
 בעת האמריקניהפיוע
 לישראלחירום

 ומגבלותיה הידידות גבולות-
 עד נתפסת - Grass Nickel מבצע - הכיפורים יום לישראלבמלחמת האמריקנית האוויריתהרכבת
 מדינת בין האסטרטגית היחסים מערגת בתועלות ביותר המשמעותיים הביטויים לאחד נדוגמאהיום

 בם מלחמה בזמן שבמימושו ולפוטנציאל - חירום בשעת לישראל שהושט זה לסיוע לארה"ב.ישראל
 של בוושינגטון הפוליטית הדינמיקה הבנת מלאים. וניהול הרתעה במונחי אדירה השפעה -בעתיד
 בהבנת לסייע יכולים הנוכחית האזורית-האסטרטגית למציאות ומבט אלה, לימינו בהשוואה ימים,אותם

י- בעתיד גם ומתיחות מלחמה בישראלבעת הצבאית-לוגיסטית התמיכה בשאלת האמריקנייםהשיקולים
 סלע אביעד סא"ל

מבוא
 לישראל האמריקנית (Airlift) האווירית הרכבתהאם

 ה-13 בין ימים, 32 שנמשכה הכיפורים, יוםבמלחמת
 מודל להיות יכולה 1973, בנובמבר ל-14באוקטובר
 ציוד הספקת על ישראליתלהסתמכות

 גם מלחמה בזמן אמריקניצבאי
 מורכבת.י זו לשאלה התשובהבעתיד?
 מסכת את לתאר בא זהמאמר

 הראשון בשבוע האמריקניתהשיקולים
 לקבל ישראל בקשות שבולמלחמה,

 מצד השהיה במהלכי נתקלו צבאיציוד
 כאשר גם - בוושינגטוןהממשל
 הציגה בירושלים המדיניתהצמרת

 עת באותה שהיה קיסינג'ר, הנרישל
 ומזכיר לאומי לביטחון הנשיאיועץ

 על בארה"ב ראשון דיוןהמדינה.
 היה צפוי ישראל שהגישההרשימות
 הצהריים, אחרי בשעות רקלהתקיים
 לכן, קודם נאמר בארה"ב ישראלולנציגי
 מבקשות אמריקנית הסתייגות צפויהכי

 שהעבירו.הרכש
 השני המלחמה יום בין שלב,באותו
 כאשר דווקא באוקטובר(, )8-7לשלישי

 גור, מוטה אלוף בוושינגטון, צה"ל נספח על-ידילאמריקנים
 העבירה הצהריים ובשעות ארה"ב(, )שעון הבוקרבשעות

 עוזרו סקוקרופט, ברנט לידי נוספת רכש בקשתהשגרירות

 האווירית הרכבתהאם
 במלחמת לישראלהאמריקנית

 מודל להיות יכולה הכיפורים,יום
 על ישראליתלהסתמכות

 בזמן אמריקני צבאי ציודהספקת
 בעתיד? בםמלחמה

 שבו הקיומי לאיום באשר אפוקליפטיות תחזיות ארה"בבפני
 של המקרה חקר בסיס על ישראל. לדעתה, הייתה,מצויה
 מנסה הכיפורים יום במלחמת לישראל האמריקניהסיוע

 מסד להניח המאמר של השניחלקו

 ענר הרש ,,,,
 , ,,,י~,'ן'1,

 ' ,' 'ש"ךי,י"ןי
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 האמריקניים השיקוליםלהבנת
 תזדקק וכאשר אםהאפשריים

 בעתיד. גם חירום לסיועישראל

 למלחפה הראשוןהשבוע
 7 השני, המלחמה יום שלבבוקרו

 שר לראשונה דנו 1973,באוקטובר
 אלעזר והרמטכ"ל דייןהביטחון
 לארה"ב לפנות האםבשאלה
 בעיקר מלחמה, אמצעילקבלת
 שספג לאבדות כתחליףמטוסים,
 הועברה רכש רשימתצה"ל.2

 שביקשה התמיכה נתקלה בחזית, מצוקה בפני ישראלעמדה
 ההנחות נחו שבבסיסה אמריקנית, רגלייםבגרירת

 הבאים:והשיקולים
 עם הדטנט לשימור עליון אמריקני מאמץהתקיים
 של במלחמה פעילה מעורבות כל למנוע במגמהבריה"מ
 שהועברה האמריקנית ההצעה המעצמות.שתי

 להחליט כדי הביטחון מועצת לכינוס לקרוא -לסובייטים
 ארה"ב של עניינה בדבר איתות הייתה - אש הפסקתעל

 מידה על ולשמור מדיניים לאפיקים הסכסוך אתלתעל
 בין לעימות אפשרית סכנה שיפחית תיאום,של

 המלחמה. ותימשך היההמעצמות
 שישראל בטוחים האמריקנים היו המלחמהמראשית
 לדרג שהוצגה ה-CIA, הערכת מהיר. בניצחוןתזכה
 את לעצמה תחזיר שישראל הייתה בארה"ב,המדיני
 ניצחון ושתנחל באוקטובר, 8 היום, למחרת כברהיוזמה
 המאמץ כי ה-CIA העריך עוד בסוף-השבוע.במלחמה



 ולאחר הסורית, לחזית בתחילה יופנה ישראל שלהעיקרי
 ניכר לבריה"מ בפנייה גם המצרית.3 לגזרה יופנהמכן

 ניסתה ארה"ב קרוב. ישראלי בניצחון אמריקניביטחון
 בתוך הביטחון מועצת שכינוס הסובייטים אתלשכנע

 מתקפת-נגד לאחר שכן להם, גם להועיל עשוי שעות72
 סוריה. ושל מצרים של מצבן שיורע להניח סביר צה"לשל

 אופי בעלת עמדה להפגין אינטרס היהלאמריקנים
 שלאחר הזמן לפרק נוחה מוצא כעמדת נייטרלילכאורה

 מוביל תפקיד למלא יהיה שבכוחם כךהמלחמה,

 סובייטית מעורבות בלא באיזור המדינייםבמהלכים
 ארה"ב של יחסיה מערכת את לקדם כוונה ומתוךרצינית
 ערב. מדינותעם

 צבאי מהלך לקיים סאדאת בכוונת כי סברוהאמריקנים
 להעביר שהחלו שדרים בסיס על וזאת בלבד,מוגבל
 האחורי" ב"ערוץ הקרבות פרוץ אחרי קצר זמןהמצרים
 קיסינג'ר בין שהתנהלו החשאיים המגעים לערוץ)כינוי
 חאפז לאומי, לביטחון סאדאת הנשיא יועץלבין

 מצב, הערכת בדיון ואכן, 7972(. קיץ מאזאיסמאעיל
 שצבא קיסינג'ר העריך כבר בערב, באוקטובר ב-7שנערך
 ויתחפר יעצור כך ואחר התעלה חציית את ישליםמצרים
 בה פתחו שהמצרים המלחמה קיסינג'ר, להערכתבמקום.

 את לערער רק אלא סיני, כל את לכבוש נועדהלא
 יהיה ניתן לא משבר ללא כי שהניחו מאחרהסטטוס-קוו,

 דיפלומטית.4 פעילותלהניע
 שמתן האמריקנית, לצמרת היה ברור הבחינותמכל
 אמריקני אינטרס אינה שלב באותו לישראל צבאיתאספקה
 מסיבית הספקה הייתה הבין-לאומית ברמה ועיקר.כלל

 המעצמה בתור נתפסת הייתה שארה"ב לכך גורמתלישראל
 מעורבות גורר שהיה מה בסכסוך, שהתערבההראשונה
 יכולה הייתה התוצאה וסוריה. מצרים לטובתסובייטית

 אולי הייתה היא שכן ארה"ב, של מבחינתה הרסניתלהיות
 גבוה מחיר לשלם - )ישראל( אזורי אינטרס לטובת -נאלצת

 הדטנט להשיב כדי בהמשך לגבות מנסים היושהסובייטים
 בהפסד היה מדובר הקרה המלחמה של במציאות כנו.על

 בראייה היה נכון לא אזוריים משיקולים גםאסטרטגי.
 מסיבי סיוע על מוקדם שלב באותו להחליטאמריקנית
 - הזמן באותו ארה"ב שהובילה המרכזי המהלךלישראל.
 קרוב נתקל, היה - הביטחון במועצת אש הפסקתלקדם
 ארה"ב נוקטת הייתה אילו וסובייטי, ערבי בסירובלוודאי,
 זאת, כל ישראל. לטובת חד-צדדית עמדה ברור כהבאופן
 על תגבר ישראל כי העריכו שהאמריקנים בשעהכאמור,
 סברו וממילא ספורים, ימים בתוך וסוריה מצריםצבאות

 ר-14 עד יאים, 32 במשך ציוד של 10נות 22,305 האחירע! הרכבת באמצע~ח השראל השברד Grass Nickelבהבצע
 0-5, מטוטי של סיתות 145-1 זאספסה, ציוד טונות 11 632, שנשאו 141-ם, מטוטי של טיסות 421 נספרוב0ב0בר.

 יע[ חדי א0ריקניש מטוסים כ-18 שר ב00וצע 0ד1בר טיבות. 3~10,6 של במשקל תצטבר 0טקשנשאי
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 כלא תתברר הלחימה בימי עוד האווירית הרכבתששאלת
מעשית.
 קיבל בלילה באוקטובר ב-7 מצב הערכת אותהבתום
 רשימות בדבר עדכון - הראשונה בפעם - ניקסוןהנשיא
 ששב לאחר עד המתין קיסינג'ר ישראל. שהעבירההציוד
 מדיון מסקנותיו את בפניו הציג ואז בפלורידה, מסיורהנשיא
 הסיוע סוגיית התיכון. במזרח המשבר היבטי בכללהערב
 כי עמדתו את הציג וקיסינג'ר יותר, הרחב במכלולנשזרה
 מתוך לצאת לה שתאפשר טובה, בעמדה מצויהארה"ב
 ארה"ב כאמור, שלה.5 החיוניים לאינטרסים נזק בלאהמשבר
 - הלחימה של מוקדם לסיום זמן נקודת באותהציפתה

 של צבאיתובהצלחה
 הסיקה ולכן -ישראל
 אם תעשהשנכון
 נשק מהספקתתימנע

 בכמותלישראל
 לאורמשמעותית.6

 גיבשוזאת
 טקטיקההאמריקנים

 לישראל, ביחסמדינית
 שני עלשנשענה
מרכיבים:
 בפני חזותהצגת
 נכונות שלישראל
 את לספקלכאורה

 לרכש.בקשותיה
 בעיני היהחיוני
 ניקסוןהנשיא
 אתלשמר

 שלאמינותה
 בעיניארה"ב
 בשעתישראל
 לשכנע בעתיד עליה ייקשה העריך, כן, לא שאםמשבר,
 במזרח שלום הסדרי במסגרת לנסיגה להסכים ישראלאת

 אמריקניות.7 ביטחוניות לערובות בכפוףהתיכון
 באישור קשיים ישנם כי לישראל להבהיר רצההממשל
 היה הוא כי הישראלים לנציגים הבהיר קיסינג'רהסיוע.
 משרד אך הראשוןי מהרגע כבר הסיוע את להעניקמוכן
 הקשורים משיקולים הדבר את שמונע הואההגנה
 עדותו על-פי ערב. מדינות עם ארה"ב של יחסיהלמכלול

 לאומי, לביטחון במועצה חבר שהיה קוונדט, ויליאםשל
 קיסינג'ר חזר שעליו תכסיס, מאשר יותר בלא היהמדובר
 ההגנה, שר דיניץ.8 שמחה השגריר עם במגעיו ושובשוב

 הראשון בשבוע כי בדיעבד סיפר שלזינגר,ג'יימס
 לישראל לספק יש כי הלבן הבית אותו הנחהלמלחמה
 and) Cash וקח" "שלם של בסיס על רק אך - צבאיציוד

 סיוע במכסות מקרה בכל היה שמדובר הבין ומכך,זז8[(,
 ביותר.מוגבלות
 נוספת, רכש רשימת ישראל הגישה באוקטובר ה-8בבוקר

 ניכר טנקים. ו-300 "פנטום" מטוסי 48 גם הפעם כללהאשר
 באותו השכילה לא ישראל כי ומהיקפן הבקשות מאופיהיה

 מלוא את לרכז ביותר: הדחופה במשימה להתמקדזמן
 בסוגיית הממשל עמדת את להטות לנסות כדיהשפעתה
 רכש, רשימות להזרים ישראל המשיכה זאת תחתהסיוע.
 לאופי בניגוד שעמדו וכבדות, גדולות פלטפורמות שלכולל

 לנקוט. ארה"ב שבחרה ישראל לטובת המוגבלתהמעורבות
 ארה"ב הייתה עלולה אלה, פריטים מספקת הייתהאילו

 לחיסול ולהביא הלחימה בהפסקת הצדדים עניין אתלהקטין
 אש. להפסקתהסיכוי
 המציאות כי לאמריקנים היה ברור כבר באוקטוברב-9

 תחזיותיהם את תאמו לא בשטח והמצבהדיפלומטית
 ההערכה התפוגגה מכן שלאחר בימיםהאופטימיות.

 בדברבוושינגטון
 צבאי ישראליניצחון
 בשתי ומוחלטמהיר

החלהחזיתות;
ההנחהלהישחק

 שלפיההאמריקנית
 גורם הםהסובייטים

 ואת סוריה אתהמרסן
 מצד והלחץמצרים;
 הסיוע לקבלתישראל
 וגבר.הלך

 9 - היוםבאותו
 לאחר -באוקטובר

 למתקפת- צה"לשעבר
 הסובייטים החלונגד,

 מדובר שמאלחשוש
 בחזית המגמהבהיפוך
 מוביל שיקולהסורית.
 מוסקבה שלמבחינתה

 את למנועהיה
 הכוחות שלקריסתם

 את לתספק בריה"מ החלה באוקטובר ב-10 ואכןהסוריים.
 החלה היום ולמחרת אווירית, רכבת באמצעותסוריה

 למצרים. גםבמשלוחים
 מציאות יצרה הסובייטית האווירית הרכבתהפעלת

 מוסקבה על-ידי חד-צדדי באורח הפעלתה וסבוכה.חדשה
 הצורך בדבר ארה"ב בעיני קיימת שהייתה ההבנה אתסתרה
 ששתי הסכנה את הגבירה היא בהקדם; אש הפסקתלהשיג

 הציבה וושינגטון ובעיני אזורי, לסכסוך תיגררנההמעצמות
 רווחים לגרוף להם לאפשר העלול במעמד הסובייטיםאת

 האמריקנים ארה"ב. של חשבונה על התיכון במזרחמדיניים
 כדי המדיני המאמץ את להגביר עליהם יהיה כי מכךהסיקו
 המלחמה. של מהיר לסיוםלהביא
 משעותיה באחת מנגד לעמוד ארה"ב יכלה לא בעתבה
 ומסיבית סדירה הספקה החלה כאשר ישראל, שלהקשות

 באוקטובר( )9 היום באותו ערב. למדינות סובייטי נשקשל
 עדיין אך לישראל, סיוע משלוחי ניקסון הנשיאאישר

 צדודית על לשמור כדי "אל-על" ובמטוסי קטנותבכמויות
 על דובר כאשר גם בסכסוך. אמריקנית מעורבות שלנמוכה

 שקלו יותר, גדולות בכמויות סיוע לתתהאפשרות



 במטוסים האספקה את להעביר החלופה אתהאמריקנים
 רצתה בכך אמריקניים. מטוסים באמצעות ולאשכורים
 היעדר על - הראשון לבריה"מ: כפול מסר להעבירארה"ב
 לכלל התיכון במזרח האזורי הסכסוך את להביאעניינה
 ישראל, את תפקיר שלא - והשני המעצמות; בין ישירסכסוך
 ואכן בריתם.9 בעלי את מתספקים הסובייטים כאשרבמיוחד
 הסובייטיים המשלוחים הגיעו שבו היום באוקטובר,ב-10

 הראשון האמריקני המשלוח גם הגיע לדמשק,הראשונים
 נורפוק שליד אוקיאנה הצי מבסיס יצא זה משלוחלישראל.

 סברה גולדה כי להניח אפשר למלחמה. ומצריםסוריה
 הסיכוי מאוד יקטן בארה"ב, הדברים פני נראים כךשאם
 בלב ראשונה. ישראל תהלום אם אמריקני בסיועלזכות
 לפני שעות כחמש ראש-הממשלה, איפוא הכריעהכבד
 דיין. של עמדתו בזכות המלחמה,פרוץ

 העביר קיטינג, קנת ארה"ב, שגריר המדינית.הסביבה
 ומקיסינג'ר, מניקסון ונשנות חוזרות אזהרותלישראל

 גולדה המלחמה. לפתיחת כאחראית ישראל תיתפסלבל
 עליה לוחצת ארה"ב שבעוד מכך להסיק אולייכלה

 ממלחמה,להימנע
 שבאו- להניחסביר
 מרסנים הזמןתו

 אתהסובייטים
 ומונ- ערבמדינות
 לפתוח מהןעים

במלחמה.
 הטעות.מחיר

 בשעות גם כינראה
 המל- פרוץשלפני
 העריכהחמה

 כיראש-הממשלה
 יוכל הסדירהצבא
 צבאות אתלבלום
 אם וסוריה.מצרים
 צפויה מקרהבכל

 למצריםתבוסה
 חשבהולסורים,
 כנראהלעצמה
 מה לשםגולדה,
 במשברלהסתכן

ש

 ויר-שבמדינת
 היה לא הואג'יניה.
 ה- מהרכבתחלק

 לישראל,אווירית
 רק לפעולשהחלה
 ב-13 יותר,מאוחר

 שבוע -באוקטובר
 ה- פרוץלאחר
קרבות.

 המפ-שאלת
 שי- האם היא,תח

 ממשלת שלקוליה
 המל- ערבישראל
 לצאת שלאחמה

 מנעלהתקפת
 בניגוד -מקדימה
 ה- שללהמלצתו
 היו - דדורמטכ"ל,
 הר- אונכונים
 את כזכור,סניים.
 הנחתתה נגדהכף
 ראש-הממשלה של החשש היטה מקדימה אווירית מכהשל

 כך ובשל המלחמה לפרוץ כאחראית תיתפס ישראל כימאיר
 תשובה וצבאי. מדיני סיוע לה מלהעניק ארה"בתימנע
 מישורים: בשלושה לנתח ראוי זולשאלה

 בימים מאיר. גולדה פעלה שבה הפסיכולוגיתהסביבה

 מנע? מכת של הנחתתה בעבור ארה"ב עםחמור
 באשר השיקולים בארה"ב כי מלמד ההיסטוריהלקח
 על יותר הרבה נשענו לישראל חירום בעת סיועלמתן

 להתייצב האינטרס על פחות רחבים, אמריקנייםאינטרסים
 שאלת על - בכלל אם - ומעט ישראל של לצידה ברורבאופן

 למלחמה. ישראל שלאחריותה
 זו אמריקנית עמדה לראותניתן
 הרלוונטיות התקופות שלושבכל

 החירום סיוע שללסוגיה
 המלחמה שלפני בימיםלישראל:
 למלחמה, הראשוןובשבוע
 את לספק הזדרזה לאכשארה"ב
 משיקולים ישראל שלצורכיה
 ראייה ומתוך המעצמותשבין

 הזמן ובתקופת רחבה;אזורית
 מה-13 החלהשלישית,

 שתמיכתה לוושינגטון היה ברור כבר כאשרבאוקטובר,
 איזון יצירת למעשה, הינה, בישראל מלא באופןהלוגיסטית

 ולמצרים. לסוריה להזרים הסובייטים שהחלולסיוע
 מאיר ראש-הממשלה השנים, באותן המדיני הדרגראשי

 גרסאותיהם את השנים ברבות נתנו דיין, הביטחוןושר

 המלחמה, פרוץשלפני
 המודיעין הערכותכאשר
 נמולה" "סבירות עלדיברו

 ראש- ראתה לאלמלחמה,
 לגרום טעם שוםהממשלה
 הוודאיתלפריצתה
 מילואים, גיוסבאמצעות

 של בהנחתתה וחומרקל
 כשהשתנתה מנע.מכת

 ה-6 בבוקר אמ"ןהערכת
 גולדה ניצבהבאוקטובר,

 מילואים גיוס לאשר בה שהאיץ דדו, הרמטכ"ל עמדתבין
 שר עמדת לבין מקדימה, אווירית נגד מכתולהנחית
 התנגד אך מוגבל, בגיוס אומנם שתמך דיין,הביטחון,
 נכון כי דיין טען עמדתו לחיזוק הנגד. למכתבנחרצות
 מצד הכנות מזהה ארה"ב אין באוקטובר ה-6לבוקר

 בארה"ב כי מלמד, ההיסטוריהלקח
 חירום בעת סיוע למתן באשרהשיקולים
 אינטרסים על יותר הרבה נשענולישראל

 האינטרס על פחות רחבים,אמריקניים
 ישראל של לצידה ברור באופןלהתייצב
 אחריותה שאלת על - בכלל אם -ומעט

 למלחמה ישראלשל
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 משלח בם הביע רדמן, הראשנים הסובייטיים הנן משהחי הניף שבוביד[
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 מורה הייתה אילו כי המלחמה, לאחר טענה גולדהלנושא.
 לרכבת ישראל זוכה הייתה לא המנע, בהתקפת לפתוחלצה"ל

 ישראל שעל סבר דיין רבים.0י קורבנות לה שחסכההאווירית,
 במלחמה. רצונה שאין ההוכחה מלוא את לארה"ב לספקהיה
 למלחמה האחריות הייתה שאילו משוכנע היה הוא כןכמו

 מקדימה בהתקפת-נגד היה מדובר ואפילו ישראל, עלמוטלת
 מסמר מארה"ב מקבלים היינו "לא יזמה, היא שלאבמלחמה
 שיקול הייתה האמריקני הסיוע ששאלת איפוא ברוראחד".יי
 העובדה אולם בישראל. ההחלטות מקבלי של בעיניהםמרכזי
 בשבוע הכרחי סיוע לישראל מלתת נמנעה שארה"בהיא

 פתחה היא שלא לכך קשר שום בלי למלחמההראשון
 לא בישראל המדינית שהצמרת להסיק ניתן מכךבמלחמה.
 נוגד גדול בהיקף לישראל מיידי צבאי סיוע מתן כיהבינה
 הזאת מהמסקנה ארה"ב. של הבסיסיים האינטרסיםאת
 מאוד גבוה מחיר שילמה ישראל נוספת: מסקנה מיידעולה
 מקדימה. בהתקפת-נגד לפתוח שלא החלטתהעל

 Grass Nickelמבצע
 ארה"ב של האווירית התובלה פיקוד שלבמטה
MAC)- Command סקופ שבבסיס 7[ב11[41ן(12 1111ז41נ 
 כבר קרלטון, פול גנרל הפיקוד, מפקד העריךבאילינוי
 תובלה למשימות להידרש עשוי הוא כי המערכה,מראשית
 כבר זו לאפשרות ראשוניות בהכנות החל הוא לכןלישראל.

 מבצע פקודות היו לא באוקטובר.ב-7
 רכבת של להפעלתהמסודרות
 דו"ח סמך ועל לישראל,אווירית
 את שבדק בארה"ב, המדינה""מבקר
 הייתה לא לישראל, הסיועמבצע
 השאר בין מגירה, תונניתקיימת
 את מלספק נמנעה שישראלמכיוון
 זמין שהוגדר בציוד איפוא היה מדובר זו מבחינהחשיפה(.13 משיקולי הסתם )מן כזאת תוכנית לעצב כדי הדרושהמידע
 ושל אמצעים של סדור בתכנון ולא MAC מפקדתעל-ידי
 חירום. בעת לישראל יועדו ואשר מראש ידועים שהיוכמויות

 ההספקה מבצע של תכנונו עבר מכן שלאחרבימים
 אלה רבים. ושינויים תמורות ב-(%414, שנעשה כפילישראל,

 מדיניים אילוצים של תולדההיו
 של ומאופיה מעומקהשנבעו

 ולא במלחמה, ארה"במעורבות
 אשר לוגיסטיות דפ"אותפרי

 למשל, מקצועי.4י בסיס עלגובשו
 הספקת על דובר שעודבימים
 בלבד מוגבל בהיקףציוד

 להטיס תוכנית נבחנהלישראל,
 בחוף לבסיסים הציודאת

 ומשם ארה"ב, שלהמזרחי
 מטוסי על התכולה אתלהעמיס
 לישראל. ולהטיסה"אל-על"
 להטעין הייתה נוספתתוכנית

 בבסיס "אל-על" מטוסיאת
 שבאיים )05~[( לאחסהאוויר

 מטוסים לחכור הייתה שנבחנה אחרת אפשרותהאזוריים.
 ישירה להטסה חלופה נבחנה לא המבצע. עבורמסחריים

 אמריקניים. מטען מטוסי באמצעות לישראל הציודשל
 של וגודלם מספרם הייתה שהתגלתה לוגיסטיתמגבלה
 בימים המבצע. לרשות להעמיד ישראל שיכלההמטוסים
 הסיוע העברת את ארה"ב איפשרה שבהםהראשונים,
 מטוסי ב-8 שימוש ישראל עשתה בלבד, ישראלייםבמטוסים
 אלף 5.5 לשינוע 747" ו"בואינג 707" "בואינג מסוג"אל-על"
 הזה במספר היה די שלא אלא מארה"ב. ציוד שלטונות

 כמויות כל את להכיל כדי המטוסים של האלהובדגמים
 הנדרשות.המטען
 הטיסה נתיב לסכם. צריך היה התדלוק עניין אתגם
 אירופה מדינות ביניים. נחיתת חייב לישראל מארה"בהארוך
 במרחב יעבור או מתחומן ייצא לישראל שהסיועסירבו
 עליהן. ערבי נפט לחרם הדבר יביא פן מחשש שלהן,האווירי
 לתדלוק ביניים חניית שתאשר כדי לפורטוגל, פנתהארה"ב
 אך הבקשה, את מייד אישרה לא פורטוגל לאחס.בבסיס
 ארה"ב יחידות מקרב שנמשך ציוד גם בהמשך.נתרצתה
 ומשם לאחס לבסיס הוטס במערב-גרמניההמוצבות
 הועתק באוקטובר מ-22 החל הסיוע טיסות ונתיבלישראל;

 יוון. ממשלת שהפנתה תלונה בשל לכרתים מדרוםאל
 ה-13 בבוקר חל האמריקנית במדיניות הדרמטיהשינוי
 לשלוח ניקסון הנשיא הורה אז ארה"ב. שעוןבאוקטובר,

 - האוויר בדרך צבאי ציודלישראל
 ההחלטה את מלא. בהיקף מועדומאותו
 לארה"ב ברור שהיה לאחר הנשיאקיבל
 אש.15 להפסקת מסרב סאדאתכי

 כאמור, באה, ניקסון שלהחלטתו
 לטובת הסובייטית להתערבותבתגובה
 הכינו כבר בוושינגטון אך הערבי,הצד

 הסיוע בשאלת ערב מדינות עבור מדיניים טיעוניםסדרת
 ארה"ב תצדיק ערב מדינות באוזני כי בממשל סוכםלישראל.

 להשיג כדי ישראל על השפעה כמנוף שתנצלו בכך הסיועאת
 צודק. שלוםהסדר

 שלב מאותו איפשרה לישראל לסייע הנשיאהחלטת
 מטוסי באמצעות לישראל ישירות בטיסות אספקהלהעביר

 שהסיוע סירבו אירופהמדינות
 יעבור או מתחומן ייצאלישראל
 פן מחשש שלהן, האוויריבמרחב
 עליהן ערבי נפט לחרם הדבריביא



 בסיס )"גלקסי"(. 5-( מסוג הגדולים האמריקנייםהתובלה
 הקרב מטוסי של בלבד לתדלוק זמן מאותו שימשלאחס

 מסוג "אמריקנים המטען ומטוסי לישראלשנמסרו
 את להעביר היה שצריך בלא )"סטרליפטר"(,141-(
 למטוסים או "אל-על" למטוסי גב" אל "גב בשיטתהמטענים
 לישראל להעביר צורך שהיה הציוד ישראל. על-ידיהחכורים
 מבסיסי בעיקר - ארה"ב ברחבי תחמושת מרכזי מ-29נאסף
 הכוחות ממלאי נמשך נוסף וציוד - האמריקני האווירחיל
 ם י י נ ק י ר מ אה

באירופה.6י
 המוק-ההכנות

 במטה שנעשודמות,
MACגנרל על-ידי 

 והתגייסותוקרלטון,
 חיל מפקד שללמאמץ
 ג'ורג' גנרלהאוויר,
 בהשפעה כוללבראון,
 לאשר המדיני הדרגעל
 איפשרו לישראל,סיוע

 התובלהלפיקוד
 לממשהאווירית
 הנחיית אתבמהירות
 שעות תשעהנשיא.
 קבלת מרגעבלבד

 מטוסי עמדוהפקודה
 מוכניםהמטען
 התגלה קושילהמראה.
 הראשוניםביומיים
 הצורך כשעלהלמבצע,
 תובלה מטוסילגייס
 בנפחם, קטנים ציוד פריטי לשינוע )"הרקולס"( 130-(מסוג
 נעוצה הייתה הבעיה לישראל. היציאה לבסיסי קריטיים,אך
 זירות מפקדי של אחריותם תחת היו אלה שמטוסיםבכך

(CINCs)תחת ולא - הטקטי האוויר פיקוד של ובאחריותו 
 130-( מטוסי 12 נמסרו באוקטובר 1 ב-5 רק MAC.אחריות

 MAC. שללמשימותיו
 גם עלה אווירית, ברכבת היה מדובר כאשר שלב,באותו
 האמריקניים. הטיס נתיבי לאורך הגנה מערך להקיםהצורך
 מייל, 300 כל ספינה השישי הצי פרס התיכון היםלאורך
 גויסו האבטחה למשימת מטוסים. נושאת - מייל 600ובכל
 מטריית ו"רוזוולט". "אינדיפנדנס" מטוסים: נושאותשתי

 1 50 של למרחק עד ניתנה המטען למטוסי האוויריתההגנה
 הליווי משימת עברה זו ומנקודה הישראלי, החוף מקומיילים

 הישראלי. האוויר חיל שללאחריותו
 5-( מטוס נחת הצהריים אחרי בשעות באוקטובר 1ב-4

 למעשה הייתה זו טיסה בלוד. בנמל-התעופה ראשוןאמריקני
 ב- יום. מדי ציוד של טונות כאלף של העברתם להמשךחלוץ
 רוברט דונלד קולונל בישראל נחת 07:00 בשעה באוקטובר15

 רגע מאותו פיקד אשר Strobaugh) 1. ,(Donaldשטרובאו
 שטרונאו Grass ".Nickel מבצע על האמריקני מהצדואילך
 ALCE) - Airlift הלוגיסטי השליטה מרכז את בלודהקים

Elements.(Control פיקודו תחת פעלו המבצע ימי 32 במהלך 
 יותר ואף ביום, שעות 12 של במשמרות עבדו אשר איש,55

 גולדה ראש-הממשלה, בשבוע.8י ימים שבעה במשךמזה,
 מאופן התפעלה בלוד, ב-ALCE פעמיים שביקרהמאיר,

 ולימים הרבה ממסירותם האמריקנים, הצוותים שלעבודתם
 לישראל". חיים העניק האמריקני ש"הסיוע הדגישהאף

 כולל בלוד, האמריקניים למטוסים הקרקעשירותי
 "אל- של מקצועיים צוותים לאחריות נמסרו ותדלוק,תחזוקה

 של הפריקהעל".
 המטוסים מבטןהציוד

 על-ידיהתבצעה
 מעורבים,צוותים
 מילואים, חיילישכללו

ואפילואזרחים
 עשרה, בנימתנדבים

 לחוליות חולקואשר
 אנשים. 10-5בנות
 כל של פריקתוזמן

 כ-30 על עמדמטוס
בממוצע,דקות

 עזבו צה"לומשאיות
 עמוסות השדהאת

 כ-90 החדשבציוד
 נחיתתו לאחרדקות
 מטוס. כלשל

 Nickelבמבצע
Grassלישראל הועברו 

 הרכבתבאמצעות
 22,305האווירית

 במשך ציוד שלטונות
 מטוסי של טיסות 421 נספרו בנובמבר. ל-14 עד ימים,32

 טיסות ו-145 ואספקה, ציוד טונות 11,632 שנשאו141-(,
 10,673 של במשקל מצטבר מטען שנשאו 5-(, מטוסישל

 מדי אמריקניים מטוסים כ-18 של בממוצע מדוברטונות.9י
יום.

 בקרב שהושמד הציוד לחידוש דגש ניתן התובלותבתכנון
 ציוד באותו הצורך למידת הוקדשה מחשבה ופחות-

 טנקים ברובם - גדולים פריטים 72 למשל כךולזמינותו.
 רק אך טיסות, 43 במהלך 5-( במטוסי הועברו -ותומ"תים
 התעופה בנמל נחתו לישראל שהגיעו 29 מתוך טנקיםארבעה
 לא שהגיעו שלטנקים איפוא ברור האש.20 הפסקתלפני
 הייתה וחשיבותם הקרבות, מהלך על אמיתית השפעההייתה
 חשיבות לדבר הייתה כמה עד צה"ל. סד"כ של מחדשבבנייה

 קשה שלו, בדו"ח האמריקני "המבקר" שכתב כפיפסיכולוגית,
 למלא מסוגלת הייתה לא ארה"ב כי ניכר כך, או כךלמדוד.י2

 את מתחילה הייתה אילו גם במלואן, ישראל בקשותאת
 הראשון. המלחמה ביום האוויריתהרכבת

 ~Tinu...ובמבט

 בשלושת הכר לבלי השתנתה האסטרטגית שהסביבהאף
 להעריך מפתה הכיפורים, יום ממלחמת שחלפוהעשורים

,."
 *  ש,,,ל / ,,.

יא  בהד התעופה בנמל שהוקם ALCE השהטה במרכו שטרובאזקוהני
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 ארה"ב בפני שיעמדו המרכזיים השיקולים להיות עשוייםמה
 צבאית-לוגיסטית תמיכה בדבר החלטה לגבשבבואה
 בעתיד. ומתיחות מלחמה ברגעיבישראל
 הביטוי אולי הוא חירום בעת לישראל צבאי סיועמתן
 ישראל. לימין וברורה נחרצת אמריקנית להתייצבותהעליון
 יונח בארה"ב ההחלטות מקבלי של שולחנם שעל לשערניתן
 השותפות הפנימית, הפוליטיקה מתחום שיקולים שלמכלול
 הבלתי האמריקנית והמחויבות ישראל מדינת עםהערכית
 תפיסה ישראל. מדינת של ולקיומה לביטחונה לערעורניתנת

 גם שישפיעו ביותר העמוקים היסודות מן להיות תמשיךזו
 לעין הנראהבעתיד
 ההכרעות אופיעל

 באשרבוושינגטון
 של ולמידהלאופן

 בישראל.התמיכה
 להניח ניתןאולם

 בוושינגטוןשהממשל
 אחר גורם כל כמו-

 הבין-במערכת
 את יקבל -לאומית

 גםהחלטותיו
 לעקרונותבהתאם

 המדיני.הריאליזם
 לדון בבואולכן

 האישור,בשאלת
 של וההיקףהעיתוי
 שיישלחהסיוע

 -ו---

 מפתח שחקני עם אסטרטגי קשר על לשמורהרצון
 הערבי.בעולם
 )למשל בסכסוך נוספת מעצמה של מעורבותהמידת
 בקרב השפעה לקנות כדי באיזור משבר לנצל רוסיניסיון
 בריה"מ(. של הערביות ה"קליינטיות" בעבר שהיומי

 מן לחלוטין שונה הנוכחי בעידן זה היבטמשמעות
 בעידן סובייטית אווירית לרכבת שהיוההשלכות
 השלכות להיות עלולות כיום גם אך הקרה.המלחמה

 מצד חירום בעת סיוע של הגשתו לעצםרבות-משמעות
 במרחב המדינית מעורבותה מבחינת - זרהמעצמה

 מרחב בצמצוםבעתיד,
 ארה"ב שלהפעולה
 של ביטחונםובחיזוק
 סוררים"."שחקנים

 עלהאיום
 בשוק המחיריםיציבות
 העולמי.הנפט
 שתהליך ספקאין
 ההחלטותקבלת
 לשאלה באשרבארה"ב

 צבאי סיוע לתתאם
 לישראל חירוםבעת
 את בחשבוןיביא
 ואת המערכהתמונת
 באשרהתחזית

 שתהיהלמשמעות
 של משקלהלהטלת

 הן - המלחמה שלאחרבעידן
 הסכמי את ולתחזק לשקםביכולת
 את לחזק ברצון הן באיזור,השלום
 והן באיזור ארה"ב שלמעמדה
 של ראש הרמת למנועבצורך
 קיצוניים.שחקנים
 לחץ אמצעי על לשמורהרצון
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 בעת לישראל צבאי סיועמתן
 העליון הביטוי אולי הואחירום

 נחרצת אמריקניתלהתייצבות
 ישראל לימיןוברורה

 או לסיוע אישור )באי-מתן ישראל עלאמריקניים
 הסיוע )במתן ערב מדינות ועל השהייתו(באמצעות
 למצב ולהגיע בעימות לשלוט מנת על זאתלישראל(.
 מבט מנקודת ביותר הטובים בתנאים הסדריםהמאפשר
אמריקנית.

 - כבעבר כיום - בחשבון יביא הוא חירום, בעתלישראל
 האסטרטגית. משמעותם ואת שיקולים של רחבמכלול
 עם אחד בקנה עולה הסיוע מתן אם הממשל יבחןבעיקר

 או ישראל של אינטרסים דוקא לאו אמריקניים,אינטרסים
 יהיו: האמריקני הממשל של המרכזיים שיקוליו שתדלניה.של

 כל הקרב. בשדה ישראלית תבוסה למנוע שישההכרה
 סביר תרחיש אינה ישראלית שתבוסה ארה"ב תניחעוד
 סמך על תתקבל צבאי סיוע מתן על ההחלטה ועיקר,כלל

 מטבע ההחלטה, תהיה כזה במקרה אחרים.שיקולים
 יותר. הרבה מורכבתהדברים,

 לישראל הצבאי הסיוע מתן לעצם שיש ההשפעה מידתשש
 התיכון המזרח מרחב את לעצב ארה"ב של יכולתהעל

 מלאים מחידוש )להבדיל לחימה בזמן ישראל לטובתארה"ב
 שיחלפו עד תמתין שארה"ב להניח אפשר המלחמה(.בתום
 הצלחתה מידת את להעריך כדי הקרבות מפרוץ ימיםכמה

 היסוד הנחת שלה. באמצעיה ישראל שלהצבאית
 בוודאות תזכה שישראל הסתם, מן תהיה,האמריקנית
 לסייע אם שלשאלה הרי זה, ניתוח על-פי צבאי.בניצחון
 להשיב שלא ארה"ב תעדיף נמשכת, הלחימה בעודלישראל
 תוצאות שיתבררו עד הפחות לכל להמתין אלאמייד,

 צה"ל של הצלחתו ומידת למלחמה הראשונים בימיםהקרבות
 של וידו היה השונות. הלחימה בגזרות היוזמה אתליטול
 הסיוע לקבלת הסיכויים יקטנו העליונה, על תהיהצה"ל

 יציב צה"ל של התקפת-הנגד של שכישלונה בעודבמלואו,
 לבין בינה לברר הכרח בפני ארה"באת

 בעת לישראל צבאי סיועמתן
 העליון הביטוי אולי הואחירום

 נחרצת אמריקניתלהתייצבות
 ישראל לימיןוברורה

 או לסיוע אישור )באי-מתן ישראל עלאמריקניים
 הסיוע )במתן ערב מדינות ועל השהייתו(באמצעות
 למצב ולהגיע בעימות לשלוט מנת על זאתלישראל(.
 מבט מנקודת ביותר הטובים בתנאים הסדריםהמאפשר
אמריקנית.

 הסיוע יהיה קריטי כמה עדעצמה
 ואת ישראל של המלחמתילמאמץ
 האיזור. על הסיוע מתן שלההשלכות
 בחלופת תבחר שארה"באפשר
 מצורכי חלק על רק שתענהביניים,
 השאר, בין לנבוע, עשוי הדברצה"ל.

 כאמצעי צה"ל של במלאים לשלוט אמריקניתמכוונה
 ישראל על להשפיע מהיכולת הלחימה; משך עללהשפעה
 ושל הציוד זמינות של ממגבלות ולאחריה; המלחמהבמהלך
 וכמובן הסיוע; תכולת של הנפחים מחישובי התובלה;אמצעי

 של אמיתי לצורך חלקי, אם גם מענה, לתת רצון מתוך-



 בהקשר לומר אפשר )ולישראל, משבר בשעת בריתבעלת
 מיוחד(. מעמד יש מלחמה,של

 של פוטנציאלי, באופן ולו הלחימה, למעגלהצטרפות
 ההחלטות מקבלי על כבד אילוץ תציב ירדן ושלמצרים

 על השפעתה מלוא את תפעיל שארה"ב ברורבארה"ב.
 מלנקוט להניאן כדי - מצרים על ובמיוחד - אלהמדינות
 נגד ממש למלחמה מלצאת וחומר קל מסלימים,מהלכים
 יראו המצרית, בגזרה קרבות יפרצו זאת בכל אםישראל.

 שלפיו יסודי, עיקרון של כהתרסקות כזה מצבהאמריקנים
 לצבאה המאפשר ושוטף, נדיב אמריקני מסיוע מצריםנהנית
 רק אך האחרונים, בעשורים מרשים באופן כוחו אתלבנות
 בתרחיש ישראל. נגד מופנים אינם אלה אמצעים עודכל
 הסיוע המשך ייעצר ואילך רגע שמאותו להניח סבירכזה

 של בכפייה או ממשל בהחלטת אם בין - למצריםהאמריקני
 הכרח ארה"ב שתראה אפשר המלחמה ובמשך -הקונגרס
 סיוע מכספי שנבנתה המצרית לעוצמה כפיצוי לישראללסייע

 ההנחות, כל חרף התבררה, ואשר השנים, לאורךאמריקני
 הנחה להניח יש זה במקרה גם לישראל. ומיידי ברורכאתגר
 הערכתה לאור ייבחן לישראל האמריקני שהסיועמחמירה,

 הקרב בשדה ההתפתחויות את וושינגטון שלהסובייקטיבית
 משמעויותיהן.ואת

 )להבדיל למלחמה אזורית הידרדרות שלבסיטואציה
 תאשר לא ארה"ב מקרה שבכל להניח סביר פתע(ממתקפת
 העיקרי. הלחימה שלב לפני לישראל חירום סיועהפעלת
 הן: לכךהסיבות

 להיתפס עלולה לישראל וציוד תחמושתהזרמת
 האמריקנית המעורבות בשל מסלים. כאקטכשלעצמה
 ועל האיזור על ביותר שליליות השפעות למהלךתהיינה
 שבכוחו ומפשר, מרסן גורם להוות ארה"ב שליכולתה
 ההידרדרות. המשך את למנועיהיה
 ישראל תעניק פן אמריקני חשש שיתעורראפשר
 החירום סיוע את להעביר הנכונות לעצם שגויהפרשנות
 מנע מתקפת לביצוע אמריקני ירוק" "אור בכךותראה
 הראשונה(. הירייה את לירות)דהיינו

 הצפויים האילוצים של הבנה מתוך הנוכחית,במציאות
 אם ישראל תעשה נכון חירום, בשעת אמריקני סיועבמתן
 איומים של שילוב כל צבאית להכות יכולות בידיהתשמור
 בציוד אמריקני סיוע על המידה על יתר להסתמך בלאנגדה
 ושוטף. זמיןשיהיה

 צריך ארה"ב של המרכזי תפקידה ישראלית,בראייה
 מדינות ועל מצרים על השפעתה כובד מלוא בהטלתשיהיה
 נוספת להידרדרות פוטנציאל כל לנטרל כדי אחרותערביות
 חשוב קונוונציונליים לא איומים של בעידן אזורית.ולהסלמה
 בתחום המערכה גבולות את תשמר גם שארה"בלישראל

 שתיתן לישראל רצוי המלחמה ובתום בלבד;הקונוונציונלי
 ושיקום מלאים חידוש לשם גדולים בהיקפים מיוחד סיועלה

 הישראלי. למשק וסבירים נסבלים שיהיו במחיריםההרתעה
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