אף הכל, בכל תנאי,
 בכל מחיר — עליהם לדייק. דייק-
 נות בנ״מ פירושה עבודת צוות מתו-
ת להפליא. טעות זעירה של מ  א
ת הפגיעה  אחד עלולה להכשיל א
ם יודעים זאת ה ס האויב. ו  במטו
 היטב, אנשי מערכת המכ״מ, אנשי
ם. ללא י  הקשר, הטכנאים, התותחנ
את  הרף הם יושבים ומצפים לקרי

 כוננות הירי.
ת ת תוצאות הציפיה מספרו א  ו

 העובדות.
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 פצוע להישרד בחיים, לצאת בנכות
 מצומצמת ככל!האפשר או לשוב ל־

 איתנו לחלוטין.

 פינוי בהיטס
 הרפואה בחיל האויר מורכבת מן
 האלמנט הרפואי הקבוע בבסיסים ;
 מן התגבור ברופאי־מילואים בעיתות
 לחימה, כדי לענות על צרכי הבסי-
 סים בספיגת פגיעה, אם תקרה, וב-
- י פ  טיפול בנפגעים ; וכן יחידות ל
י ב ה י ט ס — הביטוי העיקרי ו  נ

 של הרפואה האוירית.
 אלו הן היחידות של רופאים ו־
 חובשים, רובם •אנשי מילואים, ה-
 עוסקים גם בימי רגיעה בפינויי חי־
 רוט, בימי לחימה גדלות היחידות
 לממדים אופטימליים, אשר הם ה-
 מעניקים להן את גמישותן הגבוהה.
 כיום, לאור התפתחות זירות הל-
 חימה, פועלות היחידות באמצעות
 שלוחות הנמצאות בפאתי החזיתות,
 כאשר הצוותים הרפואיים מחליפים
 מקומותיהם תוך ליווי פצועים. גמי-
ל כ  שות זו מאפשרת להזניק ב
ה ד י מ ה צוותים רפואיים ב ע  ש
. לגמי- ם ו ק ל מ כ ל ת ו ק פ ס  מ
 שות אירגונית זו יש להוסיף את
 נכונות הרופאים והחובשים — ול-
 עתים את מאבקם — לבצע פינויים
 רבים מן הנדרש מהם, כפי שעושים
 עמיתיהם למבצעי הפינוי, טייסי ה-

 מסוקים וההובלה.

 דף בצה״ל
 הפינוי בהיטס מקובל ברוב הצ-
 באות המתקדמים בעולם. אבל שי-
 בוצם של רופאים (ולא רק חוב-
 שים) בכל מסוק ובכל מטוס המ-
 בצעים את הפינוי, נעשה רק ב־
 צה״ל. דבר זה משקף ערכים חב-
 רתיים ישראליים, היונקים מן ההת-
 ייחסות היהודית לקדושת היי־אדם.
 צה״ל, פשוט, איכפתי יותר׳ מקפיד

 יותר ומתאמץ יותר בתחום זה.
 הרופא המוטס אינו נדרש לבצע
 ניתוחים דרמתיים. את אלה הוא
 משאיר לבתי־החולים בעורף. ברוב
 המקרים יכול הוא להסתפק בהש-
 גחה רפואית על הפצועים, שקיבלו
 טיפול מעולה מידי הרופא הגדודי
 בשדה, או אהר־כך בבית־חולים־
 השדה. עליו לדאוג, שלא תחול הי-
 דרדרות, ושיגיע הפצוע לבית־החו־
 לים במצב טוב ככל האפשר. לרוב
 מתבטא הדבר בתיקון חבישות וקי-
 בועים, אבל לעתים נדרשו הרופאים
 לבצע החייאות ואף התערבות כי-
 רורגית ובלמו בכך משברי־פתע ב-

 מצב הפצועים.
 רובם המכריע של הרופאים המו-
 טסים הם אנשי מילואים, המשרתים
 ביחידתם מזה שנים ומרעננים בה
 את מיומנותם, לכולם ותק, אך יש

• י א צ ו ה • ר ו ג נ ה  מ

ב ר • ק ס ו ט  מ
 קצין בביר של חיל האויר, הממונה על נושאי חיל האויר
 במעשיה האוירית, אומר: ״חיל האויר מעריך היטב את
 התרומה של התעשיה האוירית בהשמשת מטוסים פנועיב.
 השירות של התעשיה האוירית ניתן במהירות ובדמה טבנית
 גבוהה מאד״. התעשיה האוירית לוחמת עתה בשתי חזי-

 תות. בחזית אהת, נמשך הייצור והתיפעול האזרחי.

 בחזית השניה הדפוסים הם מל-
 חמתיים. במרתף אחד הבניינים הו-
 קם ופועל ״בונקר הפיקוד״, בתוכו
 פועלים נציגי האגפים השונים של
 התעשיה. קווי טלפון רבים, טלפרינ-
 טר ומספר מזכירות, מקשרים בין
 ה״בונקר״, לבין יחידות הביצוע של
 התעשיה ומפקדת חיל האויר, הקו-
 בעת את סדר העדיפויות בביצוע ה-

 תיקונים הדרושים.

 לכושר ההמצאה אין גבול
 סיסמה מתנוססת על אחד הקירות
: ״החזרת שמישות של  בהנגר ענקי
 ציוד קרב״. מהנגר זה יוצאים מטו-
 סי קרב, לאחר שעברו את כל תה-
 ליכי השיפוץ, התחזוקה והחזרת
 שמישות. לכושר ההמצאה של אנשי
 ההנגר אין גבול. העבודה במשמרת
 אחת נמשכת 12 שעות. התוצאה:
 אחוז מכריע של ציוד קרבי שנפגע
 הוחזר ליחידות הלוחמות של החיל
 בזמן קצר. הנגר ענקי זה מרכז
 בתוכו מיגוון של עשרות בעלי מק-
 צוע — מכונאי גוף, פחחים, חש־

j ״החזית חשניה״ של 
 התעשייה האוירית. ד

 שוני בוותק. שניים מתוך העשרות
 היו החלוצים — הם שפינו בדרך
 האויר (אז, במטוסים קלים) צנ-
 חנים פצועים מקרב המיתלה במע-
 רכת קדש. אחרים רכשו את נסיונם
 במלחמת ששת־הימים ובתקופת ה־
 התשה ואף החדשים יחסית, הצלי-

 חו לצבור נסיון.

 נחיתה תחת אש
 בין הרופאים המוטסים לבין צוותי
 המסוקים והמטוסים נוצרו לא רק
 יחסי שיתוף־פעולה אלא גם הס-
 תגלות הדדית. הטייסים למדו הת־
 השבות־יתר בפצועים — לטוס בגו-
 בה מתאים, טיסה חלקה ובנתיבים
 מקוצרים, ולבצע את הנחיתות הר-

 כות ביותר שניתן להפיק מן המטוס.
 והרופאים, מצידם, יחד עם החוב-
 שים, למדו לבצע תפקידם בתוך חל-
 לו של מטוס תובלה ובחללו •המוגבל
 יותר של מסוק, ולחשוף עצמם, כמו
 צוותי המסוקים הנוחתים בשטחי

 הלחימה תחת אש.

 מערכת הפינוי בהיטס, המתחילה
 ברופא הגדודי ומסתיימת בבית־
 החולים העורפי, משיגה לא רק את
 יעדה הרפואי. מעבר לכך, מעניקה
- ו ח  היא ללוחם העלול להיפצע ת
, שידיים נא- ה א ל ן מ ו ח ט ת ב  ש
 מנות ומכונה משוכללת ערוכות, מו-
 כנות ומזומנות, לעשות למענו הכל,
 לפי קריטריונים רפואיים, אירגו־

 נייב ואנושיים גבוהים ביותר.
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 מלאים, אלקטרונאים ועוד. התיאום
 בין המקצועות מלא, יעיל, מהיר.

 בהנגר אחר נוכחנו כיצד מח-
 ליפים כנף פגועה של מטוס. מנהל
 ההנגר נזכר כי כאשר פרצה המל-
 חמה היו בהנגר זה מספר מטוסים
 לטיפול שגרתי. בשעה 1800 באותו
 יום יצאו המטוסים הראשונים ליחי-
 דות הלוחמות. למחרת כבר החלו

 להגיע המטוסים הפגועים.
 בהנגר אחר עקבנו אחרי שיפוץ
 מסוקים, להבי־מסוקים וחלקים אח-
 רים. הנגר זה הוקם לאחר מלחמת

 ששת הימים.
 למפקדת חיל האויר עיקרון מנחה
 בקביעת העדיפויות לתיקון הציוד
 הפגוע. לתקן קודם־כל את הציוד
 שניתן לתיקון מהיר, תוך הקפדה

 על רמה, טיב ואיכות.
 ביטוי למסירות ולמאמץ של אנ-
 שי התעשרה האוירית נמצא בדב-
 ריהם של אנשי החיל שבמקום:
 עובדי התעשיה האוירית מודעים ל-
 עובדה הפשוטה הקובעת שבמידה
 רבה מאד יהיה הניצחון תלוי באותו
 ציוד יקר שיוחזר לשמישות ולקרב.

 כאילו לא קרה דבר...
 וזאת דורון רוזנבלום, כתב בטאו! ח״א

 יום לאחד הפפקת־האש המיועדת, לאהד שעות הבוקר, בהן
 היתה אתנחתא מפויימת בבפים חיל האויר גו שהיתי —
 הלבה והתבררה העובדה, כי עקב הפרת הפפקת־האש על
 ידי המצרים, המלחמה עדיין נמשבת באילו לא אירע דבר.
 אי־לכך המשיבו אתמול מטופינו להמריא בזה אחד זה
ת הפצצות שיזרעו הרם נופף  בבימים ימימה, נושאים א
 גבוהות האויב המצרי, המתעקש להמשיך בלחימה, למרות

 שכל שעת לחימה גורמת להרעה נופפת במצבו.
 טייסי הפנטום, שחזרו ממשימות מטוסי התקיפה זורעים הרם ככל

 ההפצצה שלהם, סיפרו, כי השמים
 אמנם נקיים מטילים, אולם אש
 נ״מ צפופה עדיין נורית לעבר
 מטוסינו ע״י כוחות האויב הלוח-
 מים כמעט ביאוש להיחלץ מטבעת
 כוחותינו ההולכת ומקיפה אותם ב־
 גיזרה המרכזית, ומנתקת כמעט
 לחלוטין את הכוחות המצריים
 בעבר המזרחי של התעלה בגיזרה

 הדרומית.

 שניתן: בכוחות השריון, בסוללות
 נ״מ, בחיל־רגלים, במפקדות, בכ-
 בישים ובמיתחמי ארטילריה. על
 אי־קיום הפסקת האש יצטערו ה-
 מצרים מאד, שכן במוצאי ״היום
 שאחרי הפסקת האש״ כמעט הש-
 לימו כוחותינו את הקפת האגם
 המר הגדול מצידו המערבי, ובכך
 מנתקים הם לחלוטין את הכוח
 המצרי בגיזרה הדרומית שבסיני.

 מילון טייסים ־ עברית עברת ־ טייסים <חלק בי>
, כתבת בטאון ח׳׳א י נ א ר ז מ  מאת ת

 אובר-פלואו — מילוי יתר• כשממלאים
ם יותר  יותר מדי בדלק, או שכבר ממולאי
 מדי בדלק או במילוי אחר, כנאמר: הכל

 תלוי בטיב המילוי.
 ביצועים — יכולת מעולה לתפעל,
 כשרון מעשי (איזה משוגען יש לו ביצו-

 עים אדירים בכינור).
 בארלרולים ־־ להתארגן חזק, להש-
ם רולים, להתגלגל ת ס  תדל יותר מאשר ב
 במטרה עיקשת להשיג מטרה עיקשת (כל
 הערב עשה סביבה בארלרולים ובסוף לא

 הצליח להתיישב).
סה שמראש ידוע שלא  גיהוץ — טי
 יהיו בה הפלות, לא יהיו קרבות-אויר,

 והיא ישרה ואופקית, אלגנטית.
 מפסק חד-כיווני — אחד שמסוגל
 לעשות הרבה, אבל כל דבר לחוד. אחד
 אחד (צ׳, או שהוא מדבר או שהוא שומע.

 לא יכול לדבר וגם לשמוע).
 סנסורים — (מאנגלית: סנסור —

 מחוש) חושים מאומנים.
רים לא-נורמליים. איך  ג׳ יש לו סנסו
 שראה אותי מחייכת אליו, לא היה צריך

 יותר.
 עז — 1) הכנסת רעיונות שאינם שיי-

 כים לזמן ולמקום. המונח שאול, לדברי
 טי, ממחדשיה הנודעים של שפת ח״א,
 מסיפורו של י.ל. פרץ על הרב והעזים
 (החניך הזה מלא עזים, אין לו הרבה

 סיכויים).
 2) הכנסת דבר לא רצוי לשיגרת ה-
 חיים (שלחו אותו למטה וזאת היתה
 כזאת עז בשבילו! אבל בסוף התברר שלא

 נורא, הוא בהדרכה).
 פירוטכניקה — מריחה.

 יכול להיאמר בשימוש אינטלקטואלי
ת הנושא עם המון פירוטכניקה).  (הציג א
 ויכול להיאמר כתמרור אזהרה (נחמדה
 נחמדה, אבל תיזהר מפירוטכניקה על

 הצוואר אחרי הנשיקה).
 פראי — בעל יכולת ביצועים מעולה.

 (ט׳ יש לו חידושי-לשון — פראי 1)
ם מימי  קטפולטה — כלי נשק קדו
 הרומאים. בהשאלה: צריך לשים אותו

 על קטפולטה ולשגר.
-  שבור — בקרבות אויר : שבור ממטו
ם במטרה להיחלץ או סי ם או אל מטו  סי

 להתיישב. שם עצם: שבירה.
לת המלחמה היא התיישבה  (מאז תחי
 עליו 200 מטר, שום שבירה שלו לא

 עוזרת. הוא לא נחלץ).
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 011 מ״ס־קרב ביום ״הרגיעה״
ן ו ש א ו  מאת תמר זאבי, כתבת בטאון ח״א ה

 ערב הפסקת האש, היה א., טייס־קרב, חצוי ברגשותיו. היתה
 לו הרגשה של ״שבת״ פתאומית לאחר עזי עבודה אינטנסיביים.
 עם זאת היה רגוז. הנה, הקרקע נקייה מסוללות טילים, מערכי
 הנ״מ משותקים ברובם — הזדמנות נדירה לסיים את המלאכה
 בשלמותה, להכות באויב מכה ניצחת. והנה, לנגד עיניו נוטלים
 ממנו את ההזדמנות, את תחושת העשיה המושלמת. זמן מועט
 לאחר שהפסקת האש היתה צריכה לחול רשמית, הבינו המצרים
 ללבו של א., פתחו באש. וכך, החל יום ״הרגיעה״ הראשון של

 א., לאחר ״הפסקת־האש״.
 אור ראשון. א. פוקח כמעט או-
 טומטית עיניים מנומנמות. אך הוא

 יכול לעצמן שוב. אין ממריאים•
 אמחת הבוקר — ליד השולחן
 המאורך הסמוך למועדון׳ אשר ב-
 דקדקנות ובטעם שבו הוא ערוך,
 מזכיר שולחן אוכל בשרתון, יושב
 א. ופורס לעצמו פלחי פלפל ועג־
 בניה לסלט. אין הוא מספיק ״לבל-
 בל״ את הסלט, והוא נקרא להדר

 תדריכים.
 לפני המראה — בתדריך מופיע
 שמו של א. כמיועד לטיסה. צריכה
 להתבצע תקיפה בסוריה. בטרם צאתו
 אל המטוס הוא נשען אל מעקה
 המועדון, רוכס את רוכסן חליפת
 התאוצה, מחליף כמה מילים. הכל

 בסדר.
 כמשימה — באיזור המטרה, נר-
 אות היטב פגיעות מטוסי התקי־
 פה. ״עושים עבודה מדוייקת,״ הו־
 לפת המחשבה בלבו ובדיוק בשניה
 זו הוא מבחין במיגים בגזרה ה-

 אחורית.
 מגע — א. נכנס למפגש, קרב

 יירוט עם מטוסי האויב.
 יירוט — 4 מיגים חולפים ליד
 מטוסו של א., משליכים נתיקים,
 נכנסים לפניה חדה ושומרים קשר־
 עין עם הזוג האחורי. א. מתחיל
 לסגור מעלות. בו־בזמן הוא רואה
 שמס׳ 2 שלו משגר טיל. הטיל אי־
 נו פוגע במטוס האויב. א. נמצא
 במצב יותר טוב מבן הזוג׳ מבקשו
 ״לצאת הצידה,״ משגר — ופוגע.

 המיג מתרסק.
 בעבור שניות — מיג נוסף בגזרה
 קדמית. הוא ״מארגן״ התיישבות
 מאחור ומשגר טיל נוסף. מטוס

 האויב נפגע. הטייס נוטש.
 כמועדון הטייסת — מיזוג־אוויר,
 כורסאות רכות. שקועים בהן ״ה־
 מקורקעים״ לשעה קלה ופקידות
 הטייסת (איזה מקבץ של חן!).
 מעל־גבי תקליט מסביר אריק א״נ־
 שטיין בפעם המי יודע כמה שהוא
 התכוון לגפן כמו גפן ולא לגפן

 כמו גריוואס. צחוק הגורל, בדיוק
 ברגע זה נראה בפתח הדלת הכלב
 של הטייסת השכנה. נראה מבסוט
 למדי, ולא בכדי. גם בטייסת של

 בעליו נרשמות ברגעים אלה ד.פ־
 לות בשרשרת.

 הודעה ברמקול — א. דיווח על
 הפלת שני מיגים! כהרף עין מת-
 רוקנות הכורסאות. מזנקים אל פתח

 המועדון.
 גלגול נצחון — שיער מתנופף
 ברוח, עלי שלכת (כן, סתיו עכ-
 שיו...) מתעופפים במעגל מסחרר
 ועצי האקליפטוס נרכניס ברוח כש־
 א. חולף מעל בגלגולי־נצחון רוע-

 מים, מסחררים.

... 1<17? 
א — נודע לו, כי לאחר שאתיופיה ניתקה את יחסיה עם ישראל, ו  ה
 שלח בני, הארית של פקוד המרכז, מברק מחאה לעמיתו

 גור אריה יהודה באדיס־אבבה
א — חישכ ומצא, כי השמדנו עד כה כ־50 מטופי אויב יותר ו  ה

 מאשר כמלחמת ששת הימים
א — ציפה אתמול לטרמפ ואף נהג לא אסף אוחו. לפתע תפס ו  ה

 את הענין. ברדיו נשמעה ההודעה על הפסקת־האש
א — נוכח, כי היא אש והוא לא הפפיק אותה ו  ה

א — הנשיא סאדאת, במצבו, נזכר לפתע בידידו נאצר שהיה ו  ה
 בכיס פאלוג׳ה

א — מאיד לנפקי תרם מיליון דולר לישראל. כאשר נתן את ו  ה
 הכפף לחש לעצמו: ״לא לתרום בשעה כזאת לישראל זח

 ממש פשע׳/
א — מוכן להמר על מטוס אחד שיטוס גם לאחר שנת 2000: ו  ה

 ה״דקוטה״
א — הנציג הסיני במועצת הביטחון, מספרים עליו׳ כי דיבר ו  ה

 אמש עם יוסף תקוע אידיש
א — שמע שמרלון ברנדו יבוא בקרוב לסייע למאמץ המלחמתי י  ה
 של ישראל. סוף סוף יהיה בכל ברית־מילה של בני מגוייסינו

ק ראוי לשמו ד נ  ס
א — טחב בהאפלה מכונית שחנתה ליד כפיפו. כאשד הגיע ו  ה
 למגרש החניה של ביתו נוכח כי נהג כל הדרד כמכונית שלו

 שנסחכח
א — שמח בחלקה ו  ה

א — מאליק הדופי ממועצת חכטהון טוען פי הפרה גפה של ו  ה
ע ו ק  הפסקת האש היא גם השם ת

א — עובד כמתנדבת ביחידת ח״ן ו  ה
א — פקח־תיסע. כל יום צועק על הנהנים: ״נו, תיפע ככר! ו  ה

 תיפע ככד!״ — — —
א — אחראי על כל לוחות החשמל ביחידה, על תקן פקק — ו  ה
 •הוא — מועמד קדאפי הלובי, שלא זכה עד כה לאיחוד עם מצרים
 עתיד להציע לישראל איחוד חלקי שיכלול את השטחים

ה המערבית בהם התבשם כוח המשימה שלנו ו נ  כ
א — החייל הישראלי במבואות איסמעיליה נתבקש להנמיך את ו  ה

 קול מקלט הרדיו, לבל תופרע מנוחת השכנים
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 גלגול אחד.
. . . ם י י נ  ש

. . . ה ש ו ל  ש
ל י ג ר ם כ י ד ! 

 מסתבר שא. טייסנו, אמנם היחיד
 שהפיל שניים במשימה זו, אך אינו

 היחיד שהפיל.
 נחיתה — א. מכותר מכל עבר.
 מפקד הבסיס לוחץ את ידו, חבריו
 לוחצים את כתפו — והוא אינו
 נחלץ. רחמו על הבחור׳ רבותי!
 לא עוזרת שום תחינה. מתקפת ה-
 נגד המאסיבית מתחילה כעת. א.
 אינו נראה כובל, מקבל באהבה

 את נשיקות הבנות.

 צהריים — לאחר תחקיר, נינוח,
 חייכן, יושב א., ליד שולחן המוע-
 דון, מתחיל משום־מה דווקא בלפ־
 תן. ובעודו נהנה מטעמו המתוק,
 הוא נעשה לפתע מרוכז מאוד, שו-
 אל את פקידת המבצעים: ״מתי

 המשימה הבאה 1״

 ככית־הספר הטכני של חיל האויד נמשכים הקורסים ל-
 הכשרה ולהדרכה מקצועית בתחזוקה וכאלקטדוניקה כבימי
 רגיעה. מטרת הקודפים היא להכשיר צוותי קרקע ותחזוקה
 לציוד הקרב הנלחם בחזיתות פיני והגולן, וכן לתחזק את

 הציוד החדיש הזורם לארץ.

 מפקד בית־הספר הטכני מציין,
 כי ההדרכה ב״טכני״ של ח״א לא
 נפסקה על־אף המלחמה והפעילות
 האינטנסיבית שנוטלות בקרב יחידות

 חיל האויר.
 עם פרוץ המלחמה, שוגרו חלק
 מהמדריכים של בית־הספר לתגבר

 את יחידות התחזוקה בבסיסים.
 פעולות אלו לא שיבשו את מס-
 גרות ההדרכה וכבר ביום השישי
 למלחמה חודשו הלימודים, וחניכי

 ביה״ם לאלקטרוניקה נקראו לספסל
 הלימודים. בלשכות הגיוס נמשך
 רישום החניכים החדשים, ואתמול
 התקיים המיון למסגרות ההדרכה

 השונות.

 חניכי בית הספר הטכני
 של ח״א נקראו לשוב ל-

 ספסל הלימודים.

א — ליקק גלידה מתקתקה כאיזור האגם המר ו  ה
א — כתב (צבאי) במילויים של פרקר ו  ה

א — בעקבות החלטת מועצת הכטחון אמש, התנדב להיות ראש ו  ה
 המשהיפיט מטע0 האו״ם כחזית הדרומית. גנרל אידי אמין.
א — טם אתמול במבנה בהתאם להחלמת מועצת הבטחון 242 — ו  ה

 חג — רביעיה — זוג
א — דני קיי ביקר כיחידת ח״ן. מיד לאחר מבן בוצע פינוי ו  ה

 נפגעות
 משה הדר

א — במצוקה. לא נותד לו מקום על גון־ מטופ הקרב לכמלי ו  ה
 ההפלות

ל ו ה ך ב ו ש מ א — קבלן הבנין שלא גויים ממשיך ל ו  ה
א — פיפר בי לקיפינג׳ר ולבני פמלייתו שהגיעו לישראל קראו ו  ה

 כקיצור: ״פיירת קיפי״
א — שמע את תחזית מזג האויר בתעלה: ״מהפסקה עד אש״. י  ה

 הוא ־ מחפש
 את

 הפסקת האש
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 שרות ממטבחו שר מושיקו
, כתבת בטאון ח״א ן ט ב ת ל י מ ל ו  מאת ש

 כאחד מחדרי המבצעים של חיל האויר, מתרחשים דכריט
 הפוכים. עוד בטרם רמזה הקיכה רמז קל, מזדרז מושיקו
 צעד קדימה ו״מחזר״ ממש אחדי ההבר׳ה בשירותיו. מו•
 שיקו מתאמץ נואשות להכתיר את גאוותו על העבודה הנר
 קיה שאירגן תוך זמן קצר כיותר במקום. ״הנה״ הוא עוצר
 את אחד המפקדים, ״תשאלו אותו, בהייך תגיד, איך אתם
 מכפוטים מן השירות?״ למען האמת מותר לו ״להשוויץ״
 קצת, בייחוד כאשר הוא רואה את כמויות המזון הזורמות
 נון־פטופ אל חדרי המבצעים ומתחפלות כין רגע — כמויות

 רציניות של פנדוויצ׳ים וכופות שתיה.

י - ד ו ס ק ה ש נ  ה

ם ד  א
, כתבת בטאון ח״א ר זאבי מ  מאת ת

 ראיתי אותו מכתיב מטרות, מוציא פקודה לפעילות באיזור
 שבין תעלת חמים המתוקים לתעלה.

 הוא מנהל את המלחמה בשלווה שאין גדולה ממנה.
 במהירות אלקטרונית, בקול שקט, הוא משיב לשאלה

 ממרחקים: ״הבנתי, המתן.״
 אתמול היכה בהם ללא רחם, גם שלשום, גם לפני.
 מאז היום הרביעי למלחמה כבר פסק מספור את המיגים

 שהורדנו. בקולו השקט מכתיב הוא את ההמשך.
 אדם מוזר. בתוך השניות הנחרצות מחייך חיוך טהור
 ומבקש מהיושב לידו: ״גש אתה לשם, במקום הבנות. להן

 קשה לפתוח את הדלת.״
 אדם מוזר.

 אדם.

 :בחדרון ליד היציאה, הציב מו־
 שיקו שני שולחנות ארוכים, עלי-
 הם ׳מונחים בתדירות של 24 שעות
 ביממה, ערימות ערימות של פרו-
 סות לחם מרוחות — מחכות ל־
 ״זיווג״ מתאים ביניהן: גבינה
 צהובה, גבינה לבנה, טונה, סרדי-
 נים, בשר, ירקות. בפינה אחרת —
 לחמניות ריחניות עם צנצנות שמ-
 נת, ארגזי ירקות לסלטים קלים
 וקנקני קפה ומיץ. ״אתמול״, מס-
 פרת אחת הבנות האחראיות על
 הגשת הכריכים, ״קיבלנו תרומה
 של כריכים ,מגרים׳ ממלון היל־
 טון — הכל התחסל כהרף עין״.
 כל זה בא כמובן ל״לפני הארו-
 חות״. ״ביז־ארוחות״ אלה, מחו-
 שבים היטב על כל ציריהם אצל
 מושיקו. הנה, למשל, הוא דואג
 שהחבריה יקבלו הרבה דברי חלב
 — משופרא דשופרא וכן המון
 ממתקים, ״זה אינו סוד שהם עוב-
 דים קשה מאד, וכדי להחזיר את
 כמויות המרץ שהם מוציאים, צריך
 להאכיל אותם בהרבה דברי חלב,
 (זה חשוב לעיניים) והרבה סוכר
 (זה מצויין למוח)״ הוא קובע ב-

 החלטיות.

 גם באמצע הלילה —
 מרק חם

 ״כאשר המאמץ בעבודה רב, גדל
 העומס על חדר האוכל. אוכלים
 נון־סטופ. המטבח שלנו שולח את
 הארוחה לחדר הסנדוויצ׳ים וכאן
 מארגנות הבנות את המנות בצלחות
 חד־פעמיות ומגישות. הכל היג-
 ייני כך שיהיה תיאבון לאכול.
 גם באמצע הלילה מגיע מרק חם,
 חלב הם וארוחות מלאות. זה דבר
 ידוע, יש אוכל יש מורל״ מושיקו
 שוטח בפנינו את הקונספציה הב-

 סיסית של החיים.

 טייס
 אריב
 בנעלים
 חצאיות

, כתב בטאון ח״א ך ו ר ן כ ו נ ר  מאת א
 בשבת, לקראת שעות הצהריים, הוזנק הליקופטר שלנו לחלץ
 מפפר חיילים ש״נתקעו״ כין כוחות האוייב לבין כוחותינו
 בצד המערכי של התעלה. מהפר הטייפ: ,,טפנו ככיוון ה-
 משוער. מעלינו טפו פנטומים ואתה יכול לתאר לעצמך מה

 רב הכטחון כשמעליך מטופי אימים שכאלה.
 ״בשלב מסויים הבחינו הפנטומים
 באנשינו וצללו אליהם בנענוע כנ-
 פיים. טסנו בכיוון, כשלעברנו משו-
 גרים טילים פה ושם ומעלינו מת-

 עופפים פגזים למאותיהם.

 טייס־המשנה הסתכל כל הזמן
 סביב וראיה לפתע טיל פא־6 רץ ל-
 עבר הפנטומיב. הטייס שבר והטיל

 נסק כלפי מעלה והתפוצץ על ריק״.
 כשהגיע המסוק ונחת, רץ לעברו
 אחד מאנשינו ואמר: ״יש לנו עוד
 אחד משלהם.״ היד דקות, הועלה

 למסוק טייס מצרי.
 טייס זה אשר הופל במטוס מיג
 21, נראה כאילו ירד לטייל. לגיחה
 מבצעית זו יצא בנעליים חצאיות

 ובגרביים לבנות. כך גם נתפס.
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ץ א ו ר ס י ע י ה ר ב ר פ ׳ ב ת ת ח  נ
 מאת דן כפלו, כתב בטאון זז״א

 קו הפסקת האש בגיזרה הדרומית בצידה המערבי של
 התעלה היה אתמול לקו מלחמה מובהק. כך לפחות,
 הוא נראה מנקודת התצפית של המסוק שאליו הצט-
 רפתי ושיעדו העיר סואץ. לאחר שהפרו המצרים
 אתמול שוב את הסכם הפסקת האש — כנראה כדי
 לשפר את מצבה של הארמיה השלישית, הכלואה ב-
 גדה המזרחית — התלקחו הקרבות במקומות רבים,

 הגיעו עד לעיר סואץ, ואפילו דרומית ממנה.
 מסוק הוזעק לפינוי פצועים בס־ חבריה חוזרים לעמדותיהם ובמקומם

 ביבת סואץ בשעה 15.00. לא עבר באים אחרים.
 זמן רב והמסוק :נכנס לזירת הקר־ עוד יום של הפסקת אש שלא

 בות ממש. בצד מזרח השתרע דיי כובדה על ידי האויב.
 מרחב הרגוע של האגם המר, עם
 >־וניות הכלואות בו מאז המלחמה
 הקודמת ושטח רחב של צמחיה טרו-
 פית. ואילו מן המערב — ההיפך
 הגמור לתמונה אידיאלית זאת: קו
 עשן ואש, תנועה בלתי פוסקת של
 שריון וחי״ר שלנו. עוד מעט וגם
 מתחתינו הופיעה בימת הקרבות ש-
 פסקו לא־מכבר. הפעם זוהי תמונה
 מוכרת לכל אלה שזוכרים עוד את
 סיני ממלחמת ששת הימים. טנקים
 מצריים שרופים שעדיין מעלים עשן,
 סוללות ארטילריה עזובות, טילי
 סא־2 שלא נורו ונשארו פזורים בכל
 השטח וכמויות עצומות של תחמו-
 שת בתוך מחפורות עמוקות. כך
 נראה שטח שפונה על ידי צבא מו-

 בס. זו דמות התבוסה.

 המסוק נוחת בפרברי העיר
 ושוב נשתנה הנוף. האש ועמודי
 העשן. מופיעים עתה מן הצד המז-
 רחי. עוד דקה או שתיים וברור ש

 זוהי העיר סואץ. סמוך לשפת־הים
 מתקני נפט שהלהבות מתחילות ל-
 היאחז בהם. רעש •המסוק אינו מאפ-
 שר לשמוע את קולות הקרב והכל
 נראה כסרט אילם. על המסך החי
 של הסרט הזה פורצים מדי פעם
 מתוך העיר עצמה, על סבך רחובו־
 תיד. ובנייגיה, פטריות עשן ואש. זהו
 סרט־קרבות בתוך עיר, קרבות רחוב,
 המסוק נוחת בפרברי העיר ממש,
 בתיד ברד פגזים ויריות. ברגע ש-
 אנחנו קופצים ויורדים, מקיפים או-
 תנו חיילים, עייפים, לא מגולחים
 כאשר ברק הלחימה עדיין בעיניהם.
 בקרבת מקום נוחת פגז וחייל צעיר
 תופס את ראשו בין כפות ידיו. אך
 זהו רק רגע של חולשה, שהוא בוש
 בו כנראה. כי הבחור מזדקף מייד
 ומסתכל לצדדים במבוכה. עשרות
 ידיים עם גלויות ומספרי טלפון נש-
 כחות אלינו. עוד רגע ואותם ה־

ה ו ו ל מ ה ן ז ו  הרצ
 מאת כתב בטאון ח״א

 באחד מבסיסי החיל בדרום ה־
 ארץ, אירגן אחד הקצינים, ב-
 מהלך הקרבות, מבצע התרמה ל־
 מלווה מלחמה מרצון. הוא אסף
 את אנשיו, חתם על צ׳ק בסך
 —.100 לי״י ואחריו, תוך דקות,
 נאספו שלושת אלפים וחמש

 מאות לירות.
 ראו זאת הגפים האחרים ב־

 בסים, הלכו בעקבותיו.

 וביום התש11ה־עשד
 שקט לבמה שעות

 מאת דורון רוזנכלוט, כתב בטאון זז׳׳א
 •האם תיקרא מלחמה זו ״מלחמת תשעה-עשר
 הימים י״ — אין לדעת. שם מסורבל מעט, אך טוב
 שם רע ממצב רע, ואכן, לאחר שסוף סוף הש-
 תררה הפסקת-האש (לפחות בשעת כתיבת שורות
 אלו), המצב הצבאי אינו רע כלל מבחינתנו. כדברי
ן לפני ימים אחדים, נשארו אולי המצ-  שר הבטחו
ת המל-  רים עם הכבוד (המפוקפק), אולם הפסידו א
 חמה. הכוח המצרי הנמצא בגזרה הדרומית בסיני,
 ששמו נודע כעת כ״ארמיה השלישית״ — מנותק
 לחלוטין מן העורף, ולמעלה מעשרים אלף חיילים
ת טנקים הינם מכותרים לגמרי והעוקץ  עם מאו
 שלהם מנוטרל. הישגם הצבאי המשמעותי היחיד של
 המצרים מתבטא בכוחות הקרקע שלהם שנותרו

 בגזרה הצפונית.
 טייסי חיל האויר קמו ביום רביעי אל שקט
יסות התקיפה. לא עוד  מוזר, שהשתרר בכל טי
 ריצה אל האוטובוס המביא אותם למטוסים. שוב
 לא ניתן היה לראות טייסים לובשים בתנועות מו-
ת סרבליהם. את שעות הבוקר בילו הטייסים  זרות א
 במנוחה במועדון הטייסת. ואכן, לאחר כמה שעות
 שלוות בבוקר, בהם נודע על שקט בכל הגזרות, שוב
ת  דווח, כי הכוח המצרי הענקי המכותר מחדש א
 הלחימה, ושיגרת הלחימה התחדשה. בשעות אחה״צ
 אפשר היה לומר — ואין לדעת לכמה זמן — כי
: אולם בעוד תו  לאחר הפסקה, חזר המצב לקדמו
ימת והו-  הקרבות נמשכים, ברור שהמלחמה מסתי
 לכת, אם כי קשה להצביע בבירור על הגיחה האח-

. . . ה נ ו  ר
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 יומן המערכה
ש א ת ה ק ס פ  ה

 • אתמול ב־5 אהה״צ בערד,
 דעכה האש בחזית המצרית, לאחר
 ההחלטה השניה של מועצת־הבט־
 הון בעניין זה והמועד הנוסף ש-
 נקבע לכך. בשעות הצהריים עשו
 בוהות הארמיה השלישית של הצ-
 בא המצרי ניסיון נואש לפרוץ את
 הכיתור, המנתק אותם מכל מקו-
 רות ההספקה והמים. בניסיון זה הפ-
 עילו המצרים כוח אוירי ניכר. חיל
 האויר של צה״ל החנק, ובקרבות
 אויר הופלו 15 מטוסים מצריים. כו-
 חות צה״ל ממערב לתעלה שולטים
 עתה על רכס הרי אדקה, סוגרים
 על העיר סואץ ועל נמל אדביה
 מדרום ונמצאים בשולי העיר איסמ־

 אליה בצפון.
 בחזית הסורית שרר אתמול שקט,
 ורק לפנות ערב היה ירי ארטילרי

 סורי, שארך שעה קלה.
 • שר הבטחון, משה דיין,
 הביע אתמול בראיון משודר בטל-
 ביזיה את דעתו, כי הסיכויים לכך,
 שמצרים תהיה נכונה להיכנס ל-
 שיחות עם ישראל על פיתרון מדי-
 ני לסכסוך — טובים עתה משהיו
 זגחר מלחמת ששת הימים. הוא הד-
 גיש, כי דבריו אלה מסוייגים ל-
 מצרים ואינם חלים על סוריה. שר
 הביטחון אמר, כי שלושה גורמים
 תרמו להבסת הכוחות המצריים:
 עדיפות צה״ל ביכולת הלחימה! הת-
 בססות צה״ל ברמה, השולטת על
 המאחז המצרי ממזרח לתעלה; וחו-
 פש הפעולה שהשיג חיל האויר לא*
 חר שהושמדו סוללות הטילים בגדה

 המערבית של התעלה.
 הצבא המצרי, אמר שר הביטחון,
 איבד את כושרו האופרטיבי ואם
 יחדש את האש, יסכן הדבר את
 מצרים ואת הצבא המצרי, ולא את
 ישראל ואת צה״ל. הוא הדין גם
 בחזית הסורית, שם שולטים עתה
 כוחותינו במוצבי החרמון, שנכבשו
 בדם רב, ובמובלעת שבתוך אדמת
 סוריה. על עתיד הפסקת־האש אמר,
 כי שתי המעצמות הגדולות שפעלו
 למענה לא התכוונו להקפאת המצב,
 אלא לפתיחת שיחות להשגת הסדר

 של קבע.
 שר הביטחון ניצל את ההזדמנות
 להבעת הערכה עמוקה לארצות־
 הברית ולנשיאה על העזרה שהגישו

 לישראל.
 • הקבוצה הראשונה של מש־
 ?יפי או׳׳ם הגיעה אמש, סמוך ל-
 שעה 7 לאיזור מחנות ג׳ניפה, ב-

 מרחק 35 ק״מ ממערב לתעלה, ו-
 קבעה שם את הדגל הראשון המסמן
 את מקום הימצאם של כוחות צה״ל.
 בשיטה זו, שהוצעה ע״י שר הביט-
 חון לראש מנגנון המשקיפים, גנרל
 סילאסוואו, ימשיכו ויסמנו המשקי-
 פים בהצבת דגלים את קו הפסקת־
 האש בין הכוחות המצריים לכוחות
 צה״ל ממערב לתעלה. חוגים רש-
 מיים בארה״ב אמרו אתמול, כי ל-
 מנגנון או״ם 85 משקיפים במצרים
 ועוד כ־170 במקומות אחרים במזרח

 התיכון. בחזית הסורית טרם הופעלו
 משקיפי או״ם, וצויין, כי המברק
 ששלחה סוריה למזכיר או״ם בדבר
 הסכמתה להפסקת אש, אינו ממצה
 את המוטל על סוריה, אשר לא
 הודיעה על נכונותה להפסקת־אש ל־

 מועצת־הביטחון.
 a מועצת־הביטחון חזרה והת-
 כנסה אמש סמיד לחצות, לפי בק-
 שת שר החוץ המצרי, מוחמד זייאת,
 הדבר נעשה לפי הוראת נשיא מצ-
 רים אנואר סאדאת, אשר תבע מ־
 מועה״ב, כי תקרא לארה״ב ולבריה״ט
 לשגר כוחות צבא לפיקוח על הפי
 סקת־האש, המופרת, לדבריו, ע״י
 ישראל. סאדאת הודיע, כי שלח ב-
 עניין זה איגרות למנהיגי ארה״ב

 מי קונה גיחהמעל התעלה?
 מאת צגי ג1©מן, כתב בטאון ח״א

 ״מי קונה גיחה מעל התעלה?״ — שאלה גלתי מקובלת
 זו נשמעה נמועדון ההומה צוותי אויר של טייפת פנטום.
 אפיזודה זו שיקפה את השינוי שחל פשעות הראשונות
 להפסקת האש. ביומיים האחרונים היו מועדוני הטייסות
 ריקים מצוותי האויר — והמטוסים המריאו בלא הרף ל-

 גיחות.
 שעות הרגיעה הראשונות מצאו את
 הטייסים שקועים עמוק בבורסות ה-
 עמוקות, ואת הטבחים הטייסתיים

 עמוסים קשות.

 כל צוותי האויר של הבסיס נק-
 ראו להרצאת קצין בכיר ממפקדת
 ח״א, שהבהיר את מצבה הצבאי של
 ישראל בכל הזירות, והשיב לשא-
 לות הטייסים. עוד הוא מדבר, וכבר
 נקראו מספר טייסים אל חדר ה-

 תדריכים — לגיחות תקיפה ראשו-
 נות לאחר הפסקת האש השניה, בת-

 גובה להפרות מצריות.
 הוברר, כי בגזרה הדרומית של ה-
 תעלה פתחו הכוחות המצריים, המ-
 כותרים בגדה המזרחית, באש על
 כוחותינו המערביים. סיפר טייס:
 ״המצרים ריכזו כוח של טנקים ו־
 תותחים סמוך לקו המים, והפגיזו
 משם את כוחותינו. הפצצתי אותם.
 אחרי באו מבנים נוספים לתקיפה.״

T i r e 
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 ובריה״ט. אולם, ארה״ב מסרה, ש-
 לא תשלח כוחות צבא למזרח־התי־
 כון, והביעה תקוותה שמעצמות אח-

 רות יימנעו גם הם מכך.

ת ־ י ר ב ה ־ ת ו צ ר  א
ן ו כ י ת ח ה ר ז מ  ה

 י• מן הבית הלבן נמסר אתמול,
 כי הנשיא ניכסון ושר החוץ קי־
 סינג׳ר מגבירים מאמציהם המכוונים
 לביסוס הפסקת־האש במזרח־התיכון.
 צויין, שמסיבה זו דחה הנשיא את
 שידור הטלביזיה לאומה בפרשת
 ווטרגייט, ושר החוץ קיסינג׳ר -
 את ביקורו בסין, שאמור היה לצאת

 אל הפועל השבוע.
 © דובר משרד החוץ האמריקני
 אמר אתמול, כי עתה יש מקום לכך,
 ששתי המעצמות הגדולות יעיינו ב-
 צמצום משלוחי הנשק למזרח־התי־
 כון. הוא הסביר, כי אין הכוונה ל-
 החיל את ההגבלה על התחייבויות
 לטווח ארוך שנטלו על עצמן ארה״ב

 כלפי ישראל ובריה״מ כלפי מדינות
 ערב. בינתיים, אמר הדובר, נמש-
 כים משלוחי הנשק לישראל ללא

 שינוי.

ה נ י ד מ  ב
 0 אמש בשעה 6 הודיעה מפ-
 קדת הג״א על ביטול ההאפלה ב-
 רחבי הארץ. הבתים, הרחובות ובתי־
 העסק הוארו ואנשים רבים יצאו ל-
 חוצות הערים. ועדות־ההירום של

 הרשויות המקומיות מוסיפות לפעול.
 0 הכנסת דחתה להיום את ישי-
 בתה לדיון בקביעת מועד חדש ל-
 בהירות לכנסת ולרשויות המקומיות
 וזאת מאחר שוועדת חוק חוקה ו-
 משפט טרם סיימה את עבודת ה-
 הכנה הקשורה בהכנת החוק ה-
 מתאים. נראה, כי המועד החדש ייק-
 בע לסוף חודש דצמבר ולא ל־11
 בו, כפי שסברו תחילה. מניחים, כי
 החוק יאושר היום בישיבת מליאת

 הכנסת בכל שלוש הקריאות.

: ה נ מ ח ל נ מ מ ב ״ נ ל ה ו ב  י

Biun S3 
 מאת רזי נוט׳חמן, כתב בטאון וד׳א

 מאז פרוץ המלחמה ועד כניסת הפסקת האש לתוקפה
 הפיל מערך הנ״מ של חיל האויר בשתי החזיתות 53
 מטוסי אוייב. קצין הנ״מ אמר בתשובה לשאלה, בי ב-
 הפלות אלו נטלו חלק בל הבלים המשולבים במעיך הנ״מ
: טילי קרקע-אויר הוק, תותחי נ״מ 20 מ״מ נגררים ם ה  ו

 ומתנייעיט ותוחי 40 מ״מ.
 קצין הנ״מ הביע הערכה רבה
 לעבודתם של כל קציני וחיילי המע-
 רך. ששברו במלחמה זו את כל
 שיאי הפלות והוכיחו כושר התאר-

 גנות מעולה. ״כוחות אלה נמצאים
 בכל קווי החזית של צה״ל ונמנים
 עם הלוחמים בשורה הראשונה של
 הצבא, ובין השאר בגדה המערבית
 של התעלה. הם מבצעים את המ-
 שימות שלהם בצורה יוצאת מן ה-

 כלל — וכל הכבוד להם על כך.״
 מלחמת יוס־הכיפורים היתה מבחן
 אש ראשון למערך הנ״מ. קצין

 ״ה-40 מ״מ״ זוקר קנה
 לשחקים ומשחר לטרף.

 מימין, נ״מ מתנייע קל
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 שעות המלחמה
 האחרונות שד

 טייס קוב
 אתמול כבוקר הוא הטיל
 את מטען הפצצות האחרון
 שלו. כבוקר מוקדמ הוזנק
 לתקיפה האחרונה. הוטל עליו
 לתקון! מתחמי הטיכה מצ־

 דית כאיזור האגמיב.
 על תקיפתו האחרונה לפני כני-
 סת הפסקת האש הוא מספר:
 ״ערכתי למצרים השכמת־בוקר
 חמה שהלמה את מזג־האויר. היו
 פגיעות טובות ואני משוכנע שחלק
 מחיילי החטיבה וציודה יצאו מכלל

 שימוש״.

 כאשר חזר לבסיס נכנס למועדון
 הטייסת והפטיר כלאחר־יד: ״ה־

 מלחמה נגמרה״.
 ״תנוח דעתך״, אמר לו אחד מ-
 חבריו, ״זו הפסקת אש, כל עוד

 המצרים אינם יורים״.
 ביום ב׳ הוא טס כמה פעמים
 בחזית הדרום. הוא מספר: ״ביו-
 מיים האחרונים היתד! הטיסה מעל
 איזור התעלה תענוג ממש. השמים
 היו נקיים ובאיזור לא נראו טי-
 לים. חבל שמצב כזה לא שרר

 בימים הראשונים למלחמה״.

 האם הוא חש עייפותי
 ״אני בכושר ומרגיש כמו ביום

 הראשון למלחמה״.

 הנ״מ אומר, כי מערך זה, שהוקם
 לפני למעלה משנתיים הוכיח עצמו
 בצורה יעילה ביותר. המערך אוחד

 למעשה משלושה גופים עיקרים :
 יחידות תותחי 40 המ״מ,

 * כוחות טילי קרקע־אויר הוק,
 * כוחות ד,נ״מ שהגנו על כו-

 חות היבשה.
 כאשר אוחדו כל הגורמים הללו
 תחת גג אחד, תרם הדבר רבות
 לשיפור ההישגים ולהעלאת הרמה
 המבצעית. שינוי בולט חל בכוחות
 הנ״מ המגינים על כוחות היבשה וב-
 מקום תותחי 20 מ״מ חד־קניים (ש-
 היו מוצבים על משאיות ״תנובה״),
 פותחו זחל״מי נ״מ 20 מ״מ דו־קניים
 בכמות גדולה ובכושר ביצוע מעו-
 לה. התוצאות שהשיגו תותחים אלה
 במהלך המלחמה הינם מעל ומעבר

 למצופה.

ת ו ד ו ד ה ם ו י ד ו ד  ה
ו י ו א ל ה » ל ח  ש

 דודה הגידי לנו כן

, כתבת בטאון ח״א ר זאבי מ  נזאת ת

 אלף ואלפי מילים לא יספיקו לתאר את השניה הקטנה שכה
 נמלא הלב חום למראה חבילת השי המגיעה מה״דודות״ אל אנשי
 האי־שם. יותר אולי מערכם המעשי של המשלוחים (המטענים
 ליתד דיוק), משמח את הלב ערכן האנושי. זוהי אהבתו של
 הדוד חיים כלאו המגייס, כין היתר, מכוניות ם ט י י ש ן, להעברת
 צמר לסריגר. כובעי־גדב, זוהי אהבתה של הדודה חידועה מכפר־
 שמריהו, אמו של טייפ־קרב, הקובעת (בדומה לפקיד־שומה),
 את הסכום שכל אהד משכניה מסוגל לתרום לוועד למען ההייל

 ומביאה לו ״פקודת תקציב תקופתית״.
 זוהי אהבתו •טל הדוד ישראל קינצטלר משפיים העורד רישום
 יקי מדוקדק של מתנות יישובי האיזור לחיל האויר (בין היתר
 מצאנו: 5 קוטלי יתושים, 4 חפיפות מטפהות־אי, 20 טרנזיס-

 טורים, 22 אולריס).
 זוהי אהבתה של הדודה לאה המפורסמת, דודה מריס, דודה
 דבורה ובל האחרות האורזות, המתרימות, המקיימות מארבים
 בדרכים ואינן מהססות לכתר חיילים נבוכים בתחינה: ״תאכל,

 תאבל, חייל, אמהות אפו את זה...״

 על המוטיבציה של דודה אופיינית
 ועל מעשיה, מספרת לנו במונולוג
 אישי דודה צביה וילדשטיין, יו״ר
 הוועד למען החייל בגבעתיים, שהיא
 לדבריה, ה״אמא״ הרשמית של אחד

 מבסיסי החיל.
 ״אני פעילה בהעד־למען־הח״ל

 כבר עשר שנים. מתרימה, מארגנת,
 מוכרת כרטיסי הגרלה. במשך כל
 הזמן הזה אני פעילה במיוחד בש־
 ביל הבת המאומצת שלנו, בסיס חיל
 אויר איישם. זאת בת יחידה שיו־
 דעת: אם זקוקים למשהו — הולכים
 לאמא. בבת שלנו יש הרבה בחורים
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v . . t< / 77 
א — יצא אמש לרחוב ולחץ בחמימות את ידו של עמוד החשמל ו  ה

 המואר
א — עסק אתמול כ״דוג־פייט״. מחר יעסוק ב״דו״ח־פייט״. ו  ה

א — יהודי ממוסקבה ביקש מהשלטונות הרוסיים לתרום דם ו  ה
 לישראל. השלטונות הסובייטיים הסכימו, בתנאי שיתרום

 את כל דמו —
א — הכיר אותת כאולפן המשולב של ״גלי־צה׳׳ל״ ו״שידורי־ ו  ה
 ישראל״. בעוד 10 חדשים (ושבוע) ייוולד להם משהו משולב.
א — הנשיא אידי אמין הכריז בקמפלה כי ישראל עומדת לפלוש י  ה
 לאוגנדה. כנראה, כדי לשחרר משם את הציוד הכבד של

 ״סולל־בונה״
א — הנציג הסיני במועצת הכטחון צעק לעבר הנציג הרוסי ״אתה ו  ה
 צבוע מר מאליק \" ואנחנו חשכנו כל הזמן שהוא רק דב.
א — מפקד הארמיה השלישית המכותרת בגדה המזרחית (ללא ו  ה
 אספקה ומים) אימץ בין חייליו את הסיסמה הישראלית:

 ״חבל על כל טיפה״
א — קלט שמועה: ״לוויין ריגול סובייטי ממין נקבה ולוויין ו  ה
 ריגול אמריקני ממין זכר, נפגשו מעל איזור הקרבות כסואץ.
 לפתע שמעו באזניות: ״מאו, מאו, פוי״... ואז הופיע הלוויין

 הפיני והשניים האחרים לא נצמדו בחלל
א — מאושר. קיבל הפסקת־אשיאס בגבו י  ה

א — לא רוכב על סוסה אבל הוא שומר שדות ו  ה
א — החייל המצרי בארמיה השלישית, חלף ליד האגם המר ו  ה

 ונכנס לכים המרה — — —
א — יעקב מאליק צרח כמועצת הבטחון שישראל תודה לנציג ו  ה
 פין ע״י הקמת פפל כמרכז ת״א. מספרים, כי הראשון ששמע

 ידיעה זו וקפץ על רגליו היה יגאל תומרקין
א — לוחם כל מלחמות ישראל ביקש מהרופא להרחיב לו קצת י  ה

 את החזה בגלל עיטור המלחמה המיועד
 .הוא — לא גוייס עד אתמול. ברגע האחרון השיג ג׳וב: יועץ

 מיוחד לאשתו
א — הסיר אתמול, לראשונה, מראשו את סיני. הוא חפף אותו. ו  ה

ת ו ב ד נ ת א — עומד לערוד מפיכת פרידה למילה ה ו  ה
 משה הדר

 הוא - כותחיל
 להתעמ<ן בבר

 ב״פצצות״
 אחרות

 צעירים ויפיס. נהוג לחשוב עליהם
 כמו על צברים מחוספסים. אבל איזה
 יחס יפה של כבוד הם נותנים לדו־
 דות! תמיד שומרים לנו הזמנות לכל
 מאורע משמח, מסיבה, חגיגה. למשל
 היתה אצלם תערוכת נשים, תערוכת
 בגדים, נו, איך קוראים לזה ?... כן,
: תצוגת אופנה. הדודות הוזמנו  זהו
 חגיגית והטייסים מזמינים לפעמים
 תלמידי ד ו־ח׳ מהעיר של האמא
 המאמצת לטיולים. ועוד באים לקחת
 אותם. לפעמים מעלים אותם על מה
 שמותר, איזה מסוק או מטוס, והדו־
 דות עולות גם, כי הן רוצות לראות
 את השטח מלמעלה. יש מה לראות.

 איזה בחורים צעירים, נחמדים!
 אנחנו גם יוצאות אתם לכל מיני
 טיולים בשבתות, בחגים. היינו פעם
 בחרמון והיינו גם בטיול במדבר.
 אני מורה במקצועי. הייתי אסירת־
 ציון לפני שנים רבות והגעתי אד־
 צה עם כל הדיפלומות: אמ.אי. ב־
 פדגוגיה, היסטוריה ופסיכולוגיה. יש
 לי הרבה סיפוק־נפשי מההוראה. ב־
: תיזהרי מהצברים, י  התחלה אמרו ל
 יראו אותך, ואת כבר לא כל־כך צעי־
 רה, יקפצו לך מהכיתה דרך החלו־
 נות. אבל הפדגוגיה עשתה את שלה.
 הם ממושמעים, יש בינינו קשר.
 ועכשיו כולם משתפים אתי פעולה
 בהעברת הדברים ליחידות, משתת־
 פיס באריזה, בקיפול. ותדגישי גם
 את הגדנ״ע. זה חשוב מטעמים חי־

 מכייס. הבינות?
 למרות ההצלחה הפדגוגית יש דב־
 רים שמשמחים אותי לא פחות. אולי
 יותר. למשל, שביום שישי מטלפנים
 אלי חיילים שלי מחיל האויר, מ־
 המדבר, ושואלים צביה — מה שלו-

 מך ? מה את עושה 7
 והמכתבים שהם כותבים. למשל,
 לא מזמן קיבלתי מכתב מחייל, סג־
 נון מלוטש, כתב יפה, רמה גבוהה,
 אופייני לחיל אויר. אבל הבחור טעה
 כנראה. כתב לי ששמע על צביר!
 שיש לה חוכמת חיים, תבונה ורגש,
 ומעוניין לקבוע פגישה אתי ביום
 שישי בארבע, ליד מיקולינסקי ב־
 אלנבי. השבתי לו שהוא ודאי לא
 יודע שאני מורה ולא כל־כך צעירה
 ואם הוא רוצה, אני מוכנה לשלוח

 לו כתובות של תלמידות שלי.
 ומה עונה לי הבחור, בכתב היפה
 שלו ? ״יש מורות שלא אשכח אותן
 לעולם, אשמח מאוד אם גם את תהיי
 ביניהן.״ ככה הוא כתב, ובאמת בא.
 שתינו תה, שוחחנו. ומאז הוא בא
 לפעמים, יושב ליד כוס תה ועוגה
 ואנחנו מדברים על ספרות, לבטים,
 דברים אקטואליים. כאלה הס הבחו־
 ריס האלה. אל תסתכלי. אני מתכסה
 לפעמים במין סומק כזה. ובכלל, אני
 צריכה לחזור לעבודה, להכין להם
 שי נצחון. ויש לי רעיון: אעטוף להם
 את החבילות הקטנות האלה בסרט עם

 פרח, לכל אחד.״
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ן ו  גלי
 מס. 20

 ל׳ תשרי תשל״ז

 26 באוקטובר 1973

* • ו ל ש ה ־ ו מ ח ל  מ

 דבר מפקד
 חיל האויר

 בתום
 הלחימה

 חיילי חיל האוירי

 אף כי האש שככה, אין כל בטחון שהמלחמה תמה. חיל חאויר יכול לציין
 בסיפוק את ההישג הגדול של בלימת האויב בשלושת ימי הלחימה הראשונים
 ומניעת פריצתו אל שטחנו. ימים אלה נתנו בידי כוחות היבשה את הזמן

 החיוני שהיה דרוש לשם הערכותם לקרב החל בצהרי יום הכיפורים.
 ב־18 ימי לחימה עקשנית של טייסינו השגנו עליונות אוירית, על ידי ניתוץ
 סוללות טילי הנ״מ ועל ידי הכרעת טייסי האויב באויר — בעוד ח״א רושם
 לזכותו פרק יחיד במינו בתולדותיו. השמדנו למעלה מ־500 מטוסי אויב,
 בקרבות אויר, על הקרקע ובידי כוחות הנ״מ. חיל האויר נלחם כתף אל כתף
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 עם כוחות היבשה, בהגישו סיוע מתמיד בכל ימי המלחמה בתקיפה, תובלה,
 סיור וקישור.

 השמחה על הישגי החיל מהולה בתוגה וביגון על לוחמינו־גיבורינו שנפלו
 במערכה. כואבים אנו את כאבן של משפחות הנופלים שזכרם יחקק לעד
 בזכרונה של משפחת חיל האויר. אנו מקוים כי תוצאות מלחמה זו יקרבו את
 השלום, אד יחד עם תקווה זו, המפעמת בלבות כולנו, נשקוד ללא לאות על
 חיזוקו וכוננותו של חיל האויר להלום באויב בכל הזדמנות בה יחשוף

 את צפרניו.
 אתם הלוחמים באויר — לוחמי הנ״מ — צוותי הקרקע ומערך התחזוקה -
 מערך השליטה והמבצעים — מערך השירותים והמינהלה — קבלו את הערכתי
 ותודתי על המסירות, ההקרבה, המקצועיות וההתמדה שאתם מגלים במלחמה

 זו.
 עוד רבה המלאכה לפנינו ורבים הלקחים שעוד נפיק. ניערך כאיש אחד לזרוע
 מחץ אדירה, נכונה לקראת הבאות באותה דרך שבה למדנו לעשות כל דבר

 טוב יותר מאשר בפעם הקודמת.
ף ו ל ץ T7n ־ ^ ^ ״ נ  ב

 מפקד חיל האויר

 חיל האדיר חזק יותר
 מאת ״ודין רוזככלום, כתב במאזן ח״א

 באותה מהירות בה עבר החיל לסערת מלחמה, שב
 הקפיץ ונדרך, מוכן להינתר מחדש בכל רגע — כמו

 תמיד, מיום שאנו זוכרים עצמנו כחיל אויר.
 הפסקת אש בחיל מאויר פירושה
 שטיי,סים פושטים את סרבליזזם,
 מתקלחים, ושבים לחיי היום־יום.
 זר לא יעלה בדעתו שאגשים רצי-
 ניים אלה, הנראים בערך כמהנ-
 דסים, מסוגלים ״לשבור״ ו״לרדת״
 על ה״זנב״, ולשגע טילים באורך
 עשרה מטר ולהפחיד עד מוות כל

 טייס שאינו משלנו.
 הם יוצאים מן הבסיס, חוזרים
 למשפחותיהם, מן העיסוק המוזר
 ביותר שניתן לשער. אם להסתמך
 על ההיכרות עמם ועל צורת דיבורם
 ועל אורחם והתנהגותם, קשה יהיה
 אפילו למקורבים אליהם ביותר ל-
 דעת מה הרגישו בעת הצלילה ל-
 עבר המיתחם הצפוף, לתוך ענן
 שחור או לבן של אש נ״מ, או מה
 עשו בדיוק, כשראו עשרים מיגים
 ואילו הם היו ארבעה: טייס ונווט,
 טייס ונווט בשני מטוסי פנטום. איש
 גם לא יבין מה אירע לטייס הירוק,
 בן העשרים, שלפני שלושה שבו-
 עות היה נער, ועתה הוא גבר ה-

 מעדיף לשתוק מאשר לדבר.
 גייר ההאפלה הוסר מחלונות ה-
 מועדונים. ואור השמש חודר פני-
 מה. כעת אפשר להבחין היטב בפני-

 הם: פנים עייפות׳ צעירות, עיניים
 שראו את המוות ואת הנצחון ב-

 הפרשים של שברירי־שניה.
 הפסקת האש בחיל האויר פירושה
 טייסים חדשים־ישנים, חיל אויר
 ישן־חדש. אולי מצולק יותר, אך
 חזק יותר, מנוסה יותר — חיל אויר
 שכבר עבר כל מה שחיל אויר מסו-
 גל לעבור, והוא טוב עתה יותר מאי־

 פעם ומוכן לבאות.
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 לחיי חיל האויר הזה!
, כתבת בטאון ודא י ר זאב מ  מאת ת

 מה דעתך על חיל־האויר בקרבות
 מלחמת יום הכיפורים! שאלה זו
 הפנינו ביום הראשון לתום המל-
 חמה, אל האזרחים. השיב עליה
 האזרח הראשון בכבודו, נשיא
 המדינה. השיבו עליה, בין היתר,
 חשמלאי ורוכל בשוק, סוחר ועי-
 תונאי, כוכבת־קולנוע ועקרת־

 בית. השיב עליה עם ישראל.

 פרופ׳ אפריט קציר, נשיא ישראל,
 ירושלים
יר שהיכה בצבא האויב בכל דת העם לחיל האו  תו
ת ו מ ד ק ת סכך על כוחותינו שבלמו ה , ו  אשר מצאו
 האויב וחדרו לשטחי ארצו בצפון ובדרום. בגבו-
דבקותם במשימותיהם, ם האישית, תושייתם ו ת  ר
ע המשך קיו* ק ר ק ם וצוותי ה סי י ם הטי י ח י ט ב  מ

ם יורים אבן־פינה לשלום בר־קיימא. ה  מנו ו

 יצחק טל, חשמלאי, ילין 15, תל-אביב
ם חיל האויר לא היה כל־כך טוב, מצבנו היה  א
ם שאני יכול ו מ י ס כ מ  גרוע מאד. גרוע מאד זה ה
ת בו ו ת המצב שהיינו יכולים להי ר בו א א ת  ל

יר הזה.  לולא חיל האו
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 הדסה גליק, זבנית בחנות פופ׳
 שמואל הנגיד 10, תל-אביג
 מרגע ראשון בטחתי בהם בעיניים עצומות. המל-
 חמה הפתיעה אותנו והיה חשש גדול. הדבר
נה בחיל  היחיד שמילא אותי בטחון, זה האמו
 האויר. אני יודעת במלחמה הזאת הם לחמו
ר בעולם ח  קשה, עמדו במבחנים שאף חיל אויר א
 לא עמד בו — וניצחו. תמסרי תודה ממני לכל

 אחד ואחד מהם.

 בלה וינברג, עקרונ־בית,
 הרכסים 23, רמת-גן
ת שואלת. ,מה דעתך על  בושה איזה שאלות א
 פעולות חיל־האויר׳, זאת שאלה ו ספרים צריך
ם נהדרים, הבחורים של חיל ! ה ה  לכתוב על ז
 האויר. הלוואי שימשיכו להצליח ושיחזרו ברי-

 אים ושלמים. זה העיקר ויותר לא צריך.
 יעקב גולדנברג, מוכר פיס

 ברח׳ אבן־גבירול 80, ת״א
 (עולה מרומניה)
ו (מה אני חושב על ר י ו  ציה פארארה חיל א
! טוזנט פרוצנט (אלף ז ו ח ה א א  חיל־האוירו) מ

! ז אחו יר! מא׳  אחוז) חיל־האו
 דליה לביא, שחקנית, שבי־ציון
יסים  מופלאים! היה למען מה לבוא לארץ. הטי
ת עצמם בצורה מופלאה. אין לי  שלנו הוכיחו א

 מילים. יישר כוחם.

 הרב יצחק ידידיה פרנקל,
 הרב הראשי של ת״א
ת יש-  לבי אתם. אני יודע שחיל האויר הציל א
 ראל מהשמדה. הם היו הראשונים שהיו כסככה
ר תודה לכל אחד  מעל הישוב. אני פשוט אסי
 מטייסי חיל האויר ולשותפים במלאכתם. שישובו

. ם ת  בשלום, והשם, יעזור, יהיה א

 דוד צפדיה, מוכר פידות בשוק הכרמל,
 דמ־המכגים 25, תל-אביב
ת בבת־עיני הייתי ! א ם ה  ציון־לשבח הייתי נותן ל
יסים הכי טובים בעולם! רשמת 1  נותן להם. הטי
ב  וכל הכבוד להם. כל הכבוד על המעשה הטו
ם ה ל ל ח א  שעשו והזריזות היפה שלהם. אני מ

 בריאות וחיים.
 מידה סגל, מורה-יועצת,

 סימטית הגינה 13, רמת־השרון
ה שאי־אפשר להש- מ ח ל תה לחיל האויר מ  זאת הי
ת בארץ ובהיסטוריה ה- ר ח ה א מ ח ל  וותה לשום מ
יר מה אני יכולה לומר על חיל האו  צבאית בכלל. ו
ן : אי ת א ז  הנפלא והעצום הזה, אחרי עבודה כ

 דומה להם. הנצחון הזה ייזכר להם לדורות.

 האל מק-קלור, יו״ר סוכנות הידיעות
 אסושייטד־פרס בארץ
ת  אני משוכנע שבאופן יחסי, של איכות לעומת כמו
 (ח״א שלכם אינו גדול בקנה־מידה עולמי) זה חיל
ם לא המעולה שבהם.  אויר מהמעולים בעולם, א

 אליעזר שמידט, בעל חנות למכשירי-
 כתיבה, אבן־גבירול 82, ת״א
לה על כשרונות הטייסים, התהי  ברוב התשבחות ו
 הביצועים המעולים והתיכנון הצבאי, נשכחת קצת
הם י  עובדה פשוטה: חיל האויר הציל, פיסית, חי
 של המוני אדם. למרות המעורבות של ברית־המו־
 עצות והשותפות הפעילה שלה עם טייסי האויב,
נתי  אף מרכז אוכלוסיה בארץ לא הופצץ. קטו

ת תודתי להם.  מלהביע א
 פחימא עליזה, עקרת־בית,

 אבן 131, דימונה
ם. בז- הי תם האלו  הכל טוב לחיל אויר. יברך או
 כותם אנו ממשיכים לחיות. שיהיו בריאים ושלמים.

 חיים הרצוג, אלוף (מיל.)
 מעולם לא חבו רבים כל כך, למעטים כל כך.

: ב ו ק א ב ד ן 1 ו א ט ב ן ר ו י א ר ג ב ו צ ו יס ה י ו ) ו . ל י מ ף ו ו ל א  ה

ם ו ס ח מ ת .  מצרים לא עברה א
ל ה א ו < ר י י ח נ פ ״ מ ד ח פ  ה

 מאת יעקב בן אמיר, כתב בטאון ח״א

 האלוף (מיל.) חיים הרצוג, פרשן מהלכי המלחמה.
 קולו, אשר נשמע מדי ערב, הישרה שקט, אמונה,
 בטחון, ברבבות מאזינים. עתה הפסקת־אש. אין יוד-
 עים כמה זמן תארך. ביקשנו לשמוע מהאלוף (מיל.)
 הרצוג סיכומים ראשוניים על לחימתו של חיל האויר

 במלחמה עד כה.
 שאלה: כיצד השפיעו תנאי הפ-
 תיחה של המלחמה על לחימתו של
ג: חיל האויר היה ה-  ח״א י הרצו
 חיל הפחות מופתע במלחמה זו. הוא
 הוכיח את עצמו כגוף המאורגן ב-

 יותר בצבא. הוא פעל בתנאים שלא
 היו נוחים ביותר. הוא הצליח, ואנו

 רואים את התוצאות.
 שאלה: מה היתד, התרומה הח-
 שובה של החיל במלחמה זו י הרצוג:

 תרומתו החשובה של חיל האויר הי-
 תד, בשלב הראשון של המלחמה, ב-
 שלב הבלימה. זאת היתד• מלחמה
 קשה מאד. המילים דלות. הברירה
-  היחידה היא להשתמש במליצות, ו
 אין זה מתאים לחיל האויר. אומר
את: ח״א עמד בפרץ, איפשר  רק ז
 את גיוסו של צה״ל. עלינו לדעת,
 כי בימים הראשונים של המלחמה
ב-  עמדנו בסכנה. התקפת האויב נ
 למה על ידי כוחותינו, ועל ידי חיל
 האויר. זאת, כאשר היוזמה בידי
 צבאות־ערב. בתנאים אלה, לא פנוי
 היה חיל האויר לטפל בחילות מאויר
 של מצרים ושל סוריה. הוא הוטל
 למערכה כדי להגן על המדינה. הת־
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 האמת היא שמצרים מעולם לא
 עירה את מחסום הפחד מפגי חיל
 האויר. אמת כאובה זו היתד, ידועה
 היטב לפיקוד המצרי, שנאלץ לתכ-
 נן את מהלכי ותנועות צבא המשלוח
 המצרי באופן שיבטיח לו תמיד חי-
 פוי סוללות הטילים מהעבר השני
 של התעלה. עובדה זו מסבירה מדוע
 ״נתקע״ הצבא המצרי בגדה המזר-
 חית. במקום לנצל את הצליחה ול-
 התקדם מזרחה, הצטמצמה המית־
 קפה המצרית כהתבצרות והתחפרות

 ערבותו המכרעת וגבורת טייסיו היו
 בין הגורמים הראשונים להצלתו של
 העם היהודי, שסכנת השמדה נש־

 קפה לו.

 שלבים בלחימתו של ח״א
 שאלה: מהם השלבים שתוכל ל-
 הבחין במלחמתו של חיל האויר י
 הרצוג: ציינתי את תרומתו של חיל
 האולר לבלימת כוחות הקרקע של
 האויב שפלשו לסיני ולגולן. בשלב
 שני התרכזה פעולתו של חיל זז־
 אויר בסיוע לכוחותינו, שבשלב
 מסויים נטלו את היוזמה ועברו ל־
 מיתקפת־נגד. הדברים ידועים. חיל
 האולר סייע לכוחות הקרקע, הוא
 שבר את מיתקפות הקרקע של ה-
 אויב. בקרבות־האויר בלטה עליו־
 נותו הבלתי־מעורערת של חלל־
 האולר. המספרים מדברים בעד עצ-
 מם. זאת היתד, עללונות מוחלטת.
 עה חיסול סוללות הטילים הובטחו
 שמים נקיים. חיל האויר יכול היה
 להתפנות עתה לסיוע מלא לכוחות
 הקרקע שפעלו מעבר לתעלה בצד
 המערבי. כאן אנו עוברים לשלב ה-
 אחרון של המלחמה כאשר חיל ה־
 אויר מבטיח משריה אוירית לכוחו־
 תינו ותורם למשימות צד,״ל בעבר
 המערבי של התעלה. כמובן שאין
 להתעלם מתרומתו הגדולה של חיל
 האויר לפגיעה בתשתית •הכלכלית

 של סוריה ולשיתוקה.

 שאלה: כיצד היית מגדיר את
 מהלכי הפיקוד המצרי בחציית ה-
 תעלה י הרצרג: כל מהלכי הפיקוד
 העליון המצרי מעידים עד כמד, נא-
 לץ הצבא המצרי לתכנן את תנועו-
 תיו תוך התחשבות מוחלטת בתגו-
 בתו האפשרית של חיל האולר היש-
 ראלי. זה היד, נצחונו הגדול הנוסף
 של חיל האויר. עלינו לזכור: הנ-
 שיא סאדאת ציטט את היכל באומ-
 רו, כי ״מצרים עברה את מחסום

 הפחד כאשר חצתה את התעלה.״

 בגדה המזרחית. זה לא היד, מקרה.
 הפיקוד העליון המצרי חשש להוציא
 את כוחותיו מחסותה של מטריית
 הטילים, ולחשוף אותם למיתקפה
 של חיל האויר. זאת היתד, הטעות
 הגדולה הראשונה של הצבא המצרי.
 טעות זאת מקורה בפחד המצרי מפני
 חיל האולר. פחד זה גרם במישרין
 לאיטיות בתגובות המיפקדה המצ-
 רית, איטיות שהורגשה ביותר בעת
 שכוחותינו צלחו את התעלה מער-

 בה.

 מול חומת הטילים

 שאלה: האם נכון שהמצרים שמ-
 רו, או הפעילו בזהירות, את כוחות
 האויר שלהם 1 הרצוג: כוונתה של
 המיפקדה המצרית היתד! גלויה: ל-
 התיש את חיל האויר, לגרום לשחל־
 קתו מול חומת הטילים. רק אז תיכ־
 ננה המיפקדה המצרית להפעיל את
 הלל האולר שלה, בשלב המיתקפה

: שלהבות אש ועשן מסמנים את ה מ ח ל מ י ה מ ו ל צ ת  מ
 הפגיעות המדוייקות במיכלי דלק בטרטום שבסוריה, 240 ק״מ

 צפונית לראש הנקרה, על החוף הסורי.
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HI1 20 חיום לפני 

 המיג הראשון שהופל
ן —י**", כתב בטאון ח׳׳א י נ ר  מאת א

 חודש הראמאדן — חודש צופ כמדינות האיסלאם. יוה
 כיפור — יום הצום המקודש ליהודיב. מפפר דקות לפני
 השעה שתיים אהד הצהדיים יצא מכנה מיגים לאיזור
 שארפ־א־שייך. מכנה המינים התקדם לשארם. מטופי קרם
 של חיל האויר מוזנקים. שניות ספורות לאחר השעה 12.00
 יוצאים המיגים מתקיפה על כוח שלנו. המטוסים מגיעים

 לשטח ורואים את מטופי האויב כצאתם מן התקיפה

 דולקים אחריהם ונוצר מגע.
 המיגים מנסים להשתחרר, ימין ו-
 שמאל, שמאל וימין, ״רוחות הרפ-

 אים״ נדבקים לזנבם.
 14.04 — המיג הראשון ״נכנס״

 לעמדת־ירי נוחת עבור א׳.
 14.05 — המיג מפזר חלקים ונכנס

 יפה באדמה.
 תוך שש דקות נוספות פזורים
 שברי שבעה מטוסי אויב בשטח וב-

 מימי יט־סוף.
 כך הסתיים קרב האויר הראשון
 במלחמה זו כשכל מטוסינו שבים
 בשלום לבסיסם. חלפו ארבעה־עשר
 יום, בטייסת עובדים בקצב רצחני

 ממש.

 שלווה כימאית
 ירדנו לדרום עם ה. שליש הטייסת
 שהחליט להביא עדות דוממת לקרב
 האויר שניהלו טייסי הטייסת. הוא
 לוקח משאית ויורד דרומה בואך
 אופיר. בשארם נדבקים מייד בשלווה
 הבדואית. שם מתנהלים החיים כר-
 גיל, חיילים מתרחצים כשעורם ל-
 גופם והמים הכחולים, כחולים מת-

 מיד, ״כחול מזעזע״ ממש.
 עם מפה ביד, יוצא ה. לאיזור

 המסומן ומחפש את אבק המיגים.
 באיזור מתגלים לו כארבעה ק״מ
 מרובעים מכוסים שברי מטוסים.
 חלקי זנבות, כנפיים, חלקי אלומינ-

 יום מותכים.
 צפון־מערבית לאופיר פרוס מיג
 על שטח של מאה מטרים. זנב פה,
 גוף שם ומספר רקיטות מסביב. מיג
 נוסף נמצא בתוך ואדי מערבית ל-
 מלון משה. נראה, כי הוואדי נחפר
 במיוחד לכבוד נחיתת המיג. המטוס
 כאילו נחת שם, כנפיו שלמות, כני

 הנסע שלמים וקשה להגיע אליו.

 עבודה רוסית אופיינית

 בראש ההר הגובל בוואדי מתגלה
 מדחס המנוע. המדחס — עבודה
 רוסית אופיינית — כבד ביותר. מגל-
 גלים אותו מראש ההר וזה מתגלגל

 במהירות של מיג.
 ניגשים למורד בו נעצר המדחס
 ולידו תותח המיג שנפרד מן הגוף
 והתעקם בקימור כמו פרח. התותח
 מועמס על המשאית, אך יש צורך
 באיזו כנף או זנב של אחד מ־ל
 המיגים. חיילים שחזו בקרב האויר
 אספו שאריות אחד המיגים. זנב ה-
 מיג הוצב ליד הווימפי בשארם. מפי
 קד הכוח במקום מסרב לתת אותו
 ורק לאחר דין ודברים נמסר הזנב.
 חלק אחר נמצא בסדנה ולאחר
 שהוסברה לאנשים חשיבות החלק,

 הסכימו למסרו.
 חלקי כסף היו על גג המסעדה
 ולא עזרו מאמצי השכנוע. ״השב-

 רים נשארים כאן...״

 בלילה ללא ירח

 בלילה ללא ירח התגנבו ה. ו-
 מתנדב אחד, והורידו בחשאי את
 חלקי הכנף. הפנלים בכנף, כך נמ-
 צא, חוברו בסוגים רבים של ברגים,
 בורג פיליפס ולידו בורג שטוח ול-
 ידי בורג חצוי. זו רמתם של צוותי

 הקרקע המצריים.
 מצב־התותח שנבדק העיד על ה-

 של הכוחות. זאת היתד, המחשבה ה־
 איסטרטגית של הפיקוד המצרי וכאן
 הוא עשה את טעותו הגדולה הש-
 ניה. הוא לא העריך נכונה את חיו-
 ניותו של חיל ד,אויר, את יכולתו
 ללחום, גם תוך אבידות, את יכולתו
 לטפל בטילים, את יכולתו ללחום

 במלחמה אכזרית וממושכת.

 שאלה : בשלב זה, מהו הלקח ה-
 ראשון עליו היית מצביע ? הרצוג:
 חיל האויר הוכיח, שהוא החוליה
 החשובה ביותר בדוקטרינר, הבטחו־
 נית של ישראל. הוכח, כי כל פרוטה
 שהושקעה בחיל זה הצדיקה את עצ-
 מה. אני מקווה שגם בעתיד לא יהיו
 ויכוחים לגבי צרכי החיל, דרישותיו,

 והתנאים להתעצמותה אראה זאת כ-
 ד,ובה לאומית לנצל כל אפשרות צי-
 בורית כדי להבטיח, כי אכן כך

 יהיה.
 לבסוף מישאלה: אני מקווה ש-
 הציבור יזכור, כאשר יראה את כנ-
 פי הטייס, מה הוא חייב ללובשי

 מדים אלה.
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 הקרביים הקלים שלנו
 עינים ואוזנים לכוחות הקרקע

 מאת מרדכי ברקאי, כתב בטאון ח״א
 בערב שלפני ערב יום הכיפורים ערכו כמשק מסיבת יום
/ במלאות לו עשרים־  הולדת לאקונום המטבח המתולתל ע
 וארכע. כיום הכיפורים, כן עשריפ־וארכע פלוס יום, רץ טייפ
 המילואים ע׳ בכל האמצעים המזדמנים להתייצב ביחידתו.
/ כעיצומה של מלחמת־  הטייסת עצמה נולדה לפני ע
 העצמאות. זו טייסת ותיקה בחיל האויר ובשורותיה טפו,
 לחמו ועשו היסטוריה אחדים מן הגדולים והמהוללים, ש־

ב עליהם בספרים.  כתו
 כיום זו טייסת סיור וקישור
 המפעילה כמה סוגי מטוסים קלים.
 משימות אופייניות לטייסת קלה
 הן: תובלת דואר (יעודי וכללי),
 תובלת מפקדים, תובלת פצועים,
 .אך בראש וראשונה סיורי־תצפית

 באזורי הלחימה.

 פתקים של ד״ש חיה,
 חמה וטריה

 שלב הפתיחה של המלחמה מצא
 :את ע. בבסיס בסיני, איזור שבו
 היתד, פעילות מלחמתית ניכרת ב־
 יממה הראשונה — הדיפת נסיון
 תקיפה מצרי שנסתיים בהפלת
 שבעה מיגים והפלת מסוקים גוש־
 :אי חיילי־קומנדו. ביומיים הבאים
 טס ע. באיזור כשהוא מבצע סיורים
 לגילוי פע־לות עויינת, צופה כש-
 ביית שרידי הקומנדו ״באיסוף ביצים
 עזובות״, ומבצע תצפיות מעל הזירה

 הימית.
 תוך כדי אלה היו הוא וחבריו
 הטייסים נוחתים בקרבת יחידות
 שדה, אוספים פצועים לפינוי (פצו-
 עים קלים, בישיבה). ״בכל טיסה

 שניות האחרונות לפעילותו: פגז
 אחד נמצא על חוליה לפני כניסתו
 לבית הבליעה ופגז שני נמצא בבית
 הבליעה, כשחלקו כבר בתוך הקנה.
 קליעיו של הפנטום עצרו את פעולת
 התותח... זנב המטוס ועליו סמל
 שחור, לבן, אדום מעוטר בנשר
 ובכתובת בערבית יוצב ברחבת דד
 טייסת. התותח על קליעיו יוצב ב-
 הדר מפקדה — סמל לסופה של

 תהילת המלחמה.

 מאחד האי־שמים האלה אנו אוס-
 פים פתקי ד״ש, אשר כבר הצ-
 טרפו לכמות המביישת ספר טלפו-
 נים״. עם הנחיתה מתיישבים מייד
 ע. וחבריו אל טלפון פנוי ומתחילים
 לחייג למשפחות — בתבונה וב־
 טאקט, כדי שלא יגרמו אף לרגע
 קט לחרדה ויהא ברור מייד,
 כי מעבירים הם דרישת שלום
 חיה, טריה וחמה. שיחות טלפון
 אלו, שלא נכללו מעולם באימו-
 ניהם, העניקו לטייסים תחושה של
 עשיית מצווה אנושית גדולה, אף
 זכו בגמול מיידי. ״כששמענו את
 אנחות הרווחה — ידענו שהורדנו

 אבנים גדולות מן הלב״.

 ״קרבות אויר מעלינו
 ומתחתינו״

 ע. וכמה מחבריו טסו אל אחד
 הבסיסים כסיני. ״נחתי שם חמש
 דקות לאחר הדיפת נסיון תקיפה של
 מבנה מצרי גדול״. הכוח הא־
 וירי המצרי סבל אבידות כבדות
 מאוד בנסיון התקיפה, ו״העובדה
 שיכולתי לגהות שם מעידה, שה-
 בסיס לא התרשם במיוחד מביקור

 האויב״.
 תחילה צומצמה פעילות המטוסים
 הקלים בשל הטילים המצריים,
 אבל כאשר הוברר, כי ״השד אינו
 נורא״, נענתה יוזמתם של ע.
 וחבריו. הם הופעלו בהעברת דואר
 מכל הסוגים, בתובלת מפקדים,
 ובפינוי נפגעים ״אבל המשימות
 המעניינות ביותר היו אלו, שבהן
 שימשנו מלמעלה עיניים ואזניים
 לכוחות הקרקע״. הם איתרו כוחות
 קומנדו מצריים שנשארו באיזור,

 ,העברנו את המימצאים לכוחות
 הקרקע שלנו ואלה טיפלו באויב

 בהתאם״.
 לכמה מן הטייסים — וע. בכ-
 ללם — נזדמן לא אחת להיקלע
 לאזורים שנערכו בהם קרבות
 אויר. ״ראינו את הקרבות גם מע־

! קו  ״חייל י
 הניצחון
 בידינו!״

 מאת דורון רוזנכלום
 ילדיב מרחובות׳ מקיבוץ גנוסד,
 מתל־אביב וממקומות רביב אח-
 רים כארץ ישמחו ודאי לדעת,
 כי מכתביהם ל״חיילינו באשר
 הם שמי׳ הגיעו גם לטייסות ה־
 קרב, והב זופיב לפופולריות
 דכה אצל הטייסים. מכתבים צב־
 עוניים רביב באלה, המקושטים
 בציורים תמימים, תלויים על

 קיר כל מועדוו־טייפת.
 בדי לשוכב את נפשכם, הנה
 צרור אמרי־שפר מתוך מכתבים

 אלה:
 לחייל מאי־שס שלום !!!

 אני מאחל שבארץ ישראל לא
 תהיינה מלחמות ושחיילינו יצ־
 ליחו באשר יפנו. עלו והצליחו.
 מאחל: מיכה בדישעיהו, מר־

 מורק, רחובות.
 לחייל שלום!

 מה שמך ? אל תדאג, הנצחון
 בידינו. יונתן נבו, כיתה ב׳, קי־

 בוץ גנופר.
 חיילים יקרים, אני מאחל ש־
 תחגרו הביתא ברים אושלמים

 והני מקווא שהנחנו ננצאח.
 צביקה קדייטודו

 לחייל האמיץ!
 תתגבר על האויבים ועל פחד
 מהם! אנחנו לא מפחדים וזה
 לא מפריע לנו שאגו במקלט.

 חזק ואמץ,
 מירי קליר, קיבוץ גנוסר
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 לינו, גם מתחתינו, ובמקרים כאלה
 לא נותר לנו אלא להסתלק ולסמוך
 על מטוסינו המהירים, שיעשו את
 המלאכה״. והם אמנם, עשו אותה.
 ״לנגד עיני ראיתי מבעד לשמשת
 המטוס, שני האנטרים של האויב
 נפגעים בזה אחר זה: את האחד
 עוד הספקתי לראות נופל מטה

 בוער״.

 ע., טייס המילואים הצעיר, מזדהה
 גם כבו־משק וגם כבעליו של

 כלבלב העונה לשם ״לאב־לאב״.

 ״כטייס״, אומר ע., ״אינני יכול
 שלא לומר מלה טובה על הגף
 הטכני״. הגף הזה, מסתבר בדבריו,
 ראוי להערכה רבה פי כמה ממלה
 טובה. דוגמה: ״מטוס שלנו ספג
 אש נ״מ באיזור שארם. אחר שנחת
 בשלום, לקחו אותו אנשי הגף ה-
 טכני לטיפולם ותוך יום החזירוהו
 לשירות, למרות הריחוק הגיאוג-

 רפי מבסיס־הקבע״.

 העקשן שחזר מאוסטרליה
 קצין התחזוקה של הטייסת אינו
 מתרגש מן המחמאות. נכון שגרמה
 המלחמה לשינוי דראסטי בעומס,
 אבל זהו בסיס שיש בו פעילות
 עצומה גם בימי רגיעה. ״אנו עו-
 שים עכשיו אותן עבודות עצמן —
 באינטנסיביות גבוהה יותר, 24
 שעות ביממה. מה שהצריך בימים
 רגילים 12 שעות, מסתיים עכשיו
 תוך שעתיים, בזכות תוספת המילו-
 אים, אך בראש וראשונה בזכות

 המוטיבציה הגבוהה שלהם״.

 לא מעטים מקרב אנשי המילואים
 של צוות הקרקע נזעקו ביוזמתם
 הם, נוכח קשיים ניכרים, מהמקו-
 מות שבהם שהו בחו״ל, לרוב
 בלימודים: ממקומות קרובים, יח-
 סית, כמו איטליה, ממקומות רחוקים
ה ואף מעבר להרי י ח  יותר כמו ת
 החושך: ״בחור אחד, שהיה שייך
 למילואים שלנו, אך הוצא מן הר-
 שימה מזמן, חזר מאוסטרליה״. ה-
 קצין הטכני מאחל לו, שיצליח ב-
 מאמציו להתקבל חזרה ליחידה.
 לאור עקשנותו הרבה, ראוי הוא

 לכך.

!<!77 
א — נטל אותה בזרועותיו, כולה מאובקת, שרוטה, מזיעה. בזהירות י  ה
 הוא הטילה לתוך מי האמבט המקציפים, המעלים ריחות מור

. ה ר ט י ג  ולבונה, היא שרתה אותו בנאמנות, אהובתו ה
א — האכ הקשיש׳ איו לו טלפון בכית. כמלחמה הוא גר כתא י  ה

 טלפון ציבורי
א — הרוסי איים לשלוח צבא למזרח התיכון. נוסת האיום צולם ו  ה

 מתוך •מברק משנת 1956, של אחד, בשם בולגנין
ם בתעלה. סוף סוף הצליח להרכיב על עיניו ד א — משקיף א ו  ה

 עדשת־מגע־עס־צה״ל
א — ראה אמש את הסרט ״הרוסים באיט, הרופיב באיה״... ו  ה

 ונזכר כי קיפינג׳ר פא קודם
א — יוסף תקוע יודע שבידיו קלפים מצויינים. מעניין מה יגיד ו  ה

 שם עכשיו הג׳וקר בארודי מערב הסעודית
א — התעמלן המצרי מתחיל כבר לבנות את הנצחון על כרעי ו  ה

 התרנגולות שברחו מפואץ לקאהיר
א — איש משרד התחבורה התעניין באפשרות לשגר את אנשי י  ה
 סיירת הבטיחות (״התפוזים״) לפקח על התנועה בכבישי מפרץ

 סואץ
א — רופא מוטס. בעברית ספרותית: רופא בעל שאר רוח. י  ה

א — שמע, כי היא נפלה ברשת (ההסוואה) שלו ו  ה
א — הדליק אתמול את כל האורות בביתו ונדמה לו, לרגע, כי י  ה

 הוא ומצא בערב יום העצמאות

 הוא אומר
 לעצמו:

 מה, הם באמת
 חשבו שילך

 להם?
̂:׳t• י ̂וזן  זממיי

א — על מנת להשאר מפוכח, (ולא להיות ״במצב כיפורים״), ו  ה
 שתח בינתיים סופית אחת בלכד

א — שאג אמש: ״לכבות את האור!״ — פקח הג״א המצרי ו  ה
 באיסמעאליה — — —

א — מוותיקי מכבי־אש מתנדבים בגוש דן. לפתע החל חושש ו  ה
ש — א ה ־ ת ק פ פ  מאיבוד פרנסתו בגלל ה

: א — ראה לפתע במבואות העיר סואץ חמור לבן ושאל את עצמו ו  ה
 ״האין זה משית־השלום רוכב לקראתנו?״ לבסוף התפכח:

 סמל משיח הביא חמור־שלל
א — קרא כי הבחירות לכנסת ייערכו ב־31 בדצמבר. בחיי, איזה ו  ה

 ליל פילוופטר יחיה השנה ליהודים
 (המשך בעמי 181)
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 ״טייס ארבע המלחמות״
 הטייס הקובי הקשיש ביותו היה בכושר מלא

 מאח ארי־ אצנדי, כתב בטאוך ח״א

 לפני 18 שנים, לאחר מבצע־סיני, הוא השתחרר מחיל
: מצד ה ר ו מ  האויר. באותה תקופה עמד בפני דילמה ח
ם סי ת המטו  אחד ביקש להמשיך לשרת בחיל ולהטיס א
 החדשים שנקלטו באותה עת. מצד שני היתה קיימת
 התנגדות חריפה של קיבוצו להמשך שירותו. כל מאמצי

 השיבנוע שלו לא הועילו.

 במלחמת השחרור הוא היה עדיין
 צעיר שזה עתה התבגר. חלומו
 להיות טייס התגשם בעיצומה של
 אותה מלחמה עקובה מדם, כאשר
 עבר את אחד מקורסי הטיס הראשו־
 ניס והצטרף לטייסת קרבית, שהיתה

 מורכבת ממטוסים קלים.
 ״זו היתה, אולי, התקופה הקשה
ד  ביותר בתולדות חיל האויר, הוא נ
 כר כיום, ״אבל היא היתה גם התקו־
 פה הרומאנטית ביותר. עד היום אי־
 נני מבין כיצד הצלחנו להפציץ
 מטרות־אויב ולהגן על ערי הארץ
 במטוסים משומשים שעמדו להת־

 פרק.״
 כאשר הגיעו מטוסי הספיטפייר
 והמוסטנג הראשונים, הוא נרגע קמי
 עה. היו לחיל האויר הישראלי מטן•
 סי־קרב אמיתיים. התקופה הסילונית
 שלו החלה ערב מלחמתו השניה —

 ״מבצע קדש״.

 החלטתי להשתחרר
 ״התלבטתי רבות, הוא נזכר כיום,
 ״בסופו של דבר החלטתי להשתחרר,
 אך לא לזנוח את קידומי המקצועי
 בחיל.״ תפקידו האחרון לפני השיח־
 רור היה מ״מ מפקד טייסת מוסטנג.
 בהיותו בשירות מילואים החל לטוס
 במטוסים הסילוניים שנקלטו בחיל
 האויר: המטאור, האורגן והמיסטר.
 טייסים בני גילו, שהתמידו בשי-
 רות סדיר, התקדמו במרוצת השנים
 והפכו למפקדי בסיסים ובעלי חפ־
 קידים בכירים אחרים, אבל הוא

 נשאר טייס־קרבי אפור מן המניין.
 במלחמת ששת הימים, היו כאלה
 שרמזו לו, כי הגיעה שעתו לנוח,
 ולהניח לדור הצעיר לעשות את ה־
 מלאכה. אבל הוא לא ויתר והש־
 תתף במלחמה זו כטייס קרבי מן
 המניין. מפקדיו גמרו עליו את ה־
 הלל. ״הגיל לא השפיע עליו״ —
 אמרו חבריו לטייסת, ״הביצועים
 שלו נשארו טובים.״ לאחר מלחמת

 ששת הימים היו סבורים הכל, שסיים
 סוף־סוף את מלחמותיו, אבל ״טייס־
 ארבע־המלחמות״ — השם שהודבק
 לו על ידי חבריו לטייסת, לא ויתר

 והמשיך להתאמן בקצב סילוני.

. .  באשר ;קלטו הסקייהדקים.
 כאשר נקלטו הסקייהוקים הראשו־
 ניס היה מן הזריזים שביקשו ״הם־
 בה״ בשירות המילואים שלו. הוא
 למד להכיר את המטוס והתאהב בו,
 ״זה מטוס תקיפה רציני ביותר,״
 הוא אומר, ״יש לו ביצועים נהדרים
 וכושר תימרון פאנטסטי.״ לאתר שהו־
 כיח, כי המו טייס־קרב מעולה, צורף
 לטייסת הנוכחית שלו. אומר מפקד
 הטייסת, הצעיר ממנו בשנים: ״לא

 היו לי כל ספיקות שהוא ישתלב הי־
 טב בפעילות המבצעית של הטייסת
 בעת מלחמה. שילבתי אותו בגיחות
 באותה ,תפוקה׳ של הטייסים הצעי־
 רים והוא עמד במיכסה שלו בהצ־
 לחה מירבית. יתרה מזו: הוא ביקש

 עוד ועוד.״
 אומר הטייס הקרבי ״הקשיש״:
 ״היתה זו הפעס מלחמה קשה, טילים
 רדפו אחרינו מכל עבר.״ •מיגים סו־
 ריים ניסו להפריע לנו במלאכה —

 אבל לא ויתרנו.״

 כאותו קצב

 האס חש הוא עייפות בתום המל־
 חמה ?

 ״האמן או לא — אני חש כאילו
 רק התחלתי את המלחמה, למרות
 שחלפו כבר 18 ימים שבהם ביצעתי
 גיחות רבות. אם המלחמה היתה נמי

 שכת, הייתי ממשיך באותו הקצב.״
 מהם יחסיו עם הטייסים הצעירים

 בטייסת ?
 ״טובים מאוד,״ הוא משיב, ״ולא
 רק משוס שאני חש שאני צעיר ברו־
 חי. יש כאן בטייסת טייסים צעירים
 ביותר, שסיימו את הקורם לפני כמה

ותר ר בי והצעי . . . 
 זמן קצר לפני פרוץ המלחמה הוא הגיע לטייסת, בחברת
. גילם ס ס מי ר ו ם צעירים נוספים שסיימו יחד עמו ק סי י  טי
יס הקרבי  הממוצע 20. גילו שלו 19 וחצי והוא נחשב כיום לטי

 הצעיר ביותר בחיל.
ם המפקד, כי יהיה ה סת הבהיר ל י  מייד עם בואם לטי
יסת עד שיהפכו נים והשתלבות בטי ת אימו פ ו ק  עליהם לעבור ת

 לטייסיט־קרביים מן המניין.
ת רוחו עד שפרצה המלחמה.  בשורה זו לא העכירה א
ת בנו  אומר הטייס־הצעיר: ״היינו בטוחים שתהיה התחשבו
ת הה- פ ו ק ימה ת ס לתקיפות, למרות שלא נסתי ו ט  ויתנו לנו ל
 רצה, אבל התאכזבנו באשר קיבלנו תשובה שלילית. כמובן
ו מפ- החל ם הצעירים לא ויתרו ו סי י .״ הטי  שהיינו ,מתוסכלים׳
ת החל- יסת, כדי לשכנעו לשנות א  עילים לחץ על מפקד הטי
ים לפני הכרזת הפסקת־האש השתכנע נ . רק ביומיים האחרו  טתו
ם לצאת לטיטות־סיור באזורי סי י ד ואיפשר לכמה טי ק פ מ  ה
ם היה ידידנו, הטייס־הצעיר־ביותר־בחיל. ה ד מ ח  הקרבות. א

ם, לא : ״כמובן שאחזה בי התרגשות. אמנ ס י י ט  מספר ה
פה כפי שקיוויתי, אלא רק טיסת־סיור, סת־תקי  היתה זו טי
. סביבי עפו טילים  אבל לראשונה בחיי חשתי אוירת מלחמה
. זו היתה, אולי, טבילת־ ק מהם  והייתי צריך לתמרן כדי לחמו

 אש קטנה, אבל עבורי היתה היא כאויר לנשימה..."
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 חודשים והם צעירים ממני בהרבה
 שנים. אנחנו דווקא מסתדרים יפה.״

 •זכנים רוצים לחידת טייסיה
 מה אומרים בבית על פעילותו ה־

 קרבית?
 ״שני בני, בני ה־14 וה־10 גאים
 בי ומכריזים חגיגית שברצונם להיות
 טייסים,״ הוא משיב, ״ילדי הקיבוץ
 האחרים מספרים לכל מי שמוכן לש־

 מוע, כי יש להם טייס קרבי מבוגר
 בקיבוץ. ממש אטרקציה.״

 האם המשפחה דאגה לו במלחמה
 הנוכחית?

 הטייס הקרבי ״הקשיש״: ״מאז
 מבצע קדש הנהגתי כלל — בכל
 ערב אני מצלצל הביתה ומודיע ש-

 שלומי טוב.״
 השאלה הגדולה ביותר היא, כמו־

 בן, עד מתי הוא מתכוון לטוס ?

 ״כל זמן שירצו בי,״ הוא אומר.
 ״בךאחותי הצעיר, גם הוא טייס
 סקייחוק והוא אומר לי לטוס עד

 שארגיש שאין לי כושר יותר.״
 מפקד הטייסוז אומר: ״אם לש־
 פוט לפי כושרו הנוכחי ורמת הי־
 שגיו במלחמה הנוכחית, אני ,הו־
 שש׳ מאוד שהוא ייצא לפנסיה מ־
 הטייסת רק בגיל 65, שהוא גיל ה־

 גימלאות המקובל.״

 עוד מיג אחד
 מאת ארנין ®"T, כתב בטאון ח״א

 כשעות הצהרים של יום נ׳ היו מספר מטופי פנטום כאויר.

 לקראת סיום המשימה ראו מבנה מיגים המתקרב לאיזור.
 תוך שניות נוצר קשד־עין עם שישה מיג-21 אשר שניים

 נוספים הצטרפו אליהם מייד.
 הפנטומיס השליכו כידונים
 והמיגים, כאילו נבהלו, הפנו

 זנב והחלו לנוס.

 טייס, אשר לא הפיל אף מטוס
 אויב עד אז החליט שזו תהא הפ-
 לת הבתולין שלו ויהי מה. התפתח
 קרב־אויר, המיגים התייחסו אל מטו־

 סינו ושלנו התייחסו אליהם.

 אף תלולות וצלל כשהוא כלפיד בו-
 ער כמעט־שלם. את צלילת 0ש,10
 הרגל סיים המיג על הקרקע בהת-

 פוצצות אדירה.״

 מיג נוסף הצטרף לרשימה...

 ראיתי •בני מיגים מנפים
 להתלבש על מם׳ צ שלי

 ״כשירדתי אליהם,״ מספר הטייס,
 ״ראיתי שני מיגים מנסים להתלבש
 על מס׳ שתיים שלי. הקרב היד.
 הדוק. היה לי נוח ללכת אחרי ה-
 אחורי שבהם, אולם הקדמי עיצבן
 אותי והחלטתי ללכת עליו. צעק-
 תי לשתיים לשבור ושיגרתי טיל
 על־מנת לסכל את נסיון ההתלבשות
 של המיג. מס׳ 2 שיר והטיל הת-
 פוצץ ליד המיג. המיג לא נפגע
 באופן רציני אך שובל לבן נראה
 יוצא ממנו. הוא המשיך להטריד את
 מס׳ 2 שלי אבל פחות. חצי פניה
 לאחר מכן הייתי במצב נוח יותר,
 שיגרתי טיל אשר לא פגע בול, אך
 התפוצץ ממש בקרבת המיג ואפף

 אותו באש.

 המיג נפגע באופן חמור, הוריד

 (סוף מעמי 179)
א — מגרד, מגרד, מגרד ומגרד ופגשי המכונית שלו נשארו ו  ה

 עדיין כחולים
א — ביקש רשיון לפתיחת דוכן פיס במבואות איסמעאליה. ל  ה

א — התנצל בפני חבריו הטייסים החקלאיים על כי נאלץ במלחמה י " 
 זו להיות גם הוא טייס ריסוס

א — חזר הכיתה והתחיל לאכול מנות־קרבייש — קישקעש. ו  ה
א — שר האוצר שמע על הארמיה ה־3 ושאל אם יש ככיש ההוא ו  ה

 גם מצלצלים
א — שמע אתמול את החדשות ולרגע ריצדו נגד עיניו הספרות ו  ה

1939 ...1914 
א — קצין בפיר הודיע, כי ישראל תעביד כאמצעות הצלב ו  ה
 האדוב, כמחווה של רצון טוב, משלוה פלפמה לארמיה ה־3.
 חש עוד יבולים לרצות לקבל גש הבילות שי של הוועד למען

 החייל
א — ירד למצרים לשבור שבר ורגלו הוכנסה בגבס ו  ה

א — הפך לאינטלקטואל והצטרף לאגודת הסופרים (שלל). ו  ה
א — פקיד מש הכנפה במילואים מכנה את מבצע כיבוש השטחיש ו  ה

 בגדה המערבית של התעלה — ניכוי כמקור
א — קרא על המחסור בביצים. איך אמרה פעם מרי אנטואנט? ו  ה

 אם אין ביצים שיאכלו חביתות
א — קשה לו עדיין בלילות לעצור ברמזורים ו  ה

א — הטייס הצעיר שעלה לטיסתו המבצעית הראשונה דרש ו  ה
 זכויות שיכון וריהוט ממשרד הקליטה בהסבירו: ״אני

 עולה חדש״ — — —
א — בקרמלין חושש, כי ישראל תבקש (בשביל הארמיה ה־3) ו  ה

 כופר
א — מאז המלחמה נדדה שנתו משק־שינה למשנהו י  ה

א — עשה חישוב של מבול האמניש מהעולם שהציף את ישראל ו  ה
 וגילה, בי מהארץ נעדרה רק מקהלת הצבא האדום
א — עדיין עושה עבודתו בתנאי האפלה. הוא סתם גנב ו  ה

, השמלת התורנית שלו. ש עש שידלי ״ א — שלה הביתה ד ו  ה
א — חשב שנתקל באחד הלילות האחרונים בעופל כבד. הוא ו  ה
 טעה. היה זה עשן הקטר של הרכבת האוירית האמריקנית

 לישראל
 משה הדר
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 הנשק של יום הדין
 איפיונים רבים לה, למלחמת ירם הדין: מלחמה קשה, ממושכת,
 מלחמה שהתנהלה בשתי חזיתות בר זמנית, ומעל לכל מלחמה
 בה הרפעלר כלי נשק חדישים בירתי רבכמרירת לאימברטלרת.

 המצרים הטילו למערבה את בל פוני
 הנשק שברשותם ובתוכם אמצעי לחימה
 רביב שלא נטלו חלק במלחמת ששת ה־
 ימים. מתיר השוואה שטחית בין רביבי
 הלחימה שהופעלו כמלחמה זו וכין הבלים
 שעמדו לרשות האויב בששת הימים, עולה
 לאלתר המסקנה כי המצרים הטילו הפעם
 את מלוא יחכם בזירה האוירית על טילי
 קדקע-אויר. שפן חידושים כנוף המטוסים
 לא היו. המינים לסוגיהם (17, 21) מטופי
 המוחוי 7 ופן כמעט כל קבוצת המסוקים
 של מיל הופעלו פכר לפני 6 שנים. לעומת
 זאת, נפקד מקומם של מטופי התקיפה
 המיושנים והכבדים איל 28. המצרים פתחו
 את המערכה האוירית שלהם בהפעלה טק-
 טית של מפציצי טופולב טו־16 שעמדו ל־
 רשותם גם בששת הימים, אולם אז לא היה
 פיפק בידם להפעילם, שכן מרביתם הושמדו
 על הקרקע ואילו העיראקים, אשד שיגרו
 לעבר נתניה מטוס בודד מסוג זה, לא זכו

 לראותו נוחת בחזרה בבסיסו.
 שום מטוס מצרי, מסוג חדש או כלתי
 ידוע לא הוטל למערכה, ויש בכך משום

י ל א ב י ף מ ס ו ת י א  מ

 אישור להנחה כי הידיעות הרכות שהופצו
 כמרוצת השנים כדבר הצטיידות המצרים
 כמטופים מתקדמים, כסוחוי 11 (פלאגון),
 מיג 23 (פלוגר), יאק 28 (ברואר) ובריאב
 בא 12, לא היו מהימנות. אולם, בתחום
 הנשק הנגד־מטופי, חלה תמורה קוטבית.
 כמלחמת ששת הימים, היו למצרים טילי
 םא־2 (גאידליין) כלבד ואילו במלחמה ה•
 נוכחית הופעלו שלושה פוגי טילים חדשים
 םא־3, םא־6 וםא־7. חידושים נופפים היו
 טילי אויר־קרקע מפוג קלט, טילי קרקע־
 קרקע מפוג פרוג, ובתחום הלוחמה היבש-
 תית הטנק טי 62 וטיל הנ״ט מאגר. להלן
 פקידה ממצה על כמה מאמצעי הלחימה
 שערכו את הופעת הבכורה שלהם כמלחמת
 אוקטובר. (כתבה זו מכופפת על פרטים
 שנמפרו כמקורות הבאים: ״פלייט״ פברו-
 אר 1969, ״ג׳ינם" 73—1972, ״אר פורם״

 ינואר 1972 ו״איביישן וויק״ מאי 1972) :

 סוחוי 20
 זהו המטוס החדיש היחידי אשר הופעל לראשונה
 במלחמה זו והיווה חידוש מעניין בגלריה המטוסים
 של האויב, ששמרה עד כה על מסגרת שמרנית למדי.
 מטוס זד. הוטס בידי הסורים בימיה הראשונים
 של המלחמה ולפחות שלושה מטוסים מסוג זה נפלו.
 כל מי שמצוי בנבכי הספרות התעופתית המקצועית
 הופתע בוודאי לשמוע על מטוס המכונה פוחוי 20
 שכן, •לאמיתו של דבר, לא קיים מטוס בשם זה
 כלל! כידוע מקבלים מטוסים מתוצרת סוחוי מספרי־
 ציון אי־זוגיים בלבד; פוחוי 7 (פיטר), פוחוי 9
 (פישפוט) ופוחוי 11 (פלאגון). בספרות המהימנה
 אין מזכירים מטוס בעל כינוי כזה. הגה כי כן,
 מסתבר כי שיבוש כלשהו חל בשעה שהעיתונות

 בארץ דיווחה על הפעלת המטוס בחזית הצפון,
 אם כי קיימת כמובן, אפשרות ששמו של מטוס
 מסויים יזמר בשם אחר בארץ אחרת וזאת מטעמים
 שונים. זיהוי מדוייק של המטוס המסתורי הזה,
 מורה כי, אחרי ככלות הכל, העתירה עליו העתונות
 שפע של כתרים ותארים שחלקם אינם הולמים
 אותו, שהרי הסוחוי 20 אינו אלא גירסה מיוחדת
 של מטוס התקיפה המוכר סוחוי 7. מדובר בנסיון
 קטן־מימדים שערכו הרוסים במחצית שנות ה־60,
 שתכליתו — בניית מטוס מבצעי בעל גיאומטריה
 משתנה. בהיעדר אמצעים תקציביים נטו הרוסים
 לבחון את הצד האוירודינמי והטכני של כנף מיוחדת
 זו על מטים שכבר הוכנס לשירות, במקום לבנות
 מטוס מדגם חדיש לחלוטין (כפי שעשו האמריקאים
 בפ־111). המגמה היתד, להשתמש במבנה היסוד של
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 הסוחוי 7, ולבנות מעין טיפוס־אב למטוס מתקדם
 יותר בעל כנף מסבסבת שיוכנס לשירות מבצעי
 בתום הניסויים בסוחיוי ד, ולאור הלקחים שיופקו

 מטיסות מבחן בו.
 ביולי, 1967, במפגן האוירי בדומודדובו, נראה
 לראשונה המטוס המוכר כיום כסוחוי 20, כשהוא
 ממריא ומשנה את זוית המשיכה של כנפיו תוך
 כדי טיסה. המטוס קיבל את התיאור פוהוי 7 וי ג׳י
 (ראשי תיבות של גיאומטריה משתנה) ודומה כי
 שם זה הולם אותו ביותר, שכן מבחינה ויזואלית
 הוא דומה מאד לסוחוי המוכר, אך הוא מצוייד ב-
 מנוע חדש ורב־עוצמה (28,000 פאונד סחב עם
 שימוש במבער אחורי) במקום מנוע הליולקה אי אל
 7, המותקן בסוחוי 7 (פיטר), המפתח סחב בן
 22,050 פאונד עם מבער. אגב, מן הדין לציין כי
 מטוסי הסוחוי לסוגיהם מצטיינים במנועים חזקים
: בעיות  במיוחד, אך לוקים במגרעות אופייניות כמו
 מבנה וטווח קצר• כאמור, שימש הסוחוי 20 בבחינת
 חלוץ, אשר פרץ אל תוך תחום הגיאומטריה המשתנה
 בבריה״מ, בעוד הרוסים מכוונים את עיקר מאמציהם
 כלפי פיתוחו של דגם אחר לחלוטין, אשר לימים
 זוהה כמיקויאן מיג 23 פלוגר, הנחשב כיום למטוס

 הגיאומטריה המשתנה החדיש בעולם.

 עתה ברור כי הסוחוי 20 היווה רק נסיון התחלתי
 ובלתי מחייב, בטרם ניגשו הרוסים לפיתוח המטוס

 שאליו חתרו באמת — הפלוגר. על תפקידו השולי,
 מבחינה מבצעית, של הסוחוי 20 (וי־ג׳י) תעיד ה-
 עובדה, כי שיטת הגיאומטריה המשתנה, כפי שבאה
 לכלל ביטוי במטוס, עודנה בחיתוליה. הכנף מסבסבת
 רק בחלקה החיצוני המרוחק מן הגוף, בעוד ה-
 מחצית הראשונה, הקרובה אליו, קבועה. בערך
 במחצית הכנף ממוקמת גדר גבול (קימור על חלקה
 העליון של הכנף, שהינה אמצעי אוירודינמי לבקרת
 שכבת הגבול). מן הגדר ואילך נתונה הכנף לשינוי
 זויות, ידני בלבד, בהתאם למצב הטיסה. יצויין כי
 במטוסים החדישים, בעלי כנף גיאומטרית משתנה
 חל שינוי זוית אוטומטי וההפעלה הידנית, באמצעות

 הטייס, שמורה רק למקרי חירום.
 בסוחוי 20 ניתן לעבור מכנף המשוכה לפנים
 בזווית של 26° בערך לכנף המשוכה לאחו? בזווית
 63° בערך. פרט למעבר מכנף קבועה לכנף משתנה
 וכן השינוי בעוצמת המנוע, לא התחולל כל מפנה
 דראמטי במטוס, ברדיוס הפעולה המבצעי (כ־600
 ק״מ). משיקולים שונים ניתן גם להניח שכושר
 התמרון של הסוחוי 20, אינו טוב משל הסוחוי 7,
 •ואין הוא מחונן בתכונות־קרב יוצאות מגדר הרגיל.
 שלא בצדק, הוכתר המטוס בתואר ״החדיש במטוסי
 הקרב של בריה״מ״, בעוד שכאמור, שימש הסוחוי
 20 כסולל הדרך בפני עמיתו הבכיר — המיג 23.
 פרט לכך, גם המיג 25 (פוקפבט) והמיקויאן פייתלפ

 מיגי21
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 וכן המיג 21 פישכד ג׳י הם מטוסים חדישים ממנו.
 תואר אחד בלבד לא ניתן להסיר מן הסוחוי 20 :
 החידוש האוירי הבודד של מלחמת יום־הדין, בעוד
 שבדפי ההיסטוריה של חיל האויר הישראלי יתווסף,
 מן־הסהם, סוג מטוס נוסף שנפל במלחמה בלי להשיג
 את יעדיו. בעידן בו טסים מטוסים כפ־111 מיג 23
 ומתוכננים מטוסי־עתיד כמו הבי־1, הבקפייר הרוסי,
 והמטוס האירופי פנאכיה 200 (כולם בעלי כנף משת־
 נה), יזכר ׳הסוחוי 20 כאחד הניסויים המבצעיים
 המעניינים הראשונים שנערכו בתחום הגיאומטריה
 המשתנה, ניסויים שראשיתם היתד, כבר בסוף מלח-
 מת העולם השניה בגרמניה. ככל מטוס המנצל את
 טכניקת שינוי זוית הכנף, נהנה גם הסוחוי 20 מן
 היתרונות המובהקים שמעניקה השיטה, לאמר: הגד-
 לת היחס בין עילוי המטוס להתנגדותו, הדללת מקדם
 העילוי בהתאם למהירות הטיסה, הגברת יציבות
 המטוס בהתאם לגובה המטוס, שיפור ביכולת ההמ-

 ראה והנחיתה על מסלולים קצרים (הנ״ק).

 אולם, בצד היתרונות ניתן למנות מספר מגרעות
 שאין להניח' כי הסוחוי 20 משוחרר מהן. הבעיות
 מתמקדות בעיקר בשאלת מבנה הכנף וקביעת הציר
 עליו היא סבה. כנף גיאומטרית משתנה טעונה מבנה
 חזק במיוחד, הכיור בעליה מסויימת במשקל המטוס
 והכבדה על ביצועיו. העליה במשקל מחייבת עליה
 במקביל של עוצמת המנועים. בסוחוי 20, נתונה,
 כאמור, רק מחצית הכנף לשינוי זוית וזאת כדי
 להקל על העומס שעל ציר הסיבוב לשאת. מאחר
 שהכנף משנה זוית בחלקה החיצוני בלבד, מצוי
 ציר הסיבוב, בחלק הקבוע הקרוב לגוף, המכונה
 ״כפפה״, בעוד ששינוי זוית של הכנף כולה היד,
 מרחיק את ציר הסיבוב אל תוך מרכז הגוף ואז
 היה עליו לשאת את משקל הכנף במלואה. פרט
 לכך, נתונים מטוסים בעלי גיאומטריה משתנה לסכנה
 של עירעור יציבותם עקב השינוי שחל במיקומו
 של המרכז האוירודנימי של המטוס. בעת השינויים

 התכופים בזוית המשיכה לאחור.

 סבך הבעיות וכן עצם השימוש ברעיון־טיסד, חדיש
 יחסית, אך מגבירים ביתר־שאת את הפליאה על כך
 שהרוסים מסרו לטייסים הסורים, שאינם מן המשו-
 בחים, מטוס התובע רמת הטסה גבוהה. ייתכן כי
 היה זה מעין ״מס־שפתיים״, שהרי לסוחוי הזה אין
 תכונות תקיפה טובות בהרבה מאלו של הסוחוי
 הרגיל ובתנאי טיסה מסויימים (בעיקר בגובד, נמוך)
 אף קשה יותר לתמרן עימו. חיל האויר, על כל

 פנים, יצא בהחלט נשכר מצעד רוסי תמוה זה.

 קלט
 בטיל אויר־קרקע מונחה, אשר שוגר במהלך
 המלחמה מטוסי נ!ו־16 כדג׳ר מצריים. אחד השיגורים
 כוון לעבר ת״א — בראשית המלחמה — אך הטיל
 יורט בעודו באויר. ככל הידוע, זוהי הפעם הראשונה

 זנב אש אימתני מותיר מאחוריו מיג סורי
 הנופל לאחר שנפגע.
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 שטיל רוסי מתקדם זה מופעל מבצעית בזירה כלשהי.
 הקלט מצטרף בכך למשפחה עניפד. יחסית של טילי

 אויר־שטח, אשר פותהו על ידי ברית המועצות.
 בכור הטילים הללו, הקנל, נישא אף הוא בטו־16.
 זהו למעשה מטוס מיג 15 קטן, ללא טייס. טיל־מטוס
 כזה מוצמד מתחת לכל כנף במטוס רב־הממדים.
 בעיקבות הקנל הופיעו טילי הקנגרו, המחמשים את
 מטוסי הטו־20 (ביר) וטילי הקיטשן והקיפד (האחרון
 פותח במיוחד בשביל מטוס ההפצצה המתקדם טו־22
 כליינרר). הקלט הינו הנציג הבכיר של קבוצה זו.
 הטיל החדיש נראה לראשונה במערב הים הבלטי
 ב־1967 והרוסים, כדרכם, לא מסרו עליו מידע כלשהו.
 הדעת נותנת, כי זהו טיל מונחה־מכ״ם, המתביית
 באמצעות מערכת מכ״ם שבחרטומו. הוא פותח לפגוע
 במטרות איסטרטגיות, כגון בסיסי טילים, מכ״מים
 קרקעים או מרכזי אוכלוסין. ייתכן כי זהו טיל רוכב־
 קרן כדוגמת השרייק האמריקני והוא מתאים במיוחד
 לתקיפת מערכות מכ״ם. אין מניחים כי לטיל תכונות
 ביות אינרציאליות, דהיינו תכונות המאפשרות לו
 להתביית על מטרה שפרטיה ידועים מראש, ולפגוע
 בה חרף סגירת המכ״ם וסילוק הקרן או הפרעות אלק-
 טרוניות. ראש הנפץ המשוער בו 500 ק״ג והטווח
 למעלה מ־120 ק״מ. הטיל משייט במהירות תתקולית,
 המאפשרת ליירטו בטרם הגיע למטרה, שכן בשעת
 מעופו משול הטיל למל״ט איטי יחסית, חסר כח־
 הגנה עצמי. ברם, הצלחת הירוט תלויה כמובן במשך

 זמן ההרתעה העומד לרשות המיירטים.

 ככל שהטיל משוגר ממרחק רב יותר, פוחת דיוקו
 ועל־כן בתקיפות בהן מתעתד האויב לפגוע במטרות
 נקודתיות ולא באזורי מטרה נרחבים (עיר, שדה
 תעופה, נמל וכוי) יש לקצר ככל האפשר, את טווח

 שברי טיל נ״מ סא-3 ברמת הגולן.

 השיגור ועל המטוס המשלח להתקרב יותר אל
 המטרה, עובדה המקלה על ירוט המטוס בטרם היה
 הסיפק בידו לשגר את הטילים. הקלט, ככל הטילים
 הרוסיים האחרים, מצטיין איפוא בראש־נפץ גדול
 יחסית ובטווח טיסה רב, אולם דיוקו ותיחכומו נופלים
 בהרבה מטילים מקבילים במערב, כגון הקונדור הני-

 שא במטוסי האינטרודר א־6.

 פרוג
 שם כללי לסידרה ארוכה של טילי קרקע־קרקע
 מתוצרת סובייטית. כמה טילים מסוג זה נורו אל
 ישובינו בצפון ובתגובה לכך הפציץ חיל האויר
 מטרות צבאיות בדמשק. הפעלת טילי פרוג על ידי

 מיג־17
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 הצבא הסורי מורד. כי טילים אלה סופקו לד. זמן
 קצר לפגי המלחמה, שכן עד אז דובר בעיקר על
 אספקתם של טילים אלה למצרים ולאלג׳יריה. השם
 פרוג (צפרדע באנגלית) מורכב מראשי התיבות
 באנגלית של המלים ״רקטה על־קרקעית חופשית״
 והוא למעשה כינוי נאט״ו לקבוצת הטילים הרוסית
 הידועה בשם לונה. כל הטילים הכלולים בסידרד,
 הינם חסרי הנחייה (ובכך מגרעתם העיקרית) והם
 משוגרים כרקטות ארטילריות לבל דבר. שלא כטילי
 קרקע־קרקע מודרניים, אין לטילי הפרוג מערכות־עזר
 חיוניות המספקות את נתוני המטרה ההכרחיים לטיווח
 מדוייק של הטיל וכל המידע הכרוך באיתור המטרה,
 מיקומה וקביעת תנאי השיגור האופטימליים, מלוקט
 באמצעים שונים (מודיעין, סיורי־אויר וכוי). תלות
 זו אינה מאפשרת למערכת טילי הפרוג לפעול באורח
 עצמאי, דבר המרסבל כמובן, את הליכי השיגור.
 הטווח הממוצע של טילי •הפרוג הוא כ־70 ק״מ, אך
 ניתן להגדילו בהרבה (עד 90 ק״מ), אם מחליפים
 את ראש הנפץ הקונבנציונלי בראש נפץ כימי קל
 יותר. בדגמים המתקדמים ניתן להרכיב ראש נפץ

 גרעיני.

 כאמור, ניתן השם פרוג לכמה סוגי טילים:
 פרוג 1 נראה לראשונה ב־1957 והוא למעשה חיקוי
 רוסי לטיל האמריקני הונסט ג׳ון. אורכו כ־11 מטר
 ומשקלו 60,000 פאונד. טווח הטיל מגיע ל״24 ק״מ.
 הוא נישא על רכב אמפיבי ג׳י אפ 3. ניתן להמיר
 את ראש הנפץ הרגיל בראש תרמו־גרעיני. פרוג
 4,3,2, ו־5 הינם טילים שוגים זד, מזה בממדיהם
 ובגודל ראש הנפץ. פרוג 2 הוא טיל חד־שלבי קצר
 יותר. הטילים הללו נישאים על רכב אמפיבי, המוש-
 תת על הטנק הרוסי פי טי 76 והם יבילי־אויר באמי
 צעות מטוסי תובלה ענקיים אנטונוב 22 קוק. פרוג
 3, 4 ו־5 הינם טילים דו־שלביים וארוכים יותר

 וטווחם כ־50 ק״מ.
 באשר לטילים שהופעלו במלחמה מסרה עתונות־

 חוץ כי המדובר בדגם החדיש ביותר — פרוג 7.
 טיל זה נראה לראשונה בנובמבר 1965, ובו חלה
 חזרה לגירסה החד־שלבית. טווח הטיל כ־70 ק״מ.
 הוא נישא על רכב זחלילי (2 טילים) או על רכב
 אופני (5 טילים). כל הטילים מונעים בדלק מוצק.
 במהלך המלחמה הגיעו ידיעות ראשונות על אספ-
 קת טילי קרקע־קרקע חדישים יותר למצרים, מצויי־
 דים גם בראשי נפץ גרעיניים. השבועון ״אביישן
 וויק״ טען כי טיסות ריגול של מטוסי SR-71 של
 תיל האויר האמריקני חשפו עובדה זו, וזאת בקלות
 יחסית, שכן הרוסים דאגו כנראה שעובדת הימצאות
 הטילים במצרים תובא לידיעת ארה״ב וישראל. לדברי
 השבועון, מתוחזקים הטילים על ידי צוותים רוסיים.
 כינויים של הטילים במערב פקאד, הם חד־שלביים
 ומונעים בדלק נוזלי. הטיל מונחה כשיהידת ההנחיה
 ממוקשת בכנפוני זנב נעים. לסקאד טווח של כ־90
 ק״מ ואורכו כ־11.8 מטר. הוא נישא על אותו רכב
 הנושא את הטילים מטיפוס פרוג 1. סקאד בי הינו
 דגם חדיש יותר, ארוך ב־80 ס״מ מקודמו, בעל קוטר
 גדול יותר והוא נישא ברכב אופני. טווחו כ־100 ק״מ.

 סא־3
 טילי קרקע־אויר המכונים בנאט״ו גואה. טילים
 אלה הגיעו למצרים לאחר מלחמת ששת הימים ונועדו
 להשלים את מערך הטילים המצרי, אשר התבסס
 עד אז על טילי םא־2. טילי הגואה מיועדים לפגוע
 במטוסים מנמיכי טוס בעוד הסא־2 מכוון למטוסים
 הטסים גבוה (עד 56,000 רגל). עם השתלבותם במערך
 המצרי, בישרו טילי ד,סא־3 על השינוי בתפישה
 הטקטית של הרוסים (ושל המצרים), שכן בניגוד
 לסא־2 הנייחים, מצטיינים הטילים הללו בניידות
 רבה, המאפיינת אף את שאר סוגי הטילים שהגיעו
 מאוחר יותר למצרים. הגואה היה לטיל מבצעי בברית
 המועצות ב־1961, אם כי רק שלוש שנים מאוחר

ת הטיל שטח-אויר סא-6  נשק סובייטי שהופעל לראשונה במלחמה זו כלל א
 גיינפול. מצרים וסוריה השתמשו בסא-6 בשתי החזיתות.
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 יותר נודע על כך רשמית. לטיל גירסה ימית, המכונה
 פאך1, המצוייר. בכמה משהתות־טילים רוסיות. סוללת
 טילי גואה כוללת 4 משגרים כפולים (2 טילים על
 כ״א) ומערכת מכ״ם לעיקוב ולהנהייה, המכונה במערב
 לדבלו, מערכת לבקרת ירי, משאיות עם טילים
 רזרביים ומכ״ם אתרעה. הטיל עצמו דו־שלבי, מונע
 בדלק מוצק, אורכו כ־6 מטרים ומהירותו בסוף השלב
 השני כ־4 מאך. הטווח היעיל המירבי שלו נע בין
 18 ל־22 ק״מ. הטווח המזערי בו יכול הטיל לפגוע
 במטוס הינו כ־6—5 ק׳׳מ. מעריכים כי הסא־3 יעיל
 נגד מטוסים הטסים בין 350 ל־15,000 רגל. ביצועי
 הגואה מותנים, כבכל טיל, בזווית הירי האופטימלית.
 בזוויות אחרות נפגמים ביצועיו. רכב זיל 157 נושא

 2 טילים.

 סא״6 — שימוש קרבי ראשון
 בטיל בעל אמינות גבוהה

 הטיל הנגד־מטוסי החדיש ביותר אשר סופק
 למצרים. בעיתונות המערב סופר כי טילים אלה
 השיגו את שיעור הפגיעה הגבוה ביותר מבין הטילים
 אשר הופעלו במלחמה. מעט מזעיר ידוע על טיל
 נייד זה אשר הוכנס לשירות מבצעי בבריה״מ ב־1970.
 זהו אחד הטילים הבודדים שאף האמריקנים אינם
 יודעים עליו הרבה, שכן לא הופעל בוויטנאם ומצרים

 היתד. הראשונה שהשתמשה בו בתנאי קרב.

 3 טילי פא־0 נישאים על רכב זחלילי, המורכב
 מתובד, ומערכת ההסעה של הטנק פי טי 76. הטיל
 חד־שלבי ועל־קולי. מטעמים מובנים, אין אפשרות
 לפרט את תכונותיו, אולם סקירה כללית, יכולה
 להצביע על כמה סגולות אפשריות של הטיל, המעני-
 קות לו רמת אמינות גבוהה. אם אכן מצטיין הטיל,
 המכונה בנאט״ו גאינפול, בדיוק ניכר, הרי ניתן
 לזקוף עובדה זו לזכות אמינותה של מערכת ההנחייה
 והגילוי שלו, ולכושר מכ״ם העיקוב והסריקה. אפש-
 רות תיאורטית אחרת הינד• שהטיל נתון לפיקוד
 קרקעי תוך כדי מעופו וניתן לשנות את נתוני טיסתו
 זמן קצר בטרם הגיע למטרה, ובכך להימנע מסטיות
 נתיב הנגרמות על ידי הפעלת אמצעי־נגד־אלקטרו־
 ניים או תימרונ־ם חריפים של המטוס המיורט. כידוע,
 מרבית טילי הקרקע־אויר יוצאים מתחום השליטה
 של היחידה •המשגרת מיד, או זמן קצר לאחר שיגורם.
 הנחיה פעילה ורצופה של הטיל, גם בעת מעופו,

 מעניקה כמובן יתרון רב.

 השערות אחרות אשר הועלו במרוצת השנים בעי-
 תונות המקצועית היו כי הנחייתו של הטיל היא
 דו־נתיבית; דהיינו, הנחייה בשיטה האינפרא־אדומה
 ובשיטה האלקטרו־מגנטית גם יחד והטיל ״בוחר״
 לעצמו את נתיב ההתבייתות המתבקש בהתאם לנסי-
 בות. כאמור, היתד. זו השערה של מומחים מערביים
 ואין לפי שעה ערובות לנכונותה. מדד אחר ליעילות

 מערכת השיגור היא יכולתה לעמוד בפני הפרעות
 אלקטרוניות שמגמתן לשבש את מכ״ם הטיל, כלומר,
 אמצעי־הנגד העומדים לרשות הסוללה ושתכליתן

 לסכל הפרעות מכוונות אלה.

 סא־7 — הגנה אוירית צמודה
 נגד מטוסים מנמיבי טוס

 זהו הכינוי הרוסי הרשמי לטיל הכתף המכונה
 במערב פטרלח. זהו טיל חמתביית אל מקור החום
 העיקרי של המטוס (המנוע) באמצעות הכוונה אופ-
 טית. הטיל קטךהממדים נוח ביותר לנשיאה ולהפעלה
 והוא מצוי אינטגרלית ביחידות החי״ר והחי״ר־הממוכן
 המצריות, כשיעודו לספק להן הגנה אוירית צמודה
 נגד מטוסים מנמיכי טוס. הפא־7 מסוגל, איפוא,
 לפגוע במטוסים הטסים בגובה נמוך ביותר, בו אין
 טילי הגואה והגינפול יעילים. מבחינה עקרונית, יש
 הרואים בסטרלה העתק רוסי לטיל הכתף האמריקני
 ראדאי. טילי סטרלה הופעלו בוויטנאם סמוך לתום
 הקרבות ולדעת האמריקנים ביצועיהם נופלים מבי-
 צועי הראדאי או מאלה של טיל הכתף הבריטי
 כלאופייפ. למרות העובדה שטיל הכתף מסוגל לפגוע
 במטוסים המצויים בגובה 100 מטר ואף פחות (ואף
 במסוקים), אין הוא גורם בהכרח לנזק פאטלי, הכרוך
 בהתרסקית מיידית באויר או בנטישה. מפאת ממדיו
 הזעירים וראש הנפץ הקטן יחסית, יכולים מטוסים
 רבים לספוג את הפגיעה ולנחות בבסיס הקרוב

 ביותר להם לתיקון הנזקים. ״

 התכונה לספוג פגיעות, בולטת בעיקר במטוסים
 דו־מנועיים, היכולים להסתפק גם במנוע אחד במשך

 זמן קצר.

+ + 

 בראייה מסכמת ניתן לומר כי חידושי הנשק של
 האויב בתחום האוירי היו מעטים. כל המטוסים, פרט
 לסוחוי, הופיעו בזירה עוד קודם למלחמה ולא היה
 שימוש נרחב באמצעי חימוש מתקדמים (פרט לקלט).
 בתחום הגגד־מטוסי חלו שינויים משמעותיים אך
 בלתי מפתיעים, שכן מגמת המצרים בתחום זה
 הובהרה היטב עם תחילת הזזת מערכיהם, מיד

 לאחר הפסקת האש ב־1970.

 טיל ״כתף״ נ״מ סא-7 סטרלה.
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 ודא רחץ במלוא עוצמתו
 למן הוגע הראשון למלחמה

!  — למה העירו אותנו בל כן מוקדם, בשמונה וחצי
! ם תנור חשמלי  — למה נתנו לי תנור נפט במקו

 — למה שולחים אותי לטייסת ניסוי! שיתנו לטייס
! ה ז  צעיר, שנהנה מ

ם  — מתי ישימו שלטי נחושת על לוח ההפלות במקו
! ה מ ח ל מ ה ם מ  הפתקי

 — כדאי לחכות עם השלטים, עוד יהיו הרבה תו-
. . . ת ו פ  ס

ת  — אני זוכר איך תקפתי במלחמת ששת הימים א
 עמדת היירוט של פאיד. אפילו סככה לא היתה מעל

J ם סי  המטו
! בטח ה מ ח ל מ - איפוא כל המכוניות שהיו אצלנו ב  ־

. .  שלחו אותן לארמיה 1 .

 מאת צבי גוטמן

 ...והנה נפתחת דלת מועדון ה-
 טייסת ונכנס פנימה ״אלוף הארץ״

 בהפלות.
 דבר עקרוני כבר ברור בח״א:
 ״מהפיכות״ לא תהיינה עתה בשי-
 טות הלחימה של החיל ובציודו
 בעקבות לקחי הקרבות האחרו-
 נים. הלקחים הללו כבר נלמדו
 ויושמו ברובם — ויביאו לשינויים
 קלים בתורת הלחימה ובטקטיקות.
 אך כללית נמצא שהמשימות ה-
 נכונות בוצעו ע״י הכלים המתאי-
 מים, תוך חלוקת תפקידים נאו-
 תה. כי את ה״א לא מצא האויב
 בלתי ערוך ובלתי מוכן בעת מת־
 קפתו. החיל לחץ במלוא עוצמתו

 למן הרגע הראשון למלחמה!
 מערך המילואים של ח״א מש-
 תלב היטב בפעילות השיגרתית.
 כתמיד, מקיפה פעילות זו את ה-
 מישור האישי ואת מישור הציוד.
 במישור האישי נשמר כושר ה-
 לחימה באמצעות טיסות אימונים
 לפי התיכנון. הסבות צוותי האויר
 ממטוס למטוס נעשות כסדרן;
 קורסי הטיס והקורסים הטכניים
 חודשו; מינויים וחילופי תפקידים
 מבוצעים כמתוכנן; הקידום בדר-

 גות — שלא פסק בימי המלחמה —
 נמשך.

 במישור הציוד מוחלפים תיקו־
 ני־הארעי במטוסים בתיקוני־קבע;
 ״מיוצרות״ שעות טיסה חדשות
 על ידי ביצוע הביקורות התקו-
 פתיות במטוסים, שחלקן הומרו
 בביקורות חירום בעת הלחימה;
 נעשות השלמות ציוד ; ציוד האח-
 זקה מטופל; המערך הלוגיסטי־

 טכני זוכה לשיפורים.
 כל זאת — תוך קיום כוננות

 מבצעית מירבית!

ה ל ח ת ה  ח״א שב לנקודת ה

 ״בעוד ימים ספורים נגמור את
 כל התיקונים והביקורות״ — מב-
 טיה הקצין הטכני של טייסת פנ-

 טום.
 בעת המלחמה נסתמו חורי נ״מ
 במטוסים, בתנאי שלא היה מדובר
 באזורים המאוכלסים מיכלי דלק
 או הנתונים לעומסים יתרים. ה-
 מנועים האדירים של הפנטום והת־
 אוצות הגבוהות — גורמים לעו-
 מסים עצומים על מבנה המטוס,
 לעתים מעבר למגבלותיו. פגיעות

 וסדקים עלולים להתרחב במקרים
 כאלה.

 מאידך מצוייר הפנטום במער-
 כות כפולות, המעניקות לו יתר
 בטחון לעומת מטוסים חד־מנועיים.
 הוכח שהפנטום עשוי לעמוד ב-
 פגיעות חמורות של נ״מ וטילים.
 תוך כדי פעולות התיקון מבצ-
 עים צוותי הקרקע את האחזקה
 השוטפת למטוסים המשתתפים ב-
 טיסות האימונים, ומקיימים את

 הכוננות.
 הקצין הטכני של טייסת הפני
 טומים אומר: ״השלמת הציוד
 החזירה את ח״א לנקודת ההת-
 חלה. נוכל להתמודד היטב עם

 הצבאות הערביים!״

 התרגלו למלחמה ארוכה

 הקצין הטכני של אחת הטייסות
 עומד על השיפורים ועל הדג־
 נות לבאות בתחום הלוגיסטי ב-
 טייסת יירוט, הצורכת הרבה מי־
 כלים נתיקים בעיתות לחימה, מו-
 שם כאן דגש מיוחד בנושא זה.
 ״רכשנו נסיון בלתי רגיל בהכנת
 בידונים ופיתחנו שיטות מיוחדות

 במינן בעת הלחימה.״
 הוא מציין את העזרה הרבה
 שהגישו אזרחים בעורף בייצור
 חלקי מטוסים וכלי עבודה. ״המפ-
 עילים באו מעצמם ושאלו מה
 חסר. התיקונים נעשו בחלקם על

 חשבונם.״
 ״עד המלחמה הנוכחית היו ה-
 מלחמות שלנו קצרות. האנשים
 התרגלו למאמץ קשה, אך קצר״ —
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 אומר הקצין הטכני. ״היום הס-
 תגלו החיילים הסדירים והמילו-
 אים לאפשרות שהמלחמה תארך.
 עברנו לעבודת משמרות מבלי לפ-
 גוע בהספק העבודה, תוך קיום
 מירב המטוסים השמישים בכו-

 ננות.״
 עוד הקצין הטכני מדבר, והנה
 נכנס חייל ומשמיע מספר הערות
 מקצועיות. הקצין הטכני מסביר
 לנו שלפי בקשתו שלחה אליו
 מפקדת הבסיס מעין ״מבקרי
 פנים״ אובייקטיביים, שיבדקו מה
 עוד ניתן לשפר. זאת בנוסף לדיו-
 נים הדחופים שהוא מקיים עם

 אנשיו, בכל הדרגים.

 ״השפיץ של חוד-החנית״...

 טייס פנטום שנשאל אם הוא
 חש עצמו בעיקר טייס תקיפה או
 טייס יירוט, השיב: ״אני טייס
 לכל דבר, היכן שתהיה בעיה קשה
 — שם נהיה. הפנטום הוא השפיץ

 של חוד החנית!...״
 אם פעם נחשבה הפלת מטוסי
 אוייב לשיא השאיפה והיכולת של
 טייס קרב, הרי באה המלחמה ה-
 נוכחית והדגישה את חשיבות
 משימות התקיפה ״האפורות״. ההי-
 לה שהיתר, להפלות מטוסים פחתה

 מעט.
 ״בעיקרון, יילחם ח״א בקרבות
 הבאים — אם יפרצו — כפי שלחם
 עד כה״ — מצהיר טייס פנטום

 בכיר.
 ״גם הפעם נצטרך להילחם בסו-
 ללות הטילים ולהשמידן. כוחות
 הקרקע חיסלו רק מעט מהסו־
 ללות, בעוד ח״א עשה את מר-
 בית העבודה בתחום זה. יהיו שי-
 נויים קלים גם בסדר העדיפות

 וגם בדרכי הביצוע.״
 ״חלוקת התפקידים בפנטום בין
 הטייס לנווט הוכיחה עצמה וכן
 גם המערכת כולה״ — אומרים ב-
 טייסת, תוך ציון העובדה שהל־

 קהים כבר נלמדו ויושמו.
 ״לאוייב לא חסרים מחסנים ויש
 לו מקור אספקה אדיר״ — אומר
 מפקד טייסת מיראד. ״השמדת
 מטוסיו על הקרקע לא תפגע בו
 קשות, והוא יוכל להשלים את ה-

 חסר במהירות. להכשרת טייס
 והבאתו לרמה מבצעית — לעומת
 זאת — דרוש זמן רב. וחשוב לז-
 כור גם את ההשפעה המורלית
 על טייסי האוייב שלא נפגעו,
 בעוד חבריהם הופלו בהמוניהם.
 כאן לא יוכל איפוא האוייב לשקם

 עצמו במהירות.

 הפגיעה - כקרכות״אויר

 ,המלחמה הנוכחית הוכיחה ש-

 הדרך הטובה ביותר לפגוע בחי-
 לות האויר הערביים מבחינת הסי-
 כונים, ההשקעות והתוצאות —
 היא באמצעות קרבות אויר. המל-
 חמה התנהלה, כידוע, שלא בסדר
 המקובל לגבי ח״א — כאשר תחי-
 לה צריך לשאוף להשגת עליונות

 אוירית.
 ״חיל האויר לחם איפוא ב-
 תנאים התחלתיים שלא הורגל
 אליהם. תוך כדי הלחימה פיתחנו

 (המשך בעמי 219)

 השקט שאחרי או השקנו שלפני
ת ארנון ברוך א  מ

 חיל האויר שאהרי הפפקת האש, המתה אינו מרפה ממנו.
 זהו שקט מתוח אשר אין כו שלווה.

 אם ימים אחדים קודם לבן לא דאית שמיים מרו•? מטוסים,
 הדי עתה חונים הפנטומים, הפקייהוקים ושאר המטוסים

 כשכנפיהם דרוכות כמשיכה לאהוד, מובנות לזינוק.
 אם לפני ימים אחדים לא שמעת את דכדי עצמן* כגלל
 רעש המנועים, היום השקט הוא כמעט־פפטורלי, רק פה
 ושם שריקת מטוס המהמם מנועיו או מטוס השם מפיט־

 רול שיגרתי.
 אם אך אתמול לא סיימו צוותי הקרקע להבין מטוס לגיחה
 וכבר ניגשו אל הבא אחריו, הדי היום הפצצות תלויות

 והמרעומים מוכנים לשליפה ככל רגע.
 תותחי וולקן כעלי שישה קנים מוכנים לירוק אש תופת.
 אנשי מגדל הפיקוה שדק תמול־שלשום הריצו עיניים מימין
 לשמאל ומשמאל לימין, הנחיתו מטוסים ואישרו המראות
 לאחרים, יושבים סור פ*?׳ אך העיניים פקוחות אל אויר

 העולם.
 הכבאים וצוותי ההצלה מברכים על מיעוט העבודה כזמן

 המלחמה ועל העדרה המוחץ כיום.
 פרחי טיס ש״קיטרו״ על כך ש״פיפפפו״ את המלחמה עונ-

 דים כנפי טייס מבהיקות.
 עמדות הנ"מ שלופות מול שמיים נקיים, לוע פעור משחד

 לטרפו.
 ספרי טייסות מתחילים לקלוט קילומטרים של דיו ואין־פון!
 סיפורים, שחלקם יתגלה בעוד שנים תחת הכותרת ״עתה

״ . . . ת ו ל  מותר לג
 בחדרי תדריכים חוזרים שוב ושוב על דכדים מזכרים וכל

 המרבה הדי זה משוכח.
 צעירים וותיקים כ״גיי פוט״ סובבים דרוכים. קסדות תלו-

 יות כמסדרון הכניסה.
 זהו גם מסדרון היציאה.

 פעמון ההזנקה דרוך כקפיץ.
 זהו מתה של שקט אשר אין בו שלווה.

 כי איש אינו יודע אם זה השקט שאחרי הסערה או השקט
. . . י נ  שלפ
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 בסערת רוחות הרפאים
 את המושג עליונות אוירית ניתן להגדיר באופנים שונים. רבים
 אולי מבינים את משמעותו אך עצם המושג נותר ערטילאי, חסר
 ממדים. רק מי שנקלע אל לב ליבה של טייסת פנטומים בקרב,
 חש בממשות המושג הזה. כאן, בין ״רוחות הרפאים״ של הטייסת,
 ניתן לגעת ממש באחד ממרכיביו החיוניים של המושג. כאן יוצקים
 את בסיסו המוצק ואחר מוסיפים עליו קומות קומות — מיגים,
 סוחויים ושוב מיגים, עד כי לבסוף מתנשא בנין העליונות האוירית
 וגורד־שחקים. שחקים הנתונים לשליטתם הבלעדית של הפנטומים.

 אבן־הפינה, נורתה כבר ביומה
 הראשון של המערכה. א׳ ובי, *
 שניהם בני ירושלים, עשו יחדיו
 באויר. נתקלו במינים במספר גדול
 פי חמישה בערך. א׳, בקרב אויר
 ראשון בחייו, מפיל שלושה מיגים:
 שניים מיג 17, אחד מיג 21. גם
 לב׳ זוהי תרומת בכורה למושג
 המוחשי כל־כך : עליונות אוירית.
 הוא אפילו נדיב יותר. ארבעה
 מטוסים. שניים נוספים מופלים
 על ידי טייסים אחרים ובסך הכל
 קציר ראשון של תשעה משוסים.
 שיחק מזלו של ב׳ ובמהלך המל-
 חמה רשם שלושה מיגים נוספים
 למאזנו. ומשעה שניתן אות הפתי-
 חה, פרצה סערת רוחות הרפאים

 בעוצמה שלא ניתן לעוצרה.

 העוצמה ניבטת אליך מכל זיז.
 הפנטום הוא מטוס שממדיו נחר־
 טיט עמוק בזכרונך. משהו מבטיח
 מאוד יצוק בגוש הגדול הזה. ב-
 המראה משוגרים אליך גלים, המ-
 כים בך בחזה ואתה חש הלכה
 למעשה מה טמון באותם מטוסים
 היוצאים ברגע זה לקרב. העשן
 הסמיך של המנועים, מותיר שובל,
 עליו יכול אתה לשלח תפילה חרי-
 שית למען ישובו כולם. השובל
 השחור ישא אותה כל העת סמוך
 מאוד ללהבות האש הפורצות מ־
 מבערי המנועים, כי החרדה כאן
 כפולה. עניינה בשני אנשי צוות,
 טייס ונווט, אשר בעבודתם המשו-
 לבת הופכים את הפנטום לשלמות
 אחת, למטוס הבכיר בזירה. פנים
 רבות לו. מיירט מובהק, תותחיו

 מאת נו. יוסף

 * ראשי התיבות ברשימה זו דנז־
 יוניים, ללא קשר לשמות האמיתיים.

 יורקים אש בקצב מדהים וטיליו
 אמינים מאוד. למרות חזותו המגו-
 שמת, תימרונו משובח. ויחד עם
 זאת, חובקות הכנפיים הרחבות,
 המזדקרות כלפי מעלה בקצוות,
 מטען חימוש מגוון, בכמות ששום
 מטוס אינו יכול לשאת — מספר
 די נכבד של טונות, שאינן מו-
 תירות סיכוי רב למטרה שהותק-
 פה. הפנטומים בוחשים בכל קדי-
 רה אפשרית: קרבות אויר, סיוע
 צמוד לכוחות הקרקע, תקיפות
 על עמדות טילים, שדות תעופה,

 סיורים וליוויים למיניהם.

 שליטה בכל רזי הטיסה

 הסגולות הגלומות במטוס, כאי-
 לו מכתיבות מראש את הקווים
 הרב־צדדיים המאפיינים כל טייס
 בטייסת: את השליטה המלאה בכל
 רזי הטיסה, את התושייה והתגו-
 בה המהירות של טייס ירוט, ה-
 דיוק וקור־הרוח הנתבעים מטייס
 היוצא לתקיפה, בעוד טילים ב-
 מספר רב צרים עליו. וותיקים ו-
 צעירים יותר משמשים כאן בעיר־
 בוביה. לגבי המצרים לא שינה
 הגיל או הוותק דבר. ג׳, מצעירי
 הטייסת, הפיל ביום הראשון מסוק
 ודי, אף הוא טייס צעיר, לכד
 שלושה מיגים בפרק זמן קצר.
 הפלה אחת מונצחת במצלמתו ו־
 מרנינה את לב הצופים בסרט ה-
 ירי. הארון המכיל סרטים אלה
 מתגדש והולך. שדות תעופה מצ-
 ריים מעלים עשן ממרכז מסלו-

 ליהם.

 הפנטום הוא פרי יצירה מתוח-

 כמת וקפדנית. השילוב בין הנטייה
 למעלה בקצות הכנפיים (דיהדרל
 של 12°) וההשתפלות החריפה של
 הגאי הגובה (אנהידרל בן 23°)
 העניקו לו יתרונות אוירודינמיים.
 כונסי האויר, בפתח המנועים רבי־
 העוצמה, עוצבו בשיטה מיוחדת
 וחזותם כמנהרה מאיימת אינסו-
 פית. במרכז הכנף שבר חד דמוי
 שן־משור, אף הוא פתרון מדעי
 מקובל למה שמכנים: בקרת שב־
 בת־הגבול. מטוס הבנוי לנשיאה

 בעומסים גדולים.

 טונות של צדק

 אך מהו הדבר המאפשר לטייסים
 לעמוד בנטל התכוף של טיסות
 אל תוך האש, לשאוב חיזוק מכל
 אבידה, לשאת בעומס פיסי ונפשי
 ששום נוסחה מדעית אינה יכולה
 להבהירו י הנתיב ההגיוני מפנה
 עתה מקומו להגיגים שברוח. תאט־
 רו, אמונה מושרשת בחובת ההגנה
 על שמי הארץ, אמונה בזכות ה-
 קיום, השלמות המלאה בין צרכי
 המשימה והצדקתה. טונות של
 צדק החורץ את דינו. הם אינם
 מתיימרים לשפוט. האויב גזר את
 דינו בעצמו, הם יוצאים רק לבצ-
 עו, זרועם ארוכה ומהירה. אך
 בינם לבין עצמם אינם שחים בכך.
 הם נכונים לקרב, אך אינם ששים
 אליו. המציאות כופה על המחשבה
 הצטמצמות ארעית בדל״ת אמות
 המשימה, אינה מאפשרת הפלגה
 רחוקה מעבר לה. נרתעים ממלים

 שברומו של עולם.

 מלים פשוטות

 מפקד הטייסת, שמראהו כשל
 נער שאך זה הגיע לצבא, מכנס
 את המכונאים. מלים פשוטות,
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 פניו כבושות לעתים בקרקע בצ-
 ניעות כנה. ״עשיתם״, הוא אומר,
 ״עבודה נפלאה. כל אחד מוקיר
 זאת. הכשרתם מטוסים במהירות
 שאין דוגמתה. אנחנו טרם סיימנו,
 הטייסת מוכנה להמשיך במלחמה.״
 אינו משרבב סיפורים, אינו מסכם
 ב״כך וכך מטוסים הפלנו, טנקים
 השמדנו או גשרים הרסנו.״ הוא
 עצמו יכול היה למלא את הערב

 כולו במעלליו.

 פרוסות שוות
 בעוגת העליונות האוירית

 לה׳ תיקווה גדולה אחת, שלא
 יידרשו קורבנות נוספים. בתום 17
 ימי הלחימה הראשונים, כל טייסיו
 ונווטיו בריאים. הנווטים, המופק-

 דים על כמה מכשירים היוניים ב-
 מטוס, משמשים גם במחסומי אזה-
 רה חיים, עינם צופיה לאחור ול-
 צדדים, תרה אחרי טילים. גם
 הם רשאים בהחלט לזקוף לעצמם
 הפלות. בעבודה של צוות פורסים
 את עוגת העליונות האוירית לפרו-

 סות שוות.

 באוירה המיוחדת השורה בין
 כתלי הטייסת קשה לשמור על
 שלוות נפש. נפעמים במיוחד הם
 אלה העושים כאן את שירותם המ-
 יוחד ואשר אינם נמנים על אנשי
 חיל האויר. ה׳ וחי המילואימניקים
 נפגעו חיש מהר בדיבוק ששמו
 טייסת פנטומים. ט׳, איש עסקים
 אמיד, מודיע בעיצומו של קרב על
 תרומתו לבניית מועדון הטייסים,

 הטעון שיפוצים וציוד. כי, גרפי-
 קאי ידוע, מחרה ומחזיק אחריו —
 הוא ישווה למקום מראה של ממש.

 לפי שעה אין נפנים לעיסוקי
 חולין. אך בתום הלחימה, שוככת
 בהדרגה סערת הקרב של ״רוחות
 הרפאים״, להבות המבערים אשר
 כאילו חרכו את שפתי השמיים
 כבים, שמי הבסיס אשר עטו עד
 כה גוון אדום בוער יכולים, בחש־
 תלט הדממה, לחשוף עבים ראשו-
 נים של בטרם־גשם. רוחות של
 ממש מתרגשות ובאות, אך ס׳ וח-
 בריו בטייסת הפנטומים נכונים
 לשוב ולהפריח חיים ב,,רוחות ה-
 רפאים״ שלהם. סערת הקרב הא-
 צורה בהם ממתינה לפריקה, בכל

 עת שתכוף עליהם.
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 הנצים עטו על טרפם
 דממה מכבידה היתה תלויה בחללה של טייסת הסקייהוקים אי שם.
 היה זה היום הראשון למלחמה והכל דמה לאולם הרצאות בו
 ישובים המאזינים, שקטים ומרוכזים. ההכרה כי זוהי מלחמה
 שונה מקודמותיה חדרה היטב לתודעת הכל. הטייסים לא ערכו
 השוואות עם העבר, מעייניהם היו נתונים להווה. הרצינות והדרי־
 כות שאחזו בהם, אך הבליטה את בטחונו של כל אחד ואחד
 ביכולתו לבצע כל משימה עד תומה. הסקייהוק (נץ בלע״ז) נדרש
 עתה לקשה שבמבחניו. המטוס, שדגמיו הקודמים כבר שבעו קרבות
 במלחמת וויטנאם, הוטל עתה למערכה קשה, שקיפלה בתוכה
 יסודות שונים: בלימה, התקפות נגד, גשרים, טנקים, חי״ר. על
 המסלול, גבוהים ומחריש,־ אוזניים בנהמת מנועים, בטרם יזנק
 לאויר, ״יכול״ היה כל אחד ממטוסי הרביעייה לערוך לעצמו
 חשבון נפש של בטרת־קרב. מטוסים עתירי קרבות, מתוכננים
 היטב, מצויידים במערכות פנימיות ההופכות אותם למטוסי תקיפה
 מובהקים, מדוייקים מאוד. מנוע אמין, טווח טיסה טוב, חימוש,
 הרבה חימוש מכל הסוגים ובעיקר זריזות שאינה מאפיינת מטוסי
 תקיפה אחרים. הכושר להתחמק, גם ממיגים. ולעומת זאת, איטיים
 כלשהו. איש אחד — מנוע אחד. שניים מכל דבר לא היה מזיק.
 עוד עין צופיה, מזהירה, עוד מנוע מוכן לפעולה ונשיאה בוטל

 עמיתו הפגוע.

 אבל את יהבם שמו על אותן
 ידיים שאחזו במוט ההיגוי והמתי-
 נו לאות ״רשאי להמריא״. כל
 מגרעת תהיה שולית אם יפיחו
 הידיים חיים בגוש המתכת הגדול,
 אם ימצו עד תום את הגלום בו...
 ובהן. עכשיו הם יושבים כל אחד
 בתאו, מביטים קדימה וסביב, הפ-
 קח עתיד לשלחם בכל רגע. דקות
 קודם לכן תפסיעו ביחד לעבר
 המטוסים, קומתם כאילו שחה מול
 המטוסים הזקופים במין גאווה מו-
 זרה. טעות אופטית האוחזת לרג-
 עים בצופה מן הצד ומיד מתח־
 לפת במציאות השרירה והקיימת:
 הטייסים בתא, שולטים בכל רזי
 המיכשור. המטוס היה לעבד לרצון

 אדונו.

 כמה דורות כמבנה אחד

 ועתה ההיתר המיוחל — ״רשאי
 להמריא״, ארבע קריאות חדות וה-
 מטוסים מתחילים בריצתם המהי-
 רה. לפתע, בנקודה מסויימת, ני-
 תק הקשר עם הקרקע ומתחילים

 לאסוף גובה. בשמיים מתארגנים
 למבנה הרצוי. ארבעה מטוסים מ-
 אותו סוג. ארבעה אנשים שונים.
 כמה דורות בחיל האויר נתונים
 עכשיו במבנה אחד, ממחישים את
 הרציפות ואת האחידות של המש-
 פחה הגדולה וההדוקה הזו. טייס
 צעיר רב־אנרגיה, אדמוני ותוסס,
 יוצא לקרב הראשון שלו עם טייס
 בקיא בתחושת הקרב, נרדף כבר
 בעבר על ידי טילים. ארבע נקו-
 דות הולכות וקטנות, נעלמות ב-
 הדרגה מן העין, שמות ללעג את
 המסקנות הנחרצות בדבר פער ה-
 דורות והבדלי האיכויות. מעל ה-
 מטרה עתידים גם המצרים להבין

 זאת.
 בטייסת נלחמים באותה שעה,
 באויב מופשט — הזמן. גם אותו

 מצליחים להביס כאן.
 המכונאים כבר מכשירים את ה-
 מטוסים הבאים, במהירות־שיא,
 כאילו דבקה בהם מהירותה של
 הטיסה עצמה. ממהרים אד אינם
 נחפזים. ההכנה הטובה היא הערו-
 בה הראשונה להצלחת המשימה.

 כל תקלה, כל הזנחה בלי משים,
 בנפש המטוס והטייס הן. על הגדר
 שלפני בנין הטייסת תלויים כבר
 כובעי־טיסה נוספים. עוד מעט
 יטלו אותם בעליהם, בדרכם למ־
 טוסים. והסיפור נשנה במין מעגל
 אינסופי של בדיקות חיוניות, המ-
 תנה להמראה, מבנה לתקיפה, המ-
 טרה, הפגיעות, הטילים וחוזר
 חלילה. סיפור בעל קצב מיוחד
 ומרתק כפי שרק סיפורה של טיי-

 סת לוחמת יכול לרתק.

 הוא מנה שלוש מדורות

 השנים נחתו בינתיים ואחד
 מדווח על 3 טילים שרדפו אחריו.
 יש לו חיוך רחב ואופייני בשעה
 שהוא מתאר בניחותא כיצד חמק.
 השני, שהכל ציפו לראותו, נפעם
 בתום טבילת האש הראשונה, מת-
 אר את הקורות אותו ברוגע היכול
 להוליך שולל, כאילו זה עתה שב
 מגיחת ה־100 שלו. הראשון הד-
 ליק שלושה טנקים, מדווחים בז-
 הירות, נמנעים מלקשור לעצמם
 כתרים הנשענים על הגזמה או
 ליקויי־דיוק. מדברים רק על ה-
 וודאי. אין כאן מקום ל״ייתכך או
 ל״יכול להיות״. הוא מנה שלוש
 מדורות; המציאות בשטח יכולה,
 אולי, להעיד על יותר. הדיווחים
 המתקבלים ללא הרף על ״פגעתי,
 ראיתי את... פוגע״ מבשרים אמת
 שאין להכחישה, אך הם חוזרים
 ונשנים עד כי השיגרה הופכת

 אותם לנדושים, ל״סטנדרטיים״.

 לימים, פגה דומיית היום הרא-
 שון. אוירת השובבות, אשר מצאה
 לה מסתור בפינות הטייסת, שבה
 וקנתה לה אחיזה. המציאות, אמר
 פעם מישהו, עוברת כל דמיון.
 עכשיו, בימים הבאים של המלח-
 מה, כאשר היו כאלה שלא שבו,
 במקום לאפשר לאוירה ההתחלתית
 לכבוש ולהעיק, דווקא עתה נתגלו
 הסממנים האופייניים ל״צברינו ה־
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 המודים״. פרויד היה אומר בוו-
 דאי כי הטייסים הם אמני ההדח-
 קה. מטמינים את זכר החברים
 עמוק בלב, מחליפים דימעה בחיוך
 מחפה, המילואימניקים הוותיקים
 מגייסים לאלתר את מלוא מטמון
 ההלצות שברשותם. מגרשים את
 הזכרונות לעת אחרת. המלחמה
 עודנה בעיצומה. יש עוד טנקים
 ועוד חי״ר מצריים. גם הגיזרה
 הצפונית תובעת פעילות אינטנ-
 סיבית. יש גם נ״מ וטילים שצריך
 לטפל בהם ולהימנע מליפול קורבן

 לטיפולם...

 עם התארכות הימים, תופס מו-
 עדון הטייסת את •המקום היאה
 לו. מצטופפים בקרבת המקלט
 מאזינים לחדשות, שאת חלק הא-
 רי שלהן יצרו בעצמם, בעשרות
 גיחות ובפגיעות מדוייקות. הקריין
 אומר: ״חיל ד,אויר סייע לכוחו-
 תינו ופעל גם בעומק המערך ה-
 מצרי״ והם יודעים איזו מסכת של
 גבורה ניצבת מאחורי המלים, טי-
 סות הנערכות באופן שכל טייס
 זר אשר ישמע על־כך יאשים את

 מספריו כי חומדים הם לצון, טי-
 לים בסבך צפוף ומאיים, גיחות
 אין ספור, תעוזה שאין לנסחה.
 ומעל לכל מוצקות הרוח ואית־

 נותה.

ת משימה חדשה ד ו ק פ . . . 

 הברים מילדות, טייסים מאותו
 קורם, מאותה טייסת, בני בית ש-
 אבדו, אך המריצו את חבריהם,
 הגבירו חרונם. לא היד, מי שהת-
 חמק ממשימה. להיפך, הקרב על
 ״מי יטוס הפעם״ פרץ כל אימת
 שהגיעה פקודת משימה חדשה.
 טייסים שנבצר מהם לטוס, מסי-
 בות שונות, נפלו ברוחם. ״עכשיו״
 אמר אחד, ״אנחנו טסים בשביל
 החבריה שלא יזכו לכך יותר.״
 מפקד הטייסת, אשר סיגריה של
 קבע תקועה בזווית הפה, אקדח
 תלוי על המותן משווה לו צורת
 בוקר מסרטי המערב. מן־הסתם
 אינו נמנה עם בוגרי הקורם לני־
 מוסין ולהליכות. תכליתי ומתמ-
 צת. אם אתה פותח תדריך כלשהו

 במשפט כללי, מתווה רקע, הוא
 דורש מיד לשוב לנתיב מעשי,
 ליישם. הוא קורא ״מד, זה טוב
 לנו י מה עושים עם זה ת׳כליס י״.
 טייס מעולה ופקודיו מודעים לכך.
 משרה על סביבתו סמכות מקצו-
 עית ממדרגה ראשונה, אך כולם
 שחים בו כבחבר קרוב. מעורה
 היטב בין הטייסים. משתרע עימם
 על הדשא ומגלגל סיפורים. לעו-
 לם אינו נוזף, טופח על השכם
 וזורק מילות עידוד. אמון עלי
 קרבות, ירוטים ותקיפות. טרם בו-
 או לשקייהוקים זקף לזכותו הפ-
 לות. אינו מתרצה לדון במעבר ל־
 סקייהוק עמוס החימוש והאיטי.
 הוא מכיר היטב את כל אנשי ה-
 טייסת. הוא יצטרך לעמוד מול
 פני הנשים שהתאלמנו, לספר ב-
 קולו העבה והשקט על גבורתם.
 לשאת בגאון הטייסת גם ברגעים
 הקשים, הוא יודע כי דבר אינו
 שקול כנגד אחד מהם. אך הטייסת
 הזיקה ופגעה יותר משניזוקה. הכל
 נושאים את זכר חבריהם עמוק

 בלב.
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 המלחמה ברא*
 סקירה מאת
 עיתונות העולם, והעיתונות ה־
 תעופתית בכלל זה, הדפיסה
ת ידיעות, מאמרים, ניתו-  מאו
 חים והערכות על מלחמת יום
 הכיפורים. אחד מעיתונים אלה
 היה ה״אביישו וויק", כתביעת
 לענייני תעופה המופיע בארצות
 הברית והנחשב כיום בעולם ל־
 שבועון־התעופה בעל המידע ה-
 יסודי והמהימן ביותר. בבואנו

 יהודה עופר
ה כפי שהש- מ ח ל מ ת ה ר א  לסקו
ו ה בעיתונות הזרה, החלטנ פ ק  ת
 להביא לפני הקורא ״מק-
ם מתוך ה״אביישן  בץ״ מאמרי
 וויק״, מתוך הגליונות שהופיעו
 בחודש אוקטובר, במרוצת ה-
ה ובתחילת נובמבר. כל מ ח ל  מ
 החומר המופיע בעמודים אלה,
 מצוטט מילולית וללא שינויים

 או עיבודים.

 סיוע סובייטי סיפק
 את הניצוץ למלחמה
 תיכגון ונשק סובייטי חדיש — בין גורמי המפתח להצלחה
ת של הערב«ם? רפבת-אויר מחזירה את האבידות י ת ל ח ת א  ה

ת אזורי המערכה• ם א קרי  בשעה שלוומים סו

 תיכנון סובייטי, כלי נשק חדשים, וסיוע
 אוירי לוגיסטי כבד משקל היו גורמי מפתה
 בניצחונות הערכיים האתחלתיים ולאכי•
 רות הישראליות הכבדות כמטוסים, טנ־
 קיב ואנשים, כאשד הפיכפוך המזרח תי-
 כוני פרץ שוב כצורת מלחמה מחודשת
 כיוס 6 באוקטובר, כותב ה״אביישן וויק״
 כגייון הנושא את התאריך 15 באוק׳ 73,

 שהופיע כשבוע לאחר פרוץ הקרבות.

:  התרומות הרוסיות לצד הערבי כללו

 ם טילים פוכייטיים חדשים, פא־6 גיינפול,
 בתוספת טילי השטח־אויר הישנים יותר פא־2 גייד־
 לין ופא־3 גואה, אשר שימשו את המצרים ואת
 הסורים כנשק עיקרי נגד המטוסים הישראליים. ב-

 משך שני ימי הלחימה הראשונים, איבדה ישראל
 למעלה מ־30 מטוסים מטילי שטח־אויר מצריים
 וסוריים, מרביתם טילי סא־6, עימם לא היה ליש-

 ראל נסיון קודם.

 הכוחות המצריים שעברו לגדה המערבית של
 התעלה נזהרו שלא להתקדם מעבר לטווח טילי ה־
 סאם אשר בשטח מצרים. ברם בתום השבוע הרא-
 שון, העביר הצבא המצרי טילי סא־6 לתוך סיני.

 ם טילי נ״ט פוכייטיים ניידים, מונחי־תיל
 אט־1 פנאפר ואט־3 פאנר, שהופעלו הן על ידי
 המצרים והן על ידי הסורים; באמצעותם נפגעו
 רובם של 550 הטנקים שאבדו לישראלים בשלב
 זה, מתור כוח כולל של 1950. למעלה מ־400 אבדו
 בסיני, היתר בקרבות עם כוחות סוריים ברמת הגולן.
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נות  עתו
 • לוויני סיור מובייטיים שדיווחו מידע מאי־
 זור המערכה, כסיוע לרוסים במתן יעוץ למפקדים
 המצריים והסוריים בדבר הטקטיקות שיש לנקוט נגד
 הישראלים. לווין כזה הוצא ממסלולו ב־10 באוק-
 טובר בטרמ־עת והוחלף בלווין אחר, שמסלולו מס-

 פק כיסוי טוב של איזור הקרבות.
 ההתקפה המתואמת היטב נגד ישראל בשתי חזי-
 תות תוכננה והופעלה על ידי מפקדים ערביים, אך
 ב״עירויים״ גדולים של סיוע סובייטי, וסיוע זה

 נמשך גם לאחר תחילת הקרבות.

 ם הובלה אוירית מאםיכית של תחמושת ו-
 ציוד אחר, לאחר פרוץ המלחמה, למילוי החסר ב-
 מחסני הערבים כתוצאה מאבידות ומלחימה. 300
 מטוסי תובלה סובייטיים הועמדו בכוננות לרכבת ה־
 אוירית. בין 4 ל־11 באוקטובר הגיעו לסוריה מ-
 רוסיה 44 טיסות אספקה ו־14 נוספות למצרים. שמו-
 נה מטוסים נוספים היו בדרכם לסוריה ב־11 באוק-
 טובר, כשהם נושאים טילים טקטיים ועוד 22 הת-

 כוננו ליציאה.

 סיוע זה איפשר למצרים להוציא תחמושת ״כ-
 אילו ברשותם מקור אספקה בלתי נדלה״, כדברי
 איש רשות אמריקני. סוגי המטוסים ששותפו ברכבת
 האוירית חובקים את מלוא הקשת של מטוסי התו-
 בלה הסובייטיים, ממטוסי התובלה הלוגיסטיים ה-
 כבדים אנטונוב אנ־22 ואנ־12, איליושין איל״62

 ואיל־18 הקטנים יותר ועד הטופולב טו־154.

 נשק חדש למדיגות ערב
 נוסף למטוסי הלחימה הסטנדרטיים, סיפקה רו-
 סיה למדינות ערב מספר מטוסי פוהוי פו־20 פיטר
 כי, שהם דגם קרב בעל גיאומטריה משתנה של ה־
 פו־11 פלגון א, שמהירותו מאך 2.5. מטוסים אלה
 נראו בסוריה, הן באויר והן בעת תקיפה של חיל
 האויר הישראלי על נמל האויר של דמשק, שנסגר

 לתנועת מטוסים אזרחיים.

 טילי שטח־שטח טקטיים וטילי אויר־שטח מתו-
 צרת בריה״מ הופעלו גם כן על ידי הערבים. בסוף
 השבוע הראשון ללחימה ירו הסורים 20 טילי פרוג
 7 — שהם טילי שטח־שטח בלתי־מונחים מיוצבי־
 סיחרור — מעל רמת הגולן על ישראל. ברם, הנז-

 קים היו מזעריים.
 מטוס טופולב טו־»1, בטוסו מעל הים התיכון,
 שיגר אפ־5 קלט — טיל אויר־שטח — כלפי תל־
 אביב ביום הראשון של המלחמה. הטיל יורט והופל

 העולם

 טילי שלל סא-3 גואה ולידם חיילים יש-
ת אתר הטילים בעת  ראליים שכבשו א
 פריצת הכוחות לגדה המערבית של תע-
 לת סואץ. ״אביישן וויק״ מוסר שבשנת
 1970 נבנתה, בסיוע רוסי, חגורת טילי
 שטח-אויר (סא־2 גיידלין וסא-3), שרוח-

 בה 17.5 קילומטר.

 על ידי מטוס פ־4 של חיל האויר הישראלי. טילי
 שטח־שטח סובייטיים שטיקס שוגרו אף הם בקר-

 בות ימיים.

 אבידות הצדדים הלוחמים

 בסוף השבוע הראשון איבדו הישראלים בקרבות
 78 מטוסים — 14 פ־4 פנטום, 29 א־4 סקייהוק,
 שלושה מירד 3, ארבעה סופר מיסטר ו־28 מפציצי

 קרב, שרובם היו כפי הנראה פ־4.

 אבירות סוריה ומצרים היו גבוהות יותר, אך
 להן יותר מטוסים מלכתחילה. לסוריה אבדו 80
 מטוסים, מיג־21, סוחוי סו־7 וסו־20, ועוד שבעה

 הליקופטרים, כולם מתוצרת רוסית.

 מצרים איבדה 82 כלי טיס, כולל 49 מיג־ 21
 ו־17 הליקופטרים, ששימשו להעברת חיילי קומנדו
 אל מאחורי הקווים הישראליים בסיני. האבידות ה-
 מצריות כבדות, חרף העובדה שחלק ניכר מחיל ה־
 אויר המצרי נשמר כרזרבה איסטרטגית, מטוסיו
 הוחזקו בדירי־מטוסים ״קשים״, מפוזרים, בתוככי
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 מצרים. הדירים המוסווים עשויים ביטון ומכוסים
 חול.

 שתי אפשרויות מאחורי ההחלטה המצרית לא
 להטיל לקרב חלק חשוב מחיל האויר שלה בתחילת
 הקרבות. יתכן שמצרים שומרת אותם כעתודה נגד
 מתקפה ישראלית רבתי, או שהם נשמרים לשם
 שימוש בסיבוב השני של המלחמה, ללא קשר ל־

 עוצמת־האויר הישראלית.
 עיראק, שהצטרפה למלחמה ימים ספורים לאחר
 תחילתה, איבדה שישה מטוסי קרב סילוניים מיוש-

 נים הוקר הנטר, עד סוף השבוע הראשון.
 כישראל, סבלו מצרים וסוריה מאבידות כבדות
 בטנקים. עד סוף השבוע הראשון, איבדה סוריה
 בערך 650 טנקים במערכה על רמת הגולן. מצרים,

.250 

 טילי הנ״מ הערביים
 נגד ח״א הישראלי

 המצרים, שלהם טבעת יותר חזקה של טילי סאם
 מאשר לסוריה, מטילים על הטילים את עיקר יהבם
 בלחימה נגד חיל האויר הישראלי בחזית סיני. דו-
 מה שהאיסטרטגיה שלהם היא לכבוש שטחים, לבסס
 את העמדות ואחר להחזיק מעמד, כשטילי הסאם

 מוסטים קדימה למתן חיפוי רצוף.
 רוב קרבות־האויר נערכו באיזור רמת הגולן, על
 אף שישראל ביצעה לפחות שתי תקיפות על בסיסי
 אויר בתוך מצרים. כמו כן תקפו מטוסיה תחנות־
 מכ״ם בבלטים במצרים ובברוק מצפון־מערב לדמ-
 שק וכן את שדה דמשק, המשמש כבסיס קרבי ל-

 מטוסי מיג־21, סו־ד וסו־20.
 גם ההצלחות שנחלו כוחות טילי הנ״מ הסוריים
 היו מרשימות. למרות מהלומות־האויר הישראליות,
 היה עדיין לסוריה בסוף השבוע שעבר כוח הגנה
 יעיל, שכלל 40 משגרי סא־6. ישראל טוענת ש־%״5

 מאתרי טילי השטח־אויר הסוריים הושמדו.

 חיל האויר הישראלי השתמש בשבוע הראשון
 ללחימה בטיל אויר־שטח שדייק, בעל ביות מכ׳׳ם
 פאסיבי, מתוצרת חב׳ ״טקסס אינסטרומנטס״ וב־
 מארז מוטס ללוחמה אלקטרונית מתוצרת ״סילבניה״
 — נגד אתרי סא־2 וסא־3, ביתר הצלחה מאשר נגד

 ד,סא־6.

 המערבת המצרית:
 סא־ 2, סא-3, סא־6

 מערכת טילי הי״מ המצרית המשולבת, המור-
 כבת מסא־2 להגנה בפני מטוסים המתקרבים בגובה
 רב והסא־3 נגד התקפות בגובה נמוך, הושלמה על
 ידי טכנאים סובייטיים במשך שבועות מספר בשנת

סי  סוריה הפעילה בפעם הראשונה מטו
סי קרב  סוחוי סו-20 פיטר בי, שהם מטו
 בעלי גיאומטריה משתנה. מטוסי ח״א
 השמידו כמה סו-20 אשר חנו בשדה ה-
 תעופה דמשק ומטוסים נוספים אבדו ל-
 סורים בעת פעולה עויינת נגד כוחותינו.

 1970, בעיקבות קבלת הפסקת־האש שהוצעה על ידי
 ארצות הברית. הסא־6 הניידים צורפו לאחר מכן.
 המערכת כוללת מערכת מכ״ם פלט יפייס לגובה
 נמוך, עבור ר,סא־3 ויחידת פנפונג עבור ה0א־2.
 בעיקבות השלמת המערכת, שרכיביה מגינים זה על
 זה, סיפקה ארצות הברית לישראל טילי שרייק
 ומערכות לוחמה אלקטרונית. מספר בלתי ידוע של
 טכנאי אלקטרוניקה סובייטיים הושאלו לאחר מכן
 למצרים ויתכן שהללו היו מעורבים בהבאת האת-
 רים לכוננות מבצעית בשבועות האחרונים לפני ה-

 מלחמה.
 לסא־6 ולסא־2 טווח אלכסוני של כ־32 ק״מ ול־

 סא־3 טווח אלכסוני של 27 קי׳מ לערך.
 תפקידו של חיל האויר הישראלי הפך לגורם
 איסטרטגי מכריע במלחמה ארוכה משציפו, כשה-
 סורים והמצרים מראים עוצמה מפתיעה ורצון לה-
 לחם. דובר צבאי ישראלי בתל אביב מסר לכתב
 ״אביישן וויק״ שהעוצמה האוירית היא המפתח ל-

 לחימה בשתי החזיתות בעתיד ללא הגבלה.

 ״פנטום״ — דגם פאר למזה״ת

ס רויס״, שהיא עתה ל מ  חברת המכוניות ״
 חברה נפרדת, שאינה קשורה בחברה הידועה
 ליצור מנועי מטוסים, עושה עסקים טובים
ם: מכוניות־פאר משור-  בשורת דגמים חדשי
 יינות ל״אצולת״־הנפט המזרח־תיכונית. הספ-
ניות אינה כלולה ב״אמברגו״ הברי- ת המכו  ק
וקות  טי למזה״ת. המכוניות המשוריינות משו

ם 6. ו ט נ  בשם המסחרי פ
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 מטוסים ישראליים וטילים
ח ת פ מ ־ ב ר ק ם ב י י ב ר  ע

 קרב מר לחיים ולמוות ולנצחון במלחמה המזרח-תיכונית המחודשת, נערך בין
 מטוסיו של חיל האויר הישראלי לבין חגורות טילי שטח-אויר (סאם) כבדות
ק״ (22.10.73). התוצאה  ושזורות היטב של מצרים ושל סוריה, לדברי ה״אביישן מי
 נתונה עדיין בספק, שעה שישראל ובעלת-בריתה ארצות הברית חותרות בדחיפות
ניים יעילים נגד טיל השטח-אויר החדש ביותר שסופק  אחר אמצעי-נגד אלקטרו
 על ידי ברית המועצות, הסא-6 גיינפול מנמיד־הטוס, שהופעל מבצעית בפעם

 הראשונה.

 עלה בידי ישראל לבטל במידה מפויימת
 את יעילותן של חגורות הטילים מאז פרצו
 הקרכות ב־6 באוקטובר, ואכידות המטו•
 פים פחתו םהתאם, אך האיום בעינו. ב-
 מהלך השבוע הראשון למלחמה, איבדה
 ישראל 78 מטופים, כמעט כולם כתוצאה
 מפעילות טילי נ״מ ואש נ״מ קונבנציונ-
 לית. בםוץן השבוע שעבד, עלה המפפר ל•

 105 מטוסים ו־2 הליקופטרים.
 בשלבי הלחימה הראשונים נאלץ חיל האויר
 הישראלי להתרכז במשימות סיוע קרוב ליחידות
 קרקע שניסו להדוף התקפות שריון כבדות של המצ-
 רים בסיני ומהלומה סורית נגד רמת הגולן שבידי

 ישראל.
 המס שנדרש מהמטוסים שערכו את גיחות הסיוע
 הקרוב היה גבוה, כאשר שני הצבאות, של מצרים
 ושל סוריה, פועלים בחסות מטריית־מגן של חגורות
 טילים במצרים ובסוריה. טילי שטח־אויר ואש נ״מ

 סוריים הפילו למעלה מ־30 מטוסים ישראליים מעל
 רמת הגולן ביום אחד.

 כתוצאה מכך, פתחו מטוסים ישראליים במאמץ
 מתואם להדברת טילי הפאט הסוריים. התוצאות היו
 מידיות. אבידה ישראלית יחידה נרשמה בחזית הגולן
 ב־8 השעות שלאחר ההתקפות. אולם, חיל האויר
 הישראלי לא היה מסוגל להתמיד במאמץ כזה, טילי
 הנ״מ שנפגעו הוחלפו בחדשים, ומספר האבירות

 החל עולה שוב.

 להקהות את עוקץ טילי ה״סאם״
 עתה, נשענים הישראלים במידה רבד. על
 אמצעי לוחמה אלקטרונית ועל אמצעי־נגד אחרים,
 כגון ״מוץ״, במאמץ להקהות את העוקץ של טילי
 הסאם. מציידים, הן מטוסי קרב והן הליקופט-
 רים, בתרמילי לוחמה אלקטרונית. להליקופטרים

 טיל סא-6 מצרי על משאית, נלקח שלל ליד האגם המר הגדול.
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 ה״ניוזוויק״, שבועון־חדשות אמריקני, פירסם מפה זו כהדגמה למה שתיאר
ת הפתעתם״.  במאמרו ביום 22 באוקטובר כ״כיצד השיגו הערבים א
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 הוקצה כמו־כן תפקיד של סיקור שדה הקרב מהאויר,
 במגמה לספק אתראות למטוסי התקיפה על שיגורי

 טילים נגד־מטוסים.
 משך־האתראה לגבי שיגור סא־6 בגובה נמוך קצר,
 במקרה הטוב ביותר — ציצת עשן לבן ואחר, הגייג־
 פול הפוגע במטרתו במהירות מאך 2.8. אף־על־פי־כן
 צומצמו במידת מה האבירות על ידי הישראלים

 באמצעות:
 • שינוי אופן שיגור החימוש והגבהים. היש-
 ראלים סבורים שלסא־6 מסלול־שיגור כה נמוך עד
 כי ניתן לתקוף בהצלחה את משגריו הניידים, מגובה

 רב, ביעפי הפצצה תלולים.
 • שימוש מוגבר באמצעי לוחמה אלקטרונית.

 • התאמת פרופילי הטיסה, על מנת להמנע
 ככל האפשר ממעבר בסביבות מסוכנות.

 • ביצוע שינויי כיוון חריפים ומהירים, שיטה
 המוכחת כמוצלחת בתנאי שציצת העשן הלבנה המס-

 מנת שיגור מאותרת לאלתר.
 במאמץ נוסף להקטין את סכנת טילי הסאם ולפתוח
 את הדרך בפני המטוסים הישראליים לתקיפות מעבר
 לתעלת סואץ, הקים הצבא הישראלי בשבוע שעבר
 ראש־גשר מהגדה־המזרחית של התעלה, שנכבשה
 על ידי המצרים אל הגדה המערבית, המצרית. כוח
 שריון חצה את הגשר בהצלחה ופתח בפעולות עמוק

 למדי מאחורי קווי המצרים.
 משימתו העיקרית של כוח־המשימה היתד, השמדת

 יחסי בוחות־האויר בפרוץ המלחמה
) ־ ״ ט י י ל פ פה ״ ־התעו ן ו ע  (לפי שבו

 ישראל כשירות מיג־17 80
 פנטום פ־4אי ורפ־4אי ** 150 סו־7 30

/פ י* 125 איל־14 8  סקייהוק א־4אי
 מירד 3 55 סי־47 6
 ווטור 10 איל ־18 4
 סופר מיסטר 9 לי־2 3
 מיסטר 4 30 מי־4 8

 אורגן 30 מי־8 22
 פוגה מגיסטר 85 301

 סי־130אי הרקולס 6 עיראק
 נורד נוראטלס 35 טו־16 9

 סי ־47 דקוטה 10 איל־28 10
 סי־97 סטרטוקרוזר (מיכלית־אויר הנטר 36
 ונושא אמצעי־נגד אלקטרוניים) 12 סו־ד 50
 סופר פרלון 9 מיג־ 21 85
 ס־65־סי 10 מיג־17 15
 בל 205 25 ג׳ט פרובוסט ט. 52 20

 601 ווסקס 9
 מצרים מי־1 4

 טו־16 (סיור והפצצה) 25 מי־4 35
 איל־28 25 מי־8 12
 סו ־7 120 אנ־2 12
 מיג־17 200 אנ־12 6

 מיג־21 150 אנ־24 10
 מירז׳ (חיל האדר הלובי) 36 איל־14 13

 326 ״מוס״ (טו־114) ? 326
 איל־38 1

 איל־14 40
 אנ־12 20 המספרים הם, בהכרח, הערכות בלבד. נע-
 מי־4, מי־6, מי־8 140 שה נסיון להביא בחשבון במידת־מה את

 + 756 האבירות מלפני המלחמה.
 פוריה מוזמנים — 50.

 מיג־21 140 *•• מוזמנים — 104.
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 אתרי מכ׳׳ם ובקרה של הטילים. תפקיד נוסף בעל
 חשיבות ראשונה במעלה היה תפיסתו, במידת האפשר,
 של סא־6 שלם. מומחי לוחמה אלקטרונית ישראליים
 ואמריקניים מעוניינים באפשרות לפרק טיל גיינפול
 על מנת לגלות את תדר פיקוד הבקרה שלו ולפתח

 אמצעי נגדו.

 טילי הכתף
 הסורים והמצרים החלו כמו־כן פורסים ביעילות
 טילי פא־7 פטראלח, מתוצרת בריה״מ, שהם טילי
 שטח־אויר מונחי אינפרה־אדום לגובה נמוך, אשר
 ארה׳׳ב נתקלה בהם בקרב בפעם הראשונה במרוצת
 מתקפת־האביב הצפון ווייטנאמית של 1972 נגד כוחות
 הדרום. ניתן לטפל בשיגורי סא־7 בודדים על ידי
 הפרחת נורים או מכשירים אחרים יוצרי חום גבוה,
 המשמשים כ״פתיון״ למערכת ההנחייה האינפרה־

 אדומה של הטיל.
 ברם, הסובייטים סיפקו למצרים ולסורים טילי
 פטרלה מותקנים על רכב זחלילי, לעומת משגרי־
 הכתף שהופעלו בווייטנאם. כל זחל נושא שמונה
 טילי סא־7, שניתן לירותם במטחים בני ארבעה או
 שמונה, דבר המוסיף ומסבך את הפעלת אמצעי הנגד.
 רכב־הסטרלה אף נושא מכ״ם, לשם הפניית צינורות

 המשגרים בכיוון הכללי של המטרה.

 את מרבית האבידות הישראליות במטוסים עד
 כה ניתן ליחס לסא־6, לסא־ד ולמערכת הנ״מ

, המורכבת מרכב זחלילי Z S U ־ 2 3 ־ S P 4 הסובייטית 
 הנושא ארבעה תותחי נ׳׳מ 23 מ׳׳מ, מכווני־מכ״ם,
 להגנה על אתרי סא־6 הניידים. יחסית הופלו מעט
 מטוסים על ידי טילי הנ״מ הישנים יותר סא־2 לגובה
 רב ו־פא־3 לגובה בינוני, טילים אשר עמם יש ליש-

 ראלים נסיון רב וידע כיצד לטפל בהם.

 הסא־2 והסא־3 המצריים הוחזקו ברובם בגדה
 המערבית של התעלה, בטריטוריה מצרית, וסיפקו
 הגנה אוירית ליחידות הקרקע שהצליחו לפרוץ 4—7
 מילין (6.5 עד 11 ק״מ) מעבר לתעלה, לתוך חצי
 האי סיני, שהוחזק על ידי ישראל מאז מלחמת ששת

 הימים ב־1967.

 טילים בשני צדי התעלה
 מספר מצומצם של טילים הונעו אל מעבר לתע-
 לה מזרחה בשבוע הראשון של הלחימה, כאשר ה-
 ישראלים ריכזו מאמציהם בהדיפת הסורים מעמ-
 דותיהם ברמת הגולן. ואולם בשבוע שעבר, שעה
 שקרבות שריון גדולים התנהלו על פני חזית מיני,
 הוחזרו טילים אלה לצד הבטוח יותר של התעלה,
 הצד המערבי. יחידת סא־6 אחת יעלת ניידות
 גבוהה־ביותר הושארה בצד המזרחי. שש שעות
 לפחות דרושות להעברת יחידת סא־2 על ציודה.

 הצפיה הישראלית האתחלתית לאחר שהמצרים
 הקימו את ראשי הגשר על התעלה ב־6 באוקטובר
 ותיספקו את כוחותיהם, היתד. שהם יהלמו לכיוון

ו נ  טילי שלל סא-3 מועברים לגדה המזרחית של התעלה לאחר שנפלו בידי כוחותי
 בימי הלחימה.
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 ישראל בכוח משוריין מסורתי ובחיפוי חיל ד,אויר
 המצרי.

 בכך היתר, נותרת חגורת הטילים מאחור וה-
 מצרים היו נאלצים להתמודד עם חיל ד,אויר ה-
 ישראלי באויר. הם לא עשו זאת, אם כי בשבוע
 שעבר אכן עשו מאמץ החלטי לפרוץ דרך שלושת
 המעברים העיקריים שחסמו את דרכם אל מרחבי

 סיני ולתוך ישראל.

 חיל ד,אויר המצרי לא הופעל ברובו. הישראלים
 קיוו להשמידו בשלב ההתחלתי של הלחימה, כפי
 שעשו במלחמת ששת הימים. המצרים, מצידם, קיוו
 שטילי השטח־אויר יוכלו להסב אבירות כה נור-
 אות לחיל האויר הישראלי, עד כי אפשר יהיה לה־

י ל י ת ט ל ל ו  ס
2 זו נפלה בידי ־ א  ט
 הישראלים — כותב
 השבועון ״אביישן
 וויק״ בהסבר לתצלום
 זה ומוסיף — מכ״ם
 הסוללה, הפועל בפסי
 F^ E, נראה על התל
 מימין. מספר טילי
 שטח־אויר סובייטיים
 נלקחו שלל במצרים
 כשהם שלמים. הטיל
ק ל  בתצלום היווה ח
 מסוללה 30 ק״מ צפו-

 נית לעיר סואץ.

 תיר למטוסים המצריים להכנס לפעולה בחסינות
 יחסית, על מנת להנחית את המכה המכרעת.

 לח״א עליונות בתרה
 אבידות המטוסים של הישראלים בקרבות אויר־
 אויר הן כ־10% מכלל האבירות, כשחיל האויר
 שלהם שומר על עליונות ברורה על פני מטוסי
 מצרים וסוריה והן עיראק, שחשה לעזרת סוריה
 ימים אחדים לאחר שהמלחמה החלה. להלן פירוט
 אבירות הערבים במטוסים, רובם בקרבות אויר־

 אויר, כפי שנצטיירו בסוף השבוע שעבר :
 ₪ פודי" — 149 מטוסי קרב, בעיקר מיג־21
 ופוחוי פו־ד, ושישה הליקופטרים. סוריה נכנסה
 למלחמה עם 354 מטוסי קרב ו־59 הליקופטרים.
 אבידותיה מוחזרות בקצב מואץ על ידי ברית ה-

 מועצות.

 M מצריה — 64 מיג 21, 20 הליקופטרים ומפ-
 ציץ בינוני אחד, כנראה טופולב טו־16, ועוד 28

 מטיפוסים בלתי ידועים, בסך הכל 113 מטוסים,
 וזאת על אף השימוש המוגבל שנעשה בחיל ד,אויר
 שלה. מצרים פתחה במלחמה כשברשותה 601 מטו-
 סי קרב, 46 מפציצים ו־194 הליקופטרים. גם אבי־

 דותיה של מצרים מוחזרות.

ק — 21 מטוסי קרב, מיג־21 וחוקר א ר י  ₪ ע
 הנטר.

 והנה כיצד מתחלקות 105 אבידותיה של ישראל,
 בסוף השבוע שעבר:

 ® מק־דונל דגלס פ־4 פנטום — 27.
 0 מק־דונל דגלס א־4 — 52.
 © דאסו־ברגה מירד 3 — 8.

 ® דאסו־ברגה סופר מיסטר — 5.

 אבידות בלתי־קרביות העלו את המספר בעוד
 10־15 אחוזים.

 ישראל נכנסה למלחמה עם 522 מטוסי לחימה,
 כולל 162 מטוסי א־4 פקייהוק, 127 מטוסי פ־4
 פנטום, 70 מירז׳ 3 ו־20 פופר מיסטר. כמו כן
 היו לה 52 הליקופטרים, אשר שניים מהם אבדו
 עד סוף השבוע שעבר. ארצות הברית ממלאה את
 אבידות ישראל, כמשקל־נגד לסיוע הניתן לער-

 בים על ידי הסובייטים.

 מירז׳ים לוביים — תוספת
 כוח למצרים

 תוספת כוח לחיל ד,אויר המצרי ניתנה גם על
 ידי 48 מטוסי מירז׳ 3 לוביים, שאחדים מהם כבר
 שותפו בקרבות, הרף ההבטחות שהמטוסים לא יו-
 עברו לגורם אחר, שניתנו בעת שנרכשו מצרפת.
 שגרירות לוב בפריז הכחישה דבר העברת המטו-
 סים. ממשלת צרפת, בתשובה למחאות ישראליות,
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ג ה מזהירה — ,אך מהסו ק י ט ק ת התעלה : ט  ״כיצד חצו הטנקיט של ישראל א
 שפשוט אסור לו להכשל׳׳׳ — כך מכתיר ה״ניוזוויק״ מפתו זו, מגליונו מה-29.10.
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 השיבה שאינה יכולה לנקוט בפעולה כלשהי נגד
 לוב או לעכב הספקת מירז׳ים נוספים, אלא אם
 תוכל ישראל להוכיח את טענתה שהמטוסים שות-

 פו בלחימה.
 שעה שארה״ב ורוסיה תבעו הפסקת אש במזרח
 התיכון, תיגברו שתי המעצמות את כוחותיהן באי־
 זור. ברית המועצות, המחזיקה כרגיל 40־50 כלי
 שיט בים התיכון, העלתה את המספר ל־67 בסוף
 השבוע, כולל נושאת־ההליקופטרים ״מוסקבה״. כל
 הספינות הרוסיות שייטו מזרחית לקפריסין, כש-
 מטוס, הצי הששי ומטוסי סיור חוקר שידלי נמרוד
 והנדלי פייג׳ וויקטור של חיל האויר המלכותי

 הבריטי מתחקים אחר תנועותיהם.

 ארה״ב הורתה לנושאת־המטוסים ״ג׳ון פ. קנ-
 די״ להשאר באיזור המזרחי של האוקינוס האטלנטי
 במקום לחזור לנמל נורפולק כמתוכנן מקודם. כמו
 כן שיגרה את נושאת־ההליקופטרים ״איוו ז׳ימה״
 עם 2000 נחתים על סיפונה אל הים התיכון. דובר
 ממשלתי אמריקני תיאר את הדבר כ״אמצעי זהי-

 רות״.

 תחת מטריית הטילים
 בלחימת הקרקע עד כה, הפעילו המצרים ״טק-
 טיקה של פלנגות״, כפי שמתואר הדבר על ידי
 הישראלים. טקטיקה זו, אומרים הם, דומה לזאת של
 הלגיונות הרומיים בפיקודו של מחוס בשנת 50

 לפה״ס. היא ״מאפשרת למסות גדולות לנוע מרח-
 קים קטנים, אך על חשבון מהירות וגמישות כ-

 אחת״, לפי אחד המשקיפים.
 השיטה איפשרה כמו כן לצבא המצרי להשאר

 תחת מטריית טילי השטה־אויר.
 ״טקטיקות של פלנגה אינן הדרך הנכונה לשי-
 מוש באויריה או בשריון,״ לדברי משקיף ישראלי,
 ״אך הטקטיקות המתאימות למנטליות הערבית. ה-
 ערבי מבכר להמצא בהמון מאשר בכוח קטן ומ-

 היר״.
 ההתקפות הערביות הראשונות על עמדות ה-
 הגנה הישראליות בסיני נערכו על ידי חיל רגלים
 חמוש ב״מסות״ של טילי נ״ט מונחי־תיל פאגר,
 מתוצרת בריה״מ. בעקבותיהם נעו טורי שריון, ש-
 תקפו מעוזים ישראליים שנשארו מאחורי הקווים

 ואף חדרו לתור קווי ההגנה הישראליים.
 ההבדלים היחידים שניתן להרגיש בהם בין ה-
 התקפות בסיני וברמת הגולן הוכתבו על ידי פני

 השטח.
 ברמת הגולן, ניצל חיל הרגלים הסורי גדרות־
 אבן המפרידות בין השדות באיזור, למיקום עמדות
 טילים נגד־טנקים. התקפת־שריון לרוחב החזית
 כולה שימשה לאיתור נקודות תורפה בקוו ההגנה
 הישראלי ועתודות שריון סוריות הוכנסו לפעולה
 לשם חדירה דרך שני האזורים החלשים שנתגלו.

 השריון הישראלי נפגע על ידי טילי נ״ט כאשר
 עבר להתקפת־נגד.

ת ו ת י ת ך אל פ ש מ 7״ אינו נ  ה״סא־
 סא־ד סטרלה, טיל השטח־אויר
 הסובייטי לגובה נמוך, הנזתביית על
 קרינה אינפרה־אדומה, שהופעל
 על ידי המצרים והסורים מרכב
 זחלי נגד מטוסים ישראליים, נמנע
 מלהתביית על נורים המשמשים כ־
 פתיון, הואיל והוא פועל באורכי
 גל אינפרה־אדומים שונים. זאת
 מסרו פקידי משרד ההגנה האמרי־

 קני, לדברי ״אביישן וויק״.
 השינוי באורך הגל יכול לגרום
 לכך שהטיל יתרחק מהאנרגיה הזו־
 הרת של נורי־פתיון המשמשים
 להטעיית. נורים אלה פותחו נגד
 טילי סטרלה בווייטנאם והשתמשו

 בהם בהצלחה.

 שיטה אחרת המאפשרת לטיל
 להתרחק מנורי הפתיון, היא להוי
 סיף מסנן למערכת ההנחייה המח־
 פשת־חום, כדי לסנן ולפסול מקו־
 רות חוס שאינם זהים לאלה המוק־

 רנים על ידי צינור פליטה.
 אחת הסיבות האפשריות לכך ש־
 הסא־7 התרחקו מנורי־הפתיון היש־
 ראליים היא שעוצמת החום של
 הכורים לא תאמה לחום הפליטה
 של מטוסים. אם משתמשים במס־
 נניס וקובעים את אורכי הגל של
 פליטת המטוס, יעקוף הטיל את ה־
 נורים, העלולים לפעול באורך גל

 יותר גבוה ויחפש את המטוס.
 שיטה שאפשר להשתמש בה כדי

 להמשיך ולהטעות את הסא־ד היא
 להטיל דלק מטוסים לאויר ולהצי־
 תו, כדי לקבל ״חתימה״ דומה לזו

 של עקבת פליטה של מטוס.
 כמו־כן נמסר שהתחמקות הטיל
 מנורים במלחמת יום הכיפורים
 רומזת על כך שהצוותים שהשתמ־
 ש ו בנשק זה היו בעלי בקיאות

 טכנית מתקדמת.
 היה זה שימוש ראשון בסא־7
 מעל רכב זחלי, עם שמונה טילים
 לרכב, שניתן לשגרם בשני מט־
 חים בני ארבעה או בירי אחד של
 שמונה טילים. כמו כן השתמשו
 במכ״ם לגילוי המטרה ולשיגור ה־

 טילים בכיוון המטרה.

•205 

בטאון חיל האויר ינואר 1974 מס' 92  



 מטוסים ווס״ם ואמויקנ״ם
 טש באותו נתיב ־ ארה
 למדינות ערב ואלה לישראל

ת וכרית המועצות האיצו כ-  ארצות הכרי
ת העכרתם כדרך האויר וה-  אורה ניכר א
 ים של מטופי להימה וציוד צכאי אהר אל
 כעלות־כריתן היריכות, האוחזות זו כזו
 כמלחמת המזרח התיכון, שמחירה ככד הן
יעת אפפקה זו מאחד  כאדם והן כציוד. מנ
 הצדדיכ עלולה היתה להכיא למפלה מכד
 שית ומהירה יחפית. על בך מפר ה״אכיי•

 שן וריק״ כגליונו מיוט 22 כאוק׳ 73.

 המאמץ הוזובלתי האוירי של ארה״ב הופרע במידה
 מסויימת על ידי סירוב בעלות־בריתה בברית ההגנה
 הצפון אטלנטית (נאטי), לאפשר למטוסים שמגמת
 פניהם לישראל לבצע חניות בינים בשטחן. איומים
 ערביים בחרם נפט על כל מדינה שתעזור לישראל,
 די היה בהם כדי לחסום דרכו של מטוס אמריקני
 כלשהו ממרבית מסלולי נאטו. האיום אף גרם לכך

 שבריטניה השעתה הספקת נשק שהוזמן כבר על־ידי
 ישראל.

 המאמץ האמריקני — הוכתר בהצלחה

 אף על פי כן, המאמץ האמריקני היה ניכר —
 והצלחתו מלאה. אלפי טוגות ציוד, כולל 2000 טילי
 נ״ט מונחי־תיל טאו, מתוצרת יוז, הגיעו לישראל
 ממחסני ארה׳׳ב. בתחילה היה משקל הציוד הזה קטן
 בהרבה מזה שרוסיה הטיסה למצרים ולסוריה. מטוסי
 תובלה צבאיים של ארה״ב הוחלפו בפעולותיהם
 השגרתיות על ידי טיסות שכר של חברות מסחריות.
 ההגבלות שהוטלו על־ידי נאטו והנייטרליות ה-
 מוצהרת של יוגוסלביה חברו יחדיו ליצירת מצב
 מוזר. מטוסים אמריקניים שטסו מגרמניה המערבית
 ומטוסי תובלה סובייטיים חצו את המרחב האוירי

יר לוד״, מבאר י נראים בנמל האו נ ק י יר האמר ד שי-5א של חיל האו י ה ק ו י ל ס ו ט מ  ״
ת ש ו מ ח ה שימשו להעברת ת ל ם ענקיים א י ס ו ט ם זה. מ ו ״ תצל ק י  ה״אביישן מ

. ת י ר ב ה , ת ו צ ר א ה מ ק פ ס א  ו
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 היוגוסלבי במספרים גדולים — האמריקנים בדרכם
 לישראל, הרוסים למצרים ולסוריה.

 פקח תנועה בנמל האויר הבינלאומי של בלגרד
 מסר לכתב ״אביישן וויק״ שהסד־הכל היומי של
 רכבות־האויר המתחרות מגיע לממוצע יומי של

 100 מטוסים, הרוב מבריה״מ.
 הוא אמר כי רוב המטוסים הרוסיים הם אנטונוב
 אנ־12, מטוסי תובלה טורבו־פרופיים, שהחלו נראים
 במספרים גדולים בשמי המזרח התיכון ב־12 באוק-
 טובר, שישה ימים לאחר ההתלקחות המחודשת של
 המלחמה בין ישראל לשכנותיה הערביות. המטוסים
 האמריקניים, שכללו מטוסי תובלה לוגיסטיים כבדים
 לוקהיד פי־5א ומטוסי בוינג 707 ומק־דונל דגלפ
 די פי 8, החלו טסים במרחב האוירי היוגוסלבי ביום

 14 באוקטובר.

 המטוסים האמריקניים טסו לישראל מבסיס האויר
 רמשטיין במערב־גרמניה, שהפך לתחנה האירופית
 הראשית למאמץ ההספקה האמריקני לישראל. נתיבם

 עובר מעל אוסטריה, יוגוסלביה ויוון.
 המטוסים הסובייטיים המעבירים הספקה מקיאב,
 שהיא מרכז צבאי לוגיסטי ראשי, טסו בשני נתיבים
 — אחד דרך הונגריה ויוגוסלביה ומעל הים האדריא־

 טי, והשני מעל טורקיה.
 אנשי מימשל יוגוסלביים מסרו שרוב הטיסות
 החוזרות בוצעו מעל טריטוריה יוגוסלבית, אך כמה
 מהמטוסים הסובייטיים שבו מהמזרח התיכון דרך
 טורקיה. מטוסי אנטונוב אנ־22 לא טסו בנתיב היוגו-
 סלבי, אף כי נטלו חלק עיקרי ברכבת־האויר הסוב-

 ייטית.

ות ואמריקניות בצוותא  טיסות חסי
 לאורך קילומטרים אחדים במרחב האוירי היוגו-
 סלבי, טסו המטוסים האמריקניים והרוסיים באותו

 נתיב טיסה והיו כפופים לאותן תחנות קרקע.
 רוב המטוסים הסובייטיים חלף דרך איזור הפיקוח
 האוירי של קפריסין, ומספר המטוסים שהפקחים
 הקפריסאים טיפלו בהם הגיע עד 20 בשעה. על
 גודל המאמץ הסובייטי תעיד העובדה שלא נמצאו
 די טייסים רוסיים דוברי אנגלית לאיוש המטוסים
 והיה צורך להטיס ציוד פיקוח תעבורה אוירית לדמ-
 שק, על מנת לסייע בטיפול במטוסים הרבים, על

 ידי פקחים דוברי רוסית.

 נוסף למטוסי התובלה המעבירים תחמושת ואספ-
 קה, מטיסים טייסי חיל האויר הרוסי מטוסי מיג־21
 לסוריה, למילוי אבידותיה המרובות של מדינה זו.
 נוסף לכך הובלו 340 טנקים סובייטיים בדרך הים

 אל הנמל הסורי לטקיה.
 באופן דומה, טייסי חיל האויר של ארה״ב הטיסו
 לישראל מטוסי פ־4 פנטום. לא היו בנמצא צוותי
 אויר ישראליים עודפים, והדרישה להחלפת מטוסים

 0א־8 ־ טכנולוגיה מתקדמת
 טיל השטח־אויר סא־6 גיינפול מתוצרת סוביי-
 טית, המופעל ביעילות גזזלה והולכת במלחמת
 יום הכיפורים הוא הוכחה חיה לישומים סוביי-
 טיים של טכנולוגיות מתקדמות בשטח מערכות
 הנעה רקיטיות/מגח־סילוניות משולבות ובשטח
 ההנחייה ב־4 תדרים לפחות, שקשה ביותר לפי
 עול נגדם, כותב ה״אביישן תיק״ מיום 22 ב-
 אוקטובר 73. הםא־6 הוא טיל בעל הנחיית־פי־
 קוד, אך התדר הספציפי למערכת הפיקוד טרם
 נקבע, לדברי פקידים אמריקניים. שלושה תד־
 רים לעיקוב/גילוי נקבעו כבר ומשמשים לסרי-
 קה בגובה נמוך, סריקה וגילוי בגובה רב ועי־
 קוב אחר מטרות, לאחר שהושגה נעילה בפסים

 המתאימים לגובה נמוך או לגובה רב.

 התדרים מאפשרים גילוי בגובה נמוך לטווח
 של 25 ק״מ לערך ובגובה רב עד 40 ק״מ• ה־
 גילוי אפשרי בטווח 80 ק״מ בגובה רב ביותר.
 הגיינפול הוא טיל דומה בתיכנונו לטילי ה־
 רקיטה/מגח־סילון האינטגרלייס של חילות הים
 והאויר של ארה״ב, שלא יהיו מבצעיים לפני

 שנות ה־80, במסגרות התקציביות הנוכחיות.

 יתכן שלטילי הסא־6 שהופעלו נגד מטוסים
 ישראליים במצרים ובסוריה טווח העולה על
 גובח 100,000 רגל ומערכת ההנעה האינטגרלית
 של הטיל מוגבלת, כך משערים, אך ורק על ידי

 טווח המכ׳׳ם הנלווה.
 הטכנולוגיה שאיפשרה לסובייטים לבנות טיל
 זה נחשבת על ידי אנשי רשות אמריקניים כפרי־
 צת־דרך ממדרגה ראשונה, חרף העובדה שמצי־
 אותו של הנשק הרקיטי/מגח־סילוני היתה ידו־

 עה מאז 1967.
 במערכת אינטגרלית כזו, מעטפת חומר־ההנע
 הרקיטי המוצק הופכת לתא־השריפה של מנוע
 המגח־סילון משנסתיימה בעירת המאיץ. לאחר
 שמושגת מהירות ההאצה, מתרחש המעבר מ־
 רקיטה למגח־סילון. מגחי־סילון מסוג הגיינפול

 פועלים במהירויות מאך 2 ומעלה.

 הסא־6 הוא דק במקצת מהמגח־סילון המפז־
 תת עתה על ידי חיל הים האמריקני. קוטר ה־
 גיינפול כ־33 ס״מ ואורכו 5.80 מטר, בהשוואה
 לטיל האמריקני שקוטרו 38 ס״מ ואורכו 4.60
 מי. קוטרו הקטן יותר ואורכו הרב יותר משפ־

 ריס את ביצועיו האוירודינמייס של הסא־6.
 מגח־הסילון של חיל הים עשוי להפוך למב־
 צעי בתוך כארבע שנים, אם יוגזזלו ההקצבות
 שנקבעו לו. מניחים שיידרשו כ־100 מיליון דו־
 לר כדי להבטיח לארצות הברית טיל רקיטי/

 מגח־סילוני אינטגרלי שניתן להשוותו לסא־6.
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 שאבדו בקרבות היתד. דחופה.
 מטוסי רכבות האויר של ארה״ב ושל בריה׳׳ט
 נשאו בראש ובראשונה מטעני תחמושת, להחלפת

 הכמויות הכבדות שהוצאו על ידי שני הצדדים.

 טיסות רכבת־האויר האמריקנית וטיסות ההחלפה
 של מטוסי־הקרב, יצאו ברובן מארה׳׳ב עם חניית
 ביניים בבסיס האויר לאחס, באיים האזוריים. לאחר
 לאחס, נאלצו לבצע הטיסות ללא־חנייה לישראל
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 בגלל סירוב אירופה המערבית לקלוט אותן לחביות.
 לגבי הפנטום, כרוך הדבר בתידלוקי אויר־אויר רבים,

 עד ארבעה במספר.
 טיסות פי־5א מארצות הברית העבירו טנקים כב-
 דים מ־60 כמשקל נגד לאבידותיה הכבדות של ישר-
 אל. טנקים אחרים ומטוסי תקיפה קלים א ־4 פקייהוק,

 נשלחו לישראל באוניות.
 כל ששת מטוסי הא־4אי סקייהוק, אשר שימשו
 בתפקיד ״מטוסים עויינים״ בבית הספר לטייסי קרב
 של חיל הים האמריקני במיראמר, קליפורניה, הוצאו
 ונשלחו לישראל. בכך נשאר בית הספר ללא מטוסי
 החלפה בעתיד הקרוב והאימונים הופסקו לעת עתה.

 חיל הים החליט להשתמש באורח ארעי בנורתרופ
 טי־38 במקום הא־4אי ומקווה לקבל את אישור

 הקונגרס לרכישת הנורתרופ פ־5אי.
 בנוסף למטוסי הפ־4 שהוטסו לישראל מארה״ב,
 הישר מהמלאי המבצעי של פיקוד האויר הטקטי,
 נשלחו בודדים מנושאות־המטוסים ״אינדפנדנס״ ו־

 ״רוזוולט״, המשרתות בצי הששי בים־התיכון.

 מטוסים אלה העם מדגמי B ו־ן, לעומת דגם
 N־E, המופעל על־ידי ישראל. אם יהיה צורך להש-
 אירם בישראל לתקופה ממושכת, שומה יהיה להסיר
 מערכות סיוע מגושאות־המטוסים ולשלחן לישראל

 או לספקן במישרין מארצות־הברית.

וחם כ-250 ק״מ. , שטו ד א ק יטים למצרים טילי ס פקו הסובי  לדברי ״אביישן וויק״ סי

סקבה. לדגם רכב מיוחד.  אחד הדגמים של טיל זה נראה כאן בשעת מצעד במו

> 
ם ואיסטרטגיים ששררו במזרח התיכון בסוף השבוע השני י י ט ק ח ט ת פ  מצבי מ
 ללחימה נראים במפה זו — כפי שמציין ה״אביישן וויק״, שמפה זו הופיעה בגליונו
בלה ס התו ו ט ום 22 באוקטובר. ועוד מוסיף השבועון בהסברו למפה : ציור מ  מי
ד סי-5א של חיל י לוקהי ס ה לישראל באמצעות מטו ק פ ס ת א ו ס י  הגדול מציין ט
ם משלוחים סובייטיים למצרים ם יותר ה י נ ט ק ם ה י ס ו ט מ . ציורי ה י  האויר האמריקנ
ם שני שדות תעופה טנטא ה סי אנטונוב אנ־12. שוברקיט ו  ולסוריה באמצעות מטו
ת ת יבשה מצריים חצו א חו פה ישראליים. כו י תקי ס  מצריים שנפגעו על ידי מטו
בי עם הישראלים. יחידת קומנדו ישראלית  התעלה ונכנסו לקרב שריון מאסי
ה מעמד. ק י ז ח ה ת התעלה מצפון לאגם המר הגדול, ו  (חיצים קטנים) חצתה א
, המצוי עתה בידי המצרים. ספי־ וח של טיל השטח־שטח סקאד  במפה נראה הטו
ס. המפה במסגרת הפני- ה וטרטו ה לנמלי לטקי ק פ ס ות מעבירות א  נותימשא רוסי
ה אל־קאטנ ת הישראלית לתוך סוריה. ביר גפגפה ו ו מ ד ק ת ה ת נתיב ה  מית מדאה א
מן מציין ם צבאיים חשובים של ישראל ושל סוריה. האיזור המסו י ס י ס ס ב  ה

ם בשנת 1967. מי ת ששת הי מ ח ל  טריטוריה כבושה על ידי ישראל מאז מ
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 רכבות האויר הגדולות
 בהיסטוריה
 ״לאור ירח מלא, סיירו שוטרים אזר-
 חיים וצבאיים, שנסתייעו בכלבים,
 סביב בסיס פיז של ח״א האמריקני,
 כשהם מרחיקים את הסקרנים בין תו-
 שבי הסביבה, שנמשכו על ידי רעם
 בלתי פוסק של מנועי סילון אדירים.״
 כר פותח את תאורו שבועמ־החדשות
 ״טיים״, ברשימה על טיסות־אספקה
 למזרח התיכון של מטוסי ארה״ב ו־

 בריה״מ.
 ״רעש כזה ופעילות כזאת בלילה אתה שומע
 רק כשמגיעים לבסיס אנשי המילואים,״ אמר בעל
 תחנת דלק בקירבת קצה המסלול. עוד הוא מדבר
 ומיכליות־סילון ענקיות 135־KC התרוממו בכבדות
 מהמסלול, אחר היטו כנפיהן ימינה ופנו אל ה־
 אוקינוס האטלנטי הסמוך. במרוצת היום נחתו והמ-
 ריאו מהבסיס חצי תריסר מטוסי בוינג 747 בצבעי

 תכלת־לבן.

 הפעילות הקדחתנית בבסיס פיז היתד, חלק מ־
 רכבת־אויר אמריקנית בעלת ממדי־ענק, שנועדה
 להעביר אספקה לצה״ל. מיכליות־האויר תידלקו
 מטוסים אמריקניים בדרכם לישראל מעל האוקינוס
 האטלנטי, לדברי ציר בית הנבחרים לואי וויימן.

 משטחי חימוש מוזזים על פני כבש מטל-
. מטוסי הסי-5  טל, שכינויו מטען־״^׳
 הראשונים שהגיעו לישראל הביאו מס-
 פר מטענים ליעול ולזירוז פעולת הפריקה.

 מטוסי ה־747, בבעלות אל־על, העבירו פצצות, תח-
 מושת וחלפים. מחזות דומים התרחשו בבסיסי־אויר
 באירופה ובארצות הברית, ביניהם בסיס דובר, שם
 הוטענו משלוחי נשק במטוסי תובלה פי־5א. המח-
 זה נישנה ללא ספק באירופה המזרחית, שעה ש-
 ארד,״ב ובריה״מ פתחו במאמצים עזים לשוב ול-

 מלא את מחסני בעלות בריתן במזרח התיכון.

 הגדולות בהיסטוריה
 לדברי פרשנים צבאיים, היו אלה רכבות־האויר
 הגדולות ביותר בתולדות שתי המדינות. במשר
 שבוע, הטיסו הרוסים כ־9000 טון ציוד צבאי ל-
 מצרים ולסוריה. הרוב נישא במטוסי תובלה אנטו־
 נוב אנ־12 — דומים לפי־130 האמריקני — וב-
 מטוסי התובלה הרוסיים הגדולים ביותר, האנ־22,
 בעלי מנועי הטורבו־פרופ, הנושאים מטען בן 80
 טון (כ־30 טון פחות מד,סי־5א גלכהי האמריקני ה-
 ענקי). הסובייטים העבירו גם כמות בלתי ידועה
 של אספקה בספינות מנמלי הים השחור דרך ה-
 בוספורוס אל הנמלים הסוריים טרטוס ולטקיה ול־

 אלכסנדריה שבמצרים.
 חלק ניכר מהציוד הסובייטי מקורו ביחידות קוו
 ראשון במזרח־אירופה, לפי הערכת אחד הפרשנים.
 הוא כלל לפחות 600 טילי שטח־אויר, כ־1200 טנ-
 קים — פי טי־<70 קלים באמצעות מטוסים, טי־62
 וטי־55 כבדים בספינות — וכ־300 מטוסי קרב מיג־

 21 בארגזים לשם הרכבה במצרים ובסוריה.

 ה״רכבת״ הרוסית
 רכבת־האויר הרוסית החלה חמישה ימים לא-
 חר תחילת המלחמה, המאמץ האמריקני ארבעה
 ימים לאחר מכן. ברם, כעבור שבוע השתוותה אר־
 ה״ב לטונאז׳ הסובייטי היומי והובילה לישראל ב-
 ערך 5000 טון אספקה במטוסי פי־130, פי־141 ופי־
 5א. לאחר שספרד מנעה שימוש בבסיסים האמרי-
 קניים שם, תידלקו המטוסים האמריקניים בשדה
 לאחס באיים האזוריים הפורטוגליים, אחר המשי-
 כו בטיסתם לישראל. משרד ההגנה האמריקני הציב,
 לדבריו, ״מספר מוגבל״ של מומחי לוגיסטיקה,
 אנשי חיל האויר של ארד,״ב, בתל אביב, לסייע ב-
 פריקת טילי נ״מ ונ״ט, פגזי 105 מ״מ, פצצות, מכ-

 שירי הפרעה נגד מכ״ם.
 סיכומי הטונאז׳ האמריקניים לא כללו את ה-
 מטענים שהוטסו על ידי ״אל על״ או ציוד כבד
 — כגון טנקי מ־60 — שהובלו לישראל בספינות
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 ספינות טילים וטיליהן
 ספינות ישראליות, מצריות וסודיות, נושאות טילי
 שטח־שטח לחמו במספר קרבות ימיים פניס־אל־
 פנים במלחמת יום הכיפורים. פרטים על כך מו־

 סר השבועון ״אביישן וויק״.
 ב־6 באוקטובר, יום פתיחתה של המלחמה,
 יצרו ספינות טילים ישראליות מדגם סער, מצויי־
 דות בטילי שטח־שטח גבריאל מתוצרת ״התע־
 שיה האוירית״, מגע עם מספר ספינות אוסה סו־
 ריות מתוצרת בריה״מ, נושאות טילי שטח־שטח
 סטיקס, ליד הנמל הסורי לטקיה. בקרב שהתפתח

 טובעו שלוש מספינות האומה.
 למחרת, לחמו ספינות סער ישראליות בספי־
 נות קומר מצריות מתוצרת בריה״מ, חמושות בטי־

 לי סטיקם בים התיכון מצפון לפורט סעיד.

 ישראליות. כמו־כן אין המספרים הללו כוללים 30
 פ־4 פנטום ו־50 א־4 פקייהוק שארה״ב הסכמה

 להעביר לישראל.
 כמעט כל הציוד שנשלה לישראל היה מוכן
 לשימוש מידי; כך היה גם הנשק שהובהל על ידי
 הרוסים לערבים. כתבים מערביים דיווחו על ציוד
 חדיש שפקק לדבריהם את הכבישים אל חזית סיני,
 וכן על טנקים רוסיים חדשים כבדים לחזית, דרומית

 לדמשק.

 הפעילות בלוד
 הרברט קולמן, כתב ה״אביישן וויק״, מתאר את

 הפעילות בנמל־האויר לוד. כותב הוא:
 שעה שהרכבת האוירית האמריקנית המאסיבית
 החלה מגיעה לשדה לוד, נרשם פרק מעניין בנושא
 הטיפול במטענים על הקרקע, על ידי ״תערובת״

 של עובדים צבאיים, אזרחיים ומתנדבים.
 אלה שנכחו במקום ואנשי צבא ישראלי מר-
 בים לשבח את צוותי פיקוד התובלה האוירית ה-
 צבאית של חיל ד,אויר האמריקני — אלה שהוצבו
 במקום ואלה שהגיעו בגל הגואה של מטוסי לוקהיד

 פי־5א גלכפי ופי־141 פטרליפטר.
 כתב ״אביישן וויק״ השקיף על הפעילות מח-
 לונו של משרד אחד המוסכים, שנמסר ברובו ל-
 אנשי פיקוד התובלה האוירית ולראשי צוות התיפ־
 עול הקרקעי הישראלי. וכך מתאר הוא את הפעי-
 לות : למטה נמשך טור ארוך של משאיות צב-
 איות, חלק מהן מגוייסות מבעלים אזרחיים, ממ-

 תינות למטענים.
 בטורים מקבילים נראו טרקטורים שגררו 12
 קרונות כל אחד, עליהם עמדו להעמיס את המש-

 טחים.

 כעבור 16 דקות היה המטוס ריק
 המטוס הראשון שהגיע היה סי־ 141 סטרליפטר,
 שפתח את דלתותיו האחוריות בפנותו את המסלול.
 הוא חנה ליד מוסך ה־747 של ״אל על״ וכעבור
 16 דקות היה ריק לחלוטין. מטענו נראה ברובו

 ציוד צבאי ותחמושת.
 במהלך הפריקה, תודלק המטוס, והצוות נח ב-
 חדר צוותים מיוחד בבניין המשרדים, שצוייד ב-
 מושבי מחלקה ראשונה שהורדו ממטוסי ה־747.
 לצוותים הוגשו ארוחות קלות ומשקאות קרים, ואם
 זו היתה טיסתו הראשונה של איש־צוות ללוד במס-
 גרת הרכבת האוירית, קיבל גם מטבע כסף ישראלי

 לציון הסיוע שהגיש.
 משטחי הסטרליפטר הועמסו על מלגזה, שהע-
 מיסה את רכבת הקרונות הנגררים על ידי טרקטור.
 המלגזות נסעו בעקבות הטרקטור אל שורת המש-
 איות הצבאיות והעמיסו את המשטחים על ה-
 משאיות, שם נקשרו היטב. שיירת משאיות ראשו-
 נה יצאה מלוד בעת שהסטרליפטר הסיע להמראה,

 לאחר סבב בן 90 דקות.
 מקורות בלוד אמרו שאי אפשר היה לבצע את
 המלאכה במהירות כה רבה, לולא הטיס פיקוד ה-
 תובלה האוירית שני מטענים (עי״ן צרויה) אוטו-
 מטיים, בנויים במיוחד לשימוש בסטרליפטר, וה-

 יכולים לטפל בחמישה משטחים בבת אחת.
 התברר שפריקת הגלכפי יותר מסובכת, אך ה-
 ישראלים בנו מתקן מיוחד, מורכב על גרר של
 משאית, שהותאם לציוד הפריקה האינטגרלי של
 המטוס. (המשך בעמוד 226)

ס התובלה הענקי  טנק מי60 מורד ממטו
 במסגרת ״הרכבת האוירית״ של חיל ה-

 אויר האמריקני.
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 אוה״ב מציידת את ישראל
ך ו ב נ ק גגונחה ״ ש נ  ב

 ממשלת ארצות הכרית שלחה לישראל
 במות צנועה של ציוד אויוני (אלקטרוני•
 תעופתי) מתקדם ושל בלי נשק מונחים
 אלקטדו־אופטיים ״נכונים״, אשד יצואם
 למדינה מזרח־תיכונית זו נחסם קודם לכן
 על ידי משרדי החוץ וההגנה, מסיכות כט•
 חוניות. כרם, חלק הארי של האויוניקה
 ושל החימוש המונהה שהומסו כשכועות
 האחרונים שימש לחידוש המלאי של ציוד

 שככר היה מצוי כרשות הישראלים.

 דברים אלה נדפסו ב״אביישן וויק״, מפרי עטו
ף: כלי נשק אלקטרו־ סי  של הכתב בארי מילר, המו
 אופטיים עשויים להיות יעילים במיוחד במזג ה-
 אדר היבש מעל אזורי מדבר, הואיל והעדר עצים
 וצמחיה הופך את שאלת ההבחנה במטרה לקלה

 יותר.

 הציוד החדש כולל את :
 • מייבריק, טיל אויר־שטח מונחה־טלוויזיה מ-
 תוצרת יוז, שרשם הצלחות מרשימות נגד טנקים,
 משאיות ומטרות אחרות, אף על פי שהחלו מש-
 תמשים בו רק בימים האחרונים שלפני הפסקת־
 האש ב־22 באוקטובר וזאת על ידי צוותי פ־4 יש-
 ראליים ללא אימון קודם במייבריק. טילים אלה
 עוקבים אחר מטרתם על ידי קונטרסט אופטי. שוג-
 רו תריסרי מייבריק ; קומץ בלבד החמיץ את המ-
 טרה. מייבריק הוא אחד מסוגי החימוש הראשונים

 מיג דמי עשוי עץ׳ נפל בידי כוחותינו ב-
 בסיס-אויר מצרי ליד התעלה. מטוסי ו-
 טילי דמי נמצאו בכל השטחים שהיו

 בשליטה מצרית.

 שאושרו למכירה בחוץ־לארץ בו־זמנית עם יצורו
 עבור השירותים המזויינים של ארה״ב, אך עד כה
 לאיראן ולמדינות נאטו נבחרות בלבד. באביב ה-
 אחרון, הפכה איראן למדינה הזרה הראשונה ש-

 רכשה את הטיל.

 מתקן זע״ט אופטי
 • מערכת אלקטרו־אופטית המשמשת לזהוי מט-
 רה (TISEO) מתוצרת נורתרופ, שהיא מתקן זע״ט
 אופטי, או כפי שמתארים זאת בחיל האויר של
 ארה״ב ״עין מושטת״, תוך שימוש במצלמת טלווי-
 זיה בעלת עדשות־זום, מורכבת בתוך תיבה דמו־
 יית־חבית בקצה הקדמי של הכנף השמאלית של
-  מטוס פ־4 אי. מכשיר הטיפאו מאפשר לצוות הפנ
 טום לזהות מטוס קרב כדוגמת הקונכר פ־102 פנים
 אל פנים מטווח 6 קילומטרים, בעוד 1.5 ק״מ הוא
 הטווח המירבי בו ניתן לזהות את המטוס בעין
 בלתי מזויינת. דברים אלה מסרו נציגי חיל ה־
 אויר האמריקני לוועדת הכוחות המזויינים של ה-
 סנט האמריקני. מחירו של מכשיר טיסאו כ־85,000
 דולר והוא מסייע לצוות גם בזהוי מטרות קרקע
 בטווחים גדולים מן הוויזואליים. הישראלים לא
 תודרכו קודם לכן בנושא הטיסאו, למרות שארצות
 נאטו נבחרות קיבלו הסברים על המערכת, לפי הו-
 ראת ח״א האמריקני, זמן קצר לאחר סלון התעופה
 האחרון בפריז. הרצון לגונן על אמצעי טכנולוגיה
 מתקדמת היה המניע מאחורי חסימת פרסום מוקדם

 יותר לטיסאו.

 • נשק נ״ט, בעל טווח 0ש3 מטר, משוגר מצי-
, מתוצרת יוז. אפ- ( T O W  נור, מונחה־תיל טאו (
 שר להשתמש בטאו מעל גבי כן או כשהוא מותקן
 בג׳יפים, בנגמ״שים או, כפי שעשה הצבא האמ-
 ריקני בווייטנאם, בהליקופטרים. הישראלים ירו
 טילי טאו במספר קטן יותר מאשר המייבריק, אך
 השיגו 100% פגיעות. בטרם פרצה המלחמה, ניתן
 לישראל האישור הבטחוני לרכוש נשק זה, שכבר
 נמכר לאיראן ולמדינות נאטו, אך היא הספיקה

 להשלים סידורים לקניית משלוח נסיוני בלבד.

 נשק נוסף לח״א הישראלי
 הישראלים קיבלו לשם חידוש המלאי שתי פצ־
 צות־גלישה אלקטרו־אופטיות, מערכת ההפצצה ה־
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 תותח נ״מ סובייטי גובה מס יקר
 מערכות תותחי נ״מ 23 מ׳׳מ מתוצרת ברית״נז,
 שהוכנסו לפעולה נגד מטוסי ארה״ב שטסו מעל
 ווייטנאס בשלבי הלחימה האחרונים, הופעלו בתדי־
 רות גבוהה נגד מטוסים ישראליים בגזרות סוריה
 ומצרים וגבו מס כבד, מוסר שבועון התעופה

 ״אביישן ורק״.
SP 4־23־ZSU, מע־  המדובר לדברי העיתון ^
 רכת נ״מ 23 מ״מ, המורכבת מארבעה תותחים
 המותקנים ויורים יחדיו. מכ״ם מטיפוס צלחת,
 הידוע בשם גאן דיש, צמוד לתוחחים. למכ׳׳ם
 אלומה צרה מאוד, המספקת עיקוב מצויין של
 מטוסים וקשה לאתרו או לחמוק ממנו, לדברי פקי־

 דים אמריקניים.
 הואיל והמכ״ם פועל בתדר גבוה, פס מקביל
 למכ׳׳ם מוטס אמריקני, יש לו חסרונות המגבי־
 לים את טווזזו• על מנת להגביר את טווח המעקב,
 מחוברת המערכת למכ׳׳ם גילוי אחר באיזור הפער
 לות ומכ׳׳ם התותחים מוכפף למכ״ס הגילוי עד

 הנעילה.
 מכ״ס בקרת הירי מכוון את התותחים ומחשב

 את מהירות המטרה וטווחה.
 המערכת כולה מותקנת על רכב זחלי שמר־
 כבו ורכיביו האוטומטיביים זהים לאלה של הטנק
 הסובייטי 76־PT. לתותחי ה־23 מ״מ טווח נ״מ
 של כ־4000 רגל תוך הגבהת מ־0 ל־85 מעלות.
 התותחים יכולים לירות בקצב של 1000 פגזים

 בדקה כ׳׳א.

 הסובייטים משתמשים
 בלוויינים במזהי׳ת

 ידיעה שמקורה בוושינגטון מוסרת שבריה״מ שיג־
 רה חמישה לוויני סיור־צילומי בני־החזרה במשך
 14 הימים 3־16 באוקטובר, שנים מהם ב־16 באוק־
 טובר, כשתפקידם לסקור את שדה המערכה המזרחי

 תיכוני.
 כרגיל, משוגרים לוויני הסיור־הצילומי הסוביי־
 טיים ברווחים של כשבועיים ונשארים בחלל
 12־14 יום. אלה ששוגרו מאז ה־3 באוקטובר נות־

 רו במסלול שישה ימים בלבד, בטרם הוחזרו.
 הלווין הראשון בסידרה הנוכחית, קוסמוס 596,
 שוגר למסלול נמוך, מותאם לסיור, ב־3 באוק־
 טובר, כלומר, שלושה ימים לפני פרוץ הקרבות,
 והוא הוחזר ב־9 באוקטובר. אף בטרם הוחזר מם׳
 596, שיגרו הרוסים את קוסמוס 597 למסלול דו־
 מה, ב־6 באוקטובר והחזירוהו ב־12 באוקטובר.
 מם׳ 598 הוכנס למסלול ב־10 בחודש והוחזר ב־15.
 קוסמוס 599 ו־600, שוגרו ב־16 באוקטובר, אחד

 מטיורטאם והשני מפלסטסק.

 מונחית הובוש (HOBOS) מתוצרת רוקוול איג־
 טרניישנל והמלאי 1, מתוצרת מרטין מריאטה. ה-
 ישראלים קיבלו את דגם 84 האלקטרו־אופטי של
 ההובוס, שמשקלו 2000 פאונד, אך ארה״ב מנעה מהם

 את דגמי האינפרא־אדום.
 טיסאו עשוי להיות מכשיר־עזר חשוב להתחמ-
 קות מפני נשק הגנה נ״מ צמוד למטרה, בעת שי-
 גור פצצות־גלישה הובוס. המכשיר מאפשר לצוות
 לזהות את מטרות הקרקע בשלב מוקדם ובכך מש-
 מש כעזר־זהוי למצלמת הטלוויזיה של ההובוס. ל-
 אחר שמאתרים מטרה ומזהים אותה באמצעות טי־
 סאו, אפשר לנעול את מצלמת הפצצה על המטרה
 המזוהה, והיא תעקוב אחריה אוטומטית לאהר שיח־

 רורה — עד לפגיעה.
 טילים אחרים שנשלחו מהמצאי האמריקני ב-
 שבועות האחרונים היוו חידוש המלאי של טילי
 אויר־אויר מונהי־מכ״ם רייתיאון שפארי ושל טילי
 הגנה אוירית רייתיאון הוק לגובה נמוך/בינוני, עם
 מכשירי המכ״ם שלהם. אלה היו טילים מדגם ההוק
 הבסיסי. ישראל דחתה נסיונות צבא ארה״ב למכור
 לה את מערכת ההוק המשופרת, הכוללת טיל משו-
 פר וכן עיבוד דיגיטלי של מידע הסריקה ובקרת
 הירי. דגם חדש זה של ההוק הוא סטנדרדי בצבא
 ארה״ב. סעודיה, התומכת במצרים ובסוריה מבחי-

 נה כלכלית, מקבלת את ההוק המשופר.
 ארצות הברית שלחה לישראל אמצעי־נגד אלק-
 טרוניים, בתוספת מיכלי־פיזור ל״מוץ״, ״מוץ״ ו־

 גורים.

 טילי-דמי עשויים קרטון ודיקטים נמ-
 צאו על ידי כוחות צה״ל באתר טילי
 שטח־אויר, כ-15 ק״מ ממערב לתעלה.

 הרכב בתצלום הוא ישראלי.
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 חיל האויר הישראלי
 הכוח המכריע במלחמה
 מול כוחות עדיפים, בלמה הזרוע האוירית התקפות שריון,
 השמידה סוללות טילי שטח־אויר ניידות והביסה את כוחות

 האדיר הערביים המשולבים.
 * כתב שבועון־התעופה רב־ההשפעה ״אביישן תיקי/ טוען בכתבה טתל־אביב
 כי חיל האויר הישראלי היה הכוח המכריע בשינוי מהלך המלחמה, באותה
 המידה כפי שהכריע במלחמת־ששת־הימים, אף כי התפקיד שנטל על עצמו

 היה שונה ומסובך יותר.

 ניתוח תוצאות הקרבות בסיכסוך בן 18־הימים
 מראה שחיל ד,אויר הישראלי, בפיקודו ישל האלוף
 בנימין פלד, השיג את התוצאות החשובות הבאות:
 • הוא קטע את לחץ התקפות הטנקים
רים דרך רמת הגולן, שחדרה ת של הפו י ב י ס מ  ה
 כמעט דרך בל השטח שנכבש ב־1967 ׳והתקרבה לנהר
 הירדן זלכנרת. בארבעת ימי המלחמה הראשונים,
 חיל האויר הישראלי היה הכוח היעיל היחידי שניצב

 מול מחץ 1000 הטנקים הסוריים ברמת הגולן.
 ם הוא חבים את פוללות טילי הנ״מ
 הניידות הפוריות, שהגנו על כוחות הקרקע
 המשוריינים, בדו־קרב מר ורווי־דם שהביא לחש־

 מאת הרברט קולמן

 מדת 50% מהסוללות ואילץ את היתר לנוס לאתרים
 קבועים סביב דמשק, תוך חשיפת כוח המחץ ה-

 משוריין להתקפות אויר ישראליות-
 • הוא טיאטא מהשמיט את עוצמתם ה-
 משולבת של חילות ד,אויר הערביים בשורת קרבות־
 אויר עזים מרמת הגולן עד תעלת סואץ. במהלך
 מערכה אוירית זו, איבד חיל האויר הישראלי אר-
 בעה מטוסים בלבד בעת שהשמיד מספר כולל של

 סוחוי 7 מתרסק
 לאחר שנפגע באש
 נשק קל בסיני.
י נוסף חולף  סוחו
 מעליו בגובה נמוך.
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 370 מטוסי קרב מצריים, סוריים ועיראקים, מפציץ
ד וכ־40 הליקופטרים מיל מי־8.  טופולב טו־16 בדג׳
 חמש התקפות־אויר ערביות בלבד הצליחו לחדור
 דרך קווי החזית הישראליים. לכוחות האויר הער-
 ביים המשולבים היתד! עדיפות מספרית של 4 ל־1

 על חיל האויר הישראלי.
 ם הוא השמיד הלק משמעותי ממשק
 המלחמה הפודי במערכת ההפצצה האיסטרטגית
 הראשונה בשורה הארוכה של המלחמות המזרח־תי־
 כוניות. חיל האויר הישראלי, תוך שימוש במטוסי
 מק־דנל דגלם פ־4 פנטום ככוח מחץ ראשוני, הש-
 מיד את בית הזיקוק לנפט היחידי בסוריה, העלה
 בלהבות את מחצית האמצעים לאחסנת נפט, ניתץ
 מתקני נמל שדרכם עברה אספקה רוסית והוציא
ות השידור והכוח הראשיות,  מפעולה את כל תחנ

 כשהוא מטיל אפלה על סוריה ללילות אחדים.

 חילות האויר הערביים איבדו
 ב־450 מטוסים ומסוקים

 כלל אבידות חיל האויר הישראלי מכל הסיבות
 היו כ־115 מטוסים, כולל תריסר מטוסי דאשו־ברגר
 מירז׳ 3, כ־35 פ־4, 55 מק־דנל דגלס א־4 פקייחולו,
 שישה דאכו פופר מיסטר וחצי־תריסר הליקופטרים.
 האבידות היוו כ־18% מהעוצמה הטרום־מלחמ־
 תית, אשר תוגברה בפנטומים וסקייהוקים שסופקו
 על ידי ארה״ב בדרך האויר במהלך הסיכסוך. שי-
 עור האבידות של מטוס ל־100 גיחות היה קטן בהר-
 בה מהיחס של מלחמת 1967, שהיה 4 ל־100. הפעם
 איבדו חילות האויר הערביים כ־425 מטוסים ו־40 הלי-

 קופטרים מכל הסיבות.
 המירז׳ 3׳ שמנועו הוחלף במנוע ג׳נרל אלקטריי,
 ז׳ 79 ומטוס הקרב כרי, מתוצרת חתעשיה חאוירית,
ו מנוע ז׳ 79, המיוצר בישראל על ידי מפעל  שאף ל
 המנועים בית שמש על פי רשיון ממשלתי אמרי-
 קני, שימשו באורח בלעדי כמטוסי קרב להשגת על-
 יונות אוירית ולזכותם נזקפים רוב מטוסי המיג
 שהושמדו בקרבות אויר. הפ־4 השתתף גם הוא בתפ-
 קיד העליונות האוירית לפי הצורך, אך שימש בעיקר
 כמטוס תקיפה נגד שדות תעופה ומטרות קשות אח-
 רות ונגד מטרות אסטרטגיות כאשר נדרש טווח יותר
 ארוך. על הא־4 סקייהוק הוטלה האחריות העיקרית
 לתקיפות הקרקע ובחלקו נפלו האבירות הקשות ביותר
 מטילי פאב ומתותחי נ״מ ארבעה־קניים 23 מ״מ
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ו הראשון, הקשה והמכריע של חיל האויר  מבחנ
 הישראלי היה בשעות הראשונות של המלחמה, ב-
 שעות אחר־הצהריים של 6 באוקטובר, מעל רמת
 הגולן. גיוסו של הצבא הישראלי החל פחות מ־24
 שעות לפני ההתקפה הערבית והיה עדיין בשלביו
 האתחלתיים כאשר פריצת השריון הסורי דרך רמת
 הגולן ביהד עם חציית התעלה על ידי המצרים הטי-
 לוהו לבהלה ולאנדרלמוסיה, אשר מהן לא התאושש.

 בני אדם וציוד נדחפו בקדחתנות לתוך שגי קווי
 החזית מיד לכשהתייצבו ויחידות מעטות בלבד נכ-
 נסו לקרב עם קצינים, ציוד או אמצעי קשר משלהן.
-  היה זה גורם נוכף שתרם את חלקו למספר האבי

 רות הרב בתחילת הקרבות.

 מראהו מסוכן מפגיעתו ה״סא־ד״
 עד שניתן לרכז ולארגן את השריון הישראלי להת"
 קפת־נגד, חיל האויר היה הכוח הצבאי היעיל היחי-
 די שניצב מול הסורים ברמת הגולן. מחיר יקר ביו־
 תר שולם עבור ההתקפה על השריון הסורי, שהיה
 מוגן על ידי חגורת טילי נ׳׳מ ניידת, מורכבת מפא־2
-  לגובה רב, ופא־<> וסא־ד לגובה נמיר ושזורה תו
-  תחי נ׳׳מ 4־קניים 23־ZSU. מספר כולל של 30 מטו
 סי א־4 •וכמה פ־4 אבדו במחצית יום הלחימה הרא-
ד מ ־ י ע צ מ  שון. טילי ד.סא־2 לא היו יעילים עקב א
 אלקטרוניים ישראליים מהליקופטרים ומטוסי תובלה
 שטסו בקרבת מקום ושימוש ב״מיץ״. הפא־ז פטרלה
 — כאשר שוגר במטחים מרכב זחלי מצוייר במכ״ם

ק ל ח  מכשיר מכ״ם נייד, אשר שימש כ
 מאתר טילי סא־2 בסיני, הושמד על ידי

ק, לדברי השבועון. יהו  סקי
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 משגר טילי סא־7 גרייל, הנורה מהכתף. משגר זה הוא שלל מהחזית הסורית.
 הסא-7 הופיע לראשונה בווייטנאם והיתה קיימת סברה שהקוד שלו בנאטו הוא

 סטרלה, אך עתה מתברר שהוא ידוע במערב בשם גרייל.

 — נראה יותר מסוכן משהיה למעשה. מאות ״סט־
 רלות״ שוגרו בתוך פרקי זמן קצרים בחזיתות סוריה
ר ב ל  וסואץ גם יחד, אך מטוסים ישראליים בודדים ב
ע  הופלו על ידם, למרות שרבים מהם הצליחו לפגו
 בפיות־הפליטה. כנראה שראש־הנפץ של הסטרלה
 קטן מכדי לגרום נזק קטלני, פרט לפגיעות מקריות.
 הסא־6 הפיל מטוסים אחדים בעת המערכה בגולן,
 אך תרומתו העיקרית היתד• באילוץ מטוסי התקיפה
 הישראליים לבצע את צלילת ההתחמקות הסטנדר-
 טית שלהם בצורת אס־חצוייה בתאוצה גבוהה לגובה

 נמוך, שם טרפו אותם תותחי ה־23 מ״מ.
 מול אש הטילים העזה, העביר חיל האויר היש-
 ראלי את העדיפות לתקיפה ישירה של הסוללות,
 כשמכשירי המכ״ם !לד,נחייה משמשים כמטרות עיק-
 ריות. סקייהוקים ופגטומים כאחד ריססו את סו־
 ללות הסאם ברקיטות, בפצצות ובאש תותחים במע-
ת ארבעה ימים, שהביאה להשמדת מח-  רכה מרה ב
-  צית הסוללות הסוריות ביומיים ולבסוף גרמה לברי

 חת היתר לעבר דמשק.
 חילות האויר של סוריה ושל עיראק היו פעי-
 לים מעל הגולן, כשמטוסי מיג־17, סוחוי שו־7 ופו־20
 תוקפים את כוחות הקרקע הישראליים בהחלטיות
 רבה ומיג־21 סוריים וחוקר חנטר עיראקיים מעכיי־
 קים את המירז׳ים הישראליים, אשר שימשו כחיפוי
 עליון. למעלה מ־0ד מטוסים ערביים הושמדו בקר-
 בות אויר מעל אתרי הטילים בתקופה זו. בשיאה של

 מערכה אוירית זו הושמדו 27 מיגים ביום אחד.
 במשך כל תקופת הלחימה בחזית הסורית השמיד
 ח״א הישראלי יותר מ־200 מטוסים ערביים באויר
 ועל הקרקע בשדות־תעופה סביב דמשק, אך הוא
 עצמו סבל את אבידותיו הכבדות ביותר, למעלה מ־80

 מטוסים, בחזית זו.

 מאחורי גדרות אבנים...
 לקראת סיום שבוע הלחימה הראשון, עבר השר-
גד ותוך סיוע אוירי רב־ נ  יון הישראלי להתקפת־
 עוצמה ורצוף, גירש את הסורים מרמת הגולן, חזרה
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גד זו סבל השריון היש־  לעבר דמשק. בהתקפת־נ
 ראלי אבידות קשות מידי חיילי רגלים סוריים, שהס-
 תתרו מאחורי גדרות־אבנים וירו בנשק נ״ט סובייטי

.RPG-7 
 אותה הטקטיקה׳ על ידי חיל רגלים מצרי, שהס-
 תייע ביחידות ניידות של טילי מאגר מונחי־תיל,
ר יקר של טנקים ישראליים  גבתה אף היא מחי
R P G ־ 7 ת הנגד בסיני בשלבים הראשונים. ^  בהתקפו
 בידי חיל רגלים מוסתר הוכיח את עצמו מעל לכל
 ספק כנשק האפקטיבי ביותר נגד טנקים מסתערים.
 אחד מגורמי־המפתח לכושרו של ח״א הישראלי
 לבצע מיגוון כזה של תפקידים מעל שתי חזיתות,

 קשור במערכת הסיקור, השליטה והפיקוח שלו.
 חיל האדר הישראלי נשלט ממוצב פיקוד יחיד,
 מצוייר באמצעים מצוייגים להעברת מידע קרבי
 וקשר, שאיפשר למפקד התורן לפרוס ולהסיט את כו-
 חותיו במהירות וביעילות בתגובה למיגוון מצבי

 מערכה.
 לא עלה בידי חיל האויר הישראלי לחזור על
 התקפותיו המוחצות על שדות התעופה של אויביו,
 אשר מחקו את חילות האויר הערביים בתוך שעות
 ספורות ביום הראשון של מלחמת ששת־הימים ב־
 1967• התקפות אחדות נערכו על שדות תעופה סו-
 ריים בסביבות דמשק, בהצלחה מוגבלת, תוך הש-
 מדת כמות מסויימת של מטוסי סו־7, סו־20 בעלי
 גיומטריה משתנה ומטוסי תובלה על הקרקע. לעו־
ך ר המצרי מוגן היטב בתו ד א ת זאת היה חיל ה  מ
 ״מיני הנגרים״ מביטון, בעלי פתחים מתוכננים להק-

 טנת הנזקים הנובעים מהדף פצצות.

 חיל האויר הישראלי תקף שדות תעופה מצריים
 אחדים, אך הפגיעות במסלולים הועילו באורח זמני
 בלבד וכמה מהמטוסים התוקפים אבדו כתוצאה מאש
 תותחי נ״מ. במשך זמן מה היתה הפעילות ההת-
 קפית של חיל האויר המצרי מוגבלת לגיחות מפציצי
 טו־16 כדג׳ר, ששיגרו טילי שיוט עבר־קוליים קלט.
 מטוסי בדג׳ר שיגרו 25 קלטים במשך המלחמה, אשר
 כולם פרט לחמישה הושמדו על ידי מטוסי קרב
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 זתותחי ג״מ. אחד הבדג׳רים הופל. טילי קלט פגעו
 בשני אתרי מכ״ם ישראליים ובמצבור אספקה בסיני.

 חיל האויר המצרי חסה ב״מינייהנגרים*
 בגדה המזרחית של תעלת סואץ מיאן הצבא
 המצרי לקום ולצאת ממטריית טילי הנ״מ הצפופה.

 חגורת הסאם המצרית נשארה בעמדות קבועות ולא
 היתד! בעלת כושר ניידות כשל הסוללות הסוריות.
 מספר קטן בלבד של סוללות סא־6 מצריות הוזזו
 לגדה המזרחית של התעלה לסייע לכוחות השריון

 וההי״ר הגדולים שנפרסו שם.

 חיל האויר המצרי אף ביכר להעביר את זעם ימי

 ה״סא־6״: פשוט ויעיל, לדעת מומחי אוה״ב
ויק״ בגליונו מיום 3.12 כי  בידיעה מוושינגטון מוסר שבועון התעופה ״אבייש! ו
6 גיינפול מתוצרת בריה״מ, שהופעלו על ידי יר סא-  בדיקת טילי השטח-או
רח- ה במז נ ה האחרו מ ח ל מ ם ישראליים מתוצרת ארה״ב ב י ס ו ט  הערבים נגד מ
־ ח ג מ / ת י ט ק ס על מערכת הנעה ר ס ו ב מ  התיכון, מגלה כי זהו נשק פשוט ויעיל ה
6 נבדקו בארה׳יב על ידי ם שבורים ושרופים של הסא- י ק ל נית אינטגרלית. ח  סילו

ר והפיתוח של הפנטגון. ק ח מ  אנשי המודיעין, ה

-  מאיץ רקיטי מוצק משמש להבאת הטיל למהי
 רויות בסדר גודל של מאך 1.5, שם ניצת גנרטור־
 גזים הפועל על דלק מוצק ומשיג מהירויות שיוט
נה בפי פקידי משרד ו  של כ־$,2 מאך. המערכת מג

 ההגנה מגח־סילון בעל דלק מוצק.
 תיבת המאיץ הרקיטי המוצק הופכת לתא־שרי־
 פה עבור מגח־הסילון (הפועל אף הוא על דלק מו-
 צק), בתום בעירת המאיץ. הגזים נכנסים לתא השרי-
 פה בטמפרטורות בנות 1600—2200 מעלות, שם
ם באוויר־מגח מארבעה כונסים, הסדו־ ת ו  מערבבים א
 רים סימטרית על גוף הטיל. תערובת הגזים והאויר
ת האימפולס הספציפי מ־240  החיצוני מגבירה א

 שניות לערך לכ־1200 שניות.
ת היתרונות הקשו-  תיכנונו של הסא־6 משיג א
ן פקידי משרד ההגנה של ארה״ב  רים בפשטותו, א
ן לו  איתנים בדעתם כי מערכות הרקיטה/מגח־סי
ת עתה באמריקה, והפועלות תחו  האינטגרליות המפו

 על דלק נוזל, עולות עליו. הסא־6 עולה על מער־
 כות־רקיטה קונבנציונליות מוצקות, אך אין הוא

 טוב כמגחי־הסילון הנוזליים.

ד הפקידים הבכירים בפנטגון על ח  דעתו של א
ה ת מלאכתו נאמנ ל אכן עושה א 6: ״הטי  הסא־
 והוא בידי הסובייטים בשדה ומבצעי, בשעה שאר־

 צות־הברית מפגרת בעשור שלם״.

ם לגמישותה של מערכת נוזלית והיא י ק ו ק  ״אנו ז
ת בשטח זה לעומת המערכת ה- ו מ ד ק ת וה ה  תהו
ם לה עכשיו. מערכת הסא־6 קי קו  סובייטית, אך אנו ז
ם יכולים , אך היא יעילה. ה  פשוטה לבל תאומן
ו בנושאי 3שטות ויעילות,״ הדגיש  להדריך אותנ

 הדובר.

ים מעריכים שיידרשו כ־100 י ם אמריקנ מחי  מו
 מיליון דולר כדי להגיע למערכת שתוכל להגיע לבי-

 צועי הסא־6, בתוך ארבע השנים הבאות.

/ ה ט י ק 6 גיינפול בעיני צייר השבועון ״אביישן וויק״. הטיל הוא ר  כך נראה הסא-
 מגח-סילון אינטגרלי. לאורך הגוף נראה חיפוי המשמש ככונס אויר בשני הצדדים

ם.  עם כלי שרת לדשי הזנב בהמשך החיפוי כלפי כיסויי הפתחי
 פיה

ץ ומגח־סילון  מאי

ם י ח ת ״ פ ו ס י  כ

טה ה ושלי י חי  הנ

ק צ ו  מערכת דלק מ
נסי אויר  כו

 ראש נפץ
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 הלחימה הראשונים כשהוא חוסה ב״מיגי־הנגרים״
 יצוקים מביטון מאחורי חגורת טילי השטח־אויר. עם
 הבקעת השריון הישראלי אל הגדה המערבית של
 התעלה בדוורסואר, יצא חיל האויר המצרי אלי קרב,
 כשהיפוי עליון כבד של מטוסי מיג־21 מאבטח תקי-
 פות קרב־הפצצה על־ידי סו־ד נגד טנקים ישרא-

 ליים, גיסות וקווי אספקה.
 חילות האויר של ישראל ושל מצרים נכנסו לשו-
 רה של קרבות־אויר גדולים מעל סיני ואפריקה, אשר
 את האינטנסיביות שלהם ניתן לאמוד על פי האבי-
 רות. המירז׳ים ור,פנטומים הישראליים הפילו למעלה
 מ־200 מטוסים מצריים כשהם מאבדים רק שלושה
 משלהם. רוב ההפלות אויר־אויר בוצעו בטילים
 אינפרא־אדומים פיידווינדר אמריקניים ושפריר מתו-
 צרת התעשיה האוירית. ביצועי השפריר בלטו במיו-
 חד בשימוש ראשון זה שנעשה בו בקנה מידה
 גדול. הפלות מעטות הושגו באש תותחים. בניגוד
 לחזית הסורית, שם לחמו מטוסי מיג־21 והנטר הישר
 מעל סוללות הסאם, נמנעו הסיגים מטיסה מעל איזו־
 רים מכוסים באש הסאם בחזית המצרית. משקיפים
 ישראליים מאמינים כי אפילו כשבקרים רוסיים מפ-
 עילים את המערכות, אין הם יכולים לשלוט על

 טילי סאם ועל מטוסי קרב באותו מרחב אוירי.
 מהלומת השריון הישראלית בגדה המערבית הל-
 מה צפונה ודרומה, כשהיא מתגלגלת על פני הקור

 בנה ואת בעצמו!

 שמחה להציג מערכות הי־פי סטריאו
 את המגבר

iiimmmmCn 
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. 1  •Mr" יי י* O י׳ ר '

 הסטריאופוני החדיש
S-G. 2004 מודל 

ת  בעל טכניקות בניה מתקדמו
 תכנון מודרני והספק של

. X 45 כולל אפשרות . R.M.S 2 
 ללקט מגנטי, טייפ + אוזניות ועוד

 — המחיר —.575 ל״י —
, מערכות הי-פי סטריאו  יא 1 ד י ו
 רח׳ שינקין 49 מ״א, טל. 287164; 287163

סקר 61, טל. 283362 נ י  רח׳ פ

 • י « ד ,

 ״מיני-הנגר״ מתיכנון סובייטי, בנוי ביטון
 מזויין, הוא אחד מתוך כ-50 שנפלו בידי
 צה״ל בגדה המערבית של התעלה, לדברי
 השבועון ״אביישן וויק״ המביא תצלום
ם לשני מטוסים.  זה. בכל ״מיני-הנגר״ מקו
 חיל האויר המצרי הסתיר מטוסיו במח־
ת כאלה במשך מרבית ימי המלחמה  סו
 האחרונה. התוכנית המצרית היתה לשמור
ם כעתודה עד אשר טילי סי ת המטו  א
 שטח־אויר ותותחי נ״מ יחלישו את חיל
 האויר הישראלי. הפתחים בשני צדי המי
ת מתוכננים להפחתת השפעת הדף ו ס  ח

 פצצות.

 הקדמי של אתרי הסאם ושדות התעופה.
 עתה הגיע תור המשימה האחרונה של חיל האויר
 הישראלי. כוחות השריון הישראלי נדלדלו הן על
 ידי כלי הנשק הנגד־טנקיים הסובייטיים שבידי
 חיילי הרגלים הסוריים והמצריים והן על ידי דו־
 קרבות הטנקים פנים אל פנים שנערכו עם טנקי טי־
 54 וטי־62, במידה כזאת שבקרב היחידות הפורצות
 הורגש מחסור בשריון והן נאלצו להשתמש בטנקים
 בצימצום. עד מהרה פותחה שיטה׳ לפיה השריון
 הישראלי לא נכנס לקרב עם השריון המצרי בגדה
 המערבית, אלא פשוט המשיך לנוע מחוץ לטווח וקרא

 לחיל האדר.
 הסקייהוקים הישראליים, בחיפוי עליון מצויין
 של מירז׳ים ופנטומים, עשו מלאכה הרסנית בחיסול
 כיסים אלה של שריון אוייב. תותח האדן 30 מ״מ
 הבריטי שהישראלים הרכיבו במקום ד,־20 מ״מ האמ-
 ריקני הרגיל בסקייהוק, הוכיח עצמו כיעיל במידה
 בלתי רגילה בחיסול טנקים ונגמ׳׳שים סובייטיים.
 היתד, זו יכולת המהלומה המהירה של חיל האויר
 הישראלי נגד הטנקים המצריים, שאיפשרה את תנו-
 פת הבזק הכפולה צפונה לעבר איסמעיליד, ודרומה

 לניתוק העיר סואץ.
 בשלבים המאוחרים של המלחמה תוגבר תותח
 ד,־30 מ״מ בטילים אמריקניים משוגרים־ממרחק, כו-
 לל היוז מייבריי״ רוקוול אינטרניישנל הובוס ורוקאי
 של חיל הים האמריקני, אשר רשמו תוצאה מדהי-

ה של 95% ו״מחקו״ את הטנקים שבהם פגעו.  מ
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ם י ג י ד ים ו ־2 מ ר י  2 מ
 מאת נתב בטאו! חיל האויר

ה על הפלת י ו מ ת ס ו ר ח מת ת י ם קי סי י ד כי בקרב הטי  אין זה סו
וקפים לעצמם ם ז י ס י י ט ה ם ו...מירז׳ים. רבים מ י י חו  מיגים, סו

ה זו. מ ח ל מ  הישגים בלתי מבוטלים ב
ים ה בחייו האזרחי ח מ ת מ ס מילואים, ה י  הגדיל לעשות טי
אר עו״ד. בשעה שטס באיזור ת תו ל ב ת ק א ר ק  במשרד עורכי־דין ל
סי  התעלה במירז׳ שלו, נזדמן לו להיכנס לקרב עם רביעיית מטו
ם ה  מירז׳ של האוייב. במהלך הקרב שהתפתח הפיל שניים מ
ס שלישי מרביעיית המירזיים המצרית הופל ע״י מטו  לים (
ם מבצע ההפלות. כמחצית ה- י י ת ס ם בכך לא ה ל ו . א ס אחר) י  טי
ר שהתברר שרביעיית ח א ר שחזר הוזנק פעם שניה ל ח א  שעה ל
נו באיזור התעלה. הפעם עלה ת כוחותי ף א ה לתקו ס נ  מיגים מ

 בידו להפיל 2 מיגים.

 ח״א לחץ
 (סוף מעמי 189)

 את הטקטיקה ההולמת את המצב.
 ויש לקחים שצריך להסיקם.

 ״אצל האוייב נתגלו חידושים
 בכלים ובאופי הלחימה. מרבית
 מטוסי המיג־21 של האוייב הם מ-
 דגם משופר, וכן הופיעו בזירה
 לראשונה מטוסי שוהוי־20, האמו-
 רים להיות מטוסי קרב טובים.
 ״הטכניקה של הבאת המטוסים
 לקרב נשתפרה אצל האוייב בדרך
 הביצוע ובכמויות המטוסים. טייסי
 האוייב גילו נכונות רבה יותר
 מבעבר להיכנס לקרב, להישאר בו
ה  ולעשות מלחמה. וכשיש הרי
 מטוסי אדיב הנשארים הרבה זמן,
 יש אפשרות גדולה יותר להפי-

 לם — אם כי גם לאוייב יש צ׳אנס
 לכך. אלא שבעבר נתקלנו בתו-
 פעה שלא נותר לך את מי להפיל,
 כיוון שהם ברחו... הפעם יצר ה־
 אוייב את ההזדמנות להתמודדות
 בין הטוב לרע — והטוב ניצח !
 הדבר בלט בקרב הגדול עם ה-

 מצרים, שסגר את הלחימה.
 ״הוכח שאנו עולים על האוייב
 בשילוב טייס ומטוס. אך אסור
 להתרפק על העבר. המיג המשופר
 הוא אמנם בעל כושר מבצעי
 העולה על הדגם הישן, אך סביר
 להניח שהסובייטים יפתחו בעתיד
 מטוסים חדשים. נהיה חייבים לש-

 פר ולהתפתח.
 ״שני סוגי טייסים השתתפו אצ-
 לנו בקרב : הרבה טייפים מנוסים

-  וחלק לא מבוטל של טייסים צעי
ו נ ת  רים. האימונים בימי רגיעה נ
 פירותיהם בקרבות. הטייסים ה-
 צעירים הגיעו להישגים נכבדים,

 והוכח ששיטת האימון נכונה.
 ״טייס טוב חייב לדעת מה לע-
 שות ואיך לעשות זאת. הדברים
 הללו מחייבים לימוד בן שנים.

 ״צריך להפריד בין חשיבות ה־
 משימה לבין הסיכון והקושי הטכ-
-  ני לביצועה. חשוב לבצע תקי
 פות קרקע, אך חשוב גם להצ-
 ליח בקרבות אויר. הסיכון אינו
 מוסיף ואינו גורע לגבי החשיבות״
 אף כי מובן מדוע האפיל במלחמה

 זו על כל השאר.
 ״גם אנחנו שילמנו בקרבנות, כי
-  פיטרלנו וניהלנו קרבות אויר ב
 אזורים מוגני נ״מ וטילים מכל
 הסוגים, הגנו על כוחותינו, על
 ראשי הגשר ועל מטוסי התקיפה.״
 עד כאן מלקחי הלחימה ושיגרת
 הרגיעה. ומה יהיו הקשיים והתוצ-
 אות אם יתחדשו הקרבות ? על כך

 משיבים שלושה טייסים: —
 — אין מלחמה קשה, יש אוסף

 של גיחות קשות.
 — בהתחשב בתנאי ההתחלה
 של המלחמה הקודמת, הרי אם
 נעשה את הקרבות הבאים כמו
 שעשינו את הקודמים — תהיינה

 התוצאות טובות.
 — נשלים את המשימות שרצי-
 נו לבצען לפני שהופסקה הלחימה!

 ׳»( ן?
יתכן שכולם ייצאו כל פעם ״דחילק חבריה - לא י

 לכל הפעולות!״

•219 

בטאון חיל האויר ינואר 1974 מס' 92  



חשמל ובז. מלגזה לדרכים משובשות. ל, ז י ד ץ, ז ו  מלגזה מופעלת במנועי ב

׳ ח ל מ  א ק ט מ ן ־ ה
ה בע״נז ס ד נ ה ה ל ר ב  ח

ה ה החדש. פתח-תקו י ש ע ת  אזור ה
 ייצור והרכבה של:

 $ מלגזות, פלטפורמות הרמה, טרקטורי גרר לתעשיה.

 @ מצברים משורינים להפעלת מלגזות, מרכזיות טלפונים,
ת זרם בחרום. ק פ ס א  ו

ם  פעולת המפעל מתבצעת בשיתוף עם יצרנים מתקדמי
 באנגליה, ארה״ב, צרפת ושבדיה.

ת שרותי פנים, חוץ ו ק ל ח  כל מוצרינו מגובים על ידי מ
 וחלפים.

ת ארוכות או קצרות. פו  A השכרת מלגזות לתקו

 תא דאר תל-אביב 18015
 טלפון: 915631(03) 919294(03)

033—78126 : ס ק ל  ט

כה מו ה נ מ ר ה ות ל  פלטפורמות ומלגזות חשמלי
׳ בפיקוד נהג רגלי י נ  מלגזה חשמלית בפקוד נהג ו
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CP 7305 drill 

.Troy 1*נוגנו! מ 
I « ל ז 7 ש n ק7־י « ה מ צ ו ע ! ו ד ז ו י ח ל ע  ב
ם י ר ז י ב ם א ת ע י נ ו ב ג ה ר ל ע פ ה ם ל י ח ו  נ

ם י י נ ו כ ס * ח ת ו ב ת ר ו ל ו ע ע מ ו צ י ב  ל
ן מ ז י י כ 0 1 ח ה 1 ק ז ח א  ב

ר ו 3 ל 1 0 
ma mpi paurt man 
ת ^ מ כ ז ת מ ק ל ח  מ

8J4&04 .ר a ,32 >r>a 'תי-אגיג, דיו 
»691s> ,מיפה, גטי מתי׳ל־גיזה 

pm פ 

פה לביטוח — כל שעה יפה לביטוח — כל שעה יפה לביטוח * ל שעה י כ * 

< סוכנות לב<טוח בע״כו 1£״ךן ) 
ם כ ת ו ר ש  ל

ן ו ח ט י ב ת ה ו ח ו  ס
ל ״ ה י צ ד ב ו  ע
 ומקבל• קיצבת צה״ל

 כד סוגי הביטוח
 חיים * דירות רככ + ופיכוניפ אחרים!

 מקסימום ביטוח _ מינימום תשלום
ף עתה! ר ט צ  גם אתה ה

ה ח פ ש מ ! ה ו ח ט י ב  ל
 תשלומים חודשיים ע״י מת״ש

 בבטוח דירות מקיר — נגד
 גניבות, שריפות וכוי 30%
 הנחה ושנה חמישית חינם.

 בבטוח רכב תנאיה מיוחדים.

 בבטוח דירות בל הסיכונים —
 הנחה 20%.

 כמו כן תנאים מיוחדים ליתר
 הביטוחים

 המשרד לשרותכם משעה 08.30
 עד שעה 19.00 ללא הפסקה.

 רחוב ויצמן 13׳ ת. ד. 60,
 גבעתיים,

 טל. 110־733 — 656־726

 לשרותבם מזכירה אלקטרונית
 טל. 733110. מקבלת שיחות
 כל הלילה. כל הודעה תירשם.

 ביצוע בשעות הבוקר.

 •¥• עשה לך ביטוח ״משלים״ — עשה לך ביטוח ״משלים״ — עשה לך ביטוח ״משלים״ *
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 שטיחי כרמל
 בעי׳ מ

 חיים איתני

O 

 רח׳ גרוזנברג 28 ת ל ־ א ב י ב,

 טלפונים: 611321, 615415

 הסיגריה המעודנת
 למעשן המפונק
 .באריזה השטוחה האלגנטית
 לראשונה בישראל

 תערובת אמריקאית
 פילטר
empire size 
 תוצרת דובק ערבות לטיב
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nnm 
BOSCH 
SERVICE ב 1 ש 
 תקוני חשמל ודיזל ברכב ובציוד

 חלקי חלוף ״בוש״ מקוריים
ד חדיש ו י  צ

 מומחי בית החרושת ״בוש״ מחו״ל
 למוסכים — יעוץ והדרכה

 גנרטורים לכח ולריתוך

ח ״ ע 1 ב ץ 7 י ד  ל
 רח׳ המלאכה 15, חולון (ע״י ביח״ר טמפו), טל. 840920 — 841975

 כביש אי.פי.סי. מפרץ חיפה, טל. 722011
 חנות תצוגה ומכירה: החשמונאים 91, תל-אביב, טל. 268857

p f l p n c IS ק פ  ד
 אלקטרו;, קח נע־ ם

varian 

ELECTRONICS LTD. 

Missile Systems Division 
Rockwell International 

ת מערכות ומכשור: דיזנגוף 280 א׳, ת״א, טל. 446553, 446691 ק ל ח  מ

ט 15, תל־ברון, טל. 777115 ס ג ר : דח׳ קרל ה ן ס ח מ ת רכיבים ו ק ל ח  מ
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 הפיל• הנדרש ביותר
 והטוב ביותר

SAKURA" ״•קורה׳ II 

 להשיג בחנויות המובחרות, שקם וכל בו שלום
ף ט ן י m ב ע ״ מ ס ו : י ! א ו ב י  ה

 רח׳ ברזילי 5, תל־אביב

 ״דלקול 2000״ עונה לדרישות של גדולי
 יצרני הרכב בעולם, לסיכת מנועי בנזין
 מדגמי 1972-1973, לתנאי עבודה חמורים

 ביותר.
ק ו ל 0 00 2״ הוא הכרחי להבטחת ד ל  ״
 האחריות על המנועים לרכב חדיש, ורצוי

 גם לרכב ישן, כי איכותו מבטיחה יתרונות

 לבל מנוע.
ל קו ל 2000״ עונה לסיווג ״SE״ של ד  ״
: רר״  מכון הנפט האמריקאי; למפרט ״פו
. ולמפרט ( S S M - 2 C - 9 0 0 1 A A (M2C-101C 

GM-6041 M. :״גינרל מוטורס״ 

n H-2000 השח! של m!1( 2000 
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 לחיל
 בשנת

 ברכות

 ספומנסה יין הנחזים העליז
 של כרמל מזרחי

 SPUMANTE תוסס ומרענן

i מזרחי t כרמל 
 מיקג׳ ואעגו! לציזן זזכוון יעקב

Alitalia 
ITALY'S WORLD AIRLINE 
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 לוחות חשמל
 לוחות פיקוד ובקרה

 ציוד מיתוג:
Klockner-Moeller, Sursum 

ן ו נ כ ת ץ ו ו ע י  י

ו נ י י ע ׳ ב ת ו ש ר ו ל ד , א ו ״ ט ש נ צ  ק

 טלפון 623769 ® ת. ד. 20171

ה 37  תל־אביב, דרך פתח־תקו

 רבבות האויר
 הגדולות בהיסטוריה

 (סוף מעמוד 211)
 נצילות מטוסי אל־על עלתה מ־10.4 שעות ביום
 ל־16 שעות ביום, לדברי בנימין דוידאי, סגן ה־
 מנכ״ל למבצעים. בתקופה שבין יום הכיפורים ל-
 הפסקת האש נשאה אל־על 36,271 נוסעים ללוד ו־

 25,501 מלוד לחו״ל.
 בשטח השכר, אישר צה״ל רכישת כמה מטוסי
 17)7 שבבעלות התעשייה האוירית, שהיו קודם לכן

 רכוש חברת טי.וו.א.
 המלחמה השאירה את רישומה גם על ארקיע,
 חברת התעופה הפנימית שלאל־על בעלות חלקית
 עליה. חבר העובדים של ארקיע צומצם כמעט מיד
 לפחות מחצי על ידי הגיוס, לדברי מנהלה הכללי,

 לב ביגון.
 המאמץ המלחמתי של ארקיע התרכז בעיקר
 בהסבת ארבעת ההנדלי פייג׳ דאדט הראלד, מטוסי
 התובלה הדו־מנועיים שלה, למטוסי בית־חולים וב-
 טיסות רבות בין שדות המערכה לתל אביב נשאה

 מאות פצועים, כולל חיילים ערביים.
 ביגון מסר שהמטוסים טסו יומם ולילה ופעלו
 תדירות בשיתוף פעולה הדוק עם ההליקופטרים
 שהטיסו מקרי פציעה חמורים משדה התעופה אל
 המנחת. מלוא כושר התובלה, כולל תא המטען,
 נוצל לנשיאת אספקה לקווי החזית, בעיקר אספ-

 קה רפואית לבתי החולים שבשדה.

U 1 מא«ר / 

 חברה למכוניות ומשאיות
עלות מאיר קז ובניו ב  בע״מ ב

 הסוכנים הבלעדיים בישראל
 של

VOLVO 
 מכוניות # משאיות » אוטובוסים

י ב ב א - ל  ת
 רח׳ קרליבך 23, טל 289191

 חפרתנו מפעילה
 גם מכוניות בשיטת

L E A S I N G 

ם י ח ו ם נ י א נ ת  כ

ב ב י  ת ל - א
 רח׳ אבן גבירול 9, טל. 222205

 מוסך מרכזי מודרני לשרותים
 ״מאיר״ בע״מ

 פתח-תקוה
 קרית מטלון — טל. 911133

 טרקטורים ומנועים

לעדר־פנטה  בו
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 ן׳

 בושימה וו תמצאי מספו «צוכים
 העשויים להיות לתועלת ובה לחייל שלו:

 • משחת ש«נ«ם
 • מברשת ש«נ״ם

 • סבון
 • קצף ג«לוח

 • מ« ג«לוח
 • מכונת ג«לוח
 • סכ<נ« ג«לוח

 • מראה
 • ספוג רחצה

 • סבונ«ה
 • מסרק

 • מברשת ש«ער
 • סלק

 • שפתון - • מצ«ת גז

 • סוללות לשפת״ם «בשות סוללות
 • מפיות נ«ו

 • שק שעה
 • ת«ק רחצה

 • ת«ק תפ«רה (כ<ס׳ ת«ק תפ«רה (כ<ס׳ • כר<ת
 • שרוכים • מגבת
 • משחת נעל״ם • לבנ«ם

 • מדב«ר חרק«ם • גרב״ם
 • אולר • כובע גרב

 • עט • צע«ף

 • בלוק כת<בה • אפודה

 • מעטפות • כפפות

 • פעג׳ו • ממחטות

 לרשותך בשקם חבילות מוצרי מזון לחיילים
. ם ק  מוכנות למשלוח. המשלוח באמצעות ש

 '־לנוחותו-וכזי קניות״ו בשקם
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