
הילביאיפרויקט
ש87089%החלטות,קבלתתהליך

ביותרהגדולהפרויקטהואה'לביא'פרויקט
-הזההפרויקטבישראל.אי-פעםשתוכנן
מןמתקדםקרבמטוסשלוייצורותכנונו
גדולכהאתגרהיה-הראשונההשורה

שהרתיעוכלכלית,טכנולוגיתמבחינות
צרפת,כמומדינותיותר.חזקותמדינות
ולאפעולהלשתףהעדיפוואיטליה,גרמניה
החדשהדורמןקרבמטוסולייצרלפתח

משלהן.

בישראלהןחריפהבמחלוקתשנויהיהה'לביא'פרויקט
הפרויקטהמימון.נטלבעיקרשנשאהבארצות-הברית,והן

באפיון1980,בפברוארב-8ישראלממשלתעל-ידיאושר
מותאםנמוכה,בעלותקטןתקיפהמטוס":הבאהבסיסי

ההגדרהאתתאםהמטוסשלהמר'פתקציבלצרכים."'
מאפיינישונו1987-1980בשניםםירלוד.1מיליון805.9-

יותרדמההואשלו:הבסיסיתהתצורהלעומתהמטוס
שלושה.פיתפחההמפעלבשערועלותוו-61-ל,
לבטלישראלממשלתהחליטה1987באוגוסטב-30

הקדישהלא1985עדוו.נגד12שלברובהפרויקט,את
אףעלה'לביא',בנושאלדיוןאחתישיבהאףהממשלה

הזאתהתקופהבמהלךרבים.בקשייםנתקלשהפרויקט
החלטותקיבלואשרביטחון,שריחמישהבממשלהכיהנו
תקציבו.על-מנךוכתוצאההמטוס,אפיונושינויעל

מעבורתלתוכניתמשולהפרויקטהיהישראליים,במושגים
לפניעליושהוצאהסכוםהברית.ארצותשלהחלל
ביטולוובעקבותדולרים,מיליארדו.5-להגיעביטולו
במבטמיומנים.וטכנאיםמהנדסיםאלפימעבודתםפוטרו
עלהימרהכל-כךקטנהמדינהכילהאמין,קשהלאחור,
כהלשלבאותולהביאוהצליחהכל-כך,גדולפרויקט
שטסו).אבות-טיפוסשני(מתקדם

בשיטתמעוגנותלפרויקטבקשרההחלטותלדעתי,
זכהב)-1977המשטרובשינויבישראל,הנהוגההמשטר
השפיעמצריםעםהשלוםתוזהגםבבחירות).הימין
נסיבותשלהייחודיהשילובההחלטות.עלרבהבמידה

בארצות-הבריתהןה-80,שנותבתחילתשונותפוליטיות

קבלתלתהליךביותרהטובההסברהואבישראל,והן
ה'לביא'.בפרויקטההחלטות

כללירקע
במטוסיםהישראליחיל-האווירהצטיידהקמתומאז

ה-60שנותסוףועדה-50שנותסוףמאזחוץ.מתוצרת
והםצרפתיים,בעיקרהיוחיל-האווירשלהקרבמטוסי
כלבמשךאמריקניים.קרבבמטוסיבהדרגההוחלפו
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1slDnlסיבה
ייתא'יל

הנמצאתהאווירית,התעשייהסייעההזאתהתקופה
מטוסיבתחזוקתלחיל-האווירמלאה,ממשלתיתבבעלות
בתחילתהוקמההאוויריתהתעשייהובשיפורם.שלוהקרב
ניסיוןלרכושבמטרההביטחון,משרדעל-ידיה-50שנות

אוויריתתחזוקהשירותיהספקתעלעחאוויריתבתעשייה
שלהלאומיתהתעופהולחברתלחיל-האווירב'בדרג

)1977-1974(,הביטחוןשרלימיםשהיהפרס,שמעוןישראל.
היה)1988-1986(החוץושר)1986-1984(הממשלהראש
חברותוכן(האוויריתהתעשייההקמתביוזמתהחיההרוח
הבטחונית).בתעשייהנוספותרבות
עלביקורתומתחספקנות,אזגילההציבורכיאף
הפכהעצמאית,אוויריתתעשייההקמתשלהחזון

ובשנתבישראל,ביותרהגדולהלחברההאוויריתהתעשייה
הועסקוהעובדיםעובדים.אלף20בההועסקו1987

תיכנוןהנדסי,תיכנוןנמובתחומיםשונות,בחברות-בת
אוויוניקה,גוף,אביזרימנועים,חלפיייצורוייצורו,מכ"ם

אזרחיים.מטוסיםושיפורייצור,תחמושת,
ישראלעלצרפתשהטילהנשקייצואעלהאמברגו

לישראלהיתההימיםבאותם(הימיםששתמלחמתלאחר
דירבןצבאיים),מטוסיםבאספקתבצרפתמוחלטתתלות
ישראליתגרסהה'נשר':אתלייצרהאוויריתהתעשייהאת
האמברגו.בשלמישראלנשללאשר5',ה'מיראז'של

ובמקביל1974,עדלחיל-האווירסופקוה'נשר'מטוסי
שלנגזרתה'כפיר':אתוייצרההאוויריתהתעשייהתיכנה

מטיפוסאמריקנימנועעםבשילובהצרפתי,ה'מיראז'
ואוויוניקהישראליתמשופרתאווירודינמיתתצוגהג-97,

1974,במאילחיל-האווירנמסרהראשוןה'כפיר'מקורית.
עלההחלטהב-1983.סופק))(האחרוןהמשופרוהדגם
מצורכיבעיקרנבעהה'כפיר'ושלה'נשר'שלייצורם
תעסוקהבעיות(כלכליותמסיבותמאשריותרביטחון,

חדשות).טכנולוגיותעללהשתלטהרצוןאו
אדירהתנופהחלההימיםששתמלחמתבעקבות
כ-50לייצור:פנווהןישראלשלהבטחוניותבתעשיות
להשיגניתןלאאמנםשלהן.התפוקהמכללאחוזים
ציודמכירתכיהיא,ההערכהאךכך,עלמדויקיםנתונים

ב-1972דולריםמיליוןמ-32גדלהחוץלמדינותצבאי
ה-80.שנותבתחילתלפחותדולריםמיליארדו-ל-1.5
היצואבראשעומדותלחוץ-לארץהצבאיהציודמכירות

הגירעוןהיההאלההמכירותואלמלאמישראל,התעשייתי
ןיטולחל.3בלתי-נסבלישראלשלהמסחריבמאזןהנצחי

התקרבה'כפיר'שלהפיתוחכשתהליך-1947באמצע
הציעה-שלוהסדרתיהייצורתחילתולפנילסיומו

ה'אדיה'.-מתקדםקרבמטוסלפתחהאוחריתהתעשייה
שלהההצעהכימשוכנעת,היתההאוויריתהתעשייה

והידעהייצורכושרואתהקרבמטוסיתיכוןאתתקדם
המהנדסיםאתולהעסיקלהמשיךלהותאפשרשלה,

בשנילשורותיהשהצטרפוהמיומנים,והטכנאים
חיל-מפקדאישר1975בספטמברהקודמים.הפרויקטים

עבורדמ'צ)(מבצעית"פלד,"דרישהבניהאלוףהאוויר,
פלד:אמרזמן-מהלאחראיתובריאיוןא'אריה',

בכוחותלייצרמסוגלתלהיותחייבתשישראלהוחלט,
שיטכליאחד,טנקלפחותהישרדותה,למעןעצמה,
אחד.'קרבוממוסמשפחהמכלאחדטילאחד,
עלהמבוססדו-מנועי,קרבכמטוסאופייןה'אויה'
ע-51-העםיחדה'כפיר/שלהאווירודינמיתהתצורה
הקושלקרבמטוסלהיותה'אריה'נועד-עיו6-הו
משימות:לשתינועדהמטוסה-80.בשנותהראשון

לאוהפרויקטהתפיסתכיאףואוויר-אוויר.אוויר-קרקע
ה'אריה'לייצורההצעהזכתההממשלה,על-ידיאושרו

המוקדםהתכנוןהביטחון.שרפרס,שמעוןשלבתמיכתו
פנימייםממקורותומומן1979,סוףעדנמשךהיאריה'של
דולרים).מיליון)40האווייריתהתעשייהשל

ועדתשלבטחונילרכשהמשנהועדתהמליצהב-1978
הפרויקט.אתלאשרלממשלההכנסתשלוהביטחוןהחוץ
לאווירונאוטיקה)(פרופ'היהימיםבאותםהוועדהיריר
בתחילתה'ערבה'פרויקטבראששעמדארנס,משה
התעשייהמתוצרתהראשוןהמטוסשהיהה-70,שנות

ארנסמונהב-1983תובלה).מטוס(הישראליתהאווירית
כברישראלכיהחליטההמשנהועדתהביטחון.לשר

תחרותיקרבמטוסלתיכוןהדרושהידעאתרכשה
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להתחרותיוכלהוועדה,מבדהה'אריה'),(זהמטוסולייצורו.

באיכות,והןבמחירהןבחליל,מתקדמיםקרבמטוסיעם

הפרויקטמצדיקולפיכךלאומי,פרויקטבולראותויש

ןוחטיבה.5מתקציבנפרדתתקציביתמסגרת

רב.פוליטיכוחהאוויריתהתעשייהצברההזמן,עם

לחברהקשוריםהיורביםהחלטותומקבליפוליטיקאים

המלצותיהאתיותרטובלהביןאפשרהזההרקעעלבעבר.

המשנה.ועדתשל
לענייניהשדיםועדתאישרה1980בפברוארב-20

לפתחהביטחון,שרויצמן,עזרשלהצעתואתביטחון
שנועדזול,חד-מנועיקרבמטוס-ה'לביא'אתולייצר

ה'סקייהוקואתה'כפיר'אתה-80שנותבאמצעלהחליף

בשניםחיל-האווירמפקדהיהכריזמטי,אדםויצמן,ג-4'.

והכיןחיל-האוויר,שלדמותואתעיצבהוא1966-1958.

לאחרהימים.ששתבמלחמתהמרשיםלנצחונואותו

והיההתחבורה,כשרוכיהןהרמטכ"לכסגןשירתמכן

מהתעשיותכמהבישראלשייצגהמקומית,בחברהשותף

אףעלבארצות-הברית.ביותרהגדולותהבטחוניות
שנתפסהעובדהוחרףלליכודויצמןשלהשתייכותו

1977,בבחירותהליכודשלהניצחוןכאדריכלבציבור

הפךהואבהדרגה.הפוליטיותעמדותיואתויצמןשינה
בשלהממשלהמןהתפטרבו-1980פוליטיתלגיונה"

השלום.בתהליךלהתקדםאי-יכולתהעלשמתחהביקורת

עלביקורתויצמןמתחהכיפוריםיוםמלחמתלאחר

למרותאךבמלחמה.חיל-האווירשלפעולתוועלביצועיו

בנושאיםרבהומסמכותמיוקרההביטחוןכשרנהנהזאת,

ההתנגדותעלבנקללהתגברבידועלהלפיכךמקצועיים.
ה'לביא'.-שבחרלחלופהבחיל-האוויר

נשקמערכתבפיתוחהשיקולים
ובייצורהמקומית

בהולהצטיידמתקדמתנשקמערכתלפתחבהחלטה
והןמבצעייםשיקוליםהןבחשבוןלהביאהיוחייבים

כלכליים.
תשובותלספקחייבתנשקמערכתהמבצעי:ההיבט

על-ידילהשיגניתןשאותןהעתידי,הקרבשדהשללאיום

מערכתעל-ידיאונשק,מערכתאותהשלשונהאפיון
חלופית.נשק

מערכתבפיתוחהכרוכותההוצאותהכלכלי:ההיבט
מאוד.גדולותובייצורה,קרב,מטוסכמומתקדמת,נשק

ארוכותהשלכותלווישרב,זמןנמשךהפיתוחתהליך
כזהפרויקטעלההחלטהאתהביטחון.תקציבעלטווח
בטחוניותתוכניותשלבחשבוןהבאהתוךאפואלנתחיש

ופיתוח,מחקרעלבהוצאותהכרוכותאחרות,רב-שנתיות

והוצאותאחזקהובחסל),בישראל(וחיצונימקומירכש
פיננסיקושיחושףכזהניתוחכאשרשוטפות.תפעול

לבחוראפשרהתקציבית,במסגרתהפדויקטעללשמוד
הבאים:הפתרונותמשלושתבאחד
לצמצםובכךוהייצור,הפיתוחתהליךאתלהאריך1.
שמערכתבסיכון,כרוךהזההפתרוןהשנתית;ההוצאהאת

בעבררביםבמבייםכשתושלם.מיושנתתהיההנשק

הכוללתליעלותב';.חיהיקרההחלופההיתהזוכיהתברר,

הפרויקט.של
.מערכתאפיוניואתהמבצעיותהדרישותאתלצמצם2.

ולהקטיןוהייצורהפיתוחתהליךאתלקצרובכךהנשק,

ההוצאות.את
אחרים,מוגדריםצרכיםלקצץמראשלהחליט3.

הרב-שנתיות.הבטחוניותמהתוכניותחלקהמהווים

ההצטיידותועלנשקמערכתשלפיתוחעלההחלטה

אתמצמצמתבחוץ-לארץ,רכישתהעלויתורתוךבה,
החלטתםאתלשנותההחלטותמקבלישלהגמישות
פיתוחשלבמקרהמשתנים.התנאיםאםיותרמאוחר
ארוך,לטווחלהשקעותלהתחייבהמדינהעלמקומי,

המתקדמתהנשקמערכתשלטבעהמעצםהנובעות
הפנייתמיומן).כוח-אדםמתקנים,ופיתוח,מתקרהוצאות(

הסיכוןאתבחובהטומנתאחד,לפרויקטהמשאביםכל

פיתוח.בקשיינתקלרצינישפרויקטברגעכולםאובדןשל
אשרחלופה,לשקולאפואחייביםההחלטותמקבלי
פרויקטים.כמהפניעלהסיכוניםאתתפזר

אתרקלאבחשבוןלהביאחייבהכלכליהניתוח
הוצאותאתגםאלאוההצטיידות,הפיתוחהוצאות
שלהחזויהחייםמחזורכלבמשךוהתפעולהאחזקה
הריביתשעריניתוחביניהן.המתחרותהשונותהמערכות

ואתהכספיםהוצאתעיתויאתבחשבוןלהביאחייב
הפיתוחכספיהוצאתהזה.הכסףשלהחלופיהניצול
בשלבהוצאתםפניעלעדיפהמאוחרבשלבוהייצור
מוקדם.

מחזוריאתגםבחשבוןלהביאחייבהכלכליהניתוח

מיומניםלעובדיםגדולמביקושהנובעיםהתעסוקה,
לגורםבסופו.בפיטוריםהצורךואתהפרויקט,בתחילת

ישראל.שלזהכמוקטןבמשקיותררבההשפעהישהזה
ברכישתכרוךמתקדמתנשקמערכתשלפיתוחה
ניתןאלהואתטכניים,וכישוריםחדשותטכנולוגיות

התעשייה.שלאחריםבמגזריםהפרויקטתוםלאחרלנצל

בהשוואהקרבמטוסרכש
ולייצורולפיתוחו

רכשבסוגייתעיקריותחלופותשלושעמדוישראלבפני
וייצורם:פיתוחםאושלה,מטוסי-הקרב

חלקיםוייצורו.מקוריישראליקרבמטוספיתות1.

בחוץ-לארץ.משנהקבלניעל-ידיולייצרלפתחאפשרממנו

קרבמטוסבייצורארצות-הבריתעםפעולהשיתוף2.
בישראל,ויורכבייוצרמהמטוסניכרחלקאמריקני.

במטוסלשלבהאפשרותלרבותאמריקני,רישויעל-פי
ישראלית.אוויוניקה

כוללאמריקנית,מתוצרתקרבמטוסרביצת3.
יתאימואשרישראליים,שינוייםבולהכניסהאפשרות

התעשיותיתמחובמקביל,חיל-האוויר.לצורכיהמטוסאת
לידייביאואשרבתת-מערכות,ישראלשלהבטחוניות

9*אנ
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ישראלשלהמיוחדותהמבצעיותהתפיסוהאתביטוי
מודיעין).ואמצעימלשיםטילים,(

מטבעות:סוגימשנימורכבישראלשלהביטחוןתקציב
למימוןודולריםהמקומי,בשוקפעילותלמימוןשקלים

שלושבכלרכש).בעיקר(בארצות-הבריתהפעילות

הפיתוחרובאתלפועללהוציאישראלהעדיפההחלופות

סובלתשישראלמכיווןהמדינה.גבולותבתוךוהייצור
מקומיבמטבעשלההביטחוןבתקציבכרונימגירעון

הזה.הגירעוןאתלממןדרךלמצואעליההיהשקלים),(
להשתמשהרשותהראשונהבפעםלישראלניתנהב-1977
הישראלי,ה'מרכבה'טנקלייצורהאמריקניהסיועבכספי

שבשוםחד-פעמי,מדיניותשינוישזהוהדגשהתוךאבל
פעמיםישראלניסתהמאזתקדים.יהווהלאואופןפנים

להשתמשלהלהתירבוושינגטוןהממשלאתלשכנערבות
לישראל,מחוץלייצוררקלאהחוץסיועמכספיבאשראי,

ה'לביא').עבור(לישראלמחוץולפיתוחלמחקרגםאלא

תעסוקה1.הם:הראשונההחלופהשלהיתרונות

שיימסרלאחרהאוויריתהתעשייהלעובדימובטחת
עצמאותפיתוח2.לחיל-האוויר;האחרוןה'כפיר'

עלנוסף(ארצות-הבריתאתתעודדאשרטכנולוגית,
נוספיםדולריםלהמירלעיל),שהוזכרואחרים,יתרונות

החסרונותקרה).אכןוכך(לשקליםהסיועמכספי

מביאהאינההשנייההחלופהלעיל.פורטוזושבחלופה

אבלעצמאית,יוזמהכמומידהבאותהתועלתאמנם

ארצות-הבריתלשכנועכמנוףגםאותהלנצלאפשר

לעיל,צויןשכברכפילדולרים.הסיועמכספיחלקלהמיר

בחלופהמאשריותרנמוךהזאתבחלופההכרוךהסיכון

הראשונה.
למימון.קשורהשלישיתהחלופהשלהעיקריהחיסרון

בפיתוחןלהתרכזהבטחוניתהתעשייהעלהיהכזהבמקרה

שאינןלישראל,ייחודיותנשקמערכותשלובייצורן

בחוץ-לארץ.הנרכשיםהמטוסיםעםישירבאופןקשורות

דולריםימירוהאמריקניםכילצפות,יכלהלאישראל

התעשייהכך,עלנוסףלשקלים.הסיועמכספיכלשהם

עצמהאתלהתאיםכדילהתארגךמחדשתיאלץהאווירית
תת-מערכות).לייצורמטוסיםמייצור(החדשהלמציאות

-ה'לביא'.בפרויקטדרךציוני
ש19878791

והביטחוןהחוץבוועדתדיוניםלאחר1978:תחילת*

בטחוני,לרכששלההמשנהובוועדתהכנסתשל

פרויקטליזוםהממשלהבפניהמשנהועדתהמליצה

מתוצרתקרבמטוס-ה'אריה'לפיתוחלאומי
ישראל.

ביקרהבטחון,שרויצמן,עזר1979:ספטמבר*

האמריקניהממשלהקיםהביקורלאחרבוושינגטון.

הממשלגישתאתלגבשבמטרהמשימה,כוח
רצונהליישוםבאשרהשונותלחלופותהאמריקני

חדש.קרבבמטוסישראלשל

שלניתוחערכווחיל-האווירצה"ל1979:במרוצת*

תכונות(לחיל-האווירהדרושהעתידיהמבנה
האמריקניהמשימהכוחוכמויותיהם).המטוסים

אתלהגישוהתכונןבמקביל,שלוהניתוחאתערך
1980.בתחילתהמלצותיו

החלטתועלהודיעויצמןעזר1980:בפברואר8*

)400ה'לביא'-ישראליקרבמטוסולייצרלפתח
בחלקותקיפהמטוסב'לביא'ראהוייצמןמטוסים).

ע-61-הוה-צוייאתשישליםהסולם,שלהנמוך

לפניהחלטתואתקיבלויצמןהו-90.ה-80בשנות

ואףעבודתו,אתסייםהאמריקניהמשימהשכוח

הסברהה'לביא',יצוידמנועבאיזההחליטשלא

ובתעשייהבחיל-האווירהביטחון,במשרדשרווחה

שלע-404במנועיצוידשה'לביא'היתה,האווירית
לצרכיםוהתאיםזמין,שהיהאלקטריקג'נרל

ה'לביא'.שלהמבצעיים

בקרת-דיבור,ככוונת-קסדה,חידושיםבתוכויכלולה-2000שנותשלהטייסתא

אחרותומערכותהולוגרפיותתצוגות
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וביטחוןחוץלענייניהשריםועדת1980:בפברואר20

ההחלטהה'לביא'.לגביויצמןשלהצעתואתאישרה

למשימותיוהקשוריםשוניםלהיבטיםהתייחסהלא

שרכיהחליטה,אבלולמחירו,לגודלוהמטוס,של
ההיבטיםאתביניהםיתאמוהאוצרושרהביטחון

נוספיםפרויקטיםושלהזההפרויקטשלהכלכליים

החליטהכךהאלה,הדיוניםתוצאותחיל-האוויר.של

לעיונה.יובאוהשרים,ועדת

למשרדהגישההאוויריתהתעשייה1980:מרס
עלותלפיוכלכלי,ניתוחעלהמבוססדלחהביטחון
שלממתירואחוזים70תהיהה'לביא'שלהייצור
עיו6.

ראשבגין,ומנחםהתפטר,ויצמןעזר1980:מאי

הביטחון.תיקאתגםלידיונטלהממשלה,

הראשוןהאפיוןאתהגישחיל-האוויר:1980אוגוסט

לדרישות"המשימהביחסשיפורשהיהה'לביא',של

אלהשדרישותאף-על-פיהמטוס,מןהמשלימי'

קרבמטוסשללתכונותיוהמטוסאתקירבוכבר

א-61)(.מתקדם

תוכניתאתהגישההאוויריתהתעשייה1980:דצמבר

הפיתוחלשלבהרב-שנתיהתקציבואתשלההעבודה

בערכי(דולריםמיליון805.9שלבסכוםה'לביא',של

במטוסכיההנחה,עלמבוססתהיתההתוכנית1980(.
לאאבלאלקטריק,ג'נרלשלא-404מנועיורכב

המנועלהתאמתהדרושיםהכספיםבחישובנכללו
אמוריםשהיולמטוסיםנוספיםוחלפיםל'לביא',

הביטחון.ממשרדלהתקבל

ה'לביא'שלהאפיוןבעקבות:1981יאמ-0891אוגוסט
חיל-ביןחריפהמחלוקתפרצהחיל-האווירעל-ידי

בקשרהאוצרומשרדהאוויריתהתעשייההאוויר,

כיטען,חיל-האווירבמטוס.שיורכבהמנועלסוג

שהואכפי(ה'לביא'עבורמדיחלשו-404-המנוע
שהואץ.י,.וו02-ב,להחליפוישוכיאותו)איפיין

הפיתוחבשלביתקופהבאותהושהיהיותר,חזקמנוע

כזהשינויכיטענו,האוצראנשישלו.האחרונים

מןואפילומלוח-הזמניםהתקציב,ממסגרתחורג
האווירית,התעשייההעביא'.שלהבסיסיתהתפיסה

חיל-האוויר,שללעמדתוהתנגדותבתחילהשהביעה

תמכהולבסוףדעתה,אתבהדרגהשינתה
בחיל-האוויר.

שלעמדתואתקיבלבגיןמנחם1981:במאי29
עבורו.וע.ץ120במנועלבחורוהחליטחיל-האוויר

הואהאוצר.משרדשלהתנגדותוחרףה'לביא',

צרכיםעלמבוססתלהיותצריכהההחלטהכיטען,

לימיםכלכליים.שיקוליםעלמאשריותרמבצעיים
הרמטכ"להצטרפוישיבהבאותהכינטען,ב)-1985(

רצואה.5שללהתנגדותוהביטחוןמשרדומננעל

הביטחון,לשרמינויולאחר:1981אוגוסט-אוקטובר

הפרויקטיםכלשלכוללסקרשרוןאריאליזם

עקבמהםחלקלצמצםכוונהמתוךהבטחוניים,
הזההסקרלבטלם.אפילואותקציביים,קשיים

הביטחוןבמשרדשנערכודיוניםמסדרתחלקהיה
הרב-העבודהתוכניותנותחושבהםובמטופל,

בתוכניותה'לביא'שלושילובוצה"ל,שלשנתיות

הערכהנעשתהכןלכך.שיהיווההשלכותאלה

הראשוניותהחלופותשללנגזרותבאשרנוספת

הזהבשלבולייצורו.מקומיקרבמטוסלפיתוח
המטוסשלהמסירהתאריךאתלדחותשרוןהחליט

לתחילתמ-19%-תחילהשנקבעכפילחיל-האוויר,

ה-90.שנות

חתימתתהליךאתהקפיאשרון:1981באוקטובר16

נוספתהערכהלקבלתעדהמשנהקבלניעםהחוזים

הפרויקט.של

החליטווהאוצרהביטחוןמשרדי1982:בפברואר4

למערכתהכלכלישהיועץלאחרבפרויקטלהמשיך
שרכישתלמרותכיוציין,אליהםפנההביטחון

ם
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ביותר,הזולההחלופההיאבחוץ-לארץקרבמטוסי
שה'לביא'מצא,גםהיועץמשמעותי.אינוההבדל

מייצוראחוזיםב-6חיים)למחזורלבעלותיותרזול
יו8-ה,.אוע-61-ה,שלאמריקני-ישראלימשותף

דיינמיקסג'נרלשחברתלמרותהתקבלהההחלטה
שהתבקשהמשותףלייצורההצעהאתהגישהטרם

מרס).בתחילתהוגשהההצעה(להגיש
הקימוהאוצרושרהביטחוןשר1982:בפברואר9

הביטחון,ממשרדבכיריםנציגיםשכללההיגוי,ועדת
להגישאמורהשהיתהומצהיל,האוצרממשרד
לניהולהקשוריםשוניםבנושאיםהמלצותלשרים

סוףעדישיבות,שמונהקיימההוועדההפרויקט.
התכנסה.לאמכןולאחר1982,

עםחוזהעלחתםהביטחוןמשרד1982:פברואר
ץ.י,.וו02המנועלפיתוחויטניאנדפרטחברת

ה'לביא'.עבורולייצורו
פרויקטמינהלהוקםהביטחוןבמשרד1982:יוני

לרכזהיההמינהלשלתפקידומטלל.-ה'לביא'
הקשורותבמשרד,הפעילויותכלאתולתאם

עמוסתא"למונההמינהללראשה'לביא'.בפרויקט
והיהחיל-האוויר),מפקדב-1983,לימים,(לפידות
חיל-האוויר.שלבכיריםקציניםעל-ידיברובומאויש

הביטחוןמשרדביןחוזהנחתם1982:ביולי16
ואתמעמדםאתהגדירהחוזההאווירית.לתעשייה

שהיוהשונים,הגופיםשלההדדיותמחויבויותיהם
שהיתההאווירית,התעשייהבפרויקט.מעורבים
על-פיהמטוסאתלפתחהתחייבההראשי,הקבלן

חיל-האוויר.שיגישהעבודהותוכניותהאפיונים
ומשההביטחון,משרדאתעזבשרון1983:תחילת
אתהיטבהכירארנסמקומו.אתתפסארנס

מועסקהיהשבהןהאמריקניות,האוויריותהתעשיות
בוושינגטון,ישראלכשגרירתפקידועלנוסףבעבר.
הפוליטייםהכוחותעםהדוקיםקשריםארנספיתח

והיטיבהנשק,תעשיותועםהממשלעםבקונגרס,
הפרויקט,אתלקדםממאמציוכחלקאותם.להבין

ההגנהלמשרדארנסהעבירטוב,רצוןשלוכמחווה
לבנון.ממלחמתישראלשהפיקהלקחיםהאמריקני

הממשלעלכבדיםלחציםארנסהפעילכך,עלנוסף
כספיסיועשיאשרוכדיהמחוקקים,בתיחבריועל

לפרויקט.מיוחד
כתוצאהניהול,מקשייסבלהפרויקט1983-1982:
רב-שנתי,ייעודיתקציבבהעדרבכספים.ממחסור

השוטף.הביטחוןמתקציב1984עדהפרויקטמומן
לפרויקט,האמריקניההגנהמשרדשלהתנגדותו
גדולותמטוסיםיצרניותמצדבביקורתמלווהשהיתה

השההההגנהשמשרדלכך,גרמהבארצות-הברית,
שדרשוטכנולוגיה,להעברתהרשיונותמתןאת

חוזיםעלהתמודדואשרהאמריקניותהחברות
ארנסביןדרמטיתטלפוןבשיחתה'לביא'.בפרויקט

באפרילב-13האמריקני,החוץשרשולץ,ג'ורג'ובין
48בתוךניתנווהרשיונותהמכשולים,הוסרו1983,

שעות.
הראשוניהמימוןאתאישרהקונגרס1983:נובמבר
לשנתהנוסףהתקציבעללהחלטהכתיקוןל'לביא',
בלבדימיםארבעהאושרהמימון1984.הכספים
ואחריבוועדה,דיוןכלבליהבקשה,הגשתלאחר
היהשאושרהסכוםבמליאה.מאודשטחיויכוח
250להוציאהותרשמתוכםדולרים,מיליון550

400אושרויותרמאוחרבישראל.דולריםמיליון
ו-1985800,הכספיםבשנתנוספיםדולריםמיליון
וכןו-1986,1987הכספיםבשנותדולריםמיליון
150עד""נוסף,סכוםבארצות-הבריתלהוציאהותר
האלה.הכספיםמשנותאחתבכלדולרים,מיליון
מ)-1990(אחתשנהשלדחייהאישרארנס1984:מרס

לחיל-האוויר.הראשוןהמטוסלמסירתהזמנים-בלוח

שלהראשונותשהסדרותהיתה,הדברמשמעות
בתחילתאוויוניקה).מבחינת(מיושנותיהיוהמטוס
ולוח-הזמניםהשינוי,ביישוםקשייםהתגלעו1985

לקדמותו.הוחזרהתוכניתשלהמקורי
הביטחוןלשרהתמנהרביןיצחק1984:דצמבר

לתפקידכניסתולפניהחדשה.האחדותבממשלת
הפרויקט.שללייתכנותובקשרספקנותרביןגילה
שערכההרביעיהעדכוןבעקבות1985:ינואר

ה'לביא'שלבלוח-הזמניםהאוויריתהתעשייה
הכלכליהיועץהגיששלו,הרב-שנתיובתקציב
תחזיתאתניתחובודיוח,הביטחוןלמערכת
ב-210הצטיידותבסיסעלה'לביא'שלההוצאות
עלהוצאושכברמהמיליוניםוהתעלם(מטוסים
חלופיתלהצטיידותאותהוהשווהופיתוח),מחקר

החלופהכיהיתה,הדלחשלהמסקנהע-061-ב.
לעומתאחוזיםב-33יקרהתהיהה'לביא'של

ן-061-ב.ההצטיידות

התייעצויותסדרתלאחר1985:באפריל9
ואישררביןחזרהעביא',פרויקטשלוהערכות-מחדש

המשכתו.את
הביטחוןמשרדהציגביוליב-1985:24יולי/אוגוסט

באוגוסטב-21הממשלה.בפניה'לביא'פרויקטאת
והחליטהלנושא,שלמהישיבההממשלההקדישה
העבודהמפלגתעמדהעתבאותהבפרויקט.להמשיך
השריםרובלתמיכתזכהוהפרויקטהממשלה,בראש
והעבודה.הליכוד-המפלגותמשתי

שלאומדןבעקבות1985:שלהשנייההמחצית
לישראלשוגרהעביא'עלויותאתהאמריקניהממשל
תתעוזרזקהיים,דבשלבראשותומומחים,צוות
סקרלערוךכדיולמשאבים,לתכנוןההגנהשר

הפרויקט.עלמשלו
הדו"חאתהגישהאמריקניהצוות1986:פברואר

הצדיקשהצוותאףבישראל.ממשללפקידישלו
וטכניותמבצעיותמבחינותהמטוסשלהתפיסהאת

שלהעלותבהערכתהמעיטהישראלכינטען,
עלותאתהעריךזקהייםאחוזים.כב-40הפרויקט
דולריםמיליון22.1שלבסכוםהמפעלבשערהמטוס
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דחובישראלהממשלהפקידיי.5891בערכילמטוס,
הסכימושלאכיווןזקהיים,שלהדר'חממצאירובאת

הבסיסיות.מהנחותיולחלק
שלמעודכניםנתוניםיסודעל1986:יוני/יולי
ה'לביא'עלותאתמכולהעריכההאווירית,התעשייה

15.2שלבסכוםמטוסים)ל)-300המפעלבשער
מתוןדיוח1985.בערכילמטוס,דולריםמיליון
הביטחוןלמערכתהכלכליהיועץשפירסםיותר,
ל)-210המפעלבשערה'לביא'עלותאתאמדביולי

בערכידולרים,מיליון17.5שלבסכוםמטוסים)
.1986

שלו.הבכורהטיסתאתערךה'לביא'1986:דצמבר
שלהכלליהחשבממשרדצוות1987:פברואר

השנייהבמחציתהפרויקטאתניתחארצות-הברית
העלותלפיומטעמו,ד"חופירסם1986,של

17.3תהיההמפעלבשערה'לביא'שלהמשוערת
מהסכוםנמוךהיהזהשסכוםאףעלדולרים.מיליון
מההערכהגבוההיהעדייןזקהיים,שנקב

ישראלשליכולתהלגביספקוהוטלהישראלית,
הביטחוןבתקציבלפגועבליהפרויקטאתלממן

השוטף.
הדווחאתפירסםבישראלהמדינהמבקר:1987יולי

החליטהישראלממשלתכיקבע,ובושלו,השנתי
עלויותהערכת"יסודעלה'לביא'בתוכניתלתמוך
נכונה."ולאמגמתיתמספקת,בלתיבסיס,חסרת

לבטלהחליטהישראלממשלת1987:באוגוסט30
מצדכבדיםלחציםלאחרה'לביא'פרויקטאת

ארצות-הברית.

החלטותקבלתתהליכיניתוה
בשניםהושפעהבמחלוקת,השנויהה'לביא',תוננית

וכוחותביטחוןשריחמישהשלמהחלטותיהם1987-1979
וכלכלייםפוליטייםומכוחותנוספים,פנימייםפוליטיים

מקבלישלשלבבכלהפוליטיהרקעניתוחאמריקניים.
החלטה.כלשלהתוצאותשללהבנהיתרוםההחלטות

החלטות:שלושינותחולהלן
הפרויקט.אתלאשר-הראשונהההחלטה1.
למטוסשתוכנןהמנוע,אתלהחליףההחלטה2.

בתחילה.
התוכנית.אתלבטלההחלטה3.

הפרויקטאתלאשרההחלטה
ישראליקרבמטוסשלמקומיבפיתוחלהתחילהיוזמה
בטחונילרכשהמשנהועדתכאשרב-1978,החלהובייצורו

משהשלבראשותוהכנסת,שלוהביטחוןהחוץועדתשל
התעשייההצעתאתלקבלהממשלהבפניהמליצהארנס,

ה'אריה'.לפיתוחהאווירית
כיהאמינו,מנהי*יולשלטון;הליכודעלהב-1977

ישראל,שלהבין-לאומילמעמדהנוגעיםהדבריםכאשר
צריכהאינההמדינהלאומיות,כלכליותלשאיפותאו

פוליטייםכוחותשלומגבלותאילוציםעםלהשלים
עלות/יעילות.ניתוחישלאוחיצוניים,
להסכםשהובילהממשיתביוזמהסאדאתפתחב-1977

העיקרוןעלהתבססההסכםומצרים;ישראלביןשלום
הליכוד.שלבמצענכללשלאשלום",תמורתתשטחיםשל

אתלמעשה,מגשימים,עצמםאתמצאוהליכודמנהיגי
עשרותבמשךאידיאולוגיתמבחינההתנגדושלההמדיניות

בסיני).יהודייםיישוביםפינוי(שנים
העיקרייםהגורמיםאחדלדעתי,היתההזאתהטראומה

שהתקבלונוספות,מכריעותלאומיותהחלטותלכמה
נוספיםמנהיגיםועימובגין,בגין.על-ידיזמן-מהכעבור

מעברכיבמודע,שלאאובמודע,חשוהליכוד,של
בגדו,הםשלהם,הבסיסיותוהאמונותלאידיאולוגיה

הונעשבגיןאפוא,מניחאניבעקרונותיהם.למעשה,
משטחים.לסגתהחלטתםעלשיפצוהחלטותלקבל

ההתעלמותהואהאלהההחלטותשלהמשותףהמכנה
לממשהסיכויומןלישראל,שמחוץממרכיביםהמוחלטת

הבאות:ההחלטותהיתרביןאותן.
ההחלטהובייחודה'לביא',אתלפתחההחלטה1.

1980/81(.בשנת(ו.,י.עו20במנועלבחור
שהיתהב-1982,בלבנוןהמלחמהעלההחלטה2.

בלבנוןלכונןתצליחישראלכיהאמונה,עלמבוססת
ממשלתרקב-1982(.ג'מאייל,פרשת(הזרועבכוחמשטר

מלבנון,לסגתהחלטהלקבלמסוגלתהיתההאחדות
ב-1985.

לספחעיתויה,מבחינתשהפתיעהישראל,החלטת3.
ההבנהמזכרחתימתלפניקצרזמן(רמת-הגולןאת

1981(.בדצמברארצות-הברית,עםהאסטרטגית
1981.ביוניהעיראקיהגרעיניהכורהפצצת4.
הממשלהעל-ידישאושרכפיהימים,תעלתפרויקט5.
עלותומבחינתבמחלוקתשנויהיההזההפרויקט1981.ב-

לאומיתאי-תלותהשגתהיתהלווההצדקהויעילותו,
באמצעותלייצרהתכוונוהאנרגיהאתאנרגיה.במקורות

כוחתחנתלהפעלתהימיםשניביןהגבהיםהפרשיניצול
היתההפרויקטשלהמשוערתהעלותהידרואלקטרית.

התפעוליחייוואורךדולרים,מיליארד1.5להיותאמורה
םינש.8חמישים-

הודיעהישראל,שלהכוחתחנותמפרויקטכחלק6.
לפיוצרפת,וביןבינההסכםעלב-1984ישראלממשלת
950שלבהספקשניים,אואחד,גרעיניכורצרפתתמכור
בעלותשנים,עשרלהימשךאמורההיתהההקמהמגאווט.

נוספיםדולריםמיליוןו-300-200דולרים,מיליארד4-3של
לפיתוח.
ואישיותוויצמןעזרשלהרקעכילדעתי,ספק,אין
אחרי-לבסוףשהביאוהעיקרייםהגורמיםביןהיוהחזקה
ולייצרלפתחברורהלהחלטה-דיוניםשלרבותשנים
חיל-האווירכמפקדויצמן,שליוקרתובישראל.קרבמטוס

חיל-האווירעללכפותהסמכותאתלוהעניקהלשעבר,

במשרדשפותחהתפיסה,אימץויצמןתוכניתו.אתלאמץ
כדיכישגרסהה-70שנותבתחילתהאמריקניההגנה

תוכניותשלהשחקיםמרקיעיהמחיריםעללהתגבר
*.*1
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