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סוללות 5 תמורת מטוסים 3:המחיר ■!
ש לפני הבניה עבודות את גילה האויר

מ המיבנים. את הרסו ההפצצות הושלמו.
כד חיים רב-־אלוף רמטכ״ר, !■*

 באולם השבוע השני ביום ניצב לכ, | ן!
 האוי־ בתל־אביב. העיתונאים בית של הגדול

 במקום, אחרת הופעה הזכירה במקום רה
מל ערב רבין, יצחק בתפקיד, קודמו ןשל

ששת־הימים. חמת
מיק עשרות עמום היה שלפניו השולחן

 עקבו טלוויזיה מצלמות עשרות רופונים.
 לעברו זרקו זרים עיתונאים תנועותיו. אחר

 שהחל לפני עוד ונוקבות. חדות שאלות
 מלחמה ערב של מתח שרר בדבריו בר־לב

 להכרזת ציפתה העולמית העיתונות במקום.
 דיוק: ליתר רוסיה, על ישראל של מלחמה

 המוצבים זו של הצבאיים כוחותיה על
במצרים.

לא זאת. עשה בר־לב חיים רב־אלוף

 סוללות להציב נסיון כל חיל-האויר מנע אז
 שהמצרים למרות התעלה, באיזור טילים
פעם. לא זאת לעשות ניסו

הישרא האוירית השליטה של התוצאות
ב אותותיהם את נתנו התעלה בשמי לית

ה של והיעילות המסה האחרונים. שבועות

 צה״ל בין הצבאי לעימות הראשון שלב
 חיל־ מטוסי מפציצים יום 75 מזה והרוסים.

 וביסוד־׳ בשיטתיות ביומו, יום מדי האויר
 תעלת חזית לאורך המצרי המערך את יות

 התעלה. מקו ק״מ 30 של לעומק עד סואץ
מטו תוקפים יום בכל שעות הרבה

 המצרים הודעות לפי הסוגים, מכל סים
 את המצרי, הביצורים מערך את עצמם,

171711*0ד,אספ־ דרכי את שלו, הארטילריה סוללות

זמיר ועמוס (למעלה) לויטוב עמוםפיר יצחקאחיקר איירהרפז רמי

הרוסים בידי בטילים השבוע שהופלו ה״פאנטומים״ טייסי

 אולם גלויה, מלחמה הכרזת של בצורה
 ״צוד״ פנים: לשתי משתמעת שאינה בצורה

 סאם טילי סוללות מאיישים סובייטים תים
צוו לסואץ. איסמעיליה בין הדרך בחצי ,3

 מטוסי נגד פעלו כבר אלה רוסיים תים
.חיל־האויר .  לפחות כי דיווחו טייסינו .

.לעברם נורו 3 סאם מדגם טילים 2 . . 
 2 הסאם בסוללות גם נמצאים הרוסים

 התעלה. באיזור מצרים על־ידי המאויישות
 שהם רוסי צוות כוללת כזאת סוללה כל

ה היתה זאת יועצים...״ מאשר יותר
ש הם הרוסים כי שקבעה למלחמה, עילה
באש. ראשונים פתחו

בהת נפגעו רוסים שחיילים חושב ״אני
 אבל הטילים, סוללות על מטוסינו קפות
 וזאת בר־לב עוד אמר כך,״ על יודע איני

 בכך הראשונה הרשמית ההודאה היתד,
ברו בידיעה במצרים מסרות תוקף שצה״ל

 ומתוך רוסים חיילים בהם שנמצאים רה
בהם. לפגוע כוונה

הי ישראל שממשלת להניח שיש למרות
 ולהימנע העובדה את להצניע מעוניינת תר,

הרו עם הצבאי העימות החל כי מלהודיע
 עם המלחמה מכך. מנוס עוד היה לא סים,

 בשער, חודשים מספר מזה שניצבה הרוסים
לעובדה. הפכה
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מל הסתיימה 1970 ביוני 6ב־ הימים.

ה־ את שהיתתה השניה, ששת־הימים חמת
1י *׳**׳£ ■ ■14

שלו. הנ.מ. עמדות ואת שלו קד,
ה חיל־האויר חיסל שעבר שבקיץ אחרי
 2 סאם טילי של המצרי המערך את ישראלי

 מסיו- המצרי חיל־האויר את שהביס ואחרי
 קנה התוקפים, המטוסים את ליירט נותיו

 מוחלטת שליטה הישראלי חיל־האויר לעצמו
 מחזיקים שהמצרים למרות התעלה. בשמי

 תותחים של קנים מאות התעלה באיזור
המכ אלה, תותחים היוו לא אנטי־אויריים,

סמי באש התעלה שמי את פעם בכל סים
 בגובה התוקפים. למטוסים רציני סיכון כה,

יעי להיות אלה תותחים חדלים מסויים
חיל־האויר ממפציצי למנוע יכלו לא הם לים.

 במערך שחיבלו פצצות של טונות להטיל
רב. להרג בו וגרמו המצרי
 בעזרת המצרים, ניסו 1969 בדצמבר עוד

 האנטי־ הטילים מערך את לשקם הרוסים,
 זאת לעשות ניסו הם בתעלה. שלהם אוויריים
 היתד, כשהמטרה קונבנציונאליות. בשיטות
ה הכינו טילים, סוללות לאיזור להחדיר
מתאימים. בסיסים אלה לסוללות מצרים
ה באיזור גדולות מחפורות חפרו הם

 תת־קר־ בונקרים בהם לבנות החלו תעלה,
 מתוך הסלים. את להציב עמדו בהם קעיים

 כני עם מזנקים הטילים היו הבונקרים
חיל- הצורך. בשעת שלהם הניידים השיגור

 המצרים בהרבה. ירדו המצרית ארטילריה
 של המזרחי לעבר פשיטותיהם את הפסיקו
 הישראלי המעוזים קו על הלחץ התעלה.

ב ירד הקורבנות מספר גם בהרבה. פחת
קיצונית. צורה
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ה ל ך* ד ז ם ע  ש־ בשבוע השלישי לי,
 ששודר,ימים מלחמת החלה בו עבר, ע*
.1970 של

>19 בעמוד (המשך

 תמונה היא משמאל !,תמונה
הו במינה. מיוחדת  צילום־אוויר ז
 בעת ישראלי ממטוס־קרב שצולם
 שהציבו טילים סוללת תקיפת
 סואץ, תעלת באיזור הרוסים
 בצילום לאיסמעיליה. מערבית

 כשהוא 2ס.א.״ טיל נראה זה
ן ניתק  משאיר שלו, השיגור מנ

 נוספים טילים אבק. ענן אחריו
 כני על עדיין מוצבים נראים

ב שהמחפורת בעוד השיגור,
 היא שמאל מצד התמונה מרכז
 זו טילים סוללת הפיקוד. עמדת

ד מאולתר בבסיס הוצבה  בניגו
 כדוגמת המוגנים, הקבע לבסיסי

ימין. מצד בצילום הנראה זה


