
שייולונירל"ישיישי

ד-רמיל')(אל-ם

גורדושגואל

הכושלן"עקבהאיוויbohבשלדותשהיול!ימנחשבבאיקט!בוה-7

שספג.הנבאתהאבדותנגגללהסי!האקנאאנעירבתקופתהצנין
עליסצב!עמ]]באסbah~QQQNAעשהבאצותסחששףןהשאפי
ןןנופלהכוההשובותלקהוך

האווירחילשלממלחמתולקחיםבהפקתעוסקזהמאמר

הוטלו-מדירבות-רבותמשימותהכיפורים.יוםבמלחמת

כמהלהציעזהמאמרשלכוונתוזו.במלחמההאווירחילעל
עדייןובחלקםהכיפוריםיוםממלחמתהופקושבחלקםלקחים,

ולמנועהדיוןאתלמקדכדיוליישום.להערכהלניתוח,מצפים

הסקתעללהקשותהעלוליםנתונים,שפעלעברהתבדרות

באוקטום-.ה-7-במלחמהאחדביוםהמאמרמתרכזמסקנות,

תוצאותהשיגלאהאווירחילכיסובריםוטוביםרבים
אחדויצמן,אפילוהכיפורים.יוםבמלחמתרצוןמשביעות
זו:למסקנההגיעהאוויר,חילשללשעם-ממפקדיו

בחוסטוברה-7משכף
הכישלוןיום-באוקטום-ה-שהיהלאבמלחמההחמורהיום

כשהחזיתותקודם,יוםאלאהדרום,בחזיתהתקפת-הנגדשל

יוםבאותונשחק.והסדירהגיעו,טרםהמילואיםפרוצות,היו

הקו"לביןומצריםסוריהצבאותביןכוחותניצבושלאכמעט

הודותבפרץלעמודהיהיכולהאווירחילורקישראל,שלהירוק"

שלו.הגבוהותולמוכנותלכוננות
אתתאמהבאוקטוברה-7לבוקרהמבצעיתהתוכנית

לבוקרהמבצעיתהתוכנית אתתאמהבאוקטוברה-7
אמורשלפיההדוקטרינה,

אתלהשמידהאווירחיל
יעבורבטרםהטק"אמערך

היבשהלכוחותלסיוע

הטק"אמערךאתלהשמידהאווירחילאמורשלפיההדוקטרינה,

הדרוסבחזיתשהמצבמאחרהיבשה.לכוחותלסיועיעבורבטרם

התעלה.לזירתהאווירחילהופנהיותר,חמורנראה
טילישלהמצריהמערךבהשמדתבוקרעםהחלהאווירחיל

לולהאירהחלהכשההצלחהכך,כדיתוךאולםקרקע-אוויר,
טילישלהסוריהמערךכנגדעוצמתואתלהפנותנדרשפנים,

רמת-דרוסכיהעריכווהרמטכ"להביטחוןשרשכןקרקע-אוויר,

הכוחמריכוזהוסטהאווירחילסוריה.לידיליפולעומדתהגולן

מאולתרבמבצעוהחלהדרומיתבזירההמצריהטיליםמערךנגד
הדרגאילוציעקבקרקע-אוויר.טילישלהסוריהמערךלתקיפת
בהתאםהאווירחילהופעללאהעליוןהצבאיוהדרגהמדיני

ביטחוובתחומ'חופף
דור,טר'נהלחומ',
טכנולוג'חצבחית,

לוחמהובמיוחד
ת'7ווח

%

הטיליםמעףךפלהתגבףלחהחניףחיל
ה';1כור'לחהדףוש...במועדוהסוף'המצף'

בבלימתחךחויחבמצמחעצמוחתלשתף
במלחמהכופףהטילהחז'תות...בשת'החויב
הףחויהעובדהו)-המטוסשלכנפוחתהזחת

לקחים.יולהפקתקפדהללימוד

הייתההכיפוריםיוםמלחמתלאחרהאווירחילעלהביקורת

בצבאשהוטחההחריפהלביקורתיחסיתלמדי,מצומצמת
חילאנשיגםום-אש-הממשלה.הביטחוןבשרבמודיעין,היבשה,

נדרשהכאשרמיםפיותיהםאתמילאוובמילואים,בקבעהאוויר,
אחדותנשמרוהשורות"ל"סגירתהודותכיייתכןכזו.ביקורת

בנייתוושלהחילשיקוםשלשניםבאותןוהמוטיבציההמאמץ

לאחרשנים,25לאחרהיום,אולםנוספת.התמודדותלקראת
הרגישויותשהתקהולאחרשל"ג,במבצעהטיליםעלהניצחון

חדישיםמערכיםעםאפשריתהתמודדותולקראתוהאמוציות,

באובייקטיביותלנתחהעתהגיעהקרקע-קרקע,טילישליותר

למלחמה.השניביוםהאוויריתהלחימהאת



המצב!היהזההאםאולםמובנת,הייתההכישלוןתחושתשלו.נואכןקרקע-אוויר,טילישלמערכיםנגדלוחמהשללדוקטרינה

המצבהערכתאתנקראקריטי,המצבהיהכמהעדלהזכירכדיזההיהעגומות.היו5"דוגמן"במבצעהטיליםתקיפתתוצאות

יום:אותובבוקרצפוןבפיקודבביקורוהביטחוןשרשלבהמשךעליושהשפיעהאוויר,חילשלהצורביםהכישלונותאחד

יצאמעז"אומנםלאחריה.רבותושניםהמלחמה

מתוק",

י..בבלף6-השעההבפולפקודהגענו
אותועלהניצחוןאתהניבהמבצלאותושלוהטראומה

מערך

כלו)ופ'),לבחפחפההפקודחלוףלדבף'
הטק"אשמערךהייתההתוצאהם-םשל"ג,במלחמת

הסורי

אתקוףהסור'םפרץ.ףמת-ךו,ולושלהדרומ'החלפ

המשיכוהקרבומטוסיפעולה,חופשהושגלאנפגע,לא

לספוג

והתפדמוברק..חט'בתכוחותעלהתגברו
הםהגשרים.

שלהמעטיםהשריוןלכוחותשסייעובעתאבדות

ישראל

כמעטרמת-הגולושרהדךומ'בחלקה
כולםהושמדו

ששרדו

ברמת-הגולן.

ודושדמ'שכה'גםה'ךדן.חלהדרךמחצת
3שלבמחיר

פאנטומים".פדחת)פיפודחבורת(בחפ-פשה,לנף,אלאעצמה,בפנימשימההייתהלאהטק"אמערכיהשמדת

רדבר"שכה,החרוף.שרלפס'מ'ותש,תפ'םחופשישראלשלהקרבלמטוסילאפשרכדיואמצעימכשיר

בהפתעהשפלשוהחייליםאלפיעשרותבלימתלשבזפעולות

כמעט

הפטרלנרד,וח'רוב'ותר.,חמור-המנב

ממטוסיכ-10%מאוד:גדולהיהששולםהמחירגמורה.

הקרב

וחנוגפספה,ההמהבדרוםהרח'מה"בשפט:

מטוסיםכמאהומתוךבאוקטום-,ה-7תוםעדהופלו

שאבדו

כוחותחותם.לכנורבמהרנןח'והפסדנו.

וכרו'לחמהמ'רוח'ם,שלנו,םנוספשך'גימיבארבעתממחציתםיותרנפלוכולה,המלחמהבמהלך

כך,כדיעדחמורותהיוהאבדותהראשונים.הקרבות

שחיל

לפדחתחלתהסוף'םרפךחתלפחת

הקווים"אלמתקרבהחילכילרמטכ"להודיעהאוויר

האדומים"

רהנ"0.)

פ18



בכל"לדיין:חופידיווחצפוןפיקודבחריקהביקזובמהלך

סורישריוןמעברלמנועכדי[לפיצוץ"הירדןגשריאתהכנואופן

הגליל].'לתוךמערבה,

כך:שדמיישכהמתארבחפ"קהמעמדאת

השחלהןד",ן...משה.ורףמח1:מפרת'ביעף.רגעבג..
בהביניdifiויובדגנ'הןדד':ו?1בעמקוטה'מהוחת

קצתנדהםהותב'ףהייותו"פ1בפב'ש'-ב1ט1ל1מ

שי'סומ"דגרחל11לרדת-לעשות?-מהתו.וחמר:

גרחת11דד-וחמר:ךגעחשבד"ח[ח1הה"שוב'ם.חת-

יבשףבחותןהש'ההה"תהווהרדון-עמסחת

אולםהדרום,בחזיתיחסית,סביר,המצבנראהעדייןבבוקר
דדואומרביותר.גרועהמצריתבזירהגסהמצבנראהבצהריים

דיין:עםיחדהדרוםבפיקודמסיורשחזרלזאבי,

החדשהמצבחתלהביתדעלחחםפטלית,ת1ח3,תל

דע1מ.'בעד

ליבי!בתוךמהכוליותרמפחדאנייממההשר:אמרלבסיף

ישראל"."ןארץעללהגןפשוטיהיהאפשראי...

מהכליתממשאםכימאיר,גולדהאומרתפרטיותבשיחות

בחייה."טעםעודתראהלאוהיאעולמה,עליהיחרבדיין,שצופה

רקלאהמדינהוקם-גיטיהצבאהופתעוהקרבותבתחילת

הראשוןהרושםהראשוניות.מתוצאותיהאלאההתקפה,מעצם

המצבהערכתהגדרות.כלנפרצוכיהיהמהקם-ניטיםכמהשל
על-ידירמת-הגולןדרוםכללכיבושחמורחששישכיהייתה

המיתלהלמעם-יסואץתעלתשביןהשטחכלכיבושהסורים,

האזרחיתהמנהיגותא-שייח'.שארםלכיווןכוחותוירידתוהגידי

לדיכאון","בהתמכרות"שרויהיהדייןלחלוטין.התערערה

להוציאהצליחהאויבpDD'איןבהתאבדות.מהירהרהוגולדה

יכולהאווירחילרקזהבמצבמשקלם.משיוויהקם-ניטיםאת

מיידית."קיומיתלאומיתמסכנההמדינהאתלהציל

האווירמחילדרשוהעליוןהצבאיוהדרגהמדיניהדרגת'נכ1תחותהבדוקועשינופהשבנו'שהגעתם,לפק'

פקודהנתת'חתמךכברעצמה.
עלנ4ב3"לבריךלגחמרום,לגוך['ש

ם'ףבעמה.4

הבית"הייתה:למצברייןשלהגדרתו

האמירהעלחזרהואבסכנה".השלישי

רקלאאחת,מהזדמנותביותרהזאת
בהתייחסוגסאלאלרמת-העלן,בהתייחסו

המצרית.'לזירה

שנלווהזאבי,רחבעםשלעדותופיעל

תל-אביבבין"דיין:אמרהביטחון,לשר

חורבןוזהואחד,טנקאפילואיןלאבו-עגילה
שלישי".ובית

מסכםובדרוםבצפוןמסיוריובשובו
באוקטום-:ב-7החמורהמצבאתעצמודיין

ךפלח-כרגעשלנןךש'קר'תהסכנה

נח1כ1.שח'קתהעקר,חלתשטח,חוברן
שלופבועמחודמגבלמספרלנוש'

וט"ס'ם.שר'עח'םשרם'ס1טמ1,טנק'ם

דייןשלהגדרתו
הבית"הייתה:למצב

בסכנה".השלישי

האמירהעלחזרהוא
ביותרהזאת
לאאחת,מהזדמנות

לרמת-בהתייחסורק

גםאלאהגולן,
לזירהבהתייחסו

המצרית.

נגדולפעוללראשוןאחרוןלהקדים

עליונותהשגתלפניהפולשיםהצבאות

ללאחמורים,נחיתותבתנאיאווירית,
שאותםהכוחותמיקוםעלם-ורמידע

אוויריתמטרייהוללאלתקוףנדרשו

המערכתכאשרהאויב.מטוסינגד
היבשהכוחותנגדפעלההאווירית

ללאנדרשים,בסיסייםתנאיםללא
באופןלתקיפה,מטרותללאמודיעין,

אמצעיםללאלקראתו,התכוננהשלא

לצפותהיהניתןלאמתאימים,

ביןהניגודהנדרשות.לתוצאות

לביןיותרהגבוהיםהדרגיםדרישות

לגרוםהיהעלולהאווירזרועצורכי
תוצאותללאהאוויריהכוחלשחיקת

בשטח.

הימיםששתמלחמתלקראתגם

צבאמפקדילמדי.קשהאווירהשררה
אםכבדות,מאבדותחששוהיבשה
דרשוולכןיום,באורלהבקיעיידרשו

לילה.לקראתהמלחמהאתלפתוח

אתלהתחילהאווירחילדרשלעומתם

המלחמהחתרהביחבר'להישחטפיס1'1ר-ה3כוחותחם

להתקדמותחשופהישראלת'שחרהכדעה,לכלל

מיחדן...חףוחולימסוף'הף3ממ'0,העךב"םהכבחות

ורהה1עכשוכזחת...הדףח1דחגהפעםח'עכרחיע'

הי1פ3להיותיכולהשרחל'לחלוטיו.תחרמשהו

בתוךאוויריתעליונותלהשיגשיוכלכדייום,באורהמלחמה

הדרישהלמרותביבשה.ללחימהלסייעיוכלכךואחרקצר,זמן

לשכנעהאווירחילהצליחהיבשהכוחותמפקדישלהתקיפה

לאהבוקר.לשעותנקבעהה-"ש"ושעתההחלטות,מקבליאת

התעלמוהאווירלחילההוראותבאוקטובר.ב-7הדם-היהכך
האווירית.י,מהדוקטרינהלחלוטין



האווירחילמטיס'תעופה.שדותותקיפתצה"לכוחותהגנתביצועהמשךשו

הגולורמתבשמי11:30ן,ן'ן!(:ך'ךזן:,(,."נק%,ין(!ג'"גך.,ו,';ן'הן,
בסוריה.הטק"אמערדתקיפת48ן;;ז:"1,ךר"ן,,ן:,
ם-מת-הגולן.מסיבי118yl'D;11;;נע.11ג.

12:45אתנציגהאווירחילמבצעילעמיביקורתימבטנסיטבטרם

התעלה.'נלגזרתהאווירחילאתלהסיטהרמטכ"להוראת18ב-7האווירחילאתהביטחוןושרהמטכ"להפעילושבוהאופן

13:30באוקטום-:

הטק"א.למרותברמת-הגולןמסיביאוויריסיועו*בבוקר:הפעילותעלהחלטה01:00

הטק"א.למרותהתעלהבגזרתמסיביסיוע48צה"ל.כוחותעלהגנה48

תעופה.שדותותקיפתצה"לכוחותהגנתביצועהמשך48ובסוריה.במצריםתעופהשדותתקיפת*

למשימהממשימההוסטהאווירחילכיעולהזהזמניםמלוחמכן.לאחרהטק"אותקיפתבמצריםטק"אלתקיפתהכנהמטס48

ביטוי.לידיעוצמתואתלהביאהספיקבטרםלחזיתומחזיתהכוח.יתרתעםהיבשהלכוחותסיוע8

לדוקטרינהבניגוד-האווירחילמבצעישלזהמקוצרתיאור
05:30, ההתאמהמחוסרמזעירמעטרקחושף-ישראלשלהאווירית

,המצרית.בגזרההמשימותביצועתחילת8 הנחיותעקביוםבאותובפועלהכוחהפעלתלביןהדוקטרינהבין

והצבאי.המדיניהדרגשלמפורשות06:00

-של"גומלחמתהימיםששתמלחמת-מלחמותבשתיהמאמץלהסטתהרמטכ"לולאחריוהביטחוןשרהוראת8

להשגתהמבצעיםאתולהפסיקלחתוך""האווירחילהיהיכוללסוריה.

עלולההמבצעבהמשךשהתועלתלונראהכאשראווירית,עליונותברמת-הגולן.מסיביסיועתחילת8,

באופןהאחריותואתההחלטותאתקיבלהואבהפסדה.לצאתטק"א.לתקיפתהכנהמטסביצועסיוםשו

הופעלהכיפוריםיוםבמלחמתזאתלעומתרב.ובאומץעצמאילסוריה.המעברעקבבמצריםטק"אתקיפתאי-ביצוע48

אעמ



המרכזיתפקידו

האווירחילשל

עללהןהיה
ישראלמדינת

מפניהתקפה

בהמהאוויר.

עליוהיהבעת

במערכילהלום
שלהטק"א
כדיהאויב

עליונותלרכוש

בשמיאווירית

המערכה

קרקע-אווירטיל

SA-2

בניגודהביטחוןושרהמטכ"לדרגעל-ידיהאוויריהכיח

לאימוניםבניגודלעקרונות,בניגודהאווירית,לדוקטרינה

יתרונותיושלמעמיקההבנהללאהאוויר,חילשלולטקטיקות

חולשותיו.ושל

כדימסויםזמןפרקצריךצבאי,כוחכלכמוהאוויר,חיל

מספיקבמספרולפגועשלוהאשכוחאתמימושלכלללהביא

אינוזמןכשפרקאךהקרב.שדהעללהשפיעכדימטרותשל

להשיגניתןלאאווירי,כוחשלקריטיתמסהדיואיןדיו,ארוך

בדרוםהטק"אמערכישלהחלקיותהתקיפותואכןזו.השפעה

מותרולפעמיםקדושה,אינהדוקטרינהזאת.הוכיחוובצפון

אולםזאת.מחייביםהתנאיםכאשרממנה,לסטותחובהואף
יוםבמלחמתשבו.התועלתהואהשינוילהצדקתהתנאי

ולאכבדותלאבדותגרמההיאשגויה:הסטייההייתההכיפורים
ההצלחותהסזולטענהחיזוקיםהטק"א.השמדתאתהשיגה

שלו."הדוקטרינהלפילהילחםהחלכאשרהאווירחילשל

ישעתההטק"א.בתקיפתלאי-ההצלחהבאשרכאןעד

האוויר.חילפעילותשלהכוללתהתמונהבבחינתלהעמיק

רחרו,מהההוויףחילהתכונושנד
נגדהיבשה,צבאנגדהבאותהטענותהושמעוהמלחמהלאחר
האזרחית:ההנהגהונגדהמודיעיןחיל
מופרז.עצמיוביטחוןכלליתשאננותשררו*
מרי.נמוכההייתההצבאשלהכוננותרמת41
גרועה.הייתהלמלחמהההתכוננותרמתש4
כראוי.תוחזקולאהחירוםמחסניש4
בדרישות.עמדלא-המילואיםצבאשלובמיוחד-היחידותאימנןש4

הייתהשעתידהלמלחמההתאימהלאהצבאשלהדוקטרינה*
הקודמת.למלחמהאלאלפרוץ,
מלחמתמאזהאוויר!חיללגביגםתקפותאלהטענותהאם
במבצעיםערבצבאותעםהיבשהצבאהתעמתלאהימיםששת

המערכותכנראה,היה,שלוההתייחסותצירולכןגדולים,
במבצעיםהאווירחילהתעמתלעומתו,מלחמה.באותההגדולות
קרקע-טילישלומתחזקיםהולכיםמערכיםנגדוקשיםגדולים
מהשורהרוסיםמפעיליםעל-ידיאוישומהםשאחדיםאוויר,

הראשונה.
מודאגיםההתשהממלחמתיצאוומפקדיוהחילטייסי
רחוקיםהיוולכןהטק"א,מערכיעםהמתמשךהעימותמתוצאות
הוקדשוההתשהמלחמתשלאחרהשניםשאננים.מלהיות
לאין-תרגיליםלביצועלחימה,ואמצעילחימהתורותלפיתוח
אתמחדשלרכושאחת:במטרהעיוןוימידיוניםולעריכתפפור
צה"ל.שלהאופרטיביבמרחבאוויריתעליונותלהשיגהיכולת

מאמציאתוחידדההוסיפה-אס"-6"-חדשטילהופעת
בשדותמטוסיםלמיגוןדיריםשלהמזורזהבינויגםהחיל.

לגיטשאינטנסיביתולפעילותלדאגהמקורהיההערבייםהתעופה
נחולאהיירוטטייסיגסיחד.גםלחימהואמצעילחימהתורת
מטוסיעשרותהופלושבהההתשה,מלחמתשלהדפנהזריעל
אתמאודשיפרוהםגסשהופל.ישראלימטוסכלמולאויב

המסקנההכיפורים.יוםבמלחמתביטוילידיבאוהדם-יכולתם,
שאננות,שררהלאהאווירבחילכיהיאזהמתיאורהמתבקשת

הקרקעאתהכשירההתשהבמלחמתהקשההעימותוכי
המחשבתית.לדריכות
השנה,ם-אשבם-גמהה:הייתהלמלחמההאווירחילכוננות



לקראתהכוננותהוגמרההכיפורים,יוםמלחמתלפניימים10

ניצבוהכיפוריםיוםבבוקרכן,עליתראפשרית.ערביתמתקפה

בסוריה.תעופהשדותלתקיפתבכוננותוטייסיהםהמטוסיםכל

נמוכה.כוננותבדם-לטענהתוקףאיןגםלפיכך

המערךהידוע,מיטבלפי-ההתכוננותלרמתבאשר
ציודעלטענותהיולאכראוי.התכונןהאווירחילשלהלוגיסטי

חילוףבחלקימיוחדמחסורעלאוכראויהוחזקשלאחירום

חילנזקקהמלחמהשבמשךהואנכוןומזלזול.מהזנחהשנבע

ו"פנטום".סקייהוק""מטוסילושהביאהאווירית,לרכבתהאוויר

מאי-נכונותאומשאביםמקוצרנבעבמטוסיםשהמחסוראלא

יותרגדולמספרלספקאמריקנית

שלהטענהגםלכןמטוסים.של

אינהמספקתבלתיהתכוננות

האוויר.לחילמתאימה

חילנגדלטעוןניתןלאגם

שלוהאימוניםרמתכיהאוויר
בשניםהאימוניםנמוכה.הייתה

הכיפוריםיוםלמלחמתשקדמו

יסודייםאינטנסיביים,היו

מלחמתתוםעםמיידויצירתיים.

המאמציםהתרכזוההתשה

צוותיםשלמזורזתבהכשרה

בקליטתמכןולאחרחדשים

ובאימוץחדשיםפנטוס""מטוסי

למלחמהחדשות.לחימהתורות

לאחרהלוחמיםהגיעועצמה
גבוהה.מ-מהאימונים

היבשהצבאנגדהטענותאחת

לאשלוהדוקטרינהכיהייתה
הכיפורים.יוםלמלחמתהתאימה

האוויריתהדוקטרינהזאתלעומת

ההתשהמלחמתלאחרעברה
האוויריתהדוקטרינהעדכון.ושלבחינהשלאינטנסיביתהליך

אךהמדינה,ימימשחריסודותאותםעלנשענההמעודכנת

להיכנסמקוםאיןהחדשים.הסביבהולתנאילאיומיםהותאמה

האופרטיביים,עיקריהרקיוזכרוולכןהדוקטרינה,שללפרטיה

כאן.הנדוןלנושאהקשורים

ישראלמדינתעללהגןהיההאווירחילשלהמרכזיתפקידו

הטק"אבמערכילהלוםעליוהיהבעתבהמהאוויר.התקפהמפני

לאחררקהמערכה.בשמיאוויריתעליונותלרכושכדיהאויבשל
פעולהחופשורכישתהטק"אמערכישלהמבצעיתהיכולתהריסת

האויבשלהיבשהכוחותלהשמדתלעבורהאווירחילהיהאמור

צה"ל.שלהיבשהכוחותשלולצרכיםלדרישותבהתאם

ובשלהאויביםשלהאווירחילותשלהמוגבלהכושרעקב
להשמידםהוחלטבטוןדיריבתוךמטוסיהםשלהחזקהמיגון

לכך,נדרשכאשרכן,כמוהקרקע.ועלבאווירמתמשךבאופן

חיוניותאסטרטגיותמטרותלהשמידהאווירחילהיהאמור

האויב.שטחבעומק

למדי,קטןהיהתקופהבאותההמטוסיםשמספרמכיוון

משימותשלמצומצםלמספרהכוחמרביתאתלרכזחובההייתה
למשימהלמעם-תנאיהייתהמשימהבכלההצלחהלכןבו-זמנית.

מלחמתערבבתמציתההאוויריתהדוקטרינההייתהזוהבאה.
ואומצהוהמדינייםהצבאייםבדרגיםנדונההיאהכיפורים.יום

זודוקטרינהישראל.שלהאופרטיביתהאוויריתכדוקטרינה

ונבחנושתורגלותורות-הטקטיתמ-מהלחימהלתורותתורגמה
הלחימהותורותהדוקטרינהשונות.בדרכים

המיוחדיםלתנאיםאופטימלימענההיולא

שהיוייתכןאולםהכיפורים,יוםמלחמתשל

האוויר.חילשללמשימותסבירמענה

החוויףחיועשהך."וזו/מה
ר.הונ,םובף?ב.-7

המשימותהיומהלהבהירישנתחילה

האוויר:חילעלשהוטלו

חדירתמפניהמדינהשמיעלהגנה8,

האויב.שלוטיליםמטוסים

הסוריהטק"אמערדשלהשמדתו*

תעלתבגזרתהמצריהטקייאמערדושלבגולן

סואץ.

והצבאהסוריהצבאלבלימתסיוע48

ישראל.שלההגנהקוויאתשחדרוהמצרי

שתישלהאווירכוחותהשמדת48

המדינות.

כנדרש,אלהמשימותמולאוהאם

הראשונותהשעותב-34
ס-כ8הופלולמלחמה

זהמספראויב.מטוסי
למספרמתקרב
בכלשהושגההפלות
ההישגלבנון.מלחמת
יוםמלחמתשל

בתנאיםהושגהכיפורים
על-ידייותר,קשים
פחותוטיליםמטוסים
שלובתנאיםטובים
משוםאווירית.נחיתות

נתןלאאישכהעדמה
עתאתכךעל

המתגייסיםולוחותהמדינהשמיהגנת

כ-25%הופלושבופתיחה,מטסלאחרהיטב.הוגנוהמדינהשמי

האווירחילותעודניסולאשטחנו,לעומקשחדרומהמטוסים

תיזכרכןכמוהחזית.לאיזורמעברלחדורסוריהושלמצריםשל

תל-אביב.לעברששוגרקלט""מדגםהטילביירוטההצלחה

עללהגןהאווירחילהמשיךהאויבשלהטק"אמערכילמרות

אליה.שנעוהגייסותועלהחזיתבקוויהכוחות

אויב.מטוסיכ-80הופלולמלחמההראשונותהשעותב-34

לבנון.מלחמתבכלשהושגההפלותלמספרמתקרבזהמספר
יותר,קשיםבתנאיםהושגהכיפוריסיוםמלחמתשלההישג
נחיתותשלובתנאיםטוביםפחותוטיליםמטוסיםעל-ידי

הדעת.אתכךעלנתןלאאישכהעדמהמשוםאווירית.

49

361נ881848111



תעופהשדותתקיפת

סוריהשלהאווירחילותאתלהרוסהאווירחילניסהבמקביל

תקיפותבאמצעותהקרקעעלשלהםהתשתיתואתמצריםושל

בעקבותשליטה.מתקניושלתעופהשדותשלונשנותחוזרות

שמיעללהגנההאויבשלהיירוטמטוסימרביתהוסבוזאת

מהגיחותל-90%קרובהוקדשובאוקטום-המ-7החלמדינותיהם.

התעופהשדותעללהגנתמכריסושלסוריהשלהאווירחילותשל

צה"ל.כוחותלתקיפתהופעלזניחכמעטמיעוטורקשלהם,

האווירחילותהמשחק"מןהוצאו"באוקטום-ה-7לאחרלמעשה,

מצריס.ושלסוריהשל

בצפוןהבלימהקרב

ה-בבוקרביותר.משמעותיהיההחזיתותבשתילבלימההסיוע

לדרוםביחסצפוןפיקודשלהמצבהערכתהייתהבאוקטום-ד
קרקעייםכוחותכמעטנותרולאביותר.חמורהרמת-הגולן

הסורייםהכוחותאתלבלוםהיהשיכולהיחיד,והכוחלבלימה,

אתתיארדייןהאוויר.חילהיההירדן,עמקלעם-השועטים
צפון:בפיקודביקורו

הסור"םהכוחותחתלעכבש'טלתח'דשהטחדעת''
ש'רגע.חףלהחמץלנוחסורהחוו'ף.ח'רהותעכש'ו

החוויר,חילחתלהפער-העקףד'חו'...ללחלהפע'לו

סעידפורטבמרחבמצריתקרקע-אווירטיליסוללת



ותחר-טק-חתקיפת[הדופטף'נהרפ'נפעלמ".ע"ד

דברשלבסופושנצליחתכן"היבשה],לכוחותסיועכך
סוף"םטנרךם-תץב"0חבלהטילים,סוללותחתרשתק

חילמפקדחתבטלפוןביקשת'הירדן.עלשלטו'כבר
החניףחילמטוס'חתלהפעילעלאכ'וחמףתיך"וויף

שמתבחמרשפרץהסור'השרקנגדומס'ב'רשףבחופן
חחף'-חת.)לעשותעכשיוכול'החווירחילףטרפיך.

החחריותעכשיוחבלנוסף,שריאכוחלנוהיה'ם"רה3ה
מהודע'ומ'רמת-הגולו,דףוםחתנחבדכןלחחםעליו:
הרחשנוההפעם11היהדן...עמקעלחחף-כךיהיה

ווכוה...ובתוכןכוהבס"החניףחילמפרוחלשדיברתי
חףעלהתעדת.גםוכוו-מהזרחהיותרהדבההייתה
חתהחניףחילךביעיותו3'3פההטיליםסוללותמערך
ורמת-ךפידשמתחושניה,בחזוףהסוהיהשדקףיכוזי

הףף."ללחמגשימים

דקותבתוךמיידית.הייתההאווירחילמפקדשלההיענות
גיחות60בוצעובבוקר10לשעהעדהתקיפות.החלוספורות
מספרגיחות.40עודבוצעואחרי-הצהרייםם-מת-הגולן!לתקיפה
הייתההאווירחיללתקיפותידוע.אינובלילהשבוצעוהגיחות

הקרב:המשךעלביותרמהירההשפעה

הביטחוושרחזך08:20נשעה
תירמפקדחתפגשלתל-חביב,

השמידושמטוסינולווסיפףהחניף

לטענתבניגודבףמת-הגולן,טנרךם
בגדףחנושהדברסגן-הרמטרל

ףגףכתוחתוביטחשבהותף"פשף.
הךמטכ,לעםבפג'שההחווירלחיל

חילפע'לות.במיל'ם:08:35בשעה
חףץ-'שרחל...עלההגנההיחהחוויר

ו"ת[ו..'ישמצילמהזה

עלאחראיהיההודמרדכיאלוף
גרסתווזוצפון,בפיקודהאוויריהסיוע

החלקכלאת"בוקר:אותואירועיעל
מהאוויר.רקהחזקנוהרמהשלהדרומי

שלנובמרהלעין-גב.לרדתלהםנתנולא

אחד".)יישראליטנקהיהלא

אחדעלהכיפורים,יוםבמלחמתהאווירחילמפקדפלד,מספר
חילנחישותאתלהמחישנאלץשבובמלחמה,הקשיםהרגעים
שמעליו:ההחלטהבצמתישאחזהרפיוןמולומפקדוהאוויר

רגלל'במטההחלוגשף'ם...14התעלהעלבנום'ף3מה

פ-מר-40ס'גה[לתכנוהךמטכ-לסגוברחשות

שרמהברהזה,הד'כחוןממרתףתח3''חג'מהתערה.
הבכ'ךה:הרגונהכלעלוח"מת'דלתבטף'קתה'רורךם-,-

עםלכחןתחרח'ש'תחנ'נס'גה,לתכנותמש'כוחם
הבטאדלתסב'בהט'חהיוםעדבכולכם.דודהעוז'

והוף'ת'החוו'רחילשללבורחוףת'סדוק.הזחת

שלבמח'ףכולםהושמדוהםהגשר'ם.חתהתרפף
נ2.ם'מוטנחפשלושה

הרמטכ"ל:התמונהאתומשלים

מפרןמפיהותשומעהכוף-,-תרבשובו16:30,בשעה
כיפלד,מודיעעכשיונוספות...הדלחותעלהחניףתיר

חרבעה-מתוךבשבעהלפגועהבליחוהךחש"במטס

,יושמדוהגשףיםושחרםיך3מה...שהניחוהגשף'םעשף
חתלשעףנקלובחושך-...החושךעד-

סוס'חתעכשיוהחוחזתההתלהבות

רבי-חלופיםהוות'קים,המלחמה

חתהחווירחילממרחהיוםוחלופים.
לשובשזיוהמחמידיםועכשיותפסידו,
נ.ךרעמ,ף1חתולאב

שלהמבטנקררתאתלבתיךמענייך
באוקטובר.ב-7המצבעלהמצריהצד

מצריםרמטכ"לשאזלי,גנרלמתאר

עת:באותה

מערכ'~IWQlwבחוריובף,7ר"שג,בום
למעשה,ותף,[הותרחרוט'והחו'ב
שעות18הטטט'...בתחוםשף'תללח

,~lff1לחעדףמתקפתךרחש'תלחחף
המ'לוח'םכוחותתופףט3הלס'מנים

שנ'עבוףלמערכה...החיבשל
מ'ךוץףחשווום'ה'הם'דד3ה

הקףבלקרחתההכנותלהשלמת
שפטחומנםה'הרחש"ום'הגדול...
חךהע'קר',הקךבבשדהחס'ת'

כלחמוהדרוםבחזית
ברמהצה"לחיילי

באומץהטקטית
צה"לאךובהקרבה,

האופרטיביתברמה
נמצאוהאסטרטגית

כוח.צבירתשלבמצב
שמדווחכפילמעשה,
האווירחילרקשאזלי,
יוםבאותובפרץעומד
זרימתאתלעכבומנסה

לסיניהמצריהצבא

בליףוחהונ"יחהנודב

כוחותאיןהדרוםבחזיתגסכילרמטכ"להתמירבצהריים
האווירחילניצבשובמזרחה.המצריהצבאזרימתאתשיבלמו

התקדמותובעצירתחיוניתפקידלמלאונדרששם-נקודתמול

עלרמזהדרוספיקודשאלוףלאחרלסיני.המצריהצבאשל
12:45בשעההרמטכ"להורהוהמיתלה,הגידילמיצרינסיגה

התעלהבחזיתהגיחותקצבאתלהגבירהאווירחיללמפקד
האויב.מוטנקיהגשריםלתקיפתהעיקריהמאמץאתולהפנות

ל'נודעעתהמשכו...[החויבשלהחריףמהלומות

חלק'שלעמםמספףהדסוהחויבשלריאדשמתקפות
ם'ףשג.14

הבאה:למסקנההגיעצהיילשלמחקר
שום3חךמ"השלהכליחהבמרחבהיהלחבפועל
במשך17.30שעהבחולוטוברמ-7החלתקיןנשף

שלושתכן,עלתף'מכו.שלתחרהשעות24לפחות
מ-8החלרקחד'פעלודק-םלמעבךהגשף'ם

מרדוףכתפחהנעיםזהב3מ00"2.שעהבחוקטובר

ט~ו

ע



הושגהובטרםבחזית,נערכוהמילואיםשאוגדותלפנימצרים,הישרחר',החגירחילתוריטפח1טנפים...טחיםשל

חילשלהאינטנסיביתהפעילותכלשהי.בגורהאוויריתעליונות7ד'א')'הבג)ךתהגשף'םבשנ'לפתעהדליחחשף
פגעשגםוהפשףןפשלהמכללולךןנ'אם

בכשף

מאוד.גבוהמחירעלתהאוויריתנחיתותשלבתנאיםהאוויר

ד'א'ו'הבגורתשהוקם

zs(~p

המלחמה.במשךהאבדותקצבאתמתארתהבאההטבלה

שלהלרג'המעריאצוות3:טבלהא;'יייני,ינ::,ניי""ו.ךתמץ::ננ::בירן,
במלחמההאווירייילהאווירחילרקשאזלי,שמרווחכפילמעשה,כוח.צבירתשלבמצב
המצריהצבאזרימתאתלעכבומנסהיוםבאותובפרץעומד

האוויר)חילשלךהיסטוריהכגידעענף(
לסיני.

ישניןמיי'טנקוממהשלג
מספרבאחוזיםהאווירחילשלתבלימהמאמץ1:טבלה ב-י

באוקטובר

הקרבמערך
27השעותב-34האוויר)חילשלוהיסטוריהמידעוענף
הראשונותלסוגיהןפצצותגיחותזירה

ן83הומיםבאךבעת1291,010רמת-הגולן הראשונים3172,170סואץתעלת
3כולהבמלחמה4463,180סה"כ

ן

ללים)

כוחותשלולהגנתםהבלימהלמהלךאלהחיוניותתרומות
להביאהיהעלולהואמאוד.לגבוהנחשבזהאבדותשיעוריוםשבאותואףהתרחשוהאורחיהעורףושלהמתגייסיםצה"ל
מלחמותבכלמספר.ימיםבתוךשלוהאדוםלקוהאווירחילאתבהמשךהטק"א.מערכימולבמאבקקשהמכההאווירחילספג

בתחילתמדי,כבדותכבדות,אבדותהאווירחילספגישראלהםהדוקטרינה,על-פיהחילמטוסיהופעלוכאשרהמלחמה,
בהמשך.שלוהלחימהקצבאתלמתןאותואילצואשרהמלחמה,מאותהשמדתהןלכךאופייניותדוגמאותניכרות.בהצלחותזכו

עקרוןלפילפעולהאווירחילעלשומהנשימהאורךלהשיגכדיטילימערךשלהדרגתיתהשמדהבאוויר,בלחימהמטוסים
חילשלכוחואתלשמרהחובההיאשמשמעותוהכוח;שימורוהשמדההמלחמהשלהשניבחלקהמצריםשלהטק"א

י6.הירחאלוהמלחמהלתוםעדהאוויראווירית.עליונותשנרכשהלאחריבשה,כוחותשלאינטנסיבית

לפיהי,יזיוזב:נ:ן

נ,ש,נ,יון

ף',,וווו'11ו:נ,ל,,נוו;לקן,,
שאיננותרחישלקראתעצמנונכיןכיצדללמוד!שניתןהלקחמהוהאוויר)חילשלוהיסטוריהמידעוענף

האווירלחילמיועדתאינהאוויריתדוקטרינהלשערו!מסוגלים
שלהביטחוןמתפיסתאינטגרליחלקלהיותחייבתהיאבלבד.סה"כמצריםסוריהמשימהסוג

בתהליכילכלולהאווירחילחייבזאתעםיחדצה"ל.ושלישראלכוחותתקיפת
מדיניותלושיוכתבוהאפשרותאתשלוההחלטותקביעת129317446יבשה
דרכיואתהאינטרסיםאתהדוקטרינה,אתהנוגדותוהחלטות120100220טק"א
פעריםהאפשרככללהקטיןכדיוזאתשלו,האופטימליותהפעולה4343-תעופהשדות
והדרגהעליוןהצבאיהדרגתככניותלביןתוכניותיוביןצפויים128325453ויירוטפטרול
להקנותהאווירחילעלשומהכןכמומלחמה.בשעתהמדיני3777851,162סה"כ

מלאההבנההמדיניתוההנהגההעליוןהצבאיהפיקודלדרגי
ושלהאווירזרועמגבלותשלוהכרהאוויריותסוגיותשל

משופריםיהיוהפיקודדרגיביןוהתיאוםשההבנהככליתרונותיה.החליףהילת1דבח
סביר.בתחוםלהישארביניהםהפעריםעשוייםכךיותר,הבאות:המשימותאתהאווירחילאיפואמילאבאוקטום-ב-7
השימושמדיניותאתלעצבאמורהוצבאיתמדיניתהנהגהשלהאווירחילותהוצאתתעופה,שדותתקיפתאווירית,הגנה

גםהיאטבעהמעצםבפרט.האוויריוהכוחבכללהצבאיבכוחושלסוריהשלהיבשהכוחותובלימתההתקפי,מהמאמץהאויב



האווירזרועמפקדיכיחיוניאשרולמגבלות,לאילוציםמקור
עשויותהעיקריותהמגבלותהאווירית.בדוקטרינהאותםיטמיעו
משךהלחימה,מרחבתיחוםנדרשים,הישגיםהגדרתלהיות:

השימושודרכיהאמצעיםתיחוםהמשימות,הגדרתהלחימה,

פעולהלמרחביהאחרותמהזרועותיותרזקוקהאווירחילבהם.
ם-מהפעולהולחופשהטכנולוגיתעוצמתובמלואלשימושגדולים,

והצבאיהמדיניהדרגלאילוצייותררגישהואלכןהאופרטיבית.
-שם-בנקודותגם-ומפקדיםמתכנניםחייביםלכןהבכיר.

ולהשתמשלפח"לזרוק"הלחימהמתורתחלקיםאילולבחון
מתאימים.שעדייןהבלוקים""במירב

הדרגשלוהציפיותהתפיסהביןהתאמה
מאווירחילושלהמטכ"לשלהמדיני,

צה"לשלהתפיסהביןחריףהתאמהחוסרנחשףנאוקטום-נ-7

פולשיםכוחותלבלוםאמורהאווירחילכיהמדיני,הדרגושל

האווירחילשתפיסתבעודהגבול,קואתחצייתםמרגעהחל
מערכיעלאוויריתעליונותלרכישתיומייםלויינתנוכיהייתה

דומההתאמהחוסריבשה.כוחותלתקיפתשיעבורלפניהטק"א,
מחילוהציפיותהתפיסהביןהתאמהישנההאסכיום.גםצפוי

עלטיליםמטחימניעתושלטק"קתקיפתשלבסוגיההאוויר
ציפיותלמלאהאווירחילשלהמעשיתהיכולתלביןישראלמדינת

הפערים.אתולסגוראי-ההתאמה"אזורי"אתולאתרלבחוןישאלה!

והשלכותיההאווירולילנ:ו~יל~ורנ

עלהתבססה1973בשנתהישראליהאווירחילשלהדוקטרינה
האפקטיביותועלפעולתוחופשעלהעיקריהאיוםכיההערכה

סוריה.ושלמצריםשלקרקע-אווירההגנהממערכינובעשלו

המערכיםמרביתאתלהשמידישכיקבעההבסיסיתההנחיהלכן

והנה,היבשה.בלוחמתלהשתתפותהכוחשיופנהלפניהאלה,

ההגנהלמעשההתמוטטההכיפוריםיוםמלחמתפרוץעם
המדיניהדרגעל-ידינדרשההאווירוזרועהגבולות,עלהיבשתית
הצבאותנגדלפעול-והרמטכ"להביטחוןשר-העליוןוהצבאי

חמורה.אוויריתנחיתותשלבתנאיםהפולשים

לביןיותרהגבוהיםהדרגיםדרישותביןהניגודשלהתוצאה
בלימהתמורתגדולותאבדותספיגתהייתההאווירזרועצורכי

שטהאופןהחזיתות.בשתיהמתקפהשלמוגבלת,אךחיונית,
להגנתםהאחריותאתהאווירחילמפקדעלהביטחוןשרהטיל
ביןהמתחאתבחריפותמציגהירדןעמקושלרמת-הגולןשל

האילוציםעלנוסףלכןהאוויר.זרועשללפיקודהמדיניהדרג

בחשבוןלקחתהאווירזרועשלהפיקודחייבהסביבהתנאישל

אתהנוגדותוהחלטותמדיניותלושיוכתבוהאפשרותאת
האופטימליותהפעולהדרכיואתהאינטרסיםאתהדוקטרינה,

מלחמה.בשעתצפוייםפעריםהאפשרככללהקטיןכדיעבורו'י

להקנותמפקדיהועלהאווירזרועעלשומהכיהואנוסףלקח
מלאההבנההאזרחיתולהנהגההעליוןהצבאיהפיקודלדרגי

יתרונותיה.ושלהאווירזרועמגבלותשלאוויריות,סוגיותשל

כךיותר,משופריםיהיוהפיקודרגי~ביןוהתיאוםשההבנהככל

מדיניתהנהגהסביר.בתחוםלהישארביניהםהפעריסעשויים

ובכוחבכללהצבאיבכוחהשימושמדיניותאתלעצבאמורה
הנובעותלתוצאותהאחריותאתעצמהעלוליטולבפרטהאווירי

אחרותמזרועותיותרזקוקאשרהאוויר,חילזו.ממדיניות
הטכנולוגיתעוצמתובמלואלשימושגדולים,פעולהלמרחבי

הדרגלאילוצייחסית,רגיש,האופרטיבית,ם-מהפעולהולחופש
המדיני.מ

אווירימודיעין

מודיעיןבאיסוףחמורנתקהיההכיפוריםיוםבמלחמת

הקשורמודיעיןבעיקר-האווירלחילמודיעיןובהספקת
לקויהמחלוקהום-אשונהב-אשנבעהנתקיבשה.כוחותלתקיפת

יוםבמלחמת
היהכיפורים

קהאווירחיל
)למלאמכדי

משימותיוכל

מאירושעולה
באוקטווה-7

הילמפקד
)73",האוויר
פלדבניאלוף

ישכאשרלחימה,בעתאמצעים.ושלסמכותשלאחריות,של

מטרותלרכישתגבוההבתכיפותשימושי,בזמןבמודיעיןצורך
לתתהאווירלחילחיצונימודיעיןמערךעליקשהרבות,ניידות
האוויר.בחילהצרכניםאתשיספקמענה

צורכיאתותואםמדויקמיידי,מודיעיןהואלהצלחההמפתח

גבוהה.'נבתדירותהזירהכלעלהאווירחיל

אווירילמערךהדרישהביןהניגודועלהמתחעללהתגם-ניתן

הנדרשיםבמשאביםהצורךאתלגבותאי-היכולתלביןאוטונומי

מודיעיןמערךכיההנחותעלבנויהשתהיהביניים,דרךבאמצעות
להיות:חייבאווירי

כוללות.וסמכותאחריותבעל1.

המבצעייםהצרכיםעללענותביכולתוואוטרקיאוטונומי2.

53שמ



עבורובמטרותבאיומיםטיפולכגוןקצרים,תגובהבזמני
השוטפת.הלחימה

המודיעיןלמערךיוענקוהאווירזרועלמבצעיבהתאם3.
והערכתאיסוףאמצעילהפעלתזמניותסמכויותהאווירי
אלה.ן'למבצעיםהדרושיםתוצאות

אווירימודיעיןמערךכיהיאכוללתאחריותשלהמשמעות
בקבועיגדוליםשטחיםעלמודיעיןהאווירלחיללספקאחראי

מערכותושלאיומיםשלמטרות,שלרחבמגווןעלקצריםזמן
הנשקמערכותכלועבורהאוויריתהלוחמהסוגיכלעבורלחימה

האוויריהמודיעיןמערךבידיאיןלרובהאוויר.חילשם-שות

שלאחריםלמרכיביםשאיןכפילו,הדרושיםהאמצעיםמלוא
וחוסרמשאביםמצוקתהםלכךהגורמיםהמודיעין.קהילת
לחלקישאלהגורמיםעללהתגם-כדימכפילויות.הנובעיעילות

האוויר,חילאתלשרתהאמוריםהמודיעין,משאביכלסךאת
קבוצות:לשתי

וקבועתקניחלקשהםאמצעיםאורגניים:אמצעים
להפעילהסמכותמלואישולמערךהאווירי,המודיעיןבמערך

אלה.אמצעים
המודיעיןלמערךהמסופחיםאמצעיםמסופחים:אמצעים

הסיפוחבתקופתמסוים.זמןלפרקאומסויםלמבצעהאווירי
אלה.ייאמצעיםלהפעילהסמכותמלואלמערךיש

כוחותבתקיפתהאווירלחילעצמאות
יבשה

צבאכוחותנגדומכרעתיעילהבצורהיפעלהאווירשחילכדי
חילאחריותתחתלהיותזומשימהחייבתהאויב,שלהיבשה
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לוושינגטון.לצאתמאיר,גולדהראש-הממשלה,

מד'...מחוחףהיה'חול'מחףכ'היום,לעוףהוקושםחנו
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