
ערנבירותהפצצת

קרקע-עיראקייםטיליםשלללא-אבחנהירי
במהלךבישראלאוכלוסיןמרכזילעברקרקע

ליריהאפשריותוהתגובותהמפרץמלחמת
שלהיעילותאודותהדיוןאתשובהעלוהזה

אוכלוסייהשלמרכזיםעלהאווירמןהפצצות
אזרחית.

האווירחילמטוסיתקפוההתשהבמלחמת
בהקפדהנבחרואך-מצריםבעומקמטרות

אוכלוסייהונגדבלבד,צבאיותמטרותרבה
על-קוליים.ייבומים"רקהופעלואזרחית
האווירחילתקףהכיפוריםיוםבמלחמת
נבחרואזגםאךבסוריה,אסטרטגיותמטרות
למאמץישירבהקשרביטחוניותמטרות
הצבאי.

היחידההמלחמההיתההעצמאותמלחמת
הופעלושבהישראל,מלחמותבתולדות
אזרחיותמטרותנגדהאווירחילמטוסי

רבת-עמוןקהיר,-ערבבבירותמובהקות
בירותלתקיפתתכנוניםעם-ודמשק
ובגדאד.ביירותכמונוספות,

אתהללו,ההפצצותאתסוקרהמאמר
קבלתתהליךאתמטרתן,אתלהן,הרקע

.הישגיהן.ואתמימושןאתההחלטות,
ההתייחסותהמלחמה,שלבהיסטוריוגרפיה

הממעטיםישקוטבית.הללולהפצצות
אחריםמוחלטת.התעלמותכדיעדבחשיבותן

מן"ההפצצותבביצועורואיםלהפריז,נוטים
אולם,העצמאות".מלחמתשלהנסים

תוך-בהרחבההללובהפצצותהעוסקים
שלחלקובתיאוראובכלל,במלחמהעיסוק
בתיאורמתמקדים-בפרטהאווירחיל

עצמן.הגיחות

מתקיפותלייחדניתןמהאוויראסטרטגיותתקיפות
והברורהפשוטהאופןן.אופניםבכמהאחרותאוויריות
תקיפותהתקיפה:טווחהנוהפשטני,גםאךמכולם,

לקווימעברארוכות-טווחעומקתקיפותהנןאסטרטגיות
תקיפההתקיפה:מטרתלפילהגדירןניתןעצמה.החזית

להגיע-המלחמהמהלךעללהשפיעבאהאסטרטגית
אפשרכן,הקרב.בשדההטקטילהישגמעברלהישג
יעדאלאאויב,כוחותלאהנתקפת:המטרהלפילהגדירן
רקולאערך","לנגדתקיפה-האויבבמדינתתשתית

כווה."נגד

למדינתערך'"מהוויםאסטרטגיתלתקיפהיעדים
שפגיעהכבדה),ותעשייהדלקכמו(חיוניותמערכותהאויב:

נמלי-יםתחבורה,יעדיהצבאית;ליכולתתזיקבהן
הקרבשדהלבידודתביאבהםשפגיעהונמלי-אוויר,

האויב.מדינתולבידוד

ענייננועיקרהואאסטרטגייםיעדיםשלשלישיהסוג
שלהמטרהממשל.ומרכזיאזרחיתאוכלוסייהמרכזי-

לאויב,מסרלהעבירבעיקר,היא,הללוהיעדיםתקיפת
האזרחי.ובממשלבצבאההחלטותמקבליעלולהשפיע

מרכזישלנקודתיתתקיפהבאמצעותלבואיכולהמסר

מתוךאזרחיתבאוכלוסייהבפגיעהאועצמו,השלטון
ברוחלפעולההחלטותמקבליעלילחץשהציבורכוונה
המסר.

שלמהירלסיוםללחוץמכווןלהיותיכולכזהמסר
גמול,כושרהפגנתתוךהסלמהמפנילהזהירהמלחמה,

האויב.שעשהדרמטית,פעולהעלכנקמהאפילואו

עםבבדבדהחלוהאויבבירתעלאוויריותהפצצות
הצבאית.התעופההתפתחות

כברגרמניותאווירספינותעל-ידיהופצצהלונדון
באירופה.אחרותבירותגםהופצצוובהמשך1915,בינואר

במוראלהפגיעהאולםמאוד,מועטהיההממשיהנזק
-מצייןפולסיותר.הרבהמשמעותיתהיתההאוכלוסייה

האוויר.חיללתולדותהענףואש*
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העצמאותבמלחמת

לשישיזאבסא"ל

נוכחאיתןלעמודהיטיבהשכהבאוכלוסייה,"
נתגלתההמלחמה,שלוהמחסורהאבדותהלחצים,

העיתונותרוחם,נפלהרבים...מפתיעה,חולשה

דעתההוסחההממשלה,הממשלה,נגדמזעםרתחה
ווביצהו".2העיתונותזעםמחמתמתפקידיה

במלחמתהאווירמןהבירותתקיפתזאת,למרות

במלחמה,האוויריתהפעילותכללכמוהראשונה,העולם

השאר,ביןהביא,והדברמאוד.מוגזמתלהערכהזכו

זרועשלבמעמדההאינטנסיוויתהתורתיתלהתעסקות
ובתפקידה.האוויר

האוויריתהעוצמהבתחוםהוגי-הדיעותמביןהחשוב

האיטלקיהגנרלהיההראשונההעולםמלחמתלאחר
המטוסמתפקידוהערכת-היתרההתפעלותהאוד.3ג'וליו

ביןההבחנהאתשביטלהראשונה,העולםבמלחמת

הנחות-יסודשתילקבועדואהאתהביאולעורף,חזית

לתפיסתו:כבסיס

אמצעיואיןלהתקפה,האידיאליהנשקהנוהמטוסא.

נגדו.יעיל

שלמרכזיםהםהמטוסלהפעלתהעיקריהיעדב.
במישורתוכרעהמלחמהאזרחית.אוכלוסייה

אתישברואסטרטגיותהפצצות-הפסיכולוגי

להילחם.האויברצונןואתהאויבאוכלוסייתמוראל

השלושיםשנותבאמצעבספרדהאזרחיםבמלחמתכבר

ברצלונה,ובאמינותה.דואהתורתשלבעוצמהספקהוטל

למעלהפעמים,כמהמהאווירהופצצההרפובליקנים,מעוז

מוראלאךימים,תוךנהרגואזרחיםאלפיםמשלושת
גבר.התושביםמריאדרבא,התמוטט.לאהאזרחים

פרולוגמעיןבספרדהמלחמההיוותההזהבתחוםגם

רחבובהיקףאומצהשבההשנייה,העולםלמלחמת

וביניהם,אוכלוסין,מרכזיהפציצימטוסים-דואהתורת

ההפצצותהשפיעומידהבאיזוויכוחקייםבירה.עריכמובן,
אולםתומחלנה4,במדינותהייצורכושרעלהאסטרטגיות

ההפצצותובעיקרהאוכלוסין,מרכזיעלההפצצותלגבי
בעלות-הבריתוהפצצותלונדוןעלהגרמניםשלהמסיוויות

חד-משמעותיות.המסקנות-ברליןעל

ראהה"לופטוואפה",מקציניחלקהמלצותלמרות
המלכותיהאווירתילעלאוויריתעליונותבהשגתהיטלר
האווירחילשלהראשונהמשימתואת(RAF)הבריטי

מרכזיעלהטרורהפצצותתפיסתאתדחההיטלרשלו.
אופציהלעצמושומרכשהואוארשה),נוסח(האוכלוסין

רקלונדוןעלהטרורהפצצותהופעלובפועל,להפעילה.

אתהפציצושהבריטיםלאחר1940,בספטמברמשבעה
זולונדון.פרבריעלגרמניתלהפצצהבתגובהברלין,
אוכלוסיןמרכזעלאסטרטגיתבהפצצהלסכנהדוגמה

האויב,שלעמדתולהקשחתלהביאעלולההיא

ובלתי-צפויה.חריפהולתגובהלהסלמה

ראשדאגלונדוןעלהגרמניותההפצצותתחילתעם
אתלונדוןתושבייאבדופןצ'רצילוינסטוןהממשלה

קשות,נפגעההאוכלוסייהקרה.לאזהאךעשתונותיהם,
נשברה,לאבריטניהאךלעתים,ירודהיההמוראל

מההפצצותהושפעושלאכמעטהצבאיםוהמהלכים
ןודנול5.עלהמאסיוויות

מולגרמניהעריעלההפצצותלגביגםהמצבהיהכך
ככישלון-המלחמהאתשיקצרודואה,שלה"ביטחוד'

בהפצצותשעמדהטוקיו,אוכלוסייתלגביגםוכךמובהק.
גרעינית.בפצצההשימושלאחררקונכנעהמסיוויות,

הפצצותשל-הללולאירועיםכיחשוב,לענייננו
עדיםהיו-בירהערישלאוכלוסיןמרכזישלמסיוויות

חלקנטלויותרשמאוחרהיישוב","מראשיאישים
בן-דודהעצמאות.במלחמתהרלוונטיותבהתרחשויות

העצמאות,במלחמתהביטחוןושרהממשלהראשגוריון,

להפצצותעדוהיה1940,שלהשנייהבמחציתבלונדוןשהה

חוויה"היתהבן-גוריוןעלה"בליץ'השפעתעליה.הכבדות

רבות,לשניםרישומהבו.שהותירהמסעירה,נפשית
והמדיניים".הצבאיתתפיסתועצםעלעמוקותוהשפיעה

העצמאותבמלחמתהישראליהאווירחילצמרתגם
שלהאווירחילותיוצאיעלככולהרובהבנויההיתה

האסטרטגיותההפצצותאתהכירואלהבעלות-הברית.

הלכה-למעשה.גרמניהעריעל
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;'האויב.מדינותבעומקאזטרטגיו]במטרותנים-ראש.תכנונים-בניותת
ליגאל)..'..((אוויר;שירותמזהשהו1948במארסתביטחו'תיקאתבן-גוריודודקיבל'161כמברבז

שירות'וחהכוחויזתלפ,ו)י"מראש)ו?ם,תכידין,או!ומד,החלנידלתכניסתועםו-ית.;ה'וכנותבג

,.האוו'ב(וירוןנהתף:ויןה(((ה"סמ..-האוולרצוי.ולהתכונןהמג,",אתלהכירכדין;ןהבינואינוי

י.שוויהכקיד'ז,ביןה:ר?ז)מהרןהופגד*שעל'שכלן.כאלהוביניהםתזנ,רים,כמהלוכנוהלבקשתו,

ם)4אוכלוסייי'ןל'ריכוזמקומיתבשיןעו,נולותפ"גם'47באוקטוברב-23האו.ירי.לתחו"התייחסותגם
שלהירמזמפו-טתשלאהרןקהר'לב'-גוריוןהוגפה

)'

ז,אובלבד,הארץבגבולות..מרובהאםאזכוראיןכי
הכותרתתחתמופיעיםאחרבמסמךערב).במדינותו'כיציינו,הםבארץ".'יהודייריאוכחשמ'ר,'לה;מת

שלהצבאייםהתעופהשדות-לסטרניגיתו;פצצה"להפעמו!האפשרוייתא-תיים.:ביןמנציציםלרגוש
צבאייםומתקניםמחסניםמחנות,גםכמוערבמרינותגנ'ושמיר,דרמזאליבא,;תה'היהוי'1האווהכוח

םירחא".8בהגבלות)!(אימההטלתעונשיןפעולר"טלמשימה

אזכור,איןאוכלוסיןומרכזיאזרחיותמטרותלתקיפתהמשפטמאחוריכמסתתווהסברפירוטשאלמרות
דנולאשלבאותועדכיההשערה,אתלחזקיכולוהדברלפגועיכולתלבנותהצורךגםבחשבוןנלקח-הזה

בצ'כוסלובקיהזאטץבבסיסמוויאנשיטהרתעל817צוות



כיעדערב,בירותבהפצצותהאווירשירותבמפקדת
קיימת.היתהלכךהמודעותכיאםעצמו,בפניאסטרטגי
1948,במהלךלהתארגןשהחלהאוויר,שירותמודיעין

כחלקהאויב,בירותעלגםמטרהתיקיובנהמידע,אסף
בתחומיערבייםיעדיםעלמטרהתיקישלשלםממערך

השכנות.והמדינותארץ-ישראל
לתחומימעברגםיימצא,באשרהאויבשתקיפתלמרות

לתפיסההיסודמאבניאחתהיתהארץ-ישראל,
בנושאעיסוקנמצאלא-בן-גוריוןשלהאסטרטגית

ערב.צבאותפלישתעדבן-גוריוןדודשלהמלחמהביומן
ודחופותדוחקותבעיותבפתרוןעסקבן-גוריוןכיייתכן,
נימוקים,שלאחרתקבוצהשהשפיעהאפשראולם,יותר.

המוסריהשיקולומעשיים.מוסרייםביסודותהטמונה
הראשוןהקרבן-אזרחיתבאוכלוסייהמכוונתפגיעהמנע

בעיקרבירה.עריעלאוויריתהפצצהשלוהבלתי-נמנע
עליונותהיתההאויבשלהאווירלחילותמעשית,כאשר,
לפעולותלהביאעלולהבבירותיהןפגיעהפןוחששוברורה,
הרעיוןלהתגונן.ממשיתיכולתללארחבות-היקף,גמול

אחראסטרטגיבעיקרוןהתנגשערבבירותאתלהפציץ
החששועם-לאבדותרבהרגישות-בן-גוריוןשל

השנייה,העולםבמלחמתלונדוןלתושביבניגודכיהסמוי,
לאהומוגנית,ולאצעירהכחברההארץ,אוכלוסיית

כאלםבהפצצותתעמוד
המדינה.הקמתעלההכרזהעםהזההחששמגיעלשיאו
היפציצו":1948במאיבארבעה-עשרביומנורשםבן-גוריון
כ"יתל-אביבאתהלילה

בבוקרלמחרתכברקצר.זמןתוךניתנההתשובה
ואתתל-אביבבצפוןשדה-דבאתקרבמטוסיתקפו
חילתקףלמחרתהנגב".טייסת"בסיסניר-עם,קיבוץ
מטוסיםעקרון.שדהואתתל-אביבנמלאתהמצריהאוויר

גרמולאאךבצפון,יישוביםתקפווסוריםעיראקים
מצרייםמטוסיםותקפבמאיבשבעה-עשרמהותיים.נזקים
בכפר-סירקין.,יהתעופהשדהואתדבשדה-את

הואדו-ערכית:הראשונותלהפצצותבן-גוריוןתגובת
ומהעדרתל-אביבתושבישלהעמידהמיכולתעודד
הזהירבמאיובשישה-עשרעשתונות,ואבדןפניקה

לאכיערב,מדינותאתבערביתישראל"קול"באמצעות
ן2.ריוואהמןמופצצותלהיותעלולותהןוגםינוקו,

היתהמבחינתנו,ביותרהמשמעותיתולפינךקטלנית,
1948:במאיבשמונה-עשרתל-אביבעלהמצריתהתקיפה
איש42דבר;לכלאזרחייעדהמרכזית,התחנההופצצה
צבאייםלמקורותגישהבהעדרנפצעהממאהויותרנהרגו

כנגדזוטרורהפצצתשלמטרתהברורהלאמצריים
אז,עדהיהודית.המדינהשלהלא-רשמיתהבירהאזרתי
יעדיהיויותר,מאוחרהאוויריותהתקיפותבמרביתוגם

העריכו,שבהםתעופה,שדותובעיקרצבאיים,המצרים
להגשיםבאוובכך-האווירשירותמטוסיפרוסיםכי

עליונותהשגת-דואהבתפיסתהעליוןהעקרוןאת
בבסיסיו.האויבמטוסיהשמדתבאמצעותאווירית

תוצרהיתהלאאם-המרכזיתהתחנהבהפצצת
לראותאפשר-טייס-מבצעשלאומתכנן,שלטעות

ראייתדואה:בתפיסתהאחרהעקרוןאתלאמץניסיון
הפצצתשלהעיקריכיעדהאזרחיםומוראלהעורף

המטוסים.
מרשימתמחקותל-אביבעלהמצריותההפצצות

המוסריתהדילמהאתערביותבירותהפצצתנגדהטיעונים
החששגםבעולם.הקהלדעתמתגובתהחששואת

מומשה""כזושהתקפהלאחר-פחתחריףאווירימגמול

יעדיםלהשיגכדי-להגיבהצורךגברבו-זמנית,כבר.
מוראלאתלהעלותוכדיהרתעה)(ומדינייםצבאיים

הימיםרקעעלבעיקרגברהזההצורךהאוכלוסייה.
ערב.צבאותפלישתמאזהיישובעלשעברוהקשים,
טכני:היהמאי,חודשבסוףשהשתנההמרכזי,הנתון

תובלה,מטוסעקרוןתעופהלשדההגיעבמאי21-20בליל
עודהגיעומאיסוףועדמפורק,מסרשמידט.'"מטוסובו

צ'כיםטכנאיםטייסים,מפורקים,מטוסיםשמונה
כמהשמנההאוויר,חילשלהכוחותלסדרופצצות.מ
בראשונהלהצטרףעמדשונים,מסוגיםקליםמטוסים
אסטרטגיות.מטרותלתקוףיכולשהיהקרב,מטוס
בפנימאיב-24כשהציגלבן-גוריון,אפשרזאתכל

בהלשלב-שלוהאסטרטגיתהתכניתאתהמטכ"ל
בירותתקיפתשבמרכזןהאוירלחילמהותיותמשימות
ערב:מדינות

לבנון,לרעוץהמכוונתלהתקפהלעבורהצעתי..."
בנגב...מעמדלהחזיקעלינווסוריה.עבר-הירדן
בעזרת-הדרומיהלבנוןכיבושתפקידומקלף...
מהים..,גםנפציץביירותוביירות.צידוןצור,הפצצת

רבת-אתולהרוסלהפציץצריכהשלנוהאווירייה

היאהערביתבקואליציההחלשההחוליהעמון.
רבת-עמון,אתונפציץהלגיוןכוחכשנשבורלבנון...

אםנופלת.סוריהואזעבר-הירדן,אתגםנחסל
פורט-סעיד,אתנפציץ-להילחםתעיזעודמצרים

ונעשה-המלחמהנגמורוכךוקהיר.אלכסנדריה
י4."םראואשורמצרים,עםאבותינושלהחשבון

נקודות:כמהבולטותהדבריםבהצגת
לא-וההצהרתייםהקיצונייםניסוחיולמרותא.
תקפושמטוסיהמצרים,דווקאבן-גוריון.אתהנחהנקם
רקזאתוגם-אחרונהלהיתקףתוכננהתל-אביב,את
היעדערב.מדינותשארלפוללאחרלהילחםתמשיךאם

הערבית.בקואליציההחלשההחוליהביירות,הואהראשון
העריךבן-גוריוןהאווירי.הכוחבעוצמתהאמונהב.
דיכאילו-דואהשלמבית-מדרשובניסוחיםכמעט-

ובראשןלבנון,עריהפצצתבאמצעותבעורף,בפגיעה
השתתפותאתלבלוםהנוצריםאתלהניעבכדיביירות,

תביארבת-עסוןהפצצתוביבמלחמה;לבנוןצבא
עבר-הירדן.ל'חיסול"

בתקיפהולאהרס,שמטרתןהפצצות,בסדרתמדוברג.
פגיעהבמובהקאלאצבאיות,אינןהמטרותחד-פעמית.
י5.תיחרזאבאוכלוסייה

הפתעה:לנצלישכיהאוויר,חילאנשיטענולעומתו,
המטוסיםיתקפומסרשמידנו'"מטוסיחמישההרכבתעם

התעופהשדהאתלמצרים,ידועלאשקיומםהללו,
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מהיתקלותלהימנעבדיבלילה,שתתבצעעדיףואולי

בלילהבמאיב-28האווירמןביירותתקיפתעוין.במטוס

ארוז"מבצעפקודתבמסגרתיוםבאותועודשולבה

מטכ"ל/ארםשהפיץבגליל,הערביםמוללהתמודדות

הוגדרההמבצעהכלליות.שלהמטרותביןהצפון.חזית-

י6/ךונבלהכוחותשלהלחימהרצוןאתלערער"-כמטרה

שלהראשונהההפעלההיהדבר,שלבסופו
ביירות.נגדולאאל-ערישנגדהיתהלאה"מסרשמידנו'

הידיעותהגיעואזבמאי.29בשבת,רקהסתיימההרכבתם

אבידן,שמעוןבלחץלאשדוד.בסמוךהמצריםשיירתעל

שהיוהמטוסים,ארבעתהופנוגבעתי","חטיבתמפקד

עלאחדמטוסאבדבתקיפההמצרים.לתקיפתמובנים,
מטוסישלהכוחותמסדרחצינפגע.נוסףמטוסטייסו.

המטוסיםאתלהפעילהרעיוןשימוש.מכלליצאהקרב

נגוז.ביירותונגדאל-ערישנגד

ראשונההפצצה-רבתשעמון
ערביתבירהשל
התעופהשדהאתמצרייםספיטפייר'"תקפובמאיב-22

על-ידיעדייןמוחזקשהשדהידעו,לאהמצריםערמת-דוד.

התקיפהלאחרקצרזמןהבריטי.המלכותיהאווירחיל

הבריטיםהכוחותמפקדמקמילן,גנרלשליועצוהתקשר
ב"הגנה"שלוהקשראישסלומון,יעקבלעריךבחיפה,

לישראל,אל-אזהרהבאמצעותולהעבירוביקשבחיפה,

בשדהלפגוענגדה,האוויריותההפצצותעלכתגובה
אךמוחזקהשדההבריטי,לדבריברבת-עמון.התעופה

אחרים.מטוסיםבוואיןהמלכותי,האווירחילורק.על-ידי

וטרחיעדכן;-במצבישתנהאםכיהבריטי,הבטיחעוד
התעופה,שדהאתרק"כוללתהתייחסותוכילהדגיש,

אתלהעבירמיהרסלומוןערידעצמה".העיראתולא
י7.ל'לטמלהשדר

להפציץהחלטנו"ביומנו,בן-גוריוןרשםבמאיב-31

ברור.אינושהקשרההחלטה,-וקהיר'עמאןאת][
בעדיפותכמטרהאצלונתפסהקהירלפחותכאמור,

ככלטמונה,להחלטהסיבהמהאוויר.להפצצהאחרונהאהרןאלוףעםהאווירחילבמטהמשוחחבמרכז)(איםראשידין,יגאלאלוף
בן-גוריוןנועד311800בשעהיום.אותובאירועיהנראה,ידין.מאחורינמצאטולקובסקין7למימי".דסק

ישראלתסכיםהאםלבדוקשבאברנדוט,הרוזןעם
האילםשלהביטחוןמועצתהחלטתלפי-להפוגהבאל-עריש,שבונערכומטוסי'שפיטפייריומטוסיתובלה,

ברנדוטיצאבן-גוריוןעםהשיחהבתוםביוני.ו-2בליל-סען,ןעקר~נוההתמודדוכאןבישראל.מטרותשהפציצו
שעמדההערבית,הליגהשלהמדיניתהוועדהאתלשכנעפגיעה-להכרעהבמטוסיםלגבי,רימושדואהבתפיסת
עם312000בשעהנפגשגוריוןבן-להפוגה.בהסכמהלדוןבאמצעותבשמיםשליטההשגתמולהאוכלוסייהבמוראל
מצבדריחלושמסרוהצבא,שלהבכיריםהמפקדיםהקרקע.עלבהפתעתוהאויבשלהאוויריכוחוהשמדת
שתילאחרישראל.למדינתחיוניתההפוגהמעודכן:ביניים.דרךלמצואניתןכיבן-גוריון,שוכנעדיוןלאחר

שמטרתהערב,בירותהפצצתעלהחליטוהללוהפגישותשישי,ביוםלהסתייםעמדהמסרשמידטף'"שלושההרכבת
הערבייםההחלטותלמקבלימסרלהעביר-ברורהיתקפוה"מסרשמידטי'כיבמא;,ב-26נקבעבמאי.28

אתלאמץמהרובלתי-צפויה:כוחהפגנתבאמצעותלילהובאותובאל-ערישהתעופהשדהאתשישיביום
כוחותכאמור,זקוקים,היושלה(ההפוגהעלההחלטהמעבר-באל-ערישהתעופהשדההפצצתביירות.את

עת).באותהצה"לבשליוםבאורלהתבצעחייבת-ההפתעהלחיוניות
מידעהעדרבשלייתכן,-קהיר?אתגםתקפומדועהפצצתזאת,לעומתבמטוסים.בפגיעהבדיוקהצורך
-הערביתהליגה"שלהמדיניתה"ועדהתתכנסהיכןנקודה;מטרתשאינהכיווןבלילהלהיעשותיכולהביירות
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נתפסהקהירשהפצצתכיווןואוליבקהיר;אוברבת-עמון,
בגללבעיקרההפוגהבענייןחיוביתלהחלטהכמסייעת

להפוגה.העיקרייםהמתנגדיםהמצריםהיות
בהעדרהזה.במועדקהירהותקפהלאדבר,שלבסופו

סיבותשתילכךהיוכילהעריך,ניתןחד-משמעי,מידע
המדינית"היוועדההתכנסותמקוםעלמידע-לפחות

קהירעלאוויריתתקיפהלממשמבצעיתואי-יכולת
מבחינת(האווירחיללרשותשעמדוהמטוסים,באמצעות

בעיקר,-איומיםעםלהתמודדותוהיכולתלמטרההטווח
המטרה).מעל-ומ'מתותחים

מקרהבכלנפלהרבת-עמוןאתלהפציץההחלטה
המריאויותר,מאוחרשעותכשש312000.שעהלאחר
מקוצריםובתכנוןבנוהל-קרבלממשההאווירחילמטוסי
בטלפוןהאווירלחילכנראה,הועברו,ההנחיותביותר.
בכתב.פקודותללא

תל-אביב"טייסת"-א'טייסתעלהוטלההמשימה
גיחותביצעווטייסיהקלים,תובלהמטוסישהפעילה-

נבחרולמשימההארץ.אזוריבכלרבותליליותהפצצה
מטוסישני-הטייסתשלביותרהכבדים""המטוסים
ואישטייסנבחרומטוסלכלי8.'הזננוב"ומטוסראפיד""

ידניתיטיל-מטילןובעיקרנווט,שישמשנוסף,צוות

המנוסיםנבחרולמשימההמטוס.לדלתמבעדהפצצותאת
שדה-דב.מפקדסניור,בוריסהטיסה"בוננזה"אתביותר.

שביצעבמטוס"דקוטה",שימושנעשהלאמדועברורלא
ייתכן,ארץ-ישראל.בתחומיהפצצהמשימותשבועבאותו

ה"דקוטה".שלהדרום-אפריקניבמקורטמונהשהסיבה
המלכותי,האווירחילבוגרמנוסה,טייסאימברג,בנימין

הטיסטול-כרם,מהפצצתלכןקודםשעותכמהשחזר
בחברתלטיסהראשיהמדריךברייר,אוריראפיל"."
הטיסלסדום,מטיסהלכןקודםקצרזמןשחזראווירוך',"
אחר.ראפיד'"

ובהכרתהתרגשותתוךרבהבסודיותבוצעהתדריך
מפותהוצגוהמבצעיםבפניהמבצע.שלהרבההחשיבות
אינוהיעדיםפירוטהעיקריים.היעדיםוסומנוותמונות,

המלךארמוןכיברור,השונותמהעדויותאךברור,
המטרהנקודה.מטרת-ראשיתמטרההיהעבדאללה

האוויהחיללצמרתלפחותהיה,שברורלמרותנבחרה
מהאווירנקודהבמטרתלפגועשהסיכויולמבצעים,

ובעצם,אפסי;ידנית,המושלכותפצצות,באמצעותבלילה,
ולזרועיכולתלהפגיןשמטרתהשטח,בהפצצתמדובר
לאחרחריפותהבמלואשעלתהנוספת,סוגיהאימה.

ברבת-עמון,התעופהשדהמידהבאיזוהיתההתקיפה,

לתקיפה.יעדהיההמלכותי,האווירחילעל-ידישהוחזק
במכתבהאווירחילשלהמודיעיןקציןטעןהתקיפהלאחר
למבצעיםנמסרובתדריךכיהמבצעים,לקציןכועס

התעופה','ןבשדהלרעהלנגועחד-משמעיות"לאהוראות

למגבלהמודעיםהיולאכיקראה,המבצעיםמעדויותאך
להחלטיותה.לאובוודאיזו,

0435בשעהתקלות.ללאעברהלרבת-עמוןהטיסה
אחת.כלק"ג25שלתבערהפצצותראפיד'.עשר"הטיל
חלקןפצצותיו,אתה"בוננזוו'הטילכךאחרדקותעשר

מטוס"ראפיד'השליםבוקרלפנותובחמשתבערה,פצצות

ההפצצה.את
ק"ג.כ-725שלכוללבמשקלפצצות24הוטלוהעירעל

ליקוייםעקבהתפוצצולאהמאולתרותמהפצצותחלק
תדהמהעוררושםבלונדון.לבדיקהנשלחווהןבמרעומיהן,

העירהאלתור.תוצר-שלהםהמשונההמבנהעקב
בבת-האורותכבודקותמספרלאחרורקמוארת,היתה

מ'מ,אשנורתהלאמואר.נותרהתעופהשדהורקאחת,

בתל-אביב.לבסיסםפגיעהללאשבווהמטוסים

למפקדתהמודיעיןהעביר1948,ביוניאחדלמחרת,
המלכותי,האווירחילשללמברקהאזנהדר"חחיל-האוויר

התקיפהסיכוםאתוכלללחיפה,מרבת-עמוןשנשלח
בשעותאתמולהותקפהRAFבסיס].[תחנת..."

ואחתהמחנה,בתחוםנפלופצצותשלוש03:00-03:15.
העירעלהשנייהבהתקפהאבדות.היולאלו.מחוצה

בשדהאיש.שלושיםונפצעועשרהנהרגורבת-עמון
מסוגמטוסיםושניאחתלמטוס]מכונהנהרסההתעופה
אחד'.מחסןנחרבכו,כמונפגעו.אנסון

מבניםנמהנפגעוגםביהוסיף,יותרמאוחרדיווח
מגוריבשטחנפלופצצותכמההתעופה.שדהבשטח

לארמוןבסמוךחלקןרבותפצצותנפלובעירהמשפחות.
ךלמה.10

עלשהוטלהשהמשימה,היתה,האווירבחילהתחושה
הטקטיבהיבטלפחות-והמטרהבמלואה,בוצעההחיל,

הוכחה.והיכולתהושגה:-
סקרבעבר-הירדן,בריטניהשגרירקירקבריד,אלק
להמעיטנטהאךהישראלית,ההפצצהאתבפירוט

כיאם-עצמוועליוההחלטותמקבליעלמהשפעתה
התומךהוא,דווקאכיעבדאללה,המלךשלצערואתציין

תופצץבירתוכיזכה""בהפוגה,ערבשליטימכלהנלהב
אוביקטיווייםנימוקיםכיבספרו,טעןקירקברידמהאוויר.

למפקדיםגרמה-רבת-עמוןעלההפצצהאי-יעילות-
כאלו.הפצצותביצועעליותרלחזורשלאהישראלים,
הבריטיםשלהחריפהמהתגובההתעלםקירקבריד
להפצצה.ת.

שעותכמה(בחיפההתעופהשדהלמפקדבמברק
התעופהשדהאתתקפוהיהודיםכינקבע,התקיפה)לאחר

מטוס,בכללירות"והוצעתחילה",בכוונה"ברבת-עמון
הכןמצבעלולהכריזהלילה,שעותכלבמשךזוההשלא

עת.בכוננותבאותההועמדובקפריסיןבשדה-התעופה".
להפציץמוכנים-ברקטותחמושיםמטוסי"ספיטפייר"

הבריטיהצבאיהמפקדבלחץורקבארץ,תעופהשדות
נ2.המישמהבוטלהבארץ-ישראל
ב-22מאזהרתםישראלהתעלמותעלזעמוהבריטים

בריטניהקונסולמריוס,התקשר011000בשעהכברבמאי.
ואזהרהחריפהמחאהלהעבירודרשסלומון,לעירדבחיפה,

כלנשמיד"בריטי,יעדעלכזוהתקפהתישנהאם-
בפלשתינה".מקוםבכלהקרקע,עלאובאוויר,יהודימטוס

הצבאית,במערכתהרצינותבמלואהתקבלוהאיומים
המבצעיםגורמיאתלעדכןחשהאווירחילומודיעין

בעתידאלוכגוןשפעולותלחשוש,יש"כיבהערכתו,
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נוחהאמתלהלשמלץיכולותבריטיימןיעדיםוהפצצת

להיזהרישכןועלנגדנו,RAFשלפעולהלהתערבות
אתהכירלאכיטען,בן-גוריוןמלהתקיפם".כפל-כפליים

הבריטיותבתגובותוראהבמאי,ב-22הבריטיתהאזהרה

ברע.23למדינותהגלויהלעזרתםהוכחה

תושביבקרבהמוראלאתהעלוהפצצהעלהידיעות"

שמחתואתלהצניעניסהלאביישובאיש"ישראל.

ןומע-תברמ'.24האוירחילפעולתעלהידיעותבהתקבל

הצלחתעלוהידיעותהזההחשובההישגלמרותאך

רבת-עמוןעלהפצצותבהמשךהטמוןהסיכוי,ועלההפצצה

לא-המלחמה)שליותרמהירוסיוםהפוגההשגת(

העצמאות.במלחמתהאווירמןרבת-עמוןיותרהופצצה

בן-גוריוןבתפיסתאסטרטגיעיקרוןשלמימושהיהזה

החד-הבריטיתהתגובההכוח.במגבלותההכרה-

להכניסעלולהההפצצהעלחזרהכילו,הבהירהמשמעית

011100בשעהזאת.רצהלאוהואהבריטים,אתלעימות
ובן-גוריוןברמת-גן,הביטחוןבמשרדהממשלהישבה

בזמןבוחיל-האוויר.מטוסיפעילותעללשריודיווח

בן-גוריוןשללדידוהאזור.אתמצרייםמטוסיםתקפו

היתהזו-הצפוף)הזמניםלוחעקבהקושילמרות(

רבת-עמון.הפצצתעלהערביתהנקמה

.ההפוגהערבהפצצה-דמשק
אימוץ-מטרתהאתהשיגהלארבת-עמוןהפצצת

שלהאוויריותההפצצותגםערב.מנהיגיעל-ידיההפוגה
לאישראלמדינתבתוךאזוריםעלהסוריםושלהמצרים

רבת-עמון.הפצצתלאחרפסקו

המדינהמועצתשלבישיבההצבאיהמצבאתבסוקרו
והעלהלנושא,בן-גוריוןהתייחסביוני,בשלושההזמנית
רבת-עמון:להפצצתנוסףנימוק

אתננהלהריבשבילנו...מגןמלחמתזוכיאם"
אלאדפנסיביים,באמצעיםלאהזאתהמגןמלחמת

וההתקפהמתמדת,באופנסיבהשאפשרכמהעד
בלבד,היהודיתהמדינהבתחומיתצטמצםלאשלנו

זוהכרזהבלבד.ישראלארץבתחומילאואפילו
לבללפולשיםראשונהאתראהניתנהבוצעה...
ומעלהארץבתחומירקתהיהשהמלחמהיתיימרו,

לרבת-ניתנההראשונההאזהרהארץ-ישראל.שמי

בירתאתהרעיששלנוהאוירכשחילעמון,
הללאדבע".25

בירותזו.תפיסהעםלחלוטיןהזדהההאווירחילמטה

יכולתכהפגנת-להפצצהלגיטימיותכמטרותנתפסוערב
ישכיהכרה,מתוך-הערביםהפצצותעלוכתגמול

רבת-הפצצתגדולה.מוראליתהשפעהכאלולהפצצות

שמימעלהמקומיתהאוויריתהעליונותוהשגתעמון
על-ידימצרייםדקוטי'"מטוסישניהפלת(תל-אביב

ביוני),בשלושהמסרשמידנף'"במטוסאלוןמודיהטייס
כאלו.נוספותגיחותלבצעהחילרצוןאתהגבירו
קצין1948ביוניבשבעהשהכיןלמסמך,הרקעזה

ל'הפצצתמפורטתהצעהובוהאוויר,חילשלהמודיעין

ובעונהבעתשביתת-הנשקלפניהאויבבירותשללילה
בו-זמניתבהפצצהמדוברמאוד.יומרניהמסמךתחא".24

הממשלה.ומשרדיהמלךארמון-המטרה(קהירשל
מחסנים(אלכסנדריהשלהרכבת),תחנת-משניתמטרה

התעופהשדה(ביירותשלוהחשמל),הגזותחנתבנמל
צבאיבסיס-עיקריתמטרה(דמשקושלהנמל)ומתקני

ולבסוף,התעופה);שדה-משניתמטרהלעיר.סמוך
משדדי-בההמטרה(בגדאדמחכרתבראשונה,_

קווימאחורילהטילהמליץהמודיעיןקציןהממשלה).
בהמשך.שיאיימוכרוזים,ההפצצות,,למחרתהאויב

יגבירוהלוחמים,במוראלגםבכךוייפגעוההפצצות,

חילברשותהמלחמה.אתיקצרוואולילעורף,דאגתם
סוגבשל(כזותכניתלממשהיכולתהיתהלאהאוויר

ביטחונועללהצביעכדיבהישאךשהפעיל),המטוסים
להעז.רצונוועלהעצמי

דמשקאתלהפציץהאווירחילנדרשביוניבשמונה
היהלדרישההרקעבן-גוריון.ישירותשהעבירבפקודה,

משמרהירדןבגזרתצרעכוחותשלהקשההטקטיהמצב

לסיועהסוריהאווירתילשלהמסיוויתוההפעלה
שלגיחותכחמש-עשרהיוםמדיערכוהסוריםלכוחותיו.
הפצצתבגליל.אזרחייםיישוביםעלומרביתןמטוסים,
נועדוהסורייםהכוחותעלטקטיותוהפצצותדמשק

המלחמה,טעםאתולשליטיהסוריהלאזרחיגםלהטעים
עמדושבוהצבאי,לחצםאתשירפוכדימסרולהעביר
ניכרים.הישגיםלהשיג

סוגיות:כמהמבחינתנומציגהדמשקהפצצת
9-8בליללהתבצעכאמור,שנועדה,ההפצצה,מדועא.

לפניספורותשעותובוצעההאחרון,לרגענדחתהביוני,
ביוני?11-10בליללתוקףההפוגהכניסת

אובדמשק,להפצצהקונקרטיותמטרותהיוהאםב.
?שטה"בהפצצת"שמדובר

?בו-בזמןנוספתבירההפצצתתוכננההאםג..
?ההחלטהקבלתתהליןהיהמהד.

הוחלט,דמשקאתלהפציץההוראהשהתקבלהלאחר
מטוסעלתוטלהמשימהכיהאוויר,חילבמטהכנראה,

בשלנבחרהמטוסהחיל.בשירותשהופעלדקוטי',"
למטוסיםבהשוואהניכר,במשקלפצצותלשאתיכולתו
תעופהלחברתשייךהיההמטוסא'.טייסתשלהקלים
קלודהטייס(צוותועםונחכרדרום-אפריקנית,אזרחית
מאיתחילתמאזביצעו,השנייםוב).והנווט/קשרדיובל

ואפילוציודבהצנחתבתובלה,רבותמשימות1948

תמורתארץ-ישראלבתחומיערבייםיישוביםשלבהפצצה
האוויר,חיללמטההשנייםנקראוביוניבשמונהשכר.
דמשק.אתלילהבאותולהפציץלהתכונןלהםונאמר
בשביליפולמהסיכוןחששוהםכנראה,סירבו.ליהשניים
שכירי-חרב,זרים,נתיניםבהיותםסוריהשטחבעומק

כנראה,אך,אזרחי.כמטוסהרשוםמטוס,המטיסים
אתלהטיסישראליצוותלהכשירהסכימוהשניים

מח"לאנשישניהיומחליפיהםלמשימתה.ה"דקוטה"

ולסכץסירלמאי:בחודשלארץשהגיעואפריקה,מדרום
מדרום-אפריקה,מוילאישכנווט,הצטרף,ואליהםצ'ימס,

מ4
בצ4_
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מטוסיםבהטסתרקעהיהלכולםסיימון.שסמוקך)הרולד
השנייה.העולםממלחמתעודכבדים

המוכשרדקוטה","כקברניטכץהוסמן""רבהבזריזות
הקבוע,בסיסומחיפה,ביוניבתשעהוהטיסולילה,לטיסות
בפועל,כמתוכנן.פצצות,טונותשנילהעמסתלעקרון
שתוכננה,החימושמכמותמחציתרקבשדהנמצאה

אתלהניעהצליחולאכשהושלמה,התאחרה.וההעמסה
הבא;ללילהנדחתהההפצצההבוקר.לאורעדהמטוס
ביוני.11-10בלילרקבוצעהואכן,

לדמשקמעקרון.ה"דקוטה"המריא110215בשעה
במשךלחלוטין.הוארההעירטיסה.כשעתלאחרהגיעו

והטיליעפים,שלושההמטוסביצעדקותחמש-עשרה
שמוניםשלפצצותשש-עשרהשכללרב,חימושהעירעל
בשעהק"ג.שנישלתבערהפצצותותשעיםאחתכלק"ג

לפניספורותשעות-לעקרוןבשלוםהמטוסשב0435
ההפוגה.כניסת

לפרצותגרמהפעמיםכמהנדחתהשההפצצההעובדה
המקוריהצוותכאילוכידווח,השדה.ביטחוןבתחום
המתוכננתהתקיפהאתחשפושביצעהצוותגםוכנראה

הפיחבו.28בתל-אביבבמועדוניםבילויכדיתוך
המטרות','מצאו"הטייסיםכיביומנורשםבן-גוריון

שניתןהתדריך,?ההפצצהמטרותהיומהאותך'.והפציצו
הסתפקוולמעשהמאוד,כלליהיהביוני,בתשעהלטייסים
הגדולים,המסגדיםאזור-לתקוףשאיןאזורים,בהגדרת

תצלומיהוצגולאהיהודי.והרובעהזרותהקונסוליות
עלכלשהומידעניתןולאמפורטות,מפותאואוויר,
כימראה,הטיסהתחקירתחמושת.מחסניעלאומחנות,
להפציץתפקיד:"הסעיףתחתנרשםשבראשולמרות
באקראיהפצצותהוטלושבפועלהריצבאיות",מטרות
כלקחהדיווח,בסוףהציגוהמתחקרהעיר,עללחלוטין

זריקתשלהשיטהאתלשפרהצורך"אתלגיחה,עיקרי
מסוננתשיטה-לדלתמבעדידניתשנעשתההפצצווד,
לא-מדויקת.ובוודאי

אינםוההשפעתהדמשקמהפצצתהממשייםהנזקים
בדמשקששההקרלסון,רויהעיתונאיחד-משמעיים.

ועלופצועיםהרוגיםעשרותעלדיווחהפצצתה,בעת
עלההפצצההשפעתפסיכולוגית,לטענתו,רבים.נזקים
זושברבת-עמון.מזויותרעודהרסניתהיתה"דמשק
הכוחבעצמתלחזותלסורים,להם,ניתןהראשונההפעם
י..קשמד19בניעלאימתוהטילהדברבביתם.גםהיהודי

נזקיםעלדיבראחדדריחסותרו.המודיעיןדריחות
תושבירובוכירבי',פסיכולוגיתהשפעה"עלאךמעטים,
ההפצצות.יחודשופןלעינמחששמחוץללוןהחלודמשק
תוצאותכיטען,בדמשק,ממקורכנראהאחר,דריח

על-ידישנגרםהפסיכולוגי,הרושםניכרות.לא"ההפצצה

כאלהדבריםתעשואל"והמליץ:מוענו',ההפצצה,

מאוחריומייםבדמשקכשביקרכיסיפר,ברנדוטלמחצה".
באמצעאוויריתתקיפהמפנילאזעקת-שוואעדהיהיותר,

הישראליתההפצצהשיצרההלחץ,פריהיהזההלילה.
לכן.קודםיומיים
עיתוי?באותונוספתבירהלהפציץתוכנןהאם

באחד-עשרלמחרת,רקדמשקתקיפתעלכתבבן-גוריון
להפציץיצאופלאוהוסיף:תוצאותיה,אתסקרהואביוני.
כיבהערה,מצייניםהיומןעורכיהיינשה".30העיראת][
שקבעלהחלטה,בהתאם(קהירלהפצצתשהתכווןנראה,
לפועל.יצאהשלאמאי),ב-31רבת-עמוןהפצצתערב
מקרההחמישה"ועדת"בדיוניצייןאג"ם,ראשידין,יגאל

שלאדמשק,ולהפצצתרבת-עמוןלהפצצתבנוסףשלישי,
אותולגביכימציינת,יאריפש3אניטההפועל.אליצא

נוספים.פרטיםאיןשלישימקרה

ע/7
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בשל-קהירלהיותהיהיכוללאהיעדלהערכתי,

הטווחמבחינתזועירלהפציץהיהשיכולמטוס,העדר
התגובותלאורכיעדסבירהלארבת-עמוןגםוהאיומים.
הלבנוניםמולבחזיתהחמורהמצבזאת,לעומתהבריטיות.

ריכוזיואיתורמטוסיםבסיועמלכיהעלההתקפות-

אתמחזק-פלישהבמגמתלגבולמצפוןכוחות

דמשק,עללהפצצהבמקבילעת,באותהכיהאפשרות,
ברורלאביירות.אתלהפציץהאפשרותמחדשהועלתה

עקבקרהזהכיייתכן,זו.תקיפהמומשהלאמדוע
באחד-עשרההפוגהוכניסתדמשקבהפצצתהאיחור

בבוקר.ביוני

עקרוניותסוגיותכמההשטחפניעלעלובהפוגה

הוקמהזוובמסגרתהביטחוני,המאבקהובלתבתחום
רלוונטי,לענייננופתרון.דרכיעללהמליץהחמישה"ועדת"

אתגםאים,ראשידין,העלההוועדה,בפניבטיעוניוכי
כחלקערבבירותהפצצתבענייןההחלטהקבלתתהליך

המטהעםהביטחוןשרשלבקשריםהלא-תקיןמההליך
לונודעדמשקלהפצצתההוראהעלכיטען,ידיןהכללי.

האווירחילשלהמטהראשכאשרובעקיפין,בדיעבדרק

הטייסים.לתדרוךנוסףעזרוחומרמפותממנולבקשבא

למטהישירותמבן-גוריוןעברהההוראהדידין,אליבא
המבצעים.ואגףהכלליהמטהדרךולאהאוויר,חיל

ענייןערבבירותבהפצצתראהלאכיענה,בן-גוריון

ההחלטהולכןצבאי",פוליטיעניין"אלאשוטף,צבאי

נטההנוהלבענייןהפוליטי.הדרגבסמכותהיאלבצעו
באי-מעברראהואכן,ידין,קובלנתאתלקבלבן-גוריון

הסבירהואתקלה.משוםהמבצעיםאגףדרךההוראה

דמשקהפצצתלגבילעדכןכשרצהכיבעובדה,זאת
שנשמעהלאחרבמקלטהכלליהמטהחבריכלנמצאו

אינושידיןלב,שםלאבן-גוריון,המשיךבמקלט,אזעקה.

ההפצצה.אתלבצעהפקודהאתהעבירכאשרנוכח

להפצצתשהוענקההחשיבות,עלללמודניתןהדיוןמן
מהחלטהכתוצרבמובהקשנתפסההערביות,הבירות

החמיץארםשראשהעובדה,מןהאסטרטגי.הדרגשל

כיברור,דקות,מספרשלהיעדרותבשלההחלטהאת

שלוממושךמפורטדיוןשלתוצרהיתהלאההחלטה

יותרהרבהמהיראקטכנראה,אלא,הביטחונית,הצמרת

בן-גוריון.שלהאישיתהחלטתושלותוצר

מוראללהעלאתספק,ללאתרמהדמשקהפצצת
חילשלהביטחוןולהגברתההפוגהערבבארץהציבור

לפחות(העיכובכינראה,ועוצמתו.יכולתולגביהאוויר
אתמנעההפצצהשללפועלבהוצאהשעות)ב-48

החלשת-יעדהאתשתשיגהתיאורטית,ולוהאפשרות,

ובצפון.משמר-הירדןבגזרתהסוריהלחץ

קהירמעלמעופף"מבצר"
נועדה1948,ביוניבאחד-עשרלתוקףשנכנסהההפוגה,
הצדדיםיבקשולאאםולפקוע,שבועות,כארבעהלהימשך

נפגשההפוגהכניסתלאחרביולי.בתשעהלהאריכה,
שלהבכירהפיקודסגלעםביוניבשמונה-עשרבן-גוריון

בן-גוריוןהתווהמפורטיםדיווחיםששמעלאחרצה"ל.

עדיפותההפוגה:תוםלאחרהאסטרטגיתהמגמהאת

הצפוןבחזיתותהערבי.הלגיוןמולהמרכזלחזיתראשונה

ביעדיםלטפלישבלגיוןהטיפולאחרימגננה.-והדרום

גםואולי"הסורים,גירושלבנון,צבאחיסול-האחרים

מצרים.תבודדואזדמשק",y'sDII]נפוצץ

לשלושהאסטרטגיתההנחיהאתתרגםהמבצעיםאגף
רמלה,ל'לוד,לרל"ר""שבהןהחשובה-מבצעתכניות

מבצע"דני")לימים-המבצעיעדי-ורמאללה"לטרון

לירושליםהדרךלהרחבתהעבר-ירדניהלגיוןנגד

היובהיקפן,יותרקטנותנוספות,תכניותולאבטחתה.
ממאחזיוובעיקרהסורי,הצבאלהדיפת-ברוטי'"

בגליל;נוספיםאזוריםלכיבוש-במשמר-הירדן;"דקל'
לנגב.הדרךלפריצת-ל'אנטי-פארוי')ריאנ-פאר"
תיאוםאפשרלאהזמניםלוחשבולעבר,בניגוד

החמישה"ועדת"בדיונישעלוהעבר,לקחיולאורותכנון,

בתכנוניהראשוניםהשלביםמןחיל-האווירשולב-

הועברויוניחודשבסוףהמטופל.שלהמבצעיםאגף
נדרשוהואהיבשתיות,התכניותהאווירלחיל

להתאים.

טולקובסקי,דןהוציאביוליבאחדאוויריות.תכניותלהן

חיללתכניותמפורטמסמךהחיל,שלהמבצעיםקצין

שלהפעלתםעמדהנבוכו'"במרכזרנובנ"'.32-האוויר
שהגיעומעופפים",מבצרים"817מפציציםשלושת

בארבעה-בצ'כוסלובקיהזאטץלבסיסהבריתמארצות-

אדירהיכולתבעליייעודיים,מפציציםאלהביוני.עשר

להגנהסבירהיכולתפצצות),טוןכחמישה(חימושלשאת
בלתי-מוגבלכמעטוטוותמקלעים)כשלושה-עשר(עצמית

הששההאווירחילמפקדתהתיכון.המזרחבמונחי
להסתירםיוכלולאפןההפוגה,באמצעארצהלהביאם

ותאבדהאויב;ומעיניאף'םמטעםההפוגהמפקחימעיני

מפקדתדרשהלצ'כוסלובקיההגעתםעםמידההפתעה.
הפצצה,למשימותהמטוסיםאתלהתקיןהאווירחיל

האפשע.ככלמוקדם
הכניסופטישים")"שכונו(המעופפים"המבצרים"

לונתנהנבונת"שתכניתחדש,ממדהלחימהליכולת
בארצותמסוימותלתקוף"מטרותהיהיעדהנרחב.ביטוי

לפעולותטקטיסיועלתת"שנייהובעדיפותהאויב",
בארץ'.צבאותינושלהצפון'ו'תזיתלרל'ר''אנ-פאר''

תהיההלחימהתחילתשעתכיהיתה,היסודהנחת

בין-ערביים,שעת-האווירלחילביותרהנוחה

התארגנותולאחריהןאוויריות,תקיפותביצועהמאפשרת

אוויריתמתקיפהחששללאהחשכהבשעותנוחה
הפצצת-הראשונההפעולההאויב.שלרחבת-היקף

שדהיותקףבעתבוערב".דמדומי"עםקהיר"עירשטח"

ל'מסרשמידנר').סכינים""על-ידיבאל-ערישהתעופה

כוחותולהפצצתסיועלמשימותהמטוסיםיופנולמחרת
שחרעםלתקוףתוכנןלמבצעהשלישיביוםאויב.

בגדאד.אתשפטישים"
האסטרטגיות,העדיפויותמסדריהתעלמההתכנית

היעדאתבמצריםראואלהוהמטכ"ל.בן-גוריוןשקבעו

הועדפהוכאן-הסוריוהצבאהלגיוןלאחרהאחרון

יק
נב
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נתנההתכניתכן,עליתרבמצרים.מטרותתקיפת

ושאפההטהורות,האוויריותלמשימותמוחלטתעדיפות

מימוש-האויבבבירתופגיעהבאוויר"שליטה"להשיג

לכוחותלסיועלהתפנותלאחריהםורק-דואהעקרונות

היבשה.

אחרתגרסהדן.טולקובסקיהגיש1948ביוליבשלושה

בבוקר,תתחילשהלחימהאפשר-ערנובנ"3לתכנית

הקודמת.הפקודהלתכנוןהמוצאנקודת-בדמדומיםולא

בקוניטרההתעופהשדההפצצתתהיההראשונההמשימה

הסוריםהמטוסיםהמריאוהאמינו,שממנו,הגולן,ברמת

הפצצתהשנייהוהמשימההצפון,בחזיתכוחותינולתקוף

ומשמר-הירדן.בנות-יעקבגשרבאזורהסוריהצבאריכוזי

שלובערבובאל-עריש,התעופהשדהיותקףכךאחר

בגדאד.-בבוקרולמחרתקהיר,תותקףיוםאותו

ליעדיםביניהםפשרה-המטלקליעדיהתקרבההתכנית

האוויר.חילשלהמועדפים

תכניותלגביידיןאצלבן-גוריוןהתעדכןיוליבאינעה

עלבראשונהדיווחידיןההפוגה.סיוםלקראתהמט~'ל
20,000מגובהקהיראתלהפציץתוכננואלהבצרים"."

קוניטרה.ואתדמשקאתולהפציץארצה,להגיערגל,ן
שגובשה-קהירלהפצצתהתכניתאתאישרבן-גוריון

קלהיהלא"רמז,לפיבמטל'ל.וץומצההאוויר,בחול

מהטיסההיההחששהזה..י.לענייןהאי-וראתלקלל

המצרייםהקרבממטוסיהאווירית,מההגנההארוכה,

ימז:'עוראהוסיףהאישור,כשהתקבללהפצצה.ומתגובתם

שמוייפגעהזאת,ההזדמנותאתנחרבן''אםכיחדתי"
ע"האווירחילכלשל

ל'נבונו',ג'גרסהטולקובסקיפרסם1948ביוליבשבעה

הראשונותהמטרותקודמותיה.שתישלשילובהמהווה
והפצצתדמדומיםעםלשטישייץקהירהפצצתלהיותשבו

האווירתילהתחייבבו-זמנית,באל-עריש.התעופהשדה~
ובצפוןעיראק-סוידאן)(בדרוםטקטייםיעדיםלתקוף'

מוקדשלהיותתונגןהמחרתומשמר-הירדן).יוםקוניטרה(
אויבשלשדות-התעופהתקיפתכולללסיוע,בעיקרו

עםהאויבמבירותאחתנגדיפעלוריהפטישיםבצפון,
יותרכלליבנוסחזובגרסההוחלפהבגדאדחשכה".

ביטויבכךלראותשישייתכן,אויב".מבירותאתת"-
לראותשהעדיפובן-גוריון/המטכ"ל,גישתעםלוויכוח
בעודלהפצצה,המועדפת""הערביתהבירהאתבדמשק
עיראק,בירתעםתשבורל'בוארצההאווירוהחיל

עורפהאךבארץ-ישראל,במלחמההשתתפושכוחותיה,
טובהאיןלכך,מעבוהמלחמה.אתעדייןטעםלא

שלהארוכה"הזרוע"עוצמתאתלהוכיחדאדג5'נוצצפהמ
המעופפים".המבצרים"הצטרפותעםהחיל

מטה
קהירהפצצתבהצלחתשראההאוויר,חיל.

עםתכניתושלהכותרתגולתאתהמעופפים"שמבצרים
צוותלצ'כוסלובקיהלשלוחהחליטהקרבות,חידוש

להבטיחנשלחהצוותהמבצעים.מאגףבכירקציןבראשות

אתולתגברביותר,החשאיתבצורההפקודההעברתאת
דודנשאהפקודהאתההפצצות.אתשיבצעוהצוותים,

השנייההעולםשבמלחמתכיווןהשאר,ביןשנבחר,יהודה,

דןאותותדרכוקהיר.אתהיטבוהכירבמצרים,שירת
אגףראשכהן,ונטהמבצעים,אגףראשטולקובסקי,
נלוות.מפותכוללהפקודהלוומסרוהמודיעין,

שלושה-יהודהדודעמושנשאהפקודה,לפי
בקהיראסטרטגיותמטרותלהפציץתוכננופטישים""

אורלפנידקותארבעיםבחודש,תשעהשישי,ביום
עבדיןארמוןממשלה,משרדיכללוהמטרותאחרון.

אחרות,מגבלותאוהאוויר,מזגתנאיאםרכבת.ותחנת
-חלופיותמטרותיופצצוקהיר,הפצצתאתימנעו

באורתתבצעשההפצצהובתנאיבאל-עריששדה-התעופה
ועזה.רפיתומסלולים),מטוסיםלזהותההכרחבשל-

כדיממערבהגעה(מומלץנתיבפירוטכללההפקודה
לעקיפת-ליםהתקיפהלאחריציאהמגילוי;להימנע
ספיטפייו""מטוסיםעםממגעלהימנעוכדיהתעלהאזור

זיהויהים),מעללטוסאוהבינר'"שאינםהאויב,של

י'מ88נ"מבתותחיםמוגנתקהיר(איומיםהמטרות,

-הסמוךאלמאטההתעופהבשדהמ"מ.105גםוייתנן

נוסף.רלוונטיומידעשפיטפייר")'מטוסיכמה
במחלוקתהשנוייםהגורמיםאחדהיובמטרההאיומים

איכותעלומכאןהטיסהגובהעלוהשפיעובתכנון,

בחילשרכשהניסיון,עלאמוןהיהיהודהדודההפצצה.
עדשלבגובהטיסהעלוהמליץהדרום-אפריקני,האוויר
המעופפים",המבצרים"מפקדץרוק,35ריירגל.10,000

מולהשנייההעולםממלחמתניסיונועלאמוןשהיה
רבמגובהולהפציץלטוסדרשכ"מ,גרמנייםתותחים
ההפצצה.איכותחשבוןעלאפילולפחות),רגל)25,000
אספקהמחייבתכזהבגובהטיסהכילציין,חשוב

לצוות.חמצןשלושוטפתמלאכותית
עלזאטץבבסיסקרקעצוותיעמלוימיםאותםכל

למפקדתמזאטץהבריקוביוליבשמונההמטוסים.התקנת
במערכהץ.להשתתףעדייןמוכניםלא"817-האווירחיל

נעשה,האחרוןוברגעהמטה,אתמאודאכזבהעיכוב
להארכתלהסכיםהכלליהמטהאתלשכנעניסיוןכנראה,'
המטלילהמטוסים.להגעתעד-ימיםבשלושהההפוגה

והקרבותההפוגה,אתהמצריםהפרויוםבאותוכברסירב.
יכולתו.כמיטבלאלתרשובנאלץהאווירחילהתחדשו.

לאחרהראשוניםבימיםהאווירחילשלההישגים
לעומתעלובים.ואפילומאוד,מועטיםהיוההפוגהתום
מצריים,בעיקרהאויב,מטוסיהפצצותמאודהתרבוזאת,

שגרמהתל-אביב,שלליליתהפצצהבראשונהכולל
נפגעושבהירושלים,שלראשונהוהפצצהרבות,אבדות
ילדים.

מעופף'מבצר"רקכיבצ'כוסלובקיה,הובהרבינתיים,

מדויקלשחרורכוונתניווט,ציודבאמצעותהוכשראחד

לאוררב.מגובהלהפצצה-חמצןובעיקרחימוש,של
הרכשמראשי-בריגר(יהודה""הבריקוזאת,

ביוליבשנים-עשראביגור)שאול(ר'אתי"בצ'כוסלובקיה)
לפינבוט,לפעולתבנוגע"כירמז),אהרן(ל'ישעיהר'

עםבשיתוףהוחלט,לעיר.הולכיםלאהאחראי,החלטת
הדףלפי3ומספר1מספרמטרהעללעבודיהודהדוד

אשרו13.7.-ביוצאיםששלחתם.ההוראותשלהראשון
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בוטלהקהירהפצצתהאםברורלאהמבר;מןועזה.
שאומצושברורמהאחד,למטוסשצומצמהאולגמרי,
החליפיים.מהיעדיםשניים

שהפוגהוחששזו,מאי-ודאותכתוצאהכינראה,
בארבעה-עשרנשלחבקרוב,לתוקףלהיכנסעומדתנוספת
לצ'כוסלובקיה.רמז,אהרןשלסגנושמיר,היימןביולי

המטוסיםתכנית:שמיראישרבזאטץהמצבבדיקתלאחר
שצוידמהם,אחדביולי.חמישה-עשרלמחרת,ימריאו

מגובהקהיראתיפציץובכוונת,חמצןלאספקתבמערכת
ולעזה.לאל-עריסיופנוהנוספיםהמטוסיםשנירב.

משדה-התעופההמריאובבוקרביוליבחמישה-עשר

אתמייל.אנשיובצוותיהםהמטוסים,שלושתזאטץ
קורץרייהטיסוקהיר,אתלתקוףשנועדהמוביל,המטוס

אנשיושישהטייס-משנה),(כץל'ביל')וויליאםקברניט)(
הצטרףיהודהודודאליהם,הצטרףשמירהיימןצוות.

אל-עריש.אתלהפציץשיצאלמטוס,
למעט-מיוחדותתקלותללאעברהעצמההטיסה
גרםהחמצןחוסרהיטב.פעלהשלאהחמצן,מערכת
שעםלאחרפעםמדילהתעלףהצוותמאנשילחלק
המטוסרגל.25,000לגובההמטוסנסקמצרים,חוףחציית
הראות152140.בשעהאחרון,אורעםקהירמעלהיה

היההמטרותזיהויהטיסה,גובהלמרותמצוינת.היתה
כלל,נורתהלאנ"מאשמושלמת:היתהההפתעהקל.

בשתיהושלכוהפרעהללאהוזנקולאיירוטומטוסי
עבדין.ארמוןאזור-העירמרכזעלפצצותנחציטונות
שהורכבהפצצות,לשחרורהפרימיטיוויבמנגנוןתקלה
ארמוןלהחטאתשמיר,לדעתגרם,בצ'כוסלובקיה,ידנית
ממנו.אחדכקילומטרמהפצצותחלקולנפילתהמלך

אלצפונההדלתהאתהמטוסחצהההפצצהלאחר
שםבעקרון,נחת152245ובשעההנמיך,התיכון,הים

חילצמרתראשוניולתחקירהאירועאתלחגוגהמתינו
תוךבכירים.וקציניםידין,יגאלארם,ראשהאוויר,
המעופפינר'ה"מבצריםשנילנחיתההצטרפודקות

המטוס,עזה.אתכמתוכנן,הפציץ,אחדמטוסהאחרים.
אתמצאלאאל-עריש,בשדה-התעופהלפגועשנועד
רפית.אתוהפציץהיעד,

שלושתיצאוותדרוךבשדהקצרהמנוחהלאחר
לתקיפתביוליבשישה-עשרראשוןאורעםהמטוסים

האווירחילשלהותיקאויבואל-עריש,התעופהשדה
השדהעלהותקף.התכנונים,כלשלמרותהישראלי,

ומטוסיםשפיטפייר''מטוסיפצצות.טונותכשלושהוטלו
המשימה,בתוםבחלקו.ניזוקוהמסלולנפגעו,אחרים

לידשהוכשרבשדה,אחדמטוסנחתספיגה,משיקולי
ברמת-דוד.נחתוהנוספיםוהשנייםבשרון,אבן-יהודה
מודיעיניןדיווחייחסית.מועטיםהיובקהירהנזקים

פגיעהעלפצועים,כ-55עלהרוגים,כשלושיםעלדיברו
הפגיעהבתים.במעטפגיעהועלברזלמסילתבקו

הוברזהבעיריותר.הרבהמשמעותיתהיתההמוראלית
בלתי-מכוונתואשאוויריותהתקפותנגדאזעקותהאפלה.

פניקהשלתחושהיומיומית.שגרהלהיותהפכונ"מ

טעםאתקהיראזרחיטעמובראשונהברחובות.שררה
המלחמה.
בעקבותמאודצומצמההמצריהאווירחילפעילות
חילברשותכיההכרה,אל-עריש.והפצצתקהירהפצצת
ומפציציםמטוסיהם,ליירוטקרבמטוסיהישראליהאוויר
האמידחילאתהגבילהאוכלוסין,הפצצותעללהגיב
השנייה.ההפוגהכניסתעדהמצרי
בחשבוןנלקחהלארבת-עמון,תקיפתלאחרכמו
כלפיאחריותשהרגישהבריטי,האווירחילשלהתגובה

בקהירהבריטיהצבאמפקדמצרים.בשמיהמתרחש
עלללונדוןהישראליתההפצצהלאחרשעותכמהדיווח
שבוקמעא,מבוהלמברקניסחכךאחרהתרחש.אשר
לגרוםעלולותקהירעלההפצצותהמשךשמאדאג

חוזהלפיהבריטיםהתערבותלדרושמצריםלשלטונות
לפגועעלולבריטיסירובהמדינות.שתיביןההגנה

פנימיותלמהומותואפילוהתיכון,במזרחביוקרתם
הפסקתלתבועהציעבמברקומצרים.ממשלתולהפלת
באמצעותהתיכוןבמזרחבמלחמהבמטוסיםהשימוש
לשקולהציע,לא,אםהביטחון.מועצתשלהחלטה
כלאתשישמידהמלכותי,האווירחילאתלהפעיל

בסיסיעלולהשתלטבבסיסיהם,התיכוןבמזרחהמטוסים
ירצמה.37האווירחיל

מקהיר,המבוהללמברקלונדוןתגובתברורהלא
שלטונותלידיעתהדברים,רוחאואזהרה,הועברווהאם

תוםעדמהאווירעודהופצצהלאמצריםבירתישראל.
יותרכזוהצעהעלתההאווירשבחיללמרותהמלחמה,

אחת,מפעם

דמשקעלהפצצות
אחרוניםותכנונים

לקרבותנבונת"בתכניתהופיעהלאנשניתדמשקהפצצת
קהיר,הפצצתאתלבן-גוריוןכשהציגוהימים".נעשרת

וחזרדמשק",יפוצצו"ארצההגעתםלאחרכירשם,הוא
המבצרים"לישראל:המטוסיםהגעתביוםעמדתועל

מלאיטייסנוקהיר...הפציץאחדבאו.המעופפים
קשמדל"38הולכיםהלילההתלהבות.

מברקבן-גוריוןקיבליוםבאותואחר-הצהריםבשעות
להכריזהביטחוןמועצתהחלטתאתהמפרטארים,ממזכיר

בבוקר(שעותושתייםמשבעיםפחותתוךהפוגהעל
עודההפוגהלהפעילאופציהעםביולי),תשעה-עשר

ידין,עםהממשלהראשנפגשמכןלאחרלכן.קודם
סביבהמזרחי,בגלילהקשההמצבאתהשאר,ביןשסקר,
ההפוגהעדכיחששו,במשמר-הירדן.הסוריהגשרראש

הבטיחו,ידיןכינראה,הסורים.ייהדפולאהמתקרבת
יפציצוהמבצרים"כיביומנו,בשניתבן-גוריוןשרשםכפי

דמשע/ואתהסוריםעמדותאתהלילה
המתוכננת?ההפצצהבוצעההאם

ביומנו,בן-גוריוןרשם1948,ביולישבעה-עשרלמחרת,
דברילפילפועל.יצאהלאדמשקעלהלילההפצצתכי

ביומןהרישוםלפיגילוץ".שלהפרעותיו"-הסיבהידין,

55
324מערכות
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שדהמפקד(גילוץיהושעעלידיןשלזעמובן-גוריון,
האווירחילשלהמפציציםערוכיםהיושבורמת-דוד,

לואישרבן-גוריוןכיעדרב,כההיהו-817(.דקוטה""-
הבכירם.הקציןאתלאסור-כמוהומאיןחריגצעד

דיווחים,מכמהכנראה,נבע,גילוץעלידיןשלזעמו
ולגבימרמת-דודהמפציציםהפעלתלגבימקציניו,שקיבל
10-9בלילקוניטרהשלתקיפההשאר,ביןבשדה.הפיקוד
דלק,במכליותתוסרבשלהתבטלהל'דקוטה")במודש
בניווט,טעהאלחוטן,וללאנווטללאהמטוסיצאולבסוף
דיווחידיןקיבלביוליבשלושה-עשרדמשק.מעלוחלף
ראש-הגשרלהפצצתקודםערבדקוטי'"הפעלתעלנוסף

למטוס.חמורהבתאונהשהסתיימותקלות,ועלהסורי,
וכלהשדה...בפיקודאינטריגותהזנחה,"עלרומזהדיווח
המבצעיםביומןנרשםביוליבארבעה-עשרבזה".הכרוך

ומגדל,עזהאתלהפציץהיתהשצריכהדקוטה,"במטופל,
שבהםמברקים,לשנינענהלארמת-דודמפקדפעל.לא

גילוץזר'.משימהלבצעת"אלשדהדקוטהלהעבירנדרש
אתמנעכיהמלחמה",יומן"לעורכיבדיעבדהסביר
מטרותכללהוגדרושלאמשוםדמשקלהפצצתהגיחה

כנראה,גילוץ,ציפהומנוסה,ותיקאווירכאישלתקיפה.
שלמפורטתרשימתתתלווהדמשקלהפצצתלדרישהכי

פחותשמטרתהשטח,פצצתהיתהשזובעוד-מטרות
היתההעירכל-וככזופסיכולוגית;ויותרצבאית
מטרתה.

הסבריוולאורהמלחמהביומןהרשוםלאורלכאורה,
הופצצהלאשדמשקהיאהברורההמסקנהגילוץ,של

בן-גוריוןרשםהיוםבהמשךאך1948.ביולי17-16בלילה
סוףסוףהפצצנו"היום),סוףלקראתכנראה,(ביומנו
בשעהדקוטה'...'אלאהמבצרים''לאדמשק.אתהלילה

בלילה".3
או'םמטעםהאווירלחילהקישורקציןשלהדיווח

המסתיימתביממה,האווירחילמבצעי"סיכוםעללידין
בכמותדמשקאתהפציץודקוטה"כימסר,ב-170800"

בשעהכילקבוע,ניתןמנאן0300".בשעהע'ג2,500
מרמת-דוד.דקוטה""דמשקאתהפציץ170300

היההגיחהאי-קיוםעללידין,שהגיעשהדיווח,אפשר
שנגבווהסבריו,גילוץשלריהודאתר'העטומו,40ראשוני
הפעלתלשיטתכלליתהתייחסויותר,מאוחרשנים

הגיחהלאי-מימושדוקאולאוהרבות,ולתקלותהמטוסים
בירתמעלדקוטה""חגעצמהבגיחהביולי.17-16בלילה
שלהפרעהכלללאפצצותיואתוהטילדקות,כ-45סוריה

באורלפועליצאהדמשקנגדשנייהגיחהמ'מ.תותחים
המטרהמעופף'.מבצר"הפציץעל-ידי180730,בשעהיום,

מטוסים,כמהאלמאזה.שדה-התעופההיתההעיקרית
נקודהבמטרותלפגועהצורךנפגעו.בשדה,ברחבתשחנו

הביטחוןאולם,יום;באורהמשימהאתלבצעחייב-
כזו.גיחהאפשראיומיםעםלהתמודדה"פטיש'ביכולת

שעשוהכביר,הרושםאתציינומודיעיןדליחות
והלך-רוחהעירעשיריעזיבתאתבדמשק,ההפצצות

רבותאבדותנגרמוכיהודו,הסוריםבצבא.מאודקשה
מהותישינויההפצצותגרמולאזאתעםקשים.ונזקים

בראש-הגשרלהחזיקהמשיכווהםהסורים,בהיערכות
השנייה.ההפוגהלכניסתעדבמשמר-הירדן

האחרונות,ההפצצותהיודמשקעלההפצצותשתי
במלחמתערביותבירותעלהישראליהאווירחילשביצע

ובעיקראסטרטגיות,בהפצצותהעיסוקאולם,העצמאות.
המומחהכשהציגלדוגמה,פסק.לאערב,בירותעל

הצעותיואתבן-גוריוןבפנימרגוססילהדרום-אפריקני
ההפצצהנמניתביולי,ב-25האוויר,תילשללארגון-מחדש
האווירי.הכוחשלהעיקריותמטרותיועםהאסטרטגית
-דואהתפיסתלפי-נועדתאסטרטגיתהפצצה
רצוןאתלערעראו"האויב,שלהצבאיכוחולשבירת

בסוגרייםהוסיףובן-גוריוןלהילחם",העם,אוהממשלה,
קהירראסואן,סכר-כזולהפצצהדוגמאות

לקראתחלקואתהאווירחילהכין1948באוגוסט
יתקוף"הראשוןבלילה:ההפוגהתוםעםהקרבותחידוש
דמשק,קהיר,כמו:אסטרטגיותמטרותבעיקרהאווירחיל

תכניתהמצהיות...י'הרכבותבהצטלבותכןכמועמאן,
אושרהאסטרטגית,הפצצהאודותהסעיפיםכוללזו,

לאכאמור,אך,החזיתות;למפקדיוהופצהאג"ם,על-ידי
מומשה.

הופעלבצפוןחירם""ובמבצעבדרוםיואב""במבצע
למרותמשימותיו.במגווןמסיוויתהישראליהאווירחיל

אזרחיםיישוביםערבייםמטוסיםתקפותקופהשבאותה
ערבית.בירהאףהופצצהלא-ירושליםכוללבארץ,
נדוןלאהנושאכינראה,המלחמה"סייומןכן,עליתר

חורב","מבצעבמהלךכמואחר,תכנוןגם1948.בחורף
קהיר-מערבשדה-התעופהלתקיפת1948,דצמברבסוף

רבי-עוצמה,סטרליני'"במפציצילפגועכדיכנראה,(
מומש.לאמצרים),שרכשה

סיכום
חילמטוסיהפציצו1948יוליאמצעועדיונימתחילת
רבת-עמון,-ערבמבירותאתפעמיםחמשהאוויר

נוספות,בירותשלהפצצותתוכננובנוסף,וקהיר.דמשק
לפועל.יצאולאאךובגדאד,ביירותכמו

שלהקלאסי""במובןאסטרטגיותהפצצותאלוהאם
המונח?

בגיחהמדוברהמקרים,בכלשלילית.התשובהלכאורה,
כוחותריכוזעלהמצביעהפצצות,ברצףולאבודדת,
אנושותלפגועכוונהמתוךהאסטרטגיהיעדלמימוש
הפצצהשלהמאפייניםשארלפיאולם,הנתקפת.במטרה

ההפצצה)ומטרתיעדיםסוגהיעדים,טווח(אסטרטגית
אסטרטגיות.בהפצצותמדובר-

מתמשך,ברצףולאבודדת,בגיחההופצצוערבבירות
בוודאי(האוויר,חילמטוסישלהמוגבלתהיכולתעקב
היהמספרםאזוגםהמעופפים";המבצרים"להגעתעד

צמודההמקריםברובהיתהההפצצותמטרתמועט).
רבת-הפצצתלאחרובמקום.בזמןמוגדרמסוים,לאירוע
הבריטי.הפטרוןשלקצפועלהקהירהפצצתולאחרעמון

מעצמתית,מהתערבותהמלחמהאורךכלשחששבךגוריון,



438.ע'שם,8.עליתרשמתוחמיהרלאהערבים,לצדבריטית,קוי
דודשלתיג1חטיבהוהשקיטלתתפיסוני"יהידהיו:אלה9.אחרת:התייחסוסוריה,בירתלימשק,החבל".אתהמידה
72.מע'70,סראמ1988,וצבאיות,היועליהההפצצותישראל,לגבולקרובההיאיחסית,
פטרוןלההיהולאהקרקעי,בעימותקשהמצבשלתוצר

סי.

427.ע'המלחמה,ינם'
אביגחי40;ע'האוניי,חילשלהשנהפרסומיהעצמאות,הותקפההיאדווקאלכן,הפצצתה.נגדשיאייםבין-לאומי,

177-174.עמ'1966,הספי,עםהניצחת,t~loInw.מהאוויר.פעמיםכמה

ן[:הפצצותלתכנןהאווירחילהמשיך1948יולילאחרגם
הלולס.אל849דרדיןמג:ג'ם::,

משרדשללאורההוצאה
184-183.עמ'1988,הביטחון,אג"ם.אישוראתקיבלמקריםובכמהערב,בירותעל

:ן[:מהפצצתההימנעותלהסברגםרלוונטיותדלעילהסיבות
עמ::::המלחמה'

במאי.25-26בלילקה
ראוהבחנוי'.ללא"העיראתלהפציץהיתההמשימהשללדידוכינראה,בנוסף,1948.יולילאחרערבבירות

ההפצצותשלהבלעדיוהיוזםהסמכותמקור-בן-גוריון
שלשייה%::סג-:גין%גלבר'יואב

ב
354.עמ'השיפורנוכחקטנההללוההפצצותחיוניות-הראשונות

התותחנים,לחילבצפק,לחטיבותממטכ"ל,אי'םמממד16.צה"ל.במצב

ברובועדרתךה"הישגאתמידהשיגולאההפצצות
בסימיכי~אי"ען:97/:ןן:בנןב:נ

א"צ:ימטכ"י/אל'ם;כימיל'"מחט'המברקהעתק17.המוראליתמהתרומהלהתעלםאיןאולם,המקרים.
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