
אווירי"עצמהבניית
ו1=949955בשניםהייהאוויר

שטייגמן'יצחקרננין

בודנקין,אליעזררענן,ג'ופלג,דברמז,אהרןשמשוני,דניאלגל,שמואלרבין,יהודהויצמן,עזרלשמאל:מימין1949.-האווירחילמטהמועצת

טובברוךאייל,שמואל

מתוםשחלפוהשניםבשבע.ן
ולגביהאוויריתהעוצמהשלהסגולימשקלהקצרהבהתרעה-במשימותיועדיפויותמלחמת-

הרכשמבצעילהפעלתה;הרצויההדרךרחב.ובהיקף)1956-1949(קדטר'"מבצעועדהעצמאות

שליסודותיוהונחו
בבסיסיםובנייההתפתחותהשונים;מעצמאות"עלמבוססשלפנינוהמאמרהישראלי,חיל-האוויר

וקרקע;אווירצוותיהכשרתובטייסות;רפס,"9491-6591םינשבריוואה-ליח:שדקלזובתקופהכיום.אותומכיריםשאנוכפי

ביטולה,נסיבותהחיל;שותףבהםמבצעיםבהוצאהלאורלצאתהעומדהיסטוריהשלרכשבאמצעותהחילוהתעצםהלך

הכשרתומערכות,מטוסיםן
צוותי-אוויר

להשמדתהתוכניתשלקדטר',"מבצעערבחיל-האווירלתולדותהענףשלמשותפת
שללאורההוצאהושלהיסודועוד.בנייהאימונים,וצוותי-קרקע,

ועוד.הקרקעעלבעודוהמצריחיל-האווירמשרד-הביטחון.
ארכיוני,חומרעלבעיקרהמתבססהספר,שבהםהשוניםהמבצעיםלצד-מציגהספראווירית,דוקטרינההיתהאלהלכלוהבסיס

זהמאמרומעניינות.שונותפרשיותחושףאת-זובתקופהחיל-האווירהשתתףסדריעל-פיהאוויריהכוחהפעלתובמרכזה:
קטןחלקרקרבה,ובתמציתיותמציג,תהליךעלשהשפיעוהשונים,המרכיבים

לבניינובדרךסדר-היוםעלשעלומהסוגיותהאווירייםהאיומיםוההתעצמות;הבנייהפירסםחיל-האוויר.לתולדותבענףבכירחוקר*

השוניםהגורמיםאתוכן-חיל-האווירשלמצדהאיוםלרבות(ישראלמדינתעלתולדותעלרביםומאמריםספריםכהעדן

הנוקבהוויכוחבריטניה);חיל-האוויר.
התהליך.עלשהשפיעולגביבמטה-הכללי
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בתפיסהשינוייםיהיועוד"
בארגווןותהפוכות

חיל-האווירטייסימצבת1949,דצמברבסוף

מנוסיםישראליםקרבטייסישני:כדלקמןהיתה

ישראליםטייסיםג'ייקובס);וסגדיוייצמןעזר(

בעיקרשנשאושונים,חילות-אוויריוצאיאחדים,

ב'מינוס"טיסקורסבוגרי16פיקוד;בתפקידי

להםניתנהשהכשרתםאחדים;'1"במינוס
שלהטיסקורסבעיקרשונים,בקורסי-טיס

סיימהמכבדשזהחניכים,שלקבוצההינהגנה";
מסודרתלפתיחהושהמתינהראשוניקורס-טיס

מצומצםומספרבכפר-סירקיןבית-הספרשל

בשירותנותרושעדייןמח"ל,אנשיטייסים,של

המטוסיםמצבובהדרכה.בפיקודבעיקרועסקו

מ-23מטוסים109היובסך-הכלשפיר:היהלא

לטיסה.'שמישיםבלבד34ומתונם-סוגים

מצבואתזותמונת-מצבממחישהמכוליותר
מלחמת-שלאחרבשנההחילשלהירוד

מיושניםמטוסיםשלרחבמגווןהעצמאות:

וטכנאיםטייסים-בכוח-אדםחמורומחסור

אתשהיווהמהעל",שאנשילאחר-כאחד
עזבוהוהחןל,שלוהתחזוקתיהמבצעיכוחועיקר

בן-גוריוןנתןזהלמצבביטויהמלחמה.בתום

מילאחיל-האוויר"1949(:ספטמבר)7ביומנו

רבהובמידהיכולתו,כמיטבבמערכהתפקידו

להגידישכמעטמדולדל,נשאראךהצלחה,של

י..שדחמ2לבנותושצריכים

ועוזריורמז,אהרוןאלוףחיל-האוויר,מפקד

שירותםבעתרבניסיוןצברוהקרובים
בחילות-האווירבעיקרהשנייה,במלחמת-העולם

בהכרהחדוריםהיוהםוהאמריקאי.הבריטי
ראשוןלאומיכיעדהאוויריתהעוצמהבחשיבות

מגובשת.היתההמבצעיתותפיסתםבמעלה,
עצמאית,כזרועחיל-האוויראתרמזראהבחזונו

אםבמלחמה,מכרעתחשיבותובעלת-חזקה
חיל-האווירלמפקדעצמאותמתןתפרוץ.וכאשר

המטה-הכללי,לראשישירהבכפיפות-ולמטהו

תנאיבעיניואפואהיה-אגפיולראשיולא

ובעיקר-אלאהבנייה,בתהליכירקלאהכרחי,
העוצמהמרכזיותשלהכוללתבתפיסה-

בצה"ל.האווירית

רבים,משאביםהשקעתחייבהזותפיסה

למגמותגמורבניגודעמדההדבריםומטבע
קיצוץמלחמת-העצמאות:בתוםלהסתמןשהחלו

לפני-ב-1949שנערכוהלןסלקורסיכינוי

שסייס1מס'בקורס-טיסהפותחהרשמי,המניין
1950.באוגוסטבנפר-סירקין

כ)-800יהודיםולאיהודיםחוץ-לארץ,מתנדבי'*

במהלךחיל-האווירלשורותשהגיעובמספר),
מלחמת-העצמאות.

ושיקוםהעלייהלטובתהביטחוןבמשאבי

בחיל-ראההמטה-הכלליוביסוסה.הכלכלה

ולפיכךהרגלים,לכוחותמסייעכוחבעיקרהאוויר

הכוחותשארכמו-כפוףלהיותעליוהיה
חילוקי-הדעותהמטל'ל.לאגפי-המסייעים

שלמקומובשאלתאמנםהתמקדולידיןרמזבין
ביחסעצמאותוובמידתבצה"לחיל-האוויר

עמדההזוהמחלוקתמאחוריאךלמטה-הכללי,

היקףמשקל:כבדתפחותהיתהשלאשאלה

לחיל-האוויר.יוקצואשרוכוח-האדםהתקציב

גםבהחסרושלא-זוחריפהמחלוקתרקעעל
הוראתלפיהצדדים,הסתגרו-אישייםהיבטים

על1949,בדצמברוש9בתאריכיםבן-גוריון,
למצואעל-מנתחיפה,באזוריםבלבספינה

קציניניהלוהישיבותבחמשביניהם.פשרה
מטהקציניעםסוערדיוןהמטה-הכללי
חיל-האוויר.

כידעתועלובתוקף,עמד,ידיןיגאלרב-אלוף

איננהחיל-האווירשלוהפעלתולבנייתוהאחריות

בתוקףבלבד,עליואלא-רמזאהרוןעלמוטלת

שר-הביטחון.על-ידילושהואצלההסמכות

לדבריו:

יכבשושלאכדיהכללעשותצריךאני

לנושיששהצבאכדיארץ-ישראל,את
ןאהרוןאתהאםהאויב.נגדלעמודיוכל

לכךאחראיחיל-האווירשרקאומררמז]
אשראחריותעצמךעללוקחאתה-

אותה.לקחתלךושאסורעליךהטילולא
מאשריותראחריותעליךשיטילומי

פשעיעשהעצמך,עללקהתיכולאתה
המדינה.'כלפי

לשכנעבנסיונותיושמשוני,דניאללהק"*ראש

מורכבותהאתהסבירהחיל,שלדרכובצדקת

אפואהייתהומסקנתו-האוויריתהעוצמהשל
מקוםבכללהעשותיכוליםהאלההדברים"כי

האלההדבריםאתחייםאשראנשיםעל-ידי
פשרה,להשיגבניסיוןבן-גוריון,וי-םוי0..1'.4

בדצמברב-10הרביעיתבפגישהלדיוניםהצטרף

עלובתוקף,עמד,הואלפני-הצהריים.1950
לדבריו,הבאה.במערכהחיל-האווירשלחשיבותו

לבדומלחמהלנהליוכללאחיל-האוויראומנם
אבל"בלי-לבדולנצחיוכללאבוודאיהוא-

כיאםלנצח,סיכוילנואיןיעילחיל-אוויר

סיכוייהיהלאאבלהיבשה.חיליהיההמנצח

וביחודיעיל,חיל-אווירבלילנצחהיבשהלחיל

שתפרוץהראשוןברגעיעילחיל-אווירבלי
לידיןרמזביןבוויכוחזאת,עםהמלחמה...".'

האחרון.לטובתבן-גוריוןהכריע

קשיםבוויכוחיםרוויהשהיתהשנה,כעבור
במכתב,1950.בדצמברב-14רמזהתפטרונוקבים,

מקבילהבחיל-האוויר,אזנהוגהשהיתהדרגה'**
לאלוף-משנה.

דאו)התחבורהשררמז,דוד(לאביוששלח
השאר:ביןכתבחודש,באותו

דיוןכלהלכה-למעשהונפסלמאחר...

בתורתתפיסות-יסודעלוחופשימעמיק
למעיןהדיוןהופךשלנו,והביטחוןהלחימה

אימפריה,כבונהמוצגאניבומקח-וממכר,

עלונאבקודואגמהמציאות,המתעלם
בכלשחרדכמיולא-איש"'מעמד"
מדינתנושללשלומהאבריו][רמ"ח

אניזה,במצבהוקמה.אךשזההקטנהו

בוהנוגעיםולכללענייןייטבמשוכנע,

הוויכוחנוסף.דיחויללאאשתחרראם

מסדר-יומנויירדלאמובטחני,העקרוני,

שינוייםיהיוועודרבות,שניםעוד

ןוגראב...6ותהפוכותבתפיסה,

הדוקטרינהעוצבהרמזשלבתקופתו

החןלבמשימותסדרי-העדיפותנקבעוהאווירית,

יסודותוהונחורבות),שניםעודפגלאשתוקפם(

ביחסהרבההפתיחותוההדרכה.הרכשבתחומי

נכונותבחןליצרהחדשים,וליוזמותלרעיונות

הקשה.המצבעל-אף-ולהתמסרותלהשקעה

החןלעצמאותעלב"מאבק"רמזשלתרומתו
בעקבותיולהולכיםהדרךבהתווייתבעיקרהיתה

להשתלטהמטכ"למגמותשלמסוימתובבלימה
האלמ.7בצורהעליו

דרר'קיצוריעללהתפשראין"
כזו-מבחוץלחיל-האווירשבאומפקדים,מינוי
המטה-ראשבעינישנראתההמדיניותהיתה

החילמטהשלשילובולבעייתכפתרוןהכללי
שלמהאלוףהתמנהזהרקעעלבמטה-הכללי.

שפיקדהחודשיםבשמונתרמז.שלכיורשושמיר

וביחידות,במטהצבאייםדפוסיםנקבעוהחןלעל

בדיקהעברההחןלשלכוח-האדםומצבת

המבצעייםלצרכיםוהותאמהוקפדניתמחודשת

חיל-האווירמפקדתהעברתהימים.אותםשל

ברמלה,אווירילבסיסיפו)(אריאל'"ממחנה
חשובצעדהיתהטיסה,מסלוללושבסמוך
החילהיהעתאותהוהבנייה.הארגוןבתהליך

חלקנטלהואזאתעםאךנמוך,מבצעיבכושר
אפרילב-4באל-חמההתקיפהמבצעים:בשני

ב-6חודש,כעבורבתל-מוטילהוהפעילות1951

בעלילהוכיחהואאלהבמבצעים1.1951מאי

ייבנהוכאשראםבו,הטמוןהרבהפוטנציאלאת
היורביםלאכידומהמושכלת.בצורהויופעל

מונה1951באוגוסטואכן,זו,לדעהשותפים
כראשכהעדששימש-לסקובחייםאלוף

שלכמחליפו-במטה-הכלליהדרכהמחלקת
המשךזההיהמחלה.מפאתפרשאשרשמיר,
מבחוץ.התילמפקדיאתלמנותלמגמה
חיל-עללסקובפיקדשבהםהחודשים,ב-20

כראשטולקובסקידןאל'מכשלצדו-האוויר
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שוחטגדעוןרמז,אהרןבן-גוריון,דודידין,יגאללשמאל:מימיןהכבודאורחיסירקין.בכפרהראשוןהטיסקורססיוםטקס

הדפוסיםבגיבושחשוביםצעדיםנעשו-המטה
החיל.שלוהמבצעייםהתחזוקתייםהארגוניים,

מבוססתהיתהאשרשגיבש,הערכת-המצבלאור
הלחימהזירתשלוטיבההאווירייםהאיומיםעל

היבשה,כוחותאישלסקוב,הגיעהעתידית,
העוצמהשלהסגוליבמשקלהעמוקההכרהלכלל

עמו:והסברוהאווירית;
חיל-הזירה,ותכונותתכונותיועקב..."
המרחבלהגדלתהיחידהכוחהואהאוויר

בהתאםלפתחווישהמדינה,שלהבטחוני
הבאה,במלחמהמכרעתתהיההשפעתוכי
כוחותשלפעולתםיכולתעצםתלויבוכי

המחלמ..."9בשעתוהיםהיבשה

בבנייתרבדגשהושםלסקובשלבתקופתו
בלתי-פוסקיםנסיונותתוךמבפנים,חיל-האוויר

איכותי.וכוח-אדםכספייםמשאביםלהשגת
במאבקלסקובהמשיךהחללעצמאותבשאלת
מתוךוזאת-המטה-הכלליבזירתרמזשניהל
האוויריתהעוצמהשלהסגוליתבחשיבותההכרה
טובת"לסקוב:הסבירלישראל.ההגנהבצבא

ייעשהבואשרשהכוחדורשתהמדינהבטחון

חיל-הוא-האויבנגדעדיפותלהשיגהמאמץ
מקבילותסמכויותלמטהולתתישלכןהאוויר;
המטכ"ל,היוםשנקראמהשלסטטוסבאותו

יוכלשבאמתלמהיצומצמוהמטל'לוהגדרות
לעשווו"."י

אווירצוותישלוהדרכההכשרהפעולותלצד
צעדיםלסקובשלבתקופתונעשווקרקע,
האוויריתהדוקטרינהביסוסבתחוםחשובים

תמידיתכוננותמרכיבים:חמישהובמרכזה-
שליטהקציה;בהתרעהלהפעלהכתנאיגבוהה
יעילה);ודיווחבקרהמערכתבאמצעות(מרכזית
לתקיפההקרבמטוסישלרב-תכליתיניצול

הפיקודסמכויותביןהפרדהכאחד;ולהגנה
לכוננותהלוגיסטיהמערךוהתאמתוהשליטה
מעשיםלכללתורגמההתפיסההמבצעית.
תבניות-עבודההערכות-מצב,נהלים,באמצעות
ועוד.תמרוניםתרגילים,ורב-שנתיות,שנתיות
פרישתולפניספוריםחודשים1953,במרס

שהוכשרוטייסים,109בחללהיוכברלסקוב,של
לטיסהבית-הספרשלהראשוניםהקורסיםב-10

שחניכיוהראשון,הקורסמאז(בכפר-סירקין

טייסותוחמש1950(באוגוסטכגפייםקיבלו
מוסקיטו,מוסטנג,מטוסיבהן(קרב-הפצצה
בולט1950לשנתבהשוואהו-8-17(.ספיטפייר
מעטיםסוגיםשכללבאופןהכליםמגווןצימצום

מטוסיםשלגדול-יחסיתמספראךמטוסיםשל
74אפואבללההמטוסיםמצבתוסוג.סוגמכל

מטוסי21מוסקיטו,מטוסי55ספיטפייר,מטוסי
74פייפר,מטוסי17דקוטה,מטוסי12מוסטנג,
בבית-ספרלהדרכה(והרווארדסטירמןמטוסי
רליה-360.מסוקיושנילטיסה)

עבראלעיניואתהחילנשאעתאותהכל
המאמץסילון.מטוסירכישת-העיקריהיעד
סדר-היוםעלרמז.בתקופתעודהחלזהבכיוון

אטאקר',"הימיהבריטיהמטוסרכישתאזעמדה

בספטמברליאות.ללאנמשכהזהבכיווןוהפעולה
טייסתהצבתאתשהבטיחהלאחר-1952

עמאן,שלבשדה-התעופהנוספתמטוסי-סילון
טייסת[והושלמההלכהבוסילונימסלולשבניית
בשדה-מנברזהמוצבתהיתהבריטיתוומפייר

הכוחבנייתהמשךאתוכןלפראק],התעופה
בריטניהגיאותה-הערביהלגיוןשלהאווירי
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המזרח-מדינותשלושביןישראלאתלהכליל

להןשאושרהולבנון),עיראקסוריה,(התיכון
היתהמצריםעם(סילון'ימטוסי14מכירת

ביןנפרדת.עסקת-נשקעלחתומהבריטניה

סילון,מטוסיכ-פכוזו-האחרונהכללההשאר
אתניצלהישראלסנטוריון).מדגםטנקיםו-60

14במקום(מטאורמטוסי15ורכשהההזדמנות

ו7-מדגםשלושההמקורית):בתכניתשנכללו
1953וביולין-8;הקרבמדגםו-12להדרכה

נכנסכךהראשונים.ייהמטוסיםלהגיעהחלו
לאחרשניםארבע-הסילוןלעידןחיל-האוויר

בחיל-האווירוהמטאורהוומפיירסילונישנקלטו

המצר'.

צעדיםכללהלסקובתקופתל-1949,בהשוואה

חיל-שלולהתעצמותולבנייתובדרךחשובים

מבצעיתבכשירותעדייןהיההחילאמנם,האוויר.

תמימות-דעיםהיתהזאתעםאך-נמוכה

להתפשראיןוהממושךהארוךבתהליךכיבמטהו,

קיצורי-דרך.על

הגברת-העיקריתהמטרה
המבצעיהכושר

דןהיה1953,במאילסקוב,שלפרישתואחרי
לאהואלתפקיד.הטבעיהמועמדטולקובסקי

עםוהזדהותוהמטה-הכללי,ראשעלאהודהיה
שניהלו-החילעצמאותבשאלתהמאבקים

כנראהגרמה-ולסקוברמןבתפקיד,קודמיו

מצדהןבלבד,חלקילמינויזכהשהואלכך,

רקמונההואמשך-הזמן:מצדהןהמעמד,
אלוף-משנהבדרגתהחןל,מפקדכממלא-מקום

חודשים.שישהשללתקופההתפקידאתוקיבל

תחומי-מאמץבשלושההדגשאתשםטולקובסקי

החילשלהמבצעיהכושרשיפורעיקריים:

למלחמההמוכנותטיפוחלמשימותיו;והתאמתו

במטה-הכללי,פשרותללאומאבקקצרהבהתרעה

בתהליכיעצמאותולהשגתמשאביםלהשגת

הפעילותעםבבדבדואכן,והפעלתו.בניינו
האימוניםההכשרה,פעולות-הפנים-חילית

האימוניםוגברוהלכו-למלחמההחילוהכנת

ימי"תרגילים,יותר:וכוללרחבציביוןבעלי

תורגלשבהםהיבשה,כוחותעםותמרוניםקרב'

מלא.בהיקףהחןל
נוקביםבוויכוחיםמלווההיההבנייהתהליך

דןחיל-האווירומפקדדייןמשההרמטמ'לבין
1954,בקיץלשיאוהגיעהמשברטולקובסקי.

שמשוני,דניאלאל'מאתלשבץדייןהחליטכאשר

לתפקידחיל-האוויר,במטההקציניםמבחירי

ראהטולקובסקיבמטה-הכללי.אג"אראשסגן

למגמתומחודשוביטויכלפיוחוסר-אמוןבכך

חיל-מטהעללהשתלטהרמטל'לשלהישנה

פנחס(שר-הביטחוןאלאפואפנההואהאוויר.

בפשרהמתפקידו.לשחררוממנווביקשלבון),

למטכ"לשמשוניאמנםהועברלבסוףשהושגה

יישנהלאזהמקרהכיהבטיחמצידו,דיין,אך-

חיל-עללהשתלטהמטכ"לבכוונתאיןוכי

וכשנותרו-הפרשה'סיוםלאחרגםהאוויר.נ'
הוויכוחיםנמשכו-למבצע"קדטר'עדשנתיים

ניסהדייןנושאים.שלרחבמגווןעלהנוקבים
להביאשר-הביטחוןעללהשפיעוחזר-וניסה

העלואלהנסיונותאךטולקובסקי,שללפיטוריו
ביןחוסר-אמוןרקלאביטאהוויכוחחרס."

חוסר-אמוןגםרבה,ובמידהאלא,-האישים

בכלל.החילשלבכושרו

מתקדמיםמהייוייםרכש
יותרחיצוניים,גורמיםהשפיעו1955מתחילת

פעולותוההתעצמות:הבנייהתהליךעלמכל,
מצרייםמטוסיםבחדירותמלוותשהיוהפדאיון,

למשרדמשדה-בוקרבן-גוריוןשלשובועם*
ומונהלחיל-האווירשמשוניהוחזרהבטחון
אוויר.מחלקתראשלתפקיד

בחצורהמוסקיטומטוסישורת
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דודלרמתהראשוניםהמטאורמטוסיהגעת

אילתמצריבשמיהאוויריההסגרהנגב;לשמי

הצ'כית-מצריתוהעסקההימי)ההסגרעלשנוסף(

ישראלשלהבטחונימצבה1955.מספטמבר

אינותייםבמטוסיםההצטיידותוהחמיר.הלך

בשלבבמעלה.ראשוןלאומילצורךאפואנהפכה

דייןהפךהחמיר,הבטחונישהמצבוככלזה,

חיל-האוויר.שלעוצמתובהגברתעקבילתומך

שינוייםחלוקדש'"למבצעשקדמהבשנה

-בחיל-האווירהרכשבתחומימשמעותיים

צרפתביןמשיתוף-הפעולהכתוצאהרבהבמידה
ואסטרטגיים.בטחונייםבתחומיםלישראל

בתחומיתחילהוהתהדק:הלךזהשיתוף-פעולה

והכנותרכשבתחומיואחרי-כןומודיעין"יביון

תמךנאצרמצרים.נגדמשותפתצבאיתלפעולה

נגדאלג'יריהבנישניהלומדם,העקובבמרד
המניעאתשהיוותההיאזותמיכהצרפת.שלטון

לשיתוף-הפעולהצרפתאתשהביאהעיקרי
עם

בעלת-בריתבישראלראתהצרפתישראל.

השפיעהוצרפתישראלביןההתקרבותמתאימה.

האווירי:הרכשאתרקנזכירוכאןרבים,בתחומים

החוזה-ולאחריהאורגאן,מטוסי24הספקת

הפיתוחדורבנימטוסיםלהספקתהגדול

כמותלרכישתהכוונהבאירופה.ביותרהמתקדם
מטוסי61-מתקדמיםמטוסיםשלניכרת

באוגוסטהגיעובהםשהאחרוניםו-רטסימ,4,

תימוטמכ"ם,מכשירינרכשוזאתמלבד1956.

מבחינתשיאשנתזוהיתהנוסף.וציודאווירי

ההכשרהופעולותהאימוניםלצדבחיל:הפעילות

לעדיפותשזכהבתחום-פעילותחיל-האווירעסק

מבוכנהומטוסיםטייסיםהסבת-גבוהה
מקיפה:בינויפעילותהתנהלהכמו-כןלסילון.

תת-קרקעיים,דיריםבנייתטיסה,מסלוליהארכת
-----

חיל-בהשמדתבריטיאיום
הישראליהאוויר

התקופהעד1955שנתשלהקיץמחודשי
ישראלמדינתמעלריחף1956בשנתהמקבילה

כפול:איום.שלההכוח-האווירימעל-
גםהיהאךמוחשי,איוםהיההמצריהאיום
הממלכהבריטניה.במהותו:סמוישני,איום

עםהגנהבריתעל1948בשנתתתמההמאוחדת

נתושההיתהלונדוןוממשלתירדןממלכת

אםההאשמית,הממלכהלהגנתלבואבדעתה

שניזונהבריטניה,ממשלתזו-האחרונה.תותקף

ישכיכברזהסברהשלה,המטותראשימדיווח

פעולותואכן,ירדן;אתלהתקיףתוכניותלישראל

מספיקותסיבותבשבילההיווהישראליותהגמול

ראשיאפואשקדו1955מתחילתכך.לחשוב

נגדהתקפיתתוכניתהכנתעלבלונדוןהמטות
לצדהתערבותהתידרשאמנםאם-ישראל

הגיש1955באוגוסטעודירדן.בעלת-בריתה,
sirMarshalAir(פליקלאידאיר-מארשאל

Pelly,(Claudeהבריטיחיל-האווירמפקד
מעיןאפשרותבדברהערותיואתבמזרה-התיכון,

ויליאםסראלשהיפנהומפורט,ארוךבמסמךזו.

חיל-מטהראש,)[Willianl51ןט,"0ח))1דיקסון

נצטרךאם..."השאר:ביןכתבבלונדון,האוויר

להשמידתהיההראשונהמטרתנוזו,מערכהלנהל

המשימהלהשלמתהישראלי.חיל-האוויראת

לרשותנו.העומדהאוויריהכוחמירבאתננצל

ימים.שלושהלאחרתושלםהמשימהלהערכתנו,
לכוחותועקיףישירסיועבמתןנתרכזאחרי-כן

היא-פליסבר-אוויריתעליונותי1".השביה

יבשתית.פעולהלכלהכרחיתנאי

התעצמותואחרירבזמןכברעקבוהבריטים

עלולהואכיוחששוהישראלי,חיל-האווירשל

התיכון,במזרחביותרהחזקלכוחבמהרהלהפוך

הסיבההיתהזו(כוחותיהם.עלגםיאייםאשר

להימנעצרפתעללהשפיעהרביםלמאמציהם

לצייןמענייןמיסטר.לי)מטוסילישראלמלספק

במושגהשתמשבלונדוןחיל-האווירמטהבעודכי
א(ט1"(,ןןlilation'1'11הישראלהאווירחיל-השיתוק'

דיברובמזרח-התיכוןחיל-האווירבמפקדתהרי

.)"lsraeliAiri110'DestroyingI:ק0[00")השמדתר'"על

ציין,במזרח-התיכוןהבריטיהשהךתילמפקד

תיערכנההאוויריותההפצצות"כיזאת,עםיחד

המקומותעלקפדניתלשמירהמגמהתוך
נזקיםשייגרמוהואבלתי-נמנעברם,הקדושים;

חדששליטהמרכזהקמת

ועוד.

לישראלבדרכםביניםחניית-איטליה)(בברינדיזי44מיסטרמטוסי
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-במזרח-התיכוןהמצבהדרדרותנוכח

אתלהלאיםנאצרשלמהחלטתוכתוצאה
אתבריטניהמצאה-1956(יולי(תעלת-סואץ

משותףצבאילמבצעקדחתניותבהכנותעצמה

משימתול'מוסקאטיר').מצריםנגדצרפתעם

מחדשלכבוש-היתהזהמבצעשלהעיקרית

המערכהקיבלהזהבשלבאמנם,סואץ.תעלתאת

האפשרותהתבטלהטרםאךעדיפות,מצריםנגד

ישראל.נגדהבריטיתהמערכהשל

בריטניהעםהלועפ8ףותיש
מצריםנגדבמערכה

במבצעלפתוחמשלהסיבותהיולישראלבאמור,
להצעהבן-גוריוןהתנגדכהעדמצרים.נגדצבאי

השארביןרצהלאכיצבאית,מערכהלפתוח
הבינלאומית;ייבזירהמבודדתתימצאשישראל

הודותבמינן.מיוחדותנסיבותנוצרועתהאך
כאחד,ובריטניהישראלעםהמיוחדיםלקשריה
ואילך)1956אוגוסטמחודש(צרפתהשכילה

משולשלהסכםולהביאהקצוותאתלקשור
התחייבהישראלובריטניה:ישראללביןבינה

בימוסקאטיר'לפתוחהעילהאתלמעצמותלספק
ובחסותןתעלת-סואץ,עלאיוםשתטילעל-ידי

בשיחותואכןמשלה.צבאיתבמערכהלפתוח-
)24-22בפאריסהצדדיםביןשהתנהלוךי9"',

לפתיחתהעיקרייםהמהלכיםסוכמובאוקטוברן

ישראלבמקביל,משותפת.צבאיתמערכה

היה--ירדןאתמלתקוףלהימנעהתחייבה

מצדהובריטניה-בלבדבמצריםלהתרכזעליה
נ:."קורדאג'"תוכניתאתלבטלהתחייבה

ליח8שלעוצמתוהגברת
קדטי'"לקחיהאווירי

במלואחיל-האווירהופעללאקדטר'"במבצע
שלסדרי-העדיפותעל-פילאאפילו-יכולתו

לביטולגרמומדינייםשיקולים.משימותיו.
באמצעותאוויריתעליונותלהשגתהתוכנית
הקרקע;עלבעודוהמצריחיל-האווירהשמדת
הגנתגםוהבריטים.הצרפתיםעסקוזובמשימה

שפעלוצרפתיותטייסותעלהוטלההמדינהשמי
יתראתקיבלישראלשלחיל-האווירבישראל.
שדה-המערכהמעלאוויריתהגנה-המשימות
המצרי,השריוןעתודותנגדאמנעותהיבשתי,

קישוראווירי,תספוקכוחות,הצנחתקרוב,סיוע
רבה.באינטנסיביותבהןועסק-וסיור

ודוקטרינתמשימות-היסודביןהשוואה
במערכהפעולותיווביןהחילשלההפעלה
זאת,עםיחדביניהן.גדולפערעלמצביעה
והצורךחיל-האווירשלחשיבותובדברההכרה
קדטו'."מלקחיאחדאתהיוועוצמתובהגברת

המטהמצדבעיקר-לשינויאפואהביאמה
באופןלהימצאיכולההתשובהכינראה?הכללי

הישראלית."'יבאוכלוסייהופגיעותלרכוש

היתהלאבלונדוןחיל-האווירמפקדתתגובת
שלהאופטימיותעלחלקוכאןרצינית.פחות
כושרולגביבמזרח-התיכוןהאוויריהכותמפקד
תוךלהשמידווהיכולתהישראליחיל-האווירשל

האווירחילמטהראששלמסקנתוימים.שלושה
נשמידאםנעשהטוב..."כיאפוא,היתהבלונדון

גםשבועיים,תוךהישראלי]חיל-האוויראת[
השבועלאחרניכרתבמידהתיחלשיכולתואם

שקיבלההתוכנית,י9.'1..המיחלהשלהראשון

בפברוארזכתהיי(0[םח"על(,הקוד"קורדאגיאת
שבבריטניהובשעהעקרוני.לאישור-ביצוע1956
ישראל,בתחומיהפצצותלבצעתוכניותערכו

במערכתהיחיד-הנראהככל-היהבן-גוריון
וזכ.20*אפשרותשהעלההישראליתהביטחון

בסוףלפתותלהתנגדותוהסיבותאחתהיתהזו*
להשמדתעומר')"מבצע(מנעבמתקפת1955
ובהמשךהקרקע,עלבעודוהמצריהאווירחיל

אילת.מצריכיבוש
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העדיפותחיל-האוויר;משימותשלביצוען
סינישמימעלבהשזכההמוחלטת,האווירית
ושאפשרה-המערכהשלהראשוניםביומיים

האמנעותהיבשה;לכוחותיחסיחופש-פעולה

והתספוקההצנחותמבצעי;המצרייםהכוחותנגד
ועוד.והסיורהקישורמשימותהאווירי;

ברור:ביטוילכךנתןביומנו,דיין,משה
רקהתנגשהמערכהשלהרשמוניםביומיים..."
זאתעשהוהואהמצר',בשריוןחיל-האוויר

זרותמעצמותשלהשתתפותן:רבה...".ןבהצלחה

בחיזוקלצורךמשנה-תוקףנתנהישראללצד
נעזרנוהפעם...":בן-גוריוןשצייןכפיחיל-האוויר,

שני...במבחןלנויעמודשלאזר,אווירבכוח

לחזקו...".;!וישבמלחמהנגרעשלנוהאווירכוח

כיבהכרה,קדש""ממערכתיצאחיל-האוויר

היובמשימותיווסדר-הקדימותשלוהדוקטרינה

האוויריתהעליונותהשגתנכונות;ועודן

בעודוהאויבשלהאוויריכוחוהשמדתבאמצעות

משימתולהיותלכן,המשיכה,הקרקעעל

ביוניב-5שניםווכעבורואכן,המועדפת.

הפועל.אללהוציאהההזדמנותלוניתנה-1967

שהובילבתהליך,אבן-דרךהיהקדער'"מבצע

שלהמזהיר.ולנצחונוהימים"ששת"למלחמת
כתקפיםהוכחוהחיליתהתורהיסודותהחיל.

מתוםהחלהבנייתם1956,באוקטוברכבר

העצמאות.מלחמת

מקומותמראי
דצמבר(חודשיהתקדמותד"חרמז,אהרוןאלוף1.

חיללתולדותהענףארכיון1950(,ראוני-9491

כוננות.אחה"א)להלן;(האוויר

למורשתהמכוןארכיון7.9.49,בן-גוריון,ומן'2.
אב"ג).להלן:(שדה-בוקרבן-גוריון,

שלהמטה-הכלליבישיבתידין,יגאלרא"לדברי3.

ישיבהחיל-האוויר,מטהעםלישראלהגנהצבא
ישיבות.-אחה"א21,עמוד9.12.49,ב'

10.עמודשם,שמשוני,דניאללהקראשדברי4.

שם,מ-10.12.49,ד'בישיבהבן-גוריוןדודדברי5.
24.עמ'

אישייםמכתביםרמז,לדודרמזאהרון6.

התכתבויות.-אחה"א3-15.12.50.

עבודההישראלי",חיל-האוויר"גורדון,שמואל7.

1987.אוגוסטלאומי,לבטחוןהמכללהבמסגרת
8.עמ'.

תל-(הצנחניםשלההיסטוריהמילשטיין,אורי8.

133-128.עמ'א',כרך1985(שלגי,אביב:

28.4.53,ומטה",פיקודמבנה"לסקוב,חייםאלוף9.
התכתבויות.אחה"א

שם.10.

Ptthlicט-cc(ll-l~טטוו'ול)ק.,4.()(1ק,יוטוי:יע.11.
יין)(יחיט~תיי;וייןיין;Halllחיוי.י".א.25,.
ו(1ו/9אי9",37ו]ייי'יו/0.

מפרשיות-בעלטההמריאוהםקגן,בנימין12.

דבר,תל-אביב:(הישראליחיל-האווירשלהרכש

259-254.עמ'1960(,

שמשונידניאלאל'משלתפקידו"לדיין,שמשוני13.
הביטחוןלשרטולקובסקי30.6.54,נצה"ל',

9.7.54,לטולקובסקי,דיין8.7.54,לבון),פנחס(
התנתבויות..אחה"א

אשג.14.7.56,29.7.56;27.10.54;בן-גוריון,יומן14.

הצרפתיםעםקשר"נאמן,יובלפרופ'מיל')(אלימ15.

307-306,מערכותסינל',במערכתוהבריטים

48-38.עמ'1987,ינואר1986,דצמבר

פליקלאודבמזה"תהמלכותיחיל-האווירמפקד16.
מפקדתאלsirMarshul,(Airטהו)טו)חווטיו(

אוג()א(ו,2.8.1955בלונדון,חיל-האוויר

ק..".)(Defe.7/206וו.א.45בלונדון;
מ-2.8.55.שם,לדיקסון,פלי

היםדיקסוןויליאםחיל-האוויר,מטהראש

ליאק26.8.55.פלי,אלWilliam),ו)ן051ח

.וא8/1895/4

תל-אביב:(אוטובייגרפיה-דרךאבנידיין,משה

בר-זוהר,מיכאלוכן167-164.עמ'1976(,עידנים,

עמ'1977(,עם-עובד,תל-אביב:(ג'בן-גוריון,

וז4511-65.

שם.דיין,
אבנידיין,וכןאב"ג,21-24.10.56,בן-גוריון,יומן

56סואץעברון,יוסף261-255;עמ'שם,דרך,

131-103.עמ'1986(,מודן,תל-אביב:(חדשבמבט

עם-הספר,תל-אביב:(סינימערכתיומןדיין,משה

97.עמ'1967(,
אב'ג.10.12.56,בן-גוריון,יומן

ך8/598.

המטותראשיבישיבתשליאווירמרשלדברי17.
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