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 מבוא
 תולדותיו של חיל ־אויר הישראלי, הם אחד
 הפרקים המפוארים בהתפתחות הכוח הלוחם

 העברי בארץ ישראל.
 קומץ המטוסים שהיו בארץ ערב קום המדינה,

 גויס טובת המאמץ הבטחוני של הישוב, והופעל
 במסגרת שרות אויר שהוקם בנובמבר 1947.

 ערב הקמת המדינה ובטרם קם חיל האויר היש-
 ראלי, כבר נעשו מאמצים ניכרים לרכוש כלי
 טיס מכל מקום בעולם. ואכן, ערב רב זה של

 מטוסים, שהיו מסוגים שונים ונרכשו ממקורות
 עלומים, היוה את הנדבך הראשון עליו ביסס
 חיל האויר הישראלי את כוחו בקרב, בתובלה
 ובמשימות שונות אחרות. רק אחרי מלחמת•
 העצמאות, נפנו מפקדי החיל לקבוע קווים
 מנחים לרכש מטוסים, בצורה שתקטין את

 מספר הסוגים ותגדיל את מספר המטוסים מכל
 דגם.

 באופן טבעי היה המאמץ הראשון מופנה לרכי-
,S-199 שת מטוסי קרב. עשרות מטוסי אויה 

 ספיטפייר ומוסטנג נרכשו באירופה, שופצו
 ושימשו מטוסי הקרב והתקיפה העיקריים ברא-
 שית שנות החמישים. בשנת 1953 נפתח עידן

 הסילון בחיל האויר הישראלי, עת נרכשו
 מטוסי המטאור מבריטניה. אלה עתידים להיות

 גם המטוסים האחרונים שהסכימה מדינה זו
 למכור לישראל. בספטמבר 1955, עם חתימת

 עיסקת הנשק הצ׳כית בין ברית המועצות למצ-
 רים, עמד חיל האויר הישראלי בפני אתגר חדש

 ברמות עשרות מטוסי מיג 15 ומפציצי איליו־
 שין 28. המדינה היחידה שהסכימה למכור לנו

 אותה עת מטוסי קרב, היתה צרפת, שהפכה
 לספקית הנשק העיקרית של מדינת ישראל
 למשך תריסר השנים הבאות. מטוסי הקרב

 מתוצרת חברת דאסו הצרפתית- האורגן
 והמיסטר- שיפרו את יכולת חיל האויר בצורה

 משמעותית במבצע קדש. לאחר מבצע זה
 וכתוצאה ישירה מלקחיו, נרכשו מטוסי הווטור,

 שהקנו לחיל יכולת פעולה בטווחים ארוכים.

 בסוף שנת 1957 נרכשו מטוסי הסופר־מיסטר
 והחל העידן העל־קולי בחיל האויר. הטייסת

 היחידה שהפעילה אותם, עתירה להיות במרכז
 תשומת הלב הציבורית בהגנה על שמינו.

 המירז׳ 3, מטוס מאך 2 מתקדם, מצויד במכ״ם
 יירוט ובטילי אויר־אויר יהיה שיאה של המגמה

 לטוס מהר יותר וגבוה יותר. מטוס עדיז־קוים
 זה, היה במשך כל שנות הפעלתו מטוס היוקרה
 והמוביל במערך הקרב. בעיות שנתגלו במנוע

 המטוס ובמכ״ם שלו, יהיו לימים המדרבנים
 לפיתוח המירו 5, אך האמברגו שהוטל על

 מסירתו מנע את כניסתו לשרות ברמותו המקו-
 רית. הדגם הישראלי של המטוס, שכונה נשר,

 הצטרף לטייסות הקרב בשנת 1971 ואחריו
 הכפיר, שפותח ממנו על ידי התעשיה האוירית,
 על ידי שילוב של גוף המירז׳ 5 ומנוע הפנטום

 שהגיע לישראל אותה עת. עם כך ימיו של
 הכפיר כמטוס הקו הראשון יהיו קצרים - בתוך
 זמן קצר נשף כבר מטוס N־F-15 בעורפו וכבש
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 את העליונות האוירית בזירה.
 העידן האמריקני של חיל האויר החל למעשה
 עם הגעת מטוסי הסקייהוק בסוף שנת 1967.
 מטוסי התקיפה האמריקנים הקטנים, נכנסו

 לשרות מבצעי בתוך זמן קצר. המהפך האמיתי
 החל עם כך שנתיים מאוחר יותר: מסמל אותו
 יותר מכל מטוס הפנטום האימתני. בספטמבר

 1969, בלבה של מלחמת ההתשה, נחתו בחצור
 ארבעת מטוסי הפנטום הראשונים שזכו גם

 לשם הולם: קורנסים. משהגיע מספר המטוסים
 לתריסר, הם יצאו למשימות תובעניות באיזור
 תעלת סואץ, מעל סוריה, לבנון ויררן. משימ-
 תם העיקרית בשנת הפעלתם הראשונה, היתה
 תקיפת סוללות טילי קרקע־אויר בלב מצרים,

 תקיפות עומק וסיורים ארוכי טווח. הפנטום
 היה מטוס מהפכני בקרב מטוסי הזירה, לא רק

 בשל טווחו הארוך, אלא ובמיוחד, בשל מערכו-
 תיו המתקדמות וכושר הנשיאה הגדול והמגוון

 של חימוש ודלק. הרגם המושבה של המטוס,
 קורנס 2000, עמר בקו המטוסים הראשון, ער

 שנת 2004- 35 שנים לאחר כניסת המטוס
 לשרות.

 אחרי מלחמת יום הכיפורים, החליט חיל האויר
 לבסס את הכוה הלוחם שלו על שתי משפחות

 של מטוסי קרב: הראשונה- מטוס לעליונות

 אוירית, מהיר וארוך טווח. השניה על מטוס
 קרב קטן ורב־משימתי שיהיה מסוגל לתקוף

 ולהגן על עצמו בשרה הקרב. ואכן שני המטו-
 סים - N־F-16*M F-15 על דגמיהם הרבים-
 מהווים כיום את חוט השדרה של מערך הקרב

 והתקיפה של חיל האויר הישראלי.
 מטוס ה־15^ ״בז״, הקנה לחיל האויר הישרא-

 לי עליונות אויר־ת בלתי מעורערת בשמי
 הזירה והמרחב. הוא יצא כשידו על העליונה

 מכל התמודדות עם מטוסי האויב, כולל המיג
 25 המגביה טוס. ה״בז״ משמש לא רק ליירוט

 אלא גם לתקיפה ארוכת טווח, והשתתף במבצ־
 עים קרביים מרשימים, כולל הגנת תוקפי הכור
 ״אוסיראק" בעיראק ביוני 1981, תקיפת מטרות
 מחבלים לחופי תוניס, במרחק אלפי ק״מ ועוד.

 הדגם האחרון שנכנס לשרות, ה״רעם״ מקנה
 לחיל יכולת איסטרטגית ארוכת טווח ופעולה

 בכל מזג אויר נגד מטרות רחוקות.
 במישור הטקטי, הפכו מטוס־ ה־6ו-ק לסוגיהם,
 לחוט השדרה של טייסות הקרב של חיל האויר

 בדגמי ״נץ״, ברק" ו׳׳סופה״.
 כמו מטוסי הקרב, גם תהום מטוסי התובלה היה
 מורכב במלחמת העצמאות, מערב רב של מטו-
 סים שנרכשו מכל הבא ליד. בשנות החמישים

 החלו טייסות התובלה להתבסס על הדקוטה

 והנוראטלס, ובראשית שנות השישים נכנסו
 לשרות מטוסי הסטרטוקרויזר שנרכשו ושופצו
 על ירי התעשיה האוירית. בשנת 1971 נרכשו
 שני מטוסי הרקולס ראשונים ואחריהם הגיעו

 עור מטוסים, חלקם הועברו על ירי האמריקנים
 בתקופת מלחמת יום הכיפורים. תקופה קצרה
 לפני מלחמה זו, הוסבו שני מטוסי בואינג 707

 אזרחיים לשמש מטוסי תובלה עבור חיל האויר,
 ומטוסים מרגם זה נמצאים ער היום בשרות,

 כמטוסי תובלה לאנשים ומטענים ולמשימות
 ביון ארוכות טווח. במקביל לפעילות זו פותחה
 יכולת התדלוק האוירי במטוסי סטרטופרייטר
 ולאחר מכן גם נרכשו מטוס־ הרקולס ובואינג

.707 
 דרכם של המסוקים בחיל האויר הישראלי, לא

 היתה קלה אולם הם מצאו את מקומם הנכון
 לאחר זמן. משני מסוקים הילר 360 שבריריים

 שנרכשו במסוקי חילוץ, הגיע כיום מערך
 המסוקים של היל האויר הישראלי ליכולת

 מרשימה. מסוקי התובלה הבינוניים מסוג סיקר
 רסקי s-55 ו־ s-58 , הוחלפו במסוקי בל 205 ובל

 212. כיום נושאים בעול תובלת הסער מסוקי
 היסעור שהחליפו את הסופר פרלון, והינשוף.

 כאחד מלקחי מלחמת יום כיפור פיתה חיל
 האויר את יכולתו בלחימה בשריון בעזרת
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 מסוקי קרב עם רכישת מסוקי הקוברה ולאחר
 מכן הדיפנדר, ויכולת זו מגיעה כיום לשיאה

 עם הפעלת מסוקי ה״פתך וה״שרף״.
 מטוסי האימון של החיל התקדמו בשני מישו-

 רים: האחר מטוסי אימון ייעודיים והשני מטוסי
 הסבה ח־מושביים למטוסי הקרב. ער שנת

 1961 קיבלו פרחי הטיס הדרכה במטוסי בוכנה
 ובשנה זו הוכנס מטוס הפוגה מגיסטר לשרות
 בבית הספר לטיסה. הצופית שפותחה מן הפו-
 גה, ממשיכה לשרות כמטוס ההדרכה העיקרי

 של בית הספר גם 45 שנה לאחר שנכנסה
 לשרות.

 מיד אחרי מלחמת ההתשה נכנס סוג חדש של
 כלי טיס לשרות: המטוסים ללא טיס. הם יצאו

 למשימות סיור באזורים מסוכנים וכן סייעו
 למשימות של כוחות היבשה. חיל האויר רכש
 מטוסי פיירבי לצילום איסטרטגי כבר בשנת
 1971, ואחריהם נכנסו לשרות גם המזל״טים,

 שאפשרו מתן תמונה אמיתית של שדה הקרב.
 מספר תחומי פעולה ומשימות מיוחדות חייבו

 גם הפעלת מטוסים יעודיים. כאלה היו המטו-
 סים האמפיביים. שני מטוסים מדגם זה הפעיל

 חיל האויר(בעקבות מטוס הסיבי של שרות
 אויר) אולם שרותם לא ארך ומשימתם הועברה

 למטוס אחר, השחף, מטוס סילון מהיר ונוח
 יותר לתפעול. כיום נמצאים בשרות גם מטוסי

 התרעה וביון טקטי ואיסטדטגי.
 לבר ממטוסים אלה הפעיל חיל האויר הישראלי

 עשרות מטוסי קישור קלים מסוגים שונים
 שמשימתם העיקרית לא השתנתה- הטסת
 מפקדים ממקום למקום. גם ארבעה האונים

 שהפעיל גדנ״ע אויר נשאו את סמל חיל האויר
 בגאווה.

 הנה כי כן, חיל האויר הישראלי הפעיל עשרות
 סוגים של מטוסים בלמעלה מתריסר משימות

 עיקריות.
 הנה כי כן, למרות השינוי במהירויות, בגבהי

 הטיסה וביכולת הפעולה, הרי היעדים הבסיסי-
 ים של המטוסים לא השתנו: הגנה על שמי

 מדינת ישראל.
 דני שלום
 חשון תשס״ו, נובמבר 2005
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 ״מטוסי חיל האויר - מהטייגר מות׳ עד
 הסופה״ הוא מדריך לכל המטוסים הצבאי-

 ים אשר הופעלו בישראל.
 זהו ריכוז המידע הצבעוני והמקיף ביותר

 שהופיע עד כה בעברית, בלועזית, או
 באתרי האינטרנט, על מטוסי חיל האויר

 הישראלי. בספר כלולים כל המטוסים
 שהיו בשרות חיל האויר הישראלי, מטוסים

 שהושאלו לו לשימושים ארוכים או מטו-
 סים שנשאו את סמל החיל.

 כללנו פרק מיוחד על מטוסי שרות אויר
 ״חיל האויר במחתרת״, אשר פעל מנובמבר

 1947 ועד הקמת חיל האויר הישראלי
 ביוני 1948, ופרק נפרד על מטוסי צילום

 וביון. הספר כולל גם מטוסים שהופעלו

 על ידי חיל הים הישראלי וחיל המודיעין
 וכן הוקדשו פרקים למטוסי ניסוי, דאונים,

 מל״טים ומזל״טים ומטוסי שלל.
 הספר חולק ל־17 משפחות שונות של

 מטוסים ובתוכן ל־27 תת־משפחות. כך
 יכול הקורא לעקוב אחר התפתחות ענף

 מטוסים מסוים - למשל מטוסי קרב -
 מקום המדינה ועד היום. ניתן לאתר כל

 סוג מטוס על ידי חיפוש מהיר באינדקס.
 לכל מטוס הוקדש ערך אחר לפחות, ובו

 צילום המטוס, קורותיו בחיל ונתוניו
 הטכניים הבסיסיים. לחלק מן המטוסים -
 אשר היוו אבן דרך חשובה בחיל האויר -
 הקדשנו מספר ערכים או תיאור של כל
F-15N .הדגמים בעמוד נפרד לכל דגם 

 לדגמיו מתואר בשישה ערכים שונים וה־
 F-16 בחמישה.

 שמות יצרני המטוסים מופיעים כפי שהיו
 בזמן רכישת המטוס. כך יכול דגם

 F-16A להופיע תחת השם ג׳נרל דיינמיקס,
F-16RN - ,בעוד הדגם האחרון במשפחה 
 מופיע תחת שמה של לוקהיד מרטין.

 ברצוננו להודות לכל הגורמים אשר סייעו
 לנו באיתור מידע וצילומים. תודה מיוחדת

 למחלקת צילום של התעשיה האוירית
 לישראל, יחידת הצילום של דובר צה״ל,

 ארכיון צה״ל ומערכת הבטחון ולכל האנ-
 שים הפרטיים שהשאילו לנו צילומים.

 המחבר

ה 8 מ ד ק  ה



ת הנגב 0 ״ 0 

VO-PAU 

 אוססר A-1 אוסוקרס

B נו״לורקרפט דגם 

י הכובסים: דני שלום ו ו  צי
ב ר ו ק  אוסנור A.0.P.5 קנה המידה מ

סי שרות אויר 14  מסו



 ה״טייגר מות׳״ הוא מטוס אימון בסיסי, שתוכנן במפעלי דה־
 הוילנר בבריטניה ויוצר ברשיון במפעלים אחרים של החברה
 בעולם. שלושה מטוסים מדגם זה היו בשרות לפני קום המדינה.
 המטוס הראשון נרכש בשנת 1934 באנגליה, ושימש לאימון טייסים
 באפיקים בצפון. רישומו שם היה G-ACYN, והוא קיבל את הרישום
 המנדטורי VQ-PAN אולם התרסק בשעת מופע אידובטי לפני שנשא
 אותו. שני מטוסים נוספים מדגם 82C־DHC שיוצרו בקנדה (בעלי
 חופות סגורות) נרכשו בשנת 1947 על ידי שני תורמים, עבור ״שרות
 אויר" שהיה אותה עת בהקמה, והועברו לישראל בדרך הים. הם נחנכו
 בטקס חגיגי בחיפה והופיעו בתצוגה אוירית. רישומיהם בקנרה היו
VQ-PAU והם קיבלו את הרישומים המנדטוריים CF-CJA־CF-CTB 1 

ילנד DH-82 טייגר־מות׳ לורסרפט דגם A דה־הו י  טי

 1־VQ-PAT בהתאמה. המטוסים הדו־כנפיים שימשו לאימון טייסים,
 ובמקביל גם לטיסות סיור בשרות אויר. לא אחת יצאו לסיור כאשר
 הצופה חמוש. הם שימשו גם להפצצה, צילומי אויר וסיור מעל ריכו־
 זי אויב. מטוס אחר התרסק בפעילות מבצעית בקרבת רמת רחל
 במלחמת העצמאות. השני נחת אונס בקרבת מעלה החמישה והושבת.

 הטיילורקרפט דגם A הוא מטוס קישור קל, דו־מושבי צר־בצר,
 בעל מנוע 40 כ״ס, אשר שימש לתיור ואימון. המטוס הובא לארץ
 מארה״ב על ידי הטייס והמדריר אדווין לייבוביץ ולאחר זמן
 שולב במטוסי בית הספר ״שרותי תעופה ארץ־ישראל״ של האצ״ל,
 שהקים פרדי כץ בשנת 1937. מטוס זה(שקיבל את הרישום המנדטו-
 רי VQ-PAH) שימש לאימון ראשוני הטייסים האזרחיים בארץ־ישראל.
 היה זה אחד מתוך שלושה מטוסים שהפעיל בית הספר(על שני האח־
 דים ראה להלן). בית הספר הכשיר טייסים עבור האצ״ל ובוגרי קורס
 הטיס הראשון בא״י, סיימו הכשרתם ב־21 באפריל 1939. כחמישה
 חודשים לאהד מכן, עם הפסקת פעילות בית הספר לטיסה של
 האצ״ל, הועבר המטוס לחברת ״אוירון״ ושימש במשך כשמונה שנים
 להכשרת טייסים עבור ארגון ההגנה. בסוף 1947 הועבר המטוס

 לרשות שרות אויר(שהוקם בנובמבר) והופעל משרה רב.
 הטיילורקרפט הקטן הופעל בטיסות סיור, צילום והטסת אנשים
 מתל־אביב למנהתים שונים ברחבי הארץ. מחמת מנועו החלש ומח-
 סור בחלקי חילוף, לא ארך שירותו של המטוס זמן רב, הוא קורקע

 והוצא משרות.
 המטוס נמצא בקו המטוסים בחצרים.

 רה־הוילנד DH-82 סייגר־מות
 סוג ה&טוס: מטוס קישור ותצפית.

 ארץ המוצא: בריטניה(קנדה).
 מספר מושבים: 2 בטנדם.

 מנוע: דה־הוילנר ג׳־פסי מי־ג׳ר, בעל
 הספק של 130 כייס.

 חימוש: מקלע מאולתר שהופעל
 מהמושב האחורי.

 משקלים- ריק: 589 ק״ג, מירבי: 847
 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: 94 קשר,
 שיוט: 80 קשר, שיעור נסיקה: 680
 רגל/רקה, סייג רום: 14,400 רגל.

 טווח: 470 ק"מ.

 מימיים- מוטה: 8.94 מטר, אורד:
 7.30 מטר, גובה: 2.68 מטר, שטה

 כנף: 22.24 מ״ר.

A טיילורקרפט דגם 
 סוג הכרטוס: מטוס קישור קל.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
 מספר מושבים: 2 צד בצד.

 מנוע: קונט־ננטל אופקי, בעל הספק
 של 40 כ״ס.

 חימוש: מקלע מאולתר שהופעל
 מהמושב הימני.

 משקלים- ריק: 318 ק״ג, מירבי: 544
 ק״ג.

 ביצועים-מהירות מ־רבית: 91 קשר,
 שיוט: 78 קשר. שיעור נסיקה: 550
 רגל/דקה, סייג רום: 13,700 רגל.

 טווה: 560 ק״מ.

 מימרים- מוטה: 10.97 מטר, אויר:
 6.71 מטר, גובה: 2.03 מטר, שטה

 כנף: 17.05 מ״ר.
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 הטיילורקרפט רגם BL הוא מטוס קל, הד־מנועי שנועד לתיור
 והדרכה. שני מטוסים מדגם זה נרכשו על ידי חברת ״שירותי
 תעופה או־ץ־ישראל״ שהוקמה על ירי פעילי האצ״ל בראשית
 שנת 1939. המטוסים קיבלו את הרישומים המנדטוריים VQ-PAI ו־
 VQ-PAJ. במטוסים אלה, שהופעלו משדה התעופה בלור, קיבלו

 הדרכה חניכי קורסי הטיס הראשונים שנערכו בארץ ישראל. עם
 הפסקת פעילות בית הספר בשנת 1939, נמכרו המטוסים (יחד עם
 הטיילורקרפט A), לחברת ״אוירון״ ושמשו להדרכה בבית הספר
 לטיסה של ארגון ההגנה. המטוסים הופעלו במלחמת העולם השניה
 מבסיס האויר הבריטי ברמלה. בנובמבר 1947, עם הקמת שרות אויר,
 הועברו אליו שני מטוסי הטיילורקרפט BL. הם הופעלו מהטייסת

BL לורקרפט דגם י  טי

 R.W.D.8-71 הוא מטוס הדרכה רו־מושבי בו ישבו החניך והמדריך

 בטנדם, בתאים פתוחים. כנפיו היו ברי קיפול כדי להקל באחסנ־
 תו במוסך. שלושה מטוסים מדגם זה נרכשו על ירי פעילי ההגנה
 בפולין והופעלו על ידי בית הספר לטיסה של חברת אוירון באפיקים
 שבעמק היררן. הראשון(רישומו בפולין היה SP-BCE) נרכש ביוני
 1936 לאחר שהוצג בתערוכה תעשייתית בגני התערוכה בתל־אביב.
 בשל מצבו הטכני, הוא נשאר ברישומו הפולני ולאחר מכן שימש
 להדרכה קרקעית. שני מטוסים נוספים נרכשו זמן קצר לאחר מכן.
 מטוס אחר, (SP-BLK) קיבל את הרישום המנדטורי VQ-PAK בעוד
 המטוס השני (SP-BLL ), קיבל את הרישום VQ-PAG. המטוסים שימשו
 להררכת קורסי הטיסה הראשונים של ההגנה ולאחר מכן לסיורים

R.W.D.8 

 הקלה בשדה דב בתל־אביב. עם פיצול הטייסת הועברו המטוסים
 בסבבים גם לטייסת הנגב ולטייסת הגליל, שם שימשו לטיסות
 קישור בין היחידות והבסיסים וכן לצילום אוירי והעברת אנשים
 ואספקה לאתרים מבוררים. שני המטוסים הועברו לחיל האויר עם
 הקמתו. מטוס VQ-PAI קיבל את הרישום א־31 (לאחר מכן 0201)

 ומטוס VQ-PAJ קיבל רישום א־35 (0202).

 וטיסות מיוחרות בשמי הארץ. במטוסים אלה בוצעו טיסות מיוחדות
 לאיתור מנחתים, וכן צולמו מהם מתקנים וכפרים ערביים לקראת

 המלחמה הצפויה.
 המטוסים הועברו לתפעולו של שרות אויר זמן קצר לאחר הקמתו.
 בשל מצבם הטכני, הוצאו שלושת המטוסים משרות לפני הקמת חיל

 האויר הישראלי ביוני 1948, ולמעשה לא הופעלו על ירו.

BL טיילורקרפט דגם 
טוס: מטוס קישור קל ב־צועים- מהירות מירבית: 91 קשר,  סוג ה̂נ
 ארץ המוצא: ארה״ב. שיוט: 78 קשר. שיעור נסיקה: 550
 מספר מושבים: 2 צד בצד. רגל/דקה, סייג רום: 13,700 רגל.

 מנוע: לייקומינג A2-0-145 אופקי, טווח: 560 ק׳׳מ.
 בעל הספק של 55 כייס.

 הימוש: מקלע מאולתר שהופעל מימד־ם- מוטה: 10.97 מטר, אורך:
 מהמושב הימני. 6.71 מטר, גובה: 2.03 מהר, שטח

 משקלים- ריק: 286 ק״ג, מירבי: 508 כנף: 15.60 מ״ר.
 ק״ג.

R.W.D.8 
 ביצועים- מהירות מירבית: 96 קשר,
 שיוט: 78 קשר. שיעור נסיקה: 640
 רגל/דקה, סייג רום: 14,760 רגל.

 טווח: 520 ק״מ.

 סוג הנ^טוס: מטוס אימון, תיור
 וקישור.

 מספר מושבים: 2 בטנדם.
 ארץ המוצא: פולין.

 מנוע: וולטר ג׳וניור טורי הפוך, בעל
 הספק של 110 כייס. מימדים- מוטה: 11.00 מטר, אורך:
 חימוש: מקלע לירי מהתא האחורי. 8.00 מטר, גובה: 2.30 מטר, שטח

 משקלים- ריק: 480 ק״ג, מירבי: 750 כנף: 20 מ״ר.
 ק״ג•
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 R.W.D.15 הוא מטוס תיור קל מתוצרת פולין, בעל 5 מקומות.
 מטוס אחד מדגם זה נרכש בשנת 1939 על ידי חברת אוירון(רי-
 שומו בפולין היה SP-BFX) וקיבל את הרישום המנדטורי של ארץ
 ישראל VQ-PAE . הוא נועד לשמש את טיסות החברה מהמרכז לצפון
R.W.D. 15הארץ וכן לטיסות מסחריות לביירות ולעבר הירדן. ה״ 
 הופעל תקופת מה משדה התעופה באשרות יעקב ושימש גם לאימון
 טייסים ולתובלה. למרות ההגבלות על הפעילות האוירית בשמי
 הארץ בימי מלחמת העולם השניה, המשיכו מטוסי ארחץ לטוס
 מהשדה בעמק הירדן. בשנת 1945, עם תום המלחמה הועבר מרכז
 הפעילות לרמלה. כאשר חודשה הפעילות מלוד הועברו המטוסים
 לשם ויצאו לטיסות בשמי הארץ ולמדינות שכנות. R.W.D. 15 היה אהד

R.W.D.13 
 שני מטוסים מסוג R.W.D.13 נרכשו על ידי חברת אוירון והופעלו
 בארץ בשנות הארבעים. הם קיבלו את אותיות הרישום המנדטו־
 ריות VQ-PAL 1־VQ-PAM ושמשו לטיסות מסחריות ולאימון טיי-
 סים של ההגנה והפלמ״ח. אחד המטוסים נרכש על ידי הטייס יוסף
 שטיינמן. עם הקמת שרות אויר הועברו שני המטוסים לתפעולו.
 במטוסים אלה נערכו טיסות צילום חשאיות מהמנחת ברמלה. שני
 המטוסים, אשר היו מהגדולים בין מטוסי שרות אויר, שמשו תקופת
 מה במטוסי קישור בין טייסות ומנחתים, וכן לתובלה לירושלים ולנ-
 גב. המטוסים הצטיינו ביכולת הטיסה והנחיתה הקצרה שלהם, וכן

 בכנפיהם ברות־הקיפול.
 שני המטוסים הועברו לחיל האויר והופעלו בטייסת הקלה. המטוס
 הראשון VQ-PAL קיבל את הרישום א־34(אח״כ 0302). היה זה המטוס
 הראשון ממנו נערכה פעולה התקפית נגד פורעים ערביים שתקפו
 את הקיבוץ נבטים בנגב. המטוס השני, VQ-PAM ,קיבל את הרישום
 א־33(אח״כ 0301). בהתקפה האוירית על שדה דב, ב־15 במאי 1948,
 נפגע והוצא משרות מטוס 0302. המטוס הנותר הופעל בטייסת הקי-

 שור של תל־אביב עד שהוצא משרות בראשית שנות החמישים.

R.W.D.15 

 מהמטוסים אשר הופעלו על ידי שרות אויר לטיסות סיור.
 בחודש דצמבר 1947, כאשר גברה הסכנה למטוסי חברת אוירון בלוד,
 הוחלט להעביר את המטוסים לשדה התעופה רב בת־אביב. ה־
 R.W.D.15 היה אותה עת בשיפוץ ותחזוקה במוסך חברת אוירון בלוד

 ולא הועבר לתל־אביב. הוא הועלה באש בחודש אפריל על ידי פור-
 עים ערביים והושמד.

1.13 
 סוג ה^טוס: מטוס תיור וקישור.

 מספר מושבים: 4, טייס ושלושה נוס-
 עים בתא סגור.

 ארץ המוצא: פולין.
 מנוע: וולטר ג׳יפסי מייג׳ר 1 טורי,

 בעל הספק של 125 כ״ס.
 חימוש: מקלע מאולתר לירי דרך

 החלון.
 משקלים- ריק: 530 ק״ג, מירכי: 928

R.W.I 

 ק״ג.
 ביצועים- מהירות מירבית: 115
 קשר, שיוט: 82 קשר. שיעור נסיקה:
 700 רגל/דקה, סייג רום: 13,770

 רגל. טווח: 906 ק״מ.

 מימרים- מוטה: 11.6 מטר, אורד:
 7.85 מטר, גובה: 2.29 מטר, שטח

 כנף: 16 מ״ר.

1.15 
 סוג המטוס: מטוס תיור וקישור.

 מספר מושבים: 5.
 ארץ המוצא: פולין.

 מנוע: דה הוילנר גייפסי 6 טורי,
 בעל הספק של 205 כ״ס.

 משקלים- ריק: 875 ק״ג, מירכי:
 1360 ק״ג.

R.W.I 

 ביצועים- מהירות מירבית: 130
 קשר, מהירות שיוט: 118קשר.

 שיעור נסיקה: 700 רגל/דקה, סייג
 רום: 15,240 רגל. טווח: 1610 ק"מ.

 מימרים- מוטה: 12.4 מטר, אורף:
 9.00 מטר, גובה: 2.50 מטר, שטח

 כנף: 20 מ״ר.
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 אוסטר M אוטוקרט הוא מטוס קישור ותיור קל, אשר נרכש
 בבריטניה בשנת 1946 (רישומו שם היה G-AHHV). המטוס הוטס
 ארצה בסוף אותה שנה על ירי עמנואל צור, הטייס הראשי של
 חברת אדירון, דרך צרפת, טוניס ומצרים. ב־31 באוקטובר הוא נחנך
 רשמית בטקס חגיגי וכונה ״תל־אביב". בארץ הוא קיכל את הרישום
 המנדטורי VQ-PAS והופעל לטיסות ברחבי הארץ ולחו״ל על ידי
 חברת אוירון. המטוס הועבר לאחר מכן לשרות אויר והופעל למשי-
 מות סיור, צילום ואימון טייסים. עם הקמת חיל האויר נכנס המטוס,
 שכונה ״האוסטר הציבילי״, לשרות הטייסת הקלה בשדה דב בתל־
 אביב, ושימש לטיסות תובלה וחטסת אישים בכל רחבי הארץ. באחת
 הנחיתות ניזוק המטוס במנחת כפר עציון אולם תוקן לאחר מכן והוח־

 האוסטר A.O.P.3 הינו מטוס קישור ותצפית קל, בעל מנוע טורי
 הפוך, שפותח עבור הצבא הבריטי. אבטיפוס המטוס המריא לרא-
 שונה במאי 1942 ונכנס לטייסות הקישור בבריטניה ובחו״ל.
A.O.P.5 הנבדל מדגם) A.O.P.3 לפחות שלושה מטוסים מסוג אוסטר 
 במנועו הטורי ההפוך - ראה שם), שהופעלו בארץ ישראל ע״י הברי-
 טים ב״טייסת הקישור של הלבנט״, נרכשו מידי נציגי חיל־האויר
 המלכותי שעמד לפנות את הארץ, כחלק מעסקה לרכישת 20 מטוסי
 אוסטר. המטוסים, בעלי החרטום הצר והארוך, הצטיינו בראות הטובה
 מתא הטייס, וגם התאימו במיוחד לתצפית מהאויר. הם הוטסו מספר
 חדשים תחת הרישום המנדטורי VQ-PAS (שניתן ל״אוסטר הציבילי"
 החוקי, שהופעל בארץ). שלושת המטוסים קיבלו לאחר מכן את

 אוסטר A.O.P.3 אוסטר J.1 אוטוסרט

 המספרים א־1, א־7 וא־13 והופעלו ע״י הטייסות הקלות בגליל,
 בנגב, ובטייסת תל־אביב. אוסטר א־1 ניזוק בהתקפת מטוסים מצרי-
 ים על שדה דב ב־17 במאי 1948. מטוס א־7(סומן 0105) סיים את
 שרותו ומטוס א־13 התרסק ב־1 ביוני 1948. מטוסי האוסטר מדגם זה

 הופעלו אחרי המלחמה לטיסות קישור בין הבסיסים.

 זר לשרות (ברישום המנדטורי VQ-PAS נרשמו עוד שני מטוסי
 אוסטר שנקנו מהבריטים כרי להסוות את הפעלתם). סימולו בחיל
 האויר היה א־32 ולאחר מכן קיבל את המספר 0115. מטוס מדגם זה
 נרכש על ידי המוזיאון בחצרים וקיבל את המספר 1948. הוא הועבר

 לתצוגה בקיבוץ רביבים בנגב. מטוס מסוג זה מוצג בקו בחצרים.

 אוסטר A.O.P.3 אוסטר j.1 אוטוקרט
 סוג המטוס: מטוס קישור ותצפית.

 מספר מושבים: 3.
 ארץ המוצא: בריטניה.

 מנוע: בלקברן סירוס מיינור, בעל
 הספק של 100 כייס,

 חימוש: מקלע מאולתר מהמושב
 הימני או האחורי.

 משקלים- ריק: 476 ק״ג, מירבי: 842
 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: 103
 קשר, שיוט: 92 קשר. שיעור נסיקה:
 520 רגל/רקה, סייג רום: 13,000

 רגל. טווח: 480 ק״מ.

 מימדים- מוטה: 11.00 מטר, אורך:
 7.14 מטר, גובה: 2.46 מטר, שטח

 כנף: 17.21 מ״ר.

 סוג ה&טוס: מטוס קישור ותצפית.
 מספר מושבים: 3.

 ארץ המוצא: בריטניה.
 מנוע: דה הוילנר ג׳יפסי מייג׳ר, בעל

 הספק של 130 כייס.
 חימוש: אין.

 משקלים- ריק: 459 ק״ג, מירבי:
 1074 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: 113
 קשר, שיוט: 94 קשר. שיעור נסיקה:
 950 רגל/דקה, סייג רום: 15,000

 רגל. טווח: 402 ק"מ.

 מימדים- מוטה: 10.9 מטר, אורך:
 7.14 מטר, גובה: 2.43 מטר, שטח

 כנף: 15.5 מ״ר.
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 האוסטר A.O.P.5 הוא מטוס קישור וסיור שפותח עבור הצבא הברי-
 טי. מטוסים מסוג זה הופעלו על ידי ״טייסת הקישור של הלבנט״
 בארץ ישראל ובעבר הירדן. 17 מטוסים מרגם זה נרכשו בשנת
 1948 מהצבא הבריטי שעמד לפנות את הארץ, בעסקת האוסטרים
 המפורסמת. המטוסים שופצו כשרונה וקיבלו רישום א־2 ער א־20
 (לבד מהרישומים א־1, א־7 וא־13 שבהם נרשמו מטוסים מדגם
 A.O.P.3). האוסטר A.O.P.5 היה בעל מנוע אופקי, שהצטיין באמינותו

 הגבוהה, והתאים לטיסות לילה, הודות למכשורו. המטוסים הוטסו
 במשר מספר חדשים ברישומים המנדטוריים של מטוסי הטיילורקר־
 פט, והופעלו לקישור, טיסות הפצצה קלות טיסות צילום ומשימות
 אחרות. רגם זה הופעל במלחמת העצמאות על ידי טייסת הקישור

ז BE-550 ביבי א ר  בנס מ
 הבנס מראז׳ BE-550 ביבי הוא מטוס קל, דו־מושב׳ צד־בצד, לתיור
 ואימון, אשר פותה על ירי ההברה הצ׳כית עבור מוערוני התעו-
 פה במדינה זו. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה בשנת 1936
 אולם לא זכה להצלחה רבה מול הזלין 12 (ראה שם) אשר פותח
 לאותה מטרה, אולם היה סלחני יותר. גם סידור המושבים בהנרם
 הועדף על ירי המועדונים. בסר הכל נבנו תשעה מטוסים מדגם ביבי
 והאחרון בהם נמכר לאחר ממנהלי חברת ״מיסד אירוורק״ המצרית

 (רישומו שם היה SU-ACD) ושימש אותו לטיסות במצרים ובסביבה.
 בשנת 1942 נרכש המטוס על ירי חברת אוירון והוטס ארצה על ידי
 הטייס יצחק הננסון. הביבי קיבל את הרישום המנדטורי של ארץ

.VQ-PAQ ישראל 
 בסוף שנת 1946 החליטה חברת אוירון למכור הלק ממטוסיה, והביבי
 נרכש על ירי הטייס זאב לוינסון, מנהל מפעל ״מכסף״. הוא הופעל
 משרה התעופה ברמלה לטיסות תיור בשמי הארץ. ביום 29 בנובמבר
 1947 (יום החלטת האו״ם על סיום המנרט הבריטי בארץ־ישראל) יצא
 לוינסון עם מכונאי לטיסה באיזור נתניה ובהיותם מעל המושב בית

 יצחק, נכנס המטוס לסחרור, ושני יושביו נהרגו.

 בנס מראז BE-550 ביבי
 סוג המטוס: מטוס קל לתיור ואימון. ביצועים-מהירות מירבית: 102
 ארץ המוצא: ציבוסלובקיה. קשר, שיוט: 90 קשר. שיעור נסיקה:
 מספר מושבים: 2 צד־בצד. 520 רגל/רקה, סייג רום: 17,060

 מנוע: וולטר מיקרון 2, בעל הספק רגל. טווח: 780 ק"מ.
 של60ס"ס. מימרים- מוטה: 11.50מטר, אורח
 משקלים-ריק:330 ק"ג,מירבי:560 7.15 מטר, גובה: 1.90 מטר, שטח

 ק״ג. כנף: 14.00 מ״ר.

A.O.P.5 אוסטר 

 בתל־אביב ולאחר פיצולה, גם כטייסות הגליל והנגב. אחרי המלחמה
 קיבלו המטוסים מספור חדש בסדרת 0100. המטוסים שנותרו בשרות
 לאחר המלחמה הופעלו גם על ידי טייסות קרב ואחרות כמטוסי
 קישור וטיסות מפקדים. הם הוצאו משרות זמן קצר לאחר המלחמה

 עת הוחלפו במטוסי הפייפר קב שנרכשו אותה עת.

A.O.P.5 סטר  או
 סוג ה!מטוס: מטוס קישור ותצפית. ביצועים•

 ארץ המוצא: בריטניה.
 מספר מושבים: 3.

 מנוע: לייקומינג 0-290-3/1 אופקי,
 בעל הספק של 130 כייס.

 חימוש: מקלע מאולתר מהמושב
 הימני או האחורי.

 משקלים- ריק: 526 ק״ג, מירבי: 903
 ק״ג.

 מהירות מירבית: 113
 קשר, שיוט: 97 קשר. שיעור נסיקה:
 935 רגל/רקה, סייג רום: 15,000

 רגל. טווח: 402 ק״מ.

 מימרים- מוטה: 10.9 מטר, אורך:
 6.84 מטר, גובה: 2.01 מטר, שטה

 כנף: 15.5 מ״ר.
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 זללן 12

 המיילס M.65 ג׳מיני הוא מטוס קל לתייר, בעל שני מנועים וארב-
 עה מושבים. המטוס כפול־הזנב, המריא לראשונה ב־26 באוקטובר
 1945. הוא היה אחד מתוך סדרה של מטוסים פופולריים שפותחו
 בשנות הארבעים על ידי חברת מיילס הבריטית, והופעלו במדינות
 רבות. מטוס אחד בלבד מרגם ג׳מיני הופעל בארץ. הוא נרכש בבריט-
 ניה (רישומו הבריטי היה G-AKEP) על ידי נציגי הרכש של היישוב
 עבור ״חברה להובלת דגים״ מתונים לצרפת(יחד עם האירובן ומטוס

 דרגון רפיד דו־כנפי).
 המטוס הוטס ארצה בחורש מאי 1948 והופעל מתל־אביב על ידי
 הטייסת הקלה שפעלה משרה דב(לא ברור אם הג׳מיני נשא את סמלי
 חיל־האויר, או קיבל רישום צבאי). ככל הנראה נרכש המטוס, אשר

A 1 גימיני M.65 ילס  מי

 זלין 12
 סוג המטוס: מטוס תיור ואימון. ביצועים- מהירות מירבית: 78 קשר,

 ארץ המוצא: צ׳כוסלובקיה. שיוט: 68 קשר.
 מספר מושבים: 2 בטנדם. שיעור נסיקה: 210 רגל/דקה, סייג

 מנוע: פארסי 2, בעל הספק של 47 רום: 8200 רגל. טווח: 400 ק"מ.
 כייס. מימרים- מוטה: 10.00מטר, אורר:
 משקלים-ריק: 320 ק״ג, מירכי: 520 7.80 מטר, גובה: 2.10 מטר, שטח

 ק״ג. כנף: 12.00 מ״ר.

A 1 ג׳מיני M.65 מיילס 
 סוג ה^טוס: מטוס תיור קל רו־מנועי. ביצועים- מהירות מירב־ת: 126

 ארץ המוצא: בריטניה. קשר, שיוט: 117 קשר.
 מספר מושבים: 4 שיעור נסיקה: 650 רגל/דקה, סייג

 מנוע: 2 בלקבורן סירוס טורי, רום: 13,500 רגל. טווח: 1633 ק״מ.
 בעלי הספק של 100 כ״ס כ״א. מימרים- מוטה: 11.47 מטר, אורך:
 משקלים- ריק: 1031 ק״ג, מירבי: 6.78 מטר, גובה: 2.29 מטר, שטח

 1620 ק״ג. כנף: 17.7 מ״ר.

 הזלין 12 הוא מטוס תיור ואימון בסיסי, אשר פותה על יהי חברת
 ולין הצ׳כית. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה בשנת 1935
 ולאחר מכן יוצר עבור מועדוני הטיסה בצ׳כוסלובקיה. מטוס אחר
 מסוג זה נרכש במצרים בשנת 1940 מבעליו (רישומו שם היה
 SU-AAZ) על ידי אברהם שכטמן, מראשי האצ״ל, שהיה ממונה על

 ״תיק התעופה״ של הארגון. הזלין, הצבוע כחול כהה, הוטס לאחר מכן
 ברישום מנדטורי VQ-PAP. במלחמת העולם השניה אסרו הבריטים
 על טיסות אזרחיות בשמי הארץ, ולכן הוא פורק ואוכסן בתל־אביב
 כשנתיים. לאחר מכן הוא הוטס ממנחת מפעלי האשלג בסדום. בשנת
 1945, כאשר הוסרו ההגבלות על התעופה האזרחית, הועבר המטוס
 ללוד. בספטמבר 1946 ניזוק הזלין 12 בשעת נחיתה וקורקע. בסוף
 שנת 1947, עם הקמת שרות אויר הציע האצ״ל לצרף את המטוס
 למטוסי השרות, אולם נתקל בסירוב מסיבות פוליטיות. עם כך
 המטוס תוקן והוחזר לטיסה ושימש את אנשי האצ׳׳ל ממנחת ליד תל
 ליטוינסקי(היום תל־השומח. מטוס הזלין 12 (צבוע כסף) השתתף
 בפעולות סיור במבצע האצ״ל לשחרור יפו באפריל 1948. חורש

 לאחר מכן ניזוק מטוס הקטן בנחיתה והוצא משרות.

 כונה לאחר הגעתו לארץ ״ישראל 11״, כמטוס אח״מ פרטי לשימושו
 של משה נובומיסקי, מנהל מפעלי ים המלח. הג׳מיני הוטס למנחת
 של המפעל בסדום, משם יצא לטיסות למרכז הארץ ולירושלים.
 מחמת בעיות תחזוקה לא טס הג׳מיני תקופה ממושכת והיה למעשה

.4X־ACK מקורקע. אחרי מלחמת העצמאות קיבל רישום ישראלי 
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 הריפבליק RC-3 סיבי, הוא מטוס קישור קל, אמפיבי, שנרכש
 והובא ארצה על ידי עורך דין שציופק לפני מלחמת השחרור(רי-
 שומו בארה״ב היה NC-6731K). המטוס הורכב בלוד ושימש לטי-
 סות פרטיות. בסוף שנת 1947, עם הקמת שרות אויר, גויס המטוס
 לשרותו והועבר לאחר מכן לחיל האויר שם הופעל בטייסת הקלה
 בתל אביב, צבוע בצבעי הסוואה (רישומו היה ב־61 ושונה ל־0901
 בנובמבר 1948). לאחר ומן מה הועבר הסיבי לטייסת הקרב הראשונה
 ועוטר בסמל ובפסי הזיהוי של הטייסת. בשל תכונות ההטסה המיוח-
 דות שלו כמטוס ימי, וחוסר הכשרה של טייסי הטייסת בנחיתה על
 מים, הוצאה הוראה להפעילו רק משדות יבשתיים ונאסר להנחיתו
 על הים. למרות זאת ניסה מפקד טייסת הקרב הראשונה להנחיתו על

 ריפבליק 3־RC סיבי

 הדרגון רפיד הוא מטוס תובלה ונוסעים, דו־מנועי ודו־כנפי. הוא
 פותח על ידי חברת דה־הוילנד עבור חברות התעופה האזוריות,
 ונכנס גם לשרות צבאי(כונה ״דומיני") כמטוס תובלה קל בין
 בסיסים. הררגון רפיד מסוגל לשאת ששה עד שמונה הוסעים בתצו־
 רת תובלה. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה ב־17 באפריל 1934.
 ראשון המטוסים מדגם זה שדופעל בארץ נרכש על ידי חברת ״נתי־
 בי אויר א״י״ ב־1939 (רישומו היה VQ-PAC). הוא הוחרם בפרוץ
 מלחה׳׳ע ה־2. בשנת 1947 נרכש מטוס אחד על ידי אוירון, ועם
 הקמת שרות אויר בסוף אותה שנה, הועבר המטוס לתפעולו. 3 מטו-
 סים נוספים מדגם זה נרכשו בשלהי 1948, והופעלו במטוסי תובלה
 והפצצה, בעזרת התקנות מיוחדות מתחת לגופם. המטוס השתתף

ד  דה הוילנד 89A־DH דרגון רפי

 הים, ושני מצופיו נשברו. לאחר הנחיתה הוא הופעל (ללא מצופי
 כנף) עוד תקופה מסוימת כמטוס קישור בין בסיסים. בינואר 1949

 נחת הסיבי נחיתת אונס, בשל תקלה במנועו.
 בראשית 1949 הוחזר המטוס לטייסת הקישור של חיל־האויר והופעל
 מתל אביב. מטוס מדגם סיבי נרכש בשנת 1989 עבור מוזיאון חיל־

 האויר והוא מוצב בקו המטוסים בחצרים.

 במבצעים רבים במלחמת הקוממיות, ויצא, יחד עם הבוננזה
 והפיירצ׳ילד לתקיפת מטרות ימיות ויבשתיות. בין השאר הוא תקף
 מטרות בסוריה ובמצרים, וכן השתתף בתקיפת ספינות מצריות לחוף
 תל־אביב. מטוסים נוספים מרגם זה נרכשו אחרי המלחמה, ובסה״ב

 הופעלו בחיל האויר בקיץ 1952 ששה מטוסים מדגם זה.
 מטוס אחד נרכש עבור מוזיאון חיל־האויר בבריטניה.

 ריפבליק RC-3 סיבי
 סוג המטוס: מטוס אמפיבי קל ביצועים - מהירות מירבית: 104
 ארץ המוצא: ארה״ב. קשר, שיוט: 85 קשר. שיעור נסיקה:
 מספר מושבים: 5 700 רגל/רקה, סייג רום: 11,700

 מנוע: פרנקלין 6A8-215-B7F אופקי, רגל. טווח: 900 ק״מ.
 בעל הספק של 215 כ״ס.

 חימוש: אין. מימדים - מוטה: 11.48 מטר, אורך:
 משקלים -משקל ריק: 890 ק״ג, 8.51 מטר, גובה: 3.07 מטר, שטח

 משקל מירבי: 1361 ק״ג. כנף: 18.21 מ״ר.

 דה הוילנד DH-89A דרגון רפיד
 סוג ה&טוס: מטוס תובלה רו־מנועי. ביצועים - מהירות מירבית: 223
 ארץ המוצא: בריטניה. קשר, שיוט: 108 קשר. שיעור נסיקה:
 מנוע: 2 דה הוילנד ג׳יפסי 6 טורי 867 רגל/רקה, סייג רום: 16,000

 בעלי הספק של 200 כייס כ״א. רגל. טווח: 837 ק״מ.
 חימוש: התקנה מאולתרת לנשיאת

 פצצות במשקל של כ־400 ק״ג, מימדים - מוטה: 14.63 מטר, אויר:
 בארבעה מתלים מתחת לגחון. 10.52 מטר, גובה: 3.12 מטר, שטח

 משקלים - ריק: 1452 ק״ג, מירכי: כנף: 31.2 מ״ר.
 2495 ק״ג.

׳ שרות אויר 16 ס  מסו



s-199 ה י  או

סת הקרב הראשונה י  טי

Mk.ix ד טפ״ ן ספי  סופרמדי
יסת הקרב הראשונה  טי

TR Mk ו 33. ס י ק ס ו ד מ נ ל י ו  דה ה
טו ת המוסקי 0 ״  ט

״ ן  לימים ״אבירי הצפו

T.F.Mk.x בריסטול בופ״טר 
 טייסת התובלה הראשונה

יסת הפילים״  לימים "טי

• ם: דני שלו  ציורי המבטי
ב ר  קנה המידה מקו
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 ן האויה s-199 הוא מטוס הקרב הראשון של היל־האויר הישראלי.
 | הוא פותה מהמסרשמיט BM09G שיוצר ברשיון בצ׳כיה,
 ומנוע דיימלר־בנץ המקורי שלו הוחלף במנוע יומו IF 21 שהיה
 עדיין בייצור. 25 מטוסי s-199 (כונה בארץ ״סכין״) נרכשו באמצע
 1948 ו־24 נכנסו לשרות ושמשו לקרב ולתקיפה (אחר התרסק
 בתאונה של המטוס המוביל). המטוס הראשון הגיע לארץ ב־20 במאי

 1948 במטוס סקיימסטר.
 האויה s-199 הופעל רק על ירי טייסת 101, טייסת הקרב הראשונה,
 שפעלה משרות שונים במהלך המלחמה. מבצעם הראשון היה ב־29
 במאי 1948 עת תקפו ארבעה מטוסים את הטור המצרי בקרבת
 אשרוד. למחרת פעלו נגד טור של הלגיון היררני שפעל מול נתניה.

S-199 אויה 

ב - בוכנה ר ׳ ק ס  מטו

s-199 אויה 
 סוג המטוס: מטוס קרב ותקיפה

 חר־מושבי.
 ארץ המוצא: צ׳כוסלובקיה(גרמניה)

 מנוע: יונקרס יומו IF 21 בעל הספק
 מירבי של 1060 כ״ס.

 חימוש: 2 מקלעים 13 מ״מ בחרטום,
 2 תותחים 20 מ׳׳מ מתחת לכנפיים

 ופצצות 250 ק״ג או 70 ק״ג.
 משקלים - משקל ריק : 5026 ק״ג,

 מירבי: 3740 ק״ג.
 ביצועים- מהירות מירבית: 318
 קשר, שיוט־ 249 קשר. שיעור נסיקה:
 2165 רגל/דקה, סייג רום: 28,500

 רגל. טווח: 850 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 9.92 מטר, אורך:
 8.94 מטר, גובה: 2.59 מטר, שטח

 כנף: 16.2 מ״ר.

 במהלך המלחמה יצאו המטוסים לתקיפת מטרות קרקעיות, שדות
 תעופה ועוד, ולפטרולים להגנת שמי המדינה.

 לאויה s 199-5 הפלות: 2 דקוטה וספיטפייר מצריים, הרברד סורי
 ורפיד אדום ירדני מיורט. מטוסי הקרב מרגם אויה s-199 גרמו

 למפנה בשליטה האוירית בשמי הארץ, ובהתפתחות הקרבות ביב-
 שה. מטוס אחד הותאם לצילום אדרי(ראה שם), וערך טיסות צילום

 בשמי מדינות ערב. אויה s-199 מצוי כאוסף המטוסים כחצרים.



Mk.ix סופרמרין ספיטפייר 
 • הספיטפייר הינו מן הבולטים במטוסי הקרב של חיל־האויר היש-
 ! ראלי. כתשעים מטוסים היו בשרות, והופעלו בשלוש טייסות
 קרב. שני המטוסים הראשונים הורכבו בארץ מחלקי מטוסים ברי-
 טיים ומצריים(המטוס הראשון הותאם לנשיאת מצלמה - ראה שם).
 59 מטוסים נרכשו מחיל־האויר הציבי, ו־30 נוספים נרכשו באיטליה
 בשנת 1951. ראשוני הספיטים הוטסו ארצה במבצע ״ולוטה״, עשרה

 מטוסים נשלחו בדרך הים, וחלק הוטסו במטוסי תובלה.
 הספיטפייר הופעל במלחמת העצמאות על ירי טייסת הקרב הראשו-
 נה. באוקטובר 1948 הופעלו המטוסים לראשונה בטיסות ללווי
 מטוסי הפצצה. למטוס רשומות 7 הפלות, כולל מטוסי פיאט מצריים
 ומטוסי ספיטפייר וטמפסט בריטיים. אחרי מלחמת העצמאות הוקמה
 טייסת ספיטפייר שניה, וביוני 1953 הוקמה טייסת שלישית, שקלטה
 את כל מטוסי הספיטפייר שנותרו בחיל־האויר. בשנת 1954 היו

 בשרות 64 מטוסים.
 חלק מן המטוסים נמכרו לבורמה, ובשנת 1955, נותרו בשרות רק 16
 מטוסים. הספיטפייר הוצא משרות זמן קצר לפני מלחמת קדש.
 מספר מטוסים מוצגים במוזיאון חיל־האויר, כולל"הספיט השחור״.

Mk.ix סופרמרין ספיטפייר j 
 סוג המטוס: מטוס קרב ותקיפה.

 ארץ המוצא: בריטניה
 מנוע: רולס־רויס מרלין 66
 בעל הספק של 1/20 ב״ס.

 חימוש: 2 תותחים 20 מ״מ, 2 מקל-
 עים 12.7 מ״מ, פצצות במשקל 350

 ק״ג, 16 רקיטות.
 משקלים - ריק: 2545 ק״ג, מירבי:

 3370 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: 346
 קשר, שיוט: 283 קשר. שיעור נסיקה:
 4100 רגל/רקה, סייג רום: 42,000
 רגל. טווח: 700 ק״מ עם מיכל 1570

 ק״מ,

 מימרים - מוטה: 9.93 מטר, אורך:
 9.56 מטר, גובה: 3.48 מטר, שטח

- . -V: 1 ־ / ׳ . כנף: 21.5 מ״ר.
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 • המוסטנג הוא ממטוסי הקרב הבולטים של מלחמת העולם
 | השניה, ומטוס הבוכנה המשוכלל ביותר של חיל־האויר הישרא-
 לי. כ־79 מטוסי מוסטנג נרכשו. ארבעת המטוסים הראשונים
 שהופעלו בארץ, הוברחו בחשאי מארה״ב, והורכבו בארץ בספטמבר
 1948. שניים מהם נכנסו לשרות, חומשו ושמשו ליירוט. מטוס אחר
 הפיל מטוס צילום בריטי מסוג מוסקיטו P.R.34 ומטוס רקוטה מצרי.

 עשרים מטוסים נוספים נרכשו בשנת 1951 בארה״ב.
 בשנת 1952 הסכימה שוודיה למכור לישראל 25 מטוסי מוסטנג
 מדגם 1-26 לקרב ומטוסי צילום s-26 . אלה הוטסו ארצה בין דצמבר
 1952 ליולי 1953. מטוסים וחלקי מטוסים נוספים נרכשו באיטליה.
 המוסטנג היה בשרות ארבע טייסות: טייסת הקרב הראשונה, טייסת

, אמריקן P-51 D מוסטנג רת ו  נ

 נורת׳ אמריקן ם p-51 מוסטנג
 סוג המטוס: מטוס קרב ותקיפה.

 ארץ המוצא: ארצות הברית
 מנוע: רולס־רויס (פקארד) ״מרלין״

 בעל הספק של 1510 כייס.
 חימוש: 6 מקלעים 12.7 מ״מ, 2
 פצצות 450 ק״ג, רקטות אויר־קרקע.
 משקלים - ריק: 3230 ק״ג, מירבי:

 5260 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 379
 קשר, שיוט: 314 קשר. שיעור נסיקה:
 0332 רגל/רקה, סייג רום: 41,900
 רגל. טווח: 1600 ק״מ, עם מיכלים:

 3230 ק׳׳מ.
 מימרים - מוטה: 11.27 מטר, אויר:
 9.75 מטר, גובה: 4.16 מטר, שטח

 כנף: 21.66 מ״ר.

 "העקרב״ טייסת ״הכנף המעופפת״ וטייסת ״הנמרים״. עם כניסת
 מטוסי הסילון לשרות הוסב המטוס לתקיפת מטרות קרקע.

 במבצע קרש היו בשרות 29 מטוסים, שהופעלו בשתי טייסות לסיור
 ותקיפת מטרות. מתוכם אברו תשעה שנפגעו מאש נגד מטוסים.
 המטוסים הנותרים היו בשרות עד שנת 1960 בטייסת אחת, ושמשו
 במטוסים בקורס לאימון מבצעי. כמו כן שימש המטוס לגרירת
 מטרות ירי אויר־אויר ואף נבחן כמטוס להצנחת אספקה לכוחות על

 הקרקע.
 מספר מטוסים בדגמי הקרב והצילום, מצויים במוזיאון חיל־האויר.

ב - בוכנה 20 ר סי ק  מסו



NF Mk.30 
 • דגם NF MK.30 הוא הדגם לקרב לילה ואל־ראות של המוסקיטו.
 | הוא הצטיין במנועיו החזקים, בהם היו הממלטים מכוסים למניעת
 סנוור וגילוי בטיסות ליליות. המטוס שהופעל על ירי חיל־האויר
 הצרפתי במזרח־אסיה, נרכש במסגרת עסקת הנשק שנחתמה בשנת
 1951, והגיע ארצה כשהוא חסר מכ׳׳ם. המטוס הופעל לטיסות הדרכה
 ויירוט לילי והיה צבוע שחור. איזור המכ״ם בחרטום הפחוס נצבע
 בצהוב. בשלב מאוחר יותר הותאם לו מכ״ם יירוט אמריקני מרגם
 APS-4 שניתן היה לרכשו מעורפי מלאי. בסך הכל נרכשו עשרים

 מטוסים מהגם NF Mk.30 שהופעלו ע״י טייסת קרב לילה הראשונה
 של המוסקיטו, לימים ״אבירי הצפון׳/ שהוקמה בשנת 1953 בשרה

ילנד D.H.98 מוסקיטו  דה־הו
FB Mk.vi מוסקיטו 

 • הדה־הוילנד מוסקיטו הוא ממטוסי הקרב הדו־מנועיים הבולטים
 | של חיל־האויר. המטוס שנבנה מעץ, פותח ברגמי משנה רבים. 59
 מטוסים מדגם FB Mk.vi לקרב־הפצצה, נרכשו בצרפת מעורפי
 חיל־האויר הצרפתי, ונכנסו לשרות בסוף שנת 1951. המוסקיטו היה
 חוט השדרה של מטוסי התקיפה ארוכי הטווח של חיל־האויר, וראשון
 המטוסים שהקנה לו יכולת איסטרטגית. הוא הופעל כמטוס התקיפה
 העיקרי של חיל האויר בתקופה שער מבצע קרש. עם הגעת המטוסים
 הראשונים לארץ הוקמה ״טייסת העמק״, אשר פוצלה לגף מבצעים
 וגף אימון(הפך לימים לטייסת ״אבירי הצפון״), וכן מספר גפי משנה
 ייעודיים. ביולי 1956 הודממו המטוסים והופעלו ערב מבצע קרש
 לטייסת אחת (לימים ״אבירי הצפון״) שפעלה מחצור, ולה 13 מטו-
 סים. בשל החשש מיירוט על ידי מטוסי סילון מצריים, הופעלו המוס־
 קיטו רק מספר ימים לאחר התחלת הקרבות והשגת עליונות אוירית
 בשמי סיני. המטוסים פעלו מעל הצירים המרכזיים של סיני, ברפיח
 ובאיזור שארם א־שייח. בסך הכל ביצעו מטוסי המוסקיטו 74 גיחות

 במלחמה. ב־1957 פורקה הטייסת ומטוסיה הוצאו משרות מבצעי.

 התעופה בחצור, והוותה טייסת מיוחרת במשימותיה ובמבצעיה. היא
 הפעילה גם מספר מטוסי הדרכה מרגם T MLIII, לאימון והסבת טיי-
 סים (ראה שם). זמינות מטוסי הקרב הליליים לא היתה רבה, וגם

 תורת הלחימה שלהם לא היתה מפותחת אותה עת בחיל־האויר.
 מטוסי המוסקיטו NF Mk.30 לקרב לילי היו מן המטוסים שנפגעו
 במיוחד מתנאי האקלים בארץ, והוצאו משרות מבצעי עם הגעת

 מטוסי הגלוסטר מטאור N.F.13 לקרב לילי.

 דה־הוילנד מו
 סוג המטוס: מטוס קרב־הפצצה.

 ארץ המוצא: בריטניה.
 מנוע: רולס־רויס מרלין 23

 בעלי הספק מירבי של 1480 כ״ס.
 חימוש: 4 תותחי 20 מ״מ, 4 מקלעי
 7.62 מ״מ. 4 פצצות 113 או 227 ק״ג,

 4 רקטות אויר־קרקע.
 משקלים- משקל ריק: 6227 ק״ג,

 מירבי: 9986 ק״ג

FB Mk.VI יטו!: 
 ביצועים - מהירות מירבית: 328
 קשר, שיוט: 257 קשר. שיעור נסיקה:
 1870 רגל/רקה, סייג רום: 36,000

 רגל. טווח: 1800 ק״מ.

 מימהים - מוטה: 16.50 מטר, אורך:
 12.40 מטר, גובה: 4.65 מטר, שטח

 כנף: 42.2 מ״ר.

 j דה־הוילנד מו
 סוג המטוס: מטוס קרב לילי.

 ארץ המוצא: בריטניה
 מנוע: 2 רולס־רויס מרלין 76

 בעלי הספק של 1710 כ״סכ״א.

 חימוש: 4 תותחים 20 מ״מ.
 משקלים - משקל ריק: 8316 ק״ג,

 מירבי: 11,664 ק״ג.

NF Mk.30 יטו!: 
 ביצועים - מהירות מירבית: 320
 קשר, שיוט: 246 קשר, שיעור נסיקה:
 1540 רגל/דקה, סייג רום: 39,000

 רגל. טווח: 2189 ק׳׳מ עם מיכלים.

 מימרים - מוטה: 16,95 מטר, אורד:
 12,34 מטר, גובה: 4,61 מטר, שטח

 כנף: 40.4 מ״ר.
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TR Mk.33 מוסקיטו 
 ן דגם TR Mk.33 של המוסקיטו פותח במיוחד לתפעול מנושאות
 | מטוסים, והיה מצויד במכ״ם יירוט, כנפיים מתקפלות ומערכות
 מותאמות, כולל מיכלי דלק לפעולה לטווח ארוך. 14 מטוסים
 מדגם TR Mk.33 נרכשו באמצע שנות החמישים בכריטניה. לפני
 הטסתם ארצה מבסיס האחסנה בקולרן, הם שופצו ע״י חברת איגל

 אויאשן בבלקבוש. בהיותם מטוסים ימיים הם קבלו הגנה מיוחרת
 למבנה ולמערכות נגד שיתוך ובלאי של מבנה העץ. במהלך השיפוץ
 נעשו בהם שינויים אחדים: מערכותיהם הימיות, כולל מוט העצירה
 בגחון הושמטו, וכן קובעו כנפיהם המתקפלות. עם הגעתם ארצה
 בשנת 1955 הם החליפו מספר דומה של מטוסי מוסקיטו קודמים
 שהוצאו משרות, הודות למצבם הטכני המשופר יותר. רגם זה נושא
 בחרטומו כיפה ובה מכ״ם יירוט מדגם ASH, והוא נבדל מדגמים
 אחרים של המוסקיטו, גם במנועו החזק ובמדחפו בן ארבעת הלהבים.
 במבצע קדש הופעל דגם זה, יחד עם המטוסים האחרים בטייסת אחת,
 שכונתה לימים ״אבירי הצפון״ - טייסת המוסקיטו היחידה של חיל
 האויר במהלך מבצע קרש. מטוסי המטוסים לדגמיהם, הוצאו משרות

 מבצעי מיד לאחר המלחמה.

 ן הבופייטד TF Mk.x הוא מטוס קרב ותקיפה דו־מנועי ודו־מושבי
 | שהצטיין בטווחו הארוך ובטיסתו החרישית.

 חמישה מטוסים מדגם זה נרכשו בבריטניה, וארבעה מתוכם
 הוברחו ארצה בחשאי בשלהי מלחמת העצמאות. הם הגיעו לרמת־
 דוד בראשית אוגוסט 1948, והופעלו בטייסת המטוסים הדו־מנועיים.
 הבופייטר הופעל בחיל־האויר לתקיפה מגובה נמוך, ושימש להפצצת
 מטרות מוגנות היטב, ולתקיפות ארוכות־טווח בעומק שטחי מדינות
 ערב. בין המבצעים הידועים בהם נטל חלק, היו תקיפת שדה אל־
 עריש ב־15 באוקטובר, מבצעים נגד הכיס המצרי בפלוג׳ה ומשטרת
 עיראק־סואידן ב־19 באוקטובר. לבד מכך תקף מטרות נוספות

 אחרות בגליל ובנגב, והשתתף בסיוע לכוחות היבשה.

TF Mk.x יטר ל בופי  בריסטו
 השימוש במטוס הדו־מנועי הגדול לא היה רב, בעיקר בשל מחסור
 בתחמושת וחלקי חילוף, וזמינות הטייסים. בד״כ לא היו יותר משני
 מטוסים שמישים בו זמנית. סימולי הבופייטר בחיל האויר היה ד־170
 עד ר־173(שונו לסדרת 2200). שני מטוסים ניזוקו בפעולות מבצ-
 עיות, מטוס נוסף התרסק בתאונה. המטוס האחרון היה עדיין בשרות

 ב־1950 והועבר אחרי המלחמה לבית הספר הטכני בחיפה.

TR Mk.33 דה־הוילנד מוסקיטו 
 סוג המטוס: מטוס קרב ימי־לילי.

 ארץ המוצא: בריטניה.
 מנוע: 2 רולס רויס מרלין 25,

 בעלי הספק של 1640 כ״ס כ״א.
 חימוש: 4 תותח־ 20 מ"מ, 4 פצצות

 270 ק״ג ורקטות בגוף ומתחת
 לכנפיו.

 משקלים - משקל ריק: 9629 ק״ג,
 משקל מירבי: 12,150 ק״ג

I ח IVIK.OO IU'|. 
 ביצועים - מהירות מירבית: 334
 קשר, שיוט: 271 קשר. שיעור נסיקה
 3000 רגל/דקה, סייג רום: 30,000

 רגל. טווח: 1094 ק"מ.

 מימיים - מוטה: 16.5 מטר, אורך:
 12.88 מטר, גובה: 4.12 מטר, שטח

 כנף: 42.2 מ״ר.

TF Mk.x בריסטול בופייטר 
 סוג המטוס: מטוס קרב ותקיפה.

 ארץ המוצא: בריטניה
xvii מנוע: 2 בריסטול הרקולס 
 בעלי הספק של 1770 כייס כ״א

 הימוש: 4 תותחי 20 מ״מ, מקלע 7.69
 מאחור, 250 ק״ג פצצות.

 משקלים - משקל ריק : 8424 ק״ג,
 משקל מירבי:11,430 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית 286
 קשר, שיוט: 154 קשר. שיעור נסיקה:
 1960 רגל/רקה, סייג רום: 26,000

 רגל. טווח: 2381 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 17,63 מטר, אורח
 12,95 מטר, גובה: 4.83 מטר, שטח

 כנף: 46,8 מ״ר.

ב - בוכנה 22 ר י ק ס ו ס  מ



F.8 מטאור 
 ח הגלוסטר מטאור הוא מטוס הקרב הסילוני הראשון של חיל-
 ! האויר הישראלי. 11 מטוסים מדגם F.8 היו בשרות, והופעלו
 בטייסת הסילון הראשונה, שהוקמה ב־7 ביוני 1953, והופעלה
 מרמת־דור. בספטמבר 1953 החל קורס ההסבה הראשון של ארבעה

 טייסים, במטוסים הדו־מושביים T.7 שהגיעו ראשונים(ראה שם).
 המטאור הותאם, לבד ממשימות אויר־אויר, גם לנשיאת רקיטות
 אויר־קרקע אמריקניות מסוג HVAR . בקיץ שנת 1955, עם התגברות
 החדירות של מטוסים מצריים לשטח ישראל, הועברו מספר מטוסים
 של הטייסת לבסיס חיל־האויר בחצור, ומשם המריאו ליירוט. ב־20
 באוגוסט נערך המפגש הראשון עם מטוסי ומפייר מצריים, שתוצאו־

ר  גלוסטר מטאו

 תיו לא ברורות. ב־1 בספטמבר 1955 הופל מטוס ומפייר מצרי שחדר
.F.8 מלווה במטאור דגם F.R.9 לנגב. ההפלה נעשתה במטוס רגם 
 במבצע קדש שמשו המטוסים שהיו בשרות הטייסת, לחיפוי על
 מטוסי הדקוטה שחררו להצנחה באיזור המתלה, וכן לתקיפת מטרות

 קרקע. בסה״ב הופעלו 13 מטוסים מדגמים שונים ערב המבצע. עם
 הוצאתם משרות טייסת הסילון הראשונה, הועברו המטאורים לטיי-

 סת ״הנמרים״ ברמת דוד.
 מספר מטוסים שמורים במוזיאון חיל־האויר בחצרים.

 j גלוסטר
ס קרב חד־מושבי  סוג המטוס: מטו

.  ודו־מנועי
 ארץ המוצא: בריטניה.

י רחף ט בעל נ ו ו  מנוע: 2 רולס־רויס דד
ג כ״א. ל 1585 ק״  ש

ת ו י 20 מ״מ, 2 פצצ תח  חימוש: 4 תו
ג ת אויר־קרקע מסו טו  450 ק״ג, 4 רקי

 HVAR בקוטר ״5.

ל ריק: 4820 ק״ג, ק ש ם ־ מ י  משקל

F.8 ר ו א 1 

 מירבי: 8660 ק״ג.

ת: 514 ת מירבי רו ם - מהי עי צו  בי
- ר נסי עו  קמ״ש, שיוט: 477 קשר. שי
ג רום: י י , ס ה ק ר / ל ג  קה: 7000 ר

 40,000 רגל. טווח: 1140 ק״מ.

ם - מוטה: 11.33 מטר, אורך: מרי  מי
 13.6 מטר, גובה: 4.22 מטר, שטח

 כנף: 32.5 מ״ר.
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N.F.13 מטאור 
 • הגלוסטר מטאור N.F.13 הוא מטוס קרב דו־מנועי לפעולה בלילה
 | ובתנאי אל־ראות. הוא פותח מן המטאור N.F.I 1 שהיה בשרות חיל־
 האויר המלכותי הבריטי, והותאם במיוחד לתפעול באזורים
 חמים. ששה מטוסים מדגם זה(נבנו ע״י ארמסטרונג־וית׳וורת) נרכשו
 בבריטניה, ושלושה מתוכם הוטסו לישראל. בגלל תקלה טכנית נחת
 אחר מהם נחיתת אונם בצרפת. שני האחרים הגיעו לפני מבצע קדש

 לארץ. שלושת המטוסים הנוספים הגיעו אחרי המלחמה.
 המטאור הלילי הופעל על ירי טייס ומפעיל מכ״ם והיה מצויד במכ״ם
 יירוט APS-10 בחרטומו, ובמערכת מיזוג אויר מיוחרת. התקנת המכ״ם
 האריכה את גוף המטוס ב־84 0״מ. מטוסי המטאור N.F.13 הופעלו

 בטייסת ״העטלף״ בתל נוף(הגף הראשון הופעל ברמת דוד).
ן ערב מבצע קרש הפיל מטוס מטאור N.F.13 (מספר 52) של הטייסת רג  דאסו MD.450 או

 ן H־MD.450 אורגן הוא מטוס הקרב הסילוני הראשון מתוצרת צרפת

 | שנכנס לשרות חיל־האויר. 75 מטוסים מדגם זה היו בשרות, והו-
 פעלו בטייסת ״הצרעה״ בחצור ובטייסת ״הנמרים״(לימים ״בתו-
 מי הזנב״) ברמת דוד(ב־6 הימים פעלה מלוד). 24 המטוסים הראשו-

 נים הוטסו ארצה בחודשים אוקטובר־נובמבר 1955.
 באפריל 1956 נכנס האורגן לראשונה לקרב, בו הפיל מטוס ומפייר
 מצרי. במבצע קדש פעלה טייסת ״הצרעה״ מחצור, ו־21 מטוסיה
 השתתפו בתקיפת מטרות וגם התמודדו עם מטוסי מיג 15 מצריים
 בקרבות אויר. תריסר מטוסי אורגן ליוו את מטוסי הרקוטה שחדרו
 לסיני להצנחת כוחות במיתלה. מטוסי אורגן פעלו במבצע זה גם נגד

 המשחתת המצרית"איברהים אל־אוול״ שתקפה את חיפה.
 במלחמת ששת הימים פעלו שתי טייסות האורגן - ה״צירעה״
 וה״נמרים״ - לתקיפת שרות תעופה ומטרות אחרות במצרים, בירדן
 ובסוריה. האורגן הופעל גם בתקופת מלחמת ההתשה נגד מטרות
 בירדן ומצרים. כמו כן שימש האורגן כמטוס הדרכה בטייסת אימון

 מבצעי בחצור. מטוסי האורגן הוצאו משרות בינואר 1973.
 מטוסי אורגן אחדים מוצגים בקו המטוסים בחצרים.

 מטוס תובלה רו־מנועי מסוג איליושין IL-14 של חיל־האויד המצרי,
 בו טסו קצינים בפיקוד הבכיר של צבא מצרים. בתקופת מבצע קדש

 שמשו מטוסי המטאור N.F.13 בכוננות ליירוט לילה.
 עם הוצאתם משרות, שימש אחר המטוסים(157) כמטוס לווי למטו-
 סי ניסוי בתעשיה האוירית ואח״ב לניסוי מערכת מר גובה של טיל

 גבריאל. מטוס מדגם זה מוצג בקו המטוסים בחצרים.

N.F.13 אורגן גלוסטר מטאור MD.450 דאסו 
 סוג המטוס: מטוס קרב רו־מנועי ודו־

 מושבי לקרב לילה ואל־ראות.
 ארץ המוצא: בריטניה.

 מנוע: 2 רולס־רויס ררוונט,
 בעלי דחף של 1998 ק״ג ב״א.

 חימוש: 4 תותחים 20 מ"מ בכנפיים.

 משקלים - משקל ריק: 7509 ק״ג,
 משקל מירבי: 10,663 ק״ג

 ביצועים - מהירות מידבית: 470
 קשר, שיוט: 442 קשר. שיעור נסיקה:
 4800 רגל/רקה, סייג רום: 40,000

 רגל. טווח: 949 ק״מ.

 מימרים - מוטה: 13.1 מטר, אורח
 14.78 מטר, גובה: 4.21 מטר, שטח

 כנף: 34.7 מ״ר.

 סוג המטוס: מטוס קרב סילוני.
 ארץ המוצא: צרפת.

104B מנוע: היספנו־סואיזה נין 
 בעל דחף של 2270 ק״ג.

 חימוש: 4 תותחי 20 מ״מ, פצצות 250
 ק״ג או 500 ק״ג. 16 רקטות 105
 מ״מ, כוורות רקיטות 68 מ"מ (19

 בכ״א).
 משקלים - משקל ריק: 4142 ק״ג,

 מירבי: 8100 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: 507
 קשר, שיוט: 399 קשר. שיעור נסיקה:
 7480 רגל/רקה, סייג רום: 13,700

 מטר. טווה: 920 ק״מ.

 מימרים - מוטה: 13.07 מטר, אורח
 10.74 מטר, גובה: 4.14 מטר, שטח

 כנף: 23.80 מ״ר.
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 רית ותקיפה, וכן יצאו ללווי מטוסי הדקוטה שהצניחו לוחמים במת-
 לה. שאר המטוסים הישראליים שהגיעו ער אז, הופעלו על ידי
 טייסת 199 הצרפתית מרמת דוד. במהלך הקרבות הפילו המיסטרים

 7 מטוסים מצריים.
 אחרי המלחמה הוקמה ״טייסת העמק״ ברמת־דוד, ובשנת 1961
 העבירה טייסת הקרב הראשונה את מטוסיה לטייסת ״הכנף המעופ-
 פת״. במלחמת ששת הימים פעלו 2 טייסות מיסטר-״הכנף המעופ־
 פת״ ו״טייסת העמק״ - ומטוסיהן סייעו בהשמרת חילות האויר הער-
 ביים ויצאו למאות גיחות תקיפה. בקרבות אויר הפילו המיסטרים 3
 מטוסי אויב. אחרי המלחמה העבירה ״טייסת העמק״ את כל מטוסי
 המיסטר שלה לטייסת ״הכנף המעופפת״ שהפעילה אותם עה צאתם

IVA מיסטר MD.520 דאסו 

ב - סילון ר סי ק  מטו

 j דאסו 520.כ
. ס קרב חד־מושבי ו ט ג המטוס: מ  סו

 ארץ המוצא: צרפת.

ו סוא־זה וורדן 350, נ ספ ע: הי ו  מנ

. ל 3400 ק״ג ל דחף ש ע  ב

ת ו ט ק י 20 מ"מ, 12 ר ח ת ו  חימוש: 2 ת

2 , מ ״ ת 68 מ רו ו , 2 כו מ  105 מ״

ת 70 ו צ צ , 4 פ ת 250 או 500 ק״ג ו צ צ  פ

. ג  ק״

, ל ריק: 5875 ק״ג ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

IVA ר ט ס י  מ

: 9820 ק״ג. רכי  מי

ת: 604 רבי ת מי ו ר י ה ם - מ י ע ו צ י  ב

ר נסיקה: עו ט: 424 קשר, שי ו  קשר, שי

ג רום: 58,000 י י , ס ה ק ר / ל ג  29,000 ר

, טווח: 1014 ק״מ. ל  רג

ם - מוטה: 11.12 מטר, אורד: י ד מ י  מ

, שטח כנף: , גובה: 4.5 מטר  12.9 מטר

 32 מ״ר.

 ן המיסטר IVA, שזכה לכינוי ״מטוס הקרב של סיני׳/ הוא המטוס
 | הראשון בחיל־האויר בעל יכולת לעבור את מהירות הקול בצלי-
 לה קלה. 6 מטוסים מדגם זה הגיעו לישראל ב־11 באפריל 1956

 ועוד 55 מטוסים ער אוגוסט 1956.
 במבצע קדש הופעלו המיסטרים על ידי טייסת הקרב הראשונה
 (שהפעילה בנובמבר 1956 19 מטוסים). המטוסים שמשו להגנה אוי־

 משרות מבצעי בשנת 1971. מטוסי המיסטר השתתפו במלחמת
 ההתשה בתקיפת מטרות במצרים, סוריה, ירדן ולבנון.

 מספר מטוסים נמצאים באוסף המטוסים של מוזיאון חיל־האויר
 בבסיס חצרים.
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N.F.13 ר  גלוסטר מטאו
 "טייסת ה״עטלף

F.8 גלוס0ר מטאור 
יסת הסילון הראשונה  טי

IVA דאסו מיסטר 
 ״טייסת העמק״

 דאסו MD-450 אורג!
יסת ״הנמרים״  טי

UN סיד אויאטיון ווטור 
ן״ יסת "אבירי הצפו  טי

B-2 דאסו סופר־מיסטר 
 "טייסת ״העקרב

ק 3 ח ש C J דאסו מירד 
 "״טייסת הנגב

ם: דני שלום  ציורי המבטי
ב ר  קנה המידה מקו



זוק ״עיט  דוגל• A-4H סק״ו
יסת ״האייל הנוגח״  טי

ק ״עיט״  דוגלס A-4E סק״הו
ן״  טייסת ה״דרקו

ק 2 ״עיט״  דוגלס A-4N סק״הו
ם״ פפי יסת "הנמרים המעו  טי

נל דוגלס F-4E פנטום "קורנס  מקדו

יסת ״האחת׳  טי

 קורנס 2000
יסת ״האחת  טי

ם: דני שלום  ציורי המבטי
ב ר ו ק  קנה המידה מ
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 בחיל האדר הישראלי: דגם HA לתקיפה, דגם IIB לצילום ודגם
 IN! ליירוט לילי ואל־ראות. ראשוני המטוסים מדגם ווטור IIA, הגיעו
 לישראל ב־1 באוגוסט 1957, ונשמרו חסויים בבסיס הצור. הווטור
 HA החר־מושבי, הופעל מרמת דוד על ידי טייסת ״אבירי הצפון״
 והיה מטוס התקיפה העיקרי לטווח ארוך של חיל־האויר עד הגעת
 מטוסי הפנטום. מטוסי ווטור הופעלו לראשנה בתקרית המים ב־13
 בנובמבר 1964 נגד סוריה. בששת הימים נשלחו המטוסים לתקיפת

ן S0.4050 רוטור 11 ו ד אויאטי  סי

Hהשרות המצריים הרחוקים בני סואף, לוקסור וראם בנאס, ובסיס 3־ 
 בעיראק. לאחר מכן פעלו בסיוע לכוחות. הווטור הפילו מספר מטוסי
 אויב כולל מטוס הנטר עיראקי. במטוס ווטור 107 זכה טייס בצל״ש
 על פעולתו באבו סואר. במלחמת ההתשה נטל הווטור חלק בתקיפת

 מטרות במצרים, ירדן וסוריה. 3 מטוסי ווטור מוצגים בחצרים.

IIN ווטור 
A 11 ווטור 

 מטוסי הווטור הדו־מנועיים, נרכשו על ידי חיל האויר הישראלי,
 כתוצאה ישירה מלקחי מלחמת קרש, הורות לטווח פעולתם
 הארור וכושר הנשיאה שלהם. שלושה רגמים של המטוס הופעלו

 ן רגם IIN של הווטור פותח במיוחד למשימות יירוט לילי וקרב אל-
 ! ראות. הוא נכנס לשרות טייסת ״העטלף" בתל נוף, עת החליף את
 מטוסי הגלוסטר מטאור NF.13. הווטור IIN מצויד במכ״ם יירוט
 בחרטומו, וכן בתותחים חפויים למניעת סנוור. בשנת 1964, לאחר

 סיד אויאסיון
 סוג המטוס: מטוס תקיפה וקרב

 ארור־טווח, ררמנועי.
 דגם IIA: חד־מושבי, דגם IIN דו־מושבי.

 ארץ הייצור: צרפת.
 מנוע: 2 סנקמה אטאר 101E בעלי

 דחף מירבי של 3500 ק״ג כ״א.
 חימוש: 4 תותחי רפה 30 מ״מ, 6
 פצצות 250 או 400 ק״ג, 4 פצצות,

 120,70 או 500 ק״ג.

 S0.4050 ווטור
 משקלים - משקל ריק: 10,500 ק״ג,

 משקל מירבי: 21,000 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: 593 קשר,
 שיוט: 477 קשר, שיעור נסיקה: 11,820
 רגל/דקה, סייג רום: 60,000 רגל,

.(N) ק׳׳מ A) 6000) טווח: 5953 ק"מ 
 מימדים - מוטה: 15.10 מטר, אורר:
 17.25 מטר, גובה: 4.77 מטר, שטח

 כנף: 45 מ״ר.

 כניסת המירז׳ים לשרות טייסת "העטלף", הועברו שמונת המטוסים
 מדגם IIN לטייסת "אבירי הצפון" שם שימשו כמטוס׳ תקיפה. לפני
 מלחמת ששת הימים נטל הווטור חלק במספר יירוטים ליליים בשמי
 ישראל, בהם מטוסי איליושין IL-28 מצריים ומטוסי ביון אמריקניים.
 במלחמת ששת הימים יצאו מטוסי הווטור הדו־מושביים בראש המב-
 נים לתקיפת המטרות הרחוקות במצרים, בהן לוקסור, בני סואף וראס
 באנס וכן את הבסיס העיראקי H-3. לפחות 3 מטוסים מדגם HN שימשו

 מטוסי ל״א ושני מטוסים הוסבו לצילום(ראה בנפרד).
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 סים נוספים הוטסו לישראל בשנת 1967 ו־6 מטוסים צרפתיים, שהיו
 בשיפוץ בתעשיה האוירית, הוחרמו לתקופת המלחמה והוכנסו
 לשרות בטייסת ה״עקרב״- הטייסת היחיהה שהפעילה את המטוסים
 בחיל. הסמב״ר נכנס לשרות בתקופת מתיחות בין ישראל למצרים
 וסוריה, שקיבלו אתה עת את מטוסי המיג 17 הראשונים שלהן. הוא
 נטל חלק ביירוטים אחרים, אולם מסיבות טכניות הסתיימו מפגשים
 אלה ללא תוצאות. עם הגעת מטוסי המירז׳ בשנת 1962 הועברו

 הסמב״רים לתקיפת קרקע.
 במלחמת ששת הימים נטלו המטוסים חלק מרכזי במבצעי התקיפה
 של"מוקה״, השתתפו בקרבות אויר רבים והפילו מטוסי קרב מדג־
 מים שונים. במלחמת ההתשה תקפו הסמב״רים מטרות אויב בתעלה,

B.2 דאסו סופר־מיטטר 

 ן הסופר־מיסטה B.2 הנו מטוס הסילון העל־קולי הראשון של חיל־
״ בחזית המזרחית וכן מטרות בסוריה ובלבנון. ד ״ ב מ ם ת ״ פ ר צ ב ל ו י ח ה ב נ ו א כ ו ה ה ( ם ז ג ד ם מ י ס ו ט 3 מ 6 . ר י ו א  | ה

- ממטוס הסופר מיסטר פותח מטוס ״סער" (ראה שם). ל י ל ח ״ ש ב ר ק ע ה ת ״ ס י , ת ט ו ר ש ו ל ם נ כ ו SMB12) נ ל ו מ י ל ס ש  ב

 האויר החל מ־3 ברצמבר 1958. תריסר מטוסים נרכשו בשנת 1963
 כרי להחליף מטוסים שאבדו באימונים ובפעילות מבצעית. 4 מטו־

B.2 דאסו סופר־מיסטר 
 סוג המטוס: מטוס קרב חד־מושבי.

 ארץ המוצא: צרפת.
 מנוע: סנקמה G-3 בעל דחף של 3400

 ק״ג(4400 במבער).
 חימוש: 2 תותחי 30 מ״מ, רקטות 105
 מ״מ, 2 פצצות 230 או 450 ק״ג, סוו-

 רות 68 מ"מ.
 משקלים־ משקל ריק: 6930 ק״ג,

 משקל מירבי: 12,400 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: 595 קשר
 (מספר מאך מירבי: 1.3), שיוט: 486
 קשר, שיעור נסיקה: 17,500 רגל/רקה,
 סייג רום: 49,000 רגל, טווח: 870

 ק״מ.

 מימרים- מוטה: 10.50 מטר, אורך:
 14.10 מטר, גובה: 4.55 מטר, שטח

 כנף: 35 מ״ר.
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 וטייסת ״העטלף״. במחצית שנות השבעים רוכזו המטוסים בטייסת
 ״שומרי הנגב״. המירז׳ השתתף בקרבות אויר רבים. ההפלה הראשו-
 נה נרשמה לזכותו ב־14 ביולי 1966, עת הפיל מיג 21 סורי. ב־29
 בנובמבר 1966 הפיל המטוס 2 מטוסי מיג 19 מצריים- האחד בטיל
 מאטרה R.530 והשני בתותחים. ב־7 באפריל 1967 הפילו מטוסי

 מירז׳ של שלוש הטייסות 6 מטוסי מיג 21 סוריים.
 המירז׳ היה המטוס המוביל במבצעי התקיפה וקרבות האויר במלח-
 מת ששת הימים. במלחמת ההתשה היה המירז׳ מטוס היירוט העיק-
 רי של החיל והשתתף בעשרות קרבות אויר, כולל הפלת חמשת
 המטוסים הרוסיים. במהלך שירותו סבל המירז׳ מבעיות רבות במנו־
09B עו, במכ״ם ובמערכת התותחים שלו. בשל כך הוחלף מנוע אטאר 

ד IIICJ שחס ר  דאסו מי

 ן המירז׳ 3, הוא מטוס הקרב מאך 2 הראשון של חיל־האויר היש-
 ! ראלי. שני המטוסים הראשונים מרגם IIICJ הגיעו לישראל ב־7
 באפריל 1962. במהלך השנים הבאות נרכשו 72 מטוסים שהו-
 פעלו על ידי ״טייסת הקרב הראשונה״, ״טייסת הסילון הראשונה״

 במנוע משופר דגם 09C . מטוסי מירז׳ היו אלופי ההפלות, ושניים
 מבין המטוסים, מספר 58 ו־59 זכו כ״א ל־13 הפלות בקרבות אויר.

IIICJ דאסו מירז׳ 
 סוג המטוס: מטוס קרב חר־מושבי.

 ארץ המוצא: צרפת.
 מנוע: סנקמה אטאר 9B בעל רחף

 של 4280 ק״ג(6400 במבער).
 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ״מ, טילי
 א״א שפריר 1 או 2, סיירוינרר או
 מאטרה R ,530.2 פצצות 400 או 500

 ק״ג.
 משקלים - משקל ריק: 5915 ק״ג,

 שחק״
 מירבי: 11,800 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: 1203
 קשר (מאר 2.1 בגובה פני הים),
 שיעור נסיקה: 30,000 רגל/דקה,
 סייג רום: 59,000 רגל, טווח: 1350

 ק״מ.
 מימדים - מוטה: 8.22 מטר, אורך:
 14.8 מטר, גובה: 4.25 מטר, שטח

 כנף: 34.8 מ״ר.
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 4E־A סקייהוק עיט
 • האבטיפוס הראשון של דגם 4E־A של הסקייהוק המריא לראשונה
 | ב־12 ביולי 1961. במטוס זה הותקן מנוע משופר מדגם פראט אנד
 וויטני J-52-P-6A שהפך למנוע התקני של המטוס גם בדגמים
 מאוחרים יותר. הדחף הגדול יותר של מנוע זה איפשר הגדלה של
 יכולת הנשיאה של המטוס ושיפור ביצועיו. מטוסים ראשונים מדגם
 A-4E הגיעו לישראל בשנת 1971 בעקבות החלטת נשיא ארה״ב
 לספק לישראל 60 מטוסים מעודפי הצי האמריקני. חלק מבין המטו-

 סים היו מצוידים ב״מארז אלקטרוני״ בגב המטוס.
 המטוסים נכנסו לשרות טייסות ״הכנף המעופפת״ בתל נוף, טייסת
 ״אבירי הצפון״ ברמת דוד וטייסת ״הנמרים המעופפים״ בחצרים.

גלס A-4 סקייהוק עיט  דו

A-4B ם ל ג ו  ד

. ה חד־מושבי פ י ק ס ת ג המטוס: מטו  סו

 ארץ המוצא: ארה״ב

יט J65-W-16A בעל דחף ע: 1 רי ו  מנ

ל 3496 ק״ג.  ש

MK 2 מ״מ, 0 ם 12 . תחי  חימוש: 2 תו

י אויר־ ל ת, טי נחו ת מו פצצו ת ו ו  פצצ

 קרקע ורקטות במשקל 3720 ק״ג.

ם - ריק: 4535 ק״ג, מירכי: י ל ק ש  מ

 7394 ק״ג.

 ןייהוק ״עיט״
ת מירבית: 586 רו ם - מהי עי צו  בי
ר נסיקה: עו  קשר, שיוט: 477 קשר, שי
ג רום: 7750 י י , ס ה ק ד / ל ג  5620 ר

 רגל. טווח: 550 ק״מ.

ם - מוטה: 8.38 מטר, אורך: י מד  מי
 12.27 מטר, גובה: 4.57 מטר, שטח

 כנף: 24.16 מ״ר.

A-4E דוגלם 
. ה חר־מושבי פ י ק ס ת ג המטוס: מטו  סו

 ארץ המוצא: ארה״ב
J-52-P-8A י יטנ ו ר ו ע: 1 פראט אנ ו  מנ

ל 4218 ק״ג. ל דחף ש ע  ב
MK 2 מ״מ 0 ם 12 . י תח  חימוש: 2 תו
ר י ר־או י י או ל י  (רפה 30 מ״מ), ט
י ל י , ט ת , פצצו ר י שפר דר/ נ י י ו ו ד י י  ס
ל ק ש מ ת ב חו נ ת מו פצצו  אויר־קרקע ו

ל של 3720 ק״ג. ל ו  כ

 :ןייהוק "עיט׳׳
: ם - ריק: 4535 ק״ג, מירבי י ל ק ש  מ

 7394 ק״ג.

ת: 586 ת מירבי רו י ם - מה עי צו  בי
ר נסיקה: עו  קשר, שיוט: 477 קשר, שי
ג רום: 7750 י י , ס רקה / ל  5620 רג

 רגל. טווח: 550 ק"מ.
ם - מוטה: 8.38 מטר, אורך: מרי  מי
 12.27 מטר, גובה: 4.57 מטר, שטח

 כנף: 24.16 מ.

 A-4B סקייהוק עיט
 • הדוגלס A-4 סקייהוק הוא מטוס תקיפה אשר פותח כתוצאה
 | מלקחי מלחמת האויר בקוריאה. בגלל מורכבות המטוסים בשנות
 החמישים שהלכה וגברה, דרש הצי האמריקני מטוס קל, בעל
 מנוע חזק ויכולת נשיאה של חימוש רב. התכנון שהציגו מהנדסי
 דוגלס זכה בפרויקט הפיתוח. ב־2 ביוני 1954 המריא אבטיפוס
 המטוס, דגם YA-4A, לראשונה לאויר. דגם זה הונע במנוע רייט
 J65-W-2 (הותקן רק במטוסי האבטיפוס ובדגמים הראשונים). המטוס

 שכונה ״מרים המשקולות הקטן״ נכנס לשרות הצי והמרינס בדגמים
 מתקדמים יותר. הרגם הבא שפותח היה דגם A-4B. מטוס זה, שהמ-
 ריא לראשונה ב־26 במרס 1956, היה בעל מנוע רייט J65-W-16A בעל
 דחף גבוה יותר וכן נערכו שינויים במבנה המטוס. 542 מטוסים
 מדגם זה יוצרו ונכנסו לשרות טייסות צי ארה״ב על נושאות מטוסים
 וכן טייסות המרינס. חיל־האויר הישראלי הכניס לשרות, החל משנת
 1967, לא פחות משמונה רגמים של מטוסי דוגלס A-4 סקייהוק- חד־
 ורו־מושביים. בין אלה גם ארבעה מטוסים מדגם A-4B שנמסרו

 לחיל־האויר בסוף שנות השישים ושימשו להדרכה קרקעית.

 ערב מלחמת יום כיפור הועברו מטוסי A-4E גם לטייסת ״נשר הזהב״
 ולאחר המלחמה גם לטייסות ״התוכי המפצה״, ״האייל הנוגח״
 וביה״ס לטיסה. מטוסים נוספים נמסרו לישראל במלחמת יום כיפור
 בעקבות הפגעות מספר רב של מטוסי סקייהוק. מטוסים מדגם זה
 עברו שינויים רבים, כולל התקנת תותחי 30 מ״מ ושינויים במכשור
 שלהם. מטוסי הסקייהוק A-4E השתתפו בפעילות מבצעית בשנים
 שלאחר מכן נגד מטרות במצרים וסוריה ומחנות המחבלים בלבנון.
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 A-4F סקייהוק עיט
 ן אבטיפוס הסקייהוק A-4F המריא לראשונה ב־31 באוגוסט 1966.
,J-52-P-8A הוא היה בעל מנוע משופר מדגם פראט אנר וויטני | 
 כסא מפלט למהירות/גובה אפס, היגוי גלגל חרטום, מהבלים
 לכנפיים ומערכות אויוניקה מתקדמות. מטוסים ראשונים מדגם
 4F־A (בצילום למטה) היו בין 46 מטוסי סקייהוק שהגיעו ישראל

 במהלך מלחמת יום הכיפור
 ואחריה. חלקם היו מצוידים
 במערכות אויוניקה משופ-
 רות בחיפוי מעל גב
 המטוס. מטוסים מדגם זה
 נכנסו לשרות טייסות
 ״הנמרים המעופפים״ בחצ־
 רים, ״אבירי הצפון״ ברמת
 דוד, וטייסת ״האייל הנו-
 גח״ בחצרים. הסקייהוק
 4F־A השתתפו בפעולות
 נגד מחנות מהבלים וסיוע
 לכוחות הקרקע במלחמת
 של״ג ובמבצעים אחרים.

.A-4N/A-4H הושבו ושופרו לרמת דגם A-4F מטוסי הסקייהוק דגם 

 A-4H סקייהוק עיט
 • התענינות ישראל ברכישת הסקייהוק החלה כבר בשנת 1965.
 | המטוס הקטן שהיה בעל יכולת נשיאה גבוהה במיוחד, נועד להח-
 ליף את מגוון המטוסים הצרפתיים שהיו אותה עת בשרות. דגם
 4H־A הוא דגם מופשט של הסקייהוק 4F־A ממנו הוסרו רבות ממער-
 כות התקיפה. אבטיפוס דגם A-4H, צבוע בצבעי הסוואה של חיל
 האויר, המריא לראשונה ב־27 באוקטובר 1967. לדגם זה נוספו
 מצנח עצירה, הוגדל שטח מיצב הכיוון ולאחר מכן גם הוחלפו תות־

 חיו לרפה 30 מ״מ.
 ראשוני המטוסים הגיעו בדצמכר 1967 ונכנסו לשרות "טייסת
 העמק״ ברמת דוד. דגם זה הופעל גם ע״י טייסת "הנמרים המעופ-
 פים״ בחצור (חצרים), ״הדרקון המעופף״ בתל נוף, ״אבירי הצפון״
 ברמת דוד, "האייל הנוגח״ בחצרים (בצילום למעלה) ובבית הספר
 לטיסה. למעלה מ־90 מטוסים מדגם A-4H נכנסו לשרות והיו חוט
 השדרה של מבצעי התקיפה נגד מצרים, סוריה, ירדן ולבנון. לזכות

 מטוס 03 של ״טייסת העמק״, רשומה הפלת 2 מיג 17 סוריים.

A-4F גלם  דו
 סוג המטוס: מטוס תקיפה חר־מושבי.

 ארץ המוצא: ארה״ב
J-52-P-8A מנוע: 1 פראט אנה וויטני 

 בעל דחף של 4218 ק״ג.
 חימוש: 2 תותחים Mk 12.20 מ״מ
 (דפה 30 מ״מ), טילי אויר־אויר
 סיידוויינדר/שפריר, פצצות, טילי
 אויר־קרקע ופצצות מונחות במשקל

 כולל של 3720 ק״ג.

 :]ייהוק ״עיט״
 משקלים - ריק: 4535 ק״ג, מירבי:

 7394 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מ־רבית: 586
 קשר, שיוט: 477 קשר, שיעור נסיקה:
 5620 רגל/דקה, סייג רום: 7750

 רגל. טווח: 550 ק״מ.
 מימדים- מוטה: 8.38 מטר, אורך:
 12.27 מטר, גובה: 4.57 מטר, שטח

 כנף: 24.16 מ״ר.

A-4H גלס  דו
 סוג המטוס: מטוס תקיפה חד־מושבי.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
J-52-P-8A מנוע: 1 פראט אנר וויטני 

 בעל דחף של 4218 ק״ג.
 חימוש: 2 תותחים Mk 12.20 מ״מ,
 (רפה 30 מ״מ), טילי אויר־אויר
 סיידוויינדר/שפריר, פצצות, טילי
 אויר־קרקע ופצצות מונחות במשקל

 כולל של 3720 ק״ג.

 קייהוק ״עיט"
 משקלים - ריק: 4535 ק״ג, מירבי:

 7394 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: 586
 קשר, שיוט: 477 קשר, שיעור נסיקה:
 5620 רגל/דקה, סייג רום: 7750

 רגל. טווח: 550 ק״מ.
 מימדים - מוטה: 8.38 מטר, אורח
 12.27 מטר, גובה: 4.57 מטר, שטח

 כנף: 24.16 מ״ר.
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 בעול מבצעי התקיפה
 בלבנון, השתתפו במבצ-
 עים ״הין וחשבון״ ו״ענבי
 זעם״ וכן בתקיפות של
 מטרות מחבלים. רגם
 4N־A, היה בעל יכולת

 נשיאה ושיגור של מגוון
 רב של חימוש, כולל
 פצצות מונחות, טילים
 נגד קורנים, טילי אויר־
 אויר ועוד. בראשית שנות
 השמונים הותקנה בחלק
ARBS מהמטוסים מערכת 
 שאיפשרה לו לכוון
 חימוש מדויק מונחה

 ן הסקייהוק 4N־A הוא פיתוח של דגם A-4M של המרינס, שהותאם
 | במיוחד לדרישות חיל האויר. המטוס מצטיין במנוע חזק יותר,
 בחופה גרולה יותר לתא הטייס, בתותחי רפה 30 מ״מ תקניים
 ומערכות כחיץ מתקדמות יותר. אבטיפוס המטוס, שכמו קודמו רגם
 A-4M, כונה ״סקייהוק 2״, המריא לראשונה ב־8 ביוני 1972. המטו־
 סים הראשונים הגיעו לישראל החל מנובמבר 1972 ונכנסו לשרות
 טייסת"הדרקון המעופף״ בתל נוף(היהירה שהפעילה דגם זה במלח-
 מת יום כיפור). לאחר מכן נכנס המטוס לשרות טייסות ״הנמרים
 המעופפים״ בחצור, ״הכנף המעופפת" בתל נוף (נבטים), ״נשר
 הזהב״ ברמון, ו״התוכי המפצח״ בעציון. בסך הכל הזמין חיל האויד
 הישראלי 117 מטוסים מדגם זה. מטוסי הסקייהוק רגם 4N־A נשאו

גלס A-4N סקייהוק 2 עיט נל־דו  מקדו
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 סוג המטוס: מטוס תקיפה חר־מושבי.
 ארץ המוצא: ארה״ב

J-52-P-408A מנוע: 1 פראט אנה וויטני 
 בעל דחף של 5080 ק״ג.

 חימוש: 2 תותחים רפה 30 מ״מ, טילי
 אויר־אויר סיידוויינרר/שפריר,
 פצצות, טילי אויר־קרקע ופצצות
 מונחות במשקל כולל של 3720 ק״ג.
 משקלים - משקל ריק: 4808 ק״ג,

U ע י Z ן, 

 מירבי: 11,113 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: 595
 קשר, שיוט: 487 קשר, שיעור נסיקה:
 15,850 רגל/דקה, סייג רום: 57,570

 רגל. טווח: 3540 ק״מ.

 מימרים - מוטה: 8.38 מטר, אורח
 12.27 מטר, גובה: 4.57 מטר, שטח

 כנף: 24.16 מ״ר.



גלס E־F4 פנטום 2 קורנס נל־דו  מקדו
 • הפנטום היווה, מאז הגעתו לישראל ב־5
 | בספטמבר 1969 ובמשך יותר משלושים
 וחמש שנה, את חוט השררה ההתקפי־
 איסטרטגי של חיל האויר הישראלי. כניסתו
 לשרות בשלהי מלחמת ההתשה, אפשרה לחיל
 לפעול במטען משמעותי של חימוש לטווח
 ארוך. המטוסים נשאו כ־7 טונות של חימוש
 לתקיפה ועוד שמונה טילי אויר־אויר מונחי
 מכ״ם וחום. כמו כן מסוגלים המטוסים לשאת

 מגוון רב של טילים ופצצות מונחות. שבועיים לאחר הגעת המטו-
 סים מצאו עצמן שתי הטייסות שהפעילו אותם, טייסת ״האחת״
 בחצור וטייסת ״הפטישים״ ברמת דוד, מעורבות בלחימה קשה מול
 מערכות טילי הקרקע־אויר של מצרים. הפנטום רשם לזכותו את
 ההפלה הראשונה ב־ 11 בנובמבר 1969 בחזית המצרית ולאחר מכן
 בעשרות קרבות אויר, כולל הפלת שניים מבין חמשת מטוסי מיג 21
 שהוטסו בידי טייסים רוסיים. במלחמת יום כיפור פעלו ארבע טיי-
 סות: ״האחת״, ״הפטישים״(צילום במרכז), ״העטלף״ וטייסת ״כתו־

 מי הזנב״(צילום עליון)
 אליהן הצטרפה טייסת
 נוספת, "העקרב״ (מי-
 מין), כשנתיים לאחר
 מכן. עשרות מטוסי
 פנטום הוסבו בשנות
 התשעים לדגם ״קורנס
 2000״ והופעלו כטיי-
 סות ״האחת״ ו״העטלף״.

 מקדונל־דוגלס F-4E פנטום 2 ״קורנס״
 סוג: מטוס קרב ותקיפה ארוך־טווח. משקלים- ריק: 13,760 ק״ג, מירבי:

 ארץ המוצא: ארה״ב 28,030 ק״ג.
 מנוע: 2 ג׳נרל אלקטריק J79-GE-17, ביצועים- מהירות מירבית: 1302 קשר
 בעלי דחף של 5385 ק״ג כ״א(8120 ק״ג (מאך 2.3 ב־36,000 רגל). שיעור נסיקה:
 במבער). 39,000 רגל/דקה, סייג רום: 59,000

 חימוש: 1 תותח ששה־קני 20 מ״מ, 4 רגל. טווח: 2590 ק"מ.
 טילי ספראו, 4 טילי סיידווינדר/פיתון, מימדיס- מוטה: 11.68 מטר, אורד: 19.20
 ספראו, פצצות, טילי אויר־קרקע ופצצות מטר, גובה: 5.00 מטר, שטח כנף: 49.24

 מונחות במשקל כולל של 7257 ק״ג. מ״ר.
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 "קורנס 2000״

 "קורנ
 סוג: מטוס קרב ותקיפה ™!־־טווח.

 ארץ המוצא: אדה״ב
,J79-GE-17 מנוע: 2 ג׳נרל אלקטריק 
 בעלי דחף של 5385 ק״ג (8120 ק״ג

 במבער אחורי).
 חימוש: 1 תותח ששה־קני 20 מ״מ, טילי
 ספראו, 4 טילי סיידווינדר, שפריר או
 פיתון, פצצות, טילי אויר־קרקע ופצצות

 מונחות במשקל כולל של 7257 ק״ג.

״ 2 0 0 0 

 משקלים - ריק: 13,760 ק״ג, מירבי:
 28,030 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 1260 קשר
 מאך 2.3 ב־36,000 רגל. שיעור נסיקה:
 39,000 רגל/דקה, סייג רום: 59,000

 רגל. טווח: 2590 ק״מ.
 מימרים - מוטה: 11.68 מטר, אורך:
 19.20 מטר, גובה: 5.00 מטר, שטח כנף:

 49.24 מ״ר.

 ן חיל־האויר הישראלי החל בשנת 1980 בפרויקט ״קורנס 2000״
 | להארכת חיי N־F-4E פנטום 2, ולשיפור מערכותיו וביצועיו.
 התכנון נעשה ביחידת האחזקה המרכזית של חיל־האויר, ולאחר
 מכן הועבר מטוס ראשון(304) לתעשיה האוירית, שקיבלה את האח-
 ריות לביצוע ההשבחה. בין השאר הותקן במטוס מכ״ם SAR מתוצרת
 ״נורדן״ האמריקנית, מערכת תע״ל רחבת־זוית, מחשב משופר

 ומערכות ניווט מתקדמות. כמו כן חוזק
 מבנה המטוס והוחלפו כל צמות המער-
 כות החשמליות והאלקטרוניות. האבטי-
 פוס המושבח הראשון (001) המריא
 לאויר ב־15 ביולי 1987, ונמסר לחיל־
 האויר בטקס רשמי שנערך בתל נוף, ב-
 ! 1 באוגוסט 1988. המטוס הסדרתי הרא-
 שון (668) נמסר לחיל־האויר במפעלי
 התעשיה האוירית, ב־9 באפריל 1989.
 חיל־האויר הסב עשרות מטוסי פנטום
 4E־F, לתצורת ״קורנס 2000״ ואלה

 נכנסו לשרות שתי טייסות קרב, טייסת
 ״האחת״(למעלה) וטייסת ״העטלף״(הצילומים העליון והתחתון)-

 שתיהן פעלו מתל נוף.
 מטוסי ״קורנס 2000" הוכיחו את יכולתם במבצעי התקיפה נגד

 מחנות ועמדות מחבלים בלבנון וכן במבצעים רבים אחרים.
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ל סער א ר ש י ת ל רי י ה האו י ש ע ת  ה

 ן הסער הוא פיתוח ישראלי של מטוס הסופר־מיסטר מתוצרת
 | חברת דאסו. מטוסים רבים מדגם סמב״ד היו בשרות טייסת
 ״העקרב״, אולם בעיות באמינות מנוע האטאר המקורי הביאו
 להחלטה לאמץ את מנוע J-52 של הסקייהוק שנכנס אותה עת
 לשרות. למרות שהמנוע חסר את הכוח העודף של המבער, היה בדחף
 הגדול יותר שלו כדי לפצות על כך. תכנון ההתקנה נעשה בלהק
 ציוד בחיל האויד וההשתלה נעשתה במפעלי התעשיה האוירית.
 אבטיפס המטוס(909) המריא לראשונה בפברואר 1969 וכונה ״סופר
 סופר־מיסטר״. התקנת המנוע החדש, שהיה גם חסכוני יותר בדלק,
 איפשרה למטוס להשיג טווחי פעולה גדולים ולשאת מגוון רב יותר
 של חימוש, לעומת הסמב״ד, כולל טילי ״שפריר 2״, בנקודות תליה

 מתחת לכנפיים. מטוסי סער הוצגו לראשונה בשנת 1973. בסך הכל
 הוסבו 26 מטוסים לנשיאת המנוע האמריקני. הטייסת היחידה שהפ-
 עילה אותם, טייסת ״העקרב״ בחצור, השתתפה במאות גיחות
 תקיפה במהלך מלחמת יום כיפור ובין השאר תקפה את יחידות האר־

 מיה השלישית מדרום לסואץ, וכן בסוריה.
 חלק מהמטוסים נמכרו להונדורס. מטוס 096 שמור בקו בחצרים.

 התעשיה האוירית לישראל סער
 סוג המטוס: מטוס תקיפה הר־מושבי.

 ארץ המוצא: ישראל(צרפת).
J-52-P-8A מנוע: 1 פראט אגד וויטני 

 בעל דחף של 4218 ק״ג.
 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ״מ, טילי
 שפריר 2, פצצות, פצצות מונחות
 ורקטות במשקל כולל של 1107 ק״ג.
 משקלים - משקל ריק: 6760 ק״ג,

 מירבי: 9046 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 546
 קשר, שיוט: 484 קשר, שיעור נסיקה:
 15,300 רגל/דקה, סייג רום: 54,300

 דגל. טווח: 1231 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 10.52 מטר, אורך:
 14.44 מטר, גובה: 4.55 מטר, שטח

 כנף: 35 מ״ר.
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A ר ש ל נ א ר ש י ת ל רי י ה האו  התעשי

 • הנשר הנו פיתוח של המירז׳ 5 שתוכנן באמצע שנות השישים על
 | פי דרישות חיל־האויר הישראלי, ע״י מפעל דאסו. במפרטי
 המטוס הושמט מכ״ם הסיראנו מהחרטום, ובמקומו הותקנו

 המערכות שפונו מאחורי תא הטייס, שם נקבע מיכל דלק נוסף.
 המירז׳ 5CJ המריא לראשונה ממפעלי דאסו בצרפת ב־19 במאי
 1967. מחמת האמברגו שהוטל על מסירתו לישראל, הוסכם בחשאי
 על בנייתו בתעשיה האוירית. חלקי המטוס נשלחו מצרפת לארץ
 כ״חלקי חילוף״(עליהם לא היה מוטל אמברגו) ובמשר מספר שנים
 הוא נבנה במוסכי להב(הפרויקט כונה לשם הסוואה ucv. שני המטר

A התעשיה האוירית לישראל נשר 
 סוג: מטוס קרב ותקיפה חר־מושבי.

 ארץ המוצא: ישראל(צרפת)
 מנוע: סנקמה אטאר 09c בעל דחף

 של 4280 ק״ג 6200 ק״ג במבער.
 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ׳׳מ, טילי
 אויד־אויר סיידווינר או שפריר,
 פצצות וטילים במשקל של 4200

 ק״ג.
 משקלים - משקל ריק: 6600 ק״ג,

 מירבי: 13,500 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: מאד 2.1
 בגובה 39,370 רגל, שיוט: 532 קשר.
 שיעור נסיקה: 3 רקות ל־30,000
 רגל, סייג רום: 55,775 רגל. טווה:

 1300 ק"מ.
 מימדים - מוטה: 8.22 מטר, אורה
 15,55 מטר, גובה: 4.25 מטר, שטח

 כנף: 34.85 מ״ר.

 סים הראשונים מדגם מירז' 5CJ הגיעו לישראל ושימשו כאבי־טיפוס
 לטיסות הניסוי של הנשר. מטוס הנשר הראשון, מתוך למעלה מ־50
 מטוסים חד־מושביים שיוצרו, נמסר לטייסת הקרב הראשונה בשנת

 1971. כמו כן יוצרו מטוסי נשר רו־מושביים(ראה שם).
 במלחמת יום כיפור הפעילו את המטוס ״טייסת הקרב הראשונה"
 וטייסת ״הצרעה״(חלק יחר עם המירז׳ 3) ואחרי המלחמה הופעל

 הנשר גם מאיתם על ידי"טייסת הנגב״.
 הנשר הוא אחד ממטוסי הקרב המוצלחים ביותר של חיל האויר היש-
 ראלי. במהלר המלחמה יצאו מטוסי הנשר לליווי מטוסי תקיפה ללב
 מצרים וסוריה וכן לתקיפת מטרות קרקע. במלחמת יום הכיפורים,
 הפילו טייסי שתי הטייסות בקרבות אויר למעלה מ־60 מטוסי אויב.

 מטוסי נשר הוצאו משרות מבצעי ונמכרו לארגנטינה בשנת 1981,
 שם כונה המטוס דאגר.

 מטוס אחד מרגם זה, ולו הפלה אחת,שמור במוזיאון חיל־האויר.

ב - סילון 37 • ר  מטוס״ ק



ר ל בפי א ר ש י ת ל רי י ה האו  התעשי

 כפיר גדרות
 • במשך כל תקופת הפיתוח של הכפיר נעשו בתעשיה האוירית
 | ובטכניון בחיפה ניסויים במנהרות רוח, שנועדו לשפר את ביצו-
 עי המטוס ובמיוחד את כושר התמרון שלו בקרבות אויר. אחד
 השינויים הבסיסים שהוכנסו למטוס (ללא צורך בשינוי מהותי של
 מבנה כונסי האויר והגוף) היה הוספת משטחי דלתא קטנים בצירי
 הכונסים וגדרות בצירי החרטום. משטחים אלה איפשרו למטוס
 תמרון משופר ויציב יותר בזויות התקפה גבוהות. הכפיר המוסב,
 נכנס לראשונה לשרות ״טייסת העמק״ ברמת דוד ולאחר מכן
 ל״טייסת המרכז״ בחצור(הוא כונה כפיר גדרות - בצילום במרכז).

 תריסר מטוסים מסוג זה הושאלו החל מ־19 בספטמבר 1984 לצי

 ן בשנות השבעים, עת היה מוטל אמברגו של צרפת על אספקת
 | מטוסים, מערכות וחימוש לישראל, החליטה מערכת הבטחון
 לפתח מטוס קרב מתקדם, אשר יעשה שימוש במבנה מטוס נשר

 בו יותקן מנוע בעל דחף
 גדול יותר מסוג ג׳נרל
 אלקטריק J-79 (מנוע הפנ-
 טום). התקנת המנוע
 נועדה לשפר את ביצועי
 המטוס ואת אמינותו הטכ-
 נית. לאחר בחינה של
 ההתקנה במטוס ״טכנו-
 לוג״ (ראה בנפרד) הוחלט
 על ייצור המטוס. לבד
 מהחלפת המנוע הותקן
 מכ״ם־טווח קטן בחרטום,

 שולבו מערכת כח״ן מתקדמת, חוזק המבנה והותקנו נקורות נשיאה
 נוספות. אבטיפוס הכפיר (למעשה מטוס נשר 712 מוסב) המריא
 לראשונה ב־7 באוגוסט 1974, ומטוס ראשון(724) נמסר לחיל־האויר
 בטקס חגיגי ב־14 באפריל 1975. מטוסי כפיר מהדגם הראשון נכנסו
 לשרות ״טייסת הקרב הראשונה״, ״טייסת העמק״ וטייסת ״הצרעה״.

 ארה״ב ו־13 מטוסים נוספים הושאלו למרינס. המטוסים סומלו
 בארה״ב כפיר F-21A, ושימשו לביום אויב עבור טייסות הצי והמרי־
 נס בחוף המזרחי והמערבי. מטוסי הכפיר הוחזרו לאחר מכן לארץ.
 חלק מהמטוסים הושבח על ירי התעשיה האוירית ונמכר למדינות

 זרות. בשנת 2004 הופעלו מספר מטוסים בארה״ב ל״ביום אויב״.

 התעשיה האויו
 סוג המטוס: מטוס קרב הד־מושבי.

 ארץ המוצא: ישראל(צרפת).
 מנוע: ג׳נרל אלקטריק J-79-J1E בעל
 דחף של 5461 ק״ג(8120 ק״ג במבער).
 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ״מ, טילי
 אויר־אויר סיירווינדר, שפריר 2,
 ולמעלה מ־4295 ק״ג פצצות ורקטות

 ב־7 נקודות מתחת לגוף ולכנפיים.
 משקלים - ריק: 7200 ק״ג, מירבי:

 J לישראל כפיר
 14,712 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: מאך 2.2
 בגובה 36,000 רגל, שיעור נסיקה:
 45,280 רגל/דקה, סייג רום: 59,050

 רגל. טווח: 2590 ק״מ.

 מימדיס-מוטה: 8.22 מטר, אורה
 15.55 מטר, גובה: 4.25 מטר, שטה

 כנף: 34.85 מ״ר.

 התעשיה האוירית
 סוג המטוס: מטוס קרב חד־מושבי.

 ארץ המוצא: ישראל(צרפת).
 מנוע: ג׳נרל אלקטריק J-79-JIE בעל
 דחף של 5461 ק״ג(8120 ק״ג במבער).
 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ״מ, טילי
 אויר־אויר סי־דווינדר, שפריר 2,
 ולמעלה מ־4295 ק״ג פצצות ורקטות

 ב־7 נקודות מתחת לגוף ולכנפ״ם.
 משקלים - משקל ריק: 7200 ק״ג,

ישראל כפיר גדרות ' 

 מירב׳: 14,505 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: מאך 2.2
 בגובה 36,000 רגל, שיעור נסיקה:
 45,280 רגל/דקה, ס־יג רום: 59,050

 רגל. טווח: 2590 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 8.22 מטר, אורד:
 15.55 מטר, גובה: 4.25 מטר, שטח

 כנף: 34.85 מ״ר.
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c-2 כפיר 
 • הכפיר רגם c-2 <למטה>, נבהל מקודמיו, בכנפוני הקנרד הגדולים
 | בצירי המנסים, בשפת ההתקפה המשוננת של הכנפיים ובלוחו־
 ני ייצוב בחרטום. שינויים אלה נדרשו היות ולמרות רחף מנועו
 החזק יותר, סבל הרגם הבסיסי של הכפיר מחסרון בקרבות אויר
 ונדרש שינוי תכנוני מקיף כדי להתגבר על כך. מטוס ניסוי ראשון
 רעם א׳(ראה שם) מצויד בקנרר, המריא לטיסת הבכורה ב־23 במרס
 1975 כרי לבחון את התצורה ולאחר מכן אומץ התכנון עבור המטוס

c-2 התעשיה האוירית כפיר 
 סוג המטוס: מטוס קרב חד־מושבי.

 ארץ המוצא: ישראל(צרפת).
J בעל - 7 9 - J I E מנוע: ג׳נרל אלקטריק 
 דחף של 5461 ק״ג(8120 ק״ג במבער).
 חימוש: 2 תותח־ רפה 30 מ׳׳מ, טילי
 אויר־אויר ס־ידווינדר, שפריר 2,
 פצצות וטילים במשקל סולל של 4295
 ק״ג ב־7 נקורות מתחת לגוף ולכנפיים.
 משקלים - ריק: 7280 ק״ג, מירבי:

 14,700 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: מאף 2.3
 בגובה 36,100 רגל, שיעוד נסיקה:
 45,950 רגל/דקה, סייג רום: 58,000

 רגל. טווח: 3232 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 8.22 מטר, אורך:
 15.55 מטר, גובה: 4.25 מטר, שטח

 כנף: 34.85 מ״ר.

 המבצעי. רגם כפיר c-2 או"כפיר קנרר", הוצג לראשונה לציבור
 ביום חיל־האויר 1976 ונכנס לשרות שנה לאחר מכן. המטוס הופעל
 ע״י 5 טייסות: "טייסת הקרב הראשונה״, טייסת ״הצרעה״, טייסת
 ״העמק״, טייסת ״שומרי הערבה״, טייסת ״התוכי המנפץ״ וכן מנ״ט
 (מרכז ניסויי טיסה). הכפיר c-2 הופעל לראשונה לתקיפת בסיס
 מחבלים ב־9 בנובמבר 1977 וכן נטל חלק בתקיפות רבות במהלך
 מלחמת שלום הגליל. מטוס אחר(874) של טייסת הקרב הראשונה,

 רשם ב־27 ליוני 1979 הפלה(יחידה) של מיג 21 סורי.
 מטוסים מדגם c-2 נמכרו לאקודור, קולומביה וסרי לנקה.

c-7 כפיר 
 • הכפיר דגם c-7 (למעלה) הוא הרגם המתקדם ביותר של מטוס זה
 | שנכנס לשרות חיל האויר הישראלי. פיתוחו נעשה בשלבים
 בתעשיה האוירית. רגם זה משלב שיפורים רבים באויוניקה של
 המטוס והגדלה בכושר הנשיאה שלו ובמשקלו המירבי. כמו כן שופר
 טווחו לתקיפה וקרבות אויר. מטוסים מרגם זה, נכנסו לשרות טייסת
 ״שומרי הערבה״("עוף החול״) והופעלו מבסיס עובדה וחצור תקופה
 ארוכה. חלקם היה צבוע בצבעי הסוואה ואחרים בצבעים לעליונות
 אוירית. מטוסי כפיר c-7 הותאמו לנשיאת מכלולי "PAVE PENNY״
 להארת מטרות לפצצות לייזר. מטוסי כפיר c-7 נטלו חלק במבצעי

 תקיפה בלבנון במהלך שנות השמונים והתשעים.

C-7 התעשיה האוירית כפיר 
 סוג: מטוס קרב ותקיפה חד־מושבי.

 ארץ המוצא: ישראל(צרפת)
J בעל - 7 9 - J I E מנוע: ג׳נרל אלקטריק 
 דחף של 5675 ק״ג(8512 ק״ג במבער).
 הימוש: 2 תותחי דפה 30 מ"מ, טילי
 א״א סיידווינדר, שפריר ופיתון,
 פצצות ורקטות במשקל כולל של

 4295 ק״ג ב־9 נקודות תליה.
 משקלים- משקל ריק: 7285 ק״ג,

 מירבי: 16,200 ק״ג.
 ביצועים- מהירות מירבית: מאך 2.3
 בגובה 36,100 רגל. שיעור נסיקה:
 45,950 רגל/דקה, זום: 75,000 רגל,
 סייג רום: 58,000 רגל. טווח: 3232

 ק״מ.
 מימדים - מוטה: 8.22 מטר, אורך:
 15.65 מטר, גובה: 4.55 מטר, שטח

 כנף: 34.8 מ״ר.
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ר י פ א כ ״ ע ת  ה
 טייסת הקרב הראשונה
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 טייסת ״עוף החוד־
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ל 2 בז ג גלס F-15 אי נל־דו  מקדו
 F-15A איגל 2 בז

 ן מטוס הקרב F-15A איגל 2 "בז", הוא מטוס העליונות האוירית
 | הבולט של חיל־האויר הישראלי, מאז נכנס לשרות בסוף 1976.
 כדי לזרז את הכנסת המטוס לשרות רכשה ישראל ארבעה מטוסי
 ניסוי ושלושה מתוכם נחתו בתל נוף ב־10 בדצמבר 1976. בסך הכל
 רכשה ישראל בעיסקת הרכש הראשונה 21 מטוסים מדגם F-15A חד־
 מושביים ו־F-15B 4 רו־מושביים שנכנסו לשרות טייסת ״כפולי

 מקדונל־דוגלם
 סוג המטוס: מטוס לעליונות אוירית.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
 מנוע: 2 פראט אנד וויטני
 FIOO-PW-IOO בעלי דחף של 6654

 ק״ג כ״א(10,809 ק״ג במבער).
 חימוש: תותח M-61A-I 20 מ״מ, 4
 טילי א״א ספראו, 4 טילי א״א סיידו־

 וינדר או פיתון.
 משקלים - משקל ריק: 11,860 ק״ג,

 F-15 איגל 2 בז
 משקל מירבי: 24,550 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: מאר 2.5
 בגובה 36,090 רגל, שיוט: 542 קשר.
 שיעור נסיקה: 60,000 רגל/דקה,
 סייג רום מירבי 72,000 רגל. טווח:

 4800 ק״מ.
 מימרים - מוטה: 13.05 מטר, אורד:
 19.43 מטר, גובה: 5.63 מטר, שטח

 כנף: 56.50 מ״ר.

 הזנב״ בתל נוף. מטוסים נוספים נרכשו לאחר מכן כדי להשלים את
 הסד״כ במקום מטוסים שיצאו משרות. כמו כן קיבל חיל־האויר היש-
 ראלי 25 מטוסים משומשים מדגם F-15A לאחר מלחמת המפרץ.
 מטוסי F-!5A השתתפו לראשונה בפעולה רבת היקף במבצע ליטני
F-15A 1 מטו- 5  במרס 1978. עד מבצע שלום הגליל הפילו מטוסי ^
 סים סוריים מדגם מיג 21, מיג 23 ומיג 25 ומטוסי סוחר לדגמיהם,
 ובסך הכל צברו 44 הפלות. כמו כן השתתפו 6 מטוסים להגנה מרח-
 בית במבצע "אופרה" לתקיפת הכור האטומי בעיראק ביוני 1981.

 מטוסי N־F-15 הותאמו לנשיאת חימוש לתקיפת מטרות קרקע.
 מטוסי 5A!־F הושבחו בשנות התשעים בפרויקט"בז משופר״.

ב - סילון 42 • ר ״ ק ס ו ט  מ



 F-15D איגל 2 בז F-15C איגל 2 בז
 ן מקדונל־רוגלס F-I5C הוא דגם חד־מושבי משופר של מטוס
 | F-15A , המשלב כמות גדולה יותר של דלק, מכשור משוכלל יותר
 ומערכות אלקטרוניות מתקדמות. הוא המריא לראשונה ב־26
 בפברואר 1979. המטוס זה נושא מיכלי דלק משתלבים, להגדלה

 משמעותית של טווח המטוס.

 היל־האויר הישראלי הזמין 31 מטוסים מדגמי F-15C (למעלה) החר־
 מושבי 1־F-16D הדו־מושבי. ההזמנה הראשונה אושרה בפברואר
 1978, השניה באפריל 1982, והאחרונה ביולי 1988, כתחליף למטו-
 סים שאברו ולשחיקה. המטוסים הראשונים נכנסו לשרות בשלהי
 שנת 1981. דגמי F-15C נכנסו לפעולה ערב מלחמת של״ג בטייסת
 F-15 הראשונה, ולאחר מכן הועברו, יחר עם מטוסי 15D־F הדו־מוש־

 ביים, לטייסת השניה, ״חור החנית״, שהוקמה ביוני 1982.

 M המטוסים הראשונים מדגם מקדונל־רוגלם F-15D (למטת) נכנסו
 I לשרות ״טייסת כפולי הזנב״ ב־1981, יחד עם דגמי F-I5C והו-
 פעלו בה עד יוני 1982במלחמת של״ג הם פעלו עדיין בטייסת זו
 עד להעברתם לשרות טייסת ה־15^ השניה, ״חור החנית״, שהוקמה

 באותו חודש.
 לבר מהמטוסים שהוזמנו ברכש הראשון, חמישה מטוסים נוספים
 מרגם 15D־F הוזמנו בשנת 1988 והגיעו לארץ במשך שנת 1990.
 המטוסים הדו־מושביים נושאים מיכלי דלק משתלבים ועליהם טילי

 אויר־אויר ספראו, פצצות ומערכות אחרות.
 שישה מטוסים מדגם זה פעלו נגד מפקדות המחבלים בתוניס ב־1
 באוקטובר 1985 כשהם נושאים פצצות מונחות מיוחדות, ובמהלר
 הטיסה למרחק של מעל 2060 ק״מ והחזרה, הם תודלקו מספר

 פעמים באויד ממטוסי בואינג 707 ״ראם״.
 מטוסים מסוג F-15D השתתפו בקרבות אויר רבים בהם הפילו מטוסי
 קרב סוריים. אחד ממטוסים אלה (מטוס 957 המכונה ״מרקיע
 שחקים") הפיל חמישה מטוסים סוריים, וזכה לפרסום לאחר שטייסו
 הצליח להנחיתו אחרי שכנפו הימנית נתלשה בחלקה הגרול בהת-
 נגשות אוירית, במהלך תרגול קרב־אויר נגר סקייהוק. כמו קודמי-

 הם גם F-15D7I הושבחו בשנות התשעים בפרויקט ״בז משופר״.

ז ל 2 ב ג י ס F-15C א ל ג ו ד ־ ל נ ו ד ק  מ

: 30,845 ק״ג. ל מירבי ק ש ת אוירית. מ ו נ ו י ל ע ס ל ו  סוג המטוס: מט
 ארץ המוצא: ארה״ב.

י נ ט י ו ר ו ט אנ א ר : 2 פ ע ו  מנ
ל 6705  FIOO-PW-IOO בעלי דחף ש

 ק״ג ס״א(10,855 ק״ג במבער),
תח M-6IA 1-20 מ"מ, 4  חימוש: תו
י א״א סיידו־ ל י י א״א ספראו, 4 ט ל י  ט

. ן דר או פיתו נ י  ו

ל ריק: 13,018 ק״ג, ק ש ם - מ י  משקל

ת מירבית: מאר רו ם - מהי עי צו  בי
 2.54.שיעור נסיקה: 60,000
ג רום: 63,000 רגל. י , סי ה ק ד / ל ג  ר

וח מירבי 5745 ק״מ.  טו
ה ר ו ם - מוטה: 13.05 מטר, א מדי  מי
 19.43 מטר, גובה: 5.63 מטר, שטח

 כנף: 56.50 מ״ר.

r u 

ת אוירית. ו נ ו י ל ע ס קרב ל  סוג: מטו
 ארץ המוצא: ארה״ב.

י טנ י ו ד ו נ ט א א ר : 2 פ ע ו  מנ
ל 6705 י דחף ש  FIOO-PW-IOO בעל

ג במבער)  ק״ג כ״א(10,855 ק״
ח M-61A 1-20 מ״מ, 4 ת ו  חימוש: ת
י א״א ל י , 4 ט י א״א ספראו ל י  ט

ת ורקטות. , פצצו ן תו פי נרר/ י ו דו י  סי
ק: 13,018 ק״ג, מירבי: רי ס- י  משקל

ז ל 2 ב ג י ס F-15D א ל ג ו ד ־ ל נ ו ד ק  מ

 30,845 ק״ג.
ד א ת: מ ת מירבי רו ם - מהי עי צו  בי
י הים). נ  2.54 (800 קשר בגובה פ
, ה ק ד / ל ג ר נסיקה: 60,000 ר ו ע י  ש
כ־ ם מי וח ע . טו ל ג רום: 63,000 רג י  סי

ם: 5745 ק"מ. ם משתלבי  לי
ם - מוטה: 13.05 מטר, אורד: י ד מ י  מ
ח ט  19.43 מטר, גובה: 5.63 מטר, ש

 כנף: 56.50 מ״ר.

ב - ס׳לון ר סי ק  מטו



 על החוזה התחרו לוקהיה מהטין(שהציעה את N־F-16D) ובואינג(שה-
 ציעה את N־F/A-18D>. כאשר אישר נשיא ארה״ב למכור לישראל
 מטוסי F-15E החליט חיל האויר לרכוש את המטוס בדגם מיוחר

 שסומל F-151 וכונה ״רעם״.
 בינואר 1994 הודיעה ישראל על החלטתה לרכוש 21 מטוסים מדגם
 זה (בנובמבר 1995 הוחלט לממש אופציה לרכישת 5 מטוסים נוס-
 פים). אבטיפוס המטוס, אשר שימש לניסויי התקנת המערכות
 בבסיס ארוארדס בארה״ב, נמצא בשרות מנ״ט (מרכז ניסויי טיסה)

 של חיל האויר.
 שני מטוסי F-151 ״רעם״ ראשונים הגיעו לחצרים ב־19 בינואר 1998
 והמטוסים הבאים נכנסו לשרות והוכרזו מבצעיים בשנה שלאחר

ם ע  בואינג F-151 ר

 מכן. מטוסי ״רעם״ מופעלים רק על ידי טייסת ״הפטישים" בחצרים
 והשתתפו לראשונה בתקיפת מטרות מחבלים בלבנון כשנה לאחר

 כניסתם לשרות והכרזתם כמבצעיים.

ם ע נג F-151 ר  בואי

 סוג המטוס: מטוס תקיפה ארור־טווח. משקל מירבי: 36,740 ק״ג.
 ארץ המוצא: ארה״ב. ביצועים - מהירות מירבית: 2.54
 מנוע: 2 פראט אנד וויטני מאד (800 קשר בגובה פני הים).
 FIOO-PW-IOO בעלי דחף של 6705 ק״ג שיעור נסיקה: 60,000 רגל/דקה,
 ס״א(10,855 ק״ג במבער). סייג רום: 60,000 רגל. טווה (דלק

 חימוש: תותח M-61A-I 20 מ"מ, 4 מלא וחימוש) 4445 ק״מ.
 טילי א״א AMRAAM, 4 טיל־ א״א מימדים - מוטה: 13.05 מטר, אורך:
 סיידווינדר או פיתון. 19.43 מטר, גובה: 5.63 מטר, שטח

 משקלים - משקל ריק: 14,515 ק׳׳ג, כנף: 56.50 מ״ר.

 • חיל האויר הישראלי הוציא באמצע שנות התשעים ררישה
 | למטוס תקיפה ארוך־טווח, בעל כושר נשיאה גדול ויכולת
 לפעול בלילה ובכל מזג־אויד, כשהוא נושא חימוש מונחה מתק-

 דם. המטוס נררש גם לשאת חימוש להגנה עצמית בקרבות אויר.

44 



 F-16A פייטינג פלקון נץ
 • N־F-16 הוא מטוס קרב רב משימתי, שפותח כתוצאה

 | מלקחי לוחמת האויר בוייטנאם בפרויקט LWF ־״מטוס
 קרב קל־משקל״. הוא מצטיין במערכת הניהוג החשמלית
 ובכושר התמרון המשופר. אבטיפוס YF-16, המריא לראשונה
 ב־20 בינואר 1974 ודגם F-16A ב־7 באוגוסט 75.1978 מטו-
 סים (67 מדגם 16A־F, 8 מדגם F-16B דו־מושביים) הוזמנו על
 ידי ישראל, ועם נפילת השאה באירן הוצע למסור את
 המטוס מוקרם מהמתוכנן. 4 המטוסים הראשונים הגיעו ב־2
 ביולי 1980 ונכנסו לשרות ״טייסת הסילון הראשונה׳/
 ברמת־רוד. 36 מטוסים נתקבלו לאחר מכן מארה״ב ובסה״כ

ץ ן נ  ג׳נרל־דיינמיקס F-1 6A פייטינג פלקו

 נכנסו לשרות 103 מטוסים מדגם F-16A, והופעלו על ידי עוד 6 טיי-
 סות: ״אבירי הצפון״, ״טייסת הנגב״, ״נשר הזהב״, ״עוף החול׳/
 ״הכנף המעופפת״ ומנ״ט. יחד עם הדגמים האחרים של המטוס,

 משמש ה־F-16 חוט השדרה של המערך הטקטי של חיל האויר היש-
 ראלי.

 מטוסי F-1 6A השתתפו לראשונה בפעילות מבצעית בשנת 8.1981
 מטוסים מדגם זה, נטלו חלק בתקיפת הכור העיראקי ב־7 ביוני

 1981. כמלחמת של״ג הפילו המטוסים עשרות מטוסים סוריים.

 גינרל־דיינמיקס 6A ו-

. ס קרב חד־מושבי  סוג המטוס: מטו
 ארץ המוצא: ארה״ב.

י נ ט י ו ד ו נ ט א א ר ע: 1 פ ו  מנ
 FIOO-PW-IOO בעל דחף של 6654

ג במבער).  ק״ג(10,809 ק״
M6-61A 2 מ״מ, 0 - ח ! ת ו  חימוש: ת
ר ינרר, שפרי ו דו י ג סי י א״א מסו ל  טי
ם י ח נ ו ם מ י ל י ט ת ו ו צ צ , פ ן תו פי  ו

לל של 6894 ק״ג.  במשקל כו

 F פייטינג פלקון נץ

: ם - ריק: 7364 ק״ג, מירבי י  משקל
 16,057 ק״ג.

ם- מהירות מירבית: מאף 1.95 עי צו  בי
 בגובה 36,000 רגל. שיעור נסיקה:
יג רום: 62,000 דקה. סי  52.000 רגל/

 רגל. טווח: 3890 ק״מ.
ם - מוטה: 9.45 מטר, אורך: מרי  מי

 15.01 מטר, גובה: 5.09 מטר, שטח
 כנף: 27.87 מ״ר.
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 F-16D פייטינג פלקון ברק 2
 • הג׳נרל דיינמיקס 16D־F ״ברק׳/ הוא מטוס קרב רב־משימתי, דו-
 ! מושבי אשר פותח במיוחד לדרישות חיל־האויר הישראלי למשי-
 מות תקיפה ארוכות־טווח, בכל מזג־אויר, כשהוא נושא חימוש
 מונחה. כמו רגם F-16C של חיל האויר הישראלי גם דגם זה מונע
 במנוע ג׳נרל אלקטריק FHO. חלק מהמטוסים מופעל כטייסות
 הומוגניות(מטוסי 16D־F בלבד! ואחרות מפעילות גם את הדגם החד־
 מושבי F-16C. הדגם הישראלי נבדל חיצונית מדגמי F-16D אחרים
 בעולם, בחיפוי מוארך מאחורי התא הדו־מושבי של הצוות, המכיל
 מערכות אלקטרוניות משוכללות. מטוסי 16D־F מסוגלים לשאת

 גינרל־דיינמיקס F-16C/D פייטינג פלקון ברק

 ן דגם 6C!־F מכונה בישראל
 | ״ברק״, והינו פיתוח משופר
 של דגם F-16A. מטוסי בלוק
 52 שרכשה ישראל צוידו במנוע
 ג׳נרל אלקטריק FI 10, המצטיין
 ברחף הגבוה יותר ובאמינותו
 הרבה. ראשוני המטוסים, מבין
 51 מטוסים, הגיעו לישראל ב־
 29 בפברואר 1987, ונכנסו
 לשרות ״טייסת הסילון הראשו-

 נה״ ברמת־דור(בצילום העליון). חיל־האויר רכש 30 מטוסים נוספים
 מדגם F-16C לאחר ביטול פרויקט ה״לביא״ בשנת 1987, שנכנסו
 לשרות באמצע שנות התשעים. מטוסים מדגם F-16C הופעלו גם על
 ידי טייסת ״אבירי הצפון״, ״טייסת העמק״, ״טייסת הקרב הראשונה״

 וטייסת ״העקרב״.
 הגיחה המבצעית הראשונה של מטוס הקרב מדגם 16C־F ״ברק״,
 נערכה ב־22 באפריל 1988, נגד מטרות מחבלים דרומית לביירות

 בלבנון.

ינמיקס F-16C פייטינג פלקון ברק  ג׳נרל די

 משקלים - ריק: 7618 ק״ג, מירכי:
 17,010 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: מאך 2.0
 בגובה 40,000 רגל. שיעור נסיקה:
 52,000 רגל/רקה, סייג רום: 60,000

 רגל. טווח: 3890 ק"מ.
 מימדים - מוטה: 9.45 מטר, אורך:
 15.03 מטר, גובה: 5.09 מטר, שטח

 כנף: 27.87 מ״ר.

 סוג המטוס: מטוס קרב חר־מושבי.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

F110-GE-100 מנוע: ג׳נרל אלקטריק 
ג ״ ג 12,283 ק ל 7334 ק״ ל דחף ש ע  ב

 במבער.
 חימוש: תותח M6-61A 1-20 מ"מ,
 טילי א״א מסוג סיידווינדר, שפריר
 ופיתון, פצצות וטילים מונחים

 במשקל כולל של 5638 ק״ג.

F-16D ג׳נרל דיינמיקס 
 סוג: מטוס קרב ותקיפה דו־מושבי.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
FI 10-GE-100 מנוע: ג׳נרל אלקטריק 
 בעל דחף של 7334 ק״ג(12,283 ק״ג

 במבער).
 חימוש: תותח M6-61A 1-20 מ״מ,
 טילי א״א מסוג סיידווינדר, שפריר
 ופיתון, פצצות וטילים מונחים

 במשקל כולל של 5638 ק״ג.

 פייטינג פלקון ברק 2
 משקלים - משקל ריק: 7896 ק״ג,

 מירבי: 17,010 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: מאך 2
 בגובה 40,000 רגל. שיעור נסיקה:
 52,000 רגלדקה, סייג רום: 50,000

 רגל. טווח: 3890 ק״מ.
 מימיים - מוטה: 9.45 מטר, אורך:
 15.03 מטר, גובה: 5.09 מטר, שטח

 כנף: 27.87 מ״ר.

 מגוון רב של טילים נגד קורנים, מערכות לוחמה אלקטרוניות אקטי-
 ביות ופסיביות, ומערכות לפעולה ביום ובלילה.

 ישראל רכשה בסך הכל 54 מטוסי F-16D והראשון בהם, שהמריא ב־
 8 בספטמבר 1987, הגיע לבסיס חצור ונכנס לשרות ״טייסת הקרב
 הראשונה״ ב־21 בדצמבר F-16D^ .1987 מופעל גם ע״י טייסות
 ״אבירי הצפון״, ״טייסת העמק״, טייסת "העקרב״(למעלה) ומנ״ט.

 מטוסי F-16D השתתפו בתקיפת מטרות מחבלים רבות בלבנון.

ב - סילון 46 • ר ״ ק ס ו ט  מ



 של דגם מוסב נערכה ב־5 בנובמבר 1994. אותה עת הוציא חיל האויר
 הישראלי מכרז למטוס תקיפה ארוך־טווח, בעל יכולת נשיאה גבוהה של
 נשק מונחה, המסוגל לפעול בכל מזג אויר ובלילה ולהגן על עצמו.
 הרגם הראשוני של החברה התמודד מול הבואינג F-151 ״רעם״(ראה שם)
 והאחרון זכה בו. במכרז הבא התמודדו שוב שני המטוסים, וחיל האויר
 בחר F-16N, בעיקר בגלל הכמות הגדולה יותר של מטוסים שניתן היה
 לרכוש במגבלות תקציביות, כדי לצייר בהם ארבע טייסות תקיפה. בסך
 הכל נרכשו 102 מטוסים מרגם F-161 "סופה": 50 מטוסים נרכשו בעסקת
 הרכש ״PEACE MARBLE 5״ ועור 52 בעסקת ההמשך. מטוס האבטיפוס(253)
 נחנך ב־14 בנובמבר 2003 בפורט חדת׳, טקסאס והועבר לטיסות ניסוי
 בארה׳׳ב. מטוס 253 המריא לאויר לראשונה בסוף דצמבר 2003. ראשו־

ן וF-16 סופה  לוקהיד מרטי

 _ הלוקהיד מרטין F-!6I "סופה״, הוא רגם תקיפה ארוך־טווח אשר
 I פותח במיוחד לדרישות היל האויר הישראלי. השינוי החיצוני
 הבולט בדגם זה הוא הוספת מיכלי דלק משתלבים (CFT) מעל שיפו-
 לי הגוף, המסוגלים לשאת 1780 ליטר דלק נוספים. הטיסה הראשונה

 ני המטוסים הגיעו לישראל בפברואר 2004 ומטוסי הסדרה השניה
 צפויים להגיע ער 2008. כל טייסות F-16N "סופה״, יופעלו מבסיסים
 בנגב. הטייסות הן: "טייסת הנגב״(למטה), טייסת ״העטלף״(בצילום

 המרכזי), "כתומי הזנב", וטייסת נוספת.

 לוקהיד מרטין
 סוג המטוס: מטוס תקיפה דו־מושבי.

 ארץ המוצא: ארצות־הברית
 מנוע: פראט אנר וויטני
ל 8081 ל דחף ש ע  FIOO-PW-229 ב

 ק״ג(13.200 ק״ג במבער)
 חימוש: תותח M6-61A 1-20 מ"מ, 4
 טילי ספראו/ AMRAAM, 6/4 פיתון
 5/4/3, סיירווינרר, פצצות במשקל

 כ־5440 ק״ג.

 F-161 "סופה"
 משקלים - ריק: 8700 ק״ג(משוער),

 מירבי: 22,680 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: מאד 1.8
 בגובה 40,000 רגל, שיעור נסיקה:
 52,000 רגל/רקה, טווח: 1287 ק״מ.

 מימיים - מוטה: 9.45 מטר, אורד:
 15.03 מטר, גובה: 5.09 מטר, שטח

 כנף: 27.87 מ״ר.
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פף ר מעו צ ב  בואינג B-17G מ
 הבואינג B-I7G מבצר מעופף, הוא המפציץ היחיר שנכנס לשרות
 ן חיל־האויר הישראלי. ארבעה מטוסים מהגם זה נרכשו בעורפי
 מלחמה בארה״ב, ושלושה הוברחו משם דרך פוארטו־ריקו ב־12
 ביוני 1948 לצ׳כיה. המטוס הרביעי שנרכש, נתפס על ידי סוכני
 ארה׳׳ב באיים האזוריים. השלושה הוטסו ארצה דרך צ׳כיה ב־15 ביו-
 לי, הפציצו בדרכם מטרות בקהיר וברפיח ונחתו בלילה בעקרון.
 לאחר זמן הועברו לרמת־דור משם הופעלו בטייסת"הפטישים״. מאז
 וער תום מלחמת העצמאות, שמשו מפציצי N־B-17G להפצצה מגובה
 רב נגר שרה אל־עריש, עזה, רפיח, פלוג׳ה ומטרות מצריות, וכן

 תקפו בגליל. במבצעים היומיים הם קיבלו ליווי של מטוסי קרב.
 לאחר מלחמת העצמאות הופעלו המפציצים הכבדים לסיור ימי,
 כשהם מצוידים במכ׳׳ם בחרטומם. ביולי 1956 הוחלט על הדממת
 טייסת 69, והוצאת המטוסים משרות מבצעי. המפציצים הועברו

 לאכסון בבדק מטוסים בלוד.
 לקראת מבצע קרש הושמשו שניים מבין המטוסים. הם יצאו לפעי-
 לות רק לאחר מספר ימים, מחשש ממטוסי הקרב הסילוניים, וההפ־

 ציצו בלילה מטרות ברצועה ובאיזור שארם א־שייח.
 שגי מפציצי ה־ B-17G הוצאו סופית משרות בשנת 1958.

 בואינג B-17G מבער מעופף
 סוג המטוס: מפציץ כבד לטווח ארור.

 המוצא: ארה״ב
R-1820-97 מנוע: 4 רייט סייקלון 
 בעלי הספק מירבי של 1200 סייס

 כ׳׳א.
 חימוש: 13 מקלעי בראונינג 12.7
 מ״מ, ופצצות במשקל 2724 ק״ג בתא

 הפצצות או מתחת לכנפיו.
 משקלים- ריק: 14,840 ק״ג, מירבי:

 24,950 ק״ג.
 ביצועים- מהירות מ־רבית: 249 קשר,
 שיוט: 158 קשר. שיעור נסיקה: 900
 רגל/רקה, סייג רום: 35,000 רגל.

 טווח: 2896 ק״מ.

 מימדים- מוטה: 31.63 מטר, אורח
 22.66 מטר, גובה: 5.82 מטר, שטח

 כנף: 131.92 מ״ר.
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 • מטוס הספיטפייר הראשון אשר נבנה בארץ, הורכב מחלקי מטוסי
 | ספיטפייר שנמצאו בעקרון ומטוסים מצריים שהופלו בגליל ובה-
 רצליה. לאחר שהושלמה בנייתו ומנועו נבהן על הקרקע, הוא
 הוטס בראשית יולי 1948 לראשונה ע״י בוריס סניור בטיסות מבחן
 שהושלמו עד סוף החודש. רק מטוס אחד מדגם זה לצילום הופעל
 במלחמת העצמאות על ידי גף ב׳ של טייסת הקרב הראשונה(מטוס
 שני הוסב לאחר מכן לצילום). מספרו בחיל היה ד־130(ושונה לאחר

 מכן: 10 או 2001).
 מטוסי ספיטפייר נשאו את המצלמות בתא מיוחד שנקבע מאחורי
 תא הטייס. אלה כללו מצלמה מסוג F.24 או אחרות שהיו מכוונות
 אלכסונית או אנכית. הן הופעלו על ידי הטייס חשמלית לפני הגיעו

S-199 אויה Mk.ix סופרמרין ספיטפייר 
 • האויה s-199, מטוס הקרב הראשון של חיל האויר הישראלי, הוא
 ן פיתוח צ׳כי של המסרשמיט B1-109G, שיוצר בגרמניה. בשרות
 היל האויר הישראלי היה גם מטוס אחד, שסומל ד־119 שהיה
 מצויד במצלמות מאחורי תא הטייס. המטוס נכנס לשרות מיד לאחר
 קרבות עשרת הימים. ד־119 יצא לגיחות צילום חמושות לבד, או
 כשהוא מלווה במטוסי קרם אחרים. פעילותו הקיפה את כל זירות
 הלחימה - מגבול מצרים בדרום וער פאתי דמשק בצפון - וכן יצא
 לטיסות צילום לאורך הירדן ומעבר לו. ב־19 באוגוסט 1948 יצא
 המטוס למשימתו המבצעית הראשונה: טיסת פטרול מעל שיירה של
 צה׳׳ל שירדה לפלוג׳ה. ב־26 באוגוסט הוא הועבר, יחד עם שאר
 המטוסים מדגם s-199, מעקרון לשדה מעברות בשרון. בדגם הצילום
.RB75/30 או RB20/30 ,RB50/30 הותקנה מצלמה אחת או יותר מסוג 
 אלה היו מצלמות מיפוי, לצילום אנכי, שהותקנו במקום מערכת
 הרדיו. ערב המבצעים לעבר הנגב השתתף המטוס בגיחות צילום
 רבות. כמו כן השתתף במצוד אחר מטוסי ררגון רפיד של חברת

 התעופה הירדנית, ״ערב איירוייז״, שחצו בטיסה את הגליל.
 פעילותו של מטוס ד־119, הסתיימה ב־8 באוקטובר 1948, עת נחבל

 בשעת נחיתה והוצא משרות מבצעי.

s-199 אויה 
 סוג המטוס: מטוס קרב ותקיפה.

 ארץ המוצא: צ׳כוסלובקיה(גרמניה)
 מנוע: יונקרס יומו IF 21 בעל הספק

 מירב׳ של 1060 כ״ס.
 חימוש: 2 מקלעים 13 מ"מ בחרטום,
 2 תותחים 20 מ״מ מתחת לכנפיים
 ופצצות 250 ק״ג 4,1 פצצות 70 ק״ג.
 משקלים - משקל ריק : 5026 ק״ג,

 משקל מירבי: 3740 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 318
 קשר, שיוט־ 249 קשר. שיעור נסיקה:
 2165 רגל/דקה, סייג רום: 28,500

 רגל. טווח: 850 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 9.92 מטר, אורד:
 8.94 מטר, גובה: 2.59 מטר, שטח

 כנף: 16.2 מ״ר.

 למטרה. קצב הצילום נקבע על ידי טכנאי בהתאם לגובה הטיסה
 ומהירותה. ב־5 באוגוסט המריא ספיטפייר מספר ד־130 לטיסת
 מבחן קצרה ולאחריה יצא לפעילות מבצעית שנמשכה חודשים ארו-
 כים. במהלך פעילותו נשא המטוס חימוש תקני ומשימותיו לצילום

 או ליווי מטוסי הפצצה, היו לעבר מצרים, יררן וסוריה.
 הספיטפייר הראשון לצילום נשרף בתאונה קרקעית והוצא משרות.

Mk.ix סופרמרין ספיטפייר 
 סוג המטוס: מטוס קרב ותקיפה.

 ארץ המוצא: בריטניה
 מנוע: רולס־רויס מרלין 66 בעל

 הספק של 1720 כייס.
 חימוש: 2 תותחים 20 מ״מ, 2 מקל-
 עים 12.7 מ"מ, פצצות במשקל 350

 ק״ג, 16 רקיטות.
 משקלים - משקל ריק: 2545 ק״ג,

 משקל מירבי: 3370 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 346
 קשר, שיוט: 283 קשר. שיעור נסיקה:
 4100 רגל/רקה, סייג רום: 42,000
 רגל. טווח: 700 ק׳׳מ עם מיכל 1570

 ק״מ.
 מימרים - מוטה: 9.93 מטר, אורך:
 9.56 מטר, גובה: 3.48 מטר, שטח

 כנף: 21.5 מ״ר.
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 ן בין עשרות מטוסי הקרב מדגם נורת׳ אמריקן P-51D מוסטנג
 | שרכשה ישראל משבדיה החל משנת 1952, היו גם ארבעה מטו-
 סים ייעודיים לצילום (סומלו בארה״ב F-6D ובשבדיה s26). הם
 נשאו מצלמות בחלק האחורי של הגוף, מאחורי תא הטייס. המצלמות
 היו מדגם I K-17״K-22 (לגובה רב) או K-24 (לגובה נמוך ובינוני).
 המטוסים שהופעלו בארץ נשאו, ככל הנראה, מצלמות שסומלו
 בשבדיה SKA 10 או מצלמות מתוצרת ארה״ב מסוג F.24. המטוסים
 יצאו למשימות כשהם חמושים. מיד עם הגיעם לשרות טייסת הקרב
 הראשונה שפעלה אותה עת ברמת דוד, הופעלו המוסטנגים למשי-
 מות צילום בשטח סיני, בירדן ובמצרים. הם יצאו לגיחות אלה מלוו-
 ים במטוסי קרב אחרים- ספיטפיירים ומוסטנגים(רוב המשימות היו

PR M k . x v i מוסטנג דה הוילנד מוסקיטו F 6 ־ D נורת׳ אמריקן 

 טקטיות באופיין בעוד משימות הצילום ארוכות הטווח בוצעו על ידי
 גף הצילום במטוסי מוסקיטו ולאחר מכן במטוסי גלוסטר מטאור).
 לבד מטייסת הקרב הראשונה הופעלו המוסטנגים לצילום גם בטיי-

 סת ״הכנף המעופפת״ מתל נוף.
 שירותם של המוסטנגים כמטוסי צילום לא ארך- בעיקר בגלל נחי-
 תות ביצועיהם לעומת מטוסי הסילון שנכנסו לשרות במדינות ערב.

 סוג המטוס: מטוס קרב ותקיפה.
 ארץ המוצא: ארצות הברית

 מנוע: רולס־רויס פקארר מרלין בעל
 הספק של 1510 כייס.

 חימוש: 6 מקלעים 12.7 מ״מ, 2
 פצצות 450 ק״ג, רקטות אויר״קרקע.
 משקלים - משקל ריק: 3230 ק״ג,

 משקל מירבי: 5260 ק״ג

 נורת׳ אמריקן F-6D מוסטנג
 ביצועים - מהירות מירבית: 379
 קשר, שיוט: 314 קשר. שיעור נסיקה:
 0332 רגל/דקה, סייג רום: 41,900
 רגל. טווח: 1600 ק״מ, עם מיכלים:

 3230 ק״מ.
 מימדים - מוטה: 11.27 מטר, אורך:
 9.75 מטר, גובה: 4.16 מטר, שטח

 כנף: 21.66 מ״ר.

 • דגם הצילום PR Mk.xvi של המוסקיטו, היה למעשה גם המטוס
 | הראשון מדגם זה אשר נכנס לשרות חיל־האויר הישראלי. מטוס
 אחד (מספרו היה 01) שהושאר על ידי הבריטים בבסיס עקרון
 שופץ על ידי אנשי התחזוקה, והיה בשרות תקופה מסוימת. שני
 מטוסים נוספים מרגם זה נרכשו באנגליה- אחר מהם הוטס בחשאי
 ארצה במלחמת העצמאות, והמטוס שני התרסק בקורסיקה. ארבעה
 מטוסים נרכשו בשנת 1951 במסגרת העסקה עם צרפת, ושלושה

 מטוסים אחרים נרכשו ערב מבצע קדש מחברה אזרחית בריטית.
 דגם PR Mk.xvi הופעל על ירי גף 115 לצילום, שהוקם ביולי 1954,
 והווה לאחר מכן בסיס לטייסת ייעודית נפרדת לסיור וצילום ארוך
 טווח. מבצעיה ערב מבצע קדש הקיפו את כל מדינות המזרח־התיכון,
 וכללו טיסות ארוכות למיפוי חצי האי סיני וטיסות עמוקות ללב
 מדינות ערב. בין השאר צילמו את מתקני הכליאה של אסירי ״הפר-
 שה״ במדבר המערבי במצרים, וחדרו עמוק לתוך עיראק. לפני מבצע

 קדש צילמו מטוסי הטייסת את יעדי ההצנהה ליד המתלה.
 3 מטוסי הצילום ביצעו במבצע קדש בשנת 1956, כעשר שעות

 טיסה(מתוך 141 שעות שביצעו כל מטוסי המוסקיטו).

PR Mk.xvi דה הוילנד מוסקיטו 
 סוג המטוס: מטוס רו־מנועי לסיור

 וצילום.
 ארץ המוצא: בריטניה.

 מנוע: רולס־רויס מרלין 73/72 בעלי
 הספק מירכי של 1700 כייס כ״א.

 חימוש: אין.
 משקלים - משקל ריק: 7830 ק״ג,

 משקל מירבי: 11,835 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 356
 קשר, שיוט: 243 קשר. שיעור נסיקה:
 1914 רגל/רקה, סייג רום: 40,000

 רגל. טווח: 4827 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 16.60 מטר, אורך:
 12,65 מטר, גובה: 4.65 מטר, שטח

 כנף: 42.18 מ״ר.
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 ן הגלוסטר מטאור T.7 הוא במקורו מטוס אימון והסבה(ראה בנפ־
 ן רד) שנכנס לשרות חיל האויר הישראלי בשנת 1953. באמצע
 שנות החמישים, כאשר נדרש מטוס צילום מהיר יותר מהמוסקי־
 טו(שיוכל לחמוק ממטוסי המיג 15 שנכנסו לשרות חילות האויר
 הערביים), הוחלט על הסבת שני מטוסים מרגם זה למשימות צילום.
 המצלמות הותקנו בחלק המרכזי של גוף המטוס והופעלו על ירי
 נווט (שלא ראה את נתיב הטיסה והפעילן לפי הנחיות הטייס). שני
 מטוסי המטאור T.7 לצילום הופעלו על ידי גף 115 מתל נוף. מטו-
 סים אלה יצאו עם פתיחת מבצע קרש לגיחות הטעייה בציר הצפוני

 של סיני מרפיח לקנטרה.
 בסך הכל ביצעו מטוסי ה־ T 7.6 גיחות צילום במלחמת קרש, בהן

T.7 ר ר FR.9 גלוסטר מטאו  גלוסטר מטאו
 M הגלוסטר מטאור FR.9 נועד במקורו לשמש כמטוס סיור וצילום
 ן חמוש, לטווחים טקטיים. הוא מצויד בציוד צילום, בחרטום מיוחד
 בעל חלונות לפנים ולצדדים. יחר עם כך חימושו המלא, בן

 ארבעת התותחים נשמר.
 שבעה מטוסים מהגם זה נרכשו על ירי חיל האויר הישראלי מחברת
 פלייט רפיולינג הבריטית (בה שמשו במטוסי ניסוי למערכות
 תדלוק ומטרות ירי). המטוסים שופצו והוכנסו לשרות טייסת הסילון
 הראשונה באמצע שנות החמישים. מטוס מטאור מדגם FR.9 (מספר
 36) זכה גם להיות מטוס הסילון הראשון של חיל־האויר שרשם הפלה
 בקרב אויר. בקיץ שנת 1955, עם גבור המתח בחזית המצרית, הועב-
 רו מספר מטוסי מטאור של הטייסת ברמת־דוד לחצור והועמדו
 בכוננות 5 רקות להזנקה. ב־1 בספטמבר 1955 הוזנקו שני מטוסים,
 ואחר מהם, מטאור מרגם FR.9, הפיל שני מטוסי ומפייר מצריים

.(F.8 המטאור המלווה היה מהגם) 
 בתקופת מבצע קדש שימשו מטוסי המטאור מרגם זה לסיור מקרים
 לפני הכוחות, ולצילום טקטי, לבד מהשימוש בהם לתקיפת מטרות
 קרקעיות. לאחר תקופת שרות קצרה יחסית הועברו כל המטוסים

 למשימות קרב ושימשו במטוסי הסבה.
; 

FR.9 גלוסטר מטאור 
 סוג המטוס: מטוס קרב הו־מנועי. ביצועים - מהירות מירבית: 514
 ארץ המוצא: בריטניה קמ״ש, שיוט: 477 קשר. שיעור נסיקה:
 מנוע: 2 רולס־רויס ררוונט בעלי רהף 7000 רגל/רקה, סייג רום: 40,000

 של 1585 ק״ג כ״א. רגל. טווח: 1140 ק״מ.
 חימוש: 4 תותחי 20 מ"מ, 2 פצצות

 450 ק״ג, 4 רקטות HVAR "5 מימדים - מוטה: 11.33 מטר, אורח
 משקלים - משקל ריק: 4820 ק״ג, 13.6 מטר, גובה: 4.22 מטר, שטח

 משקל מירבי: 8660 ק״ג בנף: 32.5 מ״ר.

 גיחה שנערכה ב־30 באוקטובר 1956 לצילום מערכי הצבא המצרי
 בג׳בל ליבני וביר חמה. ב־21 באוקטובר יצא מטאור T.7 בודה לצלם
 את בסיס האויר H-3 בעיראק. יום לאחר מכן החנק אחד המטוסים

 לגיחה מעל ריכוזי רכב מצריים בג׳בל ליבני.
 כאשר נכנסו מטוסי הווטור והמית׳ לצילום הוצאו מטוסי המטאור

 דגם T.7 ממערך הצילום. מטוס אחד נמצא בקו המטוסים בחצרים.

T.7 גלוסטר מטאור 
 סוג מטוס: מטוס קרב דו־מנועי מוסב ביצועים - מהירות מירבית: 516
 לצילום קשר, שיוט: 359 קשר. שיעורנסיקה:
 ארץ המוצא: בריטניה 9000 רגל/רקה, סייג רום: 42,000

 מנוע: 2 רולס־רויס ררוונט בעלי רחף רגל. טווח: 1140 ק"מ.
 של 1585 ק״ג ס״א.

 חימוש: אין מימרים ־ מוטה: 11.33 מטר, אורד:
 משקלים - משקל ריק: 4820 ק״ג, 13.6 מטר, גובה: 4.22 מטר, שטח

 משקל מירבי: 8660 ק״ג כנף: 32.5 מ״ר.
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 • לבד מ־60 מטוסי הקרב מדגם ראסו מיסטר IVA, אשר נרכשו ערב
 | מבצע קדש, רכש חיל האויר הישראלי גם מטוס נוסף שנוער לצי-
 לום טקטי. בתא מיוחר שנקבע בגוף המטוס מאחורי תא הטייס
 (במקום כוורת רקטות או מיכל הלק) הותקנו מצלמות לצילום אנכי.
 המטוס נכנס לשרות "טייסת הקרב הראשונה״ בחצור (מטוס שני

 הותקן לצילום אחרי מבצע קרש).
 ב־28 באוקטובר 1956, יום לפני שהחל המבצע בסיני, יצא המטוס
 מלווה במיסטר נוסף של הטייסת, לצילום איזור המתלה. מטרת
 הטיסה היתה לזהות ולצלם פעילות של הצבא המצרי באיזור ההצנ־
 חה. ב־29 באוקטובר הוא יצא זמן קצר לפני שעת הש׳ כדי לצלם שוב
 את האיזור. לאחר מבצע קדש יצאו שני מטוסי המיסטר(מספריהם

IVA דאסו מיסטר 
 92 ו־94) לצילום מערכי הצבא המצרי בסיני ובין השאר צילם המיס־
 טר את התחלת בנייתם של השדות בג׳בל ליבני וביר גפגפה. לאחר
 שנכנסו מטוסי המירז' לשרות טייסת הקרב הראשונה(אפריל 1962)
 הועברו שני מטוסי מיסטר צילום לטייסת"הכנף המעופפת״ שפעלה
 מתל נוף. שני מטוסי המיסטר לצילום, המשיכו עוד תקופת מה
 לצאת לטיסות צילום אולם הוא הוצא ממשימות אלה לאחר רכישת

 הווטור והמירז׳ לצילום.

IVA דאסו מיסטר 
 סוג המטוס: מטוס קרב מוסב לצילום. ביצועים

 ארץ המוצא: צרפת.
 מנוע: היספנו סואיזה וורדן 350, בעל

 דהף של 3400 ק״ג.
 חימוש: 2 תותחי 20 מ"מ, 12 רקיטות
 105 מ״מ, 2 כוורות 68 מ"מ, 2

 פצצות 250/ 500 ק״ג, 4 70 ק״ג.
 משקלים - משקל ריק: 5875 ק״ג,

 משקל מירבי: 9820 ק״ג.

 מהירות מירבית: 604
 קשר, שיוט: 424 קשר, שיעור נסיקה:
 29,000 רגל/רקה, סייג רום: 58,000

 רגל, טווח: 1014 ק״מ.

 מימהים - מוטה: 11.12 מטר, אורה
 12.9 מטר, גובה: 4.5 מטר, שטח כנף:

 32 מ״ר.

IIN/IIB וטור ן ו ו ד אויאסי  סי
 • חיל־האויד הישראלי הפעיל באופן מבצעי את כל דגמי הווטור
 ן שיוצרו על ידי חברת סיד אויאסיון(מקודם SNCSO ). אחד מדג-
 מים אלה היה ווטור IIB, מטוס הפצצה שהוסב בישראל כדי
 לשמש למטרות צילום איסטרטגי ארור־טווח. דגם זה נבהל מדגמים
 אחרים של הווטור בחרטומו המזוגג(בו ישב מפעיל/נווט) ובהיעדר
 תותחים. בארץ הוא הותאם לנשיאת טילי"שפריר״ להגנה עצמית.
 המטוס נשא בגחונו שלוש מצלמות מדגמים שונים וכן פצצות
 תאורה למבצעי צילום ליליים. בסר הכל נרכשו 4 מטוסים מדגם זה
 שהופעלו על ידי טייסת ״אבירי הצפון״ מרמת דוד. מטוסים אלה
 קיבלו את המספרים 31, 33, 35, ו־37, והראשונים בהם הגיעו לארץ
 בשנת 1960. מטוסי הווטור 118 היו משך השנים שקדמו למלחמת
 ששת הימים מטוסי הצילום העיקריים של חיל האויר. מתוך 4 המטו-
 סים, שרד רק אחד- מטוס 33 ״האח הגדול״. שניים(35, 37) התרסקו
 בתאונות ואחד(31) אבד במשימה מעל מפרץ סואץ. בעקבות אובדן
 המטוסים הוחלט להסב שניים ממטוסי הווטור IIN כמטוסי צילום.
 מטוס מספר 66, שכונה ״ערפד״, הותאם לנשיאת שלוש מצלמות
 בתא הפצצות שבגחונו. כמו כן הוסב לצילום מטוס ווטור מספר 70

 שכונה ״פנטומס״. מטוס 33 ומטוס 70 מוצגים בחצרים.
 ע

IIN/IIB סיד אויאסיון ווטור 
 סוג המטוס: מטוס צילום ארור טווח.

 ארץ המוצא: צרפת
 מנוע: 2 סנקמה אטאר 3-101E בעלי

 דחף מירבי של 3500 ק״ג כ״א.
 חימוש: פצצות 20 או 500 ק״ג, 2

 טילי אויר־אויר מסוג שפריר.
 משקלים - משקל ריק: 10,500 ק״ג,

 משקל מירבי: 21,000 ק״ג

 ביצועים - מהירות מירבית: 601
 קשר, שיוט: 484 קשר. שיעור נסיקה:
 11,200 רגל/דקה, טווח: סייג רום:

 49,000 רגל. טווח: 2574 ק"מ.

 מימדים - מוטה: 15.1 מטר, אורד:
 17.25 מטר, גובה: 4.77 מטר, שטח

 כנף: 45 מ״ר,
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ד IIICJ שחק ר  דאסו מי

 דאסו מירד
 סוג המטוס: מטוס לצילום טקטי.

 ארץ המוצא: צרפת.
 מנוע: סנקמה אטאר 0% בעל דחף של

 4280 ק״ג(6400 במבער).
 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ"מ, טילי
 א״א שפריר 1 או 2, סיידוינדר לדג־

 מיהם.
 משקלים- משקל ריק: 5915 ק״ג,

 משקל מירבי: 11,800 ק״ג.

 IIICJ ״שחק״
 ביצועים - מהירות מירבית: 1203
 קשר (מאד 2.1 בגובה פני הים),
 שיעור נסיקה: 30,000 רגל/דקה,
 סייג רום: 59,000 רגל, טווח: 1350

 ק״מ•

 מימדים - מוטה: 8.22 מטר, אורד
 14.8 מטר, גובה: 4.25 מטר, שטח

 כנף: 34.8 מ״ר.

 H במשך כל שנות קיומו, הפעיל חיל האויר הישראלי מטוסי קרב
 | של הקו הראשון גם במטוסי צילום. זמן קצר לאחר רכש מטוסי
 המית׳ הוחלט להסב אחד המטוסים הראשונים לנשיאת מצלמות.
 המטוס(53) שהופעל בטייסת הקרב הראשונה, הוסב ביחידת הפיתוח
 של החיל לנשיאת מערכת ״תרמיל״. הוא ניזוק בטיסתו המבצעית

 השניה אולם נבנה מחדש והוחזר לשרות כמטוס קרב.
 בשנים הבאות הזמין חיל האויר מחברת דאסו שני מטוסי צילום
 מיוחדים (מספריהם היו 98 ו־99 והם כונו בשל כך ״התשעימים״).
 במקביל הותאמו מטוסים אחרים (בהם מירז׳ים מספר 41, 58 ו־59)
 לנשיאת חרטומי צילום מודולריים. אלה נשאו מערכות שכונו ״תר-
 מיל״, ״שפופרת״, ״תשבץ״, ״מושל״ ו״צניעות״. כמו כן פותח חרטום

 אוניברסלי שהתאים לסוגים שונים של מצלמות.
 מטוסי המירז׳ לצילום הופעלו בטייסת"העטלף״ ויצאו במשך כשבע
 שנים למשימות ארוכות טווה וממושכות, במרחבי המזרח התיכון.
 בין מטרותיהם היו בסיסי אויר, ים ויבשה, סוללות ומפעלי טילים
 ועוד. בדרך כלל הם טסו בזוגות (2 מטוסי צילום) או מטוס צילום
 אחד ומטוס ליווי חמוש. פעולת המירז׳ים בטייסת ״העטלף״ נמשכה
 עד שזו הסבה למטוסי פנטום בשנת 1970. אז הועברו מטוסי הצילום

 לתפעולן של טייסת הקרב הראשונה וטייסת הסילון הראשונה.
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גלס 4־RF פנטום 2 קורנס נל־דו  מקדו
 ן חיל האויר הישראלי הפעיל מספר דגמים של מטוסי מקדונל־
 | דוגלס פנטום 2, למשימות צילום וביון לטווח ארוך. 6 מטוסים
 ראשונים מדגם 4E־RF נרכשו בתכנית הרכש הראשונה, יחד עם
 44 מטוסי קרב, אולם לא נמסרו אלא בקיץ 1970. בשל כך החליט

F-4E (37,19) - חיל האויר להסב שני מטוסי קרב תקניים מדגם 
 כמטוסי צילום. לאחר מלחמת ההתשה הסכימה ארה״ב להשאיל
 לישראל שני מטוסי צילום מדגם RF-4C ואלה הופעלו על ידי טייסת
 69 כשנה. הם הוחזרו לארה״ב עם הגעת 6 מטוסי RF-4E. חיל האויר
 הישראלי רכש בסך הכל 12 מטוסים מדגם RF-4E :6 מטוסים מדגם

 זה נמסרו לחיל־האויר בסוף 1970 במסגרת עסקת הרכש הראשונה.
 6 מטוסים נוספים הגיעו בשנים 75־1976 בעסקות שנחתמו לאחר
 מכן. דגם זה נושא בחרטומו מצלמות וחיישנים אחרים במקום
 התותח הרב־קני, וכן מכ״ם מדגם שונה. למטוס יכולת צילום מקוב־
 לת וכן צילום מכ״ם והעברת מידע בזמן אמיתי. הדגמים המקוריים

 שהיו ללא חימוש, הוסבו בארץ לנשיאת 4 טילי אויר־אויר.
 אחרי מלחמת יום כיפור עלה צורך מבצעי במצלמה שתוכל לצלם
 מטרות מטווח ארוך במיוחד. חיל האויר הזמין מחברת ג׳נרל דיינמי־
 קס מארז צילום שסומל 0-139 (כונה בישראל ״מפלס"- צילום

 תחתון), ובו מצלמה ארוכת־מוקר מסוג HIAC-1. אולם הדבר פגע
 בכושר התמרון של המטוס ובביצועיו, והוחלט להתקין את המצלמה
 בחרטום המטוס. לשם כך תוכנן דגם 4X־F, שפיתוהו נפסק משיקו-
 לים טכניים. בעקבות כך הוחלט על פיתוח מופשט יותר. בדצמבר
RF4־E(S) 1974 החלה הסבת מטוס קרב כאבטיפוס לדגם החדש 
 ולאחר מכן הוסבו עוד שני מטוסים. במכלול המכונה "שבלול״
 הותקנו לבד מהמצלמה הגדולה בחרטום גם מצלמה אנכית מסוג
 KS-87. המטוס (צילום במרכז) מסוגל לצלם אלכסונית מעשרות

 קילומטרים ללא סיכון הצוות. מטוסי הפנטום לצילום הופעלו כטיי-
 סות ״הפטישים״, ״העטלף״, ״האחת" ו״כתומי הזנב״(צילום עליון).

 v מקדונל־דוגלם RF-4E פנטום 2 ״קורנס״
 סוג המטוס: מטוס צילום וביון.

 ארץ המוצא: ארה״ב
,J79-GE-17 מנוע: 2 גינרל אלקטריק 
 בעלי דחף של 5385 ק״ג כ״א(8120

 ק״ג במבער אחורי).
 חימוש: 2 טילי סיירווינרר, שפריר

 או פיתון.
 משקלים - משקל ריק: 13,760 ק״ג,

 משקל מירבי: 26,000 ק״ג.

11!. 
 ביצועים - מהירות מירבית: מאך
 2.27 בגובה 40,000 רגל, שיוט: 508
 קשר. שיעור נסיקה: 30,000
 רגל/רקה, סייג רום: 58,000 רגל.

 טווח: 3700 ק״מ.

 מימיים - מוטה: 11.68 מטר, אורך:
 18.99 מטר, גובה: 5.00 מטר, שטח

 כנף: 49.24 מ״ר.
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 ן עם הוצאתם של מטוסי המירז׳ משרות היל האויר הישראלי
 ן בשנת 1981, נותרו בחיל מערכות צילום מיוהדות שפותחו עבור
 מטוסים אלה, והוחלט להשמישן על ירי התאמתן למטוס הכפיר
 שסומל כפיר CR. הסבת המטוסים ממטוסי קרב למטוסי צילום חייבה
 שינויים רבתיים במבנה המטוס ובמיוחד בחלקו הקדמי. היה צורך
 לטפל גם בתזוזת מרכז הכובד לפנים על ידי העברת מערכות שונות
 לאחור. לבר מאלה הוחלט להסיר את התותחים התקניים ולהתקין
 במקומם מיכלי הלק. השינויים נערכו בלהק ציור בחיל האויר. שני
 מטוסים הוסבו לנשיאת המערכות: מטוסים מספר 419 ו־451. מטו-
 סים אלה, שהופעלו לפני כן בטייסת הקרב הראשונה וטייסת ״הצר-
 עה״, הועברו לטייסת ״התוכי המנפץ״ ו״שומרי הערבה״. המטוסים

ר CR מקדונל־דוגלס F-15 איגל 2 בז ת בפי רי י ה האו  התעשי

 נשאו טילי אויר־אויר מסוג סיידווינדר, שפריר 2 או פיתון 3 להגנה
 עצמית. לאחר מכן הותאמו למטוסים גם מערכות הצילום"מושל״,

 תשבץ״, תרמיל״ ו״צניעות״ שנישאו בחרטום מוארך מיוחד.
 שני מטוסי הכפיר לצילום, שנצבעו באפור לעליונות אוירית,
 השתתפו במשימות מבצעיות רבות בשמי לבנון וסוריה, ביצעו משי-

 מות צילום בטווחים טקטיים.
 מטוס כפיר CR (מספר 451) המכונה ״פריזמה״ מוצג כחצרים.

 ן כמו במטוסי קרב אחרים של הקו הראשון, החליט חיל האויר
 | הישראלי להשתמש כמטוסי N־F-15 לא רק כמטוסים לעליונות
 אוירית או לתקיפת מטרות רחוקות, אלא גם כמטוסי צילום.
 הפעילות בנושא זה החלה בראשית שנות השמונים. בשנת 1983
 הועבר מטוס ראשון מדגם 15B־F ליחירת האחזקה האוירית כהי
 לשמש אבטיפוס להסבת המטוס לנשיאת מערכות הצילום. ככל
 הירוע המערכות זהות או הומות לאלה הנישאות על ירי מטוסי הפנ-
 טום בהגמי הצילום. לאחר השלמת התכנון והניסויים הוכרז המטוס

 מבצעי ומספר מטוסים נוספים מרגם F-15B הועברו להסבה.
 המטוסים מופעלים כיום על ירי טייסת ״כפולי הזנב״ מתל נוף.

 מטוסי"בז־צילום״ נועדו לשמש מטוסי צילום איסטרטגיים ולפעול
 בטווחים ארוכים. המטוסים יוצאים בדרך כלל בזוגות (שני מטוסי
 צילום או מטוס צילום ומטוס קרב מלווה). במשימות אלה הם נוש־
 אים טילי אויר־אויר להגנה עצמית ומערכות לוחמה־אלקטרונית

 כדי לשבש מערכות קורנות.
 מטוסי בז־צילום השתתפו במספר רב של משימות צילום ארוכות

 טווח, תוך שהם מתודלקים באויר בדרכם למטרות ומהן.

CR התעשיה האוירית כפיר 
 סוג ־מטוס: מטוס צילום טקטי חד־

 מושבי.
 ארץ המוצא: ישראל

 מנוע: ג׳נרל אלקטריק J-79-JIE בעל
 רחף של 5400 ק״ג(8120 ק״ג במב-

 ער).
 חימוש: 2 או 4 טילי א״א סיירווינרר,
 שפריר 2 ופיתון 3 מתהת לכנפיים.

 משקלים- משקל ריק: 7280 ק״ג,

 משקל מירבי: 16,200 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: מאר 2.3
 בגובה 36,100 רגל. שיעור נסיקה:
 45,950 רגל/רקה, זום: 75,000 רגל,
 סייג רום: 55,000 רגל. טווח: 3232

 ק׳׳מ.
 מימיים- מוטה: 8.22 מטר, אורך:
 16,65 מטר, גובה: 4.55 מטר, שטח

 כנף: 34.8 מ״ר.
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 סוג המטוס: מטוס צילום ארור־טווח.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: 2 פראט אנר וויטני
 OO!־F10O-PW בעלי רהף של 11,340

 ק״ג כ״א.
 חימוש: תותח M-61A1 20 מ"מ, 4
 טילי א״א ספראו, 4 טילי א״א סיידו־

 ו־נרר או פיתון.
 משקלים - משקל ריק: 11,923 ק״ג,

 מקדונל־דוגלס 15־F איגל 2 ״בז״
 משקל מירבי: 24,913 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירב־ת: מאר 2.5
 בגובה 36,090 רגל, שיוט: 542 קשר,
 טווה: 4800 ק״מ מירבי, שיעור נסי-

 קה: סייג רום: 65,000 רגל.

 מימרים - מוטה: 13.05 מטר, אורך:
 19.43 מטר, גובה: 5.63 מטר, שטח

 בנף: 56.50 מ״ר.

י צילום - סילון 55 ס  מסו



| j (•׳ ׳ 
 ן

 ן מטוס דוגלם ׳׳דקוטה" הופעל בחיל האויר הישראלי במשימות
 ן רבות ושונות. בין אלה הוא נוסה במשגר טילי אויר־קרקע מסוג
 ״לוז״ שפותחו על ידי רפא׳׳ל בשנות החמישים, מטוס להנחתת
 ג׳יפים וסירות ועור. בין הדגמים שהיו בשרות היו גם מספר מטוסים
 אשר שימשו במטוסי ממסר לרשתות קשר ובין המפקדות, ומטוסים
 שהיו במשימות ביון ארוכות טווח. כמו כן הוסבו מספר מטוסים כדי
 לשמש מטוסי ביון אלקטרוני (ELINT ) וביון אותות (SIGINT). הדקו־
 טות המוסבות נשאו מסרים בתא הנוסעים בהם נקבעו מספר רב של
 מערכות לקליטת תשדורות ושיבושן. מטוסי לוחמה אלקטרונית
 אלה, יצאו למשימות רבות לאויר קווי האויב ומעבר להם. ערב
 מבצע ״מוקד״ הופעלו המטוסים לשיבוש מערכות המכ״ם של סול־

גלס 47־DC-3/C דקוטה ץ דו  ג׳נרל דיינמיקס F-16 נ
 ן חיל האויר הישראלי מפעיל שני סוגים של מטוסי צילום: מטו-
 ן סים ייעודיים או מוסבים (הנושאים את המצלמות בחרטום או
 בגוף המטוס) וכן מארזי צילום המותאמים למטוסי קרב תקניים.
 אחר המטוסים אשר הותאם לנשיאת מארזים חיצוניים הוא ה־16-ק
 לדגמיו. מטוס ה־16-ק מסוגל לשאת שני סוגים של מארזי צילום:
 מארז אלקטדו־אופטי ומארז מכ״ם SAR. מארז צילום אלקטרו־אופטי
 המכונה LOROP, פותח על ידי חברת אל־אופ והוא זהה במימדיו
 למיכל הגחון התקני של ה־ F-16. הוא כולל מצלמת וידאו בעלת ציר
 מסתובב, המסוגלת לצלם ולהעביר את הנתונים הגולמיים לפענוח
 לאחר הנחיתה או לשדר אותם בזמן אמיתי, במהלר הטיסה, לתחנת
 בקרה קרקעית. מטוסי F-16 נושאים גם מארז מכ״ם SAR מסוג
 EL/M-2060P, מתוצרת אלתא. מערכת זו תוכננה ״לצלם" מטרות

 בלילה, בערפל ובכל מזג־אויר ולהעביר את הצילומים בזמן אמיתי
 לתחנת קרקע (GES). שילוב שתי המערכות נותן למפקרים יכולת

 לעקוב ברציפות אחר פעילות האויב ולהיעדר לקראתה.
 מספר טייסות מפעילות את המארזים לצילום, בין אלה טייסות

 ״אבירי הצפון" ו״עוף החול״.

•yuj״ ujl / 1 

ס קרב (צילום) הד־ ג המטוס: מטו  סו
.  מושבי

 ארץ המוצא: ארה״ב.
י נ ט י ו ר ו ט אנ א ר : 1 פ ע ו נ  מ

ל 6654  FIOO-PW-IOO בעל רחף ש
 ק״ג(10,809 ק״ג במבער).

י ל י ח M-6IAI 20 מ״מ, ט ת ו  חימוש: ת
נחים במשקל ם מו י ל טי ת ו ו  א״א, פצצ

ל של 6894 ק״ג. ל ו  כ

 גינרל דיינמיקס F-16 נץ־צילו•
ל ריק: 7364 ק״ג, ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

ל מירבי: 16,057 ק״ג. ק ש  מ
 ביצועים - מהירות מירב־ת: מאד 1.95
ר נסיקה: עו  בגובה 36,000 רגל. שי

יג רום: 62,000  52.000 רגל/דקה. סי
 רגל, טווח: 3890 ק"מ.

ם - מוטה: 9.45 מטר, אורד: י י מ י  מ

 15.01 מטר, גובה: 5.09 מטר, שטח
 כנף: 27.87 מ״ר.

 לות SA-2 ומערכות קורנות אחרות. כמו כן הופעלו מטוסי הדקוטה
 בתקופת מלחמת ההתשה וגם במלחמות שנערכו לאחר מכן במשי-
 מות ביון ושיבוש. מטוסי הרקוטה הוחלפו במשימות אלה על ידי
 מטוסי ״קוקיה״ ו״צופית״ וכן על ידי מטוסי ״ערבה". מטוסי הביון

 היו המטוסים האחרונים שהוצאו משרות במערך מטוסי הדקוטה.

 דוגלס DC-3/C-47 דקוטה
ה (מוסב ל ב ו ס ת ג המטוס: מטו  סו

. ת ל״א) רו־מנועי ו מ י ש מ  ל
 ארץ המוצא: ארה״ב.

י נ ט י ו ר ו ט אנ א ר : 2 פ ע ו נ  מ
ל י הספק ש ל ע  R-18230-92 רר־אלי, ב

 1200 כ״ס כ״א.

ל ריק: 7698 ק״ג, ק ש ם - מ י ל ק ש  מ
: 11,794 ק״ג. י ב ר י מ ל ק ש  מ

 •ן| IU ו
ם - מהירות מירבית: 199 עי צו  בי
ר נסיקה: ו ע  קשר, שיוט: 156 קשר. שי
ג רום: 22,300 י  1130 רגל/רקה, סי

ל. טווח: 2414 ק"מ.  רג

ח ר ו ם - מוטה: 28.96 מטר, א י י מ י  מ
 19.65 מטר, גובה: 5.16 מטר, שטח

 כנף: 91.69 מ״ר.

לום - סילון י צי ס ו ט  56 מ



 ן הגרומן OV-1D מוהוק הוא מטוס ביון ומשימות מיוחדות שפותח
 ן עבור צבא ארה״ב כדי לספק למפקדים בשרה הקרב מידע מודי-
 עיני מעודכן. הוא מצויד במכ״ם גזרת צר (SLAR), המסוגל לסרוק
 את הנתיב בצידי המטוס. בטיסה הבאה של המטוס באותו נתיב, עורך
 מחשב המטוס ״השוואה אלקטרונית״ של הנתונים החדשים לעומת
 הקודמים, ומסמן תזוזה של כוחות, מיקום חדש של מערכות ועור.
 כמו כן מצויד המוהוק במערכת חישה אינפרא־אדומה לגילוי מטרות
 בטווחים ארוכים, במצלמות וחיישנים מיוחרים. המטוס מצטיין

 ביכולתו לפעול בכל מזג־אויר ובלילה.
 שני מטוסים מדגם זה, שכונו ״עטלף״, נרכשו על ידי חיל־האויר
 הישראלי ביישום לקחי מלחמת יום־הכיפורים. חיל־האויר ביקש

ק עטלף  בואינג G־KC97 סטרטופרייטר ענק גרומן ov-1 D מוהו
 ן חיל האויר הישראלי הפעיל את מטוסי הבואינג סטרוטוקרויזר
 ן וסטרטופרייטר, אשר נרכשו מעורפי חברות התעופה וחיל האויר
 האמריקני, במטוסי תובלה, תדלוק ועוד (ראה שם). חלק מן
 המטוסים הוסבו למשימות ממסר, לוחמה אלקטרונית, צילום וביון.
 בתא המטען של המטוס הם נשאו מסרים למערכות האזנה וביון
 אלקטרוני (ELINT) וכן לביון אותות (SIGINT ) ולשיבוש. אהד המטו-
 סים מדגם KC-97G (המטוס מספר 038 שכונה ״מגידו״,
 ורישומו FPU־4X) שימש כמטוס ביון ולוחמה אלקטרונית. הוא נשא
 מערך של אנטנות קליטה ושיבוש ב״בועת״ מערכת התדלוק בגחון.
 מטוס KC-97C נוסף(מספר 31, כונה ״תבור״ ורישומו FPT־4X) הותאם

 לעריכת מדידות טלמטריה.
 מטוס אחר מדגם 97F־KC (מספרו 033, כינויו "ערד", ורישומו
 4X-FPR) הוסב כמטוס צילום וביון לטווח ארוך. הוא נשא, לבד מציוד
 הל״א, גם מצלמה אחת בעלת מוקד ארוך שצילמה דרך דלת בצירי
 הגוף. מטוס זה הופל ב־17 בספטמבר 1971 בטיל SA-2 כאשר היה
 במשימת ביון לאורך תעלת סואץ. רק אחד מבין שמונת אנשי צוותו
 ניצל. אחרוני מטוסי ה״ענק״ הוצאו משרות חיל האויר הישראלי

 בשנת 1978.

 בואינג KC-97G סטרטופרייטר"ענק"
 סוג המטוס: מטוס תובלה ארבע״
 מנועי, (מוסב למשימות ל״א ולצי-

 לום )
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: 4 פראט אנד וויטני
 R4360-59B רדיאלי, בעל־ הספק של

 3500 כ״ס כ׳׳א.
 משקלים - משקל ריק: 37,422 ק״ג,

 משקל מירבי: 79,380 ק״ג.

 ב־צוע־ם - מהירות מירבית: 326
 קשר, שיוט: 215 קשר. שיעור נסיקה:
 1104 רגל/רקה, ס־־ג רום: 30,000

 רגל. טווח: 6920 ק"מ.

 מימדים - מוטה: 43.05 מטר, אורד:
 33.63 מטר, גובה: 11.66 מטר, שטח

 כנף: 164.3 מ״ר.

 להקים מערך איסוף נתוני זירה עצמאי, לשם תכנון משימות התקי-
 פה שלו, במקום לסמוך על נתוני מערכת המודיעין הכללית שלא
 שרתה את דרישותיו כראוי. שני המטוסים הופעלו בגף מיוחד

 שהוקם בטייסת תובלה בלוד.
 שרותם של המטוסים בחיל־האויר היה קצר: מטוס אחד נשרף בשעת
 טיפול והוצא משרות, ובעקבותיו גם השני. הם נמכרו לארה״ב ברא-

 שית שנות השמונים.

 סוג המטוס: מטוס ב־ון ואיסוף טקטי,
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: 2 לייקומ־נג T-53-L-15, בעלי
 הספק של 1150 כ״ס כ״א.

 חימוש: אין(ברגם שהופעל בארץ).
 משקלים - ריק: 4704 ק״ג, מירבי:

 6985 ק״ג.

 גרומן ם ov-1 מוהוק ״עטלף״
 ביצועים- מהירות מירבית: 267
 קשר, שיוט: 242 קשר. ש־עור נסיקה:
 2676 רגל/דקה, ס־יג רום: 30,000

 רגל. טווח: 710 ק"מ.
 מימיים - מוטה: 12.80 מטר, אורך:
 12.5 מטר, גובה: 3.86 מטר, שטח

 כנף: 30.65 מ״ר.

י ביון ול׳׳א ס ו ס  מ



d הוא מטוס תובלה רו־מנועי, המצטיין בכושר o ־ 2 8 b ־ i ן הדורנייה 
 | ההמראה והנחיתה הקצר שלו ובביצועיו. הוא פותח על ידי מהנד-
d החד־מנועי, כמטוס בעל שני מנו- o - 2  סי חברת דורנייה מדגם 7
 עים הקבועים על מבנה בצירי תא הטייס, תוך שימוש בחלק ניכר
 ממבנהו, כנפיו וזנבו של המטוס החר־מנועי. אבטיפוס המטוס המריא
 לראשונה ב־29 באפריל 1959. ראשון המטוסים מדגם זה, הופעל על
 ידי משטרת ישראל, ולאחר תקופת מה הועבר לחיל־האויר, ובעקבו־

 תיו נתקבלו מגרמניה עוד 24 מטוסים מדגם זה.
d נכנס לשרות חיל האויר הישראלי החל מפברואר o - 2  הדורנייה 8
 1971 וכונה ״עגור״. כניסתו של המטוס לשרות נשארה חסויה
 תקופה ארוכה כדי להסתיר את מוצאו מגרמניה. המטוסים הופעלו

202a ר התעשיה האוירית ערבה ו  דורנייה D0-28B1 עג

 על ידי טייסת ״הגמל המעופף" משדה דב בתל־אביב. לאחר תקופת
 מה, בה שימשו המטוסים כמטוסי קישור וסיור, הוסבו חלק ניכר
 מתוכם לנשיאת מערכות תצפית ״שלף״ מיוצבות, לסיוע לכוחות

 קרקע ולטיווח סוללות ארטילריה.
 ה״עגור״ שימש כממסר מוטס ומטוס צילום, וכן למשימות סיור ואח-
 רות במשך שנים ארוכות. המטוסים מדגם זה הוצאו משרות טייסת

 ״הגמל המעופף" בשנת 2005.

 דורנייה D0-28B1 ״עגור״
 סוג המטוס: מטוס קישור וסיור דו־

 מנועי.
 ארץ המוצא: גרמניה.

 מנוע: 2 לייקומינג A-10-540 אופקי,
 בעלי הספק של 290 סייס כ״א.

 חימוש: אין.
 משקלים - משקל ריק: 1800 ק״ג,

 משקל מירב־: 2722 ק״ג.

 ביצועים - מה־רות מירבית: 160
 קשר, שיוט: 130 קשר. שיעור נסיקה:
 1400 רגל/רקה, סייג רום: 19,400

 רגל. טווח: 1235 ק"מ.

 מימרים - מוטה: 13.8 מטר, אורך: 9
 מטר, גובה: 2.8 מטר, שטח כנף: 22.4

 מ״ר.

 ן לבד ממטוסי ערבה המופעלים למשימות תובלה (ראה שם)
 ן הפעיל חיל האויר הישראלי גם מטוסים למשימות ביון אלקטרו־
 ני. התעשיה האוירית הציעה לפתח רגם ללוחמה אלקטרונית,
 כולל שיבוש וחסימה, כבר אחרי מלחמת יום כיפור. ניסויים ראשו-
 נים בהתקנת מערכות ביון על מטוס ערבה, שכללו מכלול df (מכ״ן
 או מגלה כיוון), מערכת APU (יחידת כח עזר) ומתקונים שונים, נעשו
 במטוס ערבה 16, אולם רגם זה לא נכנס לשרות חיל האויר הישרא-
 לי. רק בראשית שנות השמונים, בעקבות לקחי מלחמת של״ג בלב-
 נון, החליט חיל האויר להזמין מטוסי ערבה לביון ולוחמה אלקטרו-
 נית. התעשיה האוירית נערכה להתאמת דגם 202 לנשיאת מנועי
 36־pt6a בעלי הספק גבוה יותר, הגרלת משקל ההמראה, והארכת

 גופו ב־90 ס"מ. מבנה זה נושא כיפות מיוחדות למערכי האנטנות
 בחרטום המטוס ובדלת המטען האחורית.

 ייצור המטוסים (מספרי יצרן 101 - 110) נעשה בארץ אך התקנת
 מערכותיהם נעשתה בארה״ב(בכספי הסיוע אמריקני). 7 מטוסי 202
 ל״א נכנסו לשרות החל מאוקטובר 1983 בטייסת תובלה שפעלה
 מלוד. מטוסי ערבה לדגמיהם, הוצאו משרות חיל האויר בשנת 2004.

> 

ה האוירית ״ערבה״  התעשי
 סוג המטוס: מטוס רו־מנועי לביון ביצועים - מהירות מירבית: 176
 אלקטרוני. קשר, שיוט: 167 קשר, שיעור נסיקה:
 ארץ המוצא: ישראל. 1300 רגל/רקה, סייג רום: 25,000

 מנוע: 2 פראט אנד וייטני אוף קנדה רגל, טווח: 1306 ק"מ.
 pt6a-36, בעלי הספק של 750 כ״ס

 כ״א. מימרים- מוטה: 20.96 מטר, אורח
 חימוש: אין. 13.03 מטר, גובה: 5.21 מטר, שטח

 משקלים - משקל ריק: 4000 ק״ג, כנף: 43.68 מ״ר.
 משקל מירבי: 7710 ק״ג.



 ן ביצ׳קרפט rc-12d הוא מטוס דו־מנועי המיועד למשימות ביון
 ן אלקטרוני. הוא פותח במיוחד עבור צבא ארה׳׳ב לפעולה בזירות
 הקרב באירופה ובאסיה. זהו למעשה רגם צבאי של מטוס המנה־
 לים קינג אייר a200ct, אשר הותאם לנשיאת מסרים ומערכות ביון.
 לשם כך נוספו לו אנטנות במיכלי קצות כנף, ואחרות הותקנו בחר-
 טום, בזנב המטוס ובכנפיו. חיל האויר הישראלי רכש בראשית שנות
 השמונים שבעה מטוסים מדגם זה, שהחלו להגיע לארץ בשנת 1984
 (הם קיבלו רישום אזרחי בקבוצת -4x-fs וספרות בקבוצת 900).
 הביצ׳קרפט rc-12d נושא את מערכת הביון המכונה בצבא ארה״ב
 ״גארדרייל״, אולם בישראל עברה המערכת הבסיסית שינויים במכ-
 שור והתאמות לזירות הפעולה של צה׳׳ל. לפי מקורות זרים, המער־

 ביצ׳סרפט rc-12d סלנג אייר סוסיה ביצ׳קרפט B200 סינג אייר צופית

 כת האלקטרונית כוללת מקלטים ומערכות זיהוי של שידורים
 בתחומי תדר שונים, כולל מערכות טילים, מערכות תקשורת ועור.
 המירע הנקלט משמש לערכון בסיס הנתונים וניתן לשדר אותו בזמן
 אמת לתחנות קרקע, תוך כדי טיסות הסריקה לאורך נתיב מסוים.
 מטוסי ה״קוקיה״ נוערו למלא חלק ממשימות מטוסי הביון מסוג"מו־

 חוק״(ראה שם) שהוצאו משרות.

 V ביצ׳קרפט RC-12D קינג אייר "קוקיה״
 סוג המטוס: מטוס ביון ואיסוף נתו-

 נים.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

PT6A-42 מנוע: 2 פראט אנד וו־טני 
 בעלי הספק של 850 כ״ס כ״א.

 חימוש: אין.
 משקלים- משקל ריק: 3564 ק״ג,

 משקל מירבי: 6804 ק״ג.

VI׳ 
 ביצועים- מהירות מירבית: 265
 קשר, שיוט: 254 קשר. שיעור נסיקה:
 2450 רגל/דקה, סייג רום: 35,000

 רגל. טווח: 3317 ק"מ.

ים- מוטה: 17.25 מטר, אורך:  מימי
 13.34 מטר, גובה: 4.57 מטר, שטח

 סנף: 28.15 מ״ר.

 ן בראשית שנת 2000 החליט חיל האויר הישראלי, לאמץ את
 | מטוס הביצ׳קרפט B200 קינג אייר, כמטוס התקני למספר משי-
 מות. לשם כך נרכשו מספר רגמים של מטוסים, המבוססים על
 מטוס המנהלים הפופולרי, ואלה משמשים למשימות תובלה, הררכה

 וביון.
 עד שנת 2004 נחתמו חמש עיסקות לרכישת מטוסים מדגם זה והן
 קיבלו שמות מ״צופית 1״ עד ״צופית 5״. בין רגמים אלה: צופית 1:
 רגם B200 - 4 מטוסים נקלטו בשנת 1990 בטייסת ״הגמל המעופף״
 והוסבו למשימות ביון. צופית 2: דגם b200t - 5 מטוסים מרגם זה
 נכנסו לשרות החל משנת 2001. צופית 3: רגם b200ct - 5 מטוסים
 מרגם זה נרכשו ומשמשים לביון. צופית 4: דגם b200t . צופית 5:
 דגם B200. 3 מטוסים נרכשו כרי להחליף את מטוסי ה״זמיר״ באקד-
 מיה לטיסה. ראשון מטוסי ה״צופית 2״ הגיע לישראל ב־27 בספטמ-
 בר 2000. זהו רגם משופר של המטוס המסוגל לטוס למרחק רב יותר
 או לשהות זמן ממושך יותר באויר, הורות למיכלי הרלק בקצות
 כנפיו ומנועיו המשופרים. ישראל הודיעה על רצונה לרכוש עור 14
 מטוסים מרגם זה (כולל מטוסים מרגם b200ct בעלי רלת הטענה

 רחבה יותר). כמו כן נרכשו שני מטוסי קינג אייר בשוק האזרחי.

 ביצ׳קרפט B200 קינג אייר ״צופית 2״
 סוג המטוס: מטוס הסבה, הררסה ביון

 ואיסוף נתונים.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

PT6A-42 י וויטני  מנוע: 2 פראט אנ
 בעלי הספק של 850 כייס כ״א.

 משקלים - משקל ריק: 3564 ק״ג,
 משקל מירבי: 6804 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 265
 קשר, שיוט: 254 קשר. שיעור נסיקה:
 2450 רגל/רקה, סייג רום: 35,000

 רגל. טווח: 2880 ק"מ.
 מימיים - מוטה: 17.25 מטר, אורך:
 13.34 מטר, גובה: 4.57 מטר, שטח

 כנף: 28.15 מ״ר.



 ן מטוסי בואינג 707 לרגמיהם, משמשים בחיל האויר הישראלי
 | למשימות תובלה, הטסת נוסעים ואח״מ ותדלוק אוירי(ראה שם).
 לבד ממשימות אלה מופעלים מטוסי ה־707 מאז שנות השבעים,
 גם במשימות ביון אלקטרוני. בחיל קיימים מספר דגמים של מטוסים
 אלה, המכונים ״ברבור״, ומותאמים למשימות ביון בתחומי תדר
 שונים, כולל ביון מכ״מ, מערכות תקשורת ומערכות בקרה. מטוסים
 גדולים אלה נושאים מערכי אנטנות מעל ומתחת לגופם, בחרטומים
 מעובים במיוחד או ב״לחיים״ בולטים משני צירי החלק הקדמי של
 הגוף. בתור המטוס קבועים מסרים, תיבות השליטה והצגים, ומפעי-
 לים מיומנים סורקים את השידורים ומזהים אותם בעזרת מערכות

 ממוחשבות.

ר גרומן C־E2 הוקאיי דיה ו ב  בואינג 707 בר

 בואינג 7׳
 סוג המטוס: מטוס תובלה ביון ושלי-

 טה אוירית, ארבע־מנועי.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

J73D-3 מנוע: 4 פראט אנד וויטני 
 בעלי דחף של 8165 ק״ג ב״א.

 משקלים - משקל ריק: 64,048 ק״ג,
 משקלמירבי: 151,320 ק״ג.

 "ברבור"
 ביצועים- מהירות מירבית: 544
 קשר, שיוט: 469 קשר. שיעור נסיקה:
 2934 רגל/דקה, סייג רום: 39,000

 רגל. טווח: 9915 ק״מ.
 מימרים- מוטה: 43.4 מטר, אורך:
 46.61 מטר, גובה: 12.93 מטר, שטח

 כנף: 279.63 מ״ר.

E-2c גרומן 
 סוג המטוס: מטוס התרעה ושליטה

 אוירית.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: 2 אליםון T-56-A-427 בעלי
 הספק של 5250 כייס כ״א.

 חימוש: אין.
 משקלים - משקל ריק: 17,265 ק״ג,

 משקל מירבי: 23,556 ק״ג.

 ׳קאיי ״דיה"
 ביצועים - מהירות מירבית: 323
 קשר, שיוט: 268 קשר. שיעור נסיקה:
 4194 רגל/דקה, סייג רום: 30,800
 רגל, טווח: 2583 ק״מ, שהייה 6.1

 שעות.
 מימדים - מוטה: 24.56 מטר, אורך:
 17.54 מטר, גובה: 5.58 מטר, שטח

 כנף: 65.03 מ״ר.

 מטוס־ בואינג 707 של אחר מגפי טייסת התובלה הבינלאומית, יוצ-
 אים ל״משימות סריקה״ ארוכות־טווח כדי לגלות ולפענח שידורים
 בתחומי תדד שונים. בעזרת נתונים אלה נבנית ״תמונת המכ״ם״ של
 מערכות קורנות שונות, והיא מסייעת לתכנון גיחות מטוסי תקיפה.
 דגמים אחרים של המטוס משמשים כמוצבי שליטה אוירית. אלה

 השתתפו ב״מבצע יונתן״ ומבצעים רבים נגר המחבלים.

 ן הגרומן E-2C הוקאיי הוא מטוס התרעה ושליטה אוירית, שפותח
 | במיוחד לצרכי צי ארה״ב. דגם 2C־E שהוזמן על ידי חיל־האויר
 (מכונה ״דיה״), הוסב ממטוס מדגם רומה של צי ארה״ב ומכשורו
 הותאם לפעולה מעל יבשה, כולל מכ״ם מוסב למניעת החזרי־שוא

 מעצמים קרקעיים.
 ארבעה מטוסים מדגם זה נרכשו ונכנסו לשרות בשנת 1981, והם
 הופעלו בטייסת מיוחדת מהצרים. להוקאיי חמישה אנשי צוות - שני
 טייסים ושלושה מפעילי מערכות. הוא מצויר במכ״ם התרעה ומער־
 כת זע״ט מסוג ג׳נרל אלקטריק APS-138 הנישא בתור חיפוי צלחת
 מסתובב על גבו. מערכת זו מצטיינת ביכולת ההבחנה שלה בזמן
 פעולה מעל יבשה, וכן מצויר המטוס במערכות פסיביות מתוצרת
 ״ליטון״ לגילוי והתרעה. במטוס מערכות קשר והעברת נתונים
 למערכת הבקרה והשליטה הקרקעית. מטוסי ההוקאיי הופעלו במשר
 כ־15 שנה למשימות התרעה ושליטה. הם הצטיינו במיוחד במלחמת
 של״ג ואפשרו למפקדים לקבל תמונה אוירית מדויקת על איזור
 הפעולה. מסיבות תקציביות הוצאו המטוסים משרות חיל האויר
 הישראלי, ושלושה מתוכם נמכרו ב־2003 לחיל הים של מכסיקו

 לטיסות מעל המים כדי לאתר מבריחי סמים.

ה או׳רית 60 ר ק םי ב  מ0ו



 • היל האויר הישראלי החליט בראשית שנת 2000 לאמץ את
 | המבנה של מטוסי המנהלים גלפסטרים מדגמי GV-10550, כבסיס
 לפיתוח מטוסים למשימות התרעה, שליטה וב׳׳א-בקרה אוירית,
 ומטוס מ״א - מודיעין אוירי. מבנה המטוס הבסיסי מיוצר על ידי
 גלפסטרים אירוספס בארה״ב, מוסב ע״י לוקהיד מרטין, ומערכות
 האויוניקה שלו פותחו, יוצרו ושולבו על ידי מפעל אלתא. הסכם

 ראשון לרכישת חמישה מטוסים נחתם בדצמבר 2001.
 הדגם הראשון של המטוס, שפותח מה־6550, ומכונה בחיל האויר
 הישראלי ״עיטם״(למטה), נועד להתרעה, שליטה ובקרה אוירית.
.el/ w-2085 הוא מצויד במערכות מכ״ם גילוי ובקרה מסוג אלתא 
 J-STAR. חיל האויר הישראלי רכש שלושה מטוסים מדגם זה. מטוס זה האנטנות של המכ״ם מותקנות בחרטום המטוס ובזנבו וכן בבליטות

AISIS נושא מערכות אלקטרוניות שונות המשולבות במכלול 

 גלפסטרים אירוטפט G-V/G-550 נחשון(עיטם, שביט)

 גלפסטרים אירוספס G-V לנחשון״
 המראה מירכי: 40,370 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: מאך
 0.9. שיוט: מאך 0.8. ש־עור נסיקה:
 4188 רגל/רקה. סייג רום: 41,000
 רגל. טווח: 12,038 ק״מ (ממוצע).

 שהות: 14:38 שעות.
 מ־מרים - מוטה: 28.5 מטר, אורך:
 29.4 מטר, גובה: 7.72 מטר, שטח

 כנף: 105.63 מ״ר.

 סוג המטוס: א. מטוס התרעה, בקרה
 ושליטה

 ב. מטוס ביון אלקטרוני
 ארץ המוצא: ארצות־הברית

 מנוע: 2 טורבו־מניפה ב.מ.וו./רולס
 רויס BR7 10-48 בעלי רחף של 6696

 ק״ג כ״א.
 משקלים - משקל ריק: 21,228 ק״ג,
 מטען משתלם: 2948 ק״ג. משקל

 EL/I-3001 שפותה במיוחד על ידי הברת אלתא, המשמשת קבלן
 ראשי להסבת מערכות המטוס. הוא כולל 12 מערכות ביון תקשורת
 וביון סיגנלים. אנטנות המכ״ם קבועות בגחון המטוס ומביטות מטה,
 לעבר שדה הקרב. הן סורקות את הקרקע בפסי סריקה אלקטרוניים
 תוך כדי טיסת המטוס בגובה רב ובנתיב קבוע. המכ״ם מסוגל לזהות
 את כל ״הגופים הנעים״ על הקרקע - כולל כלי רכב, טנקים וכיו׳׳ב.
 מידע זה מצויר על פני הצגים ומאפשר למפקדים לדעת בזמן אמיתי

 מיוחדות בצירי הגוף. במערכת משולבת גם מערכת זע״ט. מטוס זה
 מצויד במערכות תקשורת לויינית (בקצה מיצב הכיוון) ובמערכות
 העברת מידע מתקדמות. כדי לשלב את המערכות היה צורך בשינ-
 ויים ניכרים במבנה המטוס. חיל האויר רכש שני מטוסים מדגם זה

 והם הוסבו בארה״ב(מבנה והתאמות) ובישראל(מכשור).
 הדגם השני של המטוס המכונה ״שביט״(שני הצילומים משמאל),
 מה מצב הכוחות- ידידותיים ועוינים - בקו המגע וגם לקבל מידע פותח מדגם gv ונועד למשימות ביון בזירת הקרב ברומה למטוסי

 על תנועת כוחות בעורף. המידע נשמר בזכרון המחשב והבקרים יכו-
 לים לקבל את מיקום כוחות האויב, מהירות תנועתם ועוד. המערכת
 יכולה לשמש כמטוס ביון אלקטרוני ארוך־טווח, המסוגל לשהות
 שעות ארוכות בנתיבי הפעולה שלו. מטוסים מסוג זה יוכלו לשאת
 גם מערכות שיבוש אלקטרוניות במארזים מתחת לכנפיים. בניית
 רגם זה החלה בסוף שנת 2004, והמטוס הראשון הגיע למפעלי התע־

 שיה האוירית בנתב״ג ביוני 2005, לשם התקנת מערכותיו.
 מטוסי הנחשון מופעלים על ידי טייסת 122 אשר התמחתה בנושאי
 ל״א וביון אלקטרוני, והפעילה בעבר את מטוסי הדקוטה והערבה.

 הטייסת הוקמה מחדש בשנת 2004 בבסיס האויר נבטים.
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ר ו ט ק ט ס ט נ י ר s-11 א ק ו  פ

 נורת׳ אמריקן AT-6 הרברד

 פו0ז/התע״א CM-170 פוגה מגיסטר

 פ״פר PA-18-150 סופר קב

ק עיט  דוגלס TA-4F סק״הו
 ביס״ט - טייסת מתקדם

 גרוב G-120A1 סנונית
 חברת ״סנונית

ה המידה מקורב  טייסת ״נשר הזהב־ קנ
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 בואינג־סטירמן 17־PT קיידט

 הבואינג־סטירמן רגם 75 הוא ממטוסי האימון הבסיסי, הפופול-
 ריים ביותר בעולם: לא פחות מ־10,346 מטוסים מרגמים שונים

 יוצרו במהלך מלחמת העולם השניה.
 אבטיפוס המטוס המריא לראשונה בשנת 1933 ופותח ברגמי משנה
 רבים. הגם PT-17 קייהט, היה מטוס האימון הבסיסי העיקרי של חיל־
 האויר הישראלי במשך למעלה מ־15 שנה. כמו כן הופעל בארץ דגם
 PT-13 במספרים קטנים. 20 מטוסים מדגם PT-17 נרכשו בארה״ב
 בשלהי מלחמת העצמאות והגיעו לארץ בשנת 1949. מטוסים נוס-
 פים נרכשו אחרי המלחמה. בסך הכל הופעלו בישראל לפחות 48
 מטוסים בבית הספר לטיסה בשרה סירקין וכן בתל־נוף. כוח מנועו
 הרב, מבנהו החזק, ותכונות הטיסה שלו, הקנו לו מעמד מיוחר בין

 מטוסי ההדרכה של החיל,
 למרות בחירת הפוקר

 s-11 (ראה שם).
 במלחמת קרש נצבעו המטו-
 סים בצבעי הסוואה, והטיי־
 סת הופעלה כטייסת קישור,
 לטיסות סיור ומפקדים בסי-
 ני. 25 המטוסים של הטיי-
 סת, ביצעו במבצע קרש 402
 גיחות, וצברו 233 שעות

 טיסה.
 מטוסי סטירמן היו מטוסי
 האירובטיקה הראשונים של
 הצוות האירובטי. שני מטו-
 סים במצב טיסה נמצאים

 במוזיאון חיל־האויר.

 i בואעג־סטיר
 סוג המטוס: מטוס הדרסה בסיסי

 דו־מושבי.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: קונטיננטל R-670-5 רריאלי,
 בעל הספק של 220 כייס.

 חימוש: אין.
 משקלים- משקל ריק: 876 ק״ג,

 מירבי: 1195 ק״ג.

 PT-17 קיידט
 ביצועים- מהירות מירבית: 117
 קשר, שיוט: 83 קשר. שיעור נסיקה:
 840 רגל/רקה, סייג רום: 13,200

 רגל. טווח: 636 ק"מ.

 מימרים- מוטה: 9.8 מטר, אורח 7.56
 מטר, גובה: 2.95 מטר, שטח כנף:

 27.69 מ״ר.
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 הנורת׳ אמריקן AT-6 הרברה לרגמיו השונים, היה מטוס ההדרכה
 המתקדם של חיל־האויר הישראלי במשך למעלה מעשרים שנה.
 הוא שימש גם כ״מפציץ צלילה״ ומטוס תקיפה קל. 17 המטוסים
 הראשונים מדגם AT-6 שהוברחו מארה״ב, הגיעו לארץ באוקטובר
 1948. במלחמת העצמאות פעל ההרברד(כונה בארה״ב טקסן), כמפ־
 ציץ צלילה, נושא פצצות ומקלעים, ודגמים אחדים נשאו מקלען
 אחורי. בארץ היו למעלה מארבעים מטוסים מדגמים שונים, כולל
 דגמי הצי וחיל־האויר האמריקני. 25 מטוסים מדגם AT-6D נרכשו גם
 בצרפת. לאחר המלחמה הועברו המטוסים לבית הספר לטיסה בסיר־
 קין(ואחר כך לתל נוף) ושימשו בשלב ההדרכה המתקדם. 31 מטו-
 סים היו שמישים ביולי 1950. במלחמת קדש הופעלו המטוסים, צבו־

ד ר ב ר ־אמריקן AT-6 ה  נורת׳

 עים בצבעי הסוואה, כמטוסי סיור ותקיפה, בצפון סיני ומרכזו. 20
 מטוסי טייסת המתקדם, השתתפו ב־47 גיחות, וירו כ־320 רקטות.
 ההרברד היה מראשוני המטוסים בצוות האירובטי הראשון. עם
 הוצאתו משרות שימש כמטוס ליווי למטוסי ניסוי במרכז ניסויי

 טיסה בתע״א. 4 מטוסים נמצאים בחצרים, כולל T-6G שנרכש
 בצרפת ב־1978,במצב טיסה.

 i נורת׳־אמרמ

 סוג המטוס: מטוס הדרכה מתקדם
 דו־מושבי בטנדם.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
 מנוע: פראט אגד וויטני
 R-1340-AN-I וואספ רדיאלי, בעל

 הספק של 550 כ״ס.
 חימוש: מקלע בראונינג אחורי, שני
 מקלעי כנף, רקטות ופצצות במשקל

 230 ק״ג.

 AT-6 הרברר
 משקלים- ריק: 1814 ק״ג, מירבי:

 2393 ק״ג.
 ביצועים- מהירות מירבית: 182
 קשר, שיוט: 126 קשר. שיעור נסיקה:
 1643 רגל/דקה, סייג רום: 24,000

 רגל. טווח: 1014 ק״מ.
 מימדים- מוטה: 12.8 מטר, אורך:
 8.99 מטר,גובה: 3.56 מטר, שטח

 כנף: 23.6 מ״ר.
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 הוולטי BT-13 וליאנט הוא מטוס הדרכה בסיסי, בעל כן נסע קבוע
 ותא טייס בטנדם. הוא נכנס לשרות חיל־האויר האמריקני, הצי
 וחילות אחרים במספרים גדולים. ערב פרוץ מלחמת העצמאות
 נרכשו על ידי פעילי הרכש בארה״ב מספר מטוסים מדגם זה. הם
 הועברו מפורקים בתוך מטוסי הקומנדו שהוברחו מארה׳׳ב לצ׳כיה.
 אחד המטוסים הורכב בשרה התעופה זאטץ והוטס כמטוס קישור בין
 השרות השונים בהם פעלו אנשי הרכש. מטוס שני הוטס ארצה במאי
 1948, באחת מטיסות לת״א (להק תובלה אוירית) לארץ. המטוס
 (שקיבל את הסימול ב-62 ולאחר מכן 1001) הורכב בארץ והוכשר
 לטיסה. מטוס זה לא נכנס לשרות כמטוס אימון, אלא שימש כמטוס
 קישור בין בסיסים, כמטוס סיור ולטיסות מפקדים. הוא הופעל בטיי־

ליאנט ולטי BT-1 3 ו  דה־הוילנד קנדה 1־DHC צ׳יפמנק ו

« 1 
 סת הקרב הראשונה(מספרו היה 99) וניזוק בשעת נחיתה ב־5 בדצמ-

 בר 1948. לאחר מכן הועבר להדרכה בבית הספר הטכני בחיפה.
 גם המטוס שהופעל בצ׳כיה הוטס ארצה אולם לא הושמש, ככל

 הידוע, לטיסה. בראשית
 שנות החמישים שופץ מטוס BT-13 עבור קלוב התעופה לישראל,

 אולם לא ידוע אם אכן הופעל במסגרת הקלוב לאימון טייסים.

 i וולטי BT-13 וליאנט
 סוג המטוס: מטוס הדרכה בסיסי,

 דו־מושבי בטנדם.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

R-985-AN-I מנוע: פראט אנר וויטני 
 וואספ ג׳וניור רדיאלי, בעל הספק

 של 450 כייס.
 חימוש: אין.

 משקלים- משקל ריק: 1822 ק״ג,
 מירבי: 2428 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירכיה: 158
 קשר, שיוט: 147 קשר. שיעור נסיקה:
 1160 רגל/דקה, סייג רום: 21,000

 רגל. טווח: 1166 ק״מ.

 מימדים- מוטה: 12.8 מטר, אורך:
 8.78 מטר, גובה: 3.5 מטר, שטח כנף:

 22.2 מ״ר.

 דה־הוילנד קנרה DHC-1 צ׳יפמנק, הוא מטוס הדרכה בסיסי, דו־
 מושבי בטנדם, ובעל כן־נסע קבוע. הוא תוכנן ונבנה ע״י מפעל
 דה־הוילנד בקנדה, כיורשו של מטוס האימון הפופולרי טייגר
 מותי, ונכנס לשרות במספר רב של חילות אויר בעולם. הוא הצטיין
 בביצועיו בתנאי מזג אויר שונים, בראות הטובה מתאי הטייס ובי-
 כולתו לעמוד בהפעלה הקשה של חניכים בשלב הראשון של קורס
 הטיס. חיל האויר הישראלי בחן בראשית שנות החמישים ארבעה
 מטוסי הדרכה בסיסיים עבור בית הספר לטיסה, ובהם הצ׳יפמנק.
 מטוס אהד(מספרו היה 3001) הגיע ארצה במאי 1950 ונבחן באויר
 ועל הקרקע, על ידי צוות מדריכי טיסה ואנשי הנדסה (יחד עמו

 נבחנו גם הפוקר s-11, הסטירמן והבאקרו - ראה שם).
 הצ׳יפמנק נתגלה כמטוס הדרכה מעולה, והצטיין בכושר התמרון
 שלו, הראות מתאי המדריך והחניך, והתאמתו להדרכה בסיסית.
 למרות זאת החליט חיל האויר לא לרכוש אותו, כנראה בשל מחירו
 הגבוה, יחסית לפוקר s-11 אינסטרקטוד שנבחר. הצ׳יפמנק היחיד
 (כונה אורנה/אורי), סבל ממחסור בחלקי חילוף, ושימש לטיסות

 אימון וקישור מהטייסת הקלה ברמלה ובתל־אביב.

 1 רה־הוילנד קנדה DHC-1 צייפמנק
 סוג המטוס: מטוס הדרכה בסיסי,

 דו־מושבי בטנהם.
 ארץ המוצא: קנרה.

 מנוע: דה־הוילנד ג״פסי מייג׳ור 10
 טורי, בעל הספק של 140 כייס.

 משקלים- משקל ריק: 643 ק״ג, מיר-
 כי: 907 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 120
 קשר, שיוט: 103 קשר. שיעור נסיקה:
 840 רגל/רקה, סייג רום: 15,800

 רגל. טווח: 483 ק"מ.

 מימדים- מוטה: 10.5 מטר, אורד:
 7.82 מטר, גובה: 2.16 מטר, שטח

 כנף: 15.98 מ״ר.
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 חיל האויר הישראלי, נכלל בהם גם הפוקר. בדצמבר 1949 הוטס
 לארץ מטוס אחד (רישומו בהולנד היה PH-NBX והוא קיבל את
 המספר 3101 בחיל האויר) והוצג בפני טייסים ומהנדסים של החיל.
 המטוס נבחר לבסוף כמטוס הדרכה (נראה שבשל סידור המושבים
 צד־בצד והמחיר הנמוך של הרכישה). למעלה מ־40 מטוסים מדגם זה
 נרכשו מחברת פוקר בהולנד, פורקו והגיעו לארץ בארגזים. חלק מן
s-11 המטוסים התאים ומוכשר לטיסות לילה ובכל מזג־אויר. הפוקר 
 אינסטרקטור שימש להדרכה בסיסית, טיסות מבנה וניווט, אולם לא
 הצטיין כמטוס הדרכה, בשל מנועו שהיה בעל הספק נמוך מדי,
 מבנהו וכן הנסע השברירי שלו. בשנת 1953 הוצאו המטוסים ממערך
 ההדרכה של בית הספר לטיסה וחלק מהם הועבר לשרות הטייסת

 פוקר s-11 אינטטרקטור

 הפוקר s-11 אינסטרקטור הוא מטוס הדרכה בסיסי, דו־מושבי צד־
 בצד, שתוכנן במפעלי פוקר בהולנד. לאחר מלחמת העצמאות,
 כאשר הוחלט לבחון מספר מטוסים עבור בית הספר לטיסה של

 הקלה כמטוס קישור. המטוסים שופצו בבדק מטוסים ונעשו נסיונות
 למכרם למדינות אפריקה, ללא הצלחה. מטוס אחד במצב טיסה

 נמצא בקו המטוסים בחצרים.

y י עו 

 סוג המטוס: מטוס הדרכה בס־ס־
 דו־מושבי, צד־בצד.
 ארץ המוצא: הולנד

 מנוע: לייקומינג O-435-A אופקי,
 בעל הספק של 190 כ״ס.

 חימוש: אין.

 משקלים - משקל ריק: 805 ק״ג,
 מירבי: 1100 ק״ג.

 .|IU 1 פוקר s-11 אינסטרקטור
 ב־צועים- מהירות מירבית: 113
 קשר, שיוט: 88 קשר. שיעור נסיקה:
 800 רגל/דקה, סייג רום: 13,100

 רגל. טווח: 640 ק"מ.

 מימדים- מוטה: 11.00 מטר, אורך:
 8.13 מטר, גובה: 2.4 מטר, שטח כנף:

 18.50 מ״ר.
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 הטמקו באקרו, הוא מטוס דו־מושבי בטנדם, בעל כן־נסע מתקפל
 אשר הצטיין בביצועיו. הוא תוכנן ונבנה ע״י חברת טמקו
 בארה״ב, כפיתוח של מטוס הנוסעים הקל סוויפט. הבאקרו נועד
 לשמש כמטוס הדרכה בסיסי, ונבנה בשני דגמים: הרגם הראשון,
 1B־TE, מונע במנוע הסוויפט, שימש לבחינת תצורת הישיבה צד־
 בצר. במטוס השני שפותח עבור חיל־האויר האמריקני(סימולו היה
 YT-35) נעשו שינויי תכנון מהותיים, כרי להפוך את המטוס למטוס
 הדרכה דו־מושבי בטנרם. רגם זה הונע במנוע פרנקלין. הטמקו
 באקרו לדגמיו, היה אחר מתוך ארבעה מטוסים, שנבחנו בראשית
 שנות החמישים, כמטוסי הדרכה בשלב הבסיסי והמתקדם של בית
 הספר לטיסה של חיל־האויר הישראלי. לשם כך נרכש בארה״ב מטוס

 טמקו YT-35 באקרו ססנה T-41/172Q שחפית

 ו טמקו 35-
 סוג המטוס: מטוס הדרסה בסיסי,

 דו־מושבי בטנרם.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: פרנקלין 6A4-165-B3 אופקי,
 בעל הספק של 165 סייס.

 חימוש: אין.
 משקלים- משקל ריק: 590 ק״ג,

 מירבי: 835 ק״ג.

 < באקרו
 ביצועים- מהירות מירבית: 139
 קשר, שיוט: 118 קשר. שיעור נסיקה:
 1000 רגל/דקה, סייג רום: 17,000

 רגל. טווח: 756 ק״מ.

 מימרים- מוטה: 8.89 מטר, אורד: 6.6
 מטר, גובה: 1.87 מטר, שטח סנף:

 12.45 מ״ר.

172Q ססנה J 
 סוג המטוס: מטוס הדרכה דו־מושבי

 צד בצר.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: לייקומינג E2D-0-320 אופקי,
 בעל הספק של 150 כ״ס.

 חימוש: אין.
 משקלים- משקל ריק: 637 ק״ג,

 מירבי: 1156 ק״ג.

 ׳-ד שחפית
 ביצועים- מהירות מירכית: 133
 קשר, שיוט: 91 קשר, שיעור נסיקה:
 880 רגל/דקה, סייג רום: 17,000

 רגל, טווח: 1625 ק״מ.

 מימדים- מוטה: 10.92 מטר, אורד:
 8.2 מטר, גובה: 2.68 מטר, שטח כנף:

 16.16 מ״ר.

 חברת ססנה פיתחה עבור חיל האויר והצבא האמריקני דגם מיוחד
 של הססנה 172, שנוער להדרכה ראשונית. מטוס זה סומל ססנה
 172Q, וברגם הצבאי שלו סומל T-41 וכונה ״מסקאלרו״. לעומת
 הרגם האזרחי היה מטוס זה בעל מנוע חזק יותר, שהתאים גם לתפ-
 עול משרות חמים או גבוהים. גם מכשות הותאם לררישות הצבאי-
 ות וכן הנסע שלו חוזק כדי לעמור בחבטות הנחיתה של פרחי הטיס.
 חיל האויר הישראלי החליט לבחון את המטוס כמטוס הדרכה בסי-
 סי. שני מטוסים מרגם זה נרכשו בשנת 1967 (כונו שחפית) ונבחנו
 בבית הספר לטיסה. הם הופעלו למשך תקופה קצרה בלבד במשימה
 זו, מאחר ולא נמצאו מתאימים למערכת הההרכה הכוללת של החיל.
 לאחר מכן הוחלט להשתמש בהם במטוסים להדרכת נווטים בניווט

 מגע, לפני המעבר למטוסים מתקדמים יותר.
 שני המטוסים הופעלו משדה תימן כבסיס משני לתקופת מה, ובשנת
 1980 הוחלט להוציאם משרות והם נמכרו לשוק האזרחי. כעשר
 שנים לאחר מכן, במרס 1990, התרסק מטוס אחר (4X-CEQ) ליה
 חיפה. המטוס השני (4X-CER) הופעל בחברת נשר והתרסק בהמראה

 מהרצליה ב־14 בפברואר 1994 בטיסת הררכה.

 אחד מרגם YT-35 בראשית שנות החמישים, ונבחן על ידי צוות מדרי־
 כים ואנשי הנהסה. למרות ביצועיו המעולים, הראות המשופרת מתא
 הטייס וכושר התמרון שלו, הוא נתגלה כמטוס מורכב מדי להטסה,

 במיוחר בשל כן הנסע המתקפל שלו ומערכות המנועים.
 הטמקו YT-35 באקרו(מספרו בארץ היה 3201) שימש זמן קצר לטי-

 סות אימון וטיסות קישור בטייסת הקלה.
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 הפייפר PA-18 סופר־קב הוא מטוס קישור, סיור ואימון חד־מנועי
 אשר פותח בדגמים אזרחיים וצבאיים. 16 המטוסים הראשונים
 מדגם PA (18-95-95 כ״ס) נכנסו לשרות חיל האויר הישראלי
 בשנת 1950. 7 מטוסים מדגם זה, השתתפו במבצע ׳ישנונית״(2
 במרס 1954) לחילוץ אנשי היל־הים שספינתם עלתה על שרטון
 בחוף הסעודי. בשנת 1955 נרכשו מטוסים מדגם PA-18-135 (מנועי
 135 כ״ס- הוחלפו לאחר מכן במנועי 150 כ״ס). ערב מבצע קרש
 נרכשו מטוסים חדשים מדגם PA-18-150 בעלי מנוע זהה. מטוסים
 אלה השתתפו במבצע ״ירקון״(9־12 יוני 1955) לחילוץ 6 סיירים
 משטח סיני. אחד המטוסים היה מצויד בכן־נסע מיוחד בן 4 גלגלים

 ראשיים. 56 מטוסים נרכשו בשנים שאחרי המלחמה. הפייפר קב־

פר 8-95/150 1־PA סופר־קב י  פי

 שימש במלחמת קדש ובששת הימים מטוס סיור וקישור. בששת
 הימים זכו שני טייסי פייפר קב של חיל־האויר בצל״ש על פעילותם
 המבצעית. עם כניסת מטוסי סיור מתאימים יותר לשרות, הועברו

 i פייפר PA-1 8-95/150 סופר־קב
 סוג המטוס: מטוס אימון, קישור ביצועים-מהירות מירבית: 95 קשר,
 וסיור הו־מושבי בטנדם. שיוט: 68 קשר. שיעור נסיקה: 960
 ארץ המוצא: ארה״ב. רגל/רקה, סייג רום: 19,000 רגל.

 מנוע: לייקומינג c-320c בעל הספק טווח: 1240 ק״מ.
 של 150 כ״ס.

 חימוש: 2 מקלעי 7.62 מ״מ מאולת־ מימדים- מוטה: 10.73 מטר, אורר:
 רים מתחת לכנפיים. 6.82 מטר, גובה: 2.03 מטר, שטח

 משקלים- משקל ריק: 365 ק״ג, כנף: 6.581 מ״ר.
 מירבי: 794 ק״ג.

 מטוסי הפייפר PA-18-150 סופר־קב לבית־הספר לטיסה, ושימשו
 במטוסי מיון ראשוני לפרחי־טייס. הפייפר סופר קב יצא משרות חיל

 האויר הישראלי ב־5 ביוני 2003.
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 11 , ו

ב G-120A1 סנונית  גרו

!OAI ב  1 גרו

 סוג המטוס: מטוס אימון דו־מושבי
 צד־בצד

 ארץ המוצא: גרמניה
 מנוע: 1 בוכנה מסוג לייקומינג

 aeic>-540-d4d5 בעל הספק של
 260 סייס.

 משקלים - משקל ריק: 780 ק״ג,
 מטען משתלם: 410 ק״ג, משקל מיר-

 כי: 1440 ק״ג.

-G סנונית

 ביצועים - מהירות מירבית: 172
 קשר, מהירות שיוט: 166 קשר,
 שיעור נסיקה: 1280 רגל/רקה, סייג
 רום: 11,000 רגל, טווח מירבי: 830

 ק״מ.

 מימהים - מוטה: 10.20 מטר, אורר:
 8.10 מטר, גובה: 2.60 מטר, שטח

 כנף: 13.30 מ״ר.

 מטוס גרוב 0-120A הוא מטוס קל, דו־מושבי צר־בצר ואירובטי,
 המותאם להפעלה כמטוס אימון אזרחי או צבאי. אבטיפוס הגרוב
 120A־G, העשוי מחומרים מרובבים, המריא לראשונה בפברואר

 1999 ונכנס לשרות במספר בתי ספר לטיסה וחילות אויר בעולם.
 בשנת 2002 נבחר דגם G-120AI שכונה "סנונית" (שהתמודד מול
 שלושה מועמדים אחרים), כמטוס המיון של "האקרמיה לתעופה״
 של חיל האויר. כדי לחסוך בהוצאות החליט חיל האויר לנקוט
 בשיטת PFI (יוזמת מימון פרטית): המטוסים נרכשים ומתוחזקים על
 ידי חברה חיצונית- חברת ״סנונית״ שהוקמה על ידי אלביט מער-
 כות וסאיקלון(חברת הבת) - וחיל האויר רוכש ממנה שעות טיסה.
 למרות היותו מטוס מיון, ממוכשר המטוס היטב. לוח המכשירים
 מותאם לטיסות מכשירים ולילה והוא מצויד במנ״ל (GPS) ומערכת

.(ILS) ניווט אינרציאלית 
 בשלב ראשון החליף הגרוב G-120AI את מטוסי ה״פייפר סופר־קב"
 מהטיסות הראשונות במטוסי ה״צוקית״ בטיסות על הסנונית. בשלבי המיון הראשוניים. חיל האדר בוחן אפשרות להחלפת חלק

 המטוסים הראשונים, מתור 27 שנרכשו על ידי הברת "סנונית",
 הגיעו לישראל ב־27 באוקטובר 2002 ונחנט בטקס חגיגי בבסיס

 חצרים.
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 האברו 652A אנסון פותח עבור חיל האויר הבריטי ממטוס אברו
 652 האזרחי, למשימות סיור חופים חמוש. אבטיפוס המטוס
 הצבאי המריא לראשונה ב־24 במרס 1935. דגמי משנה רבים של
 המטוס פותחו לאחר מכן למשימות תובלה, הדרכה ועוד. תשעה
 מטוסים מדגם mk.1 (הבולט בחלונותיו המסורגים הגדולים) היו
 בשרות חיל האויר הישראלי. 2 מטוסים מדגם זה הוברחו ארצה
 מבריטניה בשלהי מלחמת העצמאות, נעצרו ברודוס ושוחררו אחרי
 המלחמה. הראשון בהם הגיע במרס 1949 (מספרו 2901). המטוסים
 הבאים הגיעו מסוף 1949 ועד מאי 1953. כמו כן נרכש מטוס מדגם
 אנסון MK.X (דגם מותאם במיוחר לתובלה, בולט בחלונותיו הקטנים
 יותר- מספרו בארץ היה 2909), שהגיע לישראל במאי 1953. שני

ן 652 ו ס נ א A ו ר  אב

 סוגי המטוסים שימשו להדרכת טייסים למערך המטוסים הרב־מנו־
 עיים, וכן לניווט, טיסות מבנה וטיסות מכשירים, ולתובלה בין בסי-
 סים. שרותו של האנסון, לשני דגמיו, בחיל־האויר הישראלי לא היה
 ארוך. בשל מבנהו (שלד מתכת ועץ, משולב בעץ ובד), ומצבם

 הטכני הגרוע של מנועיו ומערכותיו, הוא הוצא משרות במהלך שנת

A אברו J 
 סוג המטוס: מטוס הררכה ותובלה

 דו־מנועי.
 ארץ המוצא: בריטניה.

 מנוע: 2 מנועי ארמסטרונג־סידלי
 צ׳יטה רדיאלי, בעלי הספק של 320

 כייס כ״א.
 חימוש: אין.

 משקלים- משקל ריק: 2438 ק״ג,
 מירבי: 3629 ק״ג.

 6 אנסון
 ביצועים- מהירות מ־רבית: 163
 קשר, שיוט: 130 קשר. שיעור נסיקה:
 750 רגל/רקה, סייג רום: 19,200

 רגל. טווח: 1126 ק״מ.

 מימדים- מוטה: 17.22 מטר, אורך:
 12.88 מטר, גובה: 3.99 מטר, שטח

 כנף: 43 מ״ר.
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 הא־רספיד as.40 אוקספורד, הוא מטוס הדרכה דו־מנועי אשר
 פותח עבור חיל האויר המלכותי הבריטי והיה בשימוש בתקופת
 מלחמת העולם ה־2 ואחריה. המטוס נוער להדרכת טייסי קרב
 ותובלה בהטסת מטוסים רו־מנועיים (באחד מרגמיו הוא נשא גם
 צריח אחורי לאימון מקלענים). כמו כן שימש לאימון נווטים והרה־
 כת טיסות מכשירים. בראשית שנות ה־50, עם רכישת עשרות
 מטוסי מוסקיטו, היה צורך לתגבר את מערך הטייסים והנווטים
 להטסת מטוסים רו־מנועיים וניווט. בשנת 1951 הוחלט לרכוש 4
 מטוסי אוקספורד שהוצעו למכירה על ירי חברת בריטאויה הברי-
 טית. המטוסים נוספו ל־11 מטוסי הקונסול (ראה שם) אשר שימשו
 להדרכה ואימון טייסים ונווטים בבית הספר לטיסה בכפר סירקין.

ד A.S.65 קונסול רספי רד אי ד A.S.40 אוקספו רספי  אי

 J אירספיד 1.40
 סוג המטוס: מטוס הררכה דו־מנועי.

 ארץ המוצא: בריטניה.
 מנוע: 2 מסוג ארמסטרונג־סידלי
 צ׳יטה 10 רריאלי, בעלי הספק של

 395 ס״ם ס״א.
 חימוש: אין.

 משקלים - משקל ריק: 2743 ק״ג,
 מירבי: 3742 ק״ג.

 :.A אוקספורד
 ביצועים- מהירות מירבית: 165
 קשר, שיוט: 127 קשר. שיעור נסיקה:
 1180 רגל/רקה, סייג רום: 19,000

 רגל. טווח: 1448ק״מ.

 מימרים- מוטה: 16.26 מטר, אורך:
 10.77 מטר, גובה: 3.09 מטר, שטח

 כנף: 32.33 מ״ר.

 1 אירספיד 5
 סוג המטוס: מטוס הדרכה רדמנועי.

 ארץ המוצא: בריטניה.
 מנוע: 2 מסוג ארמסטרונג־סידלי
 צ׳יטה 10 רריאל׳, בעלי הספק של

 395 כייס ס״א.
 חימוש: אין.

 משקלים- משקל ריק: 2743 ק״ג,
 מירבי: 3742 ק״ג.

 A.S.I קונסול
 ביצועים- מהירות מירב־ת: 165
 קשר, שיוט: 127 קשר. שיעור נסיקה:
 1180 רגל/רקה, סייג רום: 19,000

 רגל. טווח: 1448 ק"מ.

 מימרים- מוטה: 16.26 מטר, אורד:
 10.77 מטר, גובה: 3.09 מטר, שטח

 כנף: 32.33 מ״ר.

 שני המטוסים הראשונים הגיעו לארץ בדצמבר 1951 ושניים נוספים
 בחודשים יוני ויולי 1952. מטוס חמישי מדגם זה לא הוטס בארץ
 ושימש לחלקי חילוף(המטוסים קיבלו ספרות 2812 עד 2815). מטוס
 אחה מבין הארבעה התרסק בדצמבר 1953. כל מטוסי האוקספורר,
 יחד עם מטוסי הקונסול, הוצאו משרות בית הספר לטיסה החל משנת

 1955 ואוכסנו בבדק מטוסים.

 האירספיר a.s.65 קונסול הוא מטוס אזרחי דו־מנועי, ופותח
 ממטוס אירספיד a.s.40 אוקספורד(ראה שם), אשר שימש כמטוס
 הדרכה בחיל־האויר הבריטי. הדגם האזרחי הוצע אחרי מלחמת
 העולם השניה להברות התעופה המסחריות לקווי הטיסה לטווח קצר.
 הקונסול הצטיין בקלות ההטסה שלו ובתחזוקה הפשוטה יחסית. בין
 השנים 1949 ל־1950 רכש חיל האויר הישראלי 10 מטוסי קונסול
 בבריטניה. הראשון בהם (מספרו 2801) הגיע לישראל בחודש מרס
 1949. מטוס נוסף נרכש בדרום אפריקה. מטוס הקונסול שימש בחיל־
 האויר הישראלי להסבת טייסי קרב ותובלה להטסת מטוסים רב־
 מנועיים, לטיסות נווט וטיסות מכשירים. המטוסים נכנסו לשרות
 טייסת ההדרכה מספר 141 של בית הספר לטיסה בכפר סירקין.
 בארץ שונה מבנה החרטום על ידי התקנת צוהר קדמי(כמו באוקס־
 פורר הצבאי) כדי לאפשר לנווטים להתאמן בניווט מגע וכן הוכנסו
 בו מכשירים לאימוני רדיו ומורס, וציוד נווט נוסף. בטיסות ההדרכה
 יצאו חמישה חניכים, נוסף לשניים בתא הטייס. הקונסול שימש גם
 לטיסות תובלה בין בסיסים. כל מטוסי הקונסול והאוקספורר הוצאו

 משרות בשנת 1955.
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 פוטז CM-170 פוגה מגיסטר

 הפוטז CM-170 פוגה מגיסטר, הוא מטוס הדרכה סילוני ראשוני
 ומתקדם. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה ב־23 ביולי 1952.
 חיל האויר בחן מספר סוגים של מטוסי אימון סילוניים ובחר
 בפוגה מגיסטר כמטוס האימון הסילוני. במקביל קיבלה התעשיה
 האוירית רשיון ייצור למטוס. מטוס ראשון (4X-FDA) הוטס לארץ
 בשנת 1957, ושנתיים אחר כך החלה הרכבת הפוגה בארץ. הראשון
 בהם(מספר 15 - כונה ״סנונית") נמסר לחיל האויר הישראלי ב־21
 ביולי 1960. במהלך הייצור בארץ הוכנסו במטוס שינויים רבים,
 שנועדו לשפר את ביצועיו ולהקטין את משקלו. הייצור נפסק בשנת

 J פוטז CM-170 פוגה מגיסטר
 סוג המטוס: מטוס אימון סילוני

 דו־מושבי בטנרס.
 ארץ המוצא: צרפת (ישראל).

 מנוע: 2 מנועי טורבומקה מדבורה 2
 בעלי דחף של 400 ק״ג כ״א.

 חימוש: 2 מקלעי 7.627 מ״מ בחר-
 טום, ופצצות או רקטות 80 מ״מ

 מתחת לכנפיים.

 משקלים - ריק: 2150 ק״ג, מ־רבי:
 3200 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: 378
 קשר, שיוט: 354 קשר. שיעור נסיקה:
 3540 רגל/רקה, סייג רום: 44,300

 רגל. טווח: 1250 ק״מ.
 מימרים - מוטה: 12.2 מטר, אורך:
 10.06 מטר, גובה: 2.8 מטר, שטח

 כנף: 17.3 מ״ר.

 1964, ולאחר מכן נרכשו עוד 65 מטוסים מגרמניה, ו־25 מטוסים
 מצרפת. בסך הכל היו בשרות כ־126 מטוסים מדגם זה.

 הפוגה מגיסטר נכנס לשרות בבית־הספר לטיסה בתל־נוף ולאחר
 מכן בחצרים. במלחמת 6 הימים הופעלו 45 מטוסים, חמושים ברק-
 טות, פצצות ומקלעים בצפון סיני, רמת־הגולן וביהודה ושומרון.
 שניים מטייסיו זכו בו בצל״ש. חימושו של המטוס הושמט אחרי
 שהוצא מן המערך הלוחם. 9 מטוסי פוגה־מגיסטר שימשו בצוות

 האירובטי.
 רוב מטוסי הפוגה הוסבו למטוס צוקית(ראה שם).
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 ים ושיפודי מערכות. שני מטוסי פוגה מגיסטר הוקצו לצורך ההס-
 בה- האחד כלל את המערכות החדשות, כולל חווט, והשני שימש

 לבדיקות חוזק.
 האבטיפוס הראשון של הצוקית (501) המריא לטיסה ראשונה בספ-
 טמבר 1980. במאי 1981. ראשון המטוסים הסדרתיים (521) נמסר
 לבית הספר לטיסה של חיל האויר ביוני 1983. מאז נמסרו המטוסים
 בקצב של מטוס וחצי לערך לחודש, עד 30 בנובמבר 1986, עת
 הועבר המטוס האחרון (מספר 686) לבית־הספר לטיסה בחצרים.
 לפחות 80 מטוסים מדגם זה נמצאים בשרות, ומתוחזקים על ידי

 התעשיה האוירית לישראל.
 מטוס הוצע גם לחילות אויר אחרים בעולם בדגם AMIT אולם לא

 התעשיה האוירית לישראל צוקית

 מטוס הצוקית הנו פיתוח של מטוס האימונים פוטז CM-170 פוגה
 מגיסטר. הוא שופר על ירי התעשיה האוירית לישראל, לאחר
 שנקבע אופיון המטוס על ירי חיל־האויר בשנת 1978. הדגם
 החדש הותאם לנשיאת מנועי מדבורה 6 בעלי דחף רב יותר, מכשור
 מתקדם לתאי הטייס, ועור 250 שינויים לחיזוק מבנה הגוף והכנפי־

 נמכר למדינות נוספות. משרד הבטחון הוציא בסוף שנת 2005 מכרז
 לבחינת מטוס מחליף לצוקית, שיופעל בשיטת PFI (יוזמת מימון

 פרטית) ומספר מטוסי אימון הוצעו ונמצאים בבחינה ראשונית.

 סוג המטוס: מטוס אימון סילוני,
 דו־מושב־ בטנדם.

 ארץ המוצא: ישראל(צרפת).
 מנוע: 2 טורבומקה מדבורה 6, בעלי

 דחף 571 ק״ג כ״א.
 חימוש: אין.

 משקלים - משקל ריק: 2550 ק״ג,
 מירכי: 3100 ק״ג.

 התעשיה האוירית לישראל צוקית
 ביצועים - מהירות מירבית: 381
 קשר, שיוט: 362 קשר. שיעור נסיקה:
 2950 רגל/דקה, טווח: 1200 ק"מ.

 סייג רום: 44,500 רגל.

 מימדים - מוטה: 12.2 מטר, אורך:
 10.06 מטר, גובה: 2.8 מטר, שטח

 כנף: 17.3 מ״ר.
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 רה הוילנר מוסקיטו T Mk.m הוא רגם מיוחד של המטוס שפותח
 לשם הסבת טייסים ואימונם בהטסת מטוסי המוסקיטו. הוא פותח
 מאבטיפוס המטוס, על ירי השמטת מערכות החימוש, התותחים
 ויכולת נשיאת הפצצות. במקום מושב הנווט הותקנה מערכת הגאים

 כפולה למדריך ולחניר.
 חיל האויר הישראלי רכש שלושה מטוסים מדגם זה במסגרת העיס־
 קה שנחתמה עם צרפת(17 בפברואר 1951) בה נרכשו עשרות מטוסי

 מוסקיטו.
 המטוסים הופעלו על ירי טייסת לאימון מבצעי, שהוקמה בשנת
FB Mk.vi 1953. בתקופה מסוימת הם פעלו יחר עם המוסקיטו רגם 
 וביולי 1953 הופרדו מטוסי האימון והועברו(יחר עם המטוסים לקרב

T.7.5/T.7 ר ו א ט ר מ ט ס ו ל ו Mk.m ד ג ט י ק ס ו ד מ נ ל י ו ה ה  ד

 לילי) לגף נפרד של מעדר מטוסי המוסקיטו שהוקם בבסיס חיל
 האויר בחצור, והפר לימים לטייסת עצמאית. באוקטובר 1955
 נסגרה הטייסת ומטוסי האימון שהופעלו מבסיס סירקין, הועברו
 ל״טייסת העמק״. ערב מבצע קדש הודממו מטוסי המוסקיטו ועמם
 גם מטוסי האימון. מטוסי הקרב וההפצצה הופעלו מחדש ערב מבצע
 קרש אולם הטייסת היחירה שהפעילה את המטוסים, לימים טייסת

 ״אבירי הצפון״, הודממה אחרי המלחמה.

 סוג המטוס: מטוס הדרכה רו־מושב־,
 צד בצר.

 ארץ המוצא: בריטניה.
 מנוע: 2 רולס־רו־ם מרלין 21 טורי,

 בעלי הספק של 1230 כ״ס כ״א.
 חימוש: אין.

 משקלים- ריק: 6260 ק״ג, מירכי:
 9450 ק״ג.

 דה הוילנד מוסקיטו Mk.m ד
 ביצועים- מהירות מירבית: 330
 קשר, מהירות שיוט: 190 קשר.
 שיעור נסיקה: 1700 רגל/דקה, סייג
 רום: 26,000 רגל, טווח: 1867 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 16.5 מטר, אורה
 12.5 מטר, גובה: 4.66 מטר, שטח

 כנף: 42.18 מ״ר.

 גלוסטר מטאור 7.ד הוא דגם האימון וההסבה של מטוס הקרב הדו־
 מנועי מסוג מטאור. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה ב־19
 במרס 1948 ונכנס לשרות בחילות אויר רבים בעולם. שני המטו-
 סים הראשונים מדגם ר.ד, מתור ששה שנרכשו בבריטניה, הגיעו
 לישראל ב־17 ביוני 1953 וכונו ״סופה״ ו״סער״. שני מטוסים נוס-
 פים, נרכשו ממפעלי פיירי בבלגיה. אלה נבדלו מן השאר בזנבם
 שאומץ מזה של דגם F.8 (בשל כר סומנו מטאור r.7.5 - צילום למע-
 לה). תאי הטייס של מטוסי המטאור לאימון לא היו מדוחסים, ולא
 הותקנו בהם כסאות מפלט, עוברה שצמצמה את יכולת האימון
 במטוסים. המטאור 1.7 היו בשרות טייסת הסילון הראשונה של חיל־
 האויר הישראלי ברמת דור. שניים מן המטוסים הוסבו כמטוס־ צילום

 והופעלו בגף 115, לימים טייסת צילום מיוחדת(ראה שם).
 המטאור 7.-1 היו בין המטוסים הראשונים שיצאו לגיחות במלחמת
 קדש עת סיירו בנתיב הצפוני מרפיח לקנטרה. לאחר מכן הם שימשו
 במטוסי אימון והסבה בטייסת קא״מ(קורס אימון מבצעי). עם הוצאת
 מטוסי המטאור משרות, הועברו המטוסים הדו־מושביים לטייסת

 ״אבירי הצפון״ כדי לשמש מטוסי הסבה למטוסי הווטור.

T.7 גלוסטר מטאור j 
 סוג המטוס: מטוס אימון סילוני

 דו־מושב־ בטנדם.
 ארץ מוצא: בריטניה.

 מנוע: 2 רולס־רויס דרוונט 8, בעלי
 רחף של 1588 ק״ג כ״א.

 חימוש: אין.
 משקלים- משקל ריק: 5557 ק״ג,

 מירבי: 7636 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: 508
 קשר, שיוט: 339 קשר. שיעור נסיקה:
 8000 רגל/דקה, סייג רום: 40,000

 רגל. טווח: 756 ק״מ.

 מימרים- מוטה: 11.33 מטר, אורד:
 13.26 מטר, גובה: 4.17 מטר, שטח

 כנף: 32.5 מ״ר.
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ז IIIBJ שחק דוגלס TA-4F/H/J סקייהוק עיט ר  דאסו מי

 המירז׳ IIIB הוא מטוס קרב והסבה דו־מושבי, שפותח על ידי
.me חברת דאסו מספר שנים לאחר פיתוח הדגם החר־מושבי 
 אבטיפוס המטוס המריא לראשונה ב־20 באוקטובר 1959 ומטוס
 הייצור הראשון המריא ב־19 ביולי 1962. רגם זה נכנס לשרות בחיל־
 האויר הצרפתי כמטוס אימון והסבה, וכן לשרות בחילות אויר אחרים
 בעולם. חיל האויר הישראלי רכש שישה מטוסים מרגם זה שסומלו
 IIIBJ. הראשון בהם הגיע לישראל בשנת 1966. הם הופעלו על ירי

 טייסת הקרב הראשונה, טייסת הסילון הראשונה וטייסת ״העטלף״.
 בשלב מאוחר יותר, עם איחור מטוסי המירז׳ בטייסת "שומרי הנגב״
 הם הועברו אליה. המירז׳ הרו־מושבי שימש ללימוד תכונות ההטסה
 של המירז׳ במיוחר בהמראה ונחיתה. הוא היה מעט יותר מהיר מן
 המירז׳ IIICJ, ונבדל ממנו בהיותו חסר מכ״ם יירוט. רגם IIIB השתתף
 במלחמת ששת הימים, בהתשה וביום כיפור (אהה המטוסים הפיל 4
 מטוסים מצרים בקרב אחר בסוף המלחמה). כמו המטוסים החד־מוש־
 ביים הוחלף מנוע הסנקמה אטאר 09b המקורי של המטוס, במנוע
 09c משופר יותר. מטוס אחר(מספר 88) שימש כאבטיפוס של מטוס

 הטכנולוג(ראה שם).

 אותם להסבת טייסי קרב.
 מטוסי האימון הרו־מושביים הופעלו על ידי טייסות ״הנמרים
 המעופפים״, ״טייסת העמק״, ״אבירי הצפון׳/ ״הדרקון המעופף״,
 ״הכנף מעופפת״, ״נשר הזהב״ ו״האיל הנוגח״. כמו כן הם מופעלים
 להדרכה בטייסת מתקדם של מגמת קרב בבית־הספר לטיסה. מטו-

 סים אחדים נמכרו לחיל־האויר של אינדונזיה.

 חברת הוגלס (לימים מקדונל־רוגלס) פיתחה, במקביל לדגם
 החר־מושבי של הסקייהוק, גם רגם אימון והסבה דו־מושבי בטני
 דם. מספר רגמים של מטוס זה פותחו ושלושה מתוכם נכנסו
 לשרות חיל האויר הישראלי. מטוס 4F־TA הדו־מושבי לאימון המריא
 לראשונה ב־30 ביוני 1965, ודגם TA-4H ב־15 באפריל 1969. ראשו-
 ני המטוסים הדו־מושביים 4H־TA, מתוך 10 שהוזמנו, נכנסו לשרות
 חיל האויר הישראלי החל מחודש דצמבר 1967 (יחה עם הרגם החר־
 מושבי A-4H). לאחר מלחמת ההתשה, קיבל חיל־האויר מצי ארה״ב
 60 מטוסי סקייהוק (17 מתוכם היו רו־מושביים שהופעלו על ירי
TA-4F, בית הספר ללחימה אוירית של צי ארה״ב), ואלה היו מדגמי 
 1־TA-4J (חלק מהם היו ללא תותחים). מכלול המכשור שלהם התאים

 3 דאסו מירז IIIBJ שחק
 סוג המטוס: מטוס הסבה דו־מושבי ביצועים- מהירות מירבית: מאד 2.0
 בטנדם. (1145 קשר בגובה 40,000 רגל).
 ארץ המוצא: צרפת. שיעור נסיקה: 10,000 רגל/רקה,
 מנוע: סנקמה אטאר 09b (09c) בעל סייג רום: 59,000 רגל. טווח: 770

 רחף של 4250 ק״ג(6000 ק״ג במב־ ק״מ.
 ער).

 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ״מ. מימרים- מוטה: 8.15 מטר, אורח
 משקלים- משקל ריק: 7122 ק״ג, 13.87 מטר, גובה: 4.5 מטר, שטח

 מירבי: 13,810 ק״ג. כנף: 34.7 מ״ר.

 3 דוגלס 4F־TA סקייהוק עיט
 סוג המטוס: מטוס הסבה רו־מושבי ביצועים- מהירות מירבית: 586
 בטנרם. קשר, שיוט: 461 קשר. שיעור נסיקה:
 ארץ המוצא: ארה״ב. 5620 רגל/דקה, סייג רום: 43,300

 מנוע: פראט אנר וויטני J52-P-6A רגל, טווח: 2494 ק״מ.
 בעל דחף של 3765 ק״ג.

 חימוש: 2 תותחי Mk.12 בקוטר 20 מימדים- מוטה: 8.38 מטר, אורח
 מ״מ(הוסבו לתותחי רפה 30 מ״מ). 12.9 מטר, גובה: 4.65 מטר, שטח

 משקלים- משקל ריק: 4809 ק״ג, סנף: 24.16 מ״ר.
 מירבי: 12,437 ק״ג.
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 במקביל לייצורו של מטוס הנשר דגם a החד־מושבי, פיתחה
 התעשיה האוירית גם את הנשר B הדו־מושבי, אשר שימש כמטוס
 אימון והסבה. כמו המירז׳ IEBJ של חיל־האויר, היה הנשר B נטול
 מכ״ם, וחרטומו קטום במקצת. תכנונו היה דומה לשל המירז׳ הדו־
 מושבי, לבד מן המנוע המתקדם יותר מדגם אטאר 09c. מנוע זה יוצר
 בישראל מחלקים שיוצרו במפעל המנועים של התעשיה האוירית או
 מרכיבים שנשלחו על ירי מפעלי סנקמה בצרפת כ״חלקי חילוף״.
 בסך הכל יוצרו במוסך להב של התעשיה האוירית 10 מטוסים דו־
 מושביים מדגם נשר B, והם נכנסו לשרות בסוף שנת 1974. הייצור
 נעשה תוך הסתייעות בחברת דאסו(שסיפקה, בין השאר, את תאי
 הטייס הדו־מושביים הזהים לאלה של המירז HIBJ). מטוסי נשר דגם

B התעשיה האוירית נשר TCר 2־ ת כפי רי י ה האו  התעשי

 b נכנסו לשרות טייסת הסילון הראשונה ברמת דוד (כדי לשמש
 מטוסי הסבה לטייסי המירז׳ שעדיין היו בשרות), טייסת ״שומרי
 הערבה״ שהוקמה ב־1972 בעציון, ו״טייסת הנגב״ שהוקמה ב־1976

 בבסיס איתם בסיני.
 בשנת 1978 נמכרו מטוסי הנשר הדו־מושביים לחיל־האויר של
 ארגנטינה ונמסרו לו בשנים הבאות. בארגנטינה כונה מטוס הנשר

 בשם ״דאגר B״.

 כפיר TC-2 הוא דגם האימון וההסבה של מטוס הכפיר, שפותח על
 ידי התעשיה האוירית. תכנון המטוס הדו־מושבי על ידי מפעל
 להב, נעשה בשלבים. הדגם הראשון שכונה כפיר TC, היה למעשה
 מטוס הטכנולוג(ראה שם) שהוסב להצגת תכונות הטיסה של הכפיר,
 ולאחר השלמת טיסות הניסוי שימש להדגמה בפני לקוחות. בסוף
 שנות השמונים הוחלט על פיתוח דגם דו־מושבי חדש שסומל כפיר
 TC-2. ברגם זה נעשו שינויים גדולים בתכנון מיקום המערכות. אורך
 גוף המטוס הוגדל ב־84 ס״מ. התקנת המושב האחורי חייבה הסרת
 מיכל רלק בגוף והעברת מערכת מיזוג האויר לחרטום המטוס.
 התקנה זו יצרה את החרטום המעובה, שהושפל מטה כדי לשמור על
 זוית הראיה של הטייס בשעת נחיתה. אבטיפוס המטוס המריא לרא-
 שונה לאויר בפברואר 1981. לבד משינויים אלה, אומץ תכנון תא
 הטייס של המירו שהוסב למערכות התצוגה של הכפיר. מטוסי כפיר
 TC-2 נכנסו לשרות טייסת הקרב הראשונה, "טייסת העמק״, ״הצר-
 עה״, ״שומרי הערבה״ ו״התוכי המנפץ״. כמו כן הופעלו מספר מטו-
 סים על ידי מנ״ט (מרכז ניסויי טיסה) של חיל האויר, לליוי מטוסי

 ניסוי.

b התעשיה האוירית נשר TC-2 התעשיה האוירית כפיר 
 סוג המטוס: מטוס הסבה ואימון

 הו־מושבי.
 ארץ המוצא: ישראל(צרפת)

 מנוע: סנקמה אטאר 09c בעל דחף של
 4280 ק״ג(6200 ק״ג במבער אחורי).

 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ"מ, טילי
 אויר־אויר סיידווינד או שפריר, 4200

 ק״ג פצצות וטילים.
 משקלים- משקל ריק: 6600 ק״ג, מיר-

 כי: 13,500 ק״ג.
 ביצועים- מהירות מירבית: מאך 2.1
 בגובה 39,370 רגל, שיוט: 532 קשר.
 טווח: 1300 ק״מ, שיעור נסיקה: 3
 רקות ל־30,000 רגל, סייג רום: 55,775

 רגל
 מימדים- מוטה: 8.22 מטר, אורך:
 15.55 מטר, גובה: 4.25 מטר, שטח

 כנף: 34.85 מ״ר.

 סוג המטוס: מטוס אימון וקרב
 דו־מושבי.

 ארץ המוצא: ישראל.
 מנוע: ג׳נרל אלקטריק J79-J1E בעל
 דחף של 5400 ק״ג יבש (8120 ק״ג

 במבער).
 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ״מ, טילי
 א״א סיידווינדר, שפריר ופיתון,

 4295 ק״ג פצצות ורקטות.

 משקלים- ריק: 7280 ק״ג, מירבי:
 14,700 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: מאף 2.3
 בגובה 36,100 רגל, שיעור נסיקה:
 45,950 רגל/דקה, סייג רום: 58,000

 רגל, טווח: 1300 ק״מ.
 מימרים- מוטה: 8.22 מטר, אורך:
 16.49 מטר, גובה: 4.55 מטר, שטח

 כנף: 34.8 מ״ר.
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 הג׳נרל דינמיקס F-16B הוא מטוס אימון והסבה דו־מושבי בטני
 רם, שפותח במקביל לדגם החד־מושבי 16A־F. אבטיפוס המטוס
 המריא לראשונה ב־8 באוגוסט 1977. חיל האויר הישראלי רכש
F-16B שמונה מטוסים מדגם PEACE MARBLE 1 בעיסקת הרכש הראשונה 
 (בנוסף ל־67 מטוסי F-16A). המטוס הראשון(003) נמסר לישראל
 בדצמבר 1979 ושימש מספר חודשים(יחר עם מטוסים חד־מושביים)
 להסבת טייסים ישראלים בבסיס חיל האויר האמריקני היל ביוטה.
 שגי המטוסים הראשונים מדגם 16B־F נחתו בישראל ב־2 ביולי
 1980, ונכנסו לשרות טייסת הסילון הראשונה ברמת דוד. הרגם הדו־
 מושבי הוא בעל יכולת קרבית כשל הדגם החד־מושבי ומשמש
 להסבת טייסים, וכן בקאמ״מ (קורס אימון מבצעי מתקדם). דגם

ץ נרל דיינמיקס B־F16 נ  מקדונל־דוגלס B־F15 איגל 2 בז ג׳

 במקביל לפיתוח מטוס הקרב החד־מושבי פיתחה חברת מקדונל־
 דוגלס גם דגם דו־מושבי שסומל TF-15, שהמריא לראשונה ב־7
 ביולי 1973. המטוס(סימולו שונה לאחר מכן ^f-15b>, הוא בעל
 תכונות טיסה דומות לאלה של הדגם החד־מושבי ומסוגל לשאת את
 כל מגוון החימוש שלו. הדגם הדו־מושבי כבד ב־363 ק״ג מהדגם
 החד־מושבי, אולם בשל המרחב הפנוי שנשמר מאחורי תא הטייס
 בתכנון המטוס החד־מושבי, לא היה צורך בשינויי תכנון משמעותי-
 ים, לבד מהתקנת מושב נוסף ומערכות תצוגה. ראשוני המטוסים
 מדגם זה, נכנסו לשרות חיל־האויר האמריקני ב־14 בנובמבר 1974.
 חיל האויר הישראלי הזמין 8 מטוסים מדגם F-15B והראשונים בהם
 הגיעו לשרות טייסת ״כפולי הזנב" בתל נוף בסוף 1977. מטוסים
 נוספים נמסרו לישראל לאחר מלחמת המפרץ. המטוסים הדו־מוש־
 ביים משמשים להסבת טייסים למטוסי F-15 לדגמיהם, ולמשימות
 תקיפה ויירוט. לפחות אחר מהמטוסים זכה להפלת מטוס סורי בקרב.
 דגם F-15B משמש מטוס מוביל במשימות ארוכות־טווח, בהן יושב
 נווט/מפעיל מערכות במושב האחורי. מספר מטוסים הוסבו למטוסי

 צילום(ראה בנפרד).

ס קרב והסבה  סוג המטוס: מטו
 דו־מושבי.

 ארץ המוצא: ארה״ב.

י נ ט י ו ד ו נ ט א א ר ע: 2 פ ו  מנ

ל 11,340 י דחף ש  FIOO-PW-IOO בעל
 ק״ג כ״א.

תח M-61-AI 20 מ״מ, 4  חימוש: תו
י א״א סיידו־ ל י א״א ספראו, 4 טי ל  טי

. ן נדר או פיתו י  ו

 מקדונל־דוגלס F-15B איגל 2 בז

- ריק: 11,923 ק״ג, מירבי: ם י ל ק ש  מ
 24,913 ק״ג.

- מהירות מירבית: מאך 2.5 ם י ע ו צ י  ב
 בגובה 36,090 רגל, שיוט: 542 קשר.
- סי  טווח: 4800 ק״מ מ־רבי, ש־עור נ

ג רום: 65,000 רגל. י  קה: סי
- מוטה: 13.05 מטר, אורך: ם י ר מ י  מ
 19.43 מטר, גובה: 5.63 מטר, שטח

 כנף: 56.50 מ״ר.

 6B!־F השתתף במלחמת שלום הגליל ובפעולות לאחר מכן. המטוס
 הופעל על ירי טייסת הסילון הראשונה, וטייסת "אבירי הצפון״
 ברמת דוד. הן העבירו את מטוסיהן ל״טייסת הנגב" ומשם הגיעו

 לטייסת"הכנף המעופפת״ בנבטים.
 ישראל קיבלה ב־1994 מטוסים נוספים מדגם F-16B שהופעלו ע״י

 טייסת"נשר הזהב״(למעלה), ״טייסת הנגב" וטייסת"עוף החול״.

ס קרב והסבה ג המטוס: מטו  סו
.  דו־מושבי

 ארץ המוצא: ארה״ב.
י נ ט י ו ר ו נ ט א א ר : 1 פ ע ו נ  מ
ל 6654  FIOO-PW-IOO בעל החף ש

 ק״ג(10,809 ק״ג במבער).
י ל י ח M-61 A 1-20 מ״מ, ט ת ו  חימוש: ת
, ן תו פי ר ו י רר, שפר נ י ו רו י  א״א סי

ת. ג חמ״מ ופצצו  6894 ק״

ץ  גינרל דיינמיקס F-168 נ

ם- משקל ריק: 7364 ק״ג, מיר-  משקלי
 כי: 16,057 ק״ג.

 ביצועים- מהירות מירבית: מאר 1.95
 בגובה 36,000 רגל. שיעור נסיקה:

יג רום: 62,000  52.000 רגל/רקה. סי
 רגל. טווח: 3890 ק״מ.

ח ר ו - מוטה: 9.45 מטר, א ם י ר מ י  מ

 15.01 מטר, גובה: 5.09 מטר, שטח
 כנף: 27.87 מ״ר.
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 ן ביצ׳קרפט v35 בוננזה, הוא מטוס תיור קל, אשר פותח עבור
 | השוק האזרחי והיה מן המטוסים הקלים הפופולריים ביותר
 בארה״ב. שלושה מטוסים מדגם זה, נרכשו בדרום אפריקה ושני-
 ים מתוכם הגיעו לישראל בראשית מאי 1948 (המטוס השלישי שני-
 זוק בנחיתה בדרך הגיע לארץ מאוחר יותר). מטוס נוסף שהיה שייך
 לוים ואן־ליר הגיע לארץ בחודש יולי. ארבעת המטוסים(קיבלו את
 הסימולים ב־41 עד ב־44 שהומרו לאחר מכן ל־601 עד 0604) הופע-
 לו בחיל־האויר במטוסי קישור, אולם שימשו בראשית המלחמה גם
 להפצצה לאחר התקנת מתלי פצצות בגחונם (2 פצצות 50 ק״ג).
 מטוסי הבוננזה בעלי זנב n־v האופייני, הוטסו משדה תל־אביב ומש־
 דות אחרים ברחבי הארץ. המטוס מצטיין במהירותו הגבוהה, יחסית

לד R־F24 ארגוס י רצ׳ י  פי
 ן הפיירצ׳יילד F-24R ארגום הוא מטוס תיור קל, שתוכנן עבור
 | השוק האזרחי בארה״ב. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה בשנת
 1936. ארבעה מטוסים מדגם זה היו בשרות חיל־האויר במלחמת
 העצמאות. מטוס 24R־F ארגוס הראשון שהופעל על ידי שרות אויר,
 היה מטוס מצרי אשר שימש להברחת סמים בין מצרים לירדן. הוא
 נתפס בין אימרה לצאלים בנגב ב־16 במרס 1948, ו״הוחרם״ לטובת
 טייסת הגליל. המטוס נצבע וקיבל רישום VQ-PAM של מטוס
 RWD-13 אשר הופעל על ידי בעלים פרטיים בצורה חוקית. שלושה

 מטוסים נוספים הוטסו ארצה מדרום־אפדיקה והגיעו לשדה דב בתל־
 אביב ב־15 במאי 1948, יום אחרי הכרזת המרינה. המטוסים קיבלו
 סימולים ב־30 עד ב־33 (מוספרו לאחר מכן בסדרה 500) מטוסי
 ארגום הופעלו על ידי טייסות הקישור בגליל, בתל־אביב ובנגב.
 אחד ממטוסים אלה השתתף (4 ביוני) בתקיפת ספינות מלחמה
 מצריות מול חופי תל־אביב, והופל מאש נגד־מטוסים. יומיים אחר
 כר ניזוק מטוס נוסף בשדה רב. מטוס שלישי הופל כשהיה במשימת
 צילום (14 באוגוסט) ורביעי התרסק ב־19 בינואר 1948 בשעת

 המראה משדה יבנאל בגליל.

 ביציקרפט v35 בוננזה

 למטוסים הקלים שהופעלו אותה עת בארץ. עובדה זו הביאה לפיתוח
 רעיון להשתמש בו כמטוס קרב נגד המטוסים הערביים במלחמה,
 ע״י התקנת מקלע, מופנה לאחור, בתא המטען שלו. שלושת המטו-
 סים נותרו בשרות עד שנת 1952 לפחות. לאחר שהוצאו משרות,

 נמכר אחד לארה״ב והשני לאיטליה לשימושים אזרחיים שונים.

ילד F-24R ארגוס ירצ׳  פי
 סוג המטוס: מטוס קישור קל.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
 מנוע: ריינג׳ר BI-6-410 טור־ בעל

 הספק של 165 כ״ס.
 חימוש: התקנה מאולתרת למקלע

 ומנשאים לפצצות בגחונו.
 משקלים - משקל ריק: 692 ק״ג,

 מירבי: 1157 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 109
 קשר, שיוט: 97 קשר. שיעור נסיקה:
 550 רגל/רקה, סייג רום: 13,500

 רגל. טווח: 885 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 11.07 מטר, אויר:
 7.28 מטר, גובה: 2.3 מטר, שטח כנף:

 17.96 מ״ר.

 ביצ׳קרפט V35 בוננזה
 סוג המטוס: מטוס תיור וקישור קל.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
 מנוע: קונט־ננטל E-185-I אופקי

 בעל הספק של 185 כ״ס.
 חימוש: מנשאים מאולתרים לנשיאת
 2 פצצות במשקל של 100 ק״ג לערר,

 מתחת לגחון.
 משקלים - משקל ריק: 699 ק״ג,

 מירבי: 1202 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 160
 קשר, שיוט: 148 קשר. שיעור נסיקה:
 1200 רגל/רקה, סייג רום: 17,500

 רגל. טווח: 1207 ק׳׳מ.

 מימדים - מוטה: 10 מטר, אורח 7.67
 מטר, גובה: 2 מטר, שטח כנף: 16.5

 מ״ר.
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ן רד 1203/11 נורקרי ו  נ
 • הגורר 1203/11 נורקרין, הוא מטוס תיור ואימון קל, אשר פותח על
 ן ידי חברת נורד כרי להשתתף בתחרות של משרד התחבורה
 הצרפתי לתכנון מטוס אימון בסיסי לבתי הספר לתעופה שם.
 אבטיפוס המטוס המריא לראשונה ב־15 בדצמבר 1945. פיתוח
 המטוס והתצורה שלו, הושפעו רבות מתכנון מטוס המסרשמיט 108
 "טייפון״ שנבנה על ידי נורד עבור הגרמנים במהלך המלחמה. הנו־
 רקרין נכנם לייצור בשנת 1948 ו־470 מטוסים יצאו מקווי הייצור

 של החברה בשנות החמישים.
 שני מטוסים מדגם זה (מדגמי on 1 נתרמו על ירי משפחה יהודית
 מצרפת, כדי לשמש כמטוסי פינוי רפואיים במהלך המלחמה. הם
 הגיעו לארץ בספטמבר 1948, נצבעו בצבעי הסוואה וקבלו את הסי-
 מולים ב־45 וב־46(שהומרו לאחר מכן ל־0701 ו־0702). שני מטוסי

 הנורקרין שימשו לטיסות קישור בין בסיסים ולהטסת מפקרים.
 לאחר תום מלחמת העצמאות, הועברו שני מטוסיהנורקרין לרשות
 קלוב התעופה לישראל (שם קיבלו את הרישומים האזרחיים
 4X-ADT !״4X-ADY). המטוסים שימשו תקופת מה במחלקת הטיס של

 הקלוב, להדרכת טייסים, כשהם צבועים בכסף וכחול.

 נורד 1203/11 נורקרין

ן ר ואימו ו  סוג המטוס: מטוס תי

.  דו־מושבי

ץ המוצא: צרפת. ר  א

 מנוע: רניאה 4LO בעל הספק של

 135 כ״ס.

 משקלים- משקל ריק: 652 ק״ג,

 מירבי: 1050 ק״ג.

רבית: 151 רות מי  ביצועים - מהי

ר ו ע י וט: 119 קשר. ש  קשר, שי

ג רום: י  נסיקה: 985 רגל/רקה, סי

. טווח: 900 ק״מ. ל ג  16,400 ר

ם - מוטה: 10.22 מטר, מרי  מי

רך: 7.21 מטר, גובה: 2.89  או

 מטר, שטח כנף: 17.3 מ״ר.

 • הפייפר קב לרגמיו, הוא מן המטוסים הקלים הנפוצים ביותר בעו־
 I לם. הוא פותח בשנות השלושים לתיור וטיול וכן בדגמים מיוח־
 דים לקישור צבאי. גוף המטוס עשוי ממסבכי פלדה ועטוי בבר
 מיוחד. כנפיו עשויות מקורות עץ ופרופילים עשויי עץ ואלומיניום.
 המטוס פותח בדגמים שונים ולפחות ארבעה רגמים של המטוס,
 השונים בסוגי המנועים ובהספקיהם, היו בשרות חיל האויר ברגמים
 PA-11 קב או PA-18 סופר קב. הרגם הראשון של המטוס שנכנס
 לשרות, היה PA-11-90 בעל מנוע בן 90 כ״ס. עשרים מטוסים מרגם
 זה נרכשו בארה״ב והגיעו ארצה בספטמבר 1948, בשלהי מלחמת
 העצמאות. המטוסים פוזרו בין הטייסת הקלה שפעלה מתל־אביב

 והטייסות הקלות בנגב ובגליל.

פר PA-11-90 סב י  פי
 מטוס זה שימש גם לאימון ראשוני של צוותי אויר. חלק מן המטוסים
 הותאם לנשיאת ארבע פצצות על מתלים מאולתרים בצידי הגוף.
 עם תום המלחמה הוא הופעל בטייסת הקישור של חיל־האויר מרמ-
 לה. כמו כן הופעל הפייפר בגף מיוחד משרה תימן ליד באר שבע.
 המטוסים הקלים ובהם טייס וצופה אויר, יצאו גם לסיורים חמושים

 לאורך הגבולות כרי להלחם בהברחות ובחדירות מחבלים.

ר pa-11-90 קב פ י י  פ

 סוג המטוס: מטוס קל דו־מושבי.
 ארץ המוצא: אהה״ב.

 מנוע: קונטיננטל c-90-8 בעל הספק
 של 90 ס״ס.

 חימוש: פצצות קלות על מתלים
 מאולתרים בציד־ הגוף. רגמים
 אחדים הותאמו לנשיאת מקלעים

 מתחת לכנפיהם.
 משקלים- משקל ריק: 331 ק״ג,

 ד־
 מירבי: 483 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 76 קשר,
 שיוט: 65 קשר. שיעור נסיקה: 850
 רגל/דקה, סייג רום: 16,900 רגל.

 טווח: 327 ק"מ.

 מימרים - מוטה: 10.73 מטר, אורח
 6.7 מטר, גובה: 2.03 מטר, שטח כנף:

 16.6 מ״ר.
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 • הפייפר PA-20 פייסר הוא מטוס קל אשר פותח על ירי החברה
 | למשימות תיור ואימון טייסים, כמחליפו של הקליפר הדו־מוש־
 בי. מבנהו היה עשוי מסבכי פלדה עטויים בר. הוא נבדל מהפיי־
 פר קב המוכר, בתכנון תא הטייס שהיה דו־מושבי, צד־בצד. הפייסר
 הצטיין בתכולת דלק גבוהה יותר, זנב בעל שטח מוגדל ושיפורים
 אחרים במערכותיו. המטוס זכה לפופולריות רבה בארה״ב ובעולם,
 ואלפי מטוסים מדגם זה נמכרו לטייסים פרטיים ובתי ספר לטיסה.
 בארץ הופעלו בסוף שנות החמישים שני מטוסים מסוג פייסר על ידי
 הטייסת של משטרת ישראל <AEQ־4X-AEP, 4X>. הם שימשו לשיטור
 וסיורי גבול במיוחד בערבה. מטוס 4X-AEQ התרסק בטיסה מסיני
 לארץ במלחמת קדש(טייסו בנימין גורדון ואלוף אסף שמחוני נהר־

פר PA-20 פייסר י יפר PA-22 טרי־פייסר פי  פי

^ 

 גו). לאחר פירוק טייסת המשטרה הועבר המטוס הנותר (יהד עם
 הטרי־פייסר - ראה שם) לתפעול טייסת הקישור של חיל־האויר
 בשדה דב בתל־אביב. הוא נצבע בצבעי הסוואה, וקיבל את המספר

.92 
 הפייסר שימש בחיל האויר כמטוס קישור ולהטסת מפקדים בין
 בסיסי החיל. המטוס היה מעורב במספר תאונות קלות עת היה

 בשרות בבסיס בחצרים אולם הוחזר לשימוש.

 ן הפייפר PA-22 טרי־פייסר, הוא פיתוח משופר של הפייסר (ראה
 | שם). ההבדל הבולט בין שניהם הוא תכנון כן הנסע בעל גלגל
 החרטום, אשר נוער להקל על טייסים בשעת המראה ונחיתה,
 במיוחד ברוחות צד. במטוס נעשו שינויים במערכות וכן הוחלף
 מנועו למנוע חזק יותר בן 160 כ״ס. אבטיפוס הטרי־פייסר המריא
 לראשונה בשנת 1951. כמו שאר המטוסים הקלים של חברת פייפר,
 המטוס הוא בעל מבנה פלדה צינורי, עטוי בד, ולו שניים •שלושה

 מושבים, שני הקדמיים צד־בצד.
 מטוס אחד מסוג זה היה בשרות הטייסת של משטרת ישראל בסוף
 שנות החמישים(יחד עם הפייסר), ושימש לטיסות שיטור בגבולות,
 טיסות לאורך החופים ומשימות אחרות. בין השאר היה מעורב בפעי-
 לות הלחימה בארבה בשטחי הנגב, בשנות החמישים. שני מטוסי

 טייסת המשטרה תוחזקו על ירי מכונאי הטייסת הקלה בתל אביב.
 בראשית שנות החמישים הועבר הטרי־פייסר, יחר עם הפייסר,
 לשרות בטייסת הקישור של חיל־האויר בשדה רב. הוא קיבל את
 המספר 91 ושימש תקופה קצרה לטיסות קישור של מפקדים בין

 בסיסים.

 פייפר PA-20 פייסר
 סוג המטוס: מטוס קישור קל.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
 מנוע: לייקומינג o-235-ci אופקי

 בעל הספק של 115 כ״ס.
 חימוש: אין.

 משקלים - משקל ריק: 486 ק״ג,
 מירבי: 891 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 108
 קשר, שיוט: 97 קשר. שיעור נסיקה:
 600 רגל/דקה, סייג רום: 11,000

 רגל, טווח: 933 ק׳׳מ.
 מימרים - מוטה: 8.9 מטר, אורך:
 6.23 מטר, גובה: 1.86 מטר, שטח

 כנף: 13.7 מ״ר.

 פייפר PA-22 טרי־פייסר
 סוג המטוס: מטוס קישור קל.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
 מנוע: לייקומינג B-0-320 אופקי

 בעל הספק של 160 כ״ס.
 חימוש: אין.

 משקלים - משקל ריק: 594 ק״ג,
 מירכי: 1080 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 122
 קשר, מהירות שיוט: 116 קשר.
 שיעור נסיקה: 800 רגל/דקה. סייג

 רום: 11,000 רגל. טווח: 863 ק״מ.
 מימיים - מוטה: 8.9 מטר, אורך:
 6.53 מטר, גובה: 2.52 מטר, שטח

 כנף: 13.7 מטר.
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ן ר ססנה 180 סקייוואגו ו ר  דורנייה DO-27 ד

 דורנייה 00-27 ״דרורי׳
 סוג המטוס: מטוס קל לקישור, אימון ביצועים - מהירות מירבית: 135
 ותובלה. קשר, שיוט: 117 קשר. שיעור נסיקה:
 ארץ המוצא: גרמניה. 965 רגל/רקה, סייג רום: 22,310

 מנוע: לייקומינג GS0-480-B1A6 רגל. טווה: 1360 ק״מ.
 אופקי, בעל הספק של 274 כייס. מימיים - מוטה: 12 מטר, אורך: 9.6
 משקלים - משקל ריק: 1165 ק״ג, מטר, גובה: 2.8 מטר, שטח כנף: 19.4

 מירכי: 1850 ק״ג. מ״ר.

 ססנה 180 סקייוואגון
 סוג המטוס: מטוס תובלה וקישור קל. ביצועים - מהירות מירבית: 148
 ארץ המוצא: ארה״ב. קשר, שיוט: 105 קשר. שיעור נסיקה:
 מנוע: קונטיננטל u-0-470 אופקי, 1090 רגל/דקה, סייג רום: 17,700

 בעל הספק של 230 כ״ס. רגל. טווח: 1163 ק"מ.
 חימוש: אין. מימיים - מוטה: 10.92 מטר, אורך:
 משקלים - משקל ריק: 689 ק״ג, 7.81 מטר, גובה: 2.36 מטר, שטח

 מירבי: 1270 ק״ג. כנף: 16.16 מ״ר.

 ן הססנה 180 סקייוואגון, הוא מטוס תובלה וקישור קל, בעל גלגל
 | זנב, שכנפיו אומצו מכנפי הססנה 170 אולם גופו, זנבו ומערכו-
 תיו תוכננו מחרש. המטוס יועד במיוחד לשוק החקלאי, לתובלה
 קלה וריסוס, ולשם כך נעשו בו מספר שינויים, כולל חיזוק מבנהו,
 התאמת כן הנסע שלו לתפעול משטחים קשים ולא מוכשרים. כמו
 כן מערכת הדלק שלו הוחלפה, והוא יכול לשאת בגחונו מיכל מטען,
 בעל קיבולת של 0.6 מ״ק. שני מטוסים מדגם מסנה 180 נכנסו
 לשרות חיל־האויר בשנות השישים. הם שימשו לתובלת מפקדים,
 טיסות קישור וסיור, טיסות מיוחדות לממסר קשר ועוד. המטוסים
 שנכנסו לשרות הטייסת הקלה, הינם מטוסים אזרחיים שהופעלו
 בעבר על ידי טייסת משטרת ישראל (מספריהם היו 02 ו־004).

 ן הדורנייה DO-27 הנו מטוס תובלה קל, המצטיין ביכולת ההמראה
 | והנחיתה הקצרים שלו, בטיסתו היציבה, וביכולת הנשיאה שלו.
 אבטיפוס המטוס המריא לראשונה(ממפעלי חברת הבת של דור־
 נייה בספרד), ב־8 באפריל 1955. הוא נכנס לשרות במדינות רבות
 בעולם כמטוס אזרחי וצבאי. הדורנייה DO-27 נכנס לשרות חיל־
 האויר הישראלי תקופת מה לפני מלחמת ששת הימים, אולם עובדת
 המצאותו בשרות לא הותרה לפרסום, כרי לא לפגוע ברגשות ניצו-
 לי השואה, במשך מספר שנים. 10 המטוסים הראשונים הוטסו בשנת
 1964 מגרמניה לרמת דוד, שם הורכבו, והועברו לטייסת הקישור

 הקלה בתל־אביב.
 בחיל־האויר שימש המטוס, שכונה ״דרור״, לתצפית וקישור, צבוע
 בצבעי הסוואה, עת הופעל מול סוריה ובגבול עם ירדן ומצרים. עם
 החלפתו במשימה זו על ידי הדורנייה 28 הדו־מנועי(ראה שם), הוא
 הועבר לטייסת הדרכה למטוסים קלים, ואף נצבע בצבעי הדרכה
 לבךואדום. הדורנייה הוצא משרות חיל־האויר באמצע שנות השמו-
 נים, וחלק מן המטוסים נמכרו לחו״ל. מטוס אחד נמצא במוזיאון

 חיל־האויר ומספר מטוסים נמסרו לבתי ספר ללימודי תעופה.

 המטוסים תוחזקו על ירי הטייסת הקלה בשדה דב. עם הפסקת פעי-
 לות הטייסת המשטרתית, הם הועברו לחיל־האויר. בשרות המשטרה
 המטוסים היו צבועים כחול ולבן, ובחיל האויר הם נצבעו בצבעי

 הסוואה מקובלים בני שלושה גוונים.
 בסוף שנות השבעים הוצאו המטוסים משרות ונמכרו לשוק האזרחי.

 הם מופעלים גם בשנת 2005 על ידי בעלים פרטיים.
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 • הסוקטה ראליי הוא מטוס תיור קל, ארבע מושבי. אבטיפוס
 | המטוס המריא לראשונה ב־10 ביוני 1959. המטוס נבחר על ידי
 משרר התחבורה הצרפתי, לאחר תחרות בין מספר מטוסי אימון
 והדרכה קלים, כדי לשמש מטוס אימון בסיסי למוערוני התעופה
 בכל רחבי המרינה. הראליי מצטיין בביצועי ההמראה והנחיתה
 המשופרים שלו, הודות למדפים קרמיים המאפשרים להפעילו
 משדות קצרים במיוחד. מטוס אחד מדגם ראליי דגם 892 נמסר
 למפקר חיל־האויר, עזר וייצמן בראשית שנות השישים, כשי של
 איגוד יצרני המטוסים ומערכות התעופה בצרפת, עם רכישת מטוסי
 המירז׳ 3 לחיל־האויר. הוא הוטס ארצה מצרפת, ושימש זמן רב בטיי־
 סת הקישור, צבוע בכחול, תכלת ולבן, כמטוס לטיסות מפקרים(רי־
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 • הפיאגייו p-1491 הוא מטוס הדרכה בסיסי, דו־מושבי צד בצר, בעל
 | כן נסע מתקפל. הוא פותח על ידי חברת פיאג׳יו עבור חיל־האויר
 האיטלקי, ונכנס לשרות גם בהילות האויר של גרמניה ואחרים.
 הוא שימש גם כמטוס תובלה קל בעל שלושה מושבים. מטוסים
 מדגם זה נרכשו עבור חיל האויר של אוגנרה, בהמלצת ישראל.
 בשרותם בבית־הספר המרכזי לטיס של חיל־האויר של מהינה זו, הם
 שימשו במטוסי הדרכה בסיסיים. לאחר מספר שנות שרות, התברר
 כי המטוסים, ובמיוחר מנועיהם, לא התאימו לפעולה בתנאי האק-

 לים של המרינה האפריקנית.
 עם הפסקת פעילות ההררכה של טייסי חיל האויר הישראלי באוגנ-
 דה הועברו ארבעה מטוסים מרגם זה (יחר עם מטוסי פוגה מגיסטר
 ומטוס אח״מ) לארץ בשנת 1968. הם נכנסו לשרות טייסת ״הגמל
 המעופף״ בתל־אביב ושימשו לטיסות הסבה וקישור במשך מספר

 שנים.
 במהלך שירותם הם היו צבועים בצבעי חיל האויר של אוגנרה ונשאו
 את סמלי חיל־האויר הישראלי. אחר המטוסים התרסק בתאונה. שאר

 המטוסים נמכרו לאחר תקופת שרות של שנתיים לחברות בחו״ל.
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 שומו היה 4X-FJA>. לאחר מספר שנים, משנזקק לשיפוץ יסוהי, הוא
 נמכר למוערון הטיסה של התעשיה האוירית, שם שופץ על ירי
 ביה״ם למקצועות קרקע(עם החלפת מנועו, שונה סימולו לדגם 893
 והוא קיבל רישום אזרחי חדש, 4X-AJP). הראליי הופעל על ידי המוע־
 רון מהרצליה, להסבת טייסים. הראליי יצא משרות בשל נחיתה קשה

 עת הופעל משרה תימן.

p-1491 פיאגיו 

 סוג המטוס: מטוס הדרכה דו־מושבי ביצועים
 צד־בצר.

 ארץ המוצא: איטליה.
 מנוע: לייקומינג G0-480-B1A6 אופ-

 קי, בעל הספק של 270 כייס.
 משקלים - משקל ריק: 1160 ק׳׳ג,

 מירבי: 1680 ק״ג.

 מהירות מירבית: 167
 קשר, מהירות שיוט: 143 קשר,
 שיעור נסיקה: 980 רגל/דקה, סייג

 רום: 19,800 רגל, טווח: 1090 ק״מ.
 מימדים - מוטה: 11.12 מטר, אורד:
 8.8 מטר, גובה: 2.9 מטר, שטח כנף:

 18.81 מ״ר.

י  סוקטה MS-893A ראלי
 סוג המטוס: מטוס תיור קל חר־מנועי

 וארבע־מושבי.
 ארץ המוצא: צרפת.

 מנוע: לייקומינג A2A־0-360 בעל
 הספק של 180 כייס.

 חימוש: אין.
 משקלים - משקל ריק: 570 ק״ג,

 מירבי: 1050 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 119
 קשר, שיוט: 110 קשר. שיעור נסיקה:
 610 רגל/רקה, סייג רום: 11,800

 רגל. טווח: 1029 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 9.54 מטר, אויר:
 6.93 מטר, גובה: 2.69 מטר, שטח

 כנף: 12.3 נדר.

םי קישור 82  מ0ו



 • הססנה 206 ״סופר־סקייוואגון״ הוא מטוס תובלה וקישור קל,
 | בעל ששה מושבים, שפותח מן הססנה 205. הוא המריא לראשו-
 נה בשנת 1962 והפר בתור זמן קצר לאחד המטוסים הנפוצים
 בעולם בקטגוריית המטוסים בעלי שישה מושבים. תצורת כן הנסע
 בעל גלגל חרטום, מאפשרת הטענה נוחה של ציוד ומטענים, דרר
 שתי דלתות צד גדולות בצירי הגוף. לבד מקיבולת תא המטען שלו,
 בנפח של 2.87 מ״ק, יכול המטוס לשאת מטען נוסף במשקל 136 ק״ג
 במיכל גחון מיוחד. ראשוני המטוסים מרגם מסנה 206 נכנסו
 לשרות חיל האויר הישראלי בשנת 1968, בעקבות מלחמת ששת
 הימים והגידול בדרישות לתובלת מפקדים. המטוסים הראשונים היו
 מדגם u-206c (דגם המטוס הוחלף משנה לשנה - הדגמים הבאים

 ססנה u-206 סופר־סקייוואגון
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 ססנה U-206 ז
 סוג המטוס: מטוס קישור קל חד־

 מנועי׳לשישה נוסעים.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: קונטיננטל 10-520A אופקי
 בעל הספק של 285 סייס.

 משקלים - משקל ריק: 807 ק״ג,
 מירבי: 1497 ק״ג.

 :ר־סקייוואגון
 ביצועים - מהירות מירבית: 152
 קשר, מהירות שיוט: 114 קשר.
 שיעור נסיקה: 860 רגל/דקה, סייג

 רום: 15,000 רגל. טווח: 1770 ק״מ.
 מימרים - מוטה: 11.15 מטר, אורד:
 8.53 מטר, גובה: 2.92 מטר, שטח

 כנף: 16.3 מ״ר.

 שנרכשו היו U206D !״U206E. בשנת 1978 שונה שם המטוס (החל
 מדגם J206G» ל״סטיישנר 6״, כדי להבדילו מן הססנה 180 ״סקיי־
 וואגון״. בחיל־האויר הישראלי שימש המטוס למשימות קישור
 והטסת מפקדים בשרות טייסת ה״הגמל המעופף״ וכן בגפים של

 הטייסת בבסיסים שונים. מטוסי הססנה 206 לדגמיהם הוצאו
 משרות ב־1997 והוחלפו במטוסי ״פשוש״.

 מכווסי קישור 83



 ארוספסיאל TB20 טרינידד פשוש
mBBBHaBHBH iHBnmHBMKHHBH 

 • מטוס TB20 טרינירר הוא מטוס קישור חד־מנועי, אשר מיוצר
 | בצרפת על ירי חברת אירוספסיאל. זהו רגם בעל כן־נסע מתקפל
 שפותח על ידי חברת הבת ״סוקטה״ ממטוס הטובגו בעל כן־
 הנסע הקבוע. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה ב־14 בנובמבר
 1980. בדגם התקני שלו, הוא מסוגל לשאת טייס ועוד ארבעה נוס-
 עים בתא מרווח. הטרינידד מותאם לטיסת מכשירים וכולל עזרי

 ניווט לטיסות בלילה ובכל מזג אויר.
 חיל־האויר הישראלי רכש 22 מטוסים מדגם זה, לאחר בחינה השווא-
 תית מול מספר מטוסים אחרים. מטוסים אלה החליפו את מטוסי

 הססנה 206 כמטוסי קישור והטסת מפקרים בין הכסיסים.
 מטוסי הטרינידד הישראלים, נרכשו בכספי סיוע חוץ ממפעלי הבת
 של חברת אירוספסיאל הצרפתית בגראנד פריירי בטקסאס, ארה״ב.
 ארבעת המטוסים הראשונים נכנסו לשרות בינואר 1995 ולאחר
 תקופה בת מספר חודשים בה נתגלו בעיות במנועי המטוסים, הוחל-

 פו מנועים אלה והמטוסים שולבו במערך המטוסים של החיל.
 מטוסי ה״פשוש״ הופעלו בטייסת ״הגמל המעופף״ משדה דב ונספ־

 חים בבסיסים השונים של חיל האויר.

 ארוספסיאל TB20 טרינידד ״פשוש״
 סוג המטוס: מטוס קישור קל
 מספר מושבים: 5־4 מושבים
 ארץ המוצא: צרפת(ארה״ב)

 מנוע: 1 מנוע בוכנה מסוג טקסטרון־
 לייקומינג C4D5D-10-540 בעל הספק

 של 250 כייס.
 משקלים - משקל ריק: 800 ק״ג.
 מטען מועיל: 600 ק״ג. המראה מיר-

 ב,: 1400 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 167
 קשר, שיוט חסכוני: 7 15 קשר, שיעור
 נסיקה: 1200 רגל/דקה. סייג רום:
 20,000 רגל. טווח: 164 ק״מ ב־8000

 רגל.

 מימיים - מוטה: 9.77 מטר, אורר:
 7.71 מטר, גובה: 3.95 מטר, שטח

 כנף: 11.9 מ״ר.

סי קישור  מטו



 ביצ׳קרפט בוננזה A36 חופית

 ביע׳קרפט בונו
 סוג המטוס: מטוס קישור ותובלה קל.

 משמש גם לסיור חזותי.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מספר מושבים: 5
B-10-550 מנוע: טלריין קונטיננטל 

 בעל הספק של 300 כ״ס.
 משקלים - משקל ריק: 1148 ק״ג,

 משקל מירבי: 1655 ק״ג.

 ז A36 ״חופית"
 ביצוע־ם - מהירות מירבית: 176
 קשר, שיוט: 174 קשר. שיעור נסיקה:
 1208 רגל/רקה, סייג רום: 18,500

 רגל. טווח 1037 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 10.21 מטר, אורך:
 8.38 מטר, גובה: 2.62 מטר, שטח

 כנף: 16.82 מ״ר.

 ן מטוס הביצ׳קרפט בוננזה הוא מטוס קישור קל, בעל ארבעה-
 ! חמישה מושבים אשר פותח אחרי מלחמת העולם השניה עבור
v שוק המטוסים הקלים. אבטיפוס המטוס, שהיה בעל זנב בצורת 
 וסומל v35 המריא לראשונה ב־22 בדצמבר 1945. רגם זה נכנס
 לשרות חיל האויר הישראלי במלחמת העצמאות (ראה שם). מאז
 פותח המטוס בדגמים רבים, כולל דגמים בעלי זנב מקובל. כמו כן
 פותחו דגמים בעלי מנועים טורבו־פרופ ושיפורים אחרים (מיכלי
 קצות כנף, מערכות אויוניקה מתקדמות ועוד)- אשר הגדילו את
 ביצועיו ואת טווחו. מטוס הבוננזה לדגמיו נחשב למטוס קישור
 מאובזר היטב, והוא בין המובילים בשוק מטוסים הקלים בעולם באי-

 כותו וגם במחירו.
 בשנת 2003 החליטה מפקדת חיל האויר על רכישת 18 מטוסי
 ביצ׳קרפט A36 בוננזה, המכונה בחיל "חופית", כדי להחליף את
 מטוסי TB20n טרינדיד(״פשוש"), למטרות קישור וטיסות מפקדים.

 עלות הרכישה מגיעה ל־ 11 מיליון דולר. שלושה מטוסים ראשונים
 מדגם זה הגיעו באוקטובר 2004 ונכנסו לשרות הטייסת הקלה
 בשרה רב. שאר המטוסים הגיעו במהלך השנה. המטוס מופעל בטיי-

 סת ״מלכי השמיים״ ומשמש גם לתצפית חזותית.



 ר
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 ן הנורורויץ c-46 נורסמן הוא מטוס תובלה קל, חד־מנועי, שתוכנן
 במיוחר לתפעול ממנחתים לא סלולים, ובתנאי מזג אויר קשים.
 הוא יוצר על ידי המפעל הקנדי גם עבור חיל־האויר האמריקני
 באירופה (759 מטוסים) וכן לזירות אחרות בעולם. הנורסמן היה
 מהמטוסים הגדולים ביותר שנכנסו לפעילות בשרות אויר. עשרים
 מטוסים מרגם זה נרכשו בראשית 1948, מעודפי חיל־האויר האמ-
 ריקני בבלגיה, ע״י חברה עלומה. 17 מתוכם הגיעו לישראל, לאחר
 שאחר התפוצץ ברומא ושניים אחרים נחתו בטעות בשטח מצרי
 בדרכם ארצה. עם הקמת המדינה הופעלו כל מטוסי הנורסמן במסג-
 רת גף 35 בתל נוף, ושימשו בראשית מלחמת העצמאות להפצצה,
 וכן לפעולות תובלה וחילוץ. במטוסים אלה בוצעו טיסות תובלה

1v נורסמן c-64 אירובן נורודויין M.57 מיילס 

 ואספקה לאזורים שונים בנגב, כולל לאיזור הערבה וסרום. טיסות
 אלה והנחיתה במנחת המאולתר במקום גרמו להפגעות מספר רב של
 מטוסים בזמן נחיתה או המראה. ביולי 1950 נותרו למעשה בשרות
 רק 3 מטוסים מרגם זה. לבד מתובלה והפצצה, שימש המטוס כמטוס
 ריסוס ומלחמה בארבה. מטוס אחר שהוצא משרות, היה בשרות חברת

 "מרום״.

 ן המיילס M.57 אירובן, הוא מטוס תובלה לטווח קצר שנועד לנשי-
 ! את מטענים גהולי־נפח ולפעול ממשטחים לא סלולים. אבטיפוס
 המטוס המריא לראשונה ב־26 בינואר 1945. מטוס אחד מסוג זה
 הופעל בארץ על ירי חיל האויר. הוא נרכש על ירי פעילי הרכש
 בבריטניה מחברה אזרחית שנרשמה כרי להטיס סרטנים מתונים
 לצרפת (מס׳ היצרן 6418 ורישומו בבריטניה היה G-AJWI). המטוס
 העשוי מעץ, בנוי במיוחד לפריקה וטעינה מהירה, והצטיין בנוחיות
 ההטענה דרך חלת אחורית גרולה. למרות כושרו לפעול משרות
 קצרים במטען של כ־300 ק״ג, גרמו מנועיו החלשים לתקלות רבות
 בהפעלתו, וביצועיו הורעו בטיוחה כשהוטס באזורים חמים. הוא
 הופעל ממנחת עמק המצלבה בירושלים, וסייע בטיסות פינוי של

 מתישבים מגוש עציון ואיזור ים־המלח.
 פעילותו הקצרה של האירובן בשרות חיל האויר הישראלי, הגיעה
 לקיצה ב־17 ביולי 1948, עת המריא המטוס מסרום כשהוא נושא
 מספר פצועים. מסיבה לא ברורה נאלץ טייסו להנחיתו נחיתת אונם
 מדרום לבת־ים. נוסעי המטוס הותקפו על ידי ערבים, הטייס וארב-

 עה פצועים נרצחו, ורק שניים מבין הפצועים נמלטו.

1v נורסמן c-64 נורודויין 
 סוג המטוס: מטוס תובלה ומפציץ קל

 הר־מנועי.
 ארץ המוצא: קנדה.

R-1340-ANI מנוע: פראט אנה וויטני 
 בעל הספק של 600 כ״ס.

 חימוש: התקנה מאולתרת לנשיאת 4
 פצצות במשקל של ס־400 ק״ג בתח-

 תית הגוף.
 משקלים - משקל ריק: 2132 ק״ג,

 מירבי: 3357 ק״ג.
 ב־צועים - מהירות מירבית: 135
 קשר, שיוט: 122 קשר. שיעור נסיקה:
 720 רגל/רקה, סייג רום: 17,000

 רגל. טווח: 771 ק״מ.

 מימרים - מוטה: 15.8 מטר, אורח
 9.68 מטר, גובה: 3.08 מטר, שטח

 כנף: 30.19 מ׳׳ר.

 מיילס M.57 אירובן
 סוג המטוס: מטוס תובלה קל

 רו־מנועי.
 ארץ המוצא: בריטניה.

 מנוע: 2 בלקברן סירוס מייג׳ור טורי,
 בעלי הספק של 155 כ״ס כ״א.

 חימוש: אין.
 משקלים - משקל ריק: 1361 ק״ג,

 משקל מירבי: 2631 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירב־ת: 110
 קשר, שיוט: 97 קשר. שיעור נסיקה:
 650 רגל/רקה, סייג רום: 13,250

 רגל. טווח: 644 ק"מ.

 מימיים - מוטה: 15.24 מטר, אורך:
 10.97 מטר, גוכה: 4.1 מטר, שטח

 כנף: 36.23 מ״ר.

ם 86 בלה - קלי י תו ס ו ס  מ



 הפילטוס PC-6A טורבו־פורטר הוא מטוס תובלה חד־מנועי קל,
 g שתוכנן במיוחד לפעולה משדות קצרים, והנו המטוס היחיד
 מתוצרת שויצריה שנכנס לשרות היל־האויר הישראלי. אבטיפוס
 הטורבו־פורטר המריא לראשונה ב־2 במאי 1961. היה זה למעשה
 דגם מונע טורבו־מדחף של הפורטר. למרות היותו חד־מנועי הצטיין
 ה״טודבו־פורטר" בכושר הנשיאה הגבוה שלו, המגיע כמעט למשק-
 לו העצמי, ויכולתו לפעול משדות קצרים. שני מטוסים מסוג זה,
 מונעים במנועי טורבו־מדחף מסוג טורבומקה ״אסטזו״ מתוצרת
 חברת טורבומקה הצרפתית, נכנסו לשרות חיל האויר הישראלי,
 בעידודו של מנהל חברת טורבומקה, יוסף שידלובסקי (אחד מן
 המטוסים היה האבטיפוס בו נבחנה התקנת המנוע הצרפתי). שני

 ביציקרפט C-45/D-18S פילטוס PC-6A טורבו־פורטר
 המטוסים הופעלו החל משנת 1963 על ידי הטייסת הקלה משדה רב
 בתל־אביב. הטורבו־פורטר שימש בטייסת לתובלה קלה בין בסיסים
 וכן להטסת אח״מ, עם כר יכולתו הרבה כמטוס הנ״ק (המראה ונחי-
 תה קצרה) לא נוצלה. כמו כן נעשו בו ניסויים במנחתים קשי־גישה
 ותכונותיו היו דומות לאלה של מסוקים. מטוס אחד מוצג, ללא מנוע,

 במוזיאון חיל־האויר.

 ן הביצ׳קרפט D-18 הוא מטוס תובלה קל, רו־מנועי, שהיה מן המטו-
 סים הנפוצים ביותר בארה״ב, בשרות אזרחי וצבאי. אבטיפוס
 המטוס המריא לראשונה ב־15 בינואר 1937, ופותח במיוחד עבור
 קוי הפנים בארה״ב. דגם D-18 הצטיין במנועיו החזקים יותר בני 450
 כ״ס ששיפרו את ביצועיו ויכולת הנשיאה שלו. במלחמת העולם
 השניה שמשו המטוסים (סימולם הצבאי היה 45-:>), במיוחד לאימון
 נווטים ומטילנים בהטסת מטוסים דו־מנועיים, וכן במטוסי תובלה.
 שני מטוסים מרגם זה(רישומיהם בארה״ב היו AF 1 126״ AF61) נרכשו
 בארה״ב על ידי חברת ״אלשם״ שהוקמה על ירי משרד הבטחון, והגי-
 עו לישראל בסוף 1957, לאחר טיסה מעל האוקינוס האטלנטי. שני
 המטוסים הופעלו על ידי חברת ארקיע בטיסות למחניים ושדות
 אחרים אולם מספר הנוסעים הקטן לא הצדיק הפעלתם(רישומיהם
 בישראל היו 4X-ADQ 1־4X-ADS שבוטלו ב־17.11.63). בשנת 1960
 הועברו המטוסים לרשות חיל־האויר ושמשו כמטוסי תובלה, ממסר
 ומטוסי הסבה לרו־מנועיים, לטייסים ונווטים. שניהם נצבעו בלבן.
 לאחר תקופת שרות קצרה שופצו המטוסים על ידי התעשיה האוי־

 דית, ונמכרו לחו״ל.

PC-6A פילטום 
 סוג המטוס: מטוס תובלה חר־מנועי
 בעל תכונות המראה ונחיתה קצרה.

 ארץ המוצא: שויצריה.
XII מנוע: טורבומקה אסטזו 

 בעל הספק של 573 כייס.
 חימוש: אין.

 משקלים - משקל ריק: 1190 ק״ג,
 משקל מירבי: 2200 ק״ג.

 טורבו־פורטר
 ביצועים - מהירות מירבית: 151
 קשר, שיוט: 117 קשר. שיעור נסיקה:
 1700 רגל/רקה, סייג רום: 32,000

 רגל. טווח: 1270 ק״מ.

 מימרים - מוטה: 15.13 מטר, אורך:
 11.08 מטר, גובה: 3.2 מטר, שטח

 כנף: 28.8 מ״ר.

 ביע׳קרפט
 סוג המטוס: מטוס תובלה ואימון

 הו־מנועי.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: 2 פראט אנר וויטני
 R-985-AN-3 בעלי הספק של 450

 כייס כ״א.

 משקלים - משקל ריק: 3124 ק״ג,
 משקל מירכי: 4860 ק״ג.

C-45/D-18S 
 ביצועים - מהירות מירבית: 195
 קשר, שיוט: 183 קשר. שיעור נסיקה:
 1190 רגל/רקה, סייג רום: 26,000

 דגל. טווח: 1930 ק״מ.

 מימרים - מוטה: 14.5 מטר, אורח
 10.36 מטר, גובה: 2.79 מטר, שטח

 כנף: 32,42 מ״ר.



 ן האיילנדר היה בין מטוסי התובלה הקלים הנפוצים ביותר בעולם.
 | אבטיפוס המטוס המריא לראשונה ב־12 ביוני 1965. הוא פותח
 בדגמים רבים ולמשימות שונות, כולל מטוסים חמושים לתקיפה,
 סיור ימי, מטוסי התרעה טקטיים ועוד. מאז כניסתו לשרות בקוים
 הפנימיים בארץ, שימש האיילנדר כמטוס תובלה עיקרי של חברות

 תעופה אזוריות רבות.
 במלחמת יום הכיפורים גויסו כל מטוסי האיילנדר, יחד עם מטוסים
 אזרחיים אחרים, לחיל האויר למשימות תובלה שונות. המטוסים
 הופעלו בשרות הטייסת הקלה של חיל־האויד משדה דב. לאחר
 המלחמה נמסרו שני מטוסי איילנדר על ידי חברת ישראויה(רישו-
 מיהם האזרחיים היו T 4X-AYK־4X-AYW) לחיל־האויר (פברואר

 בריטן־נורמן BN.2A איילנדר ביציקרפט B-80 קווין אייר זמיר
 1974), עם הפסקת פעולות החברה בתחום התעופה. הם הופעלו על
 ידי הטייסת הקלה במטוסי תובלה בין בסיסים, וכן אימון והסבה

 למטוסים דו־מנועיים ונווט. עם כניסתם לשרות נצבעו שני המטר
 סים בצבעי הסוואה.

 שרותם של שני מטוסי האיילנרר בחיל לא ארך מסיבות שונות, ושני
 המטוסים הוצבו בקו המטוסים בבית הספר הטכני של חיל־האויר

 בחיפה ולאחר מכן בקו המטוסים בחצרים.

 בריטן־נורמן BN.2A איילנדר
 סוג המטוס: מטוס תובלה קל

 רו־מניועי.
 ארץ המוצא: בריטניה.

E4C5-0-540 מנוע: 2 לייקומינג 
 אופקי, בעלי הספק של 260 כייס.

 משקלים - משקל ריק: 1627 ק״ג,
 משקל מירבי: 2858 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 148
 קשר, שיוט: 137 קשר. שיעור נסיקה:
 1080 רגל/דקה, סייג רום: 14,600

 רגל. טווח: 2033 ק״מ.

 מימיים - מוטה: 16.15 מטר, אודך:
 10.87 מטר, גובה: 4.16 מטר, שטח

 כנף: 31.3 מ״ר.

ן הביצ׳קרפט B-80 קווין־אייר, הוא מטוס תובלה וקישור דו־מנועי,  ן
 בעל 11 מקומות ישיבה. הוא פותח בארה״ב כמטוס מנהלים, וכמו
 כן נרכש על ידי זרועות האויר בארה״ב (שם הוא מכונה ״סמי־
 נול״), לתובלת מפקדים, אימוני הסבה לדו־מנועי ועוד. אבטיפוס

 המטוס המריא לראשונה ב־28 באוגוסט 1958.
 מטוסי הקווין־אייר, המכונים בארץ ״זמיר״, נרכשו על ירי חיל־
 האויר הישראלי זמן קצר לאחר מלחמת יום־הכיפורים, לצורך הטסת
 אנשים וציוד בין בסיסי חיל־האויר. הם הופעלו בטייסת תובלה וקי-
 שור חדשה שהוקמה בראשית שנת 1974 בשדה דב. ה״זמיר״ הוצג
 לראשונה ביום חיל־האויר באותה שנה. מטוסי ״זמיר״ שימשו בבית־
 הספר לטיסה כמטוסי הדרכה לטייסים במגמת תובלה המיועדים
 למערך זה, וכן להכשרת טייסים בהפעלת מערכות נווט ותקשורת,
 ולאימון נווטים למטוסים רב מנועיים. לבד מכך הוא הופעל לטיסות

 מנהלתיות בין בסיסי חיל־האויר.
 12 מטוסי ה״זמיר״ האחרונים הוצאו משרות במטוסי קישור בדצמבר
 2002 וחלקם הועבר לבית הספר לטיסה. בשנת 2003 הוצאו המטו-

 סים משרות חיל האויר הישראלי עת הוחלפו במטוסי ״צופית״.

 ביעיקרפט B-80 קווין אייר ״זמירי׳
 סוג המטוס: מטוס תובלה והררכה

 רו־מנועי.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

IGSO-540-AID מנוע: 2 לייקומינג 
 אופקי, בעל הספק של 380 כ״ס כ׳׳א.

 חימוש: אין.
 משקלים - משקל ריק: 2286 ק״ג,

 משקל מירבי: 3992 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 215
 קשר, שיוט: 159 קשר. שיעור נסיקה:
 1300 רגל/רקה, סייג רום: 26,800

 רגל. טווח: 2510 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 10.32 מטר, אורח
 10,82 מטר, גובה: 4.33 מטר, שטח

 כנף: 25.73 מ״ר.

׳ תובלה ס ו ס  מ



 ביצ׳קרפט B200 קינג אייר צופית
 • מטוס ביצ׳קרפט B200 ״קינג אייר״ פותח כמטוס מנהלים אזרחי
 | מונע טורבו־מדחף, ואומץ גם לשימושים צבאיים רבים. הוא
 מופעל על ידי זרועות חאויר של צבא ארה״ב וחילות אויר שונים
 בעולם. המטוס מצטיין במהירותו הגבוהה ויציבותו הרבה ונכנס

 לשרות בדגמים רבים.
 חיל־האויר הישראלי הכניס אחד הדגמים של המטוס לשימוש בשנת
 1985, כמטוס ביון אלקטרוני (ראה ״קוקיה״) ולאחר זמן החליט
 לאמץ את ה״קינג אייר״ כמטוס בסיסי למערך שלם של מטוסים
 למשימות תובלה, אימון והסבה, וביון אלקטרוני. במהלך השנים
 נרכשו מטוסים רבים מדגם זה בתוכניות רכש שכונו ״צופית 1״ עד
 ״צופית 5״ (ראה גם פרק ביון). חלק מהמטוסים נושאים מיכלי דלק
 בקצות הכנפיים כדי להאריך את שהותם באויר או טווחם. מטוסים
 מסוג זה משמשים במטוסי תובלה קלים להטסת מפקדים ליחידותי-

 הם ומופעלים משרה דב בתל־אביב.
 מטוסי ״צופית״, הנושאים מושבים בתאי המטען שלהם, משמשים

 במטוסי אימון במגמת תובלה של ״האקדמיה לטיסה״ של חיל האויר
 הישראלי. הם החליפו בשנת 2003 את מטוסי ה״זמיר״(ראה שם)

 אשר הוצאו אותה עת משרות מבצעי.

B200 ביצ׳קרפט 
 סוג המטוס: מטוס תובלה, הדרכה

 והסברו.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

PT6A-41 מנוע: 2 פראט אנד וויטני 
 בעלי הספק של 850 כ״ס כ״א.

 משקלים - משקל ריק: 3564 ק״ג,
 משקל מירכי: 6804 ק״ג.

jt,ןינג אייר "צופית״ 
 ביצועים - מהירות מירבית: 265
 קשר, שיוט: 254 קשר. שיעור נסיקה:
 2450 רגל/דקה, סייג רום: 35,000

 רגל. טווח: 3317 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 17.25 מטר, אורך:
 13.34 מטר, גובה: 4.57 מטר, שטח

 כנף: 28.15 מ״ד.

ם 89 י ל בלה - ק סי תו  מטו



 | הלוקהיד 18 לורסטאר הוא מטוס תובלה ונוסעים דו־מנועי, בעל
 14 מקומות, אשר פותח ממטוס הנוסעים לוקהיה 14. אבטיפוס
 המטוס, שבלט בנפח גופו המוגרל, המריא לראשונה ב־21 בספטמבר
 1939. המטוס אומץ גם למשימות צבאיות כמטוס תובלה, סיור ימי
 וכן פותח כמטוס סיור חמוש ומפציץ (ברגם ונטויה). הלורסטאר
 נכנס לשרות במדינות רבות כמטוס תובלה והותאם לנשיאת סוגים
 שונים של מנועים רדיאליים. הדגם שיוצר בכמות הרבה ביותר היה
 המטוס המונע במנוע רייט וסביר להניח כי מטוס מרגם זה הוא
 שנכנס לשרות גם בארץ. מטוס אחה מהגס זה נרכש על ירי פעילי
 הרכש מטייס שהטיס אותו מאוסטרליה(רישומו שם VH-BFZ ) לאי-

 רופה ואחר כך העבירו לארץ.

 לוקהיד 8 ו לודסטאר

 המטוס נכנס לשרות חיל־האויר(הוא קיבל את הספרות 2501) צבוע
 בצבעי הסוואה. שני מטוסים נוספים מהגס זה נרכשו על ידי חברי

 האצ״ל באירופה אולם אלה לא הגיעו ארצה.
 מטוס ההלודסטאר שימש אך תקופה קצרה בטייסת התובלה ברמת־
 דור, והשתתף גם בטיסות ״מבצע אבק״ להטסת אספקה לנגב במלח-

 מת העצמאות.
 ב־31 באוקטובר 1948 ניזוק המטוס בנחיתה וככל הנראה לא הושמש

 עור לטיסה.

ר א ס ס ד ו ד 18 ל  v לוקהי
 סוג המטוס: מטוס תובלה דו־מנועי

 ארץ המוצא: ארה׳׳ב.
 מנוע: 2 רייט סייקלון
 GR-1820-G205A רריאליים בעלי

 הספק של 1200 ס״ס ב״א.
 חימוש: אין.

 משקלים - משקל ריק: 6366 ק״ג,
 משקל מירבי: 9990 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירב־ת: 236
 קשר, שיוט: 218 קשר. שיעור נסיקה:
 1950 רגל/רקה, סייג רום: 26,000

 רגל. טווח: 3041 ק׳׳מ.

 מ־מרים - מוטה: 19.96 מטר, אורך:
 15.16 מטר, גובה: 3.6 מטר, שטח

 כנף: 51.2 מ״ר.

 לוקהיד הדסון 3
 I הלוקהיר הרסון 3 הינו הרגם הצבאי של לוקהיד 14 סופר אלקט-
 ! רה. אבטיפוס מטוס זה המריא לראשונה ב־29 ביולי 1937, והיה
 יכול לשאת שלושה אנשי צוות ו־14 נוסעים. ערב מלחמת
 העולם השניה הותאם המטוס, על פי דרישה של חיל האויר המלכו-
 תי הבריטי, למשימות סיור ימי ארוך־טווח והפצצה. הוא שימש
 תקופה ארוכה כמטוס לגילוי ולחמה בצוללות של גרמניה שפעלו
 נגד שיירות שעשו דרכן לבריטניה. ברגם הצבאי שלו, הוא נכנס
 לשרות צבאי במספרים גדולים, ונשא צריח למקלעים בגבו ופצצות.
 בשלהי מלחמת העצמאות הציע טייס אוסטרלי לפעילי הרכש
 באיטליה, למכור להם שלושה מטוסים מהגם זה והם נרכשו. שלושת
 המטוסים היו במקורם מטוסים צבאיים מדגמים שונים, בעלי חרטום
 מלא או מזוגג, שהוסבו לשמש כמטוסי תובלה וקיבלו רישום אזרחי

 של אוסטרליה.
 מטוס ראשון נכנס לשרות חיל האויר בחורש אוקטובר 1948 (הם
 קיבלו את הספרות 2602,2601 2063) ולקראת סוף השנה הם הופע-
 לו בטייסת התובלה ברמת דוד. בין השאר השתתפו בטיסות התובלה
 ב״מבצע עוברה״. ביולי 1950 עריין היו שלושה מטוסים מהגם זה

 במצבת המטוסים של החיל.

ן 3 ד הדסו קהי  לו

 סוג המטוס: מטוס תובלה דו־מנועי.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: 2 רייט ציקלון
 GR-I820-G205A רריאליים בעלי

 הספק של 1200 ס״ס כ״א.
 חימוש: אין.

 משקלים - משקל ריק: 6982 ק״ג,
 משקל מירבי: 9990 ק״ג,

 ביצועים - מהירות מירבית: 217
 קשר, שיוט: 156 קשר. שיעור נסיקה:
 2215 רגל/רקה, סייג רום: 24,500

 רגל. טווח: 3220 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 19.96 מטר, אורר:
 13.51 מטר, גובה: 3.62 מטר, שטח

 כנף: 51.19 מ״ר.

בלה - בינונ״ם 90 ׳ תו ס ו ס  מ



 | הדוגלס dc-5, או במתכונתו הצבאית c-110, הוא מטוס תובלה
 I דו־מנועי, בעל כנף גבוהה, וראשון המטוסים בהודו בעל גלגל
 חרטום. למרות הפוטנציאל הטמון בתכנונו כמטוס תובלה, הוחלט
 בארה׳׳ב לא ליצרו בכמויות גדולות(ולהמשיך בייצור הדקוטה), ורק
 תריסר מסוגו יוצרו. האבטיפוס הראשון המריא לטיסת הבכורה שלו

 ממפעלי דוגלס באל־סגונדו בפברואר 1939.
 מטוס אחד בלבד מסוג זה היה בשרות חיל־האויר ושימש אך תקופה
 קצרה כמטוס מבצעי. המטוס עבר דרך ארוכה עד שרותו בהיל־האו־
 יר, והופעל, בין השאר, בחברת KLM וחברת הבת שלה בהודו המער-
 בית, ער שהחליט בעליו, שעסק בהעברת מהגרים מאוסטרליה לאי-
 רופה (רישומו שם היה VH-ard) , למכרו לחיל־האויר(המטוס ביקר

C-110/DC-5 גלס  דו

 בארץ לפני כניסתו לשרות מספר פעמים בדרכו לאירופה). ביוני
 1948 הגיע המטוס לישראל ונרכש.

 בחיל־האויר זכה לכינוי ״רומה הבייגל״(מספרו 1501), ואף נעשה בו
 שימוש כמפציץ, הודות לרצפתו המחוזקת. המטוס הופעל מטייסת
 התובלה ברמת דוד ויצא לגיחות גם משרה רב בתל אביב. הוא סיים

 את שרותו בבית הספר הטכני בחיפה, כמטוס הדרכה קרקעי.

 קרטיס c-46 קומנדו
 1 הקרטיס c-46 קומנדו הוא מטוס תובלה רו־מנועי, שנבנה בכמוי־
 I ות גדולות בתקופת מלחמת העולם השניה, והיה בין מטוסי
 התובלה העיקריים של חיל האויר הישראלי בתקופת מלחמת העצמ-

 אות. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה ב־26 במרס 1936.
 עשרה מטוסים מדגם זה נרכשו בארה״ב על ידי פעילי הרכש ערב
 המלחמה, והוטסו ארצה דרך מזרח אירופה, במסווה של חברת התעו-
 פה הפנמית lapsa. ראשון המטוסים המריא ארצה ב־6 במרס 1948.
 מטוס אחד התרסק בשעת המראה בארה״ב, והשאר שימשו משך כל
 ימי המלחמה להטסת נשק ותחמושת, במסגרת ״להק תובלה אוי־
 דית״. המטוסים הטיסו ארצה גם את ראשוני מטוסי הקרב של חיל־
 האויר, האויה s-199, מציכוסלובקיה. המטוס שימש כמפציץ במהלך

 הקרבות וכן נוסה גם כמטוס הצנחה.
 הקומנדו נטל חלק עיקרי ב״מבצע אבק״ להטסת אספקה לנגב
 במלחמת הקוממיות וכן במבצעי הטסה רבים אחרים. בשל ביצועיו
 הפחותים (לאהד אובדן מנוע אחד) בשעת המראה במטען מלא, לא
 ארך שרותו בחיל־האויר זמן רב, והוא הוצא משרות זמן קצר אחרי

 המלחמה. מספר מטוסים הועברו לשרות אזרחי בארץ וחו״ל.

c־DC/0 1 1 ־  דוגלם 5
 סוג המטוס: מטוס תובלה דו־מנועי. ביצועים

 ארץ ממוצא: ארה״ב.
 מנוע: 2 רייט GR-1820-G102A רריא־
 לי, בעלי הספק של 1100 כ״ס כ״א.

 חימוש: התקנה לנשיאת פצצות
 בגוף.

 משקלים - משקל ריק: 6203 ק״ג,
 משקל מירבי: 9526 ק״ג.

 מהירות מירב־ת: 225
 קשר, שיוט: 176 קשר. ש־עור נסיקה:
 1455 רגל/רקה, סייג רום: 22,400

 רגל. טווה: 2575 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 23.77 מטר, אורך:
 18.92 מטר, גובה: 6.05 מטר, שטח

 כנף: 76.55 מ״ר.

 קרטיס c-46 קומנדו
 סוג המטוס: מטוס תובלה דו־מנועי. ביצועים

 ארץ המוצא: ארה״ב.
R-2800-51 מנוע: 2 פראט אנה וויטני 
 רדיאלי בעלי הספק של 2000 כ״ס

 כ״א.
 חימוש: התקנה מאולתרת לנשיאת

 פצצות בגוף המטוס.
 משקלים - משקל ריק: 14,967 ק״ג,

 משקל מירבי: 25,402 ק״ג.

 מהירות מירבית: 203
 קשר, שיוט: 159 קשר. שיעור נסיקה:
 1300 רגל/דקה, סייג רום: 24,500

 רגל. טווח: 1931 ק״מ.

 מימיים - מוטה: 32.94 מטר, אורך:
 23.26 מטר, גובה: 6.63 מטר, שטח

 כנף: 126.35 מ״ר.

ה - בינוניים 91 ל ב ו י ת ס ו ס  מ



גלס C-47/DC-3 דקוטה  דו

 ן מטוס הדקוטה הוא אחד ממטוסי התובלה הנפוצים והמפורסמים
 ן ביותר בעולם. ראשוני המטוסים מדגם זה נרכשו ערב מלחמת
 העצמאות מדרום אפריקה, בלגיה, שוויץ ומדינות אחרות. הם היו
 מדגם DC-3 אזרחי או c-47 צבאי. שישה מטוסים פעלו במשימות
 תובלה וכן להפצצה של מטרות במצרים וסוריה. הדקוטה הופעל על
 ידי טייסת התובלה מרמת דוד. ביולי 1950 היו בחיל שמונה מטו-
 סים, ואלה תוגברו בקדש ע״י מטוסים צרפתיים ומספרם הגיע ל־18.
 16 ממטוסים אלה שמשו להצנחה במתלה בפתיחת הקרבות ב־29
 באוקטובר 1956, וכן להצנחת לוחמים בא־טור ב־2 בנובמבר. בסך

 הכל נערכו במטוס זה 169 גיחות בקרש. במלחמה זו הופעלו גם מטו־
 סים של ארקיע, צבועים בצבעי הסוואה. בששת הימים הופעל
 המטוס בכל רחבי סיני לתובלה ולהצנחת מטענים, וכן השתתף בכל
 המבצעים והמלחמות הבאות, כולל בהתשה, יום כיפור של״ג ובמי
 בצעים רבים אחרים. המטוס הופעל בשתי טייסות תובלה(המטוסים
 קיבלו ספרות בסדרת 1400) לבד מתובלה שימש הדקוטה גם לממ-
 סר, איכון וקליטה וביון(ראה שם). מטוסי הדקוטה יצאו משרות חיל

 האויר ב־10 בינואר 2001.

)C-3 דוגלס 
 סוג המטוס: מטוס תובלה רו־מנועי.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
R-1830-92 מנוע: 2 פראט אנד וויטני 
 רדיאלי, בעל־ הספק של 1200 כ״ס

 כ״א.
 חימוש: התקנה לנשיאת פצצות.

 משקלים - ריק: 7698 ק״ג, מירבי:
 11,794 ק״ג.

 c-4 דקוטה
 ב־צוע־ם - מה־רות מ־רב־ת: 199
 קשר, שיוט: 156 קשר. שיעור נסיקה:
 1130 רגל/דקה, סייג רום: 22,300

 רגל. טווח: 2414 ק"מ.

 מימר־ם - מוטה: 28.96 מטר, אורך:
 19.65 מטר, גובה: 5.16 מטר, שטח

 כנף: 91.69 מ״ר.

בלה - בינוניים 92 סי תו  מטו



ראטלס ו ד N-2501-IS נ ר ו  נ

 הנורה N-2501 גוראטלס, הוא ממטוסי התובלה הבולטים
 ן בשרות היל־האויר הישראלי. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה
 ב־27 בנובמבר 1950. המטוס הראשון עבור חיל־האויר הגיע
 לתל־נוף ב־1 בנובמבר 1955 ובינואר הגיעו שני מטוסים נוספים.
 שלושת המטוסים הראשונים הוכנסו לשרות ערב מלחמת קרש,
 ושימשו את הכוחות בסיני לתובלה ואף להצנחה קרבית. לאחר
 המלחמה נרכשו עוד חמישה מטוסים מצרפת ו־16 מטוסים מרגם
 2501D מגרמניה(אלה נבהלים חיצונית בחלון הטייסים הגדול יותר).

 נורד N-2501-is נוראטלס
 סוג המטוס: מטוס תובלה רו־מנועי. ביצועים - מהירות מירבית: 237
 ארץ המוצא: צרפת קשר, שיוט: 180 קשר. שיעור נסיקה:
 מנוע: 2 סנקמה הרקולס 738 רריא־ 1240 רגל/רקה, סייג רום: 24,600

 לי, בעלי הספק של 2090 כ״ס כ״א. רגל. טווח: 2500 ק״מ.
 חימוש: התקנה מאולתרת לנשיאת

 פצצות בגוף המטוס. מימדים - מוטה: 32.50 מטר, אורח
 משקלים - משקל ריק: 13,075 ק״ג, 22 מטר, גובה: 6.25 מטר, שטח כנף:

 משקל מירבי: 23,000 ק״ג. 101.2 מ״ר.

 הנוראטלס היה חוט השדרה של מערד התובלה האוירית של חיל
 האויר הישראלי במשר למעלה מ־23 שנים, ער להגעת מטוסי ההר-
 קולס. הוא שמש להצנחה ותובלה במלחמת ששת הימים (אז נמצאו
 בשרות 23 מטוסים), במלחמת יום־הכיפורים ולטיסות תובלה ארו-
 כות מחוץ לישראל. לבר ממשימות התובלה שימש לסיורים ארוכי־
 טווח, ובשני מקרים נפרדים יצאו ארבעה מטוסי נוראטלס להפצצות
 ליליות בתור שטח מצרים במלחמת ההתשה. הנורד נבחן כמטוס
 תדלוק ושימש גם כממסר מוטס ולמשימות אחרות עבור חילות
 שונים בצה״ל. שני מטוסים הופעלו זמן מה לתובלה אזרחית בארץ.

ה - בינוניים 93 ל ב ו סי ת  מטו



 של לקוח זר) ״גויסו״ במהלך מלחמת יוס־הכיפורים לשרות חיל־
 האויר, נצבעו בצבעי הסוואה, והופעלו לחילוץ המשפחות מאבד
 רורס ולאחר מכן לטיסות תובלה לסיני. הם הוחזרו לאחר המלחמה

 לתעשיה האוירית ונמסרו לבעליהם.
 בראשית שנות השמונים הכניס חיל־האויר לשרותו מספר מטוסי
 תובלה מרגם 201 המשמשים לטיסות תובלה בין בסיסים ולהררכת
 טייסים. בתקופה שאחרי מלחמת של״ג, פעלו 3 מטוסים(בהם מטוס
 אזרחי מרגם 101B,וצבאיים מרגמי 201 ו־202). צבועים בלבן והסוו-
 אה, בשרות חיל האויר להטסת חיילים ללבנון. חיל־האויר החליט
 אחרי מלחמת של״ג לרכוש את הערבה, וראשוני המטוסים נכנסו
 לשרות מאוקטובר 1983, כולל מטוסים מדגם 202A בעלי אברונים

 מטוסי תובלה - בינוניים

 התעשיה האוירית ערבה 202/201

 התעשיה האוירית
 סוג המטוס: מטוס תובלה דו־מנועי.

 ארץ המוצא: ישראל.
 מנוע: 2 פראט אנה וייטני אוף קנרה
 PT6A-41, בעלי הספק של 750 ס״ס

 ס״א.

 חימוש: דגם 201 מותאם לנשיאת
 פצצות, תותח 12.7 מ׳׳מ ומקלעי

 7.62 מ״מ.
 משקלים - משקל ריק: 4000 ק״ג,

 ״ערבה״ 202/201

 משקל מירבי: 6804 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: 176
 קשר, שיוט: 167 קשר, שיעור נסיקה:
 1300 רגל/דקה, סייג רום: 25,000

 רגל, טווח: 1306 ק״מ.

 מימר־ם - מוטה: 20.96 מטר, אורך:
 13.03 מטר, גובה: 5.21 מטר, שטח

 סנף: 43.68 מ״ר.

 • הערבה הוא מטוס התובלה הראשון שפותח ונבנה בישראל. הוא
 תוכנן כמטוס הנ״ק (המראה ונחיתה קצרה) לתפעול משדות לא

 סלולים, כשהוא נושא 20 נוסעים או 2 טון מטען.
 אבטיפוס המטוס (רישומו 4X-1AI) המריא לראשונה ב־27 בנובמבר
 1969. ארבעה מטוסי ערבה (בהם שלושת מטוסי האבטיפוס ומטוס

 בקצות הכנפים ומנועים משופרים. דגם אחר של המטוס הותאם
 למשימות ל״א(ראה שם).



 I הלוקהיד L-069 קונסטליישן, היה מטוס התובלה הגדול ביותר
 של היל־האויר בתקופת מלחמת העצמאות. אבטיפוס המטוס
 המריא לראשונה ב־9 בינואר 1943, והיה ממטוסי התובלה המהירים

 והמתקדמים ביותר בעולם.
 שלושה מטוסים מהדגם הצבאי L-069 מעודפי היל־האויר האמריקני
 (מספרי יצרן 1968,1967,1965) נרכשו ערב המלחמה באדה״ב. הם
 שופצו בברבנק קליפורניה, אולם רק אחד מהם הוצא מארה׳׳ב, צבוע
 בצבעי חברת התעופה הפנימית LAPSA (רישומו היה RX-121). המטוס
 יצא ב־13 במרס 1948 לטיסה ארוכה מפנמה, דרך אמריקה הדרומית

 ואפריקה, לצ׳כיה.
 הקונסטליישן שימש לטיסות תובלה לארץ, והצטיין בכושר הנשיאה

גלס DC-4/C-54 סקיל־מטטר לוקהיד 069־C-69/L קונסטליישן ו  ד

ימסטר לס DC-4/C-54 סקי ג ו  ד

ת מירבית: 230 רו ם - מהי עי צו ח. בי ו טו בלה אחר־ ס תו ג המטוס: מטו  סו
ט: 182 קשר. ו ת שי רו י  ארץ המוצא: ארה״ב קשר, מה

ג י , סי דקה / ל ר נסיקה: 1070 רג עו י R-2000 שי טנ י ו ע: 4 פראט אנר ו ו  מנ
ל, טווח: 3220 ק״מ. ל רום 22,500 רג ק מירבי ש פ ס י ה ן־וואספ בעל י ו  טו

ח ר ו ם - מוטה: 35.80 מטר, א מרי  1350 כ״ס כ״א. מי

ל ריק: 17,240 ק״ג, 8.602 מטר, גובה: 8.40 מטר, שטח ק ש ם - מ י  משקל
ל מירבי: 33,110 ק״ג כנף: 135.6 מ״ר. ק ש  מ

 לוקהיד C-69/L-069 קונסטליישן

ת: 286 ת מירבי רו ם - מהי עי צו ה ארוך טווח. בי ל ב ו ס ת ג המטוס: מטו  סו
ת שיוט: 225 קשר. רו י  ארץ המוצא: ארה״ב. קשר, מה
ג י רקה, סי ל/ ר נסיקה: 1620 רג עו ם, שי י אלי ט R-3350-35 רדי י ע: 4 רי ו  מנ

ל 2200 כ״ס כ״א. רום: 24,600 רגל. טווח: 3670 ק"מ. י הספק ש  בעל
ם - מוטה: 37.5 מטר, אורך: 29 מרי  מי
ל ריק: 22,907 ק״ג, מטר, גובה: 7.21 מטר, שטח כנף: ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

ל מירבי: 39,123 ק״ג. 153.3 מ״ר. ק ש  מ

 I הדוגלס c-54 סקיימסטר הינו פיתוח של מטוס התובלה האזרחי
 I דוגלס DC-4, והמריא לראשונה ב־26 במרס 1942. הוא היה מטוס
 התובלה הכבד העיקרי של ארה׳׳ב במלחמת העולם השניה, בכל

 זירות הלחימה.
 שני מטוסים מן הדגם הצבאי היו בשרות חיל־האויר, האחד נרכש
 מחברה נורבגית, והשני נרכש בארה״ב. המטוסים הופעלו בשרות
 ״להק תובלה אוירית״(לת׳׳א) לטיסות תובלה לארץ וממנה, להטסת
 נשק, ציור ולוחמים. הסקיימסטר השתתף במבצעי תובלה רבים,
 כולל ״מבצע אבק״ להטסת לוחמים לנגב וממנו לקראת סוף המלח-
 מה. כמו סן הטיס ארצה את מטוס הקרב אויה s-199 הראשון מצ׳כיה
 לישראל. במבצע ״ולוטה״ להטסת מטוסי ספיטפייר לישראל,
 בחודש דצמבר 1948, שימש אחד ממטוסי הסקיימסטר כמוביל
 ומטוס הניווט של מטוסי הקרב, בדרכם מצ׳כיה דרך יוגוסלביה

 לישראל.
 במהלך המלחמה הוסב אחד המטוסים (רישומו 4X-ACA) להטסת
 נשיא המדינה לארץ, ב־29 בספטמבר 1948, בטיסה שהיתה הטיסה
 הראשונה של חברת אל על. מטוס אחד ניזוק בנחיתת אונס בחוף תל־

 אביב, השני הועבר לשרות חברת אל־על עם תום המלחמה.

 הגבוה שלו ובטווחו הארוך. בין השאר נטל חלק בטיסות ״בלק״
 להחשת נשק לארץ בהן נשא כעשרה טון מטען. בשל תקלה בכן
 הנסע שלו, הוא הוצא משרות ביולי 1948. שני המטוסים האחרים
 עוכבו ע״י הממשל האמריקני, ולא נכנסו לשרות. לאחר המלחמה
 הוסבו שלושת המטוסים במטוסים אזרחיים והועברו לשרות חברת
 אל־על. המטוס שהופעל על ידי חיל האויר במלחמה (רישומו

 4X-AKC) הופל ע״י מטוסי קרב בולגריים ביולי 1955.
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 | הבואינג B-377 סטרטוקרויזר, או ״ענק״ בשמו הישראלי, הינו
 I פיתוח אזרחי של משפחת המפציצים הכבדים מרגם בואינג
 29־B/50־B שנבנו במלחמת העולם השניה ואחריה. חברת בואינג

 אימצה את תכנון הכנפיים והמטעים של מפציץ B-50 בשילוב גוף
 מתכנון חדש, כרי לפתח מטוס תובלה אזרחי ארוך טווח המצטיין
 בתא נוסעים רחב. אבטיפוס המטוס האזרחי המריא לראשונה ב־15

 בנובמבר 1944.
 בראשית שנות השישים נקרתה לתעשיה האוירית הזדמנות לרכוש
 מטוס אזרחי מרגם B-377 והיא הציעה את המטוס לחיל האויר. לאחר
 תקופה של בחינות ושינויים הנהסיים (כולל תכנון זנב נפתח
 להטסת טנקים קלים, רכבי סיור וג׳יפים לזירות הלחימה), נכנסו

 בואינג B-377 סטרטוקרויזר ענק בואינג KC-97 סטרטופרייטר ענק

 לשרות 5 מטוסים מדגם סטרטוקרויזר. הראשון בהם נכנס לשרות ב־
 1 ביולי 1964. כמו כן הותאם המטוס להצנחת לוחמים וציור. המטו-
 סים מדגם B-377 הופעלו על ירי ״הטייסת הבינלאומית״ מלוה והש-
 תתפו במלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור בהטסת לוחמים
 לסיני ולפאיר באפריקה. כמו כן הותאמו שני מטוסים לשמש כמטו־
 סי אח״מ. חיל האויר הפעיל גם 9 מטוסים מהרגם הצבאי KC-97 (ראה

 שם).

 § בואינג KC-97 סטרטופרייטר, פותח ממפציץ B-50 כרי לשמש
 I כמטוס תובלה ותדלוק אוירי עבור פיקור האויר האיסטרטגי של
 חיל האויר האמריקני. מטוסים מדגם זה היו במשך שנים ארוכות
 חלק ממערך התהלוק האיסטרטגי של ארה״ב ברחבי העולם כולו.
 חיל האויר הישראלי הפעיל, בנוסף לחמישה מטוסים מדגם בואינג
KC-97F סטרטוקרויזר (ראה שם), גם מטוס אחד מסוג בואינג B-377 

 ושמונה מטוסים מסוג KC-97G סטרטופרייטר. מטוסים אלה נרכשו
 על ירי התעשיה האוירית לישראל בשנות השישים ממגרשי הגרוט-
 אות בארה״ב. מטוסי ה״ענק״, כפי שכונה המטוס בארץ, שופצו והו-
 פעלו על ירי "הטייסת הבינלאומית״ מלוה. בין השאר הותאמו
 המטוסים למשימות תובלה של ציוד בעל נפח רב, ממסר קשר ועור.
 כמו כן הותקנו במטוס אחר מצלמות לצילום אוירי אלכסוני ארוך־
 טווח (מטוס זה 033/4X-FPR, הופל בטיל קרקע־אויר מעל סיני ב־17
 בספטמבר 1971). 5 מטוסים הוסבו ללוחמה אלקטרונית, ונשאו ציור
 לשיבוש מערכי המכ״ם והטילים של מערכי ההגנה האוירית של

 מצרים.
 המטוסים הופעלו במשימות שונות במלחמת ששת הימים, במלחמת

 התשה ויום הכיפורים.

 בואינג KC-97 סטרטופרייטר"ענק" בואינג B-377 סטרטוקרויזר"ענק״
ח. ו ך טו ה ארו ל ב ו ס ת ו ט ס: מ ג המטו  סו

ץ המוצא: אהה״ב. ר  א

R-4360-59 י טנ י ו ד ו נ ט א א ר : 4 פ ע ו נ  מ

ל 3500 ס״ס ק ש פ ס י ה ל ע ם ב י י ל א י ד  ר

 ס״א.
. ת ו צ צ פ ש ב ו מ י א בחן ש  חימוש: ח״

, ג ל ריק: 37,422 ק״ ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

. ג : 79,380 ק״ ׳ רב ל מי ק ש  מ

326 : ת י רב ת מי ו ר י ה ם - מ י ע ו צ י  ב

ר נסיקה: ו ע ט: 215 קשר. שי ו  קשר, שי

ג רום: 30,000 י י , ס ה ק ד / ל ג  1104 ר

. טווח: 6920 ק׳׳מ. ל  רג

ם - מוטה: 43.05 מטר, אורך: י ר מ י  מ

, גובה: 11.66 מטר, שטח  33.63 מטר

 בנף: 164.3 מ״ר.

ה ארוך טווח. ל ב ו ס ת ו ט ס: מ ג המטו ו  ס

ץ המוצא: ארה״ב. ר  א

R-4360-59 י נ ט י ו ר ו ט אנ א ר : 4 פ ע ו נ  מ

ל 3500 כייס ק ש פ ס י ה ל ע ם ב י י ל א י ר  ר

 ס״א.
ת ו צ צ פ ש ב ו מ י מוש: ח״א בחן ש  חי

, ג ל ריק: 37,422 ק״ ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

: 79,380 ק״ג. ל מירבי ק ש  מ

326 : ת י רב ת מי ו ר י ה ם - מ י ע ו צ י  ב

קה: ר נסי ו ע ט: 215 קשר. שי ו , שי  קשר

ג רום: 30,000 י י , ס ה ק ר / ל ג  1104 ר

. טווח: 6920 ק״מ. ל ג  ר

ם - מוטה: 43.05 מטר, אורך: י ר מ י  מ

ח ט , גובה: 11.66 מטר, ש ר ט  33.63 מ

 בנף: 164.3 מ״ר.

ISRAEL AIR FORCE 



 I הלוקהיד c-130 הרקולס הוא מטוס תובלת סער שפותה במיוחד
 1! לדרישות חיל האויר האמריקני. אבטיפוס המטוס המריא לראשו-
 נה ב־23 באוגוסט 1954, ומאז פותחו דגמים רבים לעשרות משימות.
 ההרקולס, או בשמו הישראלי ״קרנף״, הוא המטוס העיקרי של מערך
 תובלת הסער של חיל האויר הישראלי. הוא מסוגל לקצר את מסלול

 המראתו על ידי שימוש ברקטות האצה.
 שני דגמים של מטוס התובלה נכנסו לשרות: C-130E 1־c-130H. שני
 המטוסים הראשונים שהיו מדגם C-130/H, נכנסו לשרות באוקטובר
 1971, ובשנים שלאחר מכן נוספו עוד 10 מטוסים לשרות הטייסת.
 ההרקולס היה מטוס התובלה העיקרי של חיל־האויר במלחמת יום־
 הכיפורים. במהלך המלחמה הועברו לישראל תריסר מטוסים מדגם

 לוקהיד C-130E/H הרקולס קרנף
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • i H I ^ H H H R a n n a B I H B M i 

 c-130 E שהיו בשרות חיל־האויר האמריקני באירופה והם הופעלו על
 ידי טייסת שניה שהוקמה במהלך המלחמה. לבד מהצנחות והנחתות,

 השתתף המטוס במבצעים ארוכי טווח, כולל מבצע חילוץ חטופי
 מטוס איר פרנס באנטבה ב־4 ביולי 1976 בו השתתפו 4 מטוסים.
 מטוסי הקרנף עברו תהליך השבחה חלקי. חיל האויר הישראלי

 מפעיל גם דגם לתדלוק(ראה שם).

 לוקהיר C-130H הרקולס ״קרנף״

ת: 333 י נ ר ת מי רו ם - מהי עי צו ח בי ו ס ארור־טו ו ט ס: מ ג המטו  סו
ר נסיקה: עו ת הנייק. קשר, שיוט: 295 קשר. שי ל ו כ בלת־סער בעל י  לתו
ג רום: 23,000 י , סי רקה / ל  ארץ המוצא: ארה״ב. 1600 רג

י הספק רגל. טווח: 7675 ק"מ. ל ע ן T56-A-7, ב סו  מנוע: 4 אלי
ס - מוטה: 40.41 מטר, אורד: י ד מ י ל 4050 כ״ס כ״א. מ  ש

ח ט ל ריק: 34,356 ק״ג, 29.79 מטר, גובה: 11.66 מטר, ש ק ש ם - מ י  משקל
ל מירבי: 79,380 ק״ג. כנף: 162.1 מ״ר. ק ש  מ

ם י ד ב ה - כ ל ב ו י ת ס ו ט 9 מ 7 



ם א נג 707 ר  בואי

 ן הבואינג 707 הוא מטוס תובלה סילוני ארבע־מנועי אשר נכנם
 | לשרות מסחרי בסוף שנות החמישים. אבטיפוס הבואינג 707

 המריא לראשונה ב־15 ביולי 1954.
 שני מטוסים נכנסו לשרות חיל האויר הישראלי ערב מלחמת יום
 כיפור כמטוסי תובלה. אלה היו מטוסים היו מדגם בואינג 131*707

 שנרכשו מחברת TWA. מטוסים נוספים
 נרכשו מחברות תעופה אחרות במשר השנים.
 במהלך מלחמת יום כיפור, שימשו המטוסים
 לטיסות לסיני, אירופה וארה״ב להטסת ציוד
 ולוחמים לארץ. דגמים רבים של המטוס
 נכנסו לשרות, חלקם היו מטוסים שנרכשו
 על ידי התעשיה האוירית ואלה הוחלפו בדג-
 מים מתקדמים יותר במהלך השנים. בין אלה
 נמצא מטוס אחד שהיה מטוסו הפרטי של
 שייר מקטאר. מטוסים אלה נושאים מנועי
 טורבו־מניפה מדגמים שונים, ובסוף שנות
 התשעים עברו הלקם הסבה לחיפוי, מנוע מושקטים. כמו כן נעשו

 השבחות למבנים ומערכות במטוס.
 הבואינג 707 משמש בחיל־האויר למשימות רבות לבד מתובלת נוס-
 עים. מטוסים אחדים הוסבו כמטוסי ביון ומרכזי קשר ושליטה, אחר
 משמש לתובלת אה״מ, וכן כמטוסי תדלוק(ראה שם). אחד ממטוסי
 השליטה השתתף גם במבצע אנטבה בשנת 1976 ומטוסים אחדים

 שמשו כמרכזי בקרה ושליטה במבצע שלום הגליל.

 בואינג 320
ה ל ב ו ס ת ו ט ס: מ ג המטו  סו

עי ארור־טווח. ו  ארבע־מנ
 ארץ המוצא: ארה״ב.

־ ת יס ק ע: (רגם 707-420) רולס רו ו  מנ
ל 7945 ק״ג כ״א. ל דחף ש ע  וואי ב

ד נ ע: (דגם 320־707) 4 פראט א ו  מנ
ל 8165 י דחף ש ל ע י JT3D-3 ב טנ י ו  ו

 ק״ג ס״א.

ל ריק: 64,048 ק״ג, ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

 707 "ראם״
 משקל מירבי: 151,320 ק״ג.

ת: 544 ת מירבי רו ם - מהי עי צו  בי
ר נסיקה: עו  קשר, שיוט: 469 קשר. שי
ג רום: 39,000 י , סי דקה / ל  2934 רג

 רגל. טווח: 9915 ק"מ.

ם - מוטה: 43.4 מטר, אורד: י מד  מי
 46.61 מטר, גובה: 12.93 מטר, שטח

 כנף: 279.63 מ״ר.



 | הבואינג סטרטופרייטר הוא מטוס התדלוק הייעודי הראשון
 I שנכנס לשרות היל־האויר הישראלי. ארה״ב סירבה תקופה
 ארוכה למכור לישראל מטוסי תרלוק או את מערכותיהם, ועם הגעת
 מטוסי הסקייהוק(שהיו מצוידים במיכלי תדלוק), הוחלט להסב אחד

 ממטוסי הענק לנשיאת שני מיכלים כאלה מתחת לכנפיים.
 המטוס הראשון שהוסב (4X-FPS - מטוס 37) ערך ניסויי תדלוק כיוני
 1968 עם שני מטוסי סקייהוק(מטוס זה הושמד על המסלול בנתב״ג
 בעקבות התנגשות עם מטוס 707 של TWA בליל 30 בנובמבר 1970).
 קצב ההזנה האיטי יחסית של מערכות דוקרן ומשפך וכניסתם
 לשרות של מטוסים בעלי מערכת ״נקבית" (כמו הפנטום) חייבה
 פיתוח של מטוס בעל מנור מרכזי. גם כאן התגייסה התעשיה האוי־

 בואינג KC-97 סטרטופרייטר ענק לוקהיד KC-130H הרקולס קרנף

 רית ופיתחה מנור מיוחר(הותקן במטוסים מספר 35,31,30), בנוסף
 למערכת בשיטת דוקרן ומשפך שנישאה מתחת לכנפיים. התדלוק

 הראשון של מטוס פנטום, נערך ב־24 באפריל 1975.
 בסך הכל הוסבו ארבעה מטוסים מדגם סטרטופרייטר כמטוסי
 תרלוק. מטוסים אלה איפשרו להפעיל את מטוסי חיל הארד בטוו-
 חים ארוכים, עד להגעת מטוסי התדלוק מסוג הרקולס ובואינג 707.

 בואינג KC-97 סטרטופרייטר ״ענק״

 I הלוקהיד KC-130H הרקולס הוא מטוס תדלוק ייעודי שפותח
 I במיוחד עבור המרינס האמריקני למבצעי סער, כולל תדלוק
 מסוקי חילוץ בדרך למשימה וממנה. הוא נכנס לשרות כמטוס התד-

 לוק התקני בחילות האויר של מדינות רבות בעולם.
 שני מטוסים מסוג KC-130H נכנסו לשרות חיל האויר הישראלי באפ-
 ריל ומאי 1976 ומטוסים נוספים נרכשו בשנים שלאחר מכן. מטוסים
 אלה הקנו למטוסי התקיפה טווח איסטרטגי חיוני למשימות ארוכות
 טווח. מטוסי ההרקולס לתדלוק נושאים גם שני מיכלי דלק חיצוני-
 ים נוספים, בעלי קיבולת של 9000 גלון כ״א מתחת לכנפיים.
 המטוס יכול לתדלק שני מטוסים בו זמנית, בקצב של 300 גלח/דקה
 לכל אחד. למטוסי הקרנף מערכת תדלוק בשיטת דוקרן/משפך, והם
 מסוגלים לתדלק את מטוסי הקרב מדגם סקייהוק ופנטום, מטוסי
 בקרה מסוג דיה או הרקולס אחרים. כמו כן הם יכולים לתדלק מסוקי
 סער, בהם היסעור או ינשוף, ביום או בלילה. לבד מתדלוק משמשים

 המטוסים כמטוסי תובלה רגילים, וכן להצנחה ותובלת סער.
 חלק ממטוסי ההרקולס הוסבו לנשיאת דוקרן בקדמת החרטום, כך
 שניתן להאריך גם את טווח המתדלקים עצמם על ידי מטוסים

 אחרים.

, ק תדלו בלה ו ס תו ג המטוס: מטו  סו
 ארוך טווח.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
R-4360-59 י טנ י ו ד ו  מנוע: 4 פראט אנ
ל 3500 כ״ס י הספק ש ם בעל י אלי  ררי

 כ״א.

ל ריק: 37,422 ק״ג, ק ש ם - מ י  משקל
: 79,380 ק״ג. רבי  משקלמי

\ 
ת מירב־ת: 326 רו ם - מהי עי צו  בי
 קשר, שיוט: 215 קשר. שיעור נסיקה:
ג רום: 30,000 י , סי רקה ל/  1104 רג

 רגל. טווח: 6920 ק״מ.

ם - מוטה: 43.05 מטר, אורך: י י מ י  מ
 33.63 מטר, גובה: 11,66 מטר, שטח

 כנף: 164.3 מ״ר.

 לוקהיד KC-130H הרקולס ״קרנף״

ר ע ס ־ ת ל ב ו ס ת ו ט ג המטוס: מ  סו
. עי ו ק ארבע־מנ  ותרלו
 ארץ המוצא: ארה״ב.

ק פ ס י ה ן T56-A-7 בעל סו ע: 4 אלי ו  מנ
 של 4050 כ״ס כ״א.

 חימוש: אין.

ל ריק: 34,356 ק״ג, ק ש ם - מ י  משקל
ל מירבי: 79,380 ק״ג. ק ש  מ

ת: 333 רבי ת מי רו ם - מהי עי צו  בי
ר נסיקה: עו  קשר, שיוט: 295 קשר. שי
ג רום: 23,000 י , סי רקה / ל  1600 רג

ל. טווח: 7675 ק״מ.  רג

ח ר ו ם - מוטה: 40.41 מטר, א י י מ י  מ
 29.79 מטר, גובה: 11.66 מטר, שטח

 כנף: 162.1 מ״ר.



ם א נג 707 ר  בואי

 ן הבואינג 707 לתדלוק נכנס לשרות חיל־האויר הישראלי באפ-
 [: היל 1983. הוא פותח על ידי התעשיה האוירית לישראל, בעק-
 בות הצורך במטוס תרלוק מהיר יותר מן ההרקולס, שיתאים
 למטוסי הקרב החדשים מסוג F-15 ומטוסי F-16. סירוב ארה״ב למכור

 בואינג 707 ״ראם״
ק ו ל ד ת ה ו ל ב ו ס ת ג המטוס: מטו  סו

 ארור־יטווח
 ארץ המוצא: אהה״ב.

JT3D-3 י טנ י ו ד ו נ ע: 4 פראט א ו  מנ
ל 8165 ק״ג ס״א. י דחף ש ל ע  ב

 חימוש: אין.

, ל ריק: 64,048 ק״ג ק ש ם - מ י ל ק ש  מ
ל מירבי: 151,320 ק״ג. ק ש  מ

ת: 544 ת מירבי רו ם - מהי עי צו  בי
ר נסיקה: עו  קשר, שיוט: 469 קשר. שי
ג רום: 39,000 י , סי דקה ל/  2934 רג

 רגל. טווח: 9915 ק״מ.

ר: י ם - מוטה: 43.4 מטר, או י י מ י  מ
 46.61 מטר, גובה: 12.93 מטר, שטח

 בנף: 279.63 מ״ר.

 לישראל מטוסי תרלוק מסוג KC-135, המתאימים לתדלוק מטוסים
 אלה, האיץ את הפיתוח. הטיסה הראשונה של מטוס המיכלית נערכה
 ב־13 באוגוסט 1980. המערכת בעלת המנור משלבת מערכת בקרה
 טלויזיונית פנימית המאפשרת לתרלק את מטוסי הקרב במהירות
 ובדיוק רב. התע״א פיתחה מספר סוגים של מערכות תדלוק. בין
 אלה תדלוק בשיטת דוקרן ומשפך (ער שלושה מטוסים בו זמנית),
 מטוס בעל מנור מרכזי אהה, ומטוסים לתדלוק משולב בשתי השי-
 טות. ביום חיל־האויר 1989 הודגם תרלוק שני מטוסי סקייהוק
 ומטוס F-15. כיום ניתן בעזרת מטוסים אלה לתרלק מטוסי סקייהוק,
 פנטום, F-15 ומטוסי F-16. מטוסי התרלוק בואינג 707 השתתפו
 במבצעים רבים, כולל תקיפת מפקחות המחבלים בתוניס בשנת
 1985, בה תרלקו את מטוסי ה־ F-15 מספר פעמים, תדלוק של מטו-

 סים שיצאו לאימון בתורכיה ובארה״ב ועוד.

ס׳ תדלוק 100  מסו



 I הגרומן G-44A ווידג׳ן הוא מטוס אמפיבי קל, ארבע־מושבי, אשר
 I פותח על ידי חברת גרומן בארה״ב כרי לשמש לפעילות סיור
 ימית ברגם הצבאי, או להטסת נוסעים ותיור ברגם האזרחי. אבטיפוס
 המטוס המריא לראשונה ביולי 1940. במהלך מלחמת העולם השניה
 יוצרו כ־176 מטוסים מסוג זה בארה״ב, שם שימש כמטוס ללוחמה
 בצוללות וסיור, ולאחר מכן יוצר המטוס גם בצרפת, כמטוס תובלה

 ימי.
 הווירג׳ן היה המטוס האמפיבי השני שהיה בשרות חיל האויר היש-
 ראלי במהלך מלחמת העצמאות (הראשון היה הריפבליק סיבי- ראה
 שם). שני מטוסים מסוג זה שנתרמו על ידי המליונר ההולנרי וים ואן
 ליר נכנסו לשרות ביוני 1948. המטוסים(סימוליהם ב־72, ב־73 והוא

 גרומן 44A־G ווידג׳ן

 שונה ל־1201 ו־1202) שימשו(יחד עם מטוס גרומן מאלרד של ואן
 ליד שהופעל מחיפה) לתובלה בין בסיסים, כמטוסי יבשה, אך נעשה
 בהם שימוש מועט גם במטוסים ימיים. הפעלה מעל הים חייבה
 הסמכה מתאימה, ואכן בשל טעות בהטסת המטוס התרסק אחר מהם
 (ב־73) בנחיתה קשה ב־2 בדצמבר 1948 בים כנרת. בתאונה נספו

 ארבעה אנשי מח״ל. המטוס השני הועבר לארה׳׳ב בשנת 1952.

ן ׳ ג ד י ו ן G-44A ו מ ו ר  ג

ל דו־ י ק ב י פ מ ס א ו ט ס: מ ג המטו ו  ס

; י ע ו נ  מ

צא: ארה״ב. ץ המו ר  א

י ל ע , ב רי ר L-440-5 טו ׳ ג נ י י י : 2 ר ע ו נ  מ

ס כ״א. ״ ל 200 כ ק ש פ ס  ה

. ן ש: אי מו  חי

, ג ל ריק: 1458 ק״ ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

. : 2041 ק״ג י רכ ל מי ק ש  מ

ת מ־רב־ת: 139 ו ר י ה ם - מ י ע ו צ י  ב

: קה סי ר נ ו ע י וט: 109 קשר. ש , שי  קשר

ג רום: 14,600 י י , ס ה ק ד / ל ג  1850 ר

. טווח: 1481 ק"מ. ל ג  ר

: ר י ו , א : 12.19 מטר ה ט ו מ ם - י ד מ ־  מ

ף: ה כנ ט , ש ר ט , גובה: 3.5 מ  9.48 מטר

 22.76 מ״ר.

נה י  קונואייר PBY-5A קטל
 I קונסולידייט־וולטי(קונואייר) PBY-5A קטלינה, הוא מטוס סיור
 I ימי ארוך־טווח, שפותח במיוחד במלחמת העולם השניה לסיור
 במרחבי האוקיינוס השקט. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה ב־
 22 בנובמבר 1939 ונכנס לשרות חילות אויר וציים רבים בעולם.
 שלושה מטוסים מדגם זה נרכשו על ידי חיל־האויר הישראלי, בתקו-
 פה בה היה חשש לפעולות ימיות של ציי מדינות ערב נגד מדינת
 ישראל (היו אלה המטוסים היחידים שהממשל האמריקני אישר

 מכירתם לישראל באותה תקופה).
 שני המטוסים שנכנסו לשרות (02 ו־03 ולאחר מכן 1402 ו־1403).
 הופעלו בטייסת ״הפטישים" מחצור, ותקופה מסוימת, גם מרמת דוד
 וחיפה. בשל החשש מהשפעת המלח על מבנה המטוס, הם הונחתו
 בטיסות אימון רק על הכנרת. המטוסים היו צבועים בכחול־ימי כהה,
 ולמרות שנמכרו לישראל ללא חימוש, הם צוידו בארץ במקלעי 12.7
 מ׳׳מ בתאי הירי האחוריים שלהם. המטוסים סבלו מבעיות טכניות

 רבות ולא הוטסו תקופה ארוכה.
 שני מטוסי הקטלינה הוצאו משרות באמצע שנות החמישים. לפחות
 אחד מהם שופץ ב׳׳בדק מטוסים״ ונמכר כמטוס אישי למנהל חברה

 אמריקני.

ה נ י ל ט ר PBY-5A ק י י א ו נ ו  r ק
ח ו טו ר־ י ארו ב י פ מ ס א ו ט ס: מ ג המטו  סו

. ד ימי ו י ס  ל

צא: ארה״ב. ץ המו ר  א

R-1830-92 י נ ט י ו ד ו נ ט א א ר : 2 פ ע ו נ  מ

ס ״ ל 1200 כ ק ש פ ס , בעל־ ה י אל  רר־

 כ״א.

י ירי א ת מ ב " י 12.7 מ ע ל ק ש: 4 מ מו  חי

ת ו צ צ ם פ ת ג א ש ן ל ת י ם. נ י י ר  אחו

. ם י י פ נ כ ת ל ח ת  מ

 ר־
ג, ׳ ל ריק: 9480 ק׳ ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

. : 16,012 ק״ג רבי ל מי ק ש  מ

154 : ת י ב ר י ת מ ו ר י ה ם - מ י ע ו צ י  ב

קה: סי ר נ ו ע י ט: 109 קשר. ש ו  קשר, שי

ג רום: 14,700 י י , ס ה ק ד / ל ג  800 ר

מ. וח: 4960 ק״ . טו ל  רג

: ר י ו , א ר ט טה: 31.72 מ ם - מו י ה מ י  מ

ח ט , ש ר ט , גובה: 5.65 מ  19.5 מטר

 כנף: 130.1 מ״ר.

׳ אמפיביים 101 ס  מסו



 I חיל האו־ר הפעיל מטוסי מנהלים מסוגים שונים להטסת אח״מ
 I ולטיסות מיותרות. בשנת 1971 הושכרו שני מטוסי ג׳ט קומנדו
 1121 תפעולית לחיל האויר לתקופה קצרה. רגם אחר שנכנס
 לשרות כמטוס אח׳׳מ היה הווסטווינד 1123 שפותח על ירי התעשיה
 האוירית מדגם 1121. לבד משיפור מנועיו, הותקנו במטוס גם שני
 מיכלי קצות־כנף, מערכת APU ומכשור מתקרם. במלחמת יום כיפור
 הושכרו לחיל שני מטוסים מדגם 1123 (כולל אחד ממטוסי האבטי-
 פוס), והם שימשו, בין השאר להטסת ראש המוסד לאירופה ומפקדים

 בכירים לסיני ולשדה פאיד במצרים.
 מטוסים אלה הופעלו מנתב״ג על ידי ״הטייסת הבינלאומית״ וקיב-
 לו שרות בתעשיה האוירית. בשנת 1977 החליט חיל הים להצטייד

ן שחף 1124 א ק ס ־ י ס N התעשיה הארחת ווסטווינד 1121/3 התע״א 

 התעשיה האויר
. י נ לו ס סיור ימי סי ג המטוס: מטו  סו

.  ארץ המוצא: ישראל
נרל אלקט־ ׳ ן ג ע: 2 טורבו־סילו ו  מנ
ל 1406  ריק 0610-9, בעלי רהף ש

 ק״ג כ״א.

ת כלי שיט. פ י ק ת  חימוש: 2 טורפדו ל
ל ריק: 5021 ק״ג, ק ש ם ־ מ י ל ק ש  מ

ל מירבי: 9434 ק״ג. ק ש  מ

 ווסטווינד 1121
ת: 469 ת מירבי רו ם - מהי עי צו  בי
ר נסיקה: ו ע  קשר, שיוט: 364 קשר. שי
ג רום: 45,000 י , סי ה ק ד / ל ג  4100 ר

 רגל. טווח: 3218 ק״מ.

ם - מוטה: 13.65 מטר, אורך: מרי  מי
 15.92 מטר, גובה: 4.81 מטר, שטח

 כנף: 28.18 מ״ר.

1124N התע״א 
. י נ ס סיור ימי סילו  סוג המטוס: מטו

 ארץ המוצא: ישראל.
ארט פה ג י מנ ־ ו רב : 2 טו ע ו  מנ
ל 1678 ק״ג י דחף ש  TFE731-3, בעל

 כ״א.

י שיט. ל ת כ פ י ק ת ו ל רפד  חימוש: 2 טו
ל ריק: 4667 ק״ג, ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

: 10,365 ק״ג. ל מירב׳ ק ש  מ

 ״0קאן ״שחף״
ת: 470 רבי ת מי רו ם - מהי עי צו  בי
 קשר, שיוט: 400 קשר. שיעור נסיקה:
ג רום: 45,000 י , סי דקה / ל  4100 רג

 רגל. טווח: 3218 ק״מ.

ם - מוטה: 13.65 מטר, אורך: י ד מ י  מ
 16.8 מטר, גובה: 4.81 מטר, שסח

 כנף: 28.64 מ״ר.

 במטוסים לסיור ימי כדי לשפר את יכולת ההגנה על חופי הארץ
 מפני ספינות מחבלים. שלושה מטוסים מדגם 1123, בהם מטוסי
 האח״מ, נכנסו לשרות חיל־הים בשנת 1977. הם הופעלו על ידי
 טייסי חיל האויר למשימות של חיל הים. באוגוסט 1978 הוסבו
 המטוסים במטוסי סי סקאן (ראה שם)- מנועיהם הוחלפו למנועי

 גארט 3־TFE731, וכן הותקנו בהם מכ״ם ומערכות אחרות.

 I הסי־סקאן הינו מטוס ייעודי לסיור ימי שפותח ממטוס המנהלים
 I ווסטווינד 1123 (ראה שם). בשנת 1977 הציגה התעשיה האוירית

LASR APS , - 5 0  תכנון למטוס לסיור ימי, מצויד במכ״ם ליטון 4
 מערכת MAD לגילוי מגנטי, מתלים לנשיאת מערכות טורפדו בצידי
v וכן במכלול קשר ואמצעים לראית l f t m w הגוף, מערכת נווט 
 לילה ולתנאי ראות לקויה. מטוס זה שימש כבסיס לקביעת דרישות
 חיל־הים הישראלי למטוס סיור, שאימץ את מערכות הגילוי של
 המטוס החדש, כולל המכ״ם, אך לא את מערכות הלחימה האחרות.
 בשנת 1978 הסבה התעשיה האוירית לישראל את שלושת מטוסי
 הווסטווינד 1123 של היל־הים כדי לשמש במטוסי סיור ימיים, על
 ידי החלפת מנועי הטורבו־סילון שלהם למנועי טורבו־מניפה חסכו-

 ניים יותר, התקנת המכ״ם והמערכות הייעודיות האחרות.
 המטוסים משמשים בגף מיוחד של חיל־האויר הפועל מבסיס חיל
 הארד בלוד, ומופעלים על ידי טייסיו, עם צוות משימה של חיל־
 הים. באמצע שנות התשעים נבחנו מטוסים אחרים להחלפת ה״שחף״
 (בהם ה״צופית״) אולם הורות למהירותם הרבה ושטח הכיסוי הגדול
 שלהם, הוחלט להשאירם בשרות ולהשביחם על ידי שינויים רבתי־

 ים, כולל החלפת המכ״ם לדגם משופר מתוצרת אלתא.
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ר 500 ד נ פ י ד M D יוז 
 ״טייסת הלהטוט״

ם ו ל : דני ש ם י ט ב רי מ ו  צי
ב ר ו ק ה מ ד י מ ה ה נ  ק

ף ר ש נגבאו " ־לו י  בואינג AH-64D אפאצ׳

" ע פ צ  AH-1S קוברה ״
" ת י מ ו ר ד ה ה ר ב ו ק סת ה י  ״טי

ב 103 ר ם - ק י ק ו ס  מ



ע פ  בל Q/S 209־AH1 קוברה צ

 ן הבל 209 קוברה, הוא מסוק תקיפה המיועד ללחימה בשריון
 ובעמרות מבוצרות. אבטיפוס המסוק המריא לראשונה ב־7 בספ-
 טמבר 1967. רכישתו על ירי חיל־האויר הישראלי נעשתה בעק-
 בות לקחי מלחמת יום־הכיפורים. הדגמים הראשונים שנרכשו היו
 AH-IG (בעלי המשקפים הקמורים) ואלה הוסבו בשנת 1975 לנשיאת

 טילי TOW וסימולם שונה ^־AH-IQ. לפחות ששה מסוקים מסוג זה

 נכנסו לשרות מבצעי. הרגם
,AH-1S השני שנרכש היה 
 הבולט במשקפיו השטוחים(לה-
 קטנת הבהקי השמש). מסוקי
 הקוברה נכנסו לשרות ב״טייסת
 הקוברה הצפונית״ ו״טייסת
 הקוברה הדרומית׳/ וכן בבית
 הספר לטיסה במגמת מסוקי
 קרב.מםוקים מרגם זה השתתפו
 במלחמת של״ג, וביצעו פעולות
 התקפיות נגד שריון סורי.
 המסוק מצויד במערכות כינון
 חימוש לראית לילה ואינפרא־אדום וכן במערכות התרעת מכ״ם,
 א״א או לייזר. במבצעים בלבנון חילץ מסוק זה איש צוות אויר וכן
 ארבעה חיילי גולני תוך כרי לחימה, וטייסיו זכו על כך בצל״ש.
 בסוף שנות התשעים קיבל חיל האויר מסוקים נוספים, חלקם מרגם

 AH-1F שנכנסו לשרות בית הספר לטיסה.

1-1Q/S 209 בל 
ה פ י ק ת ק קרב ל ו ק: מס ג המסו  סו

ועיקרקע.  וסי
 ארץ המוצא: ארה״ב,

ג נ מי קו י י ע - AH-IQI): אבקו ל ו  מנ
 T53-L-13 בעל הספק של 1100 ס״ס.
T53-L-703 ג נ מי קו י  (AH-is): אבקו לי

 בעל הספק של 1800 ס״ס
ן ע 7.62 מ"מ, רומה רימו ל ק  חימוש: מ
TOW ג ט מסו ״ י נ ל י  40 מ"מ, 8 ט

 קוברה "צפע"
 (רקטות 70 מ״מ).

 משקלים - משקל ריק: 2755 ק״ג, מיר-
 כי: 4309 ק״ג.

 ביצועים -מהירות מירבית: 149 קשר.
 שיעור נסיקה: 1620 רגל/רקה, סייג

 רום: 11,400 רגל. טווח: 574 ק״מ.
ם - קוטר הרוטור: 13.41 מטר, י י מ  מי
 אורך: 13.6 מטר, גובה: 4.12 מטר, שטח

 צלחת הרוטור: 141.25 מ״ר.
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ט 500 ו ט ה ר ל ד נ פ י ר M D יוז 
 היוז 500MD דיפנהר, חינו מסוק תקיפה ולחימה, שפותח ממסוק
 הסער הקל של צבא ארה״ב, 6A־OH קאיוז. דגם זה המריא לרא-

 שונה באוקטובר 1975.
 30 מסוקי 500MD (שכונו בארץ "להטוט") נמכרו לישראל והוכנסו
 לשרות בנובמבר 1979. חיל־האויר החליט על הרכישה בשל מחירם
 הנמוך יחסית של המסוקים(לעומת בל 209 קוברה שנכנס לשרות
 לפניו) ויכולתם לשאת טילי נ״ט. שני דגמים עיקריים של המסוק
 היו בשרות: דגם חמוש 500MD ודגם סיור מסוג 500E (ראה שם). הדגם
 החמוש נושא 4 טילי נ״ט מסוג TOW וכמו כן הוא מסוגל לשאת כוו-
 רות רקטות. מסוק התקיפה מצויד במערכות אופטיות משוכללות
 למעקב אחרי המטרות, ולניהוג הטילים והרקטות לעברן. היוז
 500MD מצויד גם במערכות ל״א להתרעה מפני טילים מונחים

 אינפרא אדום, ולייזר.
 מסוקי דיפנדר היו בשרות שתי טייסות מסק״רים (הופעלו מדמון,
 פלמחים ורמת דוד), והשתתפו במלחמת שלום הגליל (יוני 1982)
 וכן בעשרות פעולות נגד בסיסי מחבלים בלבנון. מסוקי ה־ם1׳\500
 שימשו תקופת מה כמסוקי הדרכה במגמת מסק״רים בבית הספר

 לטיסה לפני שהוצאו משרות בשנת 1996.

" ט ו ט ה ל ר ״ ד פנ י  יוז 500MD ר

ל ריק: 512 ק״ג, מיר־ ק ם - מ י ל ק ש ה מ פ י ק ת ק קרב ל ג המסוק: מסו  סו

ע •קרקע. ו סי  ו
 ארץ המוצא: ארה״ב.

ן C-20B-250 בעל הספק ע: אליסו ו  מנ
ל 420 כ״ס  ש

ן 7.62 מ"מ ג י נ י ע מ ל ק  חימוש: מ
״ט י נ ל י צרת GE, וכן ארבעה ט  מתו
ת ות 19 רקטו ג TOW (2 כוורות בנ ו  מס

 70 מ״מו.

 בי: 1157 ק״ג.
ת מ־רבית: 132 רו ם - מהי עי צו  בי
 קשר, שיוט: 117 קשר. שיעור נסיקה:
, סייגרום: 14,400 רקה / ל  1650 רג

 רגל. טווח: 589 ק"מ.
טר הרוטור: 8.05 מטר, ם - קו י ד מ י  מ
 אורך: 7.01 מטר, גובה: 2.71 מטר,

ת הרוטור: 50.63 מ״ר. ח ל  שטח צ
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 מקרונל־רוגלס 64A־AH אפאצ׳י, הינו מסוק לחימה כבד, שפותח
 עבור צבא ארה״ב. המסוק תוכנן לפעולה בתנאי ראות גרועים
 ובלילה, וכן לפעולה בזירה עתירת אש וטילים. מבנהו והרוטור
 מסוגלים לעמוד בפגיעות של תותחי 23 מ״מ. המערכת האופטית
 שלו, המסומנת TADS, וכן מערכת ראיית לילה PNVS, משמשות
 לחישה ורכישת המטרות, ומאפשרות שיתוף פעולה בין מסוקים
 ועמדות קרקע להארת המטרות וירי עליהן. כמו כן נערכו ניסויים
 להתאמת האפאצ׳י במסוק אויר־אויר. אבטיפוס YAH-64A המריא

 לראשונה ב־30 בספטמבר 1975.
 מסוק מדגם ״אפאצ׳י״ הוצג בישראל בחודש יולי 1983. חיל־האויר
 חתם על חוזה לרכישת 19 מסוקים מרגם אפאצ׳י(המכונה ״פתן״)

 מקדונל־דוגלס A־AH64 אפאצ׳י פתן

1A גלס נל־דו  מקדו

ה פ י ק ת ד ל ב ק קרב כ ק: מסו ג המסו  סו
ע קרקע. ו סי  ו

 ארץ המוצא: ארה״ב.
T700-701 ק י ר ט ק ל רל א נ ׳ ע: 2 ג ו  מנ

ק של 1696 כייס כ״א. פ ס י ה ל ע  ב
מ ״ אן 30 מ ג ־ ו י י ׳ ע צ ל ק ש: מ מו י  ח
ג ו ״ט מס י נ ל י ת יוז, וכן 16 ט ר צ ו ת  מ
ת 70 ת 19 רקטו ו ר (כוורות בנ י י פ ל  ה

 מ"מ).

" "פתן י ׳  AH-i אפאצ
, ל ריק: 4881 ק״ג ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

 מירבי: 9525 ק״ג.

ת: 161 ת מירבי ו ר י ם - מה עי צו  בי
ר נסיקה: עו  קשר, שיוט: 158 קשר. שי
ג רום: 8000 י י , ס ה ק ד / ל ג  3200 ר

 רגל. טווח: 483 ק"מ,
טר הרוטור: 14.63 מטר, ם - קו י ד מ י  מ
ח 15.05 מטר, גובה: 04.26 מטר, ר ו  א

 שטח הרוטור: 168.11 מ׳׳ר.

 במרס 1990 והראשונים נמסרו לשרות באוגוסט. 24 מסוקי קרב נוס-
 פים מעורפי הצבא האמריקני נמסרו החל מספטמבר 1993. מסוקי
 האפאצ׳י 64A־AH הופעלו בטייסת ״הצרעה״ וטייסת "מגע הקסם״

 מבסיס הארד רמון, ונטלו חלק במשימות תקיפה נגר מטרות מחב-
 לים בלבנון, ברצועת עזה ויהודה ושומרון.

 חיל האויר רכש גם את ה״אפאצ׳י־לונגבאו״(ראה שם).
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גבאו שרף נ ו ל ־ י ׳  בואינג AH-64D אפאצ

ה פ י ק ת ק קרב כבק ל ג המטוס: מסו  סו
ג אויר. ל מז כ וע ל  וסי

ת  ארץ המוצא: ארצות־הברי
ק י ר ט ק ל ל א ר נ ׳ : 2 ג ע ו  מנ
 T700-GE-701 בעל דחף של 1890

 ס״ס ב״א

 חימוש: תותח ציייו־גן 30 מ״מ, 16
לי אויר־קרקע "הלפייר"(2 כוורות  טי

 19 רקטות 70 מ"מ).

 משקלים - משקל ריק: 5352 ק״ג,
 למשימה: 7480 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 141 קשר,
 שיוט: 141 קשר, שיעור נסיקה: 3090
ג רום: 13,500 רגל, י רקה, סי ל/  רג
 טווח: 407 ק״מ, שהייה: עד 3.3 שעות.

ם - קוטר הרוטור: 14.63 מטר, י מד  מי
 אורך: 15.05 מטר, גובה: 4.95 מטר,

ה צלחת הרוטור: 168.11 מ״ר. ט  ש

 64A־AH אפאצ׳י, לאפאצ׳י־לונגבאו, אולם החליט לאחר בחינה

 מחודשת, להסב רק מסוק אחד כדי לשמש אבטיפוס ולרכוש 8 מסו-
 קים חדשים מרגם AH-64D, המכונה בישראל ״שרף״, כולל מערכות
 מיותרות שהותאמו לררישות המבצעיות של החיל. כמו כן בוחן
 החיל הסבה של המסוקים מהדגם הראשון שנרכשו, לרגם המתקדם

 יותר, וכן רכישה של מספר רב יותר של מסוקי קרב מסוג זה.
 אבטיפוס ה״שרף״ הישראלי החל בטיסות הניסוי באהה״ב בשנת
 2004 ומסוקים ראשונים נכנסו בראשית 2005 לשרות טייסת ״הצר-
 עה״ (שהעבירה את מסוקי ה״אפאצ׳י״ שלה לטייסת ״מגע הקסם")

 וזמן קצר לאחר כניסתם לשרות, ראו פעילות מבצעית.

 מסוק הקרב בואינג AH-64D ״אפאצ׳י־לונגבאו״, הוא דגם מתקדם
 של ה־ AH-64A אפאצ׳י, המצטיין ביכולתו לפעול נגד מטרות
 נקוהה גם במזג אויר מעונן או ערפילי. המסוק מצויד במערכת
 מכ״ם מילימטרי מסוג AN/APG-78 וטילי הלפייר משופרים, המחלי-

 פים את מערכת הנחיית הלייזר והטילים במסוק המקורי.
 חיל האויר הישראלי, התכוון להסב חלק מהמסוקים מדגם

" ף "שר גבאו נ ו ל ־ י י  בואינג AH-64D אפאצ
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 ההילר 4E־UH הנו פיתוח מתקדם של ההילר 12B־UH, המצויד
 במנוע חזק יותר ומערכות משופרות. הוא מסוגל לשאת חמישה
 נוסעים ואנשי צוות, ונכנס לשרות מסחרי בשנת 1960. רגם זה
 אומץ לאחר כשנתיים גם על ידי צבא ארה״ב וחילות אויר ויבשה

 אחרים ברחבי העולם.
 חיל־האויר הישראלי הפעיל מסוק אחד מסוג זה, שנלקח שלל בשדה
 הנפט המצרי באבו־רודס, זמן קצר לאחר כיבוש המקום במלחמת
 ששת הימים. המסוק הופעל שם לפני כן על ידי חברת הנפט האיטל-
 קית שפעלה בשרה הנפט. לאחר מספר חדשים, עבר תפעול השדה
 לידי חברת נתיבי נפט, והמסוק הועבר אליה. הוא המשיר לשאת את
 סמל החיל והוטס בשלב ראשון על ידי טייסי חיל־האויר למשימות

ן ב א UH-12B> 3) ר 6 ר 0 ל י  ה

ת: 73 קשר, ת מירבי רו ם - מהי עי צו ץ וקישור. בי לו  סוג המסוק: מסוק קל לחי

ר נסיקה: 770 עו  ארץ המוצא: ארה״ב. שיוט: 61 קשר. שי

ג רום: 14,800 רגל. י רקה, סי ל/ ל הספק רג ע ן 6V4-B33, ב י קל  מנוע: פרנ

ל 178 כייס טווח: 217 ק"מ.  ש

ם - קוטר הרוטור: 10.67 מטר, י מד  חימוש: אין. מי

ל ריק: 752 ק״ג, אורד: 8.45 מטר, גובה: 2.98 מטר, ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

ת הרוטור: 89.4 מ״ר. ה ל ל מירבי: 1135 ק״ג. שטה צ ק ש  מ

UH-4E ר ל י  ה

ם - מהירות מירבית: 83 קשר, עי צו ר וסיור. בי  סוג המסוק: מסוק קל לקישו
ר נסיקה: 1290 עו  ארץ המוצא: ארה״ב. שיוט: 78 קשר. שי

ג רום: 9500 רגל. טווח: י , סי רקה ל/ ל רג ע ג VO-540-AIB, ב נ י מ קו י י וע: ל  מנ
ל 305 סייס 312 ק״מ.  הספק ש

ם - קוטר הרוטור: 10.77 מטר, מרי  מי
יר: 9.08 מטר, גובה: 2.88 מטר, ל ריק: 823 ק״ג, או ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

ת הרוטור: 89.4 מ״ר. ח ל ל מירבי: 1271 ק״ג. שטה צ ק ש  מ

ן ב א לד 360 (UH-12B) ר  הי
 ההילר 360 ראבן הוא המסוק הראשון אשר נכנס לשרות חיל־
 האויר הישראלי. הוא תוכנן ונבנה על ירי החברה כמסוק רב שמו-
 שי, במיוחד עבור השוק האזרחי. אבטיפוס המסוק המריא לרא-
 שונה בינואר 1948. בזמנו הוא בלט בחידושים טכניים חשובים כגון
 רוטור משני לייצוב ובקרת המסוק ועוד. בתוך זמן קצר הוא אומץ על
 ידי צבא ארה״ב(סימולו היה UH-12B>, וכן על ידי צבאות שונים בעו-

 לם, למשימות סיור, תצפית וחילוץ.
 שני מסוקים מרגם זה נכנסו לשרות חיל־האויר בחודש מאי 1951
 (מספריהם היו 2301, 2302 - אחר מתוכם היה אבטיפוס המסוק). הם
 הופעלו על ירי הטייסת הקלה של חיל־האויר שפעלה מרמלה,
 ושימש להטסת מפקדים ולמשימות קישור בין בסיסים. מסוקים אלה
 סייעו רבות בחילוץ אזרחים בחודשי החורף הסוערים בשנת 1952,
s-55 וכן בשנים שלאחר מכן. עם הגעת מסוקי אלואט 2 וסיקורסקי 
 והקמת טייסת המסוקים הייעודית הראשונה בסוף שנת 1958,

 הופעל ההילר תקופה מסוימת בשרות טייסת זו.
 אחר המסוקים התרסק בעקבות פגיעה בצלע גבעה בשעת צילום
 סרט. המסוק השני הוצא משרות עם הגעת מסוקי אלואט 2, ונמכר

 לארה״ב.

UH4־E לר  הי
 תצפית על שדות הנפט והאסדות ועל הפעילות באזורי הקידוחים.
 ההילר UH-4E נחבל בתאונה שאירעה לו במקום, והוחזר לשרות
 לאחר זמן קצר. בתקופה מסוימת הופעל המסוק על מצופים וכך יכול
 היה לטוס בבטחה מעל המים. לאחר מספר הרשים הצטרף אליו מסוק
 נוסף מדגם זה שנרכש על ידי חברת הנפט הישראלית. המסוק הרא-

 שון הוחזר לחברה האיטלקית באפריל 1982 לפני פינוי סיני.

ם - כבדים 108 קי  מסו



 הסיד אויאסיון SE-3130 אלואה 2, הנו מן המסוקים המוצלחים
 ביותר שיוצרו באירופה, ואלפי מסוקים מסוג זה הוכנסו לשרות

 אזרחי וצבאי בעולם.
 היה זה גם המסוק הסילוני הראשון שנכנס לשרות חיל־האויר היש-
 ראלי. מסוק ראשון מדגם זה נתרם על ידי יהודיה מצרפת שייעדה
 אותו למשימות חילוץ, והוא נשא את הכתובת"יי יראה". הוא נכנס
 לשרות ביולי 1957. שני דגמים של האלואט נכנסו לשרות בחיל
 האויר הישראלי: רגם SE-3130, מונע במנוע ארטוסט, והשני, דגם
 SE-3180 מונע במנוע אסטזו - שניהם מתוצרת חברת טורבומקה

 הצרפתית. האלואט 2 מסוגל לשאת ארבעה נוסעים בנוסף לטייס.
 הוא הופעל על ידי טייסת המסוקים הראשונה עם מסוקי הסיקורסקי

 סיד אויאסיון SE-3130 אלואט 2
 s-55 האמריקניים, ולאחר מכן בטייסת המסוקים הקלים בשדה דב.
 ככל הידוע נרכשו והוכנסו לשרות 15 מסוקים מדגם זה, ושימשו
 לקישור וחילוץ והטסת מפקדים. חלקם נשאו מקלעים קלים למשי-

 מות שיטור גבולות.
 במסוקים אלה נעשו ניסויים ראשוניים להטסת והנחתת גייסות לוח-
 מים והפעלת כלי נשק ממסוקים. המסוק הראשון(03) נמצא כיום עם

 עור שלושה מסוקי אלואט במוזיאון חיל־האויר.

ט 2 א ו ל ון SE-3130 א  סיד אויאסי
 סוג המסוק: מסוק קל לקישור וסיור.

 ארץ המוצא: צרפת.
 מנוע: טורבומקה ארטוסט 2, בעל

 הספק של 360 כייס
 חימוש: מתקון למקלע 7.62 מ״מ.

 משקלים - משקל ריק: 895 ק״ג,
 משקל מירבי: 1600 ק״ג.

ת מירבית: 99.8 רו ם - מהי עי צו  בי
- ר נסי עו  קשר, שיוט: 88.5 קשר. שי
ג רום: 7050 י , סי רקה ל/  קה: 880 רג

 רגל. טווה: 565 ק״מ.
ם - קוטר הרוטור: 10.2 מטר, מרי  מי
 אורד: 9.75 מטר, גובה: 2.75 מטר,

ת הרוטור: 81.7 מ״ר. ח ל  שטח צ

 בל 47
 הבל 47 הוא מסוק קישור הקל אשר הופעל על ידי חברות אזרחי-
 .;• ות למשימות שונות וכן על ידי יחידות צבאיות לתצפית, קישור
 והטסת מפקדים. אבטיפוס המסוק המריא לראשונה ב־8 בדצמבר
 1945 והיה המסוק הראשון שקיבל רישוי אזרחי לפעולה כמסוק
 לשימושים כלליים. הוא הופעל במלחמת קוריאה לחילוץ, סיור ותצ-

 פית.
 חיל־האויר הישראלי רכש את מסוקי הבל הראשונים שלו מצרפת,
 בעקבות ביקור של מפקר טייסת המסוקים הראשונה בבסיס של צבא
 צרפת. ראשוני המסוקים הגיעו ארצה ב־17 בספטמבר 1965. מסוקים
 נוספים נרכשו לאחר מכן מחברת אגוסטה־בל האיטלקית, ובסך הכל
 נרכשו כ־15 מסוקים מדגם זה. הבל 47 שימש בתקופת שרותו הרא-
 שונה כמסוק אימון בגף מיוחד שהוקם לשם כך, וכמו כן לתצפית
 וסיור, וכן להטסת מפקדים. בתפקיד זה שרת במלחמת ששת הימים
 בכל חזיתות הלחימה, וגם תקופה קצרה לאחר מכן. למרות פשטות
 הפעלתו, נתגלו במטוס מספר בעיות, במיוחד כתוצאה משחיקת
 המנוע והלהבים. לאחר המלחמה הועברו המסוקים לשימוש כמסוקי

 אימון במגמת מסוקים של בית־הספר לטיסה, ובטייסת קישור.

4 ל 7  ב

ר וסיור. שו ק קל לקי ג המסוק: מסו  סו
 ארץ המוצא: ארה״ב.

,VO-435-AIF ג נ י מ ו ק י י : ל ע ו  מנ
ל 260 כ״ס. ל הספק ש ע  ב

, ל ריק: 777 ק״ג ק ש ם - מ י ל ק ש  מ
ל מירבי: 1293 ק׳׳ג. ק ש  מ

ת מירבית: 91 קשר, רו  ביצועים - מהי
ר נסיקה: 1356 עו  שיוט: 72 קשר. שי
ג רום: 17,600 רגל. י , סי רקה ל/  רג

 טווח: 402 ק"מ.

טר הרוטור: 11.32 מטר, ם - קו מרי  מי
 אורך: 9.9 מטר, גובה: 2.82 מטר,

ת הרוטור: 100.61 מ״ר. ח ל  שטח צ

ם - כבדים 109 י ק ו ס  מ



 הבל 206 ריינג׳ר הוא אחד המסוקים הנפוצים ביותר בעולם,
 ונמצא בשימושים אזרחיים וצבאיים. בשרות צבא ארה׳׳ב הוא
 מסומל OH-58 ומכונה קיואה. אבטיפוס בל 206 המריא לראשונה
 ב־10 בינואר 1966, והוא אחד המסוקים הקלים הראשונים הממונ-

 עים במנוע סילון המותאם למסוקים.
 חיל האויר רכש מסוקים מדגם זה משני מקורות: חברת אגוסטה־בל
 האיטלקית שייצרה אותו ברשיון, ובחברת האם בארה״ב(אחד נרכש
 גם באוסטריה). שישה מסוקים ראשונים מתוצרת אגוסטה־בל נכנסו
OH-58 לשרות חיל־האויר הישראלי ב־24 ביולי 1971. מסוקים מדגם 
 נרכשו בשנת 1974 מחברת בל בארה״ב ולאחר מכן נרכשו מסוקים
 מדגם B-206B3. המסוק, המסוגל לשאת חמישה נוסעים לבד מן הטי־

 בל B-206 ריינג׳ר סייפן

 בל B-206 ר
. ר ואימון שו ק קל לקי ג המסוק: מסו  סו

. ה) טלי  ארץ המוצא: ארה״ב(אי
ל הספק ע ן C18-250 ב סו ע: אלי ו  מנ

ל 317 כ״ס.  ש
 חימוש: אין.

ל ריק: 638 ק״ג, ק ש ם - מ י ל ק ש  מ
ל מירבי: 1361 ק״ג. ק ש  מ

 .גיר "סייפך
ת: 115 רבי ת מי רו ם - מהי עי צו  בי
ר נסיקה: עו  קשר, שיוט: 106 קשר. שי
ג רום: 18,500 י , סי רקה / ל  1458 רג

 רגל. טווה: 582 ק״מ.
ם - קוטר הרוטור: 10.16 מטר, מרי  מי
 אורך: 9.50 מטר, גובה: 2.91 מטר,

ת הרוטור: 81.1 מ״ר. ח ל  שטח צ

 יס, נוער למשימות קישור, הטסת מפקדים, סיור גבולות ועוד. הוא
 הופעל על ידי טייסת המסוקים בשרה רב. הריינג׳ר השתתף במלח-
 מת יום־הכיפורים בכל החזיתות וכן במלחמות הבאות. כמו כן נעשו
 בו ניסויים בשיתוף פעולה עם מסוקי קרב ובהפעלת מסוקים מספי-

 נות סער של חיל הים.
 הבל 206 משמש כמסוק האימון הבסיסי במגמת מסוקים בבית־הספר
 לטיסה וכן נערכו בו הופעות ראשונות של צוות מסוקים אירובטי.

ם - כבדים 110 י ק ו ס  מ



 מסוק בל B-206L-3 לונג־ריינג׳ר הנו פיתוח מארן־ של המסוק הקל
 בל 206 (ראה שם). האבטיפוס הראשון של רגם זה המריא לרא-
 שונה לאויר ב־11 בספטמבר 1974. החלפת המנוע לדגם בעל
 הספק גדול יותר איפשרה להגדיל את מספר הנוסעים לשבעה ואת
 משקל המטען. כמו כן נערכו שינויים רבים בתכנון המסוק, כולל
 התקנת מיכלי דלק מוגדלים, מערכת הפחתת רטט להבים, ורוטור
 ראשי בעל שטח גדול יותר. הארכת גוף המסוק ב־31 ס״מ מאפשרת
 נשיאת אלונקות וצוות רפואי, וכן ציוד ארוך אחר בגוף שנפחו
 הוגרל ל־2.35 מ״ק. כמו כן הוגדלו פתחי הגישה לגוף המטוס, וכן
 תוכננו המושבים האחוריים לקיפול, כדי לאפשר גישה נוחה להטע־
 נת מטענים גרולי נפח. מבחינה חיצונית הוא נבדל, בנוסף למבנה

ר להטוט 500 ד נ פ י ד E לונג־ריינג׳ר סייפנית יוז B-206L-3 בל 

 המאדך, גם במיצבים האנכיים שנוספו למשטחי ההיגוי של הזנב.
 חיל־האויר הישראלי הכניס את המסוק לשרות מבצעי בשלהי שנת
 1984. המסוקים שנרכשו מחברת בל הופעלו בטייסת המסוקים
 הקלים בשרה דב, יחד עם מסוקי הקישור האחרים במשימות הטסת
 מפקדים, קישור, סיור ועור. כמו כן הוא נטל חלק במבצעי חילוץ

 רבים של חיילים ומטיילים.

0H-6A 500 הוא מסוק שפותח על ידי חברת יוז ממסוקE מסוק יוז 
 : ״קאיוס״ ונועד למשימות אזרחיות וצבאיות. אבטיפוס המסוק

 המריא לראשונה ב־28 בינואר 1982.
 אחרי מלחמת של״ג נבחנה בחיל האויר הפעלת מסוקי סיור יחד עם
 מסוקי הקרב (ברומה להפעלת מסוקי האפאצ׳י עם מסוקי תצפית
 מסוג OH-58D קיואה־וואריור על ידי צבא ארה״ב). לשם כך נבחן
 שילוב של מסוקי בל 206 עם מסוקי קוברה וגם הפעלת מסוקי סיור
 מרגם 500E (המכונים בחיל האויר ״להטוט״! עם מסוקי הקרב החמו-

 שים מדגם יוז 500MD דיפנדר(ראה שם).
 שישה מסוקים מדגם 500E נרכשו על ידי חיל האויר הישראלי בשנת
 1984, והגיעו לשרות טייסת H־500MD בספטמבר אותה שנה. היה זה
 זמן קצר לאחר שהטייסת עברה מפלמחים לבסיס רמון. לאחר בחינת
 הפעלה משולבת של המסוקים הוחלט בחיל האויר כי מסוקי הקרב
 יפעלו בנפרד ממסוקי הסיור. אלה שימשו לאחר מכן להטסת מפק-
 דים, לטיסות מיוחדות ולחילוץ. באפריל 1990 הועברו מסוקי הדי־
 פנדר, כולל מסוקי הסיור, לבסיס רמת דוד, משם הופעלו נגד מחב-
 לים בלבנון. מסוקי הדיפנדר לסוגיהם הוצאו משרות בשנת 1996.

ר ״להטוט״ 500 בל B-206L-3 לונג־ריינגיר סייפנית ד נ פ י ד E יוז 

ר. ו ר וסי ו ש י ק ל ל ק ק ו ס ק: מ ג המסו  סו

צא: ארה״ב. ץ המו ר  א

ק פ ס ל ה ע ן C20B-250, ב ו ס י ל : א ע ו נ  מ

ל 420 ס״ס  ש

 משקלים - משקל ריק: 844 ק״ג,
 משקלמירבי: 1814 ק״ג.

125 : ת י ב ר י ת מ ו ר י ה ם - מ י ע ו צ י  ב

קה: סי ר נ ו ע י ט: 118 קשר. ש ו  קשר, שי

ג רום: 20,000 י י , ס ה ק ר / ל ג  1340 ר

. טווח: 692 ק״מ. ל  רג

, ר הרוטור: 11.28 מטר ט ו ם - ק י ד מ י  מ

, , גובה: 2.9 מטר ר ט : 10,13 מ ר י ו  א

ת הרוטור: 99.89 מ״ר. ח ל ח צ ט  ש

ר וסיור. ו ש י ק ל ל ק ק ו ס ק: מ ג המסו  סו

צא: ארה״ב. ץ המו ר  א

ק פ ס ל ה ע ן C-20B-250 ב ו ס י ל : א ע ו נ  מ

ס ל 420 ס״  ש

, ג ל ריק: 512 ק״ ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

. ג : 1157 ק״ י רב ל מי ק ש  מ

132 : ת י ב ר י ת מ ו ר י ה ם - מ י ע ו צ י  ב

: ה ק י ס ר נ ו ע י ט: 117 קשר. ש ו  קשר, שי

ג רום: 14,400 י י , ס ה ק ר / ל ג  1650 ר

. טווח: 589 ק״מ. ל  רג

, ר ט ר הרוטור: 8.05 מ ט ו ם - ק י ר מ י  מ

, ר ט , גובה: 2.71 מ ר ט  אורד: 7.01 מ

ת הרוטור: 50.63 מ״ר. ח ל ח צ ט  ש

ם 111 ם - קלי י ק ו ס  מ



יקסאו  סיקורסקי 19־H/־S55 צ׳

 הסיקורסקי s-55 הוא מסוק תובלה בינוני אשר פותח לצרכי צבא
 ארה״ב ברגם H-19 וכונה ״צ׳יקסאו״. אבטיפוס המסוק המריא
 לראשונה ב־10 בנובמבר 1949, ומסוקים מסוג זה נטלו חלק

 חשוב במבצעי החילוץ והתובלה בקוריאה.
 מסוק מסוג זה, בדגם האזרחי שלו, s-55 , היה מסוק התובלה הראשון

 של חיל־האויר הישראלי. ששה מסוקים מדגם זה
 נרכשו זמן קצר לפני מלחמת קדש. שני הראשו-
 נים הגיעו ב־10 בנובמבר 1956 ונכנסו לשרות
 בטייסת תובלה של חיל־האויר. לאחר כשנה הם
 הועברו לטייסת ״החרב המתהפכת״ שהוקמה

 במיוחד לשם כך.
 מסוק זה מצטיין בתכנונו שאפשר הובלת מטענים
 מתחת למרכז הרוטור, תכנון שהקל על תפעול
 המסוק בכל טווח המשקלים. למרות שנכנס
 לשרות חיל־האויר בתקופה בה החל נושא הובלת
 גייסות לוחמים להתפתח בעולם, לא נעשה בו
 שימוש במשימה זו, והוא נוצל בעיקר למשימות
 חילוץ של נפגעים ואזרחים. מסוק זה לא התאים,
 בשל מנועו החלש לתפעול באזורים חמים, ולאחר תקופת שרות
 מסוימת הוחלט על הפעלתו רק בצפון הארץ או מעל הים. המסוקים
 הוצאו משרות ב־1963. מסוק אחד נמצא באוסף המטוסים בחצרים.

 סיקורסקי 1-19

. ץ ו ל חי ה ו ל ב ו ק ת ו ס ק: מ ג המסו ו  ס

צא: ארה״ב. ץ המו ר  א

ל ע , ב י אל י ט R-1300-3 הר י י : ר ע ו נ  מ

ל 800 כייס. ק ש פ ס  ה

 משקלים - משקל ריק: 2422 ק״ג,
 משקל מירבי: 3583 ק״ג.

 s-55 צייקסאו
: 97 קשר, ת י ב ר י ת מ ו ר י ה ם - מ י ע ו צ י  ב

קה: 1026 סי ר נ ו ע י . ש ט: 79 קשר ו  שי

. טווח: ל ג ג רום: 8600 ר י י , ס ה ק ד / ל ג  ר

׳מ.  579 ק׳

ר הרוטור: 16.15 מטר, ט ו ם - ק י ד מ י  מ

, גובה: 4.06 מטר, ר ט  אורד: 12.88 מ

ת הרוטור: 204.94 מ״ר. ח ל ח צ ט  ש

ם _ בינוניים 112 י ק ו ס  מ



 קורסקי s-55. סיקורסקי פיתחה גם דגם אזרחי(שהיה תואם לדגם
 הצבאי) וסומל s-58 והוא נכנס לשרות חיל האויר הישראלי במסוק
 הסער הראשון של החיל. ראשוני המסוקים מדגם זה נרכשו בשנת
 1958 ישירות מהחברה. שלושת הראשונים הגיעו ארצה ב־10 בפב-
 רואר 24.1958 מסוקים נוספים, מהדגם הצבאי, נרכשו בראשית
 שנות הששים מארה״ב. הם נמסרו כסיוע לצבא הגרמני אר הגיעו
 לבסוף לישראל דרך מדינה זו. בסר הכל נרכשו 31 מסוקים, חלקם

 אזרחיים s-58 שהוסבו ואחרים צבאיים CH-34A מקוריים.
 המסוק נטל חלק במבצעי לחימה רבים, כולל פשיטות ומבצעים
 חשאיים מעבר לגבולות, מבצעי הנחתת כוחות חי״ר מול מתחמי
 אבו עגילה בסיני וברמת הגולן במלחמת ששת הימים, מבצע כראמה

וקטאו  סיקורסקי CH-34A /S-58 צ׳

ח בירדן בשנת 1968 וכן פשיטות ומבצעים במלחמת ההתשה. ת ו י פ ש י א ע ת ס ל ב ו ק ת י ס א מ ו " ה ו  ן הסיקורסקי CH-34A ״צ׳יקטא
׳ מסוק אחד נמצא במוזיאון חיל־האויר בחצרים. י צ ' ה י ' ל ם ע ז ג מ ו י א כ י מ ח א ל ב ו ״ ה ר א א ב ת צ ו ש ' י י י ל ח ו י מ  ב

 המרינס וזרועות אויר של מדינות רבות אחרות בעולם. אבטיפוס
 המסוק המריא לראשונה ב־8 במרס 1954 ותוכנן כמחליפו של הסי־

yu 1 y׳v 
בלה וחילוץ. ק תו  סוג המסוק: מסו

 ארץ המוצא: ארה״ב.

, אלי ט R-1280-84B ררי י  מנוע: רי

ל 1525 כ״ס  בעל הספק ש

י ע ל ק ת של מ ר ת ל ו א ה מ נ ק ת  חימוש: ה

. ן ע ט מ א ה ׳ ת ד ג בצי א  7.62 או מ

ל ריק: 3583 ק״ג, ק ש ם - מ י  משקל

ל מירב־: 5897 ק״ג. ק ש  מ

 .|IJ\U סיקורסקי CH-34A /S-58 ע׳וקטאו

ת מירבית: 106 רו  ביצועים - מהי
 קשר, שיוט: 84 קשר. שיעור נסיקה:
ג רום: 9100 י , סי ה ק ד / ל ג  1110 ר

 רגל. טווח: 400 ק״מ.

ם - קוטר הרוטור: 17.07 מטר, י י מ י  מ
ח 14.25 מטר, גובה: 4.85 מטר, ר ו  א

 שטח צלחת הרוטור: 228.54 מ״ר.

ם - בינוניים 113 קי  מסו



בל 205 סטה־ ו ה אג פ נ  בל 2 ו 2 א
 הבל 205 הוא מסוק סער שפותח ממסוק בל 204, או בסימולו
 הצבאי UH-1 יורוקואוי (או ״יואי״). הוא בעל גוף מארך יותר
 המותאם לנשיאת 13 לוחמים או ציוד ומטען כבד יותר. אבטיפוס
 המסוק מדגם בל 205 המריא לראשונה ב־16 באוגוסט 1961 והוזמן

 בכמויות גדולות למשימות צבאיות ואזרחיות.
 חיל האויר רכש את 23 המסוקים הראשונים מדגם זה, מחברת
 אגוסטה־בל שבנתה אותו ברשיון של חברת האם בארה״ב. מסוקים
 נוספים נרכשו מחברת בל בארה״ב והופעלו כתחליף למסוקי הסיקו־
 רסקי s-58 במשימות תובלת סער, סיור גבולות וחילוץ. המסוק
 מצויד לשם כך במנוף צד היכול להרים אלונקה או נפגע לעבר תא
 המטען. כמו כן שימש הבל 205 לפעולות חבלה בגשרים וכבישים,

 כשהוא נושא פצצות מסוג ״מזלף״.
 הבל 205 השתתף במלחמת יום־הכיפורים במשימות הטסת לוחמים
 וחילוץ, בכל זירות הלחימה. כדי לפעול בקרבת אזורים רווי טילים,
 הוא צויר במפלט להטיית גזי הפליטה של המנוע. למרות שירותו
 המוצלח, הוחלט בחיל־האויר להעדיף מסוקים רו־מנועיים למטרות
 חילוץ מעל מים וטיסות באזורים חמים, והוחלט על רכישת הבל 212

 (ראה שם).

 אגוסטה־בל 205
ת סער. ל ב ו ק ת ג המסוק: מסו  סו

 ארץ המוצא: ארה״ב.
,T-53-L-13 ג נ י מ ו ק י י ע: אבקו ל ו  מנ

ל הספק של 1400 כייס. ע  ב
י ע ל ק ל מ ת ש מי ו ה מק נ ק ת  חימוש: ה

א הלחימה. ח ת ת פ ג ב א  7.62 או מ
ל ריק: 2177 ק״ג, ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

ל מירבי: 4310 ק״ג. ק ש  מ

ת: 120 ת מירבי רו ם - מהי עי צו  בי
ר נסיקה: עו  קשר, שיוט: 114 קשר. שי
ג רום: 00,000 י , סי דקה / ל  1728 רג

 רגל. טווח: 000 ק״מ.

ם - קוטר הרוטור: 14.63 מטר, מרי  מי
ר: 12.78 מטר, גובה: 4.48 מטר, י  או

ת הרוטור: 168.06 מ״ר. ח ל  שטח צ

 מסוק בל 212 פותח עבור צבא קנדה מן הבל 205. אבטיפוס
 המסוק המריא לראשונה בשנת 1968. המסוק משלב את הגוף
 המארך של הבל 205, עם צמד מנועי 3B־PT6T קנריים. מכלול
 המנועים המכונה ״טוויךפאק״, מחליף את המנוע היחיד של קודמו.
 מסוק זה התאים במיוחד לדרישות חיל־האויר הישראלי שביקש
 להשתמש בו לטיסות חילוץ מעל מים וכן למשימות הטסת לוחמים

 וחילוץ באזורים חמים במיוחר.
 המסוק נכנס לשרות היל האויר בחודש מאי 1975, והופעל על ידי
 טייסת ״החרב המתהפכת״ וטייסת מסוקים נוספת שפעלה בנגב.
 משך תקופה ארוכה שימש האנפה כמסוק הסער, החילוץ והתובלה
 הטקטית העיקרי של חיל־האויר. הוא נטל חלק חשוב במלחמת שלום
 הגליל, בה הטיס כוחות לוחמים לאזורי הלחימה, ושימש לחילוץ
 רפואי. כמו נטלו המסוקים מסוג זה חלק במבצעים קרביים נגר מחב-
 לים. שני צוותי בל 212 זכו בצל״ש על פעילותם בחילוץ לוחמים

 ובסיוע תחת אש במלחמת שלום הגליל.
 בסוף שנות השמונים הותאם ה״אנפה" לנשיאת מערכות נגד מחב-
 לים, כולל מערכות לפיזור מוקשים, כריזה ועוד. האנפה הוצא

 משרות מבצעי בשנת 2003.

 בל 212
ת סער וחי־ ל ב ו  סוג המסוק: מסוק ת

 לוץ.

 ארץ המוצא: ארה״ב.

דה י אוף קנ טנ י ו ד ו נ  מנוע: פראט א

 PT6T-3B , "טווין־פאק" בעל הספק

ל 1800 כ״ס.  ש

י ע ל ק ל מ ת ש מי ה מקו  חימוש: התקנ

י הלחימה. א ג בפתח ת א  7.62 או מ

 ״אנפה״
ל ריק: 2786 ק״ג, ק ש ם - מ י ל ק ש  מ

ל מירבי: 5080 ק״ג. ק ש  מ
רות מירב־ת: 140 ם - מהי עי צו  בי
 קשר, שיוט: 123 קשר. שיעור נסיקה:
ג רום: 14,200 י רקה, סי ל/  1320 רג

 רגל. טווה: 420 ק"מ.
ם - קוטר הרוטור: 14.69 מטר, י י מ י  מ
: 17.46 מטר, גובה: 4.53 מטר, רי  או

ת הרוטור: 169.4 מ״ר. ח ל  שטח צ

ם - בינוניים 114 י ק ו ס  מ



ם - בינוניים י ק ו ס  מ

 סיקורסקי A/L־UH60 בלקהוק ינשוף
 הסיקורסקי UH-60 ״בלקהוק״ הוא מסוק סער להטסת לוחמים וחילוץ
 בתוך שרה הקרב, ונחשב למתקרם ביותר מסוגו בעולם. הוא פותח
 כתוצאה מלקחי מלחמת וייטנאם והדרישה למסוק סער מוגן, מהיר
 ואמין עבור לוחמי הצבא והמרינס. אבטיפוס המסוק המריא לראשונה

 בשנת 1974.

UH-60L סיקורסקי 

ת לוח- ס ט ה ק סער ל  סוג המטוס: מסו
 מים וחילוץ

ת  ארץ המוצא: ארצות־הברי

ק נרל אלקטרי  מנוע: 2 ג׳

 T700-GE-701C בעלי הספק של 1870
 ס״ס כ״א.

י MG 7.62 מ"מ ע ל ק  חימוש: 2 מ
א הלחימה. ם בצירי ת י י  תקנ

ן  משקלים - ריק: 5224 ק״ג, מטע

 בלקהוק ״ינשוף"

 חיצוני: 4082 ק״ג, המראה מירבי:
 9979 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 152 קשר,
 שיוט: 112 קשר, שיעור נסיקה: 963
יג רום: 9500 רגל, טווה:  רגל/רקה, סי

 1150 ק״מ. שהות: 2.3 שעות.
ם - קוטר רוטור: 16.36 מטר, מרי  מי
, גובה: 5.13 מטר,  אורך: 15.26 מטר

ת הרוטור: 210.15 מ״ר. ח ל  שטח צ

wHBn₪₪₪₪₪₪u₪₪₪₪B₪₪aSa₪Sm 
 חיל האויר הישראלי מפעיל שני רגמים של המסוק, המכונה ״ינשוף״:
 דגם 60A־UH ודגם UH-60L. עשרת המסוקים הראשונים מהרגם הראשון
 נכנסו לשרות חיל האויר באוגוסט 1994. אלה היו מסוקים שהוענקו
 לישראל מעודפי צבא ארה״ב, והם הושבחו לאחר מכן בחיל האויר. מסו-
 קים אלה נקלטו בגף נפרה בטייסת ״החרב המתהפכת״(שהפעילה גם
 מסוקי בל 212) והפכה לאחר מכן לטייסת ״ינשוף״ מלאה. 15 מסוקים
 נוספים מרגם UH-60L (סימולם האזרחי הוא 50־70A־S> והם מכונים ״ינ-

 שוף 2״) נמסרו לישראל מיולי 1998.
 בראשית 2002 נרכשו עור 24 מסוקים הרשים ואלה איפשרו פתיחת
 טייסת שניה בבסיס חיל האויר בחצרים. הלק מהמסוקים הותאמו לנשי-
 את מיכלי דלק למשימות לטווח ארוך, וצוידו במערכת תרלוק אוירי.
 מסוקי הינשוף השתתפו במלחמה בלבנון ונגר המחבלים במשימות

 הטסה וחילוץ של לוחמים תחת אש.



ן ן K ־SA341 סופר־פרלו ו ד אויאסי  סי

 הסיר אויאסיון SA-341K סופר־פרלון הוא מסוק תובלה כבד,
 שפותח במיוחד למשימות תובלה ולוחמה נגד צוללות. אבטיפוס
 המסוק ביצע את טיסת הבכורה ב־7 בדצמבר 1962 והמטוס

 הסדרתי הראשון המריא לראשונה ב־30 בנובמבר 1965.
 מסוקי סופר־פרלון נרכש על ידי חיל האויר הישראלי בשנת 1966
 והקנו לחיל־האויר לראשונה יכולת לפעולות מוסקות בטווחים ארו-
 כים במטען משמעותי. המסוק הראשון נמסר לישראל באפריל 1966
 והוצג ביום העצמאות באותה שנה. במלחמת ששת הימים תרם
 הסופר־פרלון רבות להטסת כוחות לוחמים, אספקה וכן לחילוץ טיי-

 סים ולוחמים. במלחמת ההתשה הוביל המסוק כוחות למבצעי קומנ-
 דו בלב שטח מצרים, כולל הפעולה באי שדואן, נגד גשרי נגע חמדי,
 סכר קינה ועור, וכן הטיס את הכוחות הלוחמים שפעלו בשדה התעו-

 פה בבירות בדצמבר 1968.
 בכל תקופת שרותו היו בעיות באחזקת מנועי הטורמו של המסוק,
 עוברה שהביאה להחלפתם במנועים מתוצרת ג׳נרל אלקטריק בעלי
 אורך חיים גדול יותר. עם הגעת היסעור, הוסבו מספר מסוקים

 לתובלת אח״מ, ואחרוני המסוקים הוצאו משרות בשנת 1990.

ד אויאסיון SA-341K סופר־פרלון  סי
 סוג המסוק: מסוק תובלת סער כבד. מירבי: 13,000 ק׳׳ג.

 ארץ המוצא: צרפת. ביצועים - מהירות מירבית: 148
 מנוע (מסוק מקורי): 3 טורבומקה
 טורמו mc6, בעלי הספק של 1550

 כ״ס כ״א.
 מנוע (דגם מוסב): 3 ג׳נרל אלקטריק
 T-58-GE-I6 בעלי הספק של 1870

 כייס כ״א.
 משקלים - משקל ריק: 6541 ק״ג,

 קשר, שיוט: 136 קשר. שיעור נסיקה:
 1494 רגל/דקה, סייג רום: 10,335

 רגל. טווח: 820 ק"מ.

 מימדים - קוטר הרוטור: 18.9 מטר,
 אורד: 19.4 מטר, גובה: 6.66 מטר,

 שטח צלחת הרוטור: 280.55 מ״ר.

ם - כבדים 116 י ק ו ס  מ



 סיקורסקי CH-53/S-65 סי סטליון יסעור

 הכיפורים במשימות לחימה רבות, כולל הטסת לוחמים לקרב, משי־
 מות ל״א והנחתת ציוד על רכס החרמון ובסיני, על ג׳בל עתקה
 מעבר לתעלה, וכן במלחמת שלום הגליל. בשנת 1989 חילץ המסוק

 יחידת חי״ר של צה״ל מתוך מערך של מחבלים בלבנון.
 מסוקים מהגם זה שימשו ללכידת מל״טים מסוג ״פיירבי״ לאחר
 השלמת משימותיהם. בחיל האויר הופעלו גם מסוקים של המרינס
 שנמסרו לאחר יום כיפור, ושני מסוקי s-65-o שנרכשו מהצבא האו-

 סטרי באפריל 1981. היסעורים הופעלו מתל נוף בשתי טייסות.

 הסיקורסקי CH-53 ״סי סטליון״ הוא מסוק כבד לתובלת סער
 שנוער לנשיאת מחלקה על ציודה אל שדה הקרב ולמשימות
 אחרות. אבטיפוס המסוק, s-65, המריא לראשונה ב־14 באוקטובר
 1964 ונכנס, בדגמים שונים, לשרות הצבא, חיל האויר והמרינס של

 ארה״ב וצבאות של מדינות רבות אחרות.
 המסוק, המכונה בארץ ״יסעור״, נכנס לשרות חיל־האויר הישראלי
 באוקטובר 1969 ומספר שבועות לאחר כניסתו לשרות, בליל 26־27
p-12 בדצמבר 1969, כבר היה מעורב בפעולה לסילוק מכ״ם בקרה 
 ותיבת ההפעלה שלו, משטח מצרים. היסעור השתתף במלחמת יום

S/65-1-53 סיקורסקי 
 סוג המסוק: מסוק כבד לתובלת סער.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
 מנוע: 2 ג׳נרל אלקטריק
 T64-GE-413, בעלי הספק של 3925

 כייס כ״א.
 משקלים - משקל ריק: 10,653 ק״ג,

 משקל מירכי: 19,050 ק״ג.

 סי סטליון"יסעור"
 ביצועים - מהירות מירבית: 170
 קשר, שיוט: 150 קשר. שיעור נסיקה:
 2180 רגל/רקה, סייג רום: 21,000

 רגל. טווח: 413 ק״מ.
 מימד־ם - קוטר הרוטור: 22.02 מטר,
 אורך: 20.47 מטר, גובה: 7.6 מטר,

 שטח צלחת הרוטור: 378.1 מ״ר.

* י * 

ם - כבדים 117 י ק ו ס  מ



 של טייסת ״החרב המתהפכת״ שהפך לימים לטייסת נפרדת, והוטסו
 על ידי צוותים של חיל האויר. שני המסוקים (901 ו־905) הופעלו
 מעל ספינות טילים למשימות ימיות שונות, כולל איכון מטרות
 אויב, חילוץ ותצפית. אחר מהם התרסק בתאונה בשנת 1997. בשנה
 זו הוצא המסוק השני משרות, עם כניסת מסוקי ה׳׳עטלף" (ראה שם)

 לשרות הטייסת.

 סיד אויאסיון SA-366G דופין ״דולפין״

 סוג המסוק: מסוק תצפית, חילוץ
 ואיכון מטרות.

 ארץ המוצא: ארה״ב.
 מנוע: 2 אבקו לייקומינג
 ו-LTS 101-750A, בעלי הספק של

 680 סייס כ״א.
 משקלים - משקל ריק: 2718 ק״ג,

 משקל מירכי: 4050 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 175
 קשר, שיוט: 139 קשר. שיעור נסיקה:
 1515 רגל/רקה, סייג רום: 7510

 רגל. טווח: 760 ק״מ.

 מימיים - קוטר הרוטור: 11.93 מטר,
 אויר: 11.44 מטר, גובה: 4.01 מטר,

 שטה צלחת הרוטור: 111.8 מ״ר.

 ן הסיד אויאסיון SA-366G דופין הוא מסוק מתוצרת צרפת, שזכה
 | בשנת 1979 במכרז של משמר החופים האמריקני למסוק חילוץ
 קצר־טווח. האבטיפוס המריא לראשונה בצרפת ב־23 ביולי 1980.
 לבד ממהירותו הגבוהה, הצליח המסוק במכרז הודות לתכונות
 הטיסה שלו ברוח צד חזקה, האופיינית לתפעול ימי. במסוק המוסב
 שסומל HH-65A דולפין, הוחלפו המנועים, המערכות ומרכיבי מבנה
 רבים במכלולים אמריקניים, וגם גימור המסוק נעשה בארה״ב על
 ידי חברת הבת של סיד אויאסיון(לימים אירוספסיאל). בתקופה

 מסוימת סבל המטוס מבעיות במנועו, והושבת לתקופה ארוכה.
 שני מסוקי דולפין, מדגם HH-65A שהורכבו בארה״ב, נרכשו על ידי
 חיל־הים הישראלי בחודש מאי 1985. הם הופעלו על ידי גף מיוחד

ן לפי ן G־SA366 דופין דו ו ד אויאסי  סי



 יורוקופטר AS565MA פנתר עטלף
 ניף האמריקני של החברה הצרפתית(אירוספסיאל ולימים יורוקופטר),
 לאחר בחינה מול מסוקים אחרים. הגורם העיקרי שהשפיע על רכישת
 המסוק הצרפתי, לבד מכושר הטיסה המשופר של המסוק לעומת מתח-
 ריו, היה יכולתו לטוס באופן יציב ברוחות צד חזקות הודות למערכת

 ״פנסטרון״ המותקנת בזנבו.
 חמישה מסוקים מרגם זה נכנסו לשרות, לאחר שהותקנו בהם מערכות
 ייעודיות לשימוש חיל הים הישראלי. בין אלה היו מערכות מכ״ם לחי-
 פוש ואיתור מטרות, מערכות ניווט לוויינים ומכשור אינפרא־אדום

 לטיסות לילה ומערכות ייעודיות נוספות.
 האבטיפוס הראשון מרגם זה המריא לטיסת ניסוי בספטמבר 1995 ובחו-
 דש יולי 1996 הגיע לארץ. חמשת מסוקי ה״עטלף״ החליפו את מסוקי
 ה״דולפין״(ראה שם) בשרות ונועד לשמש כ״עיניים לטווח ארוך״ של
 מערך ספינות הטילים של חיל הים. עם קבלת מסוקים אלה נחנכה

 ן היורוקופטד AS565MA ״פנתר׳״ הוא מסוק שפותח במיוחד למשימות הטייסת החרשה ברמת דוד ב־12 במרס 1997.
 | קרביות, כולל נשיאת חימוש לתקיפת מטרות קרקע וים. אבטיפוס
 המסוק המריא לראשונה ב־29 בפברואר 1984 ומאז נכנס לשרות

 צבאות וחילות אויר רבים בעולם.
 מסוקים מדגם זה, המכונה בישראל ״עטלף״, נרכשו בשנת 1995 מהס־

 יורוקופטר AS565MA פנתר ״עטלף״

 ביצועים - מהירות מירבית: 154
 קשר, שיוט: 151 קשר, שיעור נסיקה:
 1339 רגל/רקה, סייג רום: 12,140

 רגל, טווח: 680 ק״מ.
 מימדים - קוטר רוטור ראשי: 11.94
 מטר, אויר הגוף: 11.63 מטר, גובה:
 3.97 מטר, שטח צלחת הרוטור:

 111.9 מ״ר.

 סוג המטוס: מסוק תצפית ואיכון
 למשימות ימיות

 ארץ המוצא: צרפת/ארצות־הברית
 מנוע: 2 טורבומקה אריאל IMI בעלי

 הספק של 748 ק״ג כ״א.

 משקלים - משקל ריק: 2240 ק״ג,
 משקל המראה מירבי: 4250 ק״ג.
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 מל״כז - סילון

 טלדיין־ריאן 34־BQM פיירבי שדמית
 במטוס בנתיבים מוגדרים מראש, או בעזרת מערכת הנחייה ידנית
 מוצפנת למניעת גילוי, המופעלת מתחנת בקרה על הקרקע. העי־

 קוב אהד טיסת המל״ט נעשה בעזרת מכ׳׳ם.
 ה״פיירבי״ נרכש על ידי חיל האויר הישראלי בסוף שנות השבעים
 ושימש בדגם ״שדמית״, כמטוס מטרה לאימוני ירי ולניסויים שונים.
 כמו כן נרכש דגם מיוחר שהותאם לצילום(מכונה ״מבט׳׳- ראה שם).
 מטוסים ראשונים מסוג זה נכנסו לשרות בשנת 1971. הדגם המסו־

 ן מטוס BQM-34 ״פיירבי״(דבורת האש) הנו מטוס סילון ללא טייס,
 ן שפותח על ידי חברת טלדייז־ריאן כמטוס מטרה עבור זרועות
 צבא ארה״ב. ה״פיירבי״ משוגר מן הקרקע בעזרת מאיץ רקטי,
 הנשמט אחרי השיגור, וממשיך בטיסתו בעזרת מנוע הסילון הקבוע
 בו. הנחיית המל״ט נעשית בעזרת מערכת טייס אוטומטי הקבועה

 טלדייךריאן BQM-34 פיירבי ״שדמית״

 סוג המטוס: מטוס סילוני ללא טייס ביצועים- מהירות מירבית: 635
 לאימוני ירי

 ארץ המוצא: ארה״ב.
 מנוע: 1 סילון מסוג טלדיין
 J69-T-29 CAE, בעל דחף של 772

 ק״ג.
 משקלים- משקל ריק: 680 ק״ג,

 מירבי: 1134 ק״ג.

 קשר, שיוט: 547 קשר. שיעור נסיקה:
 16,000 רגל/דקה, סייג רום: 18,300

 רגל. טווח: 1282 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 3.93 מטר, אורך:
 6.98 מטר, גובה: 2.04 מטר, שטח

 כנף: 3.34 מ״ר.

 מן BQM-34 משמש בחיל־האויר כמטרת ירי, אולם הוא הופעל גם
 כמל״ט הטעייה כדי ״למשוך״ את מערכות המכ״ם של טילי קרקע־
 אויר. למרות מימריו הקטנים יחסית הוא יכול לדמות מטרות גדו־
 לות יותר. ה״שדמית״ היה בשימוש במלחמת יומ־כיפוד בזירה המצ-

 רית והסורית.



 ן הטלדיין־רייאן AQM-34M ״פיירבי״, הוא מטוס סילון ללא טייס
 | מתוצרת חברת טלריין־רייאן, אשר פותח עבור זרועות צבא
 ארה״ב ממטוס מטרה, כמטוס צילום. הוא נבהל מן הדגם לאימון
 (ראה ״שדמית״) בגופו הארוך יותר המכיל מצלמה וחיישנים בחרטו־
 מו, בסנפירי ייצוב שהותקנו בקצות מיצב הגובה ובשינויים אחרים

 במערכותיו.
 רגם 1241 הוא דגם מיוחה של המטוס שפותח עבור חיל האויר היש-
 ראלי וכונה בארץ ״מבט״. המטוס נשא את מארז הצילום שלו בתא
 מיוחר שנקבע בגוף המטוס לפני כונס האויר, ובו הותקנו מצלמות
 מיוחרות לצילום מגובה רב או מגובה נמוך. ה״מבט״ נמסר לישראל
 כחלק מעסקת נשק שנוערה לפצות את ישראל על הזזת הטילים
 המצריים לעבר התעלה אחרי אוגוסט 1970. הוא נוסה לראשונה
 מבסיס האויר ברפיהים בשנת 1971, ולאחר מכן הופעל משם ומב־

 סיס במרכז הארץ, בטייסת מל״ט מיוחרת.
 במהלך פעילותו ערך ה״מבט״ טיסות צילום עמוקות מעל מערכי
 הטילים במצרים ובסוריה. 12 מטוסים מהגם זה נכנסו לשרות. מספר
 מל״טים הופלו בטיסות סיור בסוריה לפני מלחמת יום־כיפור ובמ-

 הלכה, ואחד הופל באוקטובר 1979.

ירבי"מבט" ן־ריאן 1241 פי י  טלדי

 סוג המטוס: מל״ט לצילום אוירי. ביצועים - מהירות מירב־ת: 635
 ארץ המוצא: ארה״ב. קשר, שיוט: 547 קשר. שיעור נסיקה:
 מנוע: טלריין J69-T-41A CAE, בעל 16,000 רגל/רקה, סייג רום: 18,300

 רחף של 872 ק״ג. רגל. טווח: 1282 ק"מ.
 מימהים - מוטה: 4.42 מטר, אורך:
 משקלים - משקל ריק: 1261 ק״ג, 9.45 מטר, גובה: 2.04 מטר, שטח

 מירבי: 1474 ק״ג. כנף: 3.34 מ״ר.

 ן נורת׳רופ MQM-74A צ׳אקר הוא מטוס סילוני ללא טייס, שפותח
 | על ידי חברת נורת׳רופ עבור הצי האמריקני. הוא נועד לשמש
 מטרה מעופפת לאימוני ירי לתותחני ספינות, ולמפעילי מער-
 כות טילים נגד מטוסים. ה״צ׳אקר״ משוגר בעזרת שני מאיצים
 רקטיים בעלי רלק מוצק, הנשמטים עם הפסקת פעולתם. המל״ט
 קטן המימרים, מופעל בהנחיית רריו חזותית מן הקרקע, או יכול
 לטוס על פי פקודות כוון/מרחק המאוחסנות בזכרונו, ועיקוב מכ״ם

 אחר הטיסה.
 חיל־האויר הישראלי הכניס את הצ׳אקר לשרות בראשית שנות
 השבעים. הוא הופעל בטייסת מל״טים ייעודית שפעלה ממרכז

 הארץ ומבסיס רפידים בסיני.
 ה״צ׳אקר״, המכונה בישראל ״תלם״, שימש לשלוש מטרות עיקריות:
 מטרת ירי באימונים של יחידות הנ״מ, עת ערכו ניסויי שיגור של
 טילים נגד מטוסים, מטוס שיבוש של מערכות מכ״ם וכמו כן הותאם
 המטוס לנשיאת מצלמות בחרטומו ושימש כמטוס צילום למשימות
 טקטיות. במלחמת יום־הכיפורים הוא פתח את מבצעי חיל האויר
 מול הסורים במבצע ״דוגמן 5״ ומול מצרים במבצע ״תגר״, עת שוגר
 מעל זחל״מ. המל״ט הופעל גם אחרי המלחמה בשתי החזיתות להט־

 נורת׳רופ MQM-74A ציאקר ״תלם״

 סוג המטוס: מל״ט למשימות צילום, ביצועים - מהירות מירבית: 635
 שיבוש מערסות מס״ם ומטרת ירי. קשר, שיוט: 547 קשר. שיעור נסיקה:
 ארץ המוצא: ארה״ב. 16,000 רגל/רקה, סייג רום: 18,300

 מנוע: טלדיץ WR24-6 בעל רחף של רגל. טווח: 1282 ק"מ.
 872 ק״ג.

 2 רקטות האצה בעלות הורף מוצק. מימרים - מוטה: 4.42 מטר, אורר:
 משקלים - משקל ריק: 1261 ק״ג, 9.45 מטר, גובה: 2.04 מטר, שטח

 משקל מ־רבי: 1474 ק״ג. כנף: 3.34 מ״ר.

 טלדיין־ריאן 1241 פיירבי מבט נורת׳רום MQM-74A צ׳אקר תלם
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 התעשייה האוירית הירון מחץ 1
 ן ה׳׳הירון" או"מחץ" בשמו הישראלי, הוא מטוס בוכנה ללא טייס
 | המצטיין בטווחו הארוך וביכולת השהייה הממושכת שלו. הוא
 פותח על ידי מפעל מלט של התעשיה חאוירית לישראל ונחשף

 לראשונה ב־18 באוקטובר 1994 עת ביצע את טיסתו הראשונה.
 המטוס, הבולט בכנפיו הארוכות והצרות, עשוי מחומרים מרוככים
 ותא המטען שלו יכול לשאת מטעדים שונים, בהם מערכות
 אלקטרו־אופטיות לפעולה ביום ובלילה, מערכות ביון ולוחמה
 אלקטרונית ועוד. כמו כן ניתן להשתמש בו כממסר לטווח ארוך.
 בטיסה שנערכה בפברואר 1995 נסק המטוס לגובה של 32,000 רגל.
 במפעל מלט נבחנה אפשרות לחמש את המטוס בטילים לפעולה נגד
 מטרות קרקעיות. מטוסים ללא טייס מסוג זה הופעלו בלבנון בסוף
 שנות התשעים למרות שטרם נכנסו לשרות מבצעי בחיל האויר.
 לבד מהדגם המונע במנוע בוכנה בחן מפעל מלט להתקין בו גם

 מספר מערכות ״הירון״ נמכרו לצבא הודו. רגם מיוחד של המל״ט מנוע טורבו מדחף בדגם המסומן ״הירון TP״.
 המכונה ״איגל" פותח בשיתוף פעולה עם חברות צרפתיות וגרמני-
 ות עבור צבא צרפת. דגם זה ביצע את טיסתו הראשונה ב־2 ביוני
 2003. ה״מחץ 1" הוצג לראשונה בצבעי חיל האויר ביום העצמאות,

 בתצוגה קרקעית בבסיס תל נוף באפריל 2005.

ת הירון ״מחץ" רי י ה האו י ש ע ת  ה

 סוג המטוס: מל״ט ארור טווח בעל
 שהות ארוכה למשימות צ־לום ול׳׳א.

 ארץ המוצא: ישראל.
 מנוע: רוטקס 914, בעל הספק של

 115 ק״ג.
 חימוש:

 משקלים - משקל ריק: 600 ק׳׳ג,
 מטער: 250 ק״ג, רלק: 250 ק״ג,

 מירבי: 1100 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 120
 קשר, שיוט: - קשר. שיעור נסיקה: -
 רגל/רקה, סייג רום: 35,000 רגל.
 טווח: 150 ק"מ (מגבלות קשר) ק״מ.
 שהייה: עד 52 שעות בגובה 15,000

 רגל.
 מימדים - מוטה: 16.60 מטר, אורך:

 9.00 מטר, גובה: 1.90 מטר

 מל״ט בוכנה ו0ורבו־מדחף 122



 התעשיה האוירית איתן
 • הכטב״ם(כלי טיס בלתי מאויש) מסוג ״איתן״ פותח על ידי מפעל
 | מלט של התעשיה האוירית לישראל. למעשה זהו דגם של
 הכטב״ם ״איגל״(אשר בעצמו פותח ממל״ט ״הירון- ראה שם)
 שפותח בשיתוף פעולה עם מפעלים צרפתיים וגרמניים למשימות
 סיור ותצפית לטווח ארוך עבור צבאות נאט״ו. לבד ממימדיו הגדו-
 לים יותר כטב״ם זה מונע במנוע טורבו־פרופ מתקדם, המבטיח לו
 יכולת שהייה לזמן ממושך, בגובה רב, ופעולה בטווח ארוך ומשקל

 גבוה יותר של המטעד.
 פיתוח הכטב״ם החל בשנת 2003, ובסך הכל נבנו שגי אבי טיפוס
 שנבחנו על ידי היצרן ועל ירי חיל האויר. דגם של הכטב״ם הוצג
 לראשונה בקיץ שנת 2003, במלאת 50 שנה לתעשיה האוירית
 (למעלה). הכטב״ם הבולט בכנפיו הארוכות והצרות, עשוי מחומרים
 מרוכבים ותא המטען שלו יכול לשאת מטעדים שונים, בהם מערכות
 אלקטרו־אופטיות לפעולה ביום ובלילה, מערכות ביון ולוחמה
 אלקטרונית ועור. כמו כן ניתן להשתמש בו כממסר לטווח ארוך.
 הכטב׳׳ם יצויד במערכות תקשורת וניווט לויינית, וכן הוא יצויד
 במערכות מתקדמות שיאפשרו לו להמריא ולנחות באופן עצמאי.

 (הנתונים ראשוניים)

 התעשיה האוירית ״איתן״
 סוג המטוס: כטב״מ ארור טווח בעל
 שהות ארוכה למשימות צילום, ל״א

 ועור.
 ארץ המוצא: ישראל.

 מנוע: פראט אנר וויטני PT6A, בעל
 הספק של 1200 ק״ג.

 חימוש: נבחנת נשיאת טילים.
 משקלים - משקל ריק: 1600 ק״ג,
 מטעה: 600 ק״ג, דלק: 250 ק״ג,

 משקל המראה מירבי: 3600 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: 250
 קשר, שיוט: 160 קשר. שיעור נסיקה:
 800 רגל/רקה, סייג רום: 45,000
 רגל. טווח: 3400 ק׳׳מ. שהייה: עד 52

 שעות בגובה 15,000 רגל.

 מימדים - מוטה: 26.00 מטר, אורך:
 9.00 מטר, גובה: 1.90 מטר.

450s חץ הכסף הרמס 
 • מל״ט ״הרמס 450s הוא מל״ט חד־מנועי אשר נועד למשימות
 | צילום, ל״א ועוד ותוכנן לפעול בטווחים ארוכים או לשהות זמן
 רב מעל המטרה. היה זה למעשה תכנון מחדש, חד־מנועי, של
 מל״ט ״הרמס 450״ (דגם דו־מנועי שהוצג בפברואר 1994 והמריא
 לראשונה באפריל אותה שנה). ההרמס 450s אשר נחשף לראשונה
 ערב הסלון האוירי ביוני 1997, מצטיין בקויו המיוחדים ובמנוע הסי-
 בובי שלו מסוג ״וונקל״ המותקן בקצה האחורי של הגוף. במהלך
 התכנון שונתה גם תצורת הכנף, שהוגבהה מעל הגוף וקצותיה הוטו
 מטה. במל״ט 450s החדש נערכו שינויים במערכות ובמטעדים והוא
 מסוגל לשאת מצלמות בתחומי האינפרא־אדום והאופטי וכן מער-
 כות שיגור תמונה ותקשורת בזמן אמיתי לתחנות קרקעיות. המל״ט

 מסוגל לשהות באויר מעל 20 שעות בגובה של כ־20,000 רגל.
 ההרמס נכנס לשרות חיל האויר הישראלי בשנת 2001, לאחר
 תקופת מבחן ארוכה, והוכיח את עצמו כמל״ט אמין ביותר במהלך
 פעילויות מבצעיות בשנים שלאחר מכן. אלביט בחגה פיתוח של
 מל״ט חמוש מסוג זה לתקיפת מטרות קרקע. כמו כן הוארך טווחו
 בעזרת מיכלי הלק מתחת לכנפיים. מל״ט מסוג זה נבחר בפרויקט

 WATCHKEEPE!• עבור צבא בריטניה..

450s חץ הכסף הרמס 
 סוג המטוס: מל״ט ביה וסיור ארור־

 טווח ־
 ארץ המוצא: ישראל

UEL AR-80-1010 מנוע: וונקל דגם 
 בעל הספק של 52 כ״ס.

 משקלים - משקל ריק: 195 ק״ג,
 מטעד: 150 ק״ג. דלק: 105 ק״ג,

 משקל המראה מירבי: 450 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מ־רבית: 95 קשר
 שיוט: 70 קשר, שיעור נסיקה: 900
 רגל/דקה, סייג רום: 20,000 רגל,
 רדיוס מבצעי: 200 ק"מ(תלוי בטווח
 תקשורת), שהות מירבית: 20 שעות.

 מימדים - מוטה: 10.5 מטר, אורח
 6.10 מטר, גובה: 2.10 מטר.
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E-130 בז נודד £־סיסטמסס IIB פורד אירוספס פריירי 
 ן המטוס ללא טייס E-300 פותח על ידי חברת system.s־E במיוחד
 | לדרישות צבא ארה״ב. דגם זה הוא למעשה חלק מ״משפחה״ של
 מטוסים ללא טייס, השונים זה מזה במימדיהם, מנועיהם ובמטע־
 דים אותם הם מסוגלים לשאת(מספריהם עוקבים למשקלם המירבי
 בליברות). המטוס הקטן עשוי חומרים מרובבים ועץ. הוא מחנק
 ממסילות על רכב נע או בעזרת רקטות ונוחת בעזרת מצנח, על
 חרטומו הגמיש. כמו ה״פריירי״(ראה שם) גם מזל״ט זה נועד להנחות
 פגזי תותחים מונחי לייזר לעבר מטרותיהם. לשם כר צויר המטוס
 ב׳׳מאיר לייזר״ וכן במייצבים גרולים מתחת לכנפיו כרי לאפשר לו
 ״לטוס הצירה" ללא צורך בהטיית כנפיו(ויחד איתם מערכת הלייזר
 המכוונת לעבר המטרה). דגמים אחרים של המזל״ט נועדו למשימות
 ביון וצילום בתנאי ראות יום וכן במטוסי השמדה למערכות קורנות.
 לשם כך מצויר המטוס במערכות טייס אוטומטי ומערכות שליטה
 מרחוק. המטוס מנווט בעזרת מערכת אומגה VLF וניתן להתקין

.(GPS) מערכת ניווט מנ״ל 
 לפחות מערכת אחת מסוג E-130 הוזמנה על ידי חיל האויר בסוף
 שנות השבעים כדי לבחון אותה למטרות צילום טקטי מעבר לקווי

 האויב. מטוס אחר מוצג בקו המטוסים בחצרים.

 ביצועים - מהירות שיוט: 196 קשר,
 זמן שהייה: 4 שעות. טווח: 390 ק״מ.

E-130 ־סיסטמםס£ 

 סוג המטוס: מזל״ט לאיכון מטרות.
 ארץ המוצא: ארה״ב.

 מנוע: DH-200 בעל הספק של 18
 ס״ס. מימריס - מוטה: 3.04 מטר, אורח

 משקלים - משקל המטעה 15.4 ק״ג, 7 2.7 מטר.
 דלק: 9.9 ק״ג, משקל מירבי 58.9

 ק״ג•

 ן הפורד אירוספס פריירי IIB, הוא מטוס זעיר ללא טייס, שפותח
 | במקורו על ידי החברה לדרישות צבא ארה״ב, כרי לשמש להנחי-
 ית פגזי תותחים למטרותיהם. הוא ממריא כמטוס ממסלול כבוש,
 ומוטס לעבר איזוד המטרות, שם הוא משייט בגובה שנקבע לו,
 ״מאיר״ את המטרה הנבחרת בעזרת מערכת לייזר ומכוון אליה את
 פגזי התותחים. מבנהו עשוי מחומרים מרוככים, וחרטומו בר־הטייה
 צירית, כדי שניתן לכוון את מאיר הלייזר לצדדים ולעבר המטרה,
 ללא צורר בהפניית המזל״ט עצמו לעברה. מערכת אחרת בה ניתן
 לצייר אותו היא מערכת טלויזיה שפותחה על ידי חברת פורר ובה
 משולבת מצלמה בעלת חדות רבה, הצמורה למערכת הלייזר בחר-

 טום.
 מערכת מזל״ט אחת מסוג פריירי, אשר כונה בישראל ״בז נודד״,
 נרכשה על ירי חיל־האויר בשנת 1974. בראש המזל״ט הותקן מטער
 אלקטרו־אופטי לצילומי יום. המערכת הופעלה בהצלחה במספר רב
 של ניסויים שנערכו במשך כשנתיים, אולם לאחר מכן הוחלט לבחור

 במערכות מתוצרת ישראל.
 מזל״ט פריירי נחשף לראשונה ביום חיל־האויד ביוני 1982 והוצג

 במוזיאון חיל האויר בחצרים.

 פורר אירוספס פריירי IIB ״בז נודד״

 סוג המטוס: מזל״ט לאיסון מטרות. ביצועים - מהירות מירבית: 74 קשר,
 ארץ המוצא: ארה״ב. שיוט: 47 קשר. זמן שהייה: 4 שעות.

 מנוע: קולבו קורס בעל הספק סייג רום: 10,000 רגל.
 של 8 ס״ס.

 משקלים - משקל ריק: 31 ק״ג, מימדים - מוטה: 3.96 מטר, אורה
 משקל מירבי 61.2 ק״ג. 3.35 מטר.
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 תדיראן מסטיף סייר

 ן תדיראן מסטיף 2, הוא מזל״ט סיור וצילום שפותח על ידי החברה
 | עבור חיל המוריעין של צה״ל. זהו למעשה מזל״ט מתכנון חדש,
 השונה מקודמו, המסטיף 1 (ראה שם) בצורתו החיצונית, בעלת
 שני מנורים התומכים במערכת הזנב הכפולה, במערכותיו האלקט-
 רוניות וביחידות השליטה והבקרה (ההחלטה להעביר את המנוע
 לאחור נתקבלה בשל הפרעותיו למערכות החישה). כמקום המנוע
 הותקן בחרטום ספק הכוח שנדרש לקרור רב יותר. מבנה המסטיף 2
 או ״סייר 2״ בשמו העברי, עשוי מחומרים מרובבים, כולל הגוף
 המרובע, שני המנודים והכנף. הרגם הראשון של המסטיף 2 היה

 שונה מדגם הייצור בהגה הכוון הקבוע מעל הגה הגובה.
 מערכת המסטיף 2 כוללת ששה מטוסים זעירים ללא טייס וכן קרון

 תדיראן מסטיף 2 סייר 2
 • המסטיף 1, או ״סייר״ בשמו העברי, הינו המזל״ט הראשון שפותח
 | בישראל על ידי חברה מסחרית ונכנס לשרות מבצעי. הוא פותח
 על ידי צוות של מהנדסים שראו במזל״ט מערכת חיונית לשדה
 הקרב העתידי. פיתוחו החל מיד אחרי מלחמת יום כיפור, והוא הוצג
 לראשונה ב־29 במאי 1978. בצורתו החיצונית הוא נראה כמטוס קל
 בעל כנף גבוהה, בעל מנוע המותקן בחרטום. מבנהו עשוי מהמרים
 מרובבים, המקטינים את חתימת המכ״ם שלו. המסטיף 1 ממריא
 ממסלול מקובל או ממשגר נייד המוצב על גבי רכב, ומונחה מקרון
 בקרה מיוחד. הוא יוצא למשימתו על פי תוכנית שהחנה למחשב
 שלו, וניתן לשלוט בו מתחנת השליטה כדי לשנות את תוואי המס-
 לול או להחזירו לנחיתה. המסטיף 1 נועד למשימות מודיעיניות,

 ומותקנת בו מצלמת טלויזיה בתחתית הגוף.
 מספר קטן של מזל״טים מדגם זה נבנו על ידי מפעל המזל״טים
 שהוקם בתדיראן ונכנס לשרות חיל המודיעין. אלה שימשו בעיקר
 לאימון צוותים ראשונים בהפעלת מערכת מזל״ט נהוג מרחוק. הוא
 הוחלף בשרות חיל־המודיעין על ירי המסטיף 2 והמסטיף 3 אשר

 תצורתם החיצונית שונתה(ראה שם).

 בקרה ומערכת שיגור והנחתה ניירת. כמו כן ניתן להפעילו ממסלול
 מתאים בקרבת החזית. דגם זה הוצג לראשונה באוגוסט 1979,

 ומספר קטן של מערכות נכנס לשרות חיל־המוריעין של צה״ל.
 אלה הופעלו מצפון הארץ ערב מלחמת שלג ובמהלך המלחמה,
 והקנו ליחידות השדה מידע מעודכן על מיקום יחידות האויב ופעו-

 לותיהן.

ף "סייר ״ ראן מסטי י  תד

 סוג המטוס: מזל״ט לצילום ומשימות ביצועים - מהירות מירבית: 80 קשר,
 אחרות. שיוט: 50 קשר, שיעור נסיקה: 500
 ארץ המוצא: ישראל רגל/רקה, שהות: 4 שעות, טווח: 70

 מנוע: קולבו קודפ בעל הספק של 14 ק״מ, סייג רום: 10,000 רגל.
 כ״ס.

 משקלים - משקל ריק: 52 ק״ג, מימדים - מוטה: 4.20 מטר, אורח
 משקל מירבי: 70 ק״ג. 2.60 מטר, גובה: 0.80 מטר.

ף 2 "סייר 2״ ן מסטי רא י  תד

 סוג המטוס: מזל״ט לצילום ומשימות ביצועים - מהירות מ־רבית: 70 קשר,
 אחרות. שיוט: 56 קשר, שיעור נסיקה: 530
 ארץ המוצא: ישראל רגל/דקה, טווח: 140 ק"מ, שהות 4

 מנוע: קולבו קורם בעל הספק של 14 שעות. סייג רום: 10,000 רגל.
 כ״ס.

 משקלים - משקל ריק: 74 ק״ג, מימיים - מוטה: 4.3 מטר, אורד: 2.6
 משקל מירבי: 99 ק״ג. מטר, גובה: 0.92 מטר.
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 • תריראן מסטיף 3, מייצג את הרוה השלישי של מזל״טים מתוצ־
 ן רת חברת תריראן. רגם 3 הינו פיתוח משופר של מסטיף 2,
 הנבדל ממנו בתצורה החיצונית שלו ובמערכותיו המתקדמות,

 כולל מצלמה שפותחה על ידי תריראן.
 את המסטיף 3 המכונה בארץ ״סייר 3", ניתן לשגר בשני אופנים:
 שיגור מקובל ממסלול, או מרכב בעזרת מעוט הדראולי, והוא נקלט
 בנחיתה מקובלת ונעצר בעזרת וו בקצה הגוף, או בנחיתה לתוך
 רשת. למסטיף 3 ספק כח בעל 1 קילוואט, המספק כח למגוון של
 מטערים, כולל מצלמת טלויזיה, מערכות ללוחמה אלקטרונית

 מצייני לייזר ומערכת א״א ועוד.
 לבד מחיל־המוריעין של צה״ל, שהפעיל את המזל״ט למשימות

\ 
ף 3 סייר 3 התעשיה האוירית הארפי שלאון ן מסטי א ר י ד  ת

 איכון וצילום מן האויר, נרכשה מערכת אחת של מסטיף 3, הכוללת
 8 מטוסים זעירים ומערכת בקרה, על ידי צי ארה״ב בשנת 1984.
 המערכת הופעלה מעל ספינות מול חופי לבנון. מערכת אחרת
 נוסתה על ירי הצי במחנה להג׳ן בצפון קרוליינה. עם ההחלטה לאחד
 את פעילות המזל״טים של מפעל מלט של התעשיה האוירית עם
 מפעל המזל״טים של תדיראן, נפסקה למעשה פעילות החברה האח-

 רונה בתחום המזל״טים.

 • המטוס ללא־טייס מסוג הארפי הוא מזל״ט תקיפה, שנוער להשמ־
 | דת מערכות קורנות, כולל מערכות מכ״ם בקרה והנחיית טילים.
 תכנון המל״ט אומץ על ידי מפעל מבת של התעשיה האוירית
 לישראל, מתכנון ראשוני שנעשה על ידי חברת ״דודנייה״ בגרמניה,
 והותאם לנשיאת מערכות קליטה בתחומי הקרינה של מכ״ם סוללות
 טילי קרקע־אויר, מערכות בקרה ועור. ההארפי מותקן בתוך מיכלי
 נשיאה ושיגור על גבי משאית מותאמת, המסוגלת לשאת ששה

 מל״טים מוכנים לפעולה.
 המל״ט בעל כנפי הדלתא, מוזנק לאויר בעזרת מעוט רקטי ולאחר
 מכן הוא משייט בעזרת מנוע הבוכנה הקבוע בקצהו האחורי. במהלך
 הטיסה הוא פורש שני מייצבים מעל כנפיו ומתחתן, ויוצא לעבר
 איזור המטרה. הוא מסוגל לחוג מעל הזירה זמן ממושך, תוך שהוא
 מאכן שידורים בתחומי התדר שהוזנו למערכת המחשב שלו מראש,
 על ירי צוות ההפעלה הקרקעי. לאחר שגילה את המערכת הקורנת,

 הוא מתביית עליה, צולל ומשמיה אותה בתקיפה חזיתית.
 מזל״טים מסוג זה הופעלו במשימות מבצעיות.

 מספר צבאות בעולם, כולל אלה של סין והודו, רכשו מישראל מספר
 ערכות מסוג ״הארפי״לשימוש מהים והיבשה.

ף 3 ״סייר 3" ן מסטי א ר י ד  התעשיה האוירית הארפי"שיאון" ת
 סוג המטוס: מזל״ט לצילום, ל״א ואי־

 סון מטרות.
 ארץ המוצא: ישראל.

 מנוע: בוכנה בעל הספק של 22 ס״ס.

 משקלים - משקל ריק: 77 ק״ג,
 משקל מירבי: 138 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 100
 קשר, שיוט: 53 קשר, שיעור נסיקה:
 1000 רגל/רקה, סייג רום: 14,700
 רגל, שהות:30:7 שעות, טווח: 200

 ק״מ.
 מימרים - מוטה: 4.25 מטר, אורך:
 3.30 מטר, גובה: 0.80 מטר, שטח

 כנף: 2.27 מ״ר.

 סוג המטוס: מטוס ללא טייס להשמ-
 דת מערסות קורנות.

 ארץ המוצא: ישראל(גרמניה)
 מנוע: מנוע הזנקה רקטי מוצק, מנוע

SF2-350 26 בוכנה פיסטל אונר זקש 
 כייס.

 חימוש: ראש נפץ במשקל 15 ק״ג.

 משקלים ־ משקל שיגור מירב־: 110
 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 310
 קשר, סייג רום: 13,100 רגל,שה־יה:

 4 שעות.
 מימרים - מוטה: 2.00 מטר, אורד:

 2.35 מטר, גונה: 0.36 מטר
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 מכ״ם). מערכת המזל׳׳ט, כוללת קרון בקרה, קרון שיגור וקליטה של
 המזל״ט בנחיתה, ומספר מזל״טים.

 הסקאוט, המכונה בישראל ״זהבן״, הוצג לראשונה בסלון האוירי
 בפריז ביוני 1979, ופותח עד כה בדגמי משנה רבים. אלה משלבים
 כנפיים בעלות מוטה שונה, ומערכות צילום, שיבוש, איכון וקליטה,

 לוחמת ל״א, מצייני לייזר ועור.
 הסקאוט נכנס לשרות חיל־האויר וחיל המודיעין של צה״ל, ונמכר
 גם למדינות רבות אחרות, בין אלה סינגפור והודו. הוא נטל חלק
 חשוב במבצע השמרת הטילים בבקעת הלבנון במלחמת של״ג ביוני
 1982. כמו כן השתתפו מזל״טים מסוג זה בפעילות מבצעית בשמי
 דרום לבנון, וסיפקו למפקדים בעורף מידע חזותי בזמן אמיתי על

ם י ו נ ״ ל ז  מ

 התעשיה האוירית סקאוט זהבן

 התעשיה האויו
 סוג המטוס: מזל״ט לצילום וידאו

 ואינפרא־אדום ולמשימות אחרות.
 ארץ המוצא: ישראל

 מנוע: סאש דו־פעימתי, בעל הספק
 של 18 כ״ס.

 משקלים - משקל ריק: 76 ק״ג,
 משקל מירבי: 113.4 ק״ג.

 1 סקאוט ״זהבן״

 ביצועים - מהירות מירבית: 95 קשר,
 שיוט: 55 קשר, שיעור נסיקה: 800
 רגל/דקה, טווה: 140 ק״מ, שהות
 4:30 שעות. סייג רום: 15,000 רגל.

 מימדים - מוטה: 4.96 מטר, אורך:
 3.68 מטר, גובה: 4.94 מטר.

 ן הסקאוט הוא מזל״ט מתוצרת התעשיה האוירית לישראל, שפותח
 | באמצע שנות השבעים כמטוס זעיר לצילום אוירי בזמן אמת,
 בעזרת מערכת טלויזיה נשלטת מרחוק. הוא מצטיין במבנהו
 העשוי מהמרים מרובבים (המפחיתים את היכולת לאתרם בעזרת

 פעילות הכוחות. עם ההחלטה לבטל את יחידת המזל״טים של חיל
 המודיעין הועברו כל המזל״טים מדגם סקאוט, ו״סרצ׳ר״ לטייסת
 המזל״טים של חיל האויר. מזל״ט ״זהבן״ הוצא משרות בשנת 2005.



 מטיסות הניסוי כ־24 שעות באויר. למזל״ט מחשב מרכזי ספרתי
 והוא מסוגל לשאת סוגים שונים של מסעדים, בהם מצלמת וידאו,
 מצלמת אינפרא־אדום, מציין לייזר, מערכות ל״א לתדרים שונים

 ועוד. אחד הדגמים נושא גם מכ״ם SAR (בצילום במרכז).
 מערכת ראשונה של ה״סרצ׳ד״ נמסרה לטייסת המזל״טים של חיל
 האויר ב־16 ביולי 1992. כמו כן הופעלו מזל״טי סרצ׳ר על ידי
 טייסת המזל״טים של חיל המודיעין, ער לסגירתה. מזל׳׳טים מסוג
 ״סרצ׳ר״ המכונים בארץ "חוגלה״, הופעלו למשימות רבות בשטח
 דרום לבנון בפעילות יום ולילה. כמו כן הם הופעלו מעל שטחי יהד
 דה, שומרון ורצועת עזה במהלר המלחמה בארגוני הטרור הפלשתי-
 נים. מזל״טים מהדגם הראשון מושבהים לדגם ״סרצ׳ר 2״ (ראה שם).

 התעשיה האולרית סרצ׳ר חוגלה

 ן ה״סרצ׳ר״ הוא דור שני למטוסים ללא טייס אשר פותחו על ידי
 | מפעל מלט של התעשיה האוירית, במיוחד עבור דרישות חיל
 האויר והמוריעין. הוא מצטיין בטווחו הארור, יחסית לסקאוט,
 במשקל הגבוה יותר של מטעדים ובגיוונם. מזל״טים ראשונים מסוג
 זה נחשפו בשנת 1989. באוגוסט אותה שנה שהה המזל״ט באחת

 התעשיה האוירית סרציר"חוגלה"

 סוג המטוס: מטוס ללא טייס למשי
 מות ביון ואחרות.

 ארץ המוצא: ישראל

 מנוע: 1 בוסנה זקש 30 ס״ס.
 משקלים - משקל ריק: 147 ק״ג,
 דלק: 102 ק״ג, מטער: 64 ק״ג. משקל

 מירבי: 320 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 110
 קשר, מהירות שיוט: 60 קשר. שיעור
 נסיקה: סייג רום: 25,000 רגל, שהי-
 יה: 24 שעות, טווח: 120 ק"מ (150

 ק"מ).

 מימדים - מוטה: 7,20 מטר, אויר:
 5.12 מטר, גובה: 1.17 מטר.

 בשנת 2003 זכתה התעשיה האוירית במכרז חיצוני להפעלת
 מערכת מזל״טים מסוג ״סרצ׳ר״ למשימות מבצעיות מעל רצועת

 עזה, עבור מערכת הביטחון.



ילרק 4 ט סקי י ב ל  התעשיה האוירית סרצ׳ר 2 חוגלה א

ר 2 "חוגלה" ת סרע׳ רי י ה האו י ש ע ת  ה

 סוג המטוס: מטוס ללא טייס למשי־ ביצועים - מהירות מירבית: 110
 מות ביון ואחרות. קשר, שיוט: 60 קשר. שיעור נסיקה:
 ארץ המוצא: ישראל סייג רום: 25,000 רגל(30,000 רגל),
 מנוע: בוכנה (UELAR-68-1000 בעל שהייה: 24 שעות, טווח: 120 ק״מ

 הספקשל75כ"ס) (150 ק"מ).

 משקלים - משקל ריק: 147 ק״ג, מימדים - מוטה: 8.55 מטר, אורך:
 מטעה: 105 ק״ג. מירבי: 500 ק״ג, 5.85 מטר, גובה: 1.17 מטר.

ילרק 4 ט סקי י ב ל  א

 סוג המטוס: מטוס ללא טייס למשי־ ביצועים - מהירות מירבית: 65 קשר,
 מות ביון טקטיות ואחרות. שיוט: 30 קשר. גובה טיסה: 300 ער
 ארץ המוצא: ישראל 1500 רגל מעפ״ש. שהייה: 1.5

 מנוע: 1 מנוע חשמלי מופעל על ידי שעות, טווח: 10 ק"מ.
 סוללת ליתיום.

 משקלים - משקל הזנקה מירבי: 4 מימדים - מוטה: 2.00 מטר, אורח
 ק״ג. 1.36 מטר

 I ה״סקיילרק״ הוא מזל״ט לדרג החטיבה והאוגרה אשר פותח במיו-
 ן חד לדרישה שפרסם צה״ל בשנת 2002. הדרישה היתה למערכת
 קומפקטית, אותה תוכל להפעיל יחידה קטנה של חיילים, בהכש-
 רה מינימלית. מספר חברות התחרו במכרז זה (בהן מלט ורפאל)
 ובראשית 2004 פורסם על זכיית המזל״ט מסוג סקיילרק של חברת
 אלביט. המזל״ט פותח על ידי חטיבת המל״טים של אלביט בשיתוף

•AD&D עם חברת התכנון 
 מערכת סקיילרק 4 מופעלת על ידי שני אנשים ולרשותם מזל״ט,
 מערכת שליטה ובקרה, מחשב ומערך אנטנות. מיכל נפרד כולל
 מצלמת CCD צבעונית לשעות היום ומצלמת FLIR ללילה, וכן את
 מצנח הנחיתה. מנור הגוף כולל את המנוע והסוללות. כדי להתגבר
 על הדרישה להטסה על ידי מפעיל לא מיומן, פיתחה החברה מערכת
 ממוחשבת אוטומטית. המפעיל מסמן על מפה אלקטרונית את הנקו-
 דות מעליהן הוא רוצה שהמזל״ט יחלוף ו״מעגלי תצפית״ מעל המט-
 רה, ואת נקודת הנחיתה. המזל״ט משוחרר מהיד, והמחשב נותן לו
 הוראות כיוון וגובה. המפעיל או מפקדו יכולים לעקוב אחר המזל׳׳ט

 על לוח המחשב ולצפות בצילומים על צג מיוחד.
 מערכות מסוג זה נמסרו לניסוי מבצעי בצה״ל בשנת 2005.

 שלו כולל טווח ארוך יותר ומטערים משופרים.
 אבטיפוס ״סרצ׳ד 2״ המריא לראשונה בפברואר 1996. הוא הופעל
 גם על ידי המודיעין (עד להחלטה על ריכוז פעילות המזל״טים
 בטייסת של חיל האויח. המטוסים ללא טייס מסוג זה הועלו במשי-
 מות מבצעיות בררום לבנון, וכן בשטחי יהודה ושומרון וחבל עזה.
 מזל״טים מסוג זה נמכרו למדינות באסיה, אמריקה הדרומית ועוד.

 • מזל״ט "סרצ׳ר 2" הוא דגם משופר של המזל״ט "סרצ׳ר" (ראה
 | שם) אשר פותח במפעל מלט של התעשיה האוירית לישראל,

 ונכנס לשרות מבצעי בשנת 1989.
 במהלך השנים הבאות נעשו פיתוחים ושיפורים במנוע הרגם המקו-
 רי ובמעדכותיו והוא הוצע לצה״ל. כדי לחסוך בהוצאות געשה התכ-
 נון בצורה מודולרית וניתן היה לקבל את הדגם החדש על ידי הסבת
 המל״טים מהדגם הראשון לדגם ״סרצ׳ר 2" על ידי החלפת המנוע
 בדגם חזק יותר, החלפת מבנים, כולל הכנפיים (הכנפיים החדשות
 משוכות לאחור כדי להתגבר על בעיות יציבות), שיפור והתקנת
 מערכות אלקטרוניות ואלקטרו־אופטיות מעודכנות כולל מכ״ם
 SAR ועור. כך נוצר למעשה מזל״ט חדש מבחינת יכולת הפעילות
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 I ההלסטר הוא מסוק ללא טייס, בעל רוטור כפול, דו־להבי הסובב
 I בכוונים הפוכים, שפותח ונוסה על ידי חברת אירוריין האמריק־
 נית, וכונה QH-50 ״פגסוס״. מספר מערכות יוצרו עבור צי ארה״ב אך

 פיתוחם נעצר בגלל בעיות טכניות.
 חיל־הים הישראלי החליט על רכישת חלק מן המסוקים מסוג זה,
 לאחר ביקור שערך מפקר חיל־הים בארה״ב. המשך הפיתוח והתאמ-
 תו לדרישות חיל הים, הועברו למפעל מת"א של התעשיה האוירית
 לישראל. להבריל מן המסוק האמריקני מערכות ההלסטר חפויות
 במבנה מחומרים מרובבים. ההמראה והנחיתה נעשות על מגלשים.
 בין מערכותיו כולל ההלסטאר מערכת תצפית אינפרא ארומה, מער-
 כות איכון מטרות ועור. ההלסטאר תוכנן להפעלה מספינות הטילים

 אירונאוטיסס אירוסטאר התעשיה האוירית הלסטאר
 I חברת אירונאוטיקס תכננה מטוס זעיר ללא טייס, המכונה ״אי־
 I רוסטאר״ אשר נועד לפעול מעל שדה הקרב ולספק מידע מורי־
 עיני על פעולות האויב. המזל״ט בעל שני המנורים והמנוע האחורי,
 בנוי מחומרים מרובבים ומשולבת בו מערכת שליטה ובקרה מתכנון
 מתקרם המסומלת UMAS. במערכת זו ניתן לשלב עשרה סוגים של
 מטעדים שונים ולהעביר את המידע למפקדים בזירת הלחימה או

 לתחנות רחוקות יותר.
 ה״אירוסטאר״ הוצג לראשונה בשנת 2002, ובאותה שנה זכתה
 ההברה במכרז של משרה הבטהון להפעלת מערכת מזל״טים מסוג זה
 לטובת הכוחות הפועלים מעל רצועת עזה. במהלך 18 חורשי הפעי-
 לות בוצעו על ירי המזל״טים של ההברה מעל 10,000 שעות טיסה.
 אלה כללו הפעלה יומם ולילה של המזל״טים, כולל צילום מטרות,
 שידור צילומי וידאו בזמן אמת של אירועים ועור. המערכת שווקה

 לאחר מכן בעולם בשיתוף פעולה עם התעשיה האוירית לישראל.
 בנוסף למערכת המזל״ט תכננה אירונאוטיקס מערכת סימולטורים
 בעזרתה ניתן ללמור את הפעלת המערכת והשליטה בה. מערכות
 אירוסטאר נמכרו לארבע מדינות המפעילות אותם למשימות סיור

 וצילום אוירי.

סטאר רו קס אי טי או נ רו  אי

 סוג המטוס: מטוס ללא טייס למשי-
 מות ליון ואחרות.

 ארץ המוצא: ישראל
 מנוע: 1 בוסנה 4901A בעל הספק של

 38 ס״ס.
 משקלים - משקל ריק: 147 ק״ג,

 מטעה 50 ק״ג, משקל מירבי: 200
 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירב־ת: 110
 קשר, שיוט: 60 קשר. שיעור נסיקה:

 סייג רום: 18,000 רגל, שהייה: 14
 שעות, טווה: 200 ק״מ(טווח מערכת

 תקשורת)

 של חיל הים, כרי להחליף את מסוקי התצפית (סייפן או להטוט
 שנוסו באותן שנים) במשימות אחדות, כולל תצפית ארוכת טווח
 מעבר לאופק. את המידע מעביר המסוק, בזמן אמת, להדר הבקרה
 של הספינה, ומאפשר הפעלת מערכות פסיביות ואקטיביות נגר
 ספינות או טילים. הפרויקט בוטל לאחר בניית אבטיפוס אחר, בעק-

 בות רצף של תאונות בהן ניזוק בצורה חמורה.

 התעשיה האוירית הלסטאר

 מימרים - מוטה: 6.50 מטר, אורך:
 4.50 מטר, גובה: 1.20 מטר.

 סוג המטוס: מסל״ט לצילום, ל״א
 וא־סון מטרות.

 ארץ המוצא: ישראל.
 מנוע: אליסון C20E-250 בעל הספק

 של 420 ס״ס.

 משקלים - משקל ריק: 570 ק״ג,
 משקל מירבי: 4012 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 131
 קשר, שיוט: 83 קשר. שיעור נסיקה:
 1060 רגל/רקה, סייג רום: 12,700
 רגל. שהות: 6.3 שעות, טווח: 200

 ק״מ.

 מימרים - קוטר הרוטור: 6.2 מטר,
 אויר: 4.20 מטר, גובה: 5.2 מטר.



 I השמשון היא דאון זעיר ללא־טייס, אשר נועד לשבש את פעול-
 • תן של מערכות קורנות. הוא פותח במקורו על ידי חברת ברונס־
 וויג בארה׳׳ב עבור הצי האמריקני, אולם כשזה החליט לא לאמץ את
 המערכת רכשה התעשיה הצבאית את זכויות הייצור והמשיכה

 לפתה אותה עבור חיל האויר הישראלי.
 השמשון נישא על ידי מטוסי קרב(בחיל האויר הישראלי נושא בין
 השאר הפנטום) המשגר אותו ממרחק של עשרות ק״מ מהמטרות
 הקורנות. המערכת האלקטרו־אופטית של השמשון מייצרת רמות
 מכ״ם גדולה, אותה מזהה מערכת המכ״ם הקרקעית כמטוס קרב. על
 ידי כך מושכת מערכת שמשון את הטילים לעברה, בעוד המטוסים
 התוקפים יכולים להתקרב אל המטרה או לפגוע בה לאחר שזו

 כילתה או הפחיתה את מספר הטילים שלה.
 מערכת שמשון אינה ממונעת ונישאת בכנפיים מכונסות הנפרשות
 לאחר השחרור. מטוס פנטום יכול לשאת שש מערכות מסוג זה

 מתחת לכנפיו.
 השמשון היה בשרות כבר בשנות השבעים ופעילותו הידועה ביותר
 היתה בתקופת מלחמת של״ג בלבנון עת שימש לשיבוש פעולת

 מערכות הטילים הסוריות בבקעת הלבנון.

ת "שמשון״ י א ב צ ה ה י ש ע ת  ה

 סוג המטוס: דאון לא ממונע להטעי־ ביצועים - מהירות שיוט: 0.8 ער 0.9
 ית מערכות קורנות מאד. טווח מבצעי: מעל 35 ק"מ.

 ארץ המוצא: ארה״ב(ישראל)
 מנוע: אין. מימדים - מוטה: 0.76 מטר, אורח

 משקלים - משקל שיגור מירבי: 60 1.14 מטר.
 ק״ג.

 I הדלילה הינה טיל שיוט מונע סילון שנועד לשבש את פעולתן
 I של מערכות קורנות. למערכת שלוש אפשרויות שיגור עיקריות.
 בתצורה הקרקעית נישאים שמונה טילים בזווד אחד, המוצב על גבי
 רכב נשיאה ושיגור. הם מוזנקים לאויר בעזרת מאיץ רקטי ולאחר
 מכן מפעילים את מנוע הסילון שלהם. גם במערכת השיגור הימי

 המערכת נושאת מאיץ רקטי ומפעילה את מנועה לאחר מכן.
 השיגור הנפוץ ביותר הוא השיגור האוירי: בחיל האדר הישראלי
 נישאת המערכת מתחת לכנפיהם של מטוסי פנטום, F-16 ואחרים.
 טיל דלילה מיועד לפעול נגד מערכות מכ״ם המשמשות להנחיית
 טילי אויר־קרקע. לדלילה שני אופני הפעלה עיקריים: הדמיית
 מטוס(בעזרת מערכת עדשות לונברג להגברת שטח החתך המכ״מי
 שלה) לשם משיכת טילים ומערכת מכ״ם לעברו(מערכות ההטעייה
 הן בעלות יכולת פעולה בשלושה תחומי תדרים עיקריים וניתן
 לתכנת את המערכת לפרופיל, טיסה שונים). כמו כן יכולה המער-
 כת לגרום ״רוויה״ למערכות המכ״ם על ידי שיגור מוץ ושיבוש

 אקטיבי.
 מערכות דלילה היו בשימוש במלחמת של״ג בלבנון נגד מערך הטי-

 לים הסורי בבקעא. מספר מערכות נמכרו גם למדינות זרות.

ת ״דלילה" י א ב צ ה ה י ש ע ת  ה

 סוג המטוס: מטוס סילוני ללא טייס
 להטעייה ושיבוש מערכות קורנות.

 ארץ המוצא: ישראל(ארה״ב).
 מנוע: 1 מנועי בית שמש "שורק 4"

 בעל דחף של 400 ק״ג.
 חימוש: ראש נפץ.

 משקלים - משקל שיגור מירבי: 180
 ק״ג.

 ביצועים - מהירות שיוט של 0.4 עד
 0.8 מאד. שיעור נסיקה: 5000
 רגל/דקה. שיוט מגובה פני הים עד
 32,000 רגל. טווח מבצעי: עד 400

 ק"מ.

 מימדים - מוטה: 1.15 מטר, אויר:
 2.80 מטר, גובה: 1.03 מטר.

 התעשיה הצבאית שמשון התעשיה הצבאית דלילה
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 הוורונה(עורב בפולנית), הוא גלשון למתחילים אשר פותח בפו-
 לין עבור מועדוני הראיה של מרינה זו. הוא הצטיין במבנה פשוט
 וחזק. אבטיפוס הגלשון נוסה לראשונה ב־30 בספטמבר 1932 משדה
 התעופה מוקוטוב ונכנס בתוך זמן קצר לייצור המוני. לאחר שנתג-
 לו בו מספר בעיות טכניות, בהן נטיית הגלשון להכנס לסחרור ורגי-
 שות יתר של הגה הגובה, נערכה סדרה נוספת של שינויים בתכנון
 הגלשון אשר הגבירו את יציבותו ואת נוחות הטסתו. הגלשון פותח
 לאחר מכן במספר דגמים, בהם הוורונה־ביס אשר נוסה לראשונה
 בשנת 1934 והוכנס לאחר מכן לייצור. מאות גלשונים מסוג זה

 יוצרו בפולין וכן במדינות שונות בעולם.
 גלשון וורונה ראשון הובא לישראל בשנת 1935 ונכנס לשרות מוע־

ורונה סלינגסבי B ־T31 קירבי קאדט  ו

 וורונה
 סוג: גלשון לימוד ראשוני, הר־ ביצועים - ערד גלישה: 1:11 שיעור

 מושבי שקיעה 1.2 מטר /שניה.
 ארץ המוצא: פולין מימדים- מוטה: 9.30 מטר, אורח
 משקלים - משקל ריק: 75 ק״ג. 5.60 מטר, גובה: 1.5 מטר, שטח כנף:

 משקל מירבי: 155 ק״ג. 13.8 מ״ר.

 סלינגסבי T-31 B קירבי קאדט
 ביצועים - מהירות מירבית: 69.4
 קשר, מהירות מזערית: 32.9 קשר,
 ערר גלישה: 19:1 במהירות 39 קשר.
 מימהים - מוטה: 13.2 מטר, אורח
 משקלים - משקל ריק: 179 ק״ג, 7.10 מטר, גובה: 1.5 מטר, שטח כנף:

 משקל מירבי: 6 7 3 ק״ג. 15.80 מ״ר.

 סוג הדאון: דאון הדרכה בסיסי, דו
 מושבי בטנרם.

 ארץ המוצא: בריטניה.

 הסלינגסבי T-31B קירבי קאדט היה בשנות החמישים, מן הדאו־
 נים הנפוצים ביותר בכל רחבי העולם. הוא פותח על ירי חברת
 סלינגסבי, שהתמחתה בתכנון האונים לסוגיהם השונים, במיוחד
 עבור מוערוני הדאיה בבריטניה. לאחר מכן הוא אומץ על ידי מדי-
 נות רבות אחרות. אבטיפוס הדאון הרו־מושבי, נוסה לראשונה
 בחודש ספטמבר 1950, ולאחר מכן אושר להדרכה עד דרגה c. הדאון
 העשוי עץ ובר, מצטיין במבנהו החזק וביכולתו לספוג את חבטות

 הנחיתה של החניכים בשלבים הראשונים של הדרכת הראיה.
 הקירבי קאדט שימש לאימון והכשרה של דורות רבים של דואים
 בישראל, והיה דאון ההדרכה הבסיסי של קלוב התעופה לישראל

 במשך שנים רבות.
 שבעה דאונים מסוג זה נבנו ב״בדק מטוסים״ עבור קלוב התעופה
 לישראל, ושניים מתוכם הופעלו על ידי חיל האויר הישראלי לשם
 הדרכת חניכים בראיה. לאחר תקופת מה נרכשו דאונים נוספים
 מסוג זה. כמו הסקיילרק 2 (ראה שם) הועברו דאונים אלה לאחר
 תקופת מה לרשות קלוב התעופה, אשר טיפל בתחזוקתם ובתיקונים
 הנדרשים לאחר מחזורי הפעילות, והם הוחזרו לגדנ״ע אויר בחדשי

 הקיץ להדרכת חניכיו.

 דון מועדון"הגמל המעופף", ואחרים הובאו בשנת 1936. בשנות
 החמישים הופעלו בישראל דאונים רבים מסוג זה(חלקם נבנה במוע-
 דונים של קלוב התעופה בתל־אביב, חדרה ועוד) ובהם טסו חניכים
 של גדנ״ע אויר. גלשוני וורונה הופעלו במחנות ראיה בתקופות
 הקיץ והיוו את השלב הראשון בדרכו של חניך הדאיה לקראת הדאו־

 נים המתקדמים יותר. גלשון אחד שמור בקו המטוסים בחצרים.

 132 דאונים



 הפריפקט הוא דאון אימון חר־מושבי אשר פותח על ירי הברת
 סלינגסבי הבריטית, במיוחד עבור מוערוני הראיה בבריטניה וכן
 עבור קארטים של חיל האויר המלכותי הבריטי. הוא נבנה והוטס
 בשנת 1949 ולאחר מכן זכה לפופולריות רבה בעולם. מבנהו מבוסס
 על לקחי התכנון של דאון גרונאו בייבי, שנבנה ברשיון בחברה.
 הראון, העשוי עץ ומצופה בד, שמר על מימהי הראון הגהמני, וגם
 פרופיל הכנף היה זהה. הוא מצטיין בנוחות הפעלתו ומהווה את
 הראון העיקרי בשלב ההדרכה לסולו, בין הטיסות בקירבי קארט,
 לבין הראונים בעלי הביצועים הגבוהים. בראון זה יוצאים החניכים
 לטיסות יחיד ומשפרים את ביצועיהם בקלות יחסית, הודות לתכו־
 נות הטסה ההומות לאלה של הקירבי קארט. הפריפקט אומץ על ידי

 סלינגסבי פריפקט

 סוג הדאון: ראון הדרכה בסיס,
 הד־מושבי.

 ארץ המוצא: בריטניה

 משקלים - משקל ריק: 176 ק״ג,
 משקל מירב־: 279 ק״ג.

פקט גסבי פרי נ  סלי

 ביצועים - מהירות מירבית: 48 קשר,
 מהירות מיזערית: 30.5 קשר, ערר

 גלישה: 1:18.5 במהירות 39 קשר.
 מימרים - מוטה: 13.7 מטר, אורח
 6.3 מטר, גובה: 1.7 מטר, שטח כנף:

 14.4 מ״ר.

•TX MK.1 חיל האויר המלכותי הבריטי כפריפקט 
 האונים מסוג זה נבנו במפעל ״בדק מטוסים״ בשנת 1960 ונכנסו
 לשרות קלוב התעופה לישראל. בשנות השישים נרכשו מספר האו-
 נים מסוג זה על ידי חיל האויר עבור חניכי גדנ״ע אויר. לאחר
 הפעלה קצרה הוחלט להעביר אותם לרשות הקלוב לתעופה, ולה-

 שתמש בהם רק במחנות הדאיה בחורשי הקיץ.

 סלינגסבי T-41 סקיילרק
 סלינגסבי דגם T-41 סקיילרק 2, הינו דאון חד־מושבי אשר פותח
 על ירי החברה הבריטית לשלב המתקדם של לימוד הדאיה.
 מבנהו עשוי עץ ומצופה בר. הדאון פותח ברגמים שונים וזכה

 לפופולריות רבה במוערוני הראיה בעולם.
 שני האונים מסוג זה נרכשו ביולי 1955 על ירי חיל־האויר(מספרי־
 הם היו 07 ו־08) לשימוש החניכים בשלב המתקדם של לימורי
 הראיה בגדנ״ע אויר. הם הופעלו למעשה רק בקורסי הדאיה שנער־
 כו בקיץ, ובשל אי ניצולם החליט חיל־האויר להעביר את הראונים
 לרשות קלוב התעופה לישראל לשימוש ואחזקה במשך השנה, מתוך
 כוונה שיעמדו לרשותו בחדשי הקיץ להכשרת חניכי גדנע אויר.
 הראונים נצבעו בצהוב ושחור. אחר הראונים השתתף ביוני 1960
 בתחרות ראיה בינלאומית בגרמניה ואף ניזוק שם במהלך נחיתה,

 במידה שחייבה החלפת גוף הדאון.
 שני האוני הסקיילרק הועברו לאחר מספר שנים, עם הפסקת פעי-
 לות הדאיה של גדנ״ע אויר, לעמותות הראיה בארץ. דאון אחד(רי-
(4X-GGC) 4) הופעל על ידי עמותת עין שמר והשניX-GGB שומו 

 הופעל על ידי עמותת הראיה ״מרכז דאיה נגב״ בשחה תימן.

 סוג הדאון: דאון מתקרם הד־מושבי.
 ארץ המוצא: בריטניה

 משקלים - ריק: 201 ק״ג, מירב,
 331 ק״ג.

לרק י דסקי סבי 41- ג נ י  סל

 ביצועים - מהירות מירבית: 63.6
 קשר, מיזערית: 31.8 קשר, עיר גלי־

 שה: 1:30 במהירות 37 קשר.
 מימר־ם - מוטה: 14.64 מטר, אורד
 7.47 מטר, גובה: 1.52 מטר, שטח

 סנף: 13.37 מ״ר.

 דאונים 133



 התעשיה האוירית לישראל טכנולוג

 הטכנולוג הוא מטוס ניסוי ששימש לפיתוח והוכחת התכנון
 להשתלת מנוע J-79 אמריקני במבנה המירז׳ הצרפתי, ובחינת
 ביצועיו, כהקדמה לפיתוח מטוס הכפיר. לצורך כך נמסר בחורש
 אפריל 1969, מטוס מירז׳ 3BJ דו־מושבי(מטוס מספר 88 של טייסת
 הסילון הראשונה) לתעשיה האוירית, והוא הוסב לנשיאת המנוע

 ומערכותיו. המטוס המוסב המריא לראשו-
 נה ב־21 בספטמבר 1970 מנתב״ג.

 הטכנולוג עבר במשך השנים מטמורפוזה
 ושימש לבחינת תצורות נוספות. אלה
 כללו בחינת תצורת הקנרד, משולבת בשן
 משור בשפת ההתקפה של הכנף וגדרות
 בחרטום. לאחר השלמת הניסויים האירו־
 דינמיים ופתיחת מעטפת הביצועים, הוסב
 המטוס עת הותקן דש קדמי בשפת ההתק־
 פה של הכנף לשיפור ביצועי התמרון שלו
 בקרבות אויר. לאחר שהחלו בייצור הכפיר,
 עבר המטוס שינוי נוסף: הטכנולוג(שהו-
 טס עד אז כמטוס חד־מושבי - במושב מאחור הותקנו מערכות ניסו-
 יי טיסה) שימש כאבטיפוס מטוס TC-2, מטוס האימון של הכפיר, וגם

 להדגמת ביצועיו עבור חילות אויר זרים, ונצבע בכחול כהה.
 כיום מוצג הטכנולוג במוזיאון חיל־האויר(הנתונים מקורבים).

 התעשיה האוירית לישראל טכנולוג

 סוג המטוס: מטוס ניסוי חד־מושבי.
 ארץ המוצא: •שראל

 מנוע: ג׳נרל אלקטריק 1-79J-1E. בעל
 רחף 5410 ק״ג 8512 במבער.

 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ״מ.
 משקלים - משקל ריק: 6840 ק״ג,

 משקל מירבי: 12,480 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירב־ת: מאך 2.4
 בגובה 30,000 רגל. שיוט: מאך .0.9.
 שיעור נסיקה: 36,600 רגל/רקה,
 טווח: 1250 ק״מ, סייג רום: 75,000

 רגל.
 מימרים - מוטה: 8.22 מטר, אויר:
 15.6 מטר, גובה: 4.5 מטר, שטח כנף:

 34.8 מ״ר.
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 הרעם הנו מטוס קרב חד־מושבי שפותה מן הנשר, ושימש כפרוי-
 קט מעבר לפיתוח הכפיר לדגמיו. במטוס זה נלמדו דרישות
 ההתקנה של מנוע 179. מתוצרת ג׳נרל אלקטריק. הוא נבדל חיצונית
 ממטוסי הנשר בכיפת הזנב הקטנה יותר ובהתקנת כונס אויר יחיד

 בשורש מיצב הכיוון למערכות המנוע.
 אבטיפוס המטוס(שהיה במקורו מטוס נשר מספר 88), המריא לטיסת
 הבכורה ב־4 ביוני 1973. ב־21 ביוני עבר המטוס את מהירות הקול,
 ובטיסה מספר 8 טס במהירות מאר 2. הוא הגיע למהירותו המירבית,
 מאך 2.4, ב־10 בדצמבר 1973 וכחלק מהניסויים לפתיחת מעטפת
 הטיסה שלו, נסק לגובה של 75,000 רגל בנסיקת האצה. לאחר שהו-
 שלמו ניסויי מנהרה של תצורת הקנרר, הותקנו כנפוניס מסוג זה

c-10 התעשיה האוירית לישראל רעם התעשיה האוירית כפיר 

 לראשונה על הרעם. בתצורת קנרד הוא המריא לראשונה ב־23 במרס
 1975. כחדשיים לאחר טיסה זו, ב־25 במאי 1975, נפל המטוס

 בטיסת ניסוי לים, וטייסו ניצל לאהד שפלט עצמו מן המטוס.
 טיסות הניסוי של תצורת הקנרר נמשכו על מטוס הטכנולוג(ראה
 שם). בעקבות בחינת הביצועים של הרעם הוחלט לפתח את הכפיר,

 שהאופיון שלו הוגדר מחרש(הנתונים מקורבים).

 התעשיה האוירית לישראל רעם
 סוג המטוס: מטוס ניסוי הר־מושב־.

 ארץ המוצא: ישראל
 מנוע: ג׳נרל אלקטריק J79-J-1E בעל

 דחף 5410 ק״ג 8512 במבער.
 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ״מ, טילי

 אויר אויר ופצצות.
 משקלים - משקל ריק: 6600 ק״ג,

 משקל מירבי: 13,700 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: מאר 2.4
 בגובה 30,000 רגל. שיוט: מאר 0.9.
 שיעור נסיקה: 36,600 רגל/דקה,
 טווח: 1250 ק"מ, סייג רום: 75,000

 רגל.
 מימרים- מוטה: 8.22 מטר, אורך:
 15.6 מטר, גובה: 4.5 מטר, שטח כנף:

 34.8 מ״ר.

 מטוס הכפיר עבר במשר השנים פיתוחים רבים של דגמים שנבח-
 נו לייצור. לשרות מבצעי נכנסו, עם כר, רק הדגם המקורי של
 המטוס, כפיר גדרות, ודגמי הקנרד c-2 ו־0-7(ראה שם). אלה הופע-
 לו על ירי חילות האויר של ישראל, קולומביה, אקוודור וסרי לנקה

 והושאלו לצי ולמרינס של ארה״ב.
 לאהד ביטול פרויקט הלביא, הוחלט במפעל להב של התעשיה האויר
 לאמץ חלק ממערכותיו, ולשלב אותן במבנה הכפיר. כך פותחו
 מספר רגמים שהאחרון במשפחה זו, היה הכפיר c-10. דגם זה של
 המטוס, פותה בשנות התשעים, וכולל מערכות אלקטרוניות חדי-
 שות, בהן מכ״ם אויר־אויר ואויר־קרקע EL/M-2032 מתוצרת אלתא,

 תצוגת טייס משופרת, מחשב משימה גדול ומהיר יותר ועוד.
 הכפיר c-10 המסומל גם ״כפיר 2000", בולט בחרטום גרול־נפח
 הכולל את המכ״ם וברוב המטוסים נכללו גם מערכות לתדלוק אוי־
 די, נקודות נשיאה של חימוש מדויק, טילי אויר־אויד מדגם פיתון 3
 ועוד. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה בשנת 1995 והוצע לפילי-
 פינים ולמדינות אחרות. חיל האויר של אקוודור ערך הסבה של
 מטוסי הכפיר c-2 הנמצאים בשרותו לרגם כפיר 2000. (הנתונים

 מקורבים).

C-10 התעשיה האוירית כפיר 

 סוג המטוס: מטוס קרב הד־מושבי.
 ארץ המוצא: ישראל

 מנוע: ג׳נרל אלקטריק J79 בעל רהף
 של 5400 ק״ג(8120 ק״ג במבער).

 חימוש: 2 תותחי רפה 30 מ״מ, טילי
 א״א סיידווינדר, שפריר ופיתון,
 פצצות ורקיטות במשקל כולל של

 4295 ק״ג.

 משקלים- משקל ריק: 7280 ק״ג,
 משקל מירבי: 14,700 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: מאר 2.3
 בגובה 36,100 רגל. שיעור נסיקה:
 45,950 רגלהקה, סייג רום: 58,000

 רגל. טווח: 3232 ק"מ.
 מימרים - מוטה: 8.22 מטר, אורד:
 15.65 מטר, גובה: 4.55 מטר, שטח

 כנף: 34.8 מ״ר.
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 התעשיה האוירית לישראל לביא
 הלביא הוא מטוס קרב בעל טכנולוגיות מתקדמות, שפותח על
 ידי התעשיה האוירית לישראל בראשית שנות השמונים. הוא
 נוער להחליף את הסקייהוק והכפיר למשימות תקיפה, קרב ואימון
 מתקדם. התכנון הראשון, או ״הלביא הקטן״ היה מבוסם על מנוע
 ג׳נרל אלקטריק F404.. לאחר מכן שונה תכנון המטוס לנשיאת מנוע
 מסוג פראט אנד וויטני PWI 120, בעל דחף גבוה יותר וכן הוגדל שטח

 הכנף. שלושה אבטיפוסים של המטוס נבנו, כולם דו־מושביים.
 האבטיפוס הראשון של הלביא המריא לטיסת הבכורה ב־30 בדצמבר

 התעשיה האוירית לישראל לביא
 סוג המטוס: מטוס קרב ותקיפה.

 ארץ המוצא: ישראל.
PW1120 מנוע: פראט אנה וויטני 
 בעל דחף של 6151 ק״ג(9361 במב-

 ער).
 חימוש: 2 תותחי דפה 30 מ״מ, טילי
 א״א, פצצות ברזל ומונחות, על מתלים

 בקצות הכנפיים, מתחתן ובגחון.
 משקלים - ריק: 9900 ק״ג, מירבי:

 19,277 ק״ג.
 ביצועים - מהירות מירבית: 800
 קשר (מאך 1.8 בגובה 36,000 רגל),
 מהירות חרירה בגובה נמוך: 538
 קשר. טווח: 1850 ק"מ, סייג רום:

 75,000 רגל.
 מימדים - מוטה: 8.71 מטר, אורד:
 14.39 מטר, גובה: 5.28 מטר, שטח

 כנף: 38.50 מ׳׳ר.

 1986, והשני ב־30 במרס 1987. פיתוח המטוס היה מלווה ביקורת
 רבה מצד מפקדים בחיל האויר הישראלי וגם מצד הממשל האמריק-
 ני (בעקבות לחץ של יצרניות המטוסים בארה״ב) שמימן חלק ניכר
 מעלות הפיתוח. באוגוסט 1988 החליטה ממשלת ישראל על ביטול
 פרויקט לביא, ורכישת מטוסי F-16 במקומם. הממשלה החליטה גם
 להקצות כספים למימון בניית מטוס שלישי, מדגים טכנולוגיות, או
 לביא DT, כדי להמשיך בפיתוח מערכות מתקדמות, בהן מכ׳׳ם
 מתקדם מתוצרת אלתא, מערכות תצוגה של תא הטייס, המחשב

 המרכזי של המטוס ועוד.

סי ניסוי  מטו



 התעשיה האוירית לישראל סופר פנטום
 הסופר פנטום, הוא מטוס שפותח על ידי התעשיה האוירית
 לישראל ונועד להקנות למטוס המקורי, מתוצרת מקדונל־דוג־
 לס, ביצועים משופרים, טווח ארוך יותר וכושר נשיאה גבוה
 יותר. מספרם הגדול של מטוסי פנטום בשרות חיל האויד הישראלי
 וחילות אויר בעולם, עודד את מנהלי המפעל להציע את ההשבחה.
 בסופר פנטום הוחלפו המנועים המקוריים במנועי פראט אנד וויטני
 PW1120 (שהיה מנוע הלביא) וכמו כן היתה כוונה להתקין בתא

 הטייס מערכות תצוגה מתקדמות, מחשב מרכזי בעל נפח זכרון גדול
 יותר ומהירות פעולה גדולה יותר ועוד.

 לשם כך הועבר לידי התעשיה האוירית מטוס פנטום מספר 334,
 והוא הותאם לשינויים החדשים. ניסוי התקנת המנועים נעשה בשל-
 בים, בשלב הראשון הותקן מנוע אחד בלבד מדגם PWI 120 .במצב זה
 המריא הסופר פנטום לראשונה ב־30 ביולי 1986. ב־24 באפריל
 1987 הוא המריא לאויר מצויד בשני מנועים מסוג זה. ביצועי
 המטוס השתפרו בצורה ניכרת, במיוחד בכל הקשור בביצועי הנסי-
 קה, כילוי הדלק והגדלת הטווח ועוד. המטוס הוצג בסלון האוירי
 בפריז בשנת 1987, והדגים ביצועים מרשימים. הסופר פנטום הוצע
 לחיל האויר הישראלי, אולם החיל ניהל אותה עת פרויקט צנוע
 יותר שכונה ״קורנס 2000״ (ראה שם) להשבחת חלק מן המטוסים
 הנמצאים בשרות. פיתוחו של המטוס הופסק לאחר שגם חילות אויר
 אחרים בעולם שהפעילו את הפנטום, לא גילו עניין בהשבחה.

 התעשיה האוירית

 סוג המטוס: מטוס קרב ותקיפה ארוך־
 טווח. •

 ארץ המוצא: ארה״ב(ישראל)
 מנוע: 2 ג׳נרל אלקטריק PWI 120, בעלי
 דחף של 5385 ק״ג(8120 ק״ג במבער).

 חימוש: 1 תותח ששה־קני 20 מ״מ, 4
 טילי ספראו, 4 טילי סיידווינדר, שפריר
 או פיתון, וחימוש במשקל כולל של

 7257 ק״ג.

 1ישראל סופר פנטום

 משקלים -ריק: 13,760 ק״ג, מירכי:
 28,030 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 1260 קשר
 מאר 2.3 ב־36,000 רגל. שיעור נסיקה:
 39,000 רגל/דקה, סייג רום: 59,000

 רגל. טווח: 2590 ק"מ.
 מימדים - מוטה: 11.68 מטר, אורך:
 19.20 מטר, גובה 5.00 מסר, שטח כנף:
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 I הסופרמרין ספיטפייר היה מטוס הקרב העיקרי של חיל האויר
 1 המצרי והיה בשרות במלחמת העולם השניה ובמלחמת העצמ-
 אות. מטוסים מדגמים שונים, נרכשו בבריטניה או הועברו לרשות
 חיל האויר המצרי על ידי חיל־האויר המלכותי הבריטי. הלק גדול
 ממטוסים אלה היה מדגם MUX אשר הופעל משדות בקרבת התעלה,

 וכן מבסיסי האויר אל־עריש ואל־חמה בסיני.
 במהלך המלחמה, נתפסו מספר מטוסים של חיל־האויר המצרי,
 וחלקם הופעל מבצעית על ירי חיל־האויר הישראלי. מטוס הספיט־
 פייר שתקף את תל־אביב ב־15 במאי, חולץ מחוף הים בהרצליה
 והועבר לשרונה. חלקיו, יחד עם אלה שנמצאו בבסיס תל נוף,
 שימשו לבניית הספיטפייר הראשון של חיל האויר הישראלי. כמו כן

Mk.ix ר י י פ ט י פ ן ס י ר מ ר פ ו  ס

 נתפסו חלקיהם של מטוסים מצריים שתקפו את בסיס רמת דור,
 ומחלקיהם נבנה לפחות מטוס נוסף אחד. עור מטוסים וחלקיהם
 נתפסו במהלך המלחמה: מטוס אחר (מס׳ 622) נחת נחיתה קשה
 בקרבת נירים, והועבר לשיפוץ. מטוס שני(מס׳ 664) נשלל בדצמבר
 1948 אחרי כיבוש שדה אל־עריש (בצילום) ב״מבצע חורב״, וככל

 הידוע נכנס לשרות חיל האויר הישראלי.

ט ו ג א ג 15 פ י  מ

 II המיג 15 (המכונה בנאט״ו פאגוט), הוא מטוס הקרב הסילוני,
 i משוך־הכנף, העיקרי שהיה בשרות מדינות ברית ורשה ומדינות
 רבות אחרות בעולם, בשנות החמישים. הוא המריא לראשונה ב־30
 בדצמבר 1947 ונכנס לשרות כשנה לאחר מכן. המטוס השתתף בקר-
 בות האויר בשמי קוריאה עת הופעל על ידי טייסים מקומיים, סיני־

 ים ורוסים, והיה מטוס הקרב העיקרי של הצפון וסין בקוריאה.
 המיג 15 היה גם מטוס הקרב העיקרי של מצרים במלחמת קרש, והיה
 בן דורו של המיסטר בהיל־האויר הישראלי. עשרות מטוסים מדגם זה
 וגם מן הדגם הדו־מושבי לאימון, נרכשו בעסקת הרכש הגרולה של

 מצרים בשנת 1955.
 מטוס אחר מרגם זה, שטייסו נטש אותו בשל מחסור בדלק, אחר קרב
 עם מטוס מיסטר ישראלי מעל סיני, ב־31 באוקטובר 1956, חולץ על
 ירי ספינה של חיל־הים מימת ברראוויל שבצפון סיני. המטוס הוצג
 בתערוכת הנשק שהתקיימה בבית רגן בשנת 1957, ומאז הוא מוצב

 בבסיס חיל־האויר בחצור באנדרטה מיוחדת.
 מטוס אחר מדגם מיג 15UTI דו־מושבי, (מס׳ 370) נרכש בארה׳׳ב

 בראשית 1989, ונמצא באוסף מטוסי מוזיאון חיל־האויר.

 סוג המטוס: מטוס קרב ותקיפה.
 ארץ המוצא: בריטניה

 מנוע: רולס־רויס מרלין 66 בעל
 הספק של 1720 ס״ס.

 חימוש: 2 תותחים 20 מ״מ, 2 מקל-
 עים 12.7 מ״מ, פצצות במשקל 350

 ק״ג,16 רקיטות.
 משקלים - ריק: 2545 ק״ג, מירבי:

 3370 ק״ג.

Mk.ix ן ספיטפייר  סופרמרי

 ביצועים - מהירות מירב־ת: 346
 קשר, שיוט: 283 קשר. שיעור נסיקה:
 4100 רגל/רקה, סייג רום: 42,000
 רגל. טווח: 700 ק"מ עם מיכל 1570

 ק״מ.

ט ו ג 15 פאג  מי

 מימרים - מוטה: 9.93 מטר, אורך:
 9.56 מטר, גובה: 3.48 מטר, שטח

 כנף: 21.5 מ״ר.

 סוג המטוס: מטוס קרב הר־מנועי.
 ארץ המוצא: ברית המועצות.

 מנוע: קלימוב VK-1, בעל רחף של
 2301 ק״ג.

 חימוש: 2 תותחי 23 מ״מ, תותח 37
 מ"מ ופצצות במשקל 250 ק״ג.

 משקלים - משקל ריק: 3777 ק״ג,
 משקל מירבי: 6459 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 580
 קשר, שיוט: 538 קשר. שיעור נסיקה:
 10,100 רגל/רקה, סייג רום: 48,000

 רגל. טווח: 1340 ק"מ.

 מימרים - מוטה: 11.0 מטר, אורח
 10.10 מטר, גובה: 3.70 מטר, שטח

 בנף: 20.70 מ״ר.
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 מיג 17 פרסקו
 I המיג 17 (מכונה בנאט״ו: פרסקו) הוא פיתוח מתקדם של המיג
 1 15, המשלב כנפיים משוכות לאחור מתכנון משופר, גוף בעל יחס
 היצרות גדול יותר, וכן מנוע בעל רחף גדול יותר המצויד במבער
 אחורי. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה לאויר בינואר 1950.
 המטוס מצטיין בכושר התמרון הגבוה שלו, ובפשטות תכנונו, שהפכו
 אותו למטוס הקרב התקני של חילות אויר רבים בעולם. המטוס הגיע
 לחילות האויר הערביים באמצע שנות החמישים, מספר שנים לפני

 הגעת מטוס הסופר־מיסטר של חיל־האויר הישראלי.
 שני מטוסים מדגם מיג 17 של חיל האויר הסורי(מספריהם 1022 ו-
 ! 104) מוטסים על ידי סגן וואליר ארהם וסגן משנה רדפן ריפעי,
 נהתו ב־12 באוגוסט 1968, לאחר טעות חמורה בנווט, בשרה התעו-
 פה בבצת. שני המטוסים הועברו לבסיס חיל־האויר ברמת דור, וחוט־
 סו על ידי טייסי ניסוי של חיל־האויד מול מטוסי קרב של ישראל,

 לשם לימוד ביצועיהם.
 שני המיג 17 הועברו לאחר זמן לרשות חיל־האויר האמריקני, לשי-
 מוש בטייסת ביום אויב. מטוס אחר מדגם מיג 17 פרסקו, נרכש על

 ידי מוזיאון חיל־האויד, ונמצא באוסף המטוסים בהצרים.

 I המיג 21 פישבר, היה מטוס הקרב העל־קולי העיקרי של ברית
 1 המועצות ויותר מ־17 חילות אויר אחרים בעולם. הוא הגיע
 לשרות חילות האויר במדינות ערב בראשית שנות הששים, במקביל
 להגעת המירז׳ 3 לחיל־האויר הישראלי. המיג 21 הצטיין במיוחד

 בכושר הנסיקה הגבוה שלו, ובמהירותו הרבה.
 בעקבות פעולת מודיעין יסורית, הצליח חיל־האויר הישראלי לשים
 ידו על מטוס אחד, שהוברח לארץ בסיוע "המוסר״. ב־16 באוגוסט
 1966, המריא הטייס העיראקי, סרן מוניר רדפא, עם מטוסו מדגם מיג
 13-21F (מס׳ 534) לישראל, ובדרכו חמק ממטוסי קרב עיראקיים
ח׳  וירדניים שניסו ליירט אותו. הוא לווה על ידי שני מטוסי מי
 ישראליים לנחיתה בבסיס חצור. במשך 3 חודשים ביצע המטוס 13

c 21 פישבדF-13 מיג 

 טיסות ניסוי בהן נבחנו ביצועיו מול מטוס מיתי. לאחר מכן בוצעו
 טיסות לצילום סרט ולמפגן יום העצמאות. במלחמת ששת הימים
 הוצב המיג 21 בכוננות בבסיס חצור, חמוש בטילי ״שפריר 2״, כדי
 ליירט מטוסי צילום מצריים. המיג 21 העיראקי הועבר לטייסת ביום
 אויב של חיל־האויר האמריקני. מטוס מיג 21 אחר, צבוע בצבעי

 טיסות הניסוי בישראל, מוצג באוסף המטוסים בחצרים.

ד c 21 מיג 17 פרסקו ב ש י פ F - 1  מיג 3
 סוג המטוס: מטוס קרב הר־מנועי.

 ארץ המוצא: ברה״מ.
 מנוע: קלימוב VK-1A, בעל רחף של

 2700 ק״ג 3200 במבער.
 חימוש: 2 תותח• 23 מ"מ, תותח 37

 מ״מ ופצצות במשקל 250 ק״ג.
 משקלים ־ משקל ריק: 5700 ק״ג,

 משקל מירב׳: 5006 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 606
 קשר, שיוט: 421 קשר. שיעור נסיקה:
 9840 רגל/רקה, סייג רום: 54,100

 רגל. טווח: 2250 ק״מ.

 מימר־ם - מוטה: 9.63 מטר, אורח
 11.09 מטר, גובה: 3.80 מטר, שטח

 כנף: 22.60 מ״ר.

 סוג המטוס: מטוס קרב חר־מנועי.
 ארץ המוצא: ברה״מ.

 מנוע: טומנסקי R-37F בעל רהף של
 4500 ק״ג(6000 ק״ג במבער).

 חימוש: תותח 30 מ״מ, 2 טילי אויר־
 אויר אטול, כוורות רקיטות.

 משקלים - משקל ריק: 5450 ק״ג,
 משקל מירבי: 7750 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 1143
 קשר בגובה 36,000 רגל (מאד 2).
 שיעור נסיקה: 29,526 רגל/רקה,
 סייג רום: 59,420 רגל. טווח: 1850

 ק״מ.
 מימרים - מוטה: 7.15 מטר, אורח
 13.46 מטר, גובה: 4.50 מטר, שטח

 כנף: 23.00 מ״ר.
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G 23 ר ג ו ל פ M L D מיג 
 I המיג 23 הוא מטוס קרב מתוצרת ברית המועצות הבולט בכנפיו
 I בעלות הגיאומטריה המשתנה. הוא פותח כמטוס קרב בעל מכ״ם

 ארון־־טווח וביצועים משופרים.
 מטוס אחד מדגם מיג 23MLD (המכונה בנאט״ו פלוגר G - מספרו
 2786) של חיל האויר הסורי הגיע ב־11 באוקטובר 1989 לישראל.
 טייסו, רב־סרן בסאם עאדל, המריא מבסיס חיל האויר הסורי בליי
 ליד רמשק ונחת, תוך חמיקה ממערכת ההתרעה של חיל האדר היש-
 ראלי, בשרה התעופה במגידו. המטוס הצבוע בצבעי הסוואה, נשא
 מערכות אלקטרוניות מתקדמות, שלא היו ידועות במערב, כולל
 מכ״ם היירוט המשופר, מערכות התרעה על טילים, מערכות שיגור
 מוץ ונורים וכן. המיג 23 הועבר למרכז ניסויי טיסה של חיל הארד
 בתל נוף ומערכותיו נלמדו לפני שהמריא לטיסתו הראשונה בארץ,
 ב־19 באוקטובר 1990. טייסו היה סא״ל ספרא, טייס הניסוי הראשי
 של מנ׳׳ט. חיל האויר ערך טיסות להשוואת ביצועי המיג 23 מול
 מטוסי I F-15״F-I6 מתקדמים של החיל, בהן נבחנו כושר התמרון ובי-
 צועיו של המטוס. המיג 23 שימש כאבטיפוס לתוכנית השבחות

 בתעשיה האוירית והועבר לאחר מכן לקו המטוסים בהצרים.

 • היאק 11 (המכונה בנאט׳יו: מוז), הוא מטוס הדרכה בסיסי, דו-
 ! מושבי בטנדם, שפותה עבור חיל־האויר הרוסי. אבטיפוס המטוס
 המריא לראשונה בשנת 1946 ולאחר מכן יוצר בכמויות גדולות
 עבור חילות האויר של ברית ורשה. כמו כן נכנס לשרות מדינות
 רבות אחרות בעולם, כולל אלג׳יר, מצרים, סוריה ותימן. הוא זכה

 בשל כך לכינוי ״ההרברר הרוסי״.
 מטוס יאק c-11 (מיוצר בצ׳כיה) של היל־האויר המצרי(מס׳ 590),
 הונחת בארץ ב־19 בינואר 1964, על ידי טייסו, סרן מחמוד עבאס
 חילמי, שביקש מקלט מדיני בישראל. המטוס, הצבוע ירוק ועליו
 פסי הדרכה בצהוב, הוטס מבסיס חצור על ידי מספר טייסים לשם
 בחינת ביצועיו באויר ולאחר מכן הועמד בפתה אחת הטייסות.

 יאק c-11 מוז

 בשנת 1976, התקבלה בהיל־האויר החלטה תמוהה למסור אותו, יהד
 עם שרידי מטוסים הסטוריים אחרים, לחברה בריטית, תמורת מטוס
 הרברד מדגם שלא הופעל בארץ. היאק 11 מוז, מופעל כיום על ידי
 חברה בריטית בעלת אוסף מטוסים הסטוריים, ונמצא בכושר אוירי
 מלא (רישומו בבריטניה G-AWAK). הוא נצבע בצבעים של חיל

 האויר הרוסי ומוטם באירופה במופעים אויריים.

G 23 ר ג ו ל פ M L D מת מיג C-11 יאק 
 סוג המטוס: מטוס קרב הד־מנועי.

 ארץ המוצא: ברה״מ.
 מנוע: טומנסקי R-29B, בעל דחף של

 8000 ק״ג(15,000 במבער אחורי)
 חימוש: תותח Gsh, 23 מ״מ בגחון,
 טילי אויר־אויר ואויר־קרקע, ופצ-

 צות במתלי גחוז.
 משקלים - משקל ריק: 8200 ק״ג,

 משקל מירבי: 18,900 ק״ג.

 ביצועים - מאך 2.35 בגובה 39,370
 רגל, שיעור נסיקה: 3 רקות ל־
 30,000 רגל. סייג רום: 55,775 רגל.

 רדיוס פעולה: 1300 ק״מ.

 מימרים - מוטה(כנף פרושה): 14.25
 מטר, (כנף מכונסת): 8.17 מטר,
 גובה: 5.50 מטר, שטח כנף: 27.30

 מ״ר.

 סוג המטוס: מטוס הדרכה דו־מושבי
 בטנדם.

 ארץ המוצא: ברית המועצות.
 מנוע: שבצוב Ash-21, רדיאלי, בעל

 הספק של 730 כייס.
 חימוש: מקלע 7.62 מ׳׳מ.

 משקלים- משקל ריק: 2000 ק״ג,
 משקל מירכי: 2500 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 227
 קשר, שיוט: 178 קשר. שיעור נסיקה:
 1420 רגל/דקה, סייג רום: 23,300

 רגל. טווח: 795 ק״מ.

 מימדים - מוטה: 9.40 מטר, אורך:
 8.50 מטר, גובה: 3.28 מטר, שטח

 כנף: 15.40 מ״ר.
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ופוליס גומהוריה 2  הלי
 I ההליופוליס גומהוריה הוא למעשה מטוס אימון בסיסי, באקר
 BU-181 1 בסטמן, אשר יוצר ברשיון של החברה הגרמנית במפעלי
 המטוסים בהליופוליס ליד קהיר. המטוס בעל שני מושבים זה בצד
 זה, והיה מטוס ההדרכה הבסיסי התקני של טייסי הלופטוואפה
 הגרמני במלחמת העולם השניה. אבטיפוס המטוס המריא לראשונה
 בשנת 1939. אלפי מטוסים מסוג זה יוצרו בגרמניה ובמדינות אהרות
 במהלך המלחמה ואחריה, לשימוש בתי הספר לטיסה. המטוס יוצר
 במפעל המטוסים המצרי בחילואן בשנות החמישים, בשני דגמים:
 דגם גומהוריה 1 בעל מנוע בוכנה מסוג וואלטר מינור המקורי, ודגם
 גומהוריה 2 בעל מנוע קונטיננטל c-145, מנוע בוכנה אופקי מתוצ-

 רת ארה׳׳ב.
 מטוס אחר מהסוג האחרון נתגלה באחד ממוסכי בסיס חיל־האויר
 המצרי באל־עריש במהלך מלחמת ששת הימים, והוטס ארצה. הוא
 היה צבוע בצהוב רך, נשא את סמל חיל־האויר המצרי ואת המספר
 315 על צירי גופו. לאהר מכן נצבעו עליו סמל חיל האויר הישראלי
 והספרות 001. הגומהוריה הוטס על ירי טייסת הקישור של חיל־

 האויר בשדה דב במשך מספר שנים.

 I האירוספסיאל SA-342L גאזל, הוא מסוק בעל חמישה מושבים
 • שפותח עבור השוק האזרחי כתחליף למסוקי האלואט של החברה.
 אבטיפוס המסוק המריא לראשונה ב־7 באפריל 1967. הודות למהי-
 רותו וכושר התמרון שלו, הוא הותאם גם לשימושים צבאיים. חלקי
 מבנה מוגנו על ידי שריון ואחרים חוזקו. הגאזל מסוגל לשאת
 חמישה חיילים על ציודם, שישה טילים נגד טנקים מסוג HOT , שני
 תותחים בצירי הגוף או שני מקלעים. הדגם הצבאי של המסוק,
 342L־SA נרכש ונכנס לשרות חיל האויר הסורי. בשל תנאי האקלים
 החמים באיזור, וכרי לא להפחית בביצועי המסוקים, הם נושאים

 בתפעול צבאי במזרח התיכון, רק ארבעה טילים נגד טנקים.
 מסוקי גאזל הופעלו על ידי חיל האויר הסורי בקרבות מלחמת של״ג

ל אז אל SA-342L ג רוספסי  אי

 נגר טורי השריון של צה״ל. שניים מתוך מסוקים אלה(אחר מהם היה
 מס׳ 907/1333) נלקחו שלל על ידי חיל־האויר כמלחמה. הם נבחנו
 על ירי טייסים של מרכז ניסויי טיסה כחיל האויד. מסוק אחד הועבר
 לרשות חברת ״הליקופטר שרותי טיסה״ והופעל במשימות אזרחיות.

 מסוק שני הוצב בקו המטוסים בחצרים.

 אירוספסיאל SA-342L גאזל הליופוליס גומהוריה 2
 סוג המטוס: מטוס הדרכה צר־בצד.

 ארץ המוצא: מצרים(גרמניה)
 מנוע: קונטיננטל c-145 על הספק

 של 105 כייס.
 חימוש: אין.

 משקלים - משקל ריק: 479 ק׳׳ג,
 משקל מירכי: 1432 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 115
 קשר שיוט: 105 קשר. שיעור נסיקה:
 620 רגל/רקה, סייג רום: 16,400

 רגל. טווח: 800 ק״מ.

 מימרים - מוטה: 10.6 מטר, אורף:
 7.75 מטר, גובה: 1.96 מטר, שטח

 כנף: 13.49 מ״ר.

 סוג המטוס: מסוק קרב חמוש.
 ארץ המוצא: צרפת.

 מנוע: טורבומקה אסטזו XIVM , בעל
 הספק של 858 כ״ס.

 חימוש: 6 (4) טילי נ״ט HOT, שני
 תותחי 20 מ״מ, או מקלעים.

 משקלים - משקל ריק: 850 ק״ג,
 משקל מירבי: 1700 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירב־ת: 143
 קשר שיוט: 129 קשר. שיעור נסיקה:
 1218 רגל/רקה, סייג רום: 16,730

 רגל. טווח: 650 ק"מ.

 מימרים - קוטר הרוטור: 10.5 מטר,
 אורד: 9.52 מטר, גובה: 2.96 מטר,

 שטח צלחת הרוטור: 86.59 מ״ר.
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 I מיל MI-8 (המכונה בנאט״ו ״היפי׳), הוא מסוק תובלת־סעה העיק-
 • רי בהילות האויר של מזרח אירופה ובמרינות ערב. אבטיפוס
 המסוק המריא לראשונה בשנת 1961 ושנה אחר כך נכנס המסוק
 לשרות מבצעי ואומץ גם על ירי חילות האויר של מצרים, סוריה
 ומדינות ערביות אחרות. הוא מסוגל לשאת צוות של שניים או
 שלושה אנשי צוות, 32 לוחמים על ציודם וציוד אהד בתא או במתלה

 מטען חיצוני.
 במלחמת יום כיפור הטיסו מסוקים מסוג זה את חיילי הקומנרו בגל
 התקיפה הראשון, שנוער לכבוש את הצירים והבסיסים הקדמיים של
 צה׳׳ל בצפון סיני ובאיזור אבו רודס. מסוקים מרגם זה תקפו גם את
 כוחות צה״ל בזמן חציית התעלה, כשהם חמושים בפצצות נפל״ם

 מיל 8־Mi הים

 מיל Mi-8 הים
 סוג המטוס: מסוק תובלה וסער.

 ארץ המוצא: ברה״מ.
 מנוע: 2 א־זוטוב TB-2-I17A בעלי

 הספק של 1500 ס״ס כ״א.
 חימוש: כוורות רקיטות ופצצות

 נפל״ם במנשאים בצירי המסוק.
 משקלים - משקל ריק: 7180 ק׳׳ג,

 משקלמירבי: 12,000 ק״ג.

 ביצועים - מהירות מירבית: 134
 קשר שיוט: 121 קשר. שיעור נסיקה:
 1218 רגל/רקה, סייג רום: 14,760

 רגל. טווח: 950 ק״מ.

 מימיים - קוטר הרוטור: 21.29 מטר,
 אורך: 18.17 מטר, גובה: 5.65 מטר,

 שטח צלחת הרוטור: 356 מ״ר.

 מטוסי שלל אחרים

 וברקטות. אהה המסוקים(מספרו 1208) שהטיסו את כוחות הקומנדו
 למרכז סיני, והונחת נחיתה קשה, הושמש על ידי צוות של מכונאי
 טייסת יסעורים, והוטס ארצה על ידי טייס ישראלי ועמו הטייס
 המצרי של המסוק. המסוק שנשא את סמל חיל האויר הישראלי, היה
 ברשות החיל אך תקופה קצרה, ולאהרן מכן הועבר לטייסת ביום

 אויב של חיל־האויר האמריקני כדי ללמוד את תכונותיו.

 K במהלך המלחמות בין מדינות ערב לישראל, נפלו מספר מטוסים
 I נוספים שלל בידי כוחות צה״ל. מטוסים אלה הוצגו בתערוכות או
 הובאו לבסיסים של חיל האויר, אולם נעלמו לאחר מספר שנים

 בגלל הזנחה וחוסר התיחסות הולם. בין מטוסים אלה היו:
- בנס מראז סוקול. במלחמת קרש נמצא מטוס אחד מדגם זה על ירי
 כוחות צה״ל בשרה התעופה באל־עריש. המטוס(מס׳ 322) היה מטוס
 אימון בסיסי בהיל־האויר המצרי. המטוס הוצג בתערוכת הנשק בבית

 רגן באביב 1957.
- יאק 18. מטוס אחד מרגם זה, המשמש לאימון אירובטיקה היה
 בבסיס חיל־האויר המצרי בביר־גפגפה (רפיהים) בסיני. המטוס היה
 במצב טיסה אולם בתוך מספר ימים הושחת המבנה שלו ומכשירי
 הטיסה נלקחו ממנו על ידי חובבי מזכרות. לאחר תקופת מה, הוחלט
 על הפיכת הפן בו היה המטוס(עם שניים אחרים, ראה להלן) לבית־

 קולנע, והמטוסים נגררו לשטח הפתוח, שם הושחתו לגמרי.
 מטוס נוסף מרגם יאק 18, היה בשדה התעופה בג׳בל ליבני, וגם הוא

 פורק והושהת אחרי מספר שבועות.
- נורת׳ אמריקן הרברד. מטוס שני בפן המטוסים בביר־גפגפה

 שהושחת לאחר הוצאתו לשטח הפתוח.
- זלין 326. מטוס אחר מסוג זה, צבוע צהוב, היה גם הוא בביר־

 גפגפה וחובל. המטוס היה אירובטי מלא ומוכשר בהתאם לכך.
- איליושין 14. מטוס מסוג זה, נחת בסיני נחיתת אונס בתקופת
 מלחמת ששת־הימים עת הותקף על ידי שני מטוסי מירז׳, ועריין
 עמד על כן הנסע שלו לאחר הנחיתה. לאחר תקופת מה ניסו לגרור

 אותו מן המקום, וגורלו לא ידוע.
 כמו כן נלקחו שלל במלחמת העצמאות מספר מטוסים, בהם

 פיירצ׳יילד ארגוס(ראה שם) ודרגון רפיד ירדני.

P3 סי שלל 142 ־  מסו



ל ל ס כ ק ד נ י ר - א י ל האו ס״ חי  מסו
 אברו M2A אנסון 70 נ־ציקרפט v35, בוננזה 78
 אגוסטה־נל 205 114 ביציקרפט A36, בוננזה 85
 אוטוקרט J.I, אוסטר 13 ביציקרפט B200 , קינג־איר, צופית 89,59

 ארה s-199 49,18 ביציקרפט B-80, קווין־איר, זמיר 88
87 C45/D-18 13 ב־ציקרפט A.O.P.3 אוסטר 
 אוסטר A.O.P.5 14 ביצ׳קרפט RC.!:D, קוקייה 59
 אוסטר J.I אוטוקדט 13 בל 47 109
 אוקספורד, אירספיד!A.S.41 71 בל 205 114
 אורגן, דאסו MD.450 25 בל B-206 ר־ינגיר, סי־פן 110

 E־ סיסטמס E-130 124 בל B-206L-3 לונג ויינגיו, סייפנית 111
 איגל, מקרונל־דוגלס F-15A, בז 42 בל 209 קוברה, צפע 109
 איגל, מקרונל־דוגלס F-15B, בז 77 בל 212 אנפה 114

 איגל,מקדונל־רוגלס150^,בז 43 בלקהוק, UWOA/LWIP'D ינשוף 115
 א־גל, מקדונל־דוגלס F-150, בז 43 בנס מראז סוקול 142
, בריטן־נורמן 2A־BN 88 בנס מראז BE-550 ביב־ 14  א״לנדו
 •איליוש־ן ו-11-1 קראט 142 ברבור, בואינג 707, 60
 אינסטרקטור, פוקר s-11 66 בריטז־נורמן BN-2A אי־לנדר 88
22 ^1 טר10ז י 8י ו  אירוספסיאל™! טרינידד, פשוש 84 בריסטול נ
46 F-16c 86 ברק, גינרל דינמ־קס M.57 אירובן, מיילס 
76 F-16D אירונאוטיקס אירוסטאר 130 ברק, גינדל דינמיקס 
141 SA־raom<3421 ,אירוסטאר, אירונאוטיקס 130 •גאזל 
 »SA-3421^^0m גאזל 141 •גומהוריה, הליופוליס, 141

15 M.65 קונסול 71 ג׳מיני, מיילס A.S.65 א־רספיד 
74,: 51 T.7/7/5 אוקספורד 71 גלוסטר מטאור A.S.40 אירספיד 
24 F.8 איתן, התעש׳־ האוירית לישראל 123 גלוסטר מטאור 

51 F.R.9 אלביטסקיילדק4 130 גלוסטר מטאור 

25 N.F.13 109 גלוסטר מטאור SE-3130 אלואט 2, סיד אויאס־ון 

 אנסון, אברו 652A 70 גלפסטרים אירוספס GV, נחשון, שביט 61

 אנפה,בל 212 114 גינרל דינמיקס F-16A פ״טינג פלקון, נץ 45

 אפאצ'׳, מקדונל־דוגלס AH-64A , פתן 106 גינרל דינמיקס F-16B פ״טינג פלקון, נץ 77

 אפאצי״לונגנאו, מק־חגלס AH-64D, שרף 107 גינרל רינמיקס F-16C פייטינג פלקון, ברק 46

 ארגוס, פ״רציילד F.24 78 גינרל רינמיקס F-16D פייטינג פלקון, ברק 46

 באקרו, טמקו TH-1B 67 גינרל דינמיקס!)!-1!,פייטינג פלקון, צילום 56
 בואינג B-170 מבצר מעופף 48 גרוב G-112A1 סנונית 69
 בואינג B-377 סטדטוקדויזר ענק 96 גרומן E-2C הוקא״, דיה 60
 בואינג KC-97 סטרטופר־יטר, ענק 99,96,57 גרומן C44A ווידג׳ן 101
 בואינג 707 , ראם 98 גרומן ם ov-1 מוהוק, עטלף 57

 בואינג 707, ברבור 60 ־MD.450TO אורגן 25

 בואינג 707 (תדלוק) 100 דאסו MD.520 מיסטר 4 26 , 52

28 B.2 קיידט 63 דאסו סופר־מיסטר PT-17 בואינג־סטירמן 

 בואינג F-151 רעם 44 ראסו מירז' ma, שחק 29 :,53

 נוננזה, ב־ציקרפט v35 78 דאסו מירז' 1₪ו, שחק 75

 נוננזה, ביציקרפט A36 85 דה־הוילנד DH-89A דוגון רפיד 16

74 T.MK. 11!א־גל 42 דה־הוילנר מוסקיטו F-15A בז, מקדונל־דוגלס 
21 FB MK.vi איגל 77,55 רה־הוילנר מוסקיטו F-15B נז, מקדונל־דוגלס 
50 PR MLXVI בז,מקדונל־דוגלס:)5ו^ איגל 43 רה־הו־לנד מוסק־טו 

21 NF Mk.30 בז,מקדונל־דוגלסם5ו^ איגל 43 רה־הוילנד מוסקיטו 

22 TR MK.33 11, פורד א־רוספס 124 דה־הווילנד ס־ מוסק־טוB בז נודד, פרייר׳ 

 בופייסר, בריסטול MtTFio 22 רה־הווילנד קנדה DH-S2C טייגו מותי 10

 ביבי, ננס מראז 5.7 14 רה־הוילנר קנדה DIIC-I צ׳יפמנק 63

 רוגלס A-4B, סקייהוק, עיט 31 התעשיה האו־רית \1124 ס־־סקן, שחף 102
 דוגלס A4E, סקייהוק, עיט 31 התעשיה האוירית לישראל סער 37
 דוגלס A4F, סקייהוק, עיט 32 התעשיה האוירית לישראל סופר־פנטום 137
 דוגלס A4H, סקייהוק, עיט 32 התעשיה האירית לישראל סקאוט 127
 דוגלס TA-4F/H/J סק״הוק, עיט 75 התעשיה האוירית ל־שראל סרציר, הוגלה 128
 דוגלס DC-3/C47 דקוט־ 56, 92 התעשיה האויר־ת לישראל סרציר 2, חוגלה 129
 דוגלס5־0ט/0וו-0 91 התעשיה האוירית לישראל ערבה 202/201 94
 דוגלס DC-4/C-54 סקיימסטר 95 התעשיה האוירית לישראל צוק־ת 73
 דולפין, סיד אדאסיון SA-366G 118 התעשיה האוירית לישראל רעם 135
 דופץ, סיד או־אסיון SA-366G 118 התעשיה הצבאית דלילה 131
 דורנייה 00-27 דרור 81 התעשיה הצבאית שמשון 131
 דורנייה DO-28 עגור 58 רוטור IIA, סיד־אויאסיון50()80.4 27
52 S0.4050 סיד־אויאסיון ,IIB הוקאי׳ 60 ווטוד E-2C דיה, גרומן 

S0.4050 27, 52 סיד־אויאסיון,!INלהטוט 111 ווטור MD-500E דיפנדר, יוז 
101 G-44A להטוט 105 ווידגין, גרומן SOOMD דיפנדר, יוז 
 דלילה, התעשיה הצבאית 131 וולט׳ BT-13 וליאנט 65
 דקוטה, דוגלס DC-3/C-47 56, 92 ווסטווינד 1123/1 התעשיה האוירית 102
 דרגון־רפיד, דה־הוילנד DH-89A 16 וורונה 132
65 BT-13 81 וליאנט, וולט׳ D0-27 דרור, רורנייה 
 הארפי, התעשיה האו־רית לישראל 126 זלין12 15
 הדסון 3, לוקהיד 90 •זלין 326 142
 הוקאיי, גרומן E-2C, דיה 60 זמיר, ביציקרפט B-80, קוויז־איר 88
 הילר UH4E 108 הוגלה, התעשיה האוירית לישראל, סרציר 128
 הילד UH-!2B ראבן 360 108 הוגלה 2, ־תעשיה האוירית לישראל סרצ׳ר 129
ס , 450 123 מ ר ה s 142 חץ ״בסף M1-8 היפ,מיל• 
87 PC-6A הירון, התעשיה האוירית, מחץ 1 122 טורנו־פורטר, פילטוס 
10 DH-82C הליופוליס, גומהוריה 141 טייגו מותי, רה־הווילנד קנדה• 
10 A הלסטר, התעשיה האוירית לישראל 130 טיילורקרפט דגם 
11 BL 64 טיילורקרפט דגם AT-6 הרברד, נורת' אמריקן 
 •הרברד, נורת׳ אמריקן AT-6 142 טכנולוג, התעשיה האוירית לישראל 134
ץ הכסף 450 123 טלדיין ר״אן 124 פיירבי, מבט 121 ח s הרמס 
 הרקולס, לוקהיד C-130H קרנף 97 טלדץ־ר־יאן BQM-34 פ״דב׳ 120
T באקרו 67 E - I B  הרקולס, לוקהיד KC-!30H קרנף 99 ^
80 PA-22 התעשיה האירית, איתן 123 טרי־פייסר, פייפר 
 התעשיה האוירית הארפי, שיאון 126 טרינידד, אירוספסיאל TB20, פשוש 84
 התעשיה האירית הירון, מחץ 1 122 •יאק 11 מוז 140
 התעשיה האירית לישראל הלסטר 130 •יאק 18 מקם 142
 התע״א 1123/1 ווסטווינד 102 יוז MD-500E דיפנדר, להטוט 111

 התעשיה האירית לישראל טכנולוג 134 יוז SOOMD דיפנדר, להטוט 105
 התעשיה האוירית לישראל כפיר 39 יורוקופטר AS565MA פנתר 119
 התעשיה האירית לישראל בפיר גדרות 39 ינשוף, סיקורסקי.1/^»-11ע , בלקהוק 115
117 S-65/CH-53 40 יסעור, ס־קורסק׳ c-2 התעשיה האירית לישראל כפיר 
 התעשיה האירית לישראל כפיר c-7 40 כפיר, התעשיה האוירית לישראל 39
 התעשיה האוירית לישראל כפיר c-10 135 כפיר גדרות, התעשיה האוירית לישראל 39
 התעשיה האוירית לישראל כפיר CR 55 כפיר c-2, התעשיה האוירית לישראל 40
 התעש׳־ האירית לישראל כפיר 1C-2 76 כפיר c-7, התעשיה האוירית לישראל 40
 התעש־ה האירית לישראל לביא 136 כפיר c-10, התעשיה האוירית לישראל 135

 התעש׳־ האירית לישראלמחץ 1, הירון 122 כפיר CR , התעשיה האוירית לישראל 55
 התעשיה האירית לישראל נשר A 38 כפיר נ TC, התעשיה האו־ר־ת לישראל 76
 התעשיה האירית לישראל נשר 11 76 לביא, התעשיה האוירית לישראל 136

 אינדקס כללי 143



 להטוט, יוז 500MD דיפנרר 105 נורד 1203/11 נורקרין 79 ספיטפייר MUX, סופרמרין 19 :,49 •פוסקו, מיג 17 139

 להטוט, יוז MD-500E דיפנדר 111 נורסמן iv, נורודויין C-64 86 •ספיטפייר Mk.ix, סופרמרין 138 פשוש, אירוספסיאל TB20 טרינידד 84

ת לישראל, זהבן 127 פתז, מקדונל־דוגלס AH-64A אפאצ׳י 106 רי  לודסטאר, לוקהיד 18 90 נורקרין, נורד 1203/11 79 סקאוט, התעשיה האי

יפנית 111 נורת׳ אמייקן AT-6 הרבור 64 סקייהוק, דוגלס A4B עיט 31 צ׳אקר, נורתירופ 74A־MQM תלם 121 נג ריינג׳ר, בל B-206L-3 סי  לו

ר 89,59 י גאי נ ט 31 צופית, ניצ'קרפט8-200 קי A עי ^ E t ^ n . p m ^ p o 142 הרברד AT-6 לוקהיד הדסון 3 90 •גורת'אמריקן 

 לוקהיד 18 לודסטאר 90 נורת' אמריקן F-6D מוסטנג 50 סק•יהוק,דוגלסA4F עיט 32 צוק־ת, התעשיה האוירית לישראל 73

65 DHC-1 עיט 32 צי־פמנק, דה־הוילנד קנדה A4H מוסטנג 20 סק־יהוק, דוגלס P-5ID קונסטל״שן 95 נורת' אמריקן C-69/L-069 לוקהיד 
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