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 לעי־ צרפתיים מקורות שעבר בשבוע הדליפו, אשל **
 צרפת ממשלת בדעת אין כי פראנס־סואר, הערב תון (**

 אותם 5הנזיראז׳־ מטוסי את ולספק בהתחייבותה לעמוד
 הפתעה. כל בכך היתד, לא דאסו, במיפעלי ישראל הזמינה
 להתחשב מבלי הקו, אורך לכל האמברגו את מימש הדגול
 אובדן על־ידי הצרפתית המטוסים לתעשיית שייגרמו בנזקים

 הלא־ המוניטין על ארוך ציפצוף ותוך שבלקוחותיה, הטוב
 בשוק הצרפתית תעשיית־החימוש לעצמה שיוצרת סימפאטי

מזדקן. נשיא של במצב־רוחו התלוי הפכפך, כספק הבינלאומי,
 על קללות מספר שסינן לאחר הפשוט, הישראלי אך

הלאה? ומה עצמו: את לשאול החל הבוגדני, הדגול חשבון
הישר הרכש כי היה, נידמה הציבור של גדולים לחלקים

סתום. מבוי בפני ניצב אלי
 מהו — יש ואם לנזיראז׳? תחליף אין האם האמת? מהי
זה? תחליף

מאוד. מורכבת — הללו לשאלות התשובה
* * ־*

נוצר טרם המתיישן מטוס

 בבטנם, המודרניים, ממטוסי־הקרב חלק נושא למעשה,
המט את לגלות שמתפקידם שלמים, אלקטרוניים מחשבים

 אל האוויר־אוויר טיל את ולהנחות הטווח את לחשב רה,
מזג־אוזיר. ובכל תנאי־הראות בכל — מטרתו

 שמטוס־ בעוד מחירי־המטוסים. מעלה־מעלה קפצו במקביל,
 המוסטאנג דוגמת — השנייה מלחמת־העולם של מעולה קרב

 50כ־ שלו ביותר המתקדם בדגם עלה — למשל האמריקאי,
 מיליון בין מודרני מטוס־יירוט עולה עתה הרי דולאר, אלף

דולאר. מיליון לשלושה
★ ★ ★

מטוסים מיני עשרות

1

 המת־ מסוג־הנשק אחד הוא המודרני *!■טונדוזקרכ
 עוד למיושנים ההופכים מטוסים יש ביותר. יישנים •'1

ב מיפעלי־הייצור. של הנע מהסרט לראשונה ירדו בטרם
 מטום־הקרב של המירבית מהירותו עלתה האחרון עשור

 אלפים לשלושת לקרוב לשעה ק״מ מאות מתשע המודרני
 עד הקול, ממהירות פחות מקצת — כלומר לשעה. ק״מ

הקול. ממהירות שלושה לפי קרוב
בקילו או במילין למדוד חדלו המטוסים מהירויות את

 המיר־ מהירותו מאך. במספרי אותן מודדים עתה מטרים.
 — כלומר מאך, 2.2 היא למשל, המיראז׳, מטוס של בית

הקול. ממהירות שניים מפי למעלה
 מהפכניים חידושים חלו עצומות, מהירויות להשגת נוסף

 והתותחים המיקלעים על החימוש. בתחום גם במטוסי־הקרב,
ב תוגברה האופטית כוונת־הירי אוזיר־אוויר. טילי נוספו

אינפרא־אדומים. במכשירי במכ״ם, אלקטרוניים, מיתקנים

מלחמת בימי האווירית, הלוחמה של ימיה ראשית ף*
עיק סוגים לשני המטוסים התחלקו הראשונה, העולם ה

ומפציצים. מטוסי־קרב ריים:
 הלוחמים הצדדים כבר הפעילו השנייה, במלחמת־העולם

 כן משלו. תפקיד מהם אחד כשלכל מטוסים, סוגי עשרות
להפ שנועד האסטרטגי, הכבד המפציץ הצבאי למילון ניכנס

 בנות־הברית קוזי־האוייב. מאחרי הרחק גדולות, מטרות ציץ
 גרמניה ערי את הרסו הגרמני, בעורף שמות בעזרתו עשו

שבוצ נרחבות, הפצצות עורכים כשהם בשיטתיות, הנאצית
 המיבצר היה שבהם המפורסם כבדים. במטוסי־הפצצה עו

האמריקאי. ו7בי. המעופף
 — האווירית התובלה של חלקה למכריע ד,םך שעה אותה

 וגייסות נשק אספקה, סיפקה לוגיסטית, תמיכה שהושיטה
 כן קילומטרים, אלפי של למרחקים הוטסו אשר מוטסים,

 צף. בסיס־אוזירי למעשה שהן המטוסים, נושאות פותחו
 שבהם הקטלני בצוללות. למלחמה מיוחדים מטוסים גם פותחו

הים). (חתול הקטלינה היה
 המיבצעיות. הדרישות כל על לענות שיוכל מטוס כיום אין

ה מטוס ותכונותיהם. בביצועיהם מזה זה שונים המטוסים
 ואילו להפצצה, מתאים איננו למשל, סיור, לתפקידי מתאים

 במטוס־ אווירי בקרב להתמודד יכול איננו הכבד המפציץ
 משימות איזה לשקול, חייבים רכש מתכנני המהיר. הקרב
הקרב., לתנאי מתאים הוא מידה ובאיזו למלא, המטוס יידרש

 השימוש האחידות. היא מתכנני־רכש של נוסף חישוב
 ארץ, אותה של התעשייתי למיכלול המשתייכים במטוסים

 של וסוגיהם מספרם את מקטין האחזקה, את בהרבה מקל
 המשרת — לציוד־קרקע מגוון שימוש מאפשר חלקי־החילוף,

לטיסה. טיסה בין המטוס את
 ארצות של מתוצרתן דגמי־מטוסים של רב מספר הפעלת

באחזקה. לסיבוך גורמת שונות
 לעיראק למכור צרפת מתקשה בגללן הסיבות אחת גם זו
 ביותר. מפתים בתנאים גם ולו — המיראז׳ מטוסי את

הכ סובייטיים. מטוסים למען בנוי העיראקי מערך־האחזקה
 להקים העיראקים את תחייב לעיראק צרפתיים מטוסים נסת

 העיראקי חיל־האוזיר אנשי אין זאת נוספת. מערכת־תחזוקה
עצמם. על לקחת מסוגלים

ורבגוניים - מועטים דגמים
 המטוס את לבחור הישראלי חיל־האוזיר נאלץ אשר ך*

 מאמצי- פיזור בין לבחור עליו היה לצרכיו, המתאים
 מצומצם במספר ריכוזו לבין שונים, לסוגי־מטוסים הרכש

האפ ככל מגוון לשימוש להתאימה יהיה שניתן דגמים, של
השנייה. בדרך בחר חיל־האוויר שר.

 הפעלת על־ידי שלהם המערך את מסרבלים המצרים בעוד
 על נוסף — וטופולב איליושין מדגם בינוניים מפציצים

 במצרים, משתמשים בהם וסוחוי, מיג מדגם מטוסי־היירוט
ה וכבדים. בינוניים מפציצים על לחלוטין ישראל ויתרה

 במלחמת־ כמוצדקת נתגלתה אשר — הישראלית דוקטרינה
 איטסטרטגית. בהפצצה להסתבך שאין גרסה, — ששת־הימים

 של חיל־האוויר את להשמיד הוטל שלנו חיל־האוויר על
 ומפצי־ במטוסי־קרב שימוש תוך הקרקע, על בעודו האוייב,

 ויצירת האודירי האוייב השמדת לאחר בלבד. קלים צים
 חיל- על הוטל בשדה־הקרב, לצבא מעל נקיים״ ״שמיים
ושיירות. שיריון ובהשמדת בסיוע־קרקע להתרכז האוויר

 הנויראז/ מטוסי במיוחד התאימו אלו מטרות להשגת
נשיאה כושר עם מעולה מטוס־קרב של תכונות המשלבים
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