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הצליחועתבאותהתקופה.אותהמטוסי
אףהגרמניםמערכיאתלצלםהבריטים

הצילוםמטוסימ'.1400-600שביןלעומק
כ-3,000שלנמוכיםבגבהיםבעיקראזשייטו

החלוהשוניםובצבאותמ'),)900רגל
ייעודיות.צילוםטייסותלהתארגן

נעשההראשונההעולםמלחמתבשלהי
1918,במרסביותר.נפוץבתצ"אהשימוש
צילמומום,עלהגרמניתההתקפהלקראת

בשבועתצלומים10,441בעלות-הברית
מטוסיהיווהמלחמהסוףלקראתאחד!

שלהמטוסיםסד"כמכללאחוזכ-35הצילום
הקורפוסיםמפקדיוביריהשונים,הצבאות

ביצועם!לאחרכשעההאווירצילומיהיו
העולםמלחמתשלהרשמיתבהיסטוריה
הינוהצילומישהסיורהוכר,הראשונה

הפתעה.בפנילביטחוןריגולאמצעי

העולםבמלחמתהאוויריהצילום
השנייה

ועלהראשונה,העולםמלחמתסיוםלאחר
החלהבמהלכה,שהצטברהרבהניסיוןסמך

האוויר.צילומיבתחוםמהירההתפתחות

טייסותהוקמוהמודרנייםהצבאותבכל
מפציציםאוקרבממטוסישהורכבוצילום

מלחמתלקראתמצלמות.בהםשהותקנו
מטוסביןשילובבוצעהשנייההעולם



מרובעיםמילכ-6,000צילמוהצרפתיםהאוויריתהמצלמהלביןהתמים""הנוסעים
מטוסים.60ואיבדוחברתהציעה1934בראשיתהאוטומטית:
,צילוםגיחתבמהלךצולם,1942במאיפוליןלממשלתהגרמניתלופטהנזה""

הגרמניהטיליםשיגורבסיסשגרתית,גרמניהעריביןחדשיםתעופהקווילפתוח
פוענחו,לאאלהצילומיםאךבפינמונדה,בשלושמטוסיהםאתציידוהגרמניםופולין.

המפענחיםשלהרבהעבודהעומסעקבכשנהבמשךוכךאוטומטיות,אווירמצלמות
התצ"אפוענח1943באוגוסטרקהבריטים.ידיעלביום(פוליןשלשטחהכלצולם

ומאזסקי,כאתרשהוסווהזה,בסיסואותרמצלמותידיעלובלילהרגילות,מצלמות
וחוסלשיושר""עדבהפצצתו,הוחלהמפעליםהמחנות,כוללאינפרא-אדום),

בנורמנדיההנחיתהלקראת1944.בתחילתהדברזו.ארץשלהחשוביםוהמתקנים

ותצלומיורבות,פעמיםהנחיתהאזורצולםמאוחר,היהכבראזאולםב-1935,נתגלה

הנחיתהשטחשלמודליםלבנייתשימשולשימושהגרמניםעברובינתייםשכן
הצפוי.רגל22,000מגובהלצילוםהיינקל""במטוסי

במלחמתשבלטוהטקטייםהצילוםמטוסיהפולני-המטוסיםמצרהפרעהיכולתללא
ה"ספיטפייר"מטוסיהיוהשנייההעולםהוא,אףהונצח""גרמניהשלנופהאולםים.

אףהופעלואשר(הבריטייםוה"מוסקיטו"הצרפתיםידיעלוהןהבריטיםיריעלהן
ה-50(שנותבראשיתצילוםכמטוסיבצה"לזיגפריד"קו"הקמתאתבשיטתיותשצילמו

,,,,מוסטנג""ק-15-הולייטנינג""ק-83-הוהגרמני.
י,%'אסטרטגייםצילוםכמטוסיהאמריקניים.מצלמהה-RAFברשותהייתה1939בשנת

המפציציםדגמיובארה"בבבריטניהשימשומגובהק"מ16שרוחבושטחכיסוישאפשרה

השונים.שנהבאותהאחד.בצילוםרגל20,000
כיפון-פריטש,הברוןהנאצי,הגנרלהצהיר

.אמריק-צילוםמטוסישלשתוחםכושרבעלהצבאינצחהבאהבמלחמה"
ןבמלחמתבהםוהשימושם11נאווירתצלומייותר".הרבהצילומיהסיור
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אסטרט-צילוםמטוסימספרהאמריקניםשצוינוהמטרותבבריטניה.מטרותיהםעל
י.','ץ,ן

8-17המפציץשלצילוםדגםגיים:מברוקים,מכ"ם,מתקניהיו:כעדיפות

1,מטוסים24הוסבוממנואשרהמפורסם,נ"מ.וסוללותדלקמאגריגשרים,
",1'.מטיל(8-29המפציץשלצילוםרגם;בלבדבצילומימיעטוהגרמנים,לעומתהבריטים,
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זו:מדיניותשלעיקרהאתאייזנהאואר
תצ"אהשגתמהצדדיםאחדלכללאפשר"

קצוותבכלצבאייםומתקניםמוסדותשל
האזוריםבחירתעלהגבלהללאהארץ...

שה-שצפהאייזנהאואריפענוחם".ומקום

הצעההציעזו,הצעהיקבלולאסובייטים
שלהרריצילוםיותרלפיהיותר,מוגבלת
רכבתתחנותתעופה,שדותכנמלים,אתרים

אףאולםמסווגים,לאצבאייםומתקנים
כיטענו,הסובייטיםהתקבלה.לאזוהצעה

אינןצבאותלרכזניתןבהןאחרותארצות
ובברה"מבארה"בוכיבתצ"א,מכוסות""

ניתןשבהםנרחביםשטחיםמצוייםגופן
יכולתללאוכוחותלחימהאמצעילהסתיר
םרתאל.2

ביוששימושייש-2"-הפיתוה
האמריק-פיתחוהאמורותלשיחותבמקביל

שינהאשרט-2"-ה",מטוסאתבסתרנים

ה-הצילומי.הסיורבתחוםהמושגיםכלאת

צילום,כמטוסמלכתחילהפותחלאט-2""

כנפייםמוטתבעל(ממונעכדאוןנבנהאלא

למטוסשוניםנתוניםלבדיקתמ')25של
אז.שפותחסטרפייטר"פ"-104הקרב
למטוסלהפכוהתכנוןצוותראששלהצעתו
שימשהמטוסב-1954.נדחתהצילום

לאנרגיהל"וועדהמחקריםלביצועבתחילה
שעותבמשךלשייטיכולתואולםאטומית".

800במהירותרגל,ו0ס,000,07-000בגובה
צילוםבמטוסהמבצעיוהצורךקמ"ש,

המטוסשלהתאמתועלהצביעומשוכלל,
זו.חשובהלמטרה

הפתו-ה"שמיםמדיניותשלהורדתהעם

בפיתוחהאמריקניםהחלוהפרק,מןחים"
ריגול,כמטוסזהמטוסשלאינטנסיבי

רבבגובהצילוםטיסותביצועהמאפשר
פוליטי.סיבוךובלאהטייסחייסיכוןבלא

למצלמותאשנביםשבעההותקנוכמטוס
גדול,מוקדואורךרחבהזוויתבעלות

שטחאחדבצילוםלהקיףהמאפשרות
ניתןשהתפרסםבצילום(D"p.200שרוחבו

מגובהמשחקבעתכדור-גולףלזהותהיה
באמצעיהמטוסצוידלכךנוסףרגל).55,000

עלאלקטרונימידעלאיסוףאלינט""
מטוסיטסוו9ש6-מהחלמכ"ם.מבשירי
ארוכים,בנתיביםברה"מבשמיט-2יי"

תוךכךואחרלגבולהמשיקבאופןבתחילה
אחדשלמנועוכבה1960במאיחדירה.כדי

ארה"ב)נשיאשלמטוסוכינוי(1"האוחרחיל"בספר1.

תועתוללאצוידאיתנהאוארהנשיאשלמטוסוכימספר,

קמץהנשיאכניסתעםרקסולקואשרריגולבמצלמות
לתפקידו.

שלקרקעיםצילומיםהרוסיםברשותהיולמעשה2.
סוכניהםמץעללהםשסופקובארה"ב,רביםאתרים
היובברה"מהאמריקניותהריגולשפעולותכעודהרבים,

יותר.הרבהקשות

מתוךשלושהאףהסיניםחץעלהופלועתבאותה3.
הכלבסךלטחאואן.ארה"בשסיפקהט-2".ישטמ"שישה
55סתורט-2""מטוסי19ובאימוניםבמבצעיםהופלו
שנבנו.
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פינמונרהבאזורמתקניםאיתורובובריטיאוויריצילום

חבלה,אומתאונהכתוצאהאלה,ממטוסים
טילידיעלהופלטוסשהנמיךולאחר
ממשברכתוצאהנשבה.נוטייסוי2-48"'
עלארה"בהודיעהזאתבעקבותשפרץ

ברה"מ.בשמיהטיסותהפסקת

קובהמשבר
אחרותקומוניסטיותארצותמעלטיסות

מבסיסיםכסדרן.זאת,לעומתהמשיכו,

למשימותי'ט-2"מטוסיהמריאובטקסס
מטיסותבאחתקובה.בשמישגרתיותצילום

גילו1962,באוגוסטב-29שנערכהאלה,
קרקע-אוויר,לטיליבסיסיםהאמריקנים

ובהםתעופהשדותאותרואףיותרומאוחר
1elulb.מפענחהבחיןמכןלאחרכחודשמיג

בקרבתקרקע-אווירטילימערךכיאמריקני
זההסאן-קריסטובל""הקובניתהעיר

בקרבתשאותרקרקע-אווירטילילמערך
בברה"מ.ביניבשתייםטיליםשיגורבסיס

האתריםלמספרביחסברורהתמונה
שהוצבוהטיליםכמותשהוקמו,הנוספים

באמצעותרקבמהירותלהינתןיכלהוסוגם
צילוםמטוסיצילמוזאתבעקבותתצ"א.

שטחהכלאתולילותימיםמשךאמריקניים
מטוסיטסוגבוהברוםכאשרקובה,של

וודו""מטוסי-נמוךברוםואילוט-2"",
ב-14שלהם).הצילוםבדגמי(ו"קרוסיידר"

קרקע-טילישלבסיסיםאותרובאוקטובר

בסיסישישהאותרוובסך-הכלקרקע,
עלאווירבתצלומינעזרקנדיהנשיאטילים.
המערבארצותלקברניטילהבהירמנת

גדולהכמהעדוגרמניה)אנגליהצרפת,(
י'ט-2"הפלתעםבאוקטובר,ב-27הסכנה.

קרקע-טילידיעלקובהבשמיאמריקני

ופיקודיותר,עודהמתיחותגברהאוויר
הועמדהאמריקניהאסטרטגיהאוויר
מוכנהארה"בכיבראותםעליונה.בכוננות
הטיליםהחזרתעלהרוסיםהודיעולעימות,

טיסהשלאחדותבדקותהיהדילברה"מ.

להוכיחכדיהטיליםאתרימעלנמוכה
בהבטח-עמדואכןהרוסיםכילאמריקנים,

יושב.אכןוהמשברתם,

צילוםאמצעישלפיתוחםהמשך
במלחמתבהםוהשימושומטוסים
ויאטנאם
כיג'ונסון,הנשיאהודיע1964בפברואר

טיסהיכולתבעלמטוסארה"בברשות
רגל.70,000בגובהקמ"ש3,200במהירות

כיהנשיא,גילהשנהאותהשלביולי
ארוךלטווחאסטרטגיצילוםמטוסלארה"ב
איןכיהעידו,שפורסמוהצילומיםביותר.

שלדגםאלא"71-8%"(כונהאשר(זה,מטוס
שלשטחלכסותהמסוגל"4-11",המטוס
ברוםאחתטיסהבשעתקמ"ר155,400
רגל.'80,000

מחודשתלתנופההביאהויאטנאםמלחמת
מרכזימקוםהצילומי.הסיורבהתפתחות

בדגמיפאנטום""מטוסיזובמלחמהמילאו
נשאה"וויג'ילנט"מטוסשלהם.הצילום
אנכיותמצלמותשלם:מודיעינימערך

אלקטרונייםחישהמכשיריואלכסוניות,
בסיסיםומכ"ם-צד.ל"אמכשיריאלינט),(

צפונייםתעופהושדותקרקע-אווירטילישל

דאגוהצפון-ויאטנאמיםהעת.כלצולמו
במהירותלהםשנגרמוהנזקיםאתלתקן

צמוד.אמריקנימעקבשחייבדבררבה,
ידיעלובלילהביוםאותרוצפוניותשיירות
צדמכ"םבעליץ-1")0"(מוהוק""מטוסי

(SLAR)מטוסיידיעלבו-זמניתוהותקפו

1500בןטיסהניסיוןנדרשלהטיסושנבחרומהטייסים4.
מעולה.גופניוכושרשנה35עלעולהשאינוגילשעות.
35,בניאלופיםסגניהיוההסיומרביתכיהתברר.בפועל
"8-52",במפציצישעותכ-3800שלטיסהוחקבעלי

ט-2"".ומטוסי"8-58"
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הישראליהאווירחילבצילוםלפורט-סעידשממערבבג'מיילא.ס.-2טיליםסוללת
1969(ביוליב-20ההתשהמלחמתבמהלךשנפגעההראשונההטיליםסוללת(

לטיסותשימשוע-2""מטוסיוהפצצה.קרב
האמריקניםהחלועתבאותהומיפוי.ביון

בידיהופלשחלקםמל"טיםבהפעלת
לפיתוחהביאוהמבצעיותהבעיותהסינים.

מכליולהטלתהטיסה,בעתהתצלומים
ביוםפעלוהאמריקניםלכוחות.הסרטים
ובלילותהמרחביםצולמוביוםובלילה,
לגילויחישניםאמריקנייםפנטומים""הטילו

צפוןשביןהתנועהציריבצידיתנועות
לדרומה.'ויאטנאם

שימשוהו"RF-40"ה"וויג'ילנט"מלבד
דו-סילוני)מפציץ(ה"RB-66"צילוםכמטוסי

"RF-101"לצילום).מוסבקרבמטוס(הו

ואילויום,לצילוםבעיקרשימשהאחרון
שביןבגבהיםלילה,לצילוםבעיקרהראשון

שתינשאה-"RB-66"רגל.35,000-1500

והשנייהנמוךלגובההאחתצילום,מערכות

שתיכוללתמערכתכלכאשררב,לגובה

המטוסנשאכמו-כןאנכיות.מצלמות
ה-"RF-40"מטוסיהבזקה.פצצות

ו-ן-27""מצלמותנשאופנסום")"(
"KA-55")לצי-משמשתהאחרונהכאשר

אשרה-"SLAR"מערכתרב).מגובהלום
כמונעות,מטרותזיהויאפשרהב"פנטום"

אינפרא-גילוימערכתה"פנטום"נשאכן

במהלךקדימה".צופה"מסוגאדום
מטוסיאףצילוםלמטרותשימשוהמלחמה
."8%-71"

ידיעלהטקטיהצילוםבארה"במבוצעכיום
צילומיםאלההטקטי).(האווירחילמטוסי

ועלנמוךמגובהכללבדרךהמתבצעים
המשמ-המטוסיםמטרות.שלמועטמספר
מרגם(פנטום""מטוסיהינםזהלצורךשים

שלהראשוניםהתנאיםאחרכילצין,ש"זהבהקשר5.
השלוםבשיחותלהשתתפותהצפק-ראטנאםמטטלת
הצילוםטיסותהפסקת-היהב-1968בפארים

בשמיה.הממרעמות

יותר.מיושניםוודו""ומטוסיהצילום)
שתיידיעלמבוצעהאסטרטגיהצילום
כנף:האסטרטגיהאווירחילבפיקודכנפות
וכנףט-2"",מטוסיהמפעילה100צילום
"71-5%".מטוסיהמפעילה9צילום

בעומקואףרבמגובהמתבצעיםהצילומים
נוספיםאסטרטגייםצילומיםהאויב.שטח

פענוחהצילום.לוייניבאמצעותמגיעים
המודי-ופיתוחהמסקנותוהסקתהתצלומים

ושלהמטרותשלהטקטיאוהאסטרטגיעין
ללאכנף544,בכנףנעשיםהאויבמערכי
מוקניתרבהחשיבותטילים.אומטוסים
טקטימידעלצרכנים.המודיעיןלהעברת
לזרועמועבראסטרטגימצילוםהמופק

ולהפך.הטקטית

מאזהתיבוןn~msהאוויריהצילום
1948

כאמצעיהצילוםמטוסישימשובמזה"תגם
בנובמברבמעלה.ראשוןמודיעיןאיסוף
ספיטמייר""במטוס(ויצמןעזרביצע1948

בנתיבצילוםמשימתמגרוטאות)שנבנה
שליד(אל-מזהשדה-תעופה-רמת-דוד
בירות-דמ-בצירנוסףתעופהושדהדמשק),

רגל12,000בגובהבוצעההטיסהשק.
כשעהסוריהבשטחהמטוסשההובמהלכה

צילוםסיוריביצועעלמיוחדדגשורבע.

כמפקדלסקובהייםשלכהונתובעתהושם
כרמטכ"לכהונתובתקופת(האוויר.חיל
יירוטמטוסיברכשלקצץאףזהמוכןהיה

םוליצ(.6מטוסירכישתלצורךחדישים
כמטוסישימשוהחמישיםשנותבתחילת

מלחמתמעודפימוסקיטו""מטוסיצילום
אלהמשקלקלימטוסיםהשנייה.העולם
רגל,ל-30,000הגביהוועץ)מבדשנבנו(
ערבצבאותשלהיירוטמטוסיליכולתמעבר

78.עמ'לסואץ"מעלכנפתם"שיף,ואבראה:6.

אזוריםצולמותקופהבאותהימים.באותם
התפרס-אלהטיסותמביןלראשונה.שונים

מנכ"ללימים(להטשלמהשלטיסתומה
מספרמשך1953בשנתשטסאל-על")"

להניחסבירואלכסנדריה.קהירמעלשעות
טיסותבוצעוקדשמבצעבתקופתשגם

האווירחילרכש1958בשנתצילום.
רוטוו"-8",מסוגצילוםמטוסהישראלי

מזוגג.בחרטוםהיושבלנווטמקוםבואשר
לוותהבדימונההאטומיהכורשלבנייתו

ישראל.בשמיאמריקניותסיורבטיסות
ו"סופרמיסטר""מטוסיהוזנקו1958במרס

שטסמזוההבלתימטוסליירוטמיסטר"
יורט,לאהמטוסהנגב.בשמירבבגובה
במשימתט-2""זהשהיההסתבראולם

סיורמשימותביצעועתבאותהצילום.
מפציציםשלהצילוםדגמיגםישראלבשמי

"%8-47".מסוגאמריקניים

זהזמןבפרקהחלהישראליהאווירחיל
לאתרבמטרהמצרים,שלצילומיבכיסוי
ווטו-"שניקרקע-אוויר.טילישלבסיסים

על-מצרים,לשטחסינידרךשחדרורים"

והדלתא,חילואןאזוריאתלצלםמנת
סוללתובוטיליםבסיסלראשונהאיתרו
בצילוםנתגלומכןלאחרזמן-מה54-2.
שניידיעלנוספותטיליםעמדותאווירי

קהירלכיווןמאלכסנדריהשטסומירז'ים
איתרוהמקריםבשניסואץ-קהיר.ובכביש
הצליחולאאךהחדירות,אתהמצרים

המטוסים.אתליירט
מספרבוצעוהימיםששתמלחמתבתקופת
הותרמצילומיהןשחלקצילוםטיסות

מטוסיםצילמו1969ביוליב-ולפרסום.
אסואן-ק-בקוגבוהמתחעמודיישראליים

יחידתפשטהבומקוםסואג',באזורהיר,
נראולפרסום,הותרואשרבצילומים,צה"ל.

מתח-עמודיהמשקמיםמצרייםפועלים

טענתאתהזימואלהתמונותגבוה.
ועיקרכללפשטלאצה"ללפיההמצרים,

חילשלהצילוםיכולתעלולימדובאזור,
הישראלי.האוויר

משימותרבוההתשהמלחמתבתקופת
אחרצילוםמטוסיעקבוהיתרביןהצילום.
קרקע-אווירטיליסוללותמערךקידום

הקבריםשלצילומיםבאמצעותהמצריות.
אףהיהניתןהמצריהקברותבביתהחרשים
המצריותהאבדותמספראתלקבוע

ההתשה.במלחמת
מיג"מטוסישניביצעו1971באוקטוברב-10
מדינתמחוףק"מ30במרחקסיורטיסת25"

מכ"ם-צדלשאתזהמטוסביכולתישראל.

בוהרבהגובהאלכסוני.לצילוםמצלמותאו
נרחביםשטחיםביסוימאפשרהמטוסטס

סיניבשמיטסו1971בנובמברב-6ביותר.
שלהאוניםחוסר25".מיג"מטוסישני

אתהגדילאלהמטוסיםליירטישראלמטוסי
טסובמרסבו-10הרוסי-מצרי,הייתאבודיי

מאיסמעליהנוספים25"מיג"מטוסישני
במהירותבדרום,א-שייךלשארםוערבצפון

מ').)24,400רגלאלף80ובגובהמאך2.5
מאגורהים,חוףלאורך(השוניםהנתיבים

197927יוני269,מערכות"



לשארםומאסמעליהלראם-סודר,בררויל
היההרוסיםבכוונתכיהצביעוא-שייך)השנייה:עולם"מלחסתמתוםחציייםמסיסית1"תפתחביירצייניהמחוויםמ=ים

האי.חצישטחמרבאתלכסותצהטשוס
כיצילוםגיחךתאישרןן379באוקטוברב-4הערותארשתשירוחמצלמותביצועוםארץושתייצורהמטוס
RF-%%"ולאהתקפיתהינההמצריתוכהיערכותמטוסצילוםע.קריבשוותארה-ב.זמצלמוחאנכעתךאמס.9נ-מהירוח

ז61ונבנ.*ס-הו%.הארצותנאט-ו.ואלכסוניות.מ-קנ.או0טווחחנררסטר,ק--חנררסלש-.
לכןקודםשסברןכפיתרגיללצורכי

אזורנומעלטסהכיפוריםיוםבמלחמתלצילוםמגובהנמוד.
71-5%:מדגםאמריקניצילוםניטוסרומיממחודמימטסורויסיה.הודו.זמצלמוח.לצ,לוםךאמ0.י4-תוריהמק=ת--ת.=" PR-9זללבכין-ציי-ייץיני000.04הבייבןאלה.ייא-פ.סניבהיבבע_בנ:וךשי8351גובnwl~wהמטוסחלףניאר

חילותניסיונותסואן).ללן.היוטה,ה.
RB-5מטוסיבתוהו.זעלולירטוהשוניםף.אוויךע-יהכפלתמוטתארה-ב.;דנמיםלציל,םמצלמוחאנניותמהירוח-קנברה--"ז

ןןמל-45מ'מ-22הבגפייםשירחובינונימנובהלצילוםואלבסתיוח.ק-מb.OOO-טווחהבריט' 1970באוגוסטצילמואמריקנייםלגילוםהושנוובהמבצעיוההבררוסחאטנאם.מגובהרבמא,ר.וכןלנרו0.00ש-הנונב-הרא1944

-
קרקע-אוויר,טילישלמצרייםבסיסיםט-2--הלשה*-.ןא1חדווקסיקפ(.ח"שנ'משונש.

1976ומאזהאש;הפסקתלאחרשקודקסלשירותמעל;ב.נושא,תארה-במצלמוחלצילום*מהירות-*.ומאךק-8ברקסוטמקרוסיירר--
RF-8--ןנבנוטה-במטוסים..אלכסוניאגבי.ק-םמי.נ-טווחקרוסירר גיחותביצועעלהאמריקניםומופקדיםםיסוטמ441.ואלבסונרקרמילגר5*.םמ-הבונארה-בשו

-
ההפרדה.הסכםביצועתלבדיקקביעותןפעמ.ם.משרשופרארה-ב.סיאואןבינתילצילוםםנובהמאךז.ו-מהירותקטבמשם

ניתןעליהםהאירועיםשמועטיםלכורותהמשמרהלח,מ.-בשירותוקננה.ונמוך.סש.וק-מ-טחחחF-IOI--11י0י"%

-
האמריקני--nso.eao~ובה;ב-תא1954

האווירצילומישלחלקםציוןוזוךלדוויו
משמשיםבאזורבוגםכיברורנ:זקועזקוותםמטוסצילוסעיקר.צל%ק-84יסוטמ4י..לצילוםמנובהבינוניךאמנ.2-תוריהממטוסקרבנטום-"
)שלהאווירבחילות(tvlun!RF-4ח5-וחישניםנחבאונמוך.ק-מש4.0-טווחסנפם--ק-4ק-%4 מקוםחשוב,איסוףכאמצעיהאווירהילוכייארה-בוחלקממדינותלה"יהחוףרהאמרקניומב-מצר.לנר*000.2-הבונב-הרא1161

כילציין,ישהזההיוםעצםזעךהכנדינהואט-ו.נרמניה.אירן.יוון.יסן.
אשרמארה"ב,המצריותהרכשבדרישות--

בקשותהשארביןהועלולאחרונה,נ,ניכיביותרבציהאמריק,י.כלמסוודהתקיסה;משולבת-הוצבאתמ-ק34שטיוח4-5(%4-5
אווירילצילוםדציודמל"טיםלאספקתיאטנאם.,במלחמתשירתהצילום,לדנםהוסבומבשירימצלמות.רעל67.000-נובהו1*2ארה-ב

ןןמנושאותאףמתופעלומב-ס-צד.אלינם כשזכיך.מטוסים.בינונישובהלצלום
ונמוך.

הכבילדםכלטיסיןקןצנוןץחיתנועדלרשתאתצרפח.פקיסא.שוות.במצלמות-אומרה-ךאמ2.ו-מהירותירימ'-111מיח.--
.,אט;בארצותה-RF-84לובדרא-ס.בינונימנובהלצילוםק-משז-רריוס1*11צרפתווו-%

שימשוהראשוניםהצבאייםד;כ,טוסיםומדינוחנוספ,ת.ונמוך.לנר06נש-הבונ
לאחרפותחוומהםולצילום,לסיורדיוקאברה-מךאמ51.0-מהירוחמציץנ5-ג*-קאי-

מ-ק6ש-סויררקש--15-26
בתקופתוהמפציצים.הקרבכטוסיככן

קרבמטוסיהותאמוהשנייההעולםונלחמתהחונשףוס.0!
שוניםבגבהיםצילומיםלביצועיכופ)ניציםהרוסיתה-תשיבה-ברה-מרבלצ'לוסמנובהךאמס.9-מהירותמסצנתיאק--

היום,עדנמשכתזוכלגמהשוניי].ולכיווזקיבןק".''15ל-?-ט..מפציץמאוד.מ-ק0.4ש-ח11טקאי--.25מנדהה-
דאוןפ1בל.שווושבנסיורעל70.000-נובה1957ברה-מ

-
מטוסיםסוגישניביןמבחיניםאנוכאשרט-2-להמודב-.

למשימותמראשהנבניםעלהיייק13:נ,ממט,סה"רוטפוחחברה-מ.בעית,נותלצ'לוסמנובהרבימאי.*-מה.רותמטוסירוטי5--יימ-
משימותלביצועתכונותיהםכןועללעילום,מ.;.25.הימצאותועלננתבתילום8(ודנםמאודק-מא1.0-טווחמ"-.ינ-

-
לנרזו.0ש-ובה;ביה-מ

םנר;ט-במ(1.

בשיריתיוב
ו-ט-2""לדוגמה:(אופטימליותהינןאלה

קרבמטוסילצדהנבניםואלהי'%5-17"(,
החילותמרביתאוויר.לצילוםמיוחדכרגם

ממטוסיהמוסביםצילוםבמטוסימצוידים
זה).בעמודטבלהראה(ותקיפה.יירוטצילוםמטוסיסד"כ

במטוסיםהמצלמותהתקנתמירז"'-%"60:צרפת-אירופה
ןז-4עפנטזום""80:גרמניה

בשתיהמטוסיםידיעלנישאותהמצלמות
ע-401(%3סטרפייטר""30י0-91,פיאט""100:איטליה

לו.מחוצהאוהמטוסבגוף:התקנהצורות '30.יאק""25,יאק""25,מיג""21,מיג""ברה"מ:
אובחרטום(המטוסבגוףהתקנהבאמצעות ןגיו"03".ןקרד"05:הידווש",

אירודינמיתיעילותמושגתהגחון)בתא
ויקטור"."מפציציקנברה","30:בריטניה

חשבוןעלהינובביצועהשיפוראולםרבה, מוגבל,המוקדאורך(וסוגההמצלמהגורל21.ו-"מיג"7סוחוי""מצרים:-מזה"ת
מירז"'"ישראל:

התקנהבאמצעותהחרטום).בממדיומותנה

ן66-8-ה(.שלהצידגם(ן3-4ויג'ילנט),(
מהצורךהימנעות-נוספיםתרונות,
וניצולבלבד,לצילוםמטוסיםלהקצות

159.עמ'באוקטובר",אדמהרעידת"שיף,זאבראה:INTERAVIA")1978.7"עפ"י(
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תוך(צילוםכמטוסימטוסיםשלמרבימספר
חידושבעתלכך,נוסףהמזערי),מתקונם

לבצעצורךאיןהחלפתן,אומצלמות
המפחיתדברעצמו,במטוסגדוליםשינויים
אתומזרזההתקנההוצאותאתרבהבמידה

הפיתוח.
.הינםבמטוסיםכיוםהמותקניםהמללים
לדוגמא,וינטן","מיכלמשולבים:מכלים
עלנאט"ומרינותשלהאווירבחילותנישא
ומטוסיסטרפייטר"פ"-104מטוסיידי

באורכימצלמותמכילכזהמיכלפנטזם"."

בתחוםפועלחלקןאשרשונים,מוקד
מטוסידיעלהנישאבמיכלהאינפרא-אדום.

מכ"םמצלמתאףנמצאתויג'ילנט""

המתקבליםהנתוניםכלכדיקתהמאפשרת

והשוואתם.במערכת
בגוףהמצלמותמותקנותבהםבמטוסים
כאשרהחרטום,בקצההןממוקמותהמטוס

אנכיצילוםהינוכשיעדןקדמי.צילוםיעדן

ס-ב90מכוונותכשעדשותיהןהןמוצבות

הנועדותמצלמותהטיסה.לצירבניצב
זאת,לעומתמוצבות,אלכסונילצילום

המטוס,לצדימכוונותשעדשותיהןבאופן
בואינג""טייסתהאמריקניהאווירלחיל

,RC-135המצלמותמכוונותבמטוסיהאשר
רוסייםלוויניםצילוםלשםמעלה,כלפי

הארץ.לכדורהחוזרים
מבחינתמצלמהכלשלהמוגבלהכיסוי

המכונההתקנהלשיטתהביאצילוםזווית
באופןמותקנותמצלמותמספרמניפה":"

זושיטהמרבי.שטחבחפיפהמכסותשהן

המטוסבגוףהמוצבותבמצלמותהןתופסת

חיציניים.בעקליםהמוצבותבמצלמותוהן

המצלמותהתפתחות
שימשוהאוויריהצילוםהתפתחותבראשית

בעלותרגילותמצלמותאוויריותכמצלמות
נערכומהמקובל.מעטמשופריםביצועים
או'הטייסבחירתפיעלבודדיםצילומים

ברצףלצלםיכולתאזהיתהלאאךהמפעיל,
המצלמהעדייןפותחהלאשכןובחפיפה,

העולםמלחמתבתקופתהאוטומטית.

המצלמותאתהגרמניםפיתחוהראשונה
ברשותםכברהיוסיומהועםהאוטומטיות,

הפסיפסים(זה.מסוגמצלמותכ-100

שימשוהחופפים,מהתצלומיםשהתקבלו

עדיין.)מופושלאבאזוריםלמפותכתחליף
המצלמהאתמוםהבריטיפיתחב-1923

אפשרהאשררצוף,לצילוםהאווירית

נתיבכלשלרצוףפנורמיצילוםהשגת

לפנינעהאשרפילם,רצועתגביעלהטיסה

ליחסהמתאימהבמהירותהעדשהפתח

הטיסה.לגובההמטוסמהירותשבין

בתהליךהעתכלהמצלמהנמצאתלמעשה

להתפתחותבהתאםשכלול,שלפוסקבלתי
ייסקרולהלןוהאופטיקה.האלקטרוניקה

עתההנמצאיםהעיקרייםהמצלמותסוגי
:בעולםבשימוש

סוגיםקיימיםאנכי:לצילוםמצלמות4

לחלקהטיסה.לגובהבהתאםשונים,

.--1------------:--

ארה"בפרט-אנר-וויטנימתוצרתSR-71-4אסטרטגיוצילוםסיורמטוס

---1
.*.

ששנ8
חיצונינישאבמיכלהממותקנתKA-102-4אייטקרחוקלטווחאוויריתמצלמה

בודדיםצילומיםלצלםכושרמהמצלמות

כושרולחלקחופפים,צילומיםרצףוואו

הטיסה.נתיבשלרצוףאוויריצילוםלצלם

שגדלככלאלכסוני:לצילוםמצלמות*

יבוליםכןאלה,מצלמותשלהמוקדאורך

משטחיותררבמרחקלטוסהמטוסים
יותר.טובקנה-מידהולהשיגהאויב

עלמבוססותפנורמי:לצילוםמצלמות*
השטחאתוסורקתהמסתובבתפריסמה

נקלטמהשטחשחלקכךלאופק,מאופק
נקלטוחלקואנכית,במצלמהצולםכאילו

זהמסוגבצילוםאלכסוני.כבצילום
שמתרחקיםככלורביםהולכיםהעיוותים

שלהגדוליתרונההמטוס.טיסתמציר
ביותררבשטחבכיסויהינוזוצילוםשיטת
מצלמותקיימותהמטוס.צידימשני

1800.שלצילוםבזויתלצלםשביכולתן

צילום:מתמשכתרצועהלצילוםמצלמות*

נמוךמגובהכללבדרךנעשההטיסהנתיב
תנועתמהירותכאשרגבוהה,ובמהירות

למהירותאוטומטיתמותאמתהפילם

הטיסה.וגובההמטוס

מאפ-אינפרא-אדום:לצילוםמצלמות*

עצמיםהוסוובהםשטחיםצילוםשרות

אופטיבצילוםלזהותםניתןשלאשונים,

עצמיםשלהינההמקובלתהדוגמארגיל.

המאפייןהכלורופילבצמחייה:המוסווים

צבעהאתלהוהמקנה(חיה""צמחייה
בצבעאינפרא-אדוםבצילוםמופיעהירוק)

המשמשתמתה","שצמחייהבעודאדום,
צילוםשחור.ככתםמופיעהלהסוואה,

בשחור-תרמיצילוםמאפשראינפרא-אדום

המפוקיםמקורותמגלההואבלילה.לבן

אותעופהבשדותמטוסיםכמו(גבוהחום
מפעלים),.

הבדליעלבהסתמךוזאת

חוםהמפיקיםהעצמיםביןהטמפרטורות
לסביבתם.

כללבדרךבלילה:לצילוםמצלמות*

המטוסכאשררגילות,אופטיותמצלמות

הכוללהבזקה,ציודנושאאותןהנושא

נורים.אומיוחדתבזקמנורתמגנזיום,פצצת

מגובהליליצילוםמאפשרתהמגנזיוםפצצת

רב,'משקלהאולםביותר,נרחבובשטחרב

בעזרתהלצלםשניתןהתמונותומספר

מטהכלפימכוונתההבזקהמנורתמוגבל.
בההשימושאךרבים,צילומיםומאפשרת

מ').)800נמוךבגובהטיסהמחייב

רחבשטחשלאנכיצילום:מיפוימצלמת*

הצילומיםהפיכתלשםעיוותים,ללא

קיימות.מפותעידכוןאולמפות,

נעזרותהמקובלותהאופטיותהמצלמות

צילוםלאפשרשמטרתהבקרה,במערכת

הקטנתתוךשונים,ובגבהיםבמהירויות
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בצילוםיסודמושגי
הקביעה:אסטרטגיוצזלוםטקטיצילום

לאפשרנועדאסטרטגישמודיעיןהמקובלת,
טקטיומוריעיןאסטרטגיות,תחלטותקבלת

אינהטקטיותהחלטותקבלתלאפשרנוער

הצילומי.הסיורבנושאכיוםלנעשהחופפת
לצורךהאויבבעומקמטרהוצילוםיש

אסטרטגי",צילום"יכונהמיוחדתמשימה

טקטי;מידעלקבלתלהביאשנוערלמרות

צילוםטקטי"צילום"יכונהזאתולעומת

למרותהנכול,כקרבתסכראוכוחתחנת
אסטרטגית.פעולההינההמתקןשהריסת

אסטרטגילצילוםטקטיצילוםביןההברל
המצלם,המטוסבגובהאפואתלויאינו

בסוגאלאהצילום,שיטתאוהמצלמה
אשרהחלטותקבלתוברמתהמופקהמידע
זה.מידענועךאליה
אנכיבצילום:אלכסונייצילוםאנכיצילום

נראיםשהםכפיהנוףפרטינרשמים

קנה-לתצלוםכבמפה.במאונךמלמעלה

מרחקיםמדידתהמאפשרמסויםמידה
איןכיוונים.מדירתאףולעתיםמדויקת,

מאפשרוהואמתים","שטחיםזהבתצלום
השטח.תבליטעלברורותמסקנותלהסיק

דמיוןהפעלתהאנכיהצילוםתובעזאתעם

הראייהזוויתעקבהמפענח,מצדנרחבת
העצמים.שלשגרתיתהבלחי

כמטוסהמצלמהמותקנתהאלכסוניבצילום
שלאלכסוניבקוצילוםהמאפשרבאופן
הזלךזהבתצלוםבמרחק.הנמצאיםעצמים

מקושמתרחקיםככלקנה-המידהומשתנה
מרחקיםלמרודניתןלאלכןהצילום,
כיוונים.למרודניתןשלאוכמובןבמדויק,
השטחיםאמנםמרוביםהאלכסוניבצילום
לכסותניתןכללבדרךאךהמתים,

בצילוםמאשריותררבשטחבאמצעותו
עקב(מעליולעבורצורךובלאהאנכי,
קרקע-בטיליהמוגןבאזורטיסהמגבלות

מדינית).מגבלהבשלאואוויר

היחסאתהמודדמתקןבמערכתהעיוותים.
הקרקע.פנימעלוגובהוהמטוסמהירותבין

יחסהתואמתבמהירותבמחסניתנעהפילם

מפצה""אףזומערכתטשטוש.נמנעוכךזה,

התקדמותתנועתבעקבותהמצלמהאת
נסיגתידיעלהצילום,ביצועבזמןהמטוס

החפי-אתלהשיגעל-מנתלאחור.המצלמה

ראייהולאפשראחוז),)60המקובלתפה
תיאוםלהבטיחכמו-כןישסטראוסקופית,

מחזוריות).(המצלמההפעלתברציפות

מערכת"מכונהזומערכתמכ"ם:צילום8
Side)-SLARצופה-צד"מוטסמכ"ם
RadarAirborne(Lookingמאפשרתוהיא

נעותמטרותגילויוכןהשטח,פניהרמיית
היממהשעותבכלבים,אוהקרקעפניעל

במטוסמורכבהמכ"םריווא-גזמ.8ובכל
קרינהפליטתהמאפשרבאופןהמצלם
צילוםמעין(המטוסטיסתלצירבניצב

אתלסנןהמקלטוביכולתאלכסוני),
בשיטתהנייחות.מביןהנעותהמטרות
במלחמתרב.שימושנעשהה"סלאר"
ופענוחשידורמתקניהותקנוויאטנאם
שפעלוהצבא)של(מוהוק""במטוסי
שלפנטום""ובמטוסידיביזיוניתבמסגרת

שעותבכלטסוהמטוסיםהאוויר.חיל
התנועהציריעלצמודמעקבוקיימוהיממה,

האויב.של

ובארה"ב)באירופה(אווירחילותבמספר
עםבמשולבמכ"םבמצלמותמשתמשים

ניצולתוךרגילות,אופטיותמצלמות
והשוואתמהמערכותאחתכלשלהיתרונות
שלמיוחדיםדגמיםלברה"מהממצאים.

38ו"אליושין")1110-251(25מיג""מטוסי
ציודהנושאיםבצוללות)הלוחמהמטוס(

סלאר"."

ומזל"טיםמל"טים

חילכיצה"לדוברפרסם73,בדצמבר
מל"טים)(טייסללאמטוסיםמפעילהאוויר

ששנילאחרזההיהאווירי.צילוםבמשימות

ואמצעיביוםהשמשמשמשיםהרגילהאופטיבצילום8.
משמשתהמכ"םהדמייתאחאור.כמקורבלילהההבזקה

לשעותמוגבלתזושיטהאיןולכןמהמטוס,המשוגרתקרן
נוח.אווירולמזגאור

כברהדרום.בחזיתהופלוצה"לשלמל"טים
ארה"בכיתעופה,עיתוניפרסמוב-1971

צ'אקר""מסוגמל-טים30לישראלמכרה
מל"טיםו-12מטרה)כמטוסיגםהמשמשים(

הסבואלהפרטיםפיירבי",147ראיין"מסוג
ולשימושםלמל"טיםהלבתשומתאת

הינםהמל"טיםלמעשהאולםבמלחמה.
אתקנההאחרוןבעשורשרקותיק","רעיון
הראוי.מקומו

זאתעושהצילוםטיסתהמבצעצילוםמטוס
טיסהונתיבגובהשמירתתוךתמידכמעט
נשקכינוןעלמקליםאלהאילוציםישרים.

מטוסישלפגיעותםרבהועל-כןלעברו,נ"מ
אדםבחיילחסוךהשאיפהעקבהצילום.
והמזעורהתעופהלהתפתחותוהודות

מטוסיםשלבנייתםנתאפשרההאלקטרוני,
טייסידיעלמופעליםשאינםיחסית,קטנים
יתרונומרחוק.מונחיםאלאבתוכם,היושב

אדם,חייהצלתהינוזהאמצעישלהמרכזי
לכןקורםשנחשבומשימותוביצוע

לציין,ישלכךנוסףהתאבדות".כ"משימות
צלליתכןועליותר,קטןהמל"טשלגודלוכי

אתהמקטיןגורםיותר,קטנהשלוהמכ"ם
מטוסידיעלמל"טשלהפלתוגילויו.סיכויי
בקשייםאפואכרוכהנ"מבאמצעיאוקרב

שלהפלתםמאפייניםשאינםנוספים,
לציין,ישהאמורלכלנוסףרגילים.מטוסים

ולכןביותר,זולאמצעיהינוהמל"טכי
גדולה,בכמותמל"טיםהפעלתאפשרית

גדול.משימותלמגווןהתאמהתוך
ללאמטוסיםסוגישניביןלהבחיןמקובל
מאויש,בלתימטוסהינוה"דרון"טייס:

מראשקבועבנתיבטסשיגורושלאחר
ידיעלהטיסהנתיבשמירתתוךמתוכנת),(

שינוייםלבצעניתןב"דרון"אוטומטי.טייס
הטיסה,לנתיבהקשורבכלבלבדמעטים
והשמדהנחיתההמנוע,פעולתהפסקת
עצמית.
עלמרחוקונשלטמופעלה"טהור"המל"ט

שלרבהביכולתמאופייןוהואטייס,ידי
למטוסבדומהוביצועיםפרופילשינוי

קיימתה"קרקעי"לטייסהמטוסביןמאויש.

אוקו-ראייההמחייבגורםבתג"מ,תקשורת
ממסר.כמטוסתובלהבמטוסשימוש
בפיתוחהוחלהשוניםהאווירבחילות
שנותבראשיתכברמסיביתבצורהמל"טים

ה"דרון"פותחבאוסטרליההחמישים.
היוםעדהנמצא(ז'ינרוביק""הסילוני
דרו-"פיתחהאיטליהבריטניה):בשימוש

פיתחוובארה"במדחף;ממונעינים"
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