
ך המודרני: חיל־האוויד ק הוא כ חל ת מ
העיק מטוסים. של סוגים במה יש מודרני חיל־אוויר לכל

תובלה. ומטוסי מפציצים, וקרב, יירוט מטוסי :הם ריים

היירוט מטוסי •
 הצבא, של איזור־הפעולה ושמי המדינה, שמי על לשמור תפקידם

 לקראת להמריא פירושו מטוס יירוט אוייב. מטוסי חדירת בפני
ולהפילו. בקרב, איתו לבוא האוייב, מטוס

 קטן. שלהם הפעולה רדיוס ומהירים. קלים הם מטוסי־היירוט
 אויר־ טילי תותחים, כולל חימושם גבוה. שלהם הנסיקה שיעור
 2,5 עד 2 של מירבית מהירות בעל הוא מודרני מטוס־יירוט אויר.
מאו■

קדב מטוסי •
 יכולת עם מטוס״היירוט תכונות את מאחד הקלאסי מטוס־הקרב

 גם התותחים, על נוסף כולל, חימושו קרקע. מטרות נגד פעולה של
 ותבערה, נפאלם פצצות רגילות, פצצות וביצורים, טנקים נגד טילים

לגחון. מתחת או לכנפיים מתחת הנישאות
 הפעולה רדיום הקל. ממטוס־היירוט ומשוכלל כבד מטוס־הקרב

 מצוייר הוא כלל בדרך יותר. גדולים באוויר, שהייתו וזמן שלו,
יותר. מסובכות אלקטרוניות במערכות גם
מ&ציצים •

1פצצות נושא - 5מיראז׳-
 אולם מפציץ, גם מסויימת במידה לשמש מסוגל מטוס־קרב כל

 לכוחות וסיוע־מן־האויר הפצצה למטרות במיוחד שניבנו מסוסים יש
 ואיסטר־ טאקטיים למפציצים המפציצים מתחלקים עקרונית הקרקע.
 בתוך — הפצצות — העיקרי חימושו את נושא המפציץ טגיים.
 מגובה מדוייקת, פגיעה מאפשרות אלקטרוניות מערכות־הכוזנה גופו.

רב.
 הוא בשדה־הקרב. הנלחם לצבא לעזור נועד הטאקטי המפציץ

 ושדות־תעופה. בדרכי־תחבורה פוגע ושריון, ביצורי־אוייב מפציץ
 יותר גדולה כמות לשאת ביכולתו הרגיל ממטוס־הקרב שונה הוא
 ממהירות קטנה מהירותו יותר. הגדול ובטוזח־טיסתו חימוש, של

מטום־הקרב.
 לעורף הרחק המלחמה את להעביר נועד האיסטרטגי המפציץ

בושר־הלחימה את לשבש ותעשיה, אוכלוסיה בריכוזי לפגוע האוייב,

האזרחית. האוכלוסיה מוראל ואת האוייב של
 אנשים. מספר של צוות בעל כבד, מטוס הוא האסטרטגי המפציץ

פצ של מאד גדולה כמות ונושא גבוהה בתיקרת־רום מצטיין הוא
 איסטרטגיים מפציצים מזג־אויר. בכל להטיל מסוגל הוא אותן צות׳

אטום. פצצות לנשיאת ניבנו מודרניים

תופלה מטוסי •
 האויר מן להטילם החזית, אל ואספקה גייסות להוביל נועדו
 העורף. לבין הצבא בין אוירי גשר ולשמש האויב, קוי מאחורי
 שלמות. ויחידות תותחים טנקים, לשאת מסוגלים שבהם הגדולים

ה ההמראה יכולת למיניהם. (הליקופטרים) המסוקים את כולל זה
 מטוסי- חדש. מימד הצבאית לתובלה נתנה המסוק של אנכית
מטוסי־קרב. להגנת נזקקים והם כלל, בדרך חמושים אינם תובלה

 מיו־ מטוסים חיל־האיויר מפעיל הנזכרים, הסוגים על נוסף
 והפצצה קרב מטוסי וכו׳. אימון וסיור, צילום למטרות חדים
 כ־ והן אמפיביים כמטוסים הן ימית, לפעולה הותאמו רבים

נוסאות״מטוסים. אוניות סיפון מעל המשולחים מטוסים

)15 מעמוד (המשך
ב פגיעה למטרת ופצצות. רקטות של ניכר

 מטוסי המערך את השלימו מרוחקים, בסיסים
קלים. מפציצים שהם ד,ווטור,

משפ של ביותר הצעיר הבן הוא המיראז׳
 בית־החרו־ מתוצרת מטוסים של ותיקה חה
 הנמצא אלה, מטוסים שבין הוותיק דאסו. שת

 מטוס־סילון האורגאן, הוא ישראל, בשרות
 כשנה הישראלי למערך שניכנס תת־קולי,

 ה־ את החליף ,1955ב־ סיני מיבצע לפני
הבריטי. מיטיאור

 לבין הישראלי חיל־ד,אוויר בין הרומאן
יש כשרכשה יותר עוד התחזק מיפעלי־דאסו

 ה־ את ואחריו העל־קולי; הנדסטאר את ראל
 על עולה שמהירותו המיראז׳ סופר־מיסטר.

 הזרוע של חודר,חנית את היווה ־מאן,2
ישראל. של האוירית
 שלה, המפורסם האילתור כושר בעזרת
 עוד בהגבירו־, המצרים, את ישראל הפתיעה

 של וסיוע־הקרקע כושר־ההפצצה את יותר
 מטוס־האימון חימוש על־ידי חיל־האוויר,

 על־ידי המיוצר הפוגה־מאגיסטר הסילוני,
 רשיון על־פי הישראלית האווירית התעשייה
 למטוס בארץ הפך הפוגה־מאגיסטר ממציאיו.

מטרות־קרקע־ושיריון. התוקף
 כימעט בנוי היה הישראלי חיל־האוויר

 מן היוצאים צרפתיים. מטוסים על כולו
 הפ״פר־קב מטוסי היו הבודדים הכלל

 למטרות־קישור; המשמשים האמריקאיים,
 סיקורסקי, מדגם אמריקאיים הליקופטרים

 ם ת אי אלואט. הקל המסוק בצד המשרתים
 גם — הסופר־פרלון — כבר הליקופטר פעל
צרפתית. מתוצרת הוא

 זו, משיטה היחידה הרצינית החריגה
 כאשר נגרמה היא התובלה! בתחום מצוייר,
 ׳סטראטו־ מדגם כבדים מטוסי־תובלה נוספו
 הוותיקות הצרפתיות הפרדות על קרוזר

 הביצית הצורה בעלות נורד, מסוג הקטנות
האופייניים. הכפול, והזנב

 הלא־צרפתיים למטוסים נוסף לאחרונה
 הסקיי־הוק מטוס הישראלי האוויר חיל של

שפותח מימדים, קטן מפציץ־קרב האמריקאי,

שנים. כמה תוך לשרות כנם
תוכ ,5 מיראז׳ מדגם המטוסים חמישים

תוג הם ישראל. דרישות לפי במיוחד ננו
 ומישקלם הוגדל, טווח־הטיסה בחימושם! ברו

קודמיהם. של מזה קטן הכללי
 מיספר על ויתור על־ידי נעשה הדבר

ומסו יקרות אלקטרוניות מערכות של ניכר
 כיש־ על לסמוך מעדיפים הישראלים בכות•

אימון פרי טייסיהם, של רון־ד,תותחנות

שבוע שרף השר דבר■ :שעבד ב
התעש התשתית כי מניחים אנו כהירןפו... עצום ״האתגר

 וגם בטחוניות, תעשיות לשאת בדי רחבה די תהיה ייתית
 במלוא־התנופה ייצור מתכננים אנו ישיר; ייצוא לאפשר

להם.״ חלוץ רק הוא קומאנדר׳ ,ג׳ט המטוס מטוסים. של

 של טווחו ארצות־הברית. צי עבור במקורו
 ההפצצה מטוסי טווח על עולה הסקיי־הוק
כיום. חיל־האוויר שבשרות

* *
אלקטרוני ציוד על ויתור

 של שבלקוחותיו הטוב היתה שראל *
ה המיפעלים כי מדווח ג׳יינס שנתון דאסו. 7

 מיראז׳ מטוסי 72 לישראל מכרו צרפתיים
.3 מדגם

 היום מטוסי בין לגשר נועד 5ד,מיראז׳
להי־ שעמדו — השבעים שנות מטוסי לבין

באלק החסר את שישלים וקפדני, ממושך
טרוניקה.

 הוזיל כל־כך רבות מערכות על הוויתור
 אותו הפך הוא מחיר־המטום. את בהרבה
הת זו אחרונה עובדה לייצור. יותר לפשוט
 נוספת. צרפתית־ישראלית תוכנית עם קשרה

 שוויץ דוגמת אחרים, טובים ללקוחות כמו
ליש גם להעניק דאסו התכונן ואוסטרליה,

הדרו והידע הרשות את הזמן, בבוא ראל,
מטוסי־הנדראד. להרכבת שים

 ממשלת של במדיניותה המיפנה קטע עתה
הללו. התכניות כל את צרפת

 את לתגבר העומדים הסקי-הוק מטוסי
 יכולים אינם כעת, צה״ל של ההפצצה מערך
הפירצה. את למלא

 כאלו, בעולם מדינות שש רק קיימות
 ומפתחות על-קוליים מטוסי־קרב המייצרות

 מםו# חדישים דגמי־מסוסים עצמאית בצורה
זה.

 ברית־המועצות אין אלו ארצות מתוך
 כספקוודנשק בחשבון, באות העממית וסין

 בפני הצרפתית הדלת טריקת עם לישראל.
 הנראה בעתיד — הישראלי האווירי הרכש
 הבאות, ארצות שלוש עוד נותרו — לעין

 וארצות־ שבדיה בריטניה, בחשבון: להלכה,
הברית.

 הפוליטיים השיקולים מן מתעלמים אם
מסו מה — הטכני הצד את רק ונבדוק

 לישראלז להציע אלו ארצות גלות
★ ★ ★

אנכית המראה
 קפ־ ניטראליות על השומרת בדיה, ***

מ את במיפעלי־סאאב מייצרת דנית,
 על" מטוסים שניהם והוייגן. הזראנן טוסי

מעולים. קוליים
 הקרוב, לעתיד תקוותיה, את תולה אנגליה

 ר,מר,פכי מתכונותיו שאחת ההארייר, במטוס
 בשלב הראשון הקרב מטוס היותו היא ניות

בצי אנכי, המראה כושר בעל שהוא מיבצעי
 שהציגוהו הבריטים על־קולית. מהירות רוף

 מאכז״ חשובה מהם קיבלו הישראלים, בפני
 הפי־ את בהארייר רואה איננה ישראל בת:

לבעיותיה. תרון
למיראז׳ יותר או פחות הזהה הלייטנינג,

 חוד־המחץ את כיום המהודר, המטוס הוא ,5
הרא״פ• של היירוט טייסות של

 של שלימה שורה מייצרת ארצות־הברית
 ביניהם הבולטים בחשבון. הבאים מטוסים

 ה״ לגבי והסטארפ״טר. הפאנטום מטוס הם
 מהווה הוא בעוד הדעות: חלוקות סטארפייטר

 וארצות־ בריטניה של בחילות־האוויר הצלחה
 המערבית, בגרמניה הדגם ניכשל הברית,

רשיון. על־פי מיוצר הוא שם
 ד,ת על־ידי המטוס את סיבכו הגרמנים

 לכבד הפכוהו נוספות, רבות מערכות קנת
 בגרמניה המקורי. האמריקאי המטוס מן

 אחרי האלמנות,״ .עושה לכינוי המטוס זכה
השבוע. התרסק שבדגמיו 82,־שד

 בזירת־ בקרוב להופיע עתיד הסטארפייטר
 לשירות כניסתו עם המרחב, של הקרב
ירדן.

שהו בפאנטום, מעוניינת שישראל נראה
 יישאר הפאנטום בוויאט־נאם. עצמו את כיח

 גם הקרב מטוסי של הראשונה בשורה
 ה* על בביצועיו עולה הוא 70ד,־ בשנות
 ארצות' התנגדות את ששברה לאחר מיראז׳.
הס את וקיבלה מטוסים, לה לספק הברית
 המוגדרים סקיי־הוק, מטוסי למכירת כמתה

 בשיחותיו אשכול קיבל כ״מפציצי־קרב״,
 בארצות־ ג׳ונסון, הנשיא עם האחרונות

 בבקשת אוהד״ ל״עיון הבטחה הברית,
הפאנטום. רכישת

 את לתת ממהרים האמריקאים אין בינתיים
פאנטומים. לרכישת הסופית הסכמתם

ומכובד - משתנה מטוס
ם <\ולפ סי טו מ ה  פרט — האלו־ מ

מת האחרונים שדגמיו לפאגטום, אולי ^
 רק הם — ־סאך2.5 של למהירות קרבים

 שנות מטוסי לקראת משלב־ביניים, חלק
 מטום־ההמראה־ כי היא, התחזית השבעים.
 רגליי את לדחוק בינתיים, יצליח, לא האנכית
 יש♦ זאת, לעומת ממסלול, הממריא המטוס

קצר. ממסלול הממריא המטוס תלט
 נעות, כנפיים בעל יהיה מטוס״העתיד

 ויצירת לאחור קיפולן הטיסה. בזמן
מהירויות לו תאפשר למשולש, הדומה כנף

ובכסוי בשמיים - ויעלו עולי□ עלו, ה□

' ן *׳ 9'־ ל
— —

מוסטאנג :1945
דולאר 50,000

ס״בו :1951
דולאר 300,000

מיראד :1965
דולאר 2,000,000

111־3 :1968
דולאר 6,000,000
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