
הקלעיםמאחווייהונתן""מבצע
באנטבהצה"ללפעולתעשור

ע'*סא"ל

ארבעהחטפו,1976ביוני,ב-27
מטוסחדאדודיעשלמארגונומחבלים

התעופהחברתשלאיירובוס""
בטיסהשהיהפרנס",אייר"הצרפתית

248היובמטוסלפאריס.מלוד139מס'
חלקםיהודים,היומהםמאהנוסעים,

זרה.נתינותבעליוחלקםישראלים
שבלוב,בבנגאזילתדלוקנחיתהלאחר
ופנהמזרחה,החטוףהמטוסהמריא
אושרהמשלאדרומה.מכןלאחר

שלבסופונחתסודן,בדרוםנחיתתו
בשדה,1976ביוני28בשחרדבר,

כ-המרוחקשבאוגנדה,אנטבהתעופה
קמפלה.הבירהמעירקילומטרים50

ארבעההנחיתוכךאחרימיםששה
ישראליםלוחמיםהרקולס""מטוסי

59שנמשכהפעולהלאחרבאנטבה.
כשעמומאנטבההכוחהמריאדקות,
ומאחוריוהמשוחרריםהערובהבני

ושלהמחבליםששתשלגוויות
להם.שסייעואוגנדיםחייליםכעשרים

הרוגיםארבעההיההפעולהמחיר
ובניצה"לחיילימקרבפצועיםועשרה

בכלגליםהיכתההפעולההערובה.
לסרטיםחומרושימשההעולםרחבי

מעמיקניתוחכידומהאךולספרים,
וקבלתהקרבנוהלתהליכישל

וכיהיוםעדנעשהלאשלהההחלטות
האמיתייםהסיכוניםנלמדולא

הדרגעל-ידינשקלו)לאאו(שנשקלו
ייוחדוהזהלנושאוהצבאי.המדיני
הבאים.הדברים

ניסיוןחוסרמודיעין,חוסרזמן,חוסר
מגבולותק"מכ-3,000המרוחקביעדפעולהביצוע

רובבתודעתלמבצעשקדםבשבוענתפסהמדינה
התפעלותועורראפשרית,בלתיכמשימההאנשים

עוררהפעולהטווחואכןהמוצלח.סיומועם
איסוףתחומים:בשלושהשהתבטאוקשיים,

נוספיםכוחותהפעלת;המבצעלקראתמודיעין

קרקעיבתדלוקוהצורךתקלות;שללמקרה

המבצע,אתשליווהסיכוניםבשקלולאךלמטוסים.
הפעםהייתהלאזומשנית.משמעותלטווחהייתה

האווירחילשלהתובלהשמטוסיהראשונה

חצוה"הרקולס"קברניטילחו"ל.טסוהישראלי

לאוגנדהוגםאחת,לאהאטלנטיהאוקיינוסאת
הישראליםלגירושעדשיגרתיותטיסותהתקיימו

אפואהיוהאמיתייםהסיכוניםב-1972.משם

:אלה

המבצעלפני-משולביםבמבצעיםניסיוןחוסר

במטוסצה"למפקדימביןמעטיםרקראובאנטבה

מוטסים,קומנדולמבצעיפוטנציאליכליהתובלה

מסוגלמבצעיםאותםלנצלשחשבמיהיהאםוגם

-צה"לשלבפקודותביטוילכךהיהלאהריזה,
אישמהטייסים.הנדרשתבכשירותוכפועל-יוצא,

אויב,בשדהכוחותהנחתתברצינותשקללא

מפורטתלחימהתורתהייתהלאשגםמאליוומובן

בנושא.
גבוההרמהדורשיםמטבעםמשולביםמבצעים

לזריזותלמוטסים.המטיסיםביןפעולהשיתוףשל
לקשרואבטחתו,המסלוללהכנתוהטעינה,הפריקה
כאשרההדדיתולהבנההאישיתלהיכרותובעיקר

הקועצומה.חשיבותישמסתבכים,העניינים
כפימאוד,דקהואלהצלחהכישלוןביןהמפריד

שלממבצעיםהן-רבותדוגמאותשמעידות
אנטבהבמבצעצה"ל.ממבצעיוהןזריםצבאות
לראשונההכוחותומפקדימהטייסיםכמהנפגשו

ההמראה.לפנישנערךבתדריךרק
למבצעיהדרושהמודיעין-מודיעיןחוסר

מהמקובליותרומדויקמפורטלהיותחייבחילוץ
גלוישאיננומחבלהצבאיים.המבצעיםברוב

קטנהקבוצהאולטבח,ולגרוםנצרהלשחרראו

ופותחתהמסלולבפאתיהממוקמתחייליםשל

אתלחרוץעלוליםמסיע,תובלהמטוסעלבאש

בדרךמניחיםהמחושביםהסיכוניםהמבצע.גורל

קווים"ישאךאי-ודאות,שלמסוימתרמהכלל

בזמןבמבצעיםלחצותאיןשאותםאדומים",
במלחמה:לאואפילורגיעה,

מחנהעלהאמריקאיםפשטו1970בנובמבר
אמצעילמרותשבוויטנאם.טאיבסוןשבויים

אתמצאושהפעילו,האדיריםהמודיעיןאיסוף

אסוןנגרם1974במאיב-15מאדם.ריקהמחנה

ורביםנהרגותלמידים23במעלות.בביה"סכבד

מאוחרשניותכמהשחוסלומחבליםמאשנפצעו
מדי.

השיטותאתכאןלפרטאיןכימובן,מאליו

אתלערוךהוחלטבסיסושעלהמידעלאיסוף

אנטבה.מבצע

מתארבקוויטצ'רליקולונל-זמןחוסר

הנפללמבצעההכנותאת*ForceDeltaTheבספרו

שהוחזקוהאמריקנים,הערובהבנילשחרור
ימיםעשומתכנניםעשרותבטהרן.בשגרירותם

אתובדוקחזורובדקופירטותיכננו,כלילות,
התכניתרצופים.חודשיםחמישהבמשךהתכנית,

פעמים.עשרותתורגלהובחלקיהבשלמותה

לכלכמעטתשובותמראשלהכיןניסוהמתכננים

לאבמסוקיםהתקלותשרשרתאתומצב.אפשרות
מזויתאותהבוחניםאםאךמהמתכננים,אישחזה

מישהו.להאשיםלדעתי,קשה,הסתברותית,ראייה

ממחנההשבוייםחילוץלמבצעההכנותגם
וחצי.חודשיםשבעהארכושבויאטנםסון-טאי

טיסהשעות,1001במהלךתירגלוהמסוקיםטייסי

מודללמבצע.שנדרשוהמיוחדות,הטקטיקותאת
על-ידיגילוילמניעתמתפרק(השבוייםמחנהשל

ליליות.פשיטותשלחוזרלתרגולשימשלוויינים)
כוחמפקדשלהקומנדואנשיביןהפעולהשיתוף

טייסילביןהפר")"(סימונםקולונלהפשיטה
*מושלמת.*כמעטמקצועיתלרמההגיעהמסוקים

977,.מערכות:ת"אהפשיטה,שסר,כ'ראה**
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ההדקעלללחוץעלולהקריטיוברגעלפוחלציםהאוויר.כחיללמבצעהתכנוןצמתראש.



בעיקרצה"ל,שלמוטסיםבמבצעיםגם

וממושכות,יסודיותהכנותהיוההתשה,במלחמת
מפורטותהצגותמשותפים,תכנוניםשכללו

סבירותנדרשתשבהםרגיעה","במבצעיותרגילים.

המקרהלידדברמשאיריםאיןלהצלחה,גבוהה
אחתעל-ותרגולניסויליבון,מחייבפרטוכל
ביצועיםלבצענדרשיםהטייסיםכאשרוכמהכמה

שחלףהזמןפרקבהמשך.שאפרטכפיגבוליים,
היהאנטבה,מבצעועדיוניבסוףהמטוסמחטיפת

החול"שעון"החלמעשית,אךימים,שבועשל

לנוהלתקדיםאיןהביצוע.לפנישעותכ-48לזרום
הסיכוניםמורכב.כהבמבצעחפוזכהקרב

החלטותומקבלתפרטיםמסיכוםנבעוהאמיתיים
כלאתביסודיותלבחוןשניתןמבליזמן,בלחץ

באופןנחקרלאהקרבנוהלהמבצע.מרכיבי
מזוויתבעיקרבהמשךאותואציגולכןיסודי,

האוויר.בחילהמתכנניםצוותשלהראייה

אתלמסלאיך-ראשוניםתכנונים
המחבלים

המטוסנחתאחר-הצהריים,1976ביוני27א',ביום

עוזרכינסמכןלאחרקלהשעהבבנגאזי.החטוף
לבחינתישיבהח',אל"מלמבצעים,רמ"ח

לשחרורלרשותנושיעמדוהצבאיות,האופציות
לאאזשנמצאוהנתוניםהלובים.מידיהחטופים

סבירה,צבאיתלתכניתהרעיונותאתלתרגםאפשרו
המטוסהמריאהערבבשעותפוזרה.והישיבה

כלובמשךכוננות,הוכרזהבארץידוע.לאליעד
המטוס.מהלךאחריעקבוהלילה

והתקבלבאנטבהה"איירובוס"נחתשחרעם

שהצטרפונוספיםומחבליםהאוגנדיםעל-ידישם
בצה"לנערךלאו-ג'ב'ימיכלבמשךלחבריהם.

לפעולההאפשרויותלבדיקתקדם-תכנוןשום

פנולאחילוץ,אפשרותעלחשבוואםבאוגנדה,

שבלעדיהםנתונים,לקבלכדיהאווירחיללמפקדת

ורצינית.יסודיתתכניתלהכיןהיהניתןלא

האוויר,חילמפקדאליטילפן282000בשעה

לקראתנתוניםעבורושאכיןוביקשפלד,בניאלוף
בשעהלהתחילשעמדההביטחוןשראצלישיבה

טייסשהיהג',רס"ןאתלמטההזעקתי282210.
תובלה.ובמבצעילחו"לבטיסותעתיר-ניסיון

אובפפואהנוחתהיההמטוסאילולי,באשר
שדהגםכמוהםיותר.מתרגשהייתילאבבליז,

החושך.להרריכמעברלינראהבאנטבההתעופה
אתבקצרהלווהצגנופלד,בניאלוףהגיעב-2045

עםלאוגנדה.כוחותלהטסתהשונותהאפשרויות
כשחזרהביטחון.לשרהלךהואהאלההנתונים

מונהברקאהודשאל"מלנו,דיווחשעהכעבור

לילהבאותולהתחילשנועדהתכנון,אתלרכו

2300.בשעה
אוגנדה"מגורשי"אתמיידלזמןהציעפלדבני

ב-1972(משםוגורשובאוגנדהשהרריכוטייסינו,(

צילוםסרטיתמונות,עמםשיביאוולבקש,

היואמיןאידיעםשהיחסיםמהתקופהוזיכרונות
הטלפונים",עלהתיישבנו"וטובים.לבכיים

למפקרגםטילפנתיבמקביללטלפן.והתחלנו

אותוועדכנתיבחיפה,בחתונהשהיההטיסת,
אל"משלכחדרוהתכנוןהתלכ-2300במתרחש.

היעד.אתללמודצורךהיהראשוןבשלבברק.

הטייסיםלהגיעהחלובינתייםאפסי.היההמידע
החלהמודיעיניוהפסיפסבאוגנדה,בעברששירתו

חברותשללארכיוןנשלחמישהולהתגבש.
שדהשלישניםמרשמיםולאתרלנסותאזרחיות

התעלומהמוכר;היההישןהטרמינלהתעופה.
המסלוללגביובעיקרהחדש,האזורלגביהייתה
1972.לאחרשנסללהארוך

לימודתהליךאתאהודעצר290300בשעה
בשוםלבחולולארעיונותלהציעוביקשהיעד,

המוחהלילהשלהקטנותבשעותכידוע,אפשרות.
בחלללצוףהחלוואכן,וגדוש-חלומות;מלא

חומרלשמשיבוליםשרובםשונים,רעיונותהחדר

מתח.לספריגלם

קיבלהמהןאחתנבחנו.אפשרויותשלוש

כלוחצי.כיוםלאחרבוטלהאךעדיפות,
ביןפעולהשיתוףשאיןהניחו,האפשרויות

חיסולהיאהעיקריתוהבעיהלאוגנדים,המחבלים

יוםעדשגובשומהאפשרויות,אחתאףהמחבלים.

באנטבה.בשדהכוחהנחתתכללהלאבבוקר,רביעי
בפניהרעיונותאתברקאהודהציגב-290700
ולעבודלהמשיךהצוותיםאתוהנחההרמטכ"ל

לתכניותהאפשרויותאתלגבשכדיהפרטיםעל

מבצעיות.

מלחמהמשחקמבצעיםבאג"מנערךג'ביום

הגוףאתלהטרידשאמורשהחליטמיוהיהגדול
החטיפה.בענייןבצבאמבצעיםתכנוןעלהאחראי

התייחסולאעדייןבאנטבהמבצעשללאפשרות

שמ"תחתמבצעיםרמ"חעוזרכשגילהברצינות.

אלוףהרמטכ"ל,לסגןפנהתכנוןנערךלאפו"
התכנוןלהמשךוהאחריותז"ל,אדםיקותיאל

תהליךלאג"מ/מבצעים.ברקמאהודהועברה

מחדש.להתחילנאלץכןלפנייוםשהחלהתכנון

בשדהההנחתה
באג"מ/מבצעים,דיוןנקבע291700נשעה

שגיבשוהאפשרויות,אתלהציגעמדוובמסגרתו
הדיוןלפניכשעהברק.אל"מבהנחייתהצוותים

תקופהבאותהשהיהא',חייםסא"ללמשרדיהגיע
בשיחהראשי.וחי"רצנחניםקציןבמפקדת
ללאבשדהנחיתה-הרעיוןלפתעעלהשקיימנו
היאכבויים,נחיתהבאורותלמגדל,דיווח

אלכוחלהביאביותרוהטובההפשוטההאפשרות
לפנידקותמספריחלפוובהפתעה.במהירותהיעד

ובנתוניםולהתריע,להבחיןיצליחשמישהו
בהפתעהלהשתלטכדירבזמןנדרשלאהקיימים

בבניטבחולמנועהישןבטרמינלהמחבליםעל

במסגרתהאפשרותאתשנציגהחלטנו,הערובה.
נמשךהדיוןבאג"מ/מכצעים.המתוכנןהדיון
ונדחינו.הרעיון,אתלהציגניסינוולאחריוכשעה
אתלחסלצורךשישעדיין,העריכוזהבשלב

כאותורחבה.הילרןבפעולתולאכלבד,המתכלים

בעתצה"לאתששימשוהתצלומיםאחדזהודתרובה.בנישוכנושבוהנתיבותוביתבאנטבההתעופהשדה
הפעולה.תכנון

305מערכות



הקצח"ר,עםא'חייםנפגשהערבבשעותהיום

ההנחתה.רעיוןאתלווהציגשומרון,דןתא"ל
התכנוןותהליךוגידיםעורלקרוםהחלהרעיון
ביולי.אחדה',ביוםמחדשתנופהקיבל

תאוצהמקבלתההנחתהתכנית
:תהליכיםמספרהחלוכיוני,30ד',ביום

הדרגעלהמשפחותבנישלהלחץגברא.
החליטהבבוקרה'וביוםפתרון,למציאתהמדיני

החטופים.לשחרורמשא-ומתןלנהלהממשלה

הידידים-לשעברביןטלפוןשיחותלאחרב.

אמיןואידיבר-לבבורקה")"(ברוךמיל')(אל"מ

עברהלדברשותףהואשהאחרוןלהתבררהתחיל

המחבלים.עםמרצוןפעולהומשתף

הערובהבנישלמבישהסלקציהג..התקיימה
חלקושחרורהאחריםהנוסעיםמביןהיהודים

לפארים.והטסתםמהחטופים

באג"מ/מבצעיםהתקיים011600בשעהה'ביום

ההנחתה,אפשרותלליבוןהקצח"רעםמפגש

ב-1830הרקולסים"."בארבעהביצועעלוסוכם

פרס,שמעוןהביטחוןשראצלישיבההתקיימה

השרנתןשומרוןדןשלמשכנעתהצגהולאחר
התחילהזהברגעהקרב.נוהללתחילתירוק"אור"

השעון.נגדמהירמרוץ

הרעיוןאתלתרגםצורךהיהראשוןבשלב

בחילמשותףתכנוןנקבעמפורטת.לתכניתהכללי

ברק,אל"מומסהו,הקצח"רבהשתתפותהאוויר
מפקדבצר,מוקירס"ןנתניהו,יוניסא"ל

האוויר.חילקצינישלקטןמספרועודהטייסת

האפשרותלאורבעיקר-זמןבלחץהיוכולם
בערבכברהפעולהאתלבצעשנידרששייתכן

להמראהשעותמ-24פחותנותרוכלומר,-שבת

בשלבפקודות.הורדולאעדייןלכוחותמשטחנו.

הארץ.רחבימכלאותםלאסוףהתחילורקזה

פנות"נקצר"שאםהכל,הבינוהלחץ,למרות

לתכנון,התיוגרשימתעלביסודיותנעבורולא
במשךואכן,אופן.שהואבאיזהלפנה"ניכנס"

שלכאורהסעיפים,עלביסודיותעברנושעתיים
הייתהרבהדבר,של'בסופואךשוליים,נראו

אפשראיבשעתייםהמבצע.להצלחתחשיבותם
שאלהסימנייותרוהיומושלמת,תכניתלגבש

יתרונותהזמןלחוסרישלעתים,קריאה.מסימני

סבורני,המבצע,לאחרשניםעשרכיום,משלו.
השאלה,סימנילכלתשובותלתתמנסיםהיושאילו

-מחבליםתמורתמוחלפיםהיוהערובהבני

הטוב...במקרה

התכנית
-העיקריתלבעיהמענהלתתניסתההתבנית

לחסליונישללכוחשתאפשרהפתעה,להשיגאיך

ירגישושאלהלפניהישןבטרמינלהמחבליםאת
צריךהיהובראשונהבראשתכונה.שהיאבאיזו

המסלולעללנחותהוחלטשקטה.הנחתהלהבטיח
הישן.מהטרמינלריחוקומשוםבעיקרהארוך,
נחיתה,אורותללאלנחותתוכנןהמובילהמטוס
כיווןלמגדל.מוקדמתהודעהכלללאוכמובן
האוגנדים,עםמשותףלסיכוםלהגיעהיהניתןשלא

תוכננההמסלול,תאורתשלהפעלהשיבטיח
בנחיתהמדוברחשוך.מסלולעללנחיתההאפשרות

גבוהים.טיסהכישוריהמחייבתגבולית,מאוד
לביצועמהאפשרותאישהתרגש""לאו'ליוםאור

הכוחאמורהיההמסלולבסוףכך.כלגבולי
במהירותולנסועמהמטוסלזנקיונישלבפיקודו
נקבעבשדההכוחשהייתמשךהטרמינל.לכיוון
ההמראהשאחריהכתיבו,.הדלקאילוצילשעה.

בשלבלתדלוק.באזורלנחותצורךיהיהמאנטבה
ובעייתשכזה,שדהבכללישאםברורהיהלאהזה

המחבליםחיסולעםפתוחה.נשארההתדלוק
לכיווןיסיע4שמטוסתוכנן,האזור,ואבטחת
מהכוח,סימוןלפי"180יבצע"הישן,הטרמינל

מהשדה.ראשוןוימריאהערובהבניאתיעמיס
האחרים.המטוסיםבשלושתימריאוהכוחותשאר

הצלחתהופשטות.מהירותעלנבנתההתכנית
האוגנדיםאתלהפתיעביכולתמותניתהייתה

להיותיכלהשדהבביטחוןקלהדליפהוהמחבלים.
שניתןמעטים,רקהאמינובצה"לגם;הרת-אסון

כוחלשגרלהחליטתעיזושהממשלהחילוץלבצע
לאנטבה.
שהיהכ',אל"מאתהזעקתי012300בשעה
והצגתיהאוויר,בחילהתחזוקהאמצעיעלאחראי

הטרמינלשבאזורידענוהתדלוק.בעייתאתלו
אתנערערולאתת-קרקעיים,דלקמכליישהחדש

לצרכינו.*דלקמהםנשאבאםאוגנדהשלכלכלתה

הנתיבותוביתבקטבההתעופהשדהתרים

התכניתאתלהציגהתכנוןצוותהתבקשבחצות
הגיעהצוותרבין.יצחקמרהממשלה,ראשבפני

מוטהרא"לברמטכ"לפגשושםבקריה,ללשכתו
הרמטכ"להתכנית.עקרונותאתבקצרהלווהציגגור

הקרב.נוהלהמשךאתאישר
היהלכוחות.הפקודההורדה020700בשעה

תרגיל.ולבצענוספים,רביםפרטיםלסגור""צורך
התחלתעלשלהםהאולטימטוםאתדחוהמחבלים

לאחריומיים(בבוקרא'ליוםהערובהבנירצח
שבת.במוצאיביצועאפשרוהדברמכן),

הרמטכ"ל,לפנינוספתהצגהנערכהב-020830

התכנית.בפרטיהתעמקווהפעם
וצוותלתרגיל,בהכנותהכוחותהמשיכובמקביל

ולעדכןהחסריםהפרטיםאתהמשיך.לאסוףהתכנון
חילומפקדהרמטכ"לבאוב-1700התכנית.את

הקברניטים,ארבעתאתופגשולטייסתהאוויר
הנדרשאתלבצעביכולתםרבביטחוןשהקרינו

מהם.
הגיעלוזרכשורה.שהיהתרגיל,החלב-2200

הוכןשהתרגילדעתו,עלמעלההיהלאלשם,
כינסהתרגילבסיוםכן...לפניספורותשעות

בפאתיבאוהלהכוחותמפקדיאתהרמטכ"ל
אתלבצעמוכנותםעלאותםושאלהמסלול,
ביטחון,שפעוהכללמןיוצאללאכולםהמשימה.

היהזהלדעתי,ונחוץ.אפשרישהמבצעוטענו,
להציעיכולשצה"להרמטכ"ל,החליטשבוהרגע
החולבשעוןסבירה.צבאיתאופציההמדינילדרג
מבסיסםה"הרקולסים"להמראתשעות12נותרו

קלהלאמשימהעמדהובשערהארץ,במרכז-
המבצע.אתלאשרהממשלהאתלשכנע

ולמחרתמשאבות.שתילהשיגהלילהבמשךהצליחכ'אל"מ*
הכנותנעשובשטחלכוח.שצורףהאוויר,מחילקציןאליהןהצמיד

לתדלקלאהוחלטבניירובילתדלוקהאישורלאוראךלתדלוק,
אוגנדה.שללכלכלתהכתרומהבשטחהושארווהמשאבותבאצטבה, ,-ג,..;;,י,,,
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מקצח"רפקודתאתא'סא"לכתבשבתבליל

ב'סגןכתבהאווירלכוחותהפקודהאתלכוחות.

כ-15האווירחילבמפקדתהיוזולשעהעד(

בלבד).סודשותפי

לטייסיםאחרוןתדריךנערךבבוקרבשבת
המטוסיםעלהוטענוהרכבכליהכוחות.ולמפקדי

הממשלה.להחלטתבדריכותהמתינווכולם
ולאפשרלהמריאהאווירבחילהוחלט03ב-1230

לחזוראפשרשממנהלנקודה,עדלהגיעלמטוסים
בתדלוק.צורךבליהיציאהלבסיס

היוכשהמטוסיםניתןלביצועהמדיניהאישור
לאנטבה.בנתיב

אישורללאהושמדוהמיגים
בחלקו.רקהקרבנוהלאתאחשוףהיריעהמקוצר

הדבריםכיבהרחבה,אעמודלאהביצועעלגם

למציאות.הקרובהבמידהובסרטיםבספריםהן
יוכל.

ההכנותאופיאתלהביןהקורא

ן
:אירועיםשניאתאריוע,

מואר,באנטבההמסלולהיההמזלמרבה,ן
בעיות.ללאנחתוהראשוניםהמטוסיםושני

רגל400-300בגובההשלישיהמטוסכשהיה
.,

האורות,לפתעכבולמסלולהסופיתבגישה
באורותשסומןה"קצר",המסלולעלנחתוהטייס
שהתעקשותללמדנו,כוחותינו.שהציבוהפנקים

ברגעיםמאודלהועילעשויהקטנים""פרטיםעל

קריטיים.

21מיגמטוסיהימצאותעלהכלליהמידעב.

הראשונים,בשלביםכברבידינוהיהאנטבהבשדה

ליחידה,בתדריךמיוחדת.חשיבותלויוחסהולא

לפגועשאיןנאמר,הטרמינל,באזורלפעולשנועדה
העובדהלאורבעיקר,אישור,לקבלתעדבמטוסים

מטוסינו.אתמסכניםאינםהםהלילהשבשעות

לשדההכניסהאתלאבטחמשימהקיבלע'סגן
קטןבמרחקנערךשלוהכוחקמפלה.מכיוון

ההמתנהבעתערב,לקראתכשבתהמיג.ממטוסי

חילמפקדהציעהפיקוד,מטוסשללהמראה

המיגים.אתלהשמידהרמטכ"ללסגןהאוויר

אלוףלאנטבה.בדרכםבמטוסיםהיוכברהכוחות

לאכיקשאךהרעיון,אתעקרוניתאישראדם

לאכדישומרוןדןלאלוףהפקודהאתלשדר
שבנישברגעהוחלט,העיקרית.מהמשימהלהסיחו

אמיתיבזמןהוראהתינתןבירינו,יהיוהערובה

היקיעה,שהתקבלהלאחרהאויב.מטוסילהשמדת

סימנתילמטוס,בדרכםוהםבטוחיםהערובהשבני

להשמידההוראהאתשומרוןלדןלשדרח'לאל"מ

בספירתעתבאותהעסוקיםהיוהםהמטוסים.את

ברורותלאמסיבותלמטוס.ובהעמסתםהערובהבני

המטוסים.בקרבתשהיהלכוח,הפקודההועברהלא

אישורלקבלכדימוקיעםקשרליצורניסהע'סגן

סיוםושעתנוצר,לאהקשרהמיגים.עללירות

עלבאשלפתוחהורהע'סגןהתקרבה.הפעולה

המיגיםבערומכןלאחרספורותשניותעצמו.דעת

האוגנדיים.

ולקחיםסיכום
הרעם")כדור"המקוריבכינויו(יהונתןמבצע
אתוהעלההעולםברחביהקהלדעתאתשילהב
קיימתשאםבעליל,הוכחצה"ל.שליוקרתו
ליטולונכונותבטרורלהילחםנחושההחלטה
והפתרונות.הכליםיימצאוסיכון,

:הלקחים
הואהמודיעיןזה,מסוגאחריםכבמבצעים

שיטותאתלחשוףצורךאיןהמפתח.נקודת
בלתי-שגרתיותשיטותשהתחיבולהבץכדיהאיסוף

בעולםהתכנון.אתשלפשרהבסיסי,המידעלהשגת
גלוי,במידעגודשעל-ידישמאופייןהמודרני,

קצינידבר.כלעלכמעטחיונימידעלמצואניתן
להשקיעחייביםמבצעים,תכנוןעלהמופקדיםצבא,

מירעשלגלוייםמקורותבניצולולימודמחשבה
המודיעין.קציןשמגישלמידע,בתוספת
אתללמודכדאיזהבתחוםהמתענייןלקורא
קומנדוכוחשלהפשיטהכמומבצעיםשלהכנתם
העולםבמלחמתהבלגיאמלאבןמבצרעלגרמני

טאיכסוןהשבוייםמהנהעלהפשיטההשנייה,
בטהרן.האמריקניהנפלומבצע

גבוהים,היויהונתןבמבצעהסיכוניםלבסוף,
היסוסלמחמאות.ראויאותםליטולשהחליטומי
רקנשארוהיההרעםאתלבטלעשויהיהאחד

מכוחאנשים14ונפגעונהרגובמבצעהכדור.
המפקדיםשלהמקצוענותלצדהערובה.ומבניצה"ל

ביטחוןהמושלמת.ההפתעהגורםעמדבשטח

המפקדיםמיעוטעקבבעיקרבקפדנותנשמרהשדה

לגורםלהכנתו.שעמדהקצרוהזמןבמבצעשעסקו
תחליף.איןשדהב~טחוןעלולהקפדהההפתעה
הביטחוןשרעמדלמבצעשלוהסיכוםבמלות

והשיקולים,הסיכוניםהלבטים,עלפרסשמעוןמר
:דבריוואלההמבצעאתלבצעלהחלטהשהביאו
בלתיהייתההסיכוןמדתכאןדעתי,לפי"
המקצועיותכבר,צייןשהרמטכ"לכפיורק,רגילה,
שהיהמהגדולה.כךכלהצלחהמזהעשווהכושר
למחבלים,נענעיםהיינואילוישראללמדינתקורה
28מזהלישראלשקרהבאסונות,הגדולהיה

בכניעהישואלמדינתעלשהוטלהסיכון,שנים...
שהיינוהפעם,מרחיק-לכתכךכלהיהלמחבלים,
שנחשבים,לסיכונים,ומעברמעלללכתמוכרחים

מחושבים".לסיכוניפכלל,בדרך
גוש

וץ.,י,,,,,.,,
,,,1

ייצא
ביותרקצריםממסלוליםולהמריאלנחותמסוגלהמגושםה"הרקולס"נחיתה.בעתהרקולס""מטוס

ומשובשים.
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